
I/28862/2020 

1*ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਿਚ ਕੋਆਪਰੇਜ਼ਿਿ ਬੈਂਕ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿੱਚ ਬੈਂਜ਼ਕੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਏਿੀਐਮ ਿੈਨ ਰੋਿਾਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 

ਹੈ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਮਈ (            ) ਕੋਆਪਰੇਜ਼ਿਿ ਮਜ਼ਹਕਮੇ ਦ ੇਜ਼ਡਪਿੀ ਰਜ਼ਜਸਿਰਾਰ ਸਰੀ ਬਲਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਜ਼ਿਿ ਬੈਂਕ ਦੇ 

ਪਰਬੰਧ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰੀਮਤੀ ਕਜ਼ਿਤਾ ਬੇਦੀ ਿੱਲੋਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ 

ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ   ਜ਼ਿਲ•ੇੇ ਜ਼ਿੱਚ ਬੈਂਜ਼ਕੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਏਿੀਐਮ 

ਿੈਨ ਰੋਿਾਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਉਜ਼ਚਤ ਸਹ ਲਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਿੈਂਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਜ਼ਧਆਨ 

ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸੇ ਤਜ਼ਹਤ ਮੋਬਾਈਲ ਏ ਿੀ ਐੱਮ ਿੈਨ ਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਡਆਣਾ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਜ਼ਪੰਡ ਜ਼ਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬੈਂਜ਼ਕੰਗ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਲੋਕਜ਼ਹੱਤ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਿੇ , ਮੋਬਾਇਲ ਏ.ਿੀ.ਐਮ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਕਾਨ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨ ੰ  ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਿਚ ਰੱਖਜ਼ਦਆਂ 

ਉਨਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਤਕ ਏਿੀਐਮ ਮੋਬਾਇਲ ਿੈਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ , ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਪੈਸੇ ਦ ੇਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 
------------- 

  



I/28876/2020 

2*ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਬਊਿੀ ਪਾਰਲਰ ਅਤੇ ਸਲੈ ਨਿ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ-ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਮਈ (         ) ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਜ਼ਬਊਿੀ ਪਾਰਲਰ ਅਤੇ ਸੈਲ ਨਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਜ਼ਿਡ-

19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂ। ਡਾ.ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਇੱਕ ਛ ਤ ਦੀ 

ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਹੈ ।ਜ਼ਜਹੜੀ ਕੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਛੱਕ ਰਾਹੀਂ ਤ ੇਖੰਘ ਰਾਹੀ ਅਤ ੇਦ ਜ਼ਸ਼ਤ ਿਸਤਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਦ ਜ਼ਸ਼ਤ ਮਨੱੁਖ 

ਤੋਂ ਇੱਕ ਦ ਸਰੇ ਨ ੰ  ਛ ਹਣ ਨਾਲ ਿੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। 

ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦ ਜ਼ਸ਼ਤ ਹੱਥਾਂ ਦ ੇਮ ੰ ਹ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦ ੇਲੱਗਣ ਨਾਲ ਿੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਕੀਿਾਣ  ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਦਿਾਈਆ ਂਦੇ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ।ਇਸ 
ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਕੰਿਰਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਊਿੀ ਪਾਰਲਰ ਅਤੇ ਸਲੈ ਨਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਜ਼ਤ ਜਰ ਰੀ ਹੈ।ਪਾਰਲਰ /ਸੈਲ ਨਿ ਮਾਲਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਜ਼ਕਸ ੇ

ਸਿਾਫ ਨ ੰ  ਖੰਘ,ਬੁਖਾਰ ਜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ।ਅਗਰ ਜ਼ਕਸ ੇਨ ੰ  ਿੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤ ੇ ਹਾਿਰ ਨਹੀ 

ਹੋਿੇਗਾ।ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਘਰ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਕਰਿਾਏਗਾ।ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਅਿੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇ।ਦੁਕਾਨ ਤ ੇਭੀੜ ਇੱਕਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇ। ਜ਼ਜੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਆਿੇ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਰਤੋਂ ਜ਼ਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਔਜਾਰ ਜ਼ਜਿ ੇਕੈਂਚੀ, ਉਸਤਰਾ, ਕੰਘੀ, ਸਿ ਲਿ ਨ ੰ  ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ 

ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।ਕੰਮ ਦੋਰਾਨ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜ,ੇਤੋਲੀਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚੀਿਾ ਨ ੰ  

ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਤੋਰ ਤੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤ ੇਧੋਤਾ ਜਾਿੇ।ਹਰ ਗਾਹਕ ਿਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਤੋਲੀਆ ਆਜ਼ਦ ਅਲੱਗ ਿਰਜ਼ਤਆ ਜਾਿੇ। 
--------------- 

 

  



I/28889/2020 

3*ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਿੀਮ 1098 ਿਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋੜਿੰਦ 30 ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕੱਿਾਂ ਿੰਡੀਆਂ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਮਈ (           ) ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਿੀਮ 1098 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਪਰੋਜੈਕਿ ਡਾਇਰੈਕਿਰ ਰੋਮੇਸ਼ ਮਾਹਜਨ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਿਾਰਡੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਖੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋੜਿੰਦ 30 ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕੱਿਾਂ 

ਿੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
                     ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰੋਜੈਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਿਰ ਸ਼ਰੀ ਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ 

ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਸਰਈ ਰੋਮੋਸ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਜ਼ਡਆਂ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਬਾਰੇ 

ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਿੀ ਕੀਤਾ  ਜ਼ਗਆ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਰੱਖਣਾ, 

ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਾ , ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਿਾਲੀਆਂ ਜਗ•ੇਾ ਤ ੇਨਾ ਜਾਣਾ ਅਜ਼ਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਕਰਿਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕ ੇ30 

ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਬਨ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਰਿੈਲ ਜ਼ਸੰਘ, ਸਮ ਹ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਸਿਾਫ ਅਤੇ ਸਮ ਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਡਰੱਗ ਡੀ ਅਜ਼ਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਿਰ ਦਾ ਸਿਾਫ ਹਾਜਰ 

ਸਨ। 
---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/28909/2020  

4*ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
'ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਯੋਜਨਾ' ਤਜ਼ਹਤ ਲਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਤ ੇਦਾਲ ਦੀ ਿੰਡ ਜਾਰੀ 

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਿੰਡ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਮਈ (            )  ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਭਾਰਤ ਭ ਸਣ ਆਸ  ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ 

ਜ਼ਸਿਲ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ, ਰਾਸਿਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਐਕਿ, 2013 ਅਧੀਨ ਰਜ਼ਜਸਿਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  'ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ 

ਕਜ਼ਲਆਣ ਯੋਜਨਾ' ਤਜ਼ਹਤ ਲਾਭ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਸਰੀ ਜ਼ਹਮਾਂਸ਼  ਕੱਕੜ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੇ 

ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  15 ਜ਼ਕਲੋ ਕਣਕ ਪਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤੇ 03 ਜ਼ਕਲੋ ਦਾਲ ਪਰਤੀ 

ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਦ ੇਜ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਚ ਕੁਲ 2 ਲੱਖ 13 ਹਿਾਰ 171 

ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦ ੇਕੁਲ 8 ਲੱਖ 44 ਹਿਾਰ 667 ਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦ ੇ

ਤਜ਼ਹਤ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਚ 1 ਲੱਖ 74 ਹਿਾਰ 332 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦ ੇ672538 ਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੁਲ 10088 

ਮੀਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 522 ਮੀਿਰਕ ਿਨ ਦਾਲ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।   
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਿੰਡ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ 

ਿੰਡ ਹੋ ਸਕ।ੇ ਜ਼ਡਪ  ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਗਲਤ ਜ਼ਿਿਹਾਰ ਪਰਤੀ ਜੀਰੋ ਸ਼ਜ਼ਹਣਸੀਲਤਾ ਨਾਲ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਜ਼ਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਜ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ਼ਜਕ 

ਦ ਰੀਆਂ ਦ ੇਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/28986/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ 03 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਿ ਆਈ ਪੋਿਜ਼ਿਿ-ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 11 ਐਕਜ਼ਿਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਮਈ (       ) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 

ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੇ 03 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਿ ਪੋਜਜ਼ਿਿ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪੋਿਜ਼ਿਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜ਼ਗਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਤੰਨਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 02 ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਜ਼ਪੰਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਦ ੇਹਨ, ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨੀਂ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਸ ਬੇ ਜ਼ਿਚੋਂ ਆਏ 

ਸਨ ਅਤੇ 01 ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਜ਼ਪੰਡ ਤਲਿੰਡੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਸ ਬੇ ਜ਼ਿਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ 

ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਿੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਿਰ, ਧਾਰੀਿਾਲ ਜ਼ਿਖੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 

ਉਨ•ੇਾੇ ਂਨੇ ਅੱਗੇ  ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ•ੇੇ ਅੰਦਰ 139 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 03 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।  125  ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ 

ਗਏ ਹਨ (119 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, 06 ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।   05 ਪੀੜਤ ਧਾਰੀਿਾਲ ਅਤੇ 06 ਪੀੜਤ ਬਿਾਲਾ ਜ਼ਿਖੇ 

ਰੱਖੇ ਗਏ ਗਨ। 
ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜੇਲ ਅੰਦਰ 3146  ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 2866 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਿ ਨੈਗਜ਼ਿਿ ਆਈ ਹੈ, 136 

ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ, 337 ਪੈਂਜ਼ਡਗ ਅਤੇ 04 ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰਜੈਕਿ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜ਼ਜਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਦੀ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਿੈਂਸ ਮੈਨਿੇਨ ਕਰਕ ੇਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ 

ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਹੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ ਨ ੰ  ਲਾਿਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ 

ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਹੱਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ।   
------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/29021/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਦ ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੰਜਾਬੀ ਤ ੇਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਸਾਰੇ 

ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ- ਹਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਜਲਾ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ (ਸ) 

ਐਕਿੀਜ਼ਿਿੀਿ ਸਕ ਲ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਪੰਜਾਬ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਪੇਜ ਨ ੰ  ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ 

ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਪਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਜ਼ਧਆ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਮਈ (             ) ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ 

ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਨ ੰ  ਮੱੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਜ਼ਦਅਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ 

ਿੀ ਬੰਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪੰੇ ਰਤ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਭਜ਼ਿੱਖ ਨ ੰ  ਮੱੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰ ਸਕ ਲ 

ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰੀ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਿੱਲੋਂ ਸਮ ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸਕ ਲ ਮੱੁਖੀਆਂ 

ਅਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਦ ੇਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਪਰਤੀ 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਧਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਹਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਜਲ•ੇਾ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ( ਸੈ:ਜ਼ਸ:) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਭਾਗ 

ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਪਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਉਤਸ਼ਾਹ ਨ ੰ  ਿੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਹੁਣ 

ਦ ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾ ਮਾਜ਼ਹਰ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ  ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਜ਼ਿਡ 

ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਿੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮ ਹ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਭਾਗ 

ਪੰਜਾਬ ਿੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਂਹੀ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕ 

ਕਰਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਜ਼ਦਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਜ਼ਬਹਤਰੀਨ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਐਕਿੀਜ਼ਿਿੀਿ ਸਕ ਲ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਪੰਜਾਬ ਫੇਸ ਬੁੱ ਕ ਪੇਿ ਸ਼ੁਰ  

ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮ ਹ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਪੇਿ ਨ ੰ  ਖੁਦ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ, 

ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ  ਪਤਿੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਪੇਿ ਨ ੰ  ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ 

ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਦਾ ਜ਼ਮਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਰਨ 

ਿਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਿੀ ਪਹੰੁਚਾਈ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
ਜ਼ਜਲਾ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮ ਹ ਸਕ ਲ ਮੱੁਖੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 

ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਜ਼ਲਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਿੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਦ ੇ

ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਦਾ ਜ਼ਮਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ 

ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 

 

 



 

 


