ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-1
1/21883/2020
ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਕਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਜ਼ਿਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਠਜ਼ਿਰਾਏ ਿਿਦੂਰਾਂ
ਦੀ ਜ਼ਰਿਾਇਸ਼ ਤੇ ਖਾਣ ਪ੍ੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਲਆ ਜਾਇਿਾ
* ਿਰੇਕ ਿਿਦੂਰ ਦੀ ਸਚੱਜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੈਂਪ੍ਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂੂ ਭੇਜਣ
ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਸੰ ਧੂ
*ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਜ਼ਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਸ਼ਰਾਧੂਲਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਲੇ ਬਰ ਨੰੂੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਆਰਨਟਾਈਨ
ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਿੱਢਲੀਆਂ ਸਜ਼ਵਧਾਵਾਂ ਪ੍ਜ਼ਿਲਕਦਿੀ ਨਾਲ ਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 3 ਿਈ:
ਜ਼ਿਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪ੍ਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੀਿੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਜ਼ਜਕਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ
ਸੈਕਟਰੀ ਸਕੂਲ ਘਬਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰੋਿਪ੍ਰ ਰੋਿ ਤੇ ਸਜ਼ਥਤ ਰਾਧਾ ਸਆਿੀ ਿੇਰੇ ’ਚ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰਾਜ਼ਲਆ
ਸਦਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਿੇਰ ਤੋਂ ਵਾਪ੍ਸ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਲੇ ਬਰ ਨੰੂੂ ਜ਼ਜਥੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਿੂਲਤ ਲਈ ਠਜ਼ਿਰਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ. ਸੰ ਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਲੇ ਬਰ ਦੇ ਰਜ਼ਿਣ-ਸਜ਼ਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪ੍ੀਣ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਲਆ।
ਜ਼ਿਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਸੰ ਧੂਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਆਰਨਟਾਈਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਿਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂੂ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦਵਾਇਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਿਤ
ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਰੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਚੱਜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੈਜ਼ਪ੍ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸੈਂਪ੍ਲ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂੂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਿ, ਪ੍ਾਣੀ,
ਦੱਧ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਕਸੇ ਜਰੂਰੀ ਸਿਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਿੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਸਿੱਚੀ ਲੇ ਬਰ ਨੰੂੂ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਿਤਾਜ਼ਬਕ ਆਪ੍ਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਿੱਥ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ
ਭੋਜਨ ਆਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਸ .ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਸਬੰ ਧਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂੂ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਿਰੇਕ ਕਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਵਖੇ ਕਿਜ਼ਰਆਂ, ਬਾਥਰੂਿਾਂ ਦੀ
ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ, ਜ਼ਬਜਲੀ ਆਜ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਨਿਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ
ਛੋਟੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਨੰੂੂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਸਕੱਟ, ਫਰੂਟ ਆਜ਼ਦ ਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਸਿੂਿ
ਐਸ.ਿੀ.ਐਿਿ ਨੰੂੂ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਜ਼ਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਸ਼ਰਾਧੂਲਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਲੇ ਬਰ ਨੰੂੂ ਿਰੇਕ
ਸਬ ਿਵੀਿਨ ਪ੍ੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਿੱਢਲੀਆਂ ਸਜ਼ਵਧਾਵਾਂ
ਪ੍ਜ਼ਿਲਕਦਿੀ ਨਾਲ ਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਵਖੇ ਸੋਿੀਅਿ ਿਾਈਪ੍ੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਾ. ਸਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵੱਜ਼ਦਅਕ ਨਗਰੀ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 13
ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆ ਬੱਸਾਂ ਰਾਿੀ ਆਏ ਸਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੈਜ਼ਪ੍ਗ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ
ਪ੍ਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੂਿ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂੂ 21 ਜ਼ਦਨਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ੲੈਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਜ਼ਿਲਾ ਿੀ ਭੇਜ ਜ਼ਦੱਤਾ

ਜ਼ਗਆ ਸੀ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਤਜ਼ਿਸੀਲਦਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪ੍ਵਨ ਕਿਾਰ, ਤਜ਼ਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਿੀ.ਪ੍ੀ.ਪ੍ਾਂਿੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵੇ ਕੋਰੋਨਟਾਈਨ
ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਨੋਿਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਿਾਿਰ ਸਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-2
1/21885/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲਕਾ
ਅਨਾਜ ਿੰ ਿੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਜਾਰੀ-ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪ੍ਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ
444264 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਣ ਤੱਕ ਿੋਈ ਖਰੀਦ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 3 ਿਈ
ਜ਼ਿਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪ੍ਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਿੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ
ਜਾਰੀ ਿੈ। ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਿੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਜ਼ਸਆ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ
ਿੰ ਿੀਆਂ ’ਚ ਿਣ ਤੱਕ 450792 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਿੋਈ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
444264 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱਕੀ ਿੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟੰ ਗ ਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋ -ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਫੂਿ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਰਾਜਜ਼ਰਸ਼ੀ ਿਜ਼ਿਰਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬੀਤੇ
ਜ਼ਦਨ 30167 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪ੍ਨਗਰੇਨ ਵੱਲੋਂ 9431
ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ 3792 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਿਾਰਕਫੈੱਿ ਵੱਲੋਂ 8476 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਨਸਪ੍ ਵੱਲੋਂ
8468 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਿੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3
1/21887/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਫਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,
ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੋਆ ਢਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਵਾਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰਾਇਵਰਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ
ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀੰ ਐਿਵਾਈਿਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ- ਜ਼ਿਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 3 ਿਈ:
ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਿੱਦੇਨਿਰ ਢੋਆ ਢਆਈ
ਵਾਲੇ ਵਾਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਾਿਨਾਂ ਤੇ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰਾਇਵਰਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀੰ
ਐਿਵਾਈਿਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦਰ ਪ੍ਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪ੍ੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਨਾਵਾਇਰਸ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਿੱਦੇਨਿਰ ਲੋ ਕ ਜ਼ਿੱਤ ਜ਼ਵੱਚ ਲਗਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕਾਂ

ਅਤੇ ਵਾਿਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਿਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਕਿਾਊਨ / ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਿੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਿੇਤ ਿਰੂਰੀ ਕੰ ਿਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿੈ। ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਿ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਦੇ
ਸੰ ਚਾਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿੇਠਾਂ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਐਿਵਾਈਿਰੀ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੈ ਜ਼ਕ
ਉਿ ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜੋ ਜ਼ਕ ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿਾ
ਕਾਰਨ ਿੈ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਿਾਨ / ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਿਨਾਂ ਨੂੰ ਿਰਾਈਜ਼ਵੰ ਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੋ ਿਰਾਈਵਰਾਂ
ਸਿੇਤ ਇੱਕ ਸਿਾਇਕ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ / ਵਾਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਿਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਿਾਲ ਚੱਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਐਿਵਾਈਿਰੀ ’ ਚ ਿਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਾਇਕ
ਨੂੰ ਸਲਾਿ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ / ਜ਼ਿਲਣ ਸਿੇਂ ਿੱਥ ਨਾ ਜ਼ਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਾ
ਪ੍ਾਉਣ। ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟਰ / ਿਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਾਇਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਸਿੇਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪ੍ਸ ਘਰ ਿੜਣ ਤੱਕ
ਕੱਪ੍ੜੇ ਦਾ ਿਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਿਾਸਕ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਜ਼ਿਜ਼ਨਆ ਜਾਵੇ। ਿਾਸਕ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਪ੍ਜ਼ਿਜ਼ਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਇਿ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੂੰ ਿ ਵੀ ਢੱਜ਼ਕਆ ਿੋਵੇ। ਕੱਪ੍ੜੇ ਦੇ ਿਾਸਕ ਨੂੰ
ਰੋਿਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਉਿਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ / ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਜ਼ਦ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ / ਿਾਲ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਰਜ਼ਕੰ ਗ
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ੈਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਿ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸਿਾਜ਼ਜਕ
ਦੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਨਯਿ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਿੱਦੇਨਿਰ ਅਜ਼ਜਿੀਆਂ ਿੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸ਼ੀਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਦੂਰੀ ਿਤਾਬਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਿੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਿਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂੂ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਿੌਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਿੱਥ ਦੀ ਿਥੇਲੀ ਅਤੇ ਿੱਥ ਦੇ ਜ਼ਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ,
ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦੇ ਜ਼ਵਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਗੱਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਸੈਜ਼ਕੰ ਿ ਲਈ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ । ਇਸਦੇ
ਨਾਲ ਿੀ ਿਰ ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਿੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਸਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਿਰਾਈਵਰਾਂ / ਿੈਲਪ੍ਰਾਂ ਦਆਰਾ
ਆਪ੍ਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਿਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਿਨ ’ਤੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਿੀ ਤੌਰ’ ਤੇ ਧੋਣਾ ਲਾਿਿੀ ਿੈ।
ਐਿਵਾਈਿਰੀ ਿਤਾਬਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਰਾਈਵਰ / ਸਿਾਇਕ ਲਈ ਅਲਕੋਿਲ ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ
(ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70% ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਿਲ ਵਾਲਾ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਐਿਐਲ
ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ (ਲਗਭਗ 2 ਵਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੱਢੋ) ਸੱਕੇ ਿੱਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸੈਜ਼ਕੰ ਿ ਤੱਕ ਿਲ ਕੇ
ਿੱਥ ਧੋਤੇ ਜਾਣ।ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟਰ / ਿਰਾਇਵਰ / ਸਿਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਿ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ
ਜ਼ਨਕਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪ੍ਸ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਤੱਕ ਕੱਪ੍ੜੇ ਦਾ ਿਾਸਕ ਪ੍ਜ਼ਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣ।
ਐਿਵਾਈਿਰੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਜ਼ਕ ਿਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਿੈਲਪ੍ਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਭਾਵੇਂ
ਿੱਥ ਸਾਫ਼ ਿੀ ਨਿਰ ਆ ਰਿੇ ਿੋਣ। ਚਾਿ-ਬਰੇਕ / ਲੰਚ-ਬਰੇਕ ਦੇ ਸਿੇਂ ਜ਼ਰਫਰੈਸ਼ਿੈਂਟ ਨੂੰ ਛੂਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜ਼ਿਲਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿੱਥ ਧੋਣਾ / ਰੋਗਾਣੂ ਿਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਿਿੀ ਿੈ। ਿਰਾਈਵਰ / ਿੈਲਪ੍ਰ ਨੂੰ ਿਾਲਟ / ਇੰ ਤਿਾਰ ਦੇ ਸਿੇਂ (ਜ਼ਜਵੇਂ

ਲੋ ਜ਼ਿੰ ਗ / ਅਨਲੋ ਜ਼ਿੰ ਗ) ਦੌਰਾਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੰ ਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਸਤਿ, ਉਪ੍ਕਰਣ ਆਜ਼ਦ
ਨੂੰ ਛੂਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰ ਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਗਟਕਾ, ਪ੍ਾਨ ਿਸਾਲਾ
ਆਜ਼ਦ ਨੂੰ ਵਾਿਨ ਜ਼ਵਚ ਜਾਂ ਿੋਰ ਸਜ਼ਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੀਂ ਪ੍ੀਣਾ ਚਾਿੀਦਾ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਾ. ਸਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਿੀਵਾਈਿਰੀ ਿਤਾਜ਼ਬਕ ਖੰ ਘ / ਜ਼ਛੱਕ ਿੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ
ਜ਼ਵੱਚ, ਿਰਾਈਵਰ / ਸਿਾਇਕ ਨੂੰ ਿੂੰ ਿ ਢੱਕਣ ਲਈ ਰਿਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜ਼ਜਸ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਆਪ੍ਣੀ
ਜੇਬ / ਪ੍ਰਸ ਜ਼ਵੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਕ ਖੰ ਘ ਦੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਜ਼ਵੱਚ ਆਇਆ ਰਿਾਲ ਜ਼ਕਸੇ ਸਤਿ,
ਸਿਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਸੱਧਾ ਨਾ ਛੂਿ ਸਕੇ। ਜੇ ਜ਼ਕਸੇ ਿਰਾਇਵਰ ਜਾਂ ਿੈਲਪ੍ਰ ਕੋਲ ਰਿਾਲ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੰ ਘ /ਜ਼ਛੱਕ
ਆ ਰਿੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਿੂੰ ਿ ਝਕਾ ਕੇ ਕੂਿਣੀ ਜ਼ਵੱਚ ਖੰ ਘ /ਜ਼ਛੱਕ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਰੰ ਤ ਬਾਅਦ
ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਿੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿਰਾਈਵਰ / ਸਿਾਇਕ ਨੂੰ ਿਰ ਸਿੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਥਾਂ
ਨਾਲ ਜ਼ਚਿਰੇ, ਿੂੰ ਿ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਿਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ, ਗੇਅਰਿ ਆਜ਼ਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼
ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜ਼ਿਲਾਂ, ਸਿਾਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਸਪ੍ੋਿੇਬਲ ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ, ਦਸਤਾਨੇ (ਚੰ ਗੀ
ਕਵਾਜ਼ਲਟੀ), ਅਤੇ ਕੱਪ੍ੜੇ ਦਾ ਿਾਸਕ ਪ੍ਜ਼ਿਨਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਵਾਿਨ ਨੂੰ ਰੋਿਾਨਾ ਸਾਬਣ / ਜ਼ਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ
ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਉੱਚ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਦਰਵਾਿੇ ਦੇ ਿੈਂਿਲਿ, ਸਟੀਜ਼ਰੰ ਗ ਵੀਲ,
ਜ਼ਵੰ ਿੋ ਨੋਬਿ, ਗੀਅਰਿ ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ 1% ਸੋਿੀਅਿ ਿਾਈਪ੍ੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਭੱਜੇ ਜ਼ਲਨਨ / ਸੋਖਣ ਯੋਗ
ਕਪ੍ੜੇ ਨਾਲ ਰੋਿਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।ਉਨਾਂ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੇ ਅੰ ਤ ਜ਼ਵਚ ਸਫਾਈ ਜ਼ਵਚ ਵਰਤੇ
ਗਏ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਿਾ। ਤੇਿ ਬਖਾਰ / ਖੰ ਘ / ਜ਼ਛੱਕ, ਸਾਿ ਲੈ ਣ ਜ਼ਵੱਚ
ਤਕਲੀਫ ਆਜ਼ਦ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਿਰਾਈਵਰ / ਸਿਾਇਕ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੇਂ ਜ਼ਸਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਰੰ ਤ ਿਾਕਟਰੀ ਸਲਾਿ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਰਾਈਵਰ / ਸਿਾਇਕ
ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਜ਼ਗਿ-19 ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜ਼ਵੱਚ ਫਰਿੀ ਖ਼ਬਰਾਂ / ਅਫਵਾਿਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਧਆਣ ਨਿੀਂ
ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿਾਲਕ ਆਪ੍ਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀ, ਸਿੇਂ ਜ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਾਜ਼ਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਆਰਾ ਜ਼ਵਕਸਤ “ਕੋਵਾ ਐਪ੍” ਿਾਊਨਲੋ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਐਿਵਾਈਿਰੀ ਜ਼ਵਚ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਜ਼ਕ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਰਾਈਵਰ / ਸਿਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿੀ ਖਰਾਕ,
ਨੀਂਦ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਿਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੇਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਿ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿੈ । ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਿਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਖਾਣ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਿੇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਸ਼ ਬਾਰ / ਤਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ
ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਿੇਸ਼ਾ ਅਲਕੋਿਲ
ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਨੂੰ ਵਾਿਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿਰਾਈਵਰ / ਿੈਲਪ੍ਰ ਨੂੰ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਵਾਿਨ ਦੇ ਲੋ ਜ਼ਿੰ ਗ / ਅਨਲੋ ਜ਼ਿੰ ਗ ਤੋਂ ਪ੍ਜ਼ਿਲਾਂ /
ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਤਰੰ ਤ ਧੋ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਿਰਾਈਵਰ / ਸਿਾਇਕ ਨੂੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਵਾਿਨ ਲੋ ਜ਼ਿੰ ਗ ਜਾਂ ਅਨਲੋ ਿ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਜਾਂ
ਸਟੈਂਿ ਤੇ ਖੜੇ ਿੋਏ ਭੀੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋ ਿ / ਅਨਲੋ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੇ ਬਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਿਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਿਾਲ

ਵਾਿਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਿੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਾਇਕ ਦੇ ਜ਼ਵਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਿੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਿਕਸਦ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਪ੍ਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ
ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੇਿ ਕਰਨਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਨਕਦੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੰ ਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਅਜ਼ਜਿੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ
ਿੋਰਾਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਜੇ ਯਾਤਰਾ/ਵੇਜ਼ਟੰ ਗ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸੇ ਿਰਾਇਵਰ ਜਾਂ ਿੈਲਪ੍ਰ ਦਾ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਸੰ ਕਰਜ਼ਿਤ ਜ਼ਕਸੇ
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿੋਇਆ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
104/ਸਟੇਟ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਿ ਨੰਬਰ 01722920074/08872090029 ਨੂੰ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਿੋਰ ਿਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਕਟਰੀ ਸਿੂਲਤ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਾਲਕ ਇਸ ਲਈ ਿਰੇਕ
ਜ਼ਦਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰ ਪ੍ੂਰਨ ਅਤੇ ਢੱਕਵਾਂ ਜ਼ਰਕਾਰਿ ਕਾਇਿ ਰੱਖਣਾ ਿੋਵੇਗਾ।
ਅਖੀਰ ਜ਼ਵੱਚ ਐਿਵਾਈਿਰੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀ ਖਰਾਕ ਲੈ ਣ, ਿਰ ਸਿੇਂ ਸਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪ੍ਿੇਟ
ਰਜ਼ਿਣ, ਅਫਵਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਨੋਰੰ ਜਕ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਣ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-4
1/21897/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਜ਼ਿਬ ਤੋਂ ਆਏ 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ-ਜ਼ਿਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ
*ਇਕ ਬੱਚੇ ਸਿੇਤ 5 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ
*113 ਦੀ ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 3 ਿਈ
ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਕਰਵਾਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਈ ਿੈ। ਇਿ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪ੍ਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿੈ। ਜ਼ਿਲਹਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਉਿ ਜ਼ਕਸੇ
ਘਬਰਾਿਟ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਿਣ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਾ. ਸਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੇ 9
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੈਂਪ੍ਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਈ ਿੈ ਅਤੇ 5

ਿੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਈ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਣ ਤੱਕ 610 ਸੈਂਪ੍ਲ ਲਏ ਗਏ ਿਨ, ਜ਼ਜਸ ਦੇ
ਜ਼ਵੱਚੋਂ 113 ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਸਰੀ ਿਿੂਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 75
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ 14 ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 61 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਬਾਕੀ ਰਜ਼ਿ ਗਈ ਿੈ।

