
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-1 

1/23397/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆ/ਂਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲ੍ਈ ਹੋਟਲ੍ ਪੈਰਾਡੀਿ ੋਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਅਤੇ 

ਅਰੋੜਵੰਸ਼ ਿਰਮਸ਼ਾਲ੍ਾ ਅਬੋਹਰ ਜ਼ਵਖੇ ਕਆੁਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਜ਼ਪਤ 

ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 10 ਮਈ: 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਿੂ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦ ੇਮੱਦੇਨਿਰ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ 
ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲ੍ਈ ਹੋਟਲ੍ ਪੈਰਾਡੀਿੋ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਅਤੇ ਅਰੋੜਵੰਸ਼ ਿਰਮਸ਼ਾਲ੍ਾ ਅਬਹੋਰ ਜ਼ਵਖੇ 
ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਿਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਵੱਲ੍ੋਂ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 

ਲ੍ਈ ਕਆੁਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਿੀ ਤਿਵੀਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦ ੇਮੱਦਨੇਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਉਕਤ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ (ਹੈਡਕਆੁਰਟਰ) ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦਵੋੇਂ 
ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦ ੇਨੋਡਲ੍ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-2 

1/23401/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਿ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ੍-ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਆਂਵਲ੍ਾ 
*ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵੱਲ੍ੋਂ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ 
ਮਰੀਿਾਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਮਆਰੀ ਖਾਣਾ ਪਹੰੁੁਚਾਉਣਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 
*ਜ਼ਵਿਾਇਕ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਹਪਸਤਾਲ੍ ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਿਾਇਿਾ 
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 10 ਮਈ: 
ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਿ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਿੰਗ ’ਤੇ ਫਜ਼ਤਹ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ 
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਜ਼ਬਆ ਨਾਲੋ੍ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਪੰਿਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲ੍ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਿੋ 
ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਲੋ੍ਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ 
ਹਲ੍ਕਾ ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਵਿਾਇਕ ਸਰੀ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਆਂਵਲ੍ਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨੀ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ 
ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਮਰੀਿਾਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਦਾ ਿਾਇਿਾ ਲ੍ੈਂ ਜ਼ਦਆ ਕੀਤਾ। 
ਜ਼ਵਿਾਇਕ ਆਂਵਲ੍ਾ ਨੇ ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ੍ੋਂ 
ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜ਼ਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਵਲ੍ 
ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜ਼ਟਵ ਮਰੀਿਾਂ ਲ੍ਈ ਰੋਿਾਨਾ ਜ਼ਮਆਰੀ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਜ਼ਵਿਾਇਕ ਆਂਵਲ੍ਾ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਲੋ੍ਕਾਈ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਿ ’ਚ ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 



ਨੇ ਰੋਿਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਵਖੇ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਮਰੀਿਾਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਮਆਰੀ ਅਤੇ ਪੈਕ ਖਾਣਾ, ਫਰੂਟ 
ਪਹੰੁੁਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱਤਾ। 
ਜ਼ਵਿਾਇਕ ਆਂਵਲ੍ਾ ਨੇ ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਦੀ ਸਮਾਿਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਵਖੇ ਖਾਣਾ, ਫਰੂਟ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪਜ਼ਹਲ੍ਕਦਮੀ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿਾਜ਼ਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ 
ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਕ ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਵਖੇ ਹਰੇਕ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਸੁਜ਼ਵਿਾ ਨੰੁੂ ਪਜ਼ਹਲ੍ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਹਲ੍ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦੇ ਆਈਸ਼ਲੇ੍ਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਇਕ ਸ਼ਰਿਾਲ੍ੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਜ਼ਵਿਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਆਂਵਲ੍ਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਹਤਰ ਖਾਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਲੋ੍ੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਜ਼ਵਿਾਵਾਂ ਜ਼ਮਲ੍ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜ਼ਿਸਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। 
ਤਸਵੀਰਾਂ : 
 ਜ਼ਵਿਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਆਂਵਲ੍ਾ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਮਰੀਿਾਂ ਨੰੂ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਦਾ ਿਾਇਿਾ ਲ੍ੈਂਦੇ ਹੋਏ। 
ਵੀਡੀਓ: ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਿਾਲ੍ੂ ਜ਼ਵਿਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਆਂਵਲ੍ਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਲ੍ 
ਰਹੀਆਂ ਸੁਜ਼ਵਿਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਿਾਜ਼ਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3 

1/23423/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਝਾਰਖੰਡ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲੇ੍ੇ੍ਹ ’ਚੋਂ 25 ਪਰਵਾਸੀ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਰੇਲ੍ਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

*ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿੇ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਲ੍ਈ ਚਲੇ੍ਗੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ੍ ਗੱਡੀ 
*ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਰੇਲ੍ਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ਼ਿਆ 

*ਪਰਵਾਸੀਆ ਂਨੇ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 10 ਮਈ: 
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਕਾਰਣ ਫਸੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 25 

ਪਰਵਾਸੀਆ ਨੰੂ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਰੇਲ੍ਵੇ ਸਟਸ਼ੇਨ ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਡਪਟੀ 
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਿੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ 9, ਅਬੋਹਰ ਦੇ 16 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬੱਸ ਰਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 

ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਰੇਲ੍ਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤ ੇਪਹੰੁੁਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾਂ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਸ. ਸੰਿੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ੍ੇ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ/ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਿਾ ਸਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਬੋਹਰ ਦ ੇ
ਸੈਲ੍ੀਬਰੇਸ਼ਨ ਪੈਲੇ੍ਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਛਾਬੜਾ ਪਲੇੈ੍ਸ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬੱਸ ਰਾਹੀ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਰੇਲ੍ਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਭੇਿ 
ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੱਢਲ੍ੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਜ਼ਹਣ ਵਾਲੇ੍ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤ ੇਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਜ਼ਹ 
ਜ਼ਦਲ੍ੋਂ ਿੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।   

ਤਸਵੀਰਾਂ: 
    


