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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜ਼ਹਮ ਐਡਵਾਇਿਰੀ ਿਾਰੀ
- ਅੰ ਤਰ-ਰਾਿੀ ਅਤੇੇੇ ਰਾਿ ਅੰ ਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ ੇੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਰੂਰੀ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 13 ਮਈ:
ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਿੀ ਅਤੇੇੇ ਰਾਿ ਅੰ ਦਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇੇੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ ੇੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਰੂਰੀ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ
ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੱਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲ੍ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਿੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੱਕ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੰ ਮਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲ੍ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ੍ਾਂਜ਼ਕ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕਝ ਿਰੂਰੀ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਿਾਣ ਦੀ
ਮੰ ਿੂਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ੍ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ।
ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲ੍ਾਹ ਅਨਸਾਰ ਿੇਕਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਿੇਕਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਾ ਘੰ ਜ਼ਮਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੱਪਾਂ/ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵੱਚ
ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਾਵੇ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ ਜ਼ਕ ਉਹ ਗਰਜ਼ਹ
ਜ਼ਵਭਾਗ, ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨਸਾਰ ਛੋਟ ਵਾਲ੍ੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜ਼ਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ੍
ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਿਰੂਰੀ ਮੰ ਿੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ੍ਾਂਜ਼ਕ ਛੂਟ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲ੍ੇ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕੋਲ੍ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਖ਼ਾਰ/ਿਕਾਮ/ਖੰ ਘ/ਸਾਹ ਲ੍ੈ ਣ ਜ਼ਵੱਚ ਤਕਲ੍ੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਅਜ਼ਿਹੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵੱਲ੍ੋਂ
ਤਰੰ ਤ ਨਿਦੀਕੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸਜ਼ਵਧਾ ਨਾਲ੍ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵੱਲ੍ੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ
ਜ਼ਵੱਚ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾਵੇ। ਜ਼ਿਵੇਂ ਜ਼ਕ ਹਰ ਦੂਿੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਿਾਵੇ। ਚਾਰ ਪਹੀਆ
ਵਾਹਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਸਰਫ 2 ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਿੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਉਜ਼ਚਤ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਈ ਿਾ ਸਕੇ। ਸਵਾਰੀਆਂ/ਡਰਾਇਵਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਘਰੋਂ ਜ਼ਨਕਲ੍ਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਾ ਲ੍ਾਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ
ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪਜ਼ਹਨ ਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨ ਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲ੍ਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਨਾਲ੍ ਹੱਥ ਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲ੍ੇ
ਜ਼ਮਲ੍ਣ। ਿਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜ਼ਮਲ੍ੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ/ਡਰਾਇਵਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਵਾਹਨ
ਅੰ ਦਰ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਅਲ੍ਕੋਹਲ੍ ਯਕਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਤੇ ਲ੍ੰਚ ਦੌਰਾਨ
ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍
ਧੋਣ/ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰਨ।
ਇਕ ਅਜ਼ਹਮ ਸਲ੍ਾਹ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਕ ਵਾਹਨ ਜ਼ਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਖੜਕੀ ਖੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਏਅਰ ਕੰ ਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ

ਉਪਯਕਤ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਸਫਰ/ਠਜ਼ਹਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਿਾਂ ਤੰ ਬਾਕੂ
ਆਧਾਜ਼ਰਤ ਚੀਿਾਂ ਜ਼ਿਵੇਂ ਜ਼ਕ ਗਟਕਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲ੍ਾ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ
ਜ਼ਕ ਿੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰ ਘ/ਜ਼ਛੱਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਮਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱਜ਼ਕਆ ਿਾਵੇ। ਿੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ੍
ਰਮਾਲ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ੍ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ/ ਸਹਾਇਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਚਹਰੇ,
ਮੂੰ ਹ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ੍ ਨਾ ਛੂਹਣ। ਖੱਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਜ਼ਵੱਚ ਥੱਕਣ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਿਾਵੇ।
ਇਹ ਬਹਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਡਰਾਇਵਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਇੰ ਟਰਜ਼ਸਟੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਉਪਲ੍ੱਬਧ ਥਰਮਲ੍ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਂਸਰ
ਰਾਹੀਂ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕਰਵਾਈ ਿਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਮਨੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ 97.7 ਤੋਂ 99.5 ਜ਼ਡਗਰੀ
ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਿਾਂ 36.5 ਤੋਂ 37.5 ਜ਼ਡਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਅੰ ਤਰ-ਰਾਿੀ, ਅੰ ਤਰ-ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪਆਇੰ ਟ ’ਤੇ ਸਾਰੇ
ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਫਰ ਦੀ ਜ਼ਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਿਾਵੇ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੱਛਲ੍ੇ 14 ਜ਼ਦਨ
ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜ਼ਕਸੇ ਕੰ ਟੇਨਮੈਂਟ ਿੋਨ ਜ਼ਵੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਥਰਮਲ੍ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਜ਼ਬਨਾਂ ਲ੍ੱਛਣਾਂ ਵਾਲ੍ੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਾਣ ਜ਼ਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਜ਼ਵਧਾ ਜ਼ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾਵੇਗਾ।
ਸਭ ਨੂੰ ਸਲ੍ਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਵਰਗੇ ਲ੍ੱਛਣਾਂ ਵਾਲ੍ੇ ਿਾਂ ਘਰ/ਸਜ਼ਵਧਾ ਜ਼ਵੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਕਸੇ
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ ਅਤੇ ਨਾ ਗੱਲ੍ਬਾਤ ਕਰਨ। ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਪਖ਼ਤਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ੍ਾਂ/ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ
ਨਾ ਫੈਲ੍ਾਈਆਂ ਿਾਣ। ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਖ਼ਤਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਸਹਤ ’ਤੇ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਪੰ ਿਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਵਾ ਐਪ (ਬਲ੍ੂਟੂਥ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ੍) ਹਰੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਡਾਊਨਲ੍ੋ ਡ ਕਰੇ।
ਿੇਕਰ ਸਫਰ ਵੇਲ੍ੇ ਿਾਂ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਜ਼ਕਸੇ ਅਜ਼ਿਹੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ
ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜ਼ਵੱਚ ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਿਾਂ ਸਟੇਟ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ
ਨੰਬਰ 0172-2920074 / 08872090029 ’ਤੇ ਕਾਲ੍ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੀ
ਜ਼ਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲ੍ੇ ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ।
ਿੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਵਰਕਰ/ਮਲ੍ਾਿਮ ਜ਼ਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਪਲ੍ਾਇਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਹੈਲ੍ਪ ਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਿਾਂ ਸਟੇਟ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 0172-2920074 / 08872090029 ’ਤੇ
ਕਾਲ੍ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਵਰਕਰ/ਮਲ੍ਾਿਮ ਦੇ ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਦਨਾਂ/ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵੱਚ ਆਏ ਹੋਰ
ਸੰ ਭਾਜ਼ਵਤ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰੰ ਤ ਜ਼ਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਇਮਪਲ੍ਾਇਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਦਾ
ਰੋਿਾਨਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਓਰਾ ਜ਼ਤਆਰ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾਵੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-2
1/24354/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ 53 ਲ੍ੱਖ 24 ਹਿਾਰ ਰਪਏ ਦੇ
ਘਰੇਲ੍ੂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰ ਚਾਈ ਸਪਲ੍ਾਈ-ਸਭਦੀਪ ਕੌਰ
*ਵੇਰਕਾ ਨੇ 1159773 ਲ੍ੀਟਰ ਦੱਧ ਦੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ

* ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲ੍ੋਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲ੍ਾਈ ਪਹੰ ੇਚਾਉਣ ਲ੍ਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਛੋਟ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 13 ਮਈ:
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨਸਾਰ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਵਲ੍ੋਂ
ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਲ੍ੱਖ 48 ਹਿਾਰ ਰਪਏ ਦਾ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦਾ ਘਰੇਲ੍ੂ ਸਮਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੰ ਚਾਇਆ
ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲ੍ੋਂ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹਤਮੰ ਤਵੀ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੇੂ 53 ਲ੍ੱਖ 24 ਹਿਾਰ ਰਪਏ ਦੀ ਕੈਟਲ੍ ਫੀਡ (ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ) ਵੇਜ਼ਚਆ ਜ਼ਗਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰਾਰ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਭਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇੇੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਿਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ਾ
ਘਰੇਲ੍ੂ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਵੇਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਘਓ, ਆਟਾ, ਨਮਕ, ਦਾਲ੍ਾਂ, ਤੇਲ੍, ਖੰ ਡ ਆਜ਼ਦ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੰ ੇਚਾਇਆ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲ੍ਾਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ੍ ਿੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਦ ਵੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਦੱਧ ਉਦਪਾਦਕ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਰਾਹੀ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ 1159773
ਲ੍ੀਟਰ ਦੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਖਾਵੇਂ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਦੱਧ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਪਹੰ ੇਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਨੰੇੂ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਜ਼ਧਅਮ ਨਾਲ੍ ਉੱਦਮ ਕਆਲ੍ਟੀ ਦਾ
ਸਮਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰ ੇਚਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲ੍ੋਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲ੍ਾਈ ਪਹੰ ੇਚਾਉਣ
ਲ੍ਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਖੰ ਡ ਜ਼ਮੱਲ੍ ਬੋਦੀਵਾਲ੍ਾ ਵਾਲ੍ਾ ਜ਼ਪੱਥਾ
ਵੱਲ੍ੋਂ 2 ਜ਼ਕਲ੍ੋਂ ਗਰਾਮ ਦੀ ਪੈਜ਼ਕੰ ਗ ਦੇ 1 ਲ੍ੱਖ 98 ਹਿਾਰ 600 ਪੈਕਟ, ਇਕ ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਦੀ ਪੈਜ਼ਕੰ ਗ ਦੇ 10 ਹਿਾਰ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ
ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਆਜ਼ਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜ਼ਮਲ੍ਣ ਮਤਾਜ਼ਬਕ 1
ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਤੋਂ 5 ਜ਼ਕਲ੍ੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਜ਼ਕੰ ਗ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਪਹੰ ੇਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰੇੂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਦੀ ਵੰ ਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰਾਂ 1 ਤੋਂ 3
ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਨਮਾਇੰ ਦੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ 4 ਤੋਂ 5
ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰੇੂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3
1/24370/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ
ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਨਵੇਕਲ੍ੀ ਪਜ਼ਹਲ੍
*ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰ ਪਲ੍ੈ ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਤੋਂ 11 ਵਿਹੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਮਸਜ਼ਲ੍ਆਂ ਨੂੰ ਸਣ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਹਲ੍ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ-ਸੰ ਧੂ

ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 13 ਮਈ:
ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਿੜੇ ਰੋਿਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ੍
ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ ਰਾਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ੍ ’ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਨੇ ਇਕ
ਜ਼ਨਵੇਕਲ੍ੀ ਪਜ਼ਹਲ੍ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ
ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰ ਪਲ੍ੈ ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਿਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਦਨਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਤੋਂ 11 ਵਿਹੇ ਤੱਕ ਆਮ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਸਜ਼ਲ੍ਆਂ ਨੂੰ ਸਣ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਹਲ੍ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਾਹਰ ਖੱਲ੍ੇ ਅਤੇ
ਹਵਾਦਾਰ ਮਾਹੌਲ੍ ’ਚ (ਸ਼ਾਜ਼ਮਆਣਾ) ਟੈਂਟ ਲ੍ਗਾ ਕੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਵਧਾ ਲ੍ਈ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਪੀਣ
ਵਾਲ੍ੇ ਪਾਣੀ, ਪੱਖੇਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡੀ.ਸੀ ਕੰ ਪਲ੍ੈ ਕਸ਼ ਅੰ ਦਰ ਸਜ਼ਥਤ ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮਖੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ
ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਣ ਕੇ ਹਲ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਵਭਾਗੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ
ਰੋਿਾਨਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਖੱਲ੍ੇ ਮਾਹੌਲ੍ ’ਚ ਪਬਜ਼ਲ੍ਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ੍ਣ ਅਤੇ ਸਣਨ ਲ੍ਈ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਹਾਂ ਲ੍ੋ ੜ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਿ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰ ਿਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਵਧਾ ਲ੍ਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਿਸੀਲ੍ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰਾਂ 2
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-4
1/24426/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਦੂਿੇ ਰਾਿਾਂ ’ਚ ਿਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕ www.covidhelp.punjab.gov.in ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲ੍ਾਈ
* ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਵੀਿਨਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਿਹੇ ਤੋਂ 1 ਵਿਹੇ ਤੱਕ ਰਜ਼ਿਸ਼ਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 13 ਮਈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਤੋਂ ਦੂਿੇ ਰਾਿਾਂ ’ਚ ਿਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਆਮ
ਲ੍ੋ ਕ www.covidhelp.punjab.gov.in ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਡਪਟੀ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰ .ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਵਧਾ ਲ੍ਈ ਹਰੇਕ ਸਬ
ਡਵੀਿਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਰਜ਼ਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਲ੍ਈ ਥਾਵਾਂ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ
ਕੀਤੀਆ ਹਨ, ਜ਼ਿੱਥੇ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਰਜ਼ਿਸ਼ਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਬ ਡਵੀਿਨ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੀ ਅਗਰਵਾਲ੍ ਧਰਮਸ਼ਾਲ੍ਾ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸੈਲ੍ੀਬਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰਸੋਰਟ ਅਤੇ
ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਖੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਿਹੇ ਤੋਂ 1 ਵਿਹੇ ਤੱਕ ਸਬੰ ਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ
ਰਜ਼ਿਸ਼ਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨੱਿੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ-ਿਾਣ ਵਾਲ੍ੇ

ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਲ੍ਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰਜ਼ਪੰ ਦਰ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਨੰਬਰ 89683-22477 ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਟਰੇਨ ਤੇ ਬਸ) ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ-ਿਾਣ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਲ੍ਈ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ
ਮੋਬਾਈਲ੍ ਨੰਬਰ 98787-07249 ਨਾਲ੍ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਬ ਡਵੀਿਨ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਲ੍ਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਸਰੀ
ਸਭਾਸ਼ ਖਟਕ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰਬਰ 96462-40089, ਸਬ ਡਵੀਿਨ ਅਬੋਹਰ ਲ੍ਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਿਸਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਦੇ
ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰਬਰ 98154-01115 ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਿਨ ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਲ੍ਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ੍ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰਬਰ
99140-76661 ਨਾਲ੍ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਿ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ
ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕੰ ਮਲ੍ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-5
1/24451/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟਵ ਮਰੀਿਾਂ ਨੰੇੂ ਆਯੂਰਵੈਜ਼ਦਕ ਦਵਾਈ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ
*ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜ਼ਟਵ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਮਊਨਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਆਯੂਰਵੈਜ਼ਦਕ ਦਵਾਈ-ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਂਵਲ੍ਾ
ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ/ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 13 ਮਈ:
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਕਟ ‘ਚ ਜ਼ਿੱਥੇ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਵਲ੍ਾ ਨੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲ੍ਈ ਹਮੇਸਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ‘ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਮਲ੍ਾਿਮਾਂ ਅਤੇ ਪਲ੍ਸ ਜ਼ਵਭਾਗ ‘ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੋਰੀਅਰ ਲ੍ਈ ਵੀ
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਵਲ੍ਾ ਨੇ ਜ਼ਨੱਿੀ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲ੍ੋ ੜੀਦਾ ਸਮਾਨ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ
ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਛੱਡੀ।
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਵਲ੍ਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਂ ਪਾਿੀਜ਼ਟਵ ਮਰੀਿਾਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਨਵੇਕਲ੍ੀ ਪਜ਼ਹਲ੍ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਦੱਲ੍ੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸਲ੍
ਆਯੂਰਵੈਜ਼ਦਕ ਦਵਾਈ ਮੰ ਗਵਾਈ ਹੈ ਿੋ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਿਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਜ਼ਮਊਨਟੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਿ ਇਹ ਆਯੂਰਵੈਜ਼ਦਕ
ਦਵਾਈ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਵਲ੍ਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਵਧਾਇਕ
ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਵਲ੍ਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ ‘ਚ ਚੈਕਅਪ ਲ੍ਈ ਪਹੰ ਚੇ ਮਰੀਿਾਂ ਦਾ ਹਾਲ੍-ਚਾਲ੍ ਪੱਜ਼ਛਆ।
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਵਲ੍ਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਰਾਚੀਨ ਕਾਲ੍ ਤੋਂ ਆਯੂਰਵੈਦ ਨਾਲ੍ ਇਲ੍ਾਿ ਹੰ ਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਦੱਲ੍ੀ
‘ਚ ਸੈਕੜੇ ਸਾਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਿੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੱਖੀ ਿੀਵਨ ਲ੍ਈ ਉਪਯੋਗ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਤਾਲ੍ ਮੇਲ੍ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿੋ ਇਹ ਆਯੂਰਵੈਜ਼ਦਕ ਦਵਾਈ ਮੰ ਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ
ਪਾਿੀਜ਼ਟਵ ਮਰੀਿਾਂ ‘ਚ ਰੋਗ ਪਰਤੀ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਸਮਾਬੱਧ ਸੂਚੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ
ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿਸ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਮਰੀਿ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਿਾਂ ਲ੍ਈ ਿੋ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਉਨਹਾਂ ਵਲ੍ੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਵਲ੍ਾ ਨੇ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਰਾਸਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਪਰਣਾਲ੍ੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੰੇੂ ਬਹਤ ਹੀ ਸਚੱਿੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰ ੇਚਾਇਆ

ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ੍ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਕੇਤ ਬਿਾਿ, ਹਰੀਸ ਸੇਤੀਆ, ਕਾਕਾ ਕੰ ਬੋਿ, ਨੀਲ੍ਾ ਮਦਾਨ, ਸੋਨੰ ੂ
ਦਰਗਨ, ਜ਼ਨੱਿੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੂਪ ਸਰਮਾ, ਅਜ਼ਿ੍ਰਤਪਾਲ੍, ਡਾ. ਅੰ ਕਰ ਉੱਪਲ੍, ਡਾ. ਗਰਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਡਾ. ਵੀਰਮ ਬਾਲ੍ਾ, ਡਾ.
ਐਚ.ਐਸ.ਬਾਵਾ, ਰਮੇਸ ਲ੍ਾਡੀ ਮੌਿੂਦ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਵਲ੍ਾ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜ਼ਟਵ ਮਰੀਿਾਂ ਲ੍ਈ ਆਯੂਰਵੈਜ਼ਦਕ ਦਵਾਈਆਂ
ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ।

