
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 
ਕੋਜ਼ਿਡ-19 

ਜ਼ਿਲਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੋਟ 

*ਬੇਕਰੀ/ਡਰਾਈ ਿਰੂਟ ਤੇ ਜ਼ਮਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਿਹੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ 
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 14 ਮਈ 

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1897 ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਮਲੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜ਼ਿਲਹਾ ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 17 ਮਈ 2020 ਨੰੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ਕਰਜ਼ਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। ਆਮ ਿਨਤਾ ਦੀ ਸਿੂਲਤ 
ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ 3 ਮਈ 2020 ਨੰੂ ਜ਼ਿਲਹਾ ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਖੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ 50 ਿੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ 
ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ ੱਲ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 10 ਮਈ 2020 ਰਾਿੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਜ਼ਦਨ ਿਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਿਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਹਾ ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਣ ਦੇ ਜ਼ਦਨ 
ਿਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਿਹ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਿਹੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ, ਐਤਿਾਰ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਜ਼ਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲੀਆ ਰਜ਼ਿਣਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਿਦਾਇਤਾ ਪਜ਼ਿਲਾ ਦੀ 
ਤਰਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਜ਼ਿਣਗੀਆਂ, ਇਿ ਿੁਕਮ 17 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਜ਼ਿਣਗੇ। 
ਿੁਕਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿੈ ਜ਼ਕ  ਜ਼ਕਤਾਬਾ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਜ਼ਬਿਲੀ/ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨਾਂ/ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ ਸਰਜ਼ਿਸ/ 
ਜ਼ਬਿਲੀ ਿਾਲੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੇਅਜ਼ਰੰਗ/ ਬੂਟਾਂ/ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਪਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਿਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰਪੇਅਜ਼ਰੰਗ/ਸਰਜ਼ਿਸ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ/ਿਾਰਡਿੇਅਰ/ਪਲਾਈਿੁੱਡ/ਆਈਰਨ 
ਸੈਨੀਟਰੀ/ਿਰਨੀਚਰ/ਪੇਂਟ/ਲਕੱਿ ਕਜ਼ਟੰਗ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਰੋਕਰੀ/ਿਨਰਲ ਸਟੋਰ/ਜ਼ਗਿਟ, ਸੁਜ਼ਨਆਰ/ਦਰਿੀ, ਡਰਾਈ 
ਕਲੀਨਰ/ਿੋਿਰੀ/ਕਪਿੇ ਦੇ ਿਪਾਰੀ/ਬੁਜ਼ਟਕਸ, ਿੋਟੋਗਰਾਿਰਸ/ਓਪਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ, ਪੋਲਟਰੀ/ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੋਮਿਾਰ 
ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਿੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। 
ਿਾਰੀ ਿੁਕਮਾਂ 'ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਰੋਿਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਿੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਟੋਰਿ ਸਿੇਰੇ 7 

ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਿੇ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਿੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਿੇ, ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੁਪਜ਼ਿਰ 12 

ਿਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਿੇ,  ਬੈਂਕ/ਏ.ਟੀ.ਐਮਿ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਿਰ 1 ਿਿਹੇ ਤੱਕ ਪਬਜ਼ਲਕ ਡੀਜ਼ਲੰਗ ਅਤੇ ਦੁਪਜ਼ਿਰ 1 ਿਿਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਿਹ ੇ
ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਰਜ਼ਿਣਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ/ਿਾਈਿੇ 'ਤੇ ਸਜ਼ਿਤ ਪਟਰੋਲ/ਡੀਿਲ ਪੰਪ 24 ਘੰਟੇ, ਸ਼ਜ਼ਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਖੇ 
ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਿਰ 6 ਿਿੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਿਸਿਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪੰਪ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 10 

ਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਿੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਰਜ਼ਿਣਗੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ/ ਪੋਸਟ ਆਜ਼ਿਸ/ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ/ਜ਼ਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ 
ਗੈਰ ਜ਼ਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਿੇ ਤੱਕ, ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਕਣਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਅਨਾਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ 
ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਿੇ, ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਿੇ, ਜ਼ਕੰਨੂਆਂ ਦੀ 
ਿੈਕਜ਼ਸੰਗ/ਿਰੂਟ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਿਸਤਾਂ/ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਜ਼ਿਖੇ ਆਿਾਿਾਈ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਿੇ, ਕੋਆਪਰੇਜ਼ਟਿ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲਹਣ 
ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸਾਮ 5 ਿਿੇ ਤੱਕ, ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਿੇ, ਮੈਡੀਕਲ/ਿੈਟਨਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਿੇ ਤੱਕ ਿੋਲਸੇਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਿਹੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰਟੇਲ ਿਰਕ ਲਈ, ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਿੇ ਤੱਕ, ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਜ਼ਨਕ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬੀਿ, ਆਟਾ ਜ਼ਮੱਲਾਂ, ਮੱਛੀ ਿਾਰਮਾਂ ਨੰੂ ਿੀਡ 
ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜ਼ਚਕਨ/ਆਂਜ਼ਡਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜ਼ਪਰਜ਼ਟੰਗ ਪਰੈਸ ਖੁੱਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 
6 ਿਿੇ ਤੱਕ ਰੋਿਾਨਾ ਿੋਿੇਗਾ। 
ਿਾਰੀ ਿੁਕਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਕਿਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਪੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਿਾਲੇ ਸਬਿੀ/ਿਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਟੋਰਿ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ 10 

ਿਿੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਬਿੀ ਿੇਚਣ ਿਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰੇਤਾ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਿਰ 2 ਿਿੇ ਤੱਕ ਸਬਿੀ/ਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰੀ 
ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਿੋਕ ਜ਼ਿਕਰੇਤਾ ਕਜ਼ਰਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਿੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰਟੇਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 
ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਿੇ ਤੱਕ ਖੋਲ ਸਕਣਗੇ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬੇਕਰੀ/ਡਰਾਈ ਿਰੂਟ ਤੇ ਜ਼ਮਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੰੂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਿਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 
ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੋਿਾਨਾ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਿੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ । 



ਜ਼ਿਲਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਚ ਸਿਾਜ਼ਪਤ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸਬ 
ਤਜ਼ਿਸੀਲ ਅਰਨੀਿਾਲਾ ਸੇਖ ਸੁਭਾਨ, ਤਜ਼ਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਬੋਿਰ, ਗਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅਬੋਿਰ, ਸਬ ਤਜ਼ਿਸੀਲ ਸੀਤੋਗੁਨੋ, ਜ਼ਪੰਡ 
ਸੱਪਾਿਾਲੀ, ਸਬ ਤਜ਼ਿਸੀਲ ਖੂਈਆ ਸਰਿਰ, ਤਜ਼ਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਲਾਲਾਬਾਦ, ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਿਲਾਲਾਬਾਦ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ 
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਿਰ 1 ਿਿੇ ਤੱਕ ਆਮ ਿਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲਹੇ  ਰਜ਼ਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਪਜ਼ਿਰ 1 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਿੇ ਤੱਕ ਲੋਕ 
ਿੈਬਸਾਈਟ, ਕੋਿਾ ਐਪ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਆਜ਼ਗਆ ਲੈ ਕੇ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਖੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਿੁਕਮ 17 ਮਈ 2020 

ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਜ਼ਿਣਗੇ। 
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1/24912/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ 
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲਹੇ  ’ਚ 3 ਿੋਰ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜ਼ਟਿ ਆਈਆ ਂ

*ਿੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲੇੇ੍ਿ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 44 ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਜ਼ਟਿ ਕੇਸ ਿੋਏ-ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਿਨ 

ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ, 15 ਮਈ: 
ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੰੂ ਜ਼ਤੰਨ ਿੋਰ ਕਰੋੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪਾਿੀਜ਼ਟਿ ਆਈ ਿੈ। ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਿਨ 
ਡਾ. ਿਰਚੰਦ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਖੇ ਜ਼ਤੰਨ ਿੋਰ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਪਾਿੀਜ਼ਟਿ ਆਉਣ ਨਾਲ 
ਜ਼ਿਲੇੇ੍ਿ ਅੰਦਰ ਿੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 44 ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਜ਼ਟਿ ਕੇਸ ਿੋ ਗਏ ਿਨ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਾਿੀਜ਼ਟਿ ਕਸੇਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੱਚ ਦੋ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਜ਼ਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਰਮਿਾਰ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 41 

ਤੇ 55 ਸਾਲ ਿੈ ਅਤ ੇਮਜ਼ਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 46 ਸਾਲ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਪਾਿੀਜ਼ਟਿ ਮਰੀਿਾਂ ਨੰੂ ਿਲਾਲਾਬਾਦ ਜ਼ਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ 
ਜ਼ਿਖੇ ਭੇਿ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-2 

1/24921/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ 

ਲੋਿਿੰਦਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੀਆ ਰਸੋਈਆ ਰਾਿੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ 

ਿਾਿੇਗਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਿਧੀਆ ਭੋਿਨ 

*ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਿਾਲੀ ਿਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗੀ 
ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ, 15 ਮਈ 

ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੀ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲੋਿਿੰਦਾਂ ਨੰੂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਿਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮੁਿੱਈਆ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਪਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ 
ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤ ੇਿਲਾਲਾਬਾਦ ਮੁਿ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। 
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਰਡੈ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਭੁਾਸ਼ ਅਰੋਡਾ ਨੇ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਿ ਰਸੋਈਆ ਂ18 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ 



ਰਿੀਆ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਰਸੋਈਆ ਜ਼ਿੱਚ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਿੇ ਤੋਂ 3 ਿਿੇ ਤੱਕ ਜ਼ਸਰਿ 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿੱਚ ਲੋਿਿੰਦ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ 
ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਿਾਿੇਗਾ। ਉਿਨਾਂ ਇਿ ਿੀ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਨੰੂ ਿਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆ ਂਤ ੇਪੂਰੀਆ ਂਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਿਰਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਿਾਲੀ ਿਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕ ੇ
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗੀ। 

 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3 

1/24933/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ 
ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ 143 ਪਰਿਾਸੀ 5 ਬੱਸਾਂ ਰਾਿੀਂ ਜ਼ਿਰੋਿਪੁਰ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਿੇ 
*ਜ਼ਿਰੋਿਪੁਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ 7 ਿਿਹੇ ਰਿਾਨਾ ਿੋਿੇਗੀ ਰੇਲਗੱਡੀ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ, 15 ਮਈ: 
ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਖੇ ਕਰਜ਼ਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਕਾਰਣ ਿਸੇ ਉਤਰ 
ਪਰਦਸ਼ੇ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ 143 ਪਰਿਾਸੀ ਿੱਲੋਂ   www.covidhelp.punjab.gov.in  ਿੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 
ਰਜ਼ਿਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਬ ਡਿੀਿਨ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 37, ਸਬ ਡਿੀਿਨ 
ਅਬੋਿਰ ਦੇ 55 ਅਤੇ ਿਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 51 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਿੀਂ ਜ਼ਿਰੋਿਪੁਰ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਕਰ 
ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਪਰਿਾਸੀ ਅੱਿ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਿੇ ਜ਼ਿਰੋਿਪੁਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਲਣ ਿਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਿੀਂ 
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਪਿੰੁੁਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ 
ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣ ਿੇਲੇ ਸਮੂਿ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿਰੇਕ ਪਰਿਾਸੀ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਿਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ 
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਯੋਿਨਾਬੱਧ  ੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਿੀ 
ਿੈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰਿੀਨੀਅਰ ਿਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੰਦਰ ਅਗਰਿਾਲ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਮਨਿੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਔਲਖ, 

ਿਸਜ਼ਿੰਦਰ ਚਾਿਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿੋਰ ਮੌਿੂਦ ਸਨ। 
 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-4 

1/24905/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ 
ਿਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੂਿੇ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਜ਼ਲਆਂ ਨੰੂ ਸੁਜ਼ਣਆ ਅਤ ੇਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਨਪਟਾਰਾ 
*ਦੋ ਜ਼ਦਨਾਂ ’ਚ ਿੱਖ ਿੱਖ ਜ਼ਿਜ਼ਲਹਆ ਂ’ਚ ਆਪਣ ੇਸਾਧਨਾਂ ਰਾਿੀ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਕਰੀਬ 

 200 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤ-ੇਸੰਧੂ 

ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ, 15 ਮਈ: 

http://www.covidhelp.punjab.gov.in/


ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਜ਼ਦਆਂ ਲੋਕ ਸਮੱਜ਼ਸਆਿਾਂ ਦਾ ਜ਼ਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ 
ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੂਿੇ ਜ਼ਦਨ ਿੱਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਿੱਚ ਲੋਕ ਮਸਜ਼ਲਆਂ ਨੰੂ ਸੁਜ਼ਣਆ ਅਤੇ ਿਰ ਪਜ਼ਿਲੂ ਸਣੁ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਿਰ ਖੁੱਲੇ ’ਚ ਲਗਾਏ ਿਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਦ ੋਜ਼ਦਨਾਂ ਦੋਰਾਨ ਿੱਖ ਿੱਖ 
ਜ਼ਿਜ਼ਲਹਆ ’ਚ ਆਪਣ ੇਸਾਧਨਾਂ ਰਾਿੀ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੁੂ ਪਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 
ਦੂਿੇ ਰਾਿਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਿੀ ਬਣਾਏ ਿਾ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਾਿਰੀ ਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਿਾਂ ਦੂਿੇ ਜ਼ਿਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਿਾਣ 
ਿਾਲੇ ਿਰੇਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਿਤ ਦਸਤਾਿੇਿਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ 
ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਾਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ 
ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਸਰਟੀਜ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕੋਿਾ ਐਪ ਤ ੇਅਪਲਾਈ ਿੋਣ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਿਸ ਸਟੇਟ ਿਾਂ ਜ਼ਿਲਹੇ  ’ਚ ਿਾਣਾ ਿੋਿ ੇਉਿੋਂ ਦਾ 
ਪਤਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਅਰਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਰੇਲ ਰਾਿੀ ਦੂਿੇ ਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣ ਿਾਲੇ 

ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਬੋਾਇਲ ਤੇ ਰੇਲ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜ਼ਕਿੋ ਿਾਣਾ ਿੈ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਮਬੋਾਇਲ ਤੇ ਮੈਸੇਿ ਰਾਿੀ 
ਪਰਾਪਤ ਿੋੁੇਿੇਗੀ। 
ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਸੁਜ਼ਿਧਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਿ ਮੁਜ਼ਿੰਮ ਕਜ਼ੋਿਡ 19 ਦੇ ਚਲ ਰਿੇ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਿਾਰੀ ਰਿੇਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਹ ਾਂ ਕਾਰਣ ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਿਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਪਾਸ ਸੁਜ਼ਿਧਾ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾ ਨੰੂ ਸੁਜ਼ਣਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਜ਼ਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਜ਼ਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ 

ਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਿ) ਡਾ. ਆਰ.ਪੀ. ਜ਼ਸੰਘ, ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਿਕਾਸ) ਨਿਲ ਰਾਮ, 

ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਖੱਟਕ, ਜ਼ਿਲਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰਲੋਰ ਰਾਿਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਿਰਾ, ਜ਼ਿਲਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ 
ਬਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤ ੇਿੋਰ ਿੱਖ ਿੱਖ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਦ ੇਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਿਾਿਰ ਸਨ। 
ਤਸਿੀਰਾਂ: 1 ਤੋਂ 4 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਸੁਜ਼ਿਧਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਣੁਦੇ ਿੋਏ। 


