
I/30612/2020   

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
                                            'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' 

' ਕੋਵਾ ਐਪ ' ਿਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਹਸਟਰੀ ਟਰੇਜ਼ਸੰਗ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਜ਼ਲ•ਆਂ 

ਜ਼ਵੱਚ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਿ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ-ਜ਼ਡਪਟੀ 

ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਜੂਨ (         ) ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ 

ਜ਼ਕ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਕੋਜ਼ਵਡ 

ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੰੂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਜ਼ਵੱਚ ਿਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿੁਜ਼ਹੰਿ ਜ਼ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ 

ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਵਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 'ਕੋਵਾ-ਐਪ-COVA 1PP) 

ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਜ਼ਹਤ 

ਐਡਂਰਾਇਡ ਪਲੇਅਸਟੋਰ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਐਪਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ 

ਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਪਬੱਲਧਤਾ ਹੈ। 
                                 ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਵਾ ਐਪ  ਿਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, 
ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਹਸਟਰੀ ਟਰੇਜ਼ਸੰਗ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਜ਼ਲਆ ਂਜ਼ਵੱਚ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਿ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਜਨਰੇਟ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਈਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 

ਹੁਕਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਬੁਜ਼ਕੰਗ ਸਬੰਧੀ, ਸਫਰ ਲਈ ਰਜ਼ਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ, ਲੇਬਰ ਵਲੋਂ ਰਜ਼ਜਸਟਰ 

ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਜ਼ਰਆਨਾ ਅਤੇ ਿਰੂਰੀ ਸਿਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਜ਼ਦ 

ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
                ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ 
ਤੱਕ ਿਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੰੁਚ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ 

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਜਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਸਿਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। 



ਉਨਾਂ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਐਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/30625/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
                                             'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ-

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਜੂਨ (        ) ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਖਤਿ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ੇਗਏ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਲਾਿਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕਾਿਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸਰੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਸਿੂਜ਼ਹਕ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ 
ਿਤਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਜਾਣ ਲੱਜ਼ਗਆ ਿਾਸਕ ਜਰੂਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਉਜ਼ਚਤ ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱ ਕਣ ਦੀ ਵੀ ਿਨਾਹੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਿਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਜ਼ਹਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥੁੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਕਿਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗਾ 'ਤੇ ਜੇਕਰ 

ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਲਕ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਿੁਰਿਾਨਾ ਵਸੂਜ਼ਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੱਸ ਿਾਲਕਾਂ ਨੰੂ 3000 ਰੁਪਏ, ਕਾਰ ਿਾਲਕ ਨੰੂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੇ 

ਆਟੋ ਜ਼ਰਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੰੂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਿੁਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਿਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਵੱਚ ਉਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ 

ਐਪੀਡੈਜ਼ਿਕ ਜ਼ਡਿੀਜ ਐਕਟ 1897 ਦੇ ਜ਼ਨਯਿਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਹੇਠ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਜ਼ਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ 

ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਿਹਾਂਿਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

 



I/30663/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
                                      'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' 

ਪੀਐੱਿ ਜ਼ਕਸਾਨ ਜ਼ਨਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਜ਼ਕਸਾਨ 08 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਫਾਰਿ ਨੇੜਲੀ 
ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਵਾ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਜੂਨ (            ) ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਡਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਟ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜ਼ਵੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਸਕੀਿਾਂ, ਜ਼ਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹੱਤ ਲਈ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 
                          ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ ਜ਼ਕ ਪੀ.ਐੱਿ 

ਜ਼ਕਸਾਨੀ ਜ਼ਨਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਵੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ 
ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਜ਼ਜਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੂਹ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐੱਿ 

ਜ਼ਕਸਾਨ ਜ਼ਨਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਿ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।   

               ਜ਼ਡਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ 08 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ 

ਆਪਣੇ ਫਾਰਿ ਨੇੜਲੀ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਅੱਗ ੇਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਕਰਜ਼ਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 

ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 



 

I/30735/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
                              'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' 

ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗੁੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਲ ਸੈਲਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਜ਼ਕੰਗ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਜੂਨ  (      ) ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਅਜ਼ਭਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ 

ਤਜ਼ਹਤ ਅੱਜ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਗੁੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਲ ਸੈਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
                   ਡਾ. ਬਲਦਵੇ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਸਹਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ 

ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਗੁੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 

ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬੱਲ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। 
                               ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਸਹਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਿਾਸਕ 

ਜਰੂਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵਲੋਂ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇ

ਸ਼ੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੰਘ ਚੁੱ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਿਾਨ ਜ਼ਬੱਲਕੱੁਲ ਨਾ ਵੇਜ਼ਚਆ ਜਾਵੇ, 

ਅਜ਼ਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
                   ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਬਾਰੇ 

ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 

 

 

 

 

 



 

I/30757/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।                                         
                               'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' 

ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 3967 ਸ਼ੱਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 3577  ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਜੂਨ (          ) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੰੂ ਸੂਬ ੇਭਰ ਜ਼ਵੱਚ ਿਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ 
ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਵਲੋਂ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਇਸ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਵਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤ ੇ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਿਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਿੁਜ਼ਹੰਿ ਦਾ ਆਗਾਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਜ਼ਥਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
                 ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ 3967 ਸ਼ੱਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 3577  ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ 

ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ, 143 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ, 248 ਪੈਂਜ਼ਡੰਗ ਹਨ। 
                 ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 143 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 03 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੋਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, 132 ਿਰੀਜਾਂ 
ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, (125 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 07 ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, 03 ਪੀੜਤ 

ਬਟਾਲਾ, 04 ਪੀੜਤ ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਤ ੇ01 ਪੀੜਤ ਅੰਜ਼ਿਰਤਸਰ ਜ਼ਵਖੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। 

                   ਇਸ ਤਰਾਂ ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵਚ 07 ਐਕਜ਼ਟਵ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਤੇ 01 ਅੰਜ਼ਿਰਤਸਰ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। 
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜ਼ਜਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ 

ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲਾਿਿੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਅੱਗ ੇਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਿਾਸਕ ਜਰੂਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ 

ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੰਿ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਜਰੂਰੀ ਕੰਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ 

ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ ਨੰੂ ਲਾਿਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ 

ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਹੱਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
-------------------------- 

 

 


