1/30855/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਜਿਲਕਾ
ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ 45 ਸਾਲਾਂ ਮਜਿਲਾ ਦੀ ਜਰਪਰੋਟ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਿਜਟਵ-ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ
*ਿੁਣ ਜਿਲੇ ’ਚ ਕੁੁੱਲ ਜਤੰ ਨ ਕਰੋਨਾ ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ ਿੋਏ
*ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਿ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂੂ ਰੋਕਣਾ
ਫਾਜਿਲਕਾ, 4 ਿੂਨ:
ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਲਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਜਵੁੱਚ 1 ਮਜਿਲਾ ਦੀ ਜਰਪਰੋਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਿਜਟਵ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿੋਰ
ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਫਾਜਿਲਕਾ ਡਾ. ਚੰ ਦਰ ਮੋਿਨ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਪਾਜਿਜਟਵ ਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਮਜਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲ ਿੈ।
ਉਨਾਂ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਮਿਾਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 3 ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਜਵੁੱਚੋਂ ਦੋ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਰਪਰੋਟ
ਨੈਗਜਟਵ ਅਤੇ 1 ਜਰਪੋਰਟ ਪਾਜਿਜਟਵ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਿੁਣ ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 3 ਕਰੋਨਾ ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ ਿੋ ਗਿੇ
ਿਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਾਜਿਜਟਵ ਆਈ ਮਜਿਲਾ ਨੰੂੂ ਜਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਿਲਾਲਾਬਾਦ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਵੁੱਚ ਭੇਿ ਜਦੁੱਤਾ
ਜਗਆ ਿੈ।
ਉਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਕੋਜਵਡ 19 ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਿ ਮੁਜਿੰ ਮ ਦਾ ਆਗਾਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ
ਿੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰ ਤਵ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰੂੂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਿਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਜਵਸਥਾਰ ਨੰੂੂ ਰੋਕਣਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜਵੰ ਦ ਪਾਲ ਜਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਵੁੱਲੋ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਜਕ ਜਿਲੇ ਨੰੂੂ ਗਰੀਨ ਿੋਨ
’ਚ ਬਣਾਏ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜਵਡ 19 ਬਾਰੇ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ
ਟੀਮਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਿਸੀਲ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਮੁੜ ਦੁਿਰਾਇਆ ਜਕ ਿਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ
ਕੇ ਰੁੱਖਣ, ਿੁੱਥ ਨਾ ਜਮਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਿੇਿ, ਿੁੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਖੰ ਘਦੇ ਿਾਂ ਜ ੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰ ਿ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਆਜਦ ਦਾ ਜਵਸ਼ੇਸ
ਜਧਆਨ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

I/30962/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ
ਕੋਜਵਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ/ਿਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਿ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਿਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ
30 ਿੂਨ ਤੁੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਿੋਇਆ-ਸੰ ਧੂ
*ਸ਼ਜਿਰ ਵਾਸੀ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜਵਸੇਸ਼ ੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ
*ਵੈਬਸਾਈਟ https://mseva.lgpunjab.gov.in/citizen

’ਤੇ ਵੀ

ਭਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਟੈਕਸ
ਫਾਜਿਲਕਾ 4 ਿੂਨ:
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਰ ਸਰ .ਅਰਜਵੰ ਦ ਪਾਲ ਜਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਿਦੂਦ ਅੰ ਦਰ ਰਜਿੰ ਦੇ ਸ਼ਜਿਰ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋ ਆਮ ਿਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਸੇਸ਼ ਸਿੂਲਤ ਜਦੰ ਜਦਆਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਿੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਜਬਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਿਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 31 ਮਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ
ਿਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਵਆਿ/ਿੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਿਾਊਸ ਿਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ
10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜਵਸੇਸ਼ ੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਆ ਜਗਆ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਿੁਣ ਪੰ ਿਾਬ ਜਵੁੱਚ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਕਰਜਫਊ ਲੁੱਗਣ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਿੋਣ ਕਰਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋ ਜਵਸੇਸ਼ ੋਟ ਜਵੁੱਚ ਿੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿੁਣ ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਜਮਤੀ 30 ਿੂਨ 2020 ਤੁੱਕ ਵਧਾ
ਜਦੁੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਂਿ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਿਮਾਂ
ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਿ ਤੋ 30 ਿੂਨ 2020 ਤੁੱਕ ੋਟ ਜਦੁੱਤੀ ਗਈ ਿੈ।
ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀ ਰਿਨੀਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ ਦੀ ਿਦੂਦ ਅੰ ਦਰ ਰਜਿ ਰਿੇ ਿਰ ਆਮ
ਅਤੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਉਿ 30 ਿੂਨ, 2020 ਤੁੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ/ਿਾਊਸ
ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਂਿ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਿਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸੁੱਕਦੇ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਜਵੁੱਚ
ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮਕਾਿ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ
ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਖੇ ਪੁੁੱ ਜਗੁੱ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਉਨਾਂ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਿੜੇ ਲੋ ਕ ਘਰ ਬੇਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੇੂੈਕਸ ਿਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਉਿ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://mseva.lgpunjab.gov.in/citizen ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

1/31221/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਜਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਜਮਸ਼ਨ ਫਤਜਿ‘ ਨੂੰ ਜਮਲੇ ਗਾ ਭਰਵਾਂ ਿੁੰ ਗਾਰਾ-ਰਜਮੰ ਦਰ ਆਂਵਲਾ
*ਪੰ ਿਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੁੱਜਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਿਰ ਸੰ ਭਵ ਕੋਜਸ਼ਸ ਿਾਰੀ
*ਮੁੁੱਖ ਮੰ ਤਰੀ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਜਵਡ 19 ਦੇ ਫਲੈ ਕਸ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਿੀ ਪਰਚਾਰ
ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਿੇਵੰਦ ਸਾਜਬਤ ਿੋਵੇਗਾ-ਆਂਵਲਾ
ਫਾਜਿਲਕਾ 4 ਿੂਨ
ਪੰ ਿਾਬ ਦੇ ਮੁੁੱਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਜਿਲਾਫ਼ ਿੰ ਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਜਵੁੱਚ ਿਮੀਨੀ ਪੁੱਧਰ ਤੁੱਕ ਲੈ
ਿਾਣ ਲਈ “ਜਮਸ਼ਨ ਫਤਜਿ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਗਟਾਵਾ ਜਵਧਾਇਕ ਿਲਾਲਾਬਾਦ ਸਰੀ
ਰਜਮੰ ਦਰ ਆਂਵਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਸਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ
ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੁੱਜਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਿਰ ਸੰ ਭਵ ਕੋਜਸ਼ਸ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਿਾ ਕੋਜਵਡ 19 ਦੀ ਇਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਜਵੁੱਚ ਜਵਆਪਕ ਪੁੱਧਰ ’ਤੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਜਮਸ਼ਨ ਫਤਜਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ।
ਉਨਹਾਂ ‘ਜਮਸ਼ਨ ਫਤਜਿ‘ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਜਿਯੋਗ ਤੇ ਿਮਦਰਦੀ ਰਾਿੀਂ ਨੋਵਲ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਪੰ ਿਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਬੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਦੁੱਸਜਦਆਂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੁੱਜਖਆ ਪਰਟ
ੋ ੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਤੇ ਿੋਰ ਜਦੁੱਤਾ। ਉਨਾਂ
ਜਕਿਾ ਜਕ ਲੌ ਕਡਾਊਨ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਾਿੀਂ ਲੋ ਕ ਜਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰਤੀ
ਿਮਦਰਦੀ ਜਦਖਾਉਣ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਜਿੰ ਮ ਦੇ ਜਿੁੱਸੇ ਵਿੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਵੁੱਢੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਿਨ ਿੋ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਐਨ.ਿੀ.ਓਿ, ਦਾਨੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਜਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ
ਿਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜਕਆਂ ਜਵਚ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਜਿੰ ਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ
ਜਕਿਾ ਜਕ ਮੁੁੱਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਿਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਵੁੱਲੋਂ ਿਰੇਕ ਜਿਲਹਾ ਪੁੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ
ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਿ ਤਜਿਤ ਲਈ ਫਲੈ ਕਸ਼ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਿਨ, ਿੋ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਗਰੂਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਿੇਵੰਦ ਸਾਜਬਤ ਿੋਣਗੇ।
ਜਵਧਾਇਕ ਆਂਵਲਾ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਮੁਜਿੰ ਮ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਿੁੱਥ
ਧੋਣ, ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣ, ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਜਵਚ ਬਾਿਰੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਪਰਤੀ ਿਾਗਰੂਕ ਰਜਿਣ,
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜਵਤ ਮਰੀਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੁੱਜਖਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜਵਆਪਕ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿੈ।

