I/31460/2020

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ'
ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ-ਜ਼ਿਪਟੀ
ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ
ਿਾਸਕ ਲਾਿਿੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਅੱ ਜ 03 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪੋਿਜ਼ਟਵ-ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵਚ 13 ਐਕਜ਼ਟਵ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਜਨ (

) ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ

ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ ਿਾਸਕ ਲਾਿਿੀ ਤੋਰ ਤੇ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਜਲੇ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਜੰ ਿੇਵਾਰ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅੱ ਗੇ ਆ ਕੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ
ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ, ਆਂਢ-ਗਵਾਂਢ ਤੇ
ਜ਼ਜਲੇ ਨੰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਜ਼ਵਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰ ਗ ਨੰ ਸਬੇ ਭਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਿਿੀਨੀ
ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵਲੋਂ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਇਸ
ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਵਆਪਕ ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਿਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਦਾ ਆਗਾਿ
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਅੰ ਦਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਜ਼ਿਆ
ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਿਜ਼ਹਰ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ' ਦੇ ਉਦੇਸ ਨੰ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਿਕਸਦ ਨਾਲ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ
ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਿੀ ਿੰ ਿੀ ਅਤੇ ਬਜਾਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਿ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿੰ ਿ ਸੈਂਪਜ਼ਲੰਗ
ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਜ਼ਿਊਜ਼ਨਟੀ
ਸਪਰੈਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸ ਤਰਾਂ ਅੱ ਜ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਰੈਜ਼ਿੰ ਿ ਸੈਂਪਜ਼ਲੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਿੱ ਦਨਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਹੋਰ ਪਰਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਂਜ਼ਿੰ ਗ ਸੈਂਪਜ਼ਲੰਗ ਜ਼ਵਚ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਿਾਰਜ਼ਕਟ ਕਿੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ

ਪਰਨ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ 03 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਜ਼ਵਚ 02 ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਬੀਤੇ
ਜ਼ਦਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੱ ਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਧਰਿਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਵਅਖਤੀ ਸ਼ੁਕਰਪੁਰਾ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਰੈਂਿਿ ਸੈਂਪਜ਼ਲੰਗ
ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਟ ਪੌਜਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ।
ਜ਼ਜਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 4713 ਸ਼ੱ ਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਜ਼ਲੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ 4245 ਨੈਗਜ਼ਵਟ,
322 ਪੈਂਜ਼ਿੰ ਗ ਅਤੇ 148 ਪੋਜਜ਼ਟਵ ਿਰੀਜ ਸ਼ਾਜ਼ਿਲ ਹਨ। 148 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 03 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੋਤ
ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, 132 ਿਰੀਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, (129 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 03 ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਐਕਜ਼ਟਵ ਕੇਸ ਹਨ।
----------------

I/31476/2020
ਜ਼ਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ'
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ' ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਨੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਫਲ-ਜ਼ਵਧਾਇਕ
ਪਾਹੜਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਜਨ (

) ਸ. ਬਜ਼ਰੰ ਦਰਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ

ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਬੇ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਿੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰਕਤਾ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਨੰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਿੇਵਾਰੀ ਸਿਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਿੇਂ ਿਾਸਕ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱ ਿਾਂ ਨੰ 20
ਸੈਜ਼ਕੰ ਿ ਲਈ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਿਰਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਸਿੇਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਜ਼ਖਲਾਫ ਜੰ ਗ ਜ਼ਜੱ ਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਨੰ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਿੁਖੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਹੱ ਿ ਧੋਣ, ਸਿਾਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ, ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ,
ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਵਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰਕ ਰਜ਼ਹਣ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜ਼ਵਤ ਿਰੀਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ
ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਵਆਪਕ ਰੋਿ-ਿੈਪ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਧਆਨ ਕੇਂਦਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਘਰੇਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ
ਿਹੱ ਤਤਾ, ਫਲ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕਜ਼ਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੌ ਕਿਾਉਨ 5.0 ਦੌਰਾਨ
ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਿੁਰਿਾਨੇ, ਿਹਾਿਾਰੀ ਜ਼ਵਰੁੱ ਧ ਜ਼ਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਾਜ ਦੀ ਲਾਿਬੰ ਦੀ ਦੀ ਿਹੱ ਤਤਾ
ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ।

I/31496/2020
ਜ਼ਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜ਼ਿਸਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ'
ਲੋ ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ-ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਜ਼ਬਨਾਂ ਿਾਸਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਾਵਾਂ ਤੇ ਿੁੱ ਕਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਿਾਨਾ, ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ
2000 ਜੁਰਿਾਨਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਜਨ (

) ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ
ਜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ
ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਿਾਸਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰ ਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਾਨਾਂ ਤੇ ਿੁੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ
ਜੁਰਿਾਨਾ ਅਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਿਾਨਾ ਕਰਦ ਦੇ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਗਜ਼ਠਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਜਲੇ ਭਰ ਅੰ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਉਨਾਂ ਅੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਜ਼ਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੇਂ
ਜਰਰਤ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਗਾਈਿਲਾਈਨਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਬੀਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜ਼ਕ
ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲੱਜ਼ਗਆਂ ਿਾਸਕ ਜਰਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਵਸਿਾਰ ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਿਾਸਕ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜਰਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਨਯਿਾਂ ਨੰ
ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰੱ ਖੀਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ।
----------------------

