I/31594/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰੂੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਲਗਾਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ

*ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਿੂੰ ਹ ਢੱ ਕ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕਰਨ
ਫਾਜ਼ਜਲਕਾ 6 ਜੂਨ:

ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀਆ ਨੰੂੂ ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ
ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਢੱ ਲ ਦਾ
ਿਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਿਜ਼ਿਆ ਜਾਿੇ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਬਲਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਿਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਜ਼ਹਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਈ ਂ ਰਾਜਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਿੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀਆ ਨੰੂੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਚਾਹੰ ੂੁਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਕ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ
ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ

ਿਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤੇ

ਿਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਿਿੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੁੱ ਕਣ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਨੇ ਿਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ, ਘਰ
ਜ਼ਿੱ ਚ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਸਿੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਬਜ਼ਲਕ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਥੁੱ ਕਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੱ ਕ ਦਾ ਜੁਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਭੀੜ ਇਕੱ ਠੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ

ਜ਼ਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਦਾ ਿੀ ਇੰ ਤਜਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਿੂੰ ਹ
ਢੱ ਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਚੰ ਦਰ ਿੋਹਨ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਿੰ ਤਰੀ ਬਲਿੀਰ ਜ਼ਸਘ ਜ਼ਸੱ ਧੂ ਦੁਆਰਾ
ਜਾਰੀ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਲੱਜ਼ਗਆਂ

ਜ਼ਤੰ ਨ ਪਰਤਾਂ ਿਾਲੇ ਿਾਸਕ ਜਾਂ ਸੂਤੀ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਿਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਿਿੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਾਸਕ ਨੂੰ
ਿਾਰ ਿਾਰ ਹੱ ਥ ਲਗਾਉਣਾ ਿੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਸਿੇਂ ਜ਼ਕਸੇ ਕੋਲ ਿਾਸਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤਾਂ ਰੁਿਾਲ, ਦੁਪੱਟਾ, ਪਰਨਾ ਜਾਂ ਸਟੌਲ ਨਾਲ ਿੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣ ਲਈ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

I/31581/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲਕਾ
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ ਤਜ਼ਹਤ ਪੰ ਜਾਬ ਰੋਡ ਿੇਜ ਸਬ ਜ਼ਡਪੂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਿੱ ਲੋਂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਬੱ ਸਾਂ-ਜੀ.ਐਿ
*ਿੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਲਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਕਰਾਇਆ-ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਕੁਿਾਰ ਸ਼ਰਿਾ
*22 ਿਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 540 ਿੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਬੱ ਸਾਂ ਰਾਹੀੂੇ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 6 ਜੂਨ

ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੱ ਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰੀ ਭੁਜ਼ਪੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਿੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਰੋਡਿੇਜ ਸਬ ਜ਼ਡਪੂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਿੱ ਲੋਂ
ਰੋਿਾਨਾਂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਬੱ ਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਸ ਸਰਜ਼ਿਸ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਿ 7
ਿਜੇ ਤੱ ਕ ਿੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ 22 ਿਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਰੋਡਿੇਜ

ਸਬ ਜ਼ਡਪੂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਬੱ ਸਾਂ ’ਤੇ 540 ਿੁਸਾਫਰ ਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਰੋਡਿੇਜ ਸਬ
ਜ਼ਡਪੂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਿੈਨੇਜਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਕੁਿਾਰ ਸ਼ਰਿਾ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਜਨਰਲ ਿੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਰੀ ਸ਼ਰਿਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਦੇਨਿਰ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ
ਤਜ਼ਹਤ ਿੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਰੁਟਾਂ ’ਤੇ ਬੱ ਸਾਂ

ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਿੇਂ ਜ਼ਿਚ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਿੀ ਬੱ ਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।
ਉਨਾਂ ਿੁਸਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿੱ ਧ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਿਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਿੂਠੀਆਂ ਅਫਿਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਜ਼ਲਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੱ ਸ ਸਰਜ਼ਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਿੀ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ’ ਤੇ
ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਬੱ ਸਾਂ ਜ਼ਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਿੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਿਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਿਿੀ

ਹੋਿੇਗਾ ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਿੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬੱ ਸਾਂ ਜ਼ਿਚ
ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹਰ ਇਕ ਿੁਸਾਫਰ ਦੀ ਥਰਿਲਸਕੈਨਰ ਨਾਲ ਸਕੈਜ਼ਨੰਗ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਿਾ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਸਬੰ ਧੀ ਜੋ ਿੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਦੀ ਇੰ ਨ-ਜ਼ਬੰ ਨ ਪਾਲਣਾ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

1/31598/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਜ਼ਿਲਕਾ

ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟਿ ਕੇਸ ਆਇਆ-ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ
*ਹੁਣ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਕੁੱ ਲ 4 ਕਰੋਨਾ ਐਕਜ਼ਟਿ ਕੇਸ ਹੋਏ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 6 ਜੂਨ:
ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿੱ ਚ 1 ਿਜ਼ਹਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰਪਰੋਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਿਧੇਰੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਾ. ਚੰ ਦਰ ਿੋਹਨ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟਿ ਆਉਣ
ਿਾਲੀ ਿਜ਼ਹਲਾ ਦੀ ਉਿਰ ਕਰੀਬ 65 ਸਾਲ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਿਜ਼ਹਲਾ ਦੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱ ਜ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਰਪੋਰਟ

ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਹਲਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟਿ ਪਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 4 ਕਰੋਨਾ ਐਕਜ਼ਟਿ
ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਿਜ਼ਹਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿੱ ਚ ਜ਼ਸਫ਼ਟ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ
ਹੈ।
ੳਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਨਤਕ ਥਾਂਿਾਂ ਤੇ ਿਾਸਕ ਲਾਜਿੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਜ਼ਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੰੂੂ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

I/31629/2020
ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਬਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱ ਛਿੀ ਬੰ ਗਾਲ ਦੇ 79 ਪਰਿਾਸੀ ਬੱ ਸਾਂ
ਰਾਹੀ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ

*ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂੂ ਪਰਤਣਗੇ ਪਰਿਾਸੀ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 6 ਜੂਨ:
ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦੇ ਿੱ ਦੇਨਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਖੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਕਾਰਣ ਫਸੇ ਪੱ ਛਿੀ ਬੰ ਗਾਲ
ਅਤੇ ਜ਼ਬਹਾਰ ਦੇ 79 ਪਰਿਾਸੀਆ ਨੂੰਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ ਤਜ਼ਹਤ ਬੱ ਸਾਂ ਰਾਹੀ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਇਹਨਾ
ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਿੱ ਲੋਂ º www.covidhelp.punjab.gov.in ਿੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਜ਼ਜਸਟੇੇ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੱ ਛਿੀ ਬੰ ਗਾਲ ਦੇ 36 ਅਤੇ ਜ਼ਬਹਾਰ ਦੇ 43 ਪਰਿਾਸੀ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਤੋਂ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਸਿੇਂ ’ਤੇ ਚਲਣ

ਿਾਲੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਗੱ ਡੀਆ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂੂ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਨੰੂੂ
ਹੋਰ ਿਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਾਸੀਆ ਦੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੱ ਸਾਂ ਨੂੰ
ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਰਿਾਸੀਆ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆਜ਼ਦ

ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਸੇਸ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।ਬੱ ਸਾਂ ਰਾਹੀ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ੂੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ
ਘਰਾਂ ਨੰੂੂ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਿਾਜ਼ਹਰ ਕਰਜ਼ਦਆ ਪਰਿਾਸੀਆ ਿੱ ਲੋਂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕੀਤਾ।

I/31683/2020
ਸੂਚਨਾ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਕਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਦਜ਼ਿੰ ਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਦੇ 18 ਲੱਖ 50 ਹਿਾਰ ਦੇ ਿੁਕੰਿਲ ਹੋਏ ਜ਼ਿਕਾਸ ਕਾਰਿਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ
ਉਦਘਾਟਨ

*ਹਲਕਾ ਜ਼ਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਜ਼ਹੱ ਤ ਲਈ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ’ਚ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 6 ਜੂਨ:
ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਹਲਕਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਾਸ ਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਅੰ ਦਰ ਿੁੜ ਤੇਿੀ ਜ਼ਲਆਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ

ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰ.ਦਜ਼ਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਅੰ ਦਰ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ 50 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ
ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੰ ਟਰ ਲਾਜ਼ਕੰ ਗ ਟਾਇਲਾਂ ਿੁਕੰਿਲ ਹੋਏ ਕੰ ਿਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਕੀਤਾ।

ਸਰ.ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰ ਡ ਲੱਖੇ ਿਾਲੀ ਢਾਬ ਦੀ ਗਲੀ/ਜ਼ਫਰਨੀ ਦਾ 6 ਲੱਖ 50 ਹਿਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਬਾਂਡੀ ਿਾਲਾ
ਦੀ ਗਲੀਆ ਨਾਲੀਆ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰ ਿ ਿੁਕੰਿਲ ਕਰਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਲਕੇ
ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾਂ ਦੀ ਤਰਿ ’ਤੇ ਿੁੱ ਢਲੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰ ਭਿ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰ. ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਦੋਿੇਂ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਅੰ ਦਰ ਉਦਘਾਟਨ ਿੌਕੇ ਹਲਕਾ ਜ਼ਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕ ਜ਼ਹੱ ਤ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਨੂੰ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਥ
ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਜੰ ਿੇਿਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਿੇਲੇ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੁੱ ਕਣ ਅਤੇ ਇਕੱ ਠ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ
ਕੀਤਾਜਾਿੇ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸਰਪੰ ਚ ਲੱਖੇ ਿਾਲੀ ਢਾਬ, ਗੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸਰਪੰ ਚ ਬਾਂਡੀਿਾਲਾ, ਜੋਜ਼ਗੰ ਦਰਜ਼ਸੰ ਘ, ਪਰੇਿ
ਕੁਲਰੀਆ ਚੇਅਰਿੈਨ ਿਾਰਕੀਟ ਕਿੇਟੀ, ਜ਼ਬੱ ਟੂ ਬਾਂਡੀਿਾਲਾ ਿਾਇਸ ਚੇਅਰਿੈਨ ਿਾਰਕੀਟ ਕਿੇਟੀ,ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਖਬੀਰ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ, ਗੁਰਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਕੱ ਤਰ, ਜ਼ਗਆਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪੰ ਚਾਇਤ ਸਕੱ ਤਰ, ਨੀਲਾ ਿਦਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਕੁੱ ਕੜ,

ਰਿਨ ਸਰਪੰ ਚ ਜ਼ਖਓ ਿਾਲੀ ਢਾਬ, ਜ਼ਿਪਨ ਜ਼ਰਣਿਾ ਸਰਪੰ ਚ ਿੁਰਾਦ ਿਾਲਾ, ਇੰ ਦਰ ਪਰਹਲਾਦ, ਕਿਲਾ ਰਾਣੀ ਪੰ ਚ, ਪਰੋ
ਕੰ ਿਲਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਸਰਪੰ ਚ ਸਾਜਨ, ਫੁੱ ਲ ਚੰ ਦ, ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਿਾਰ, ਜ਼ਕਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਤਾਰਾ ਚੰ ਦ, ਪਰਸ਼ੋਤਿ
ਕੰ ਬੋਿ, ਕਸ਼ਿੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਤਾਰਾਚੰ ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਿੰ ਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ।

