
I/29256/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਰੇਲ ਗੱਿੀ ਰਾਹੀਂ 1600 

ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਛੱਤੀਸਗੜ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 

ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪਰਵਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 31 ਿਈ (         ) ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲੇਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ 

ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਰੇਲਗੱਿੀ ਰਾਹੀਂ 1600 ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਸੂਬ ੇਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਧੀਕ 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਵੀ ਿੋਜੂਦ ਸਨ। 
                                ਇਸ ਿੌਕੇ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਲੋੜੀਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੁਜਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ 

ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਰੇਲਗੱਿੀ ਰਾਹੀਂ  1600 ਪਰਵਾਸੀ ਿਜਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਸੂਬ ੇਜ਼ਵਖੇ  ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 19 ਿਈ ਨੰੂ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋ 1195 ਪਰਵਾਸੀ ਿਜਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਸੂਬ ੇਅਥੇ 26 ਿਈ ਨੰੂ 1600 ਪਰਵਾਸੀ ਿਜਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਬਹਾਰ ਲਈ ਭੇਜ਼ਜਆ 

ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜ਼ਿਰਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਜ਼ਸ਼ਆਰਪਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆ ਂਰੇਲ ਗੱਿੀਆ ਂਰਾਹੀਂ 

ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਜ਼ਬਆ ਨੰੂ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਿਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ 

ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਜ਼ਸ਼ਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸਰੀ ਅੰਜ਼ਿਰਤਸਰ ਜ਼ਿਜ਼ਲ•ਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਰਜ਼ਹੰਦੇ 

ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰ ਵੀ ਛੇਤੀਸਗੜ• ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 
                            ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗ ੇਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਰਵਾਸੀ ਿਜਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਿੀ ਸਜ਼ਤਸੰਗ ਘਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ 

ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿੈਿੀਕਲ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕ ੇ

ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਖਜ਼ਦਆਂ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਚਨੇ, ਗੁੜ, ਜ਼ਬਸਕੁਟ , ਫਲ  ਅਤੇ 

ਿਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਤੇ ਜ਼ਵਚ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। 
                          ਰਾਧਾ ਸੁਆਿੀ ਸਜ਼ਤਸੰਗ ਘਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੇ ਜ਼ਨਵਾਸੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ 

ਿੁੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਇੱਿਤ ਿਾਣ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਲਈ 

ਉਹ ਹਿੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰਣੀ ਰਜ਼ਹਣਗ।ੇ ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਲੋੜੀਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੁਜਦਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਲਾਕਿਾਊਨ ਖੱੁਲ•ਣ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆ ਂਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ 

ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਪਰੰਤੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਿਿਬੂਰੀ ਵਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
                        ਇਸ ਿੌਕੇ ਸਰਵ ਸਰੀ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਿਨ ਕੋਛੜ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ)-ਕਿ-ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ 

ਦੀਨਾਨਗਰ, ਿੈਿਿ ਅਿਨਦੀਪ ਕੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ), ਲਖਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿੀ.ਿੀ.ਪੀ.ਓ, ਸ. ਹਰਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਪੀ (ਿੀ), 

ਕੁਲਜ਼ਵੰਦਰ ਕੁਿਾਰ ਿੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਿਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ, ਰੋਬਨਜੀਤ ਕੋਰ ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ, ਤਰਸੇਿ ਲਾਲ ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ, ਐਨ.ਪੀ 

ਜ਼ਸੰਘ ਐਕਸੀਅਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਵਭਾਗ-ਕਿ –ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਿੋਹਤਿ ਜ਼ਸੰਘ ਐਕਸੀਅਨ ਪਾਵਰਕਾਿ ਤੇ ਕੰਵਰਜੀਤ 

ਰੱਤੜਾ ਐਸ.ਿੀ.ਓ ਆਜ਼ਦ ਿੋਜੂਦ ਸਨ। 
 

-------------------- 

 



I/29261/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ-ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 31 ਿਈ (            ) ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਦ ੇਿੰਤਵ ਨਾਲ 

ਸਰਕਾਰ , ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਿਵਾਈਜਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ।ਜ਼ਜਵ ੇ

ਜ਼ਕ ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਿਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ,ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ੇਨਾ ਥੁੱ ਕਣਾ, ਗਰਿੀਆਂ ਦ ੇਿੋਸਿ ਦੋਰਾਨ 

ਏ.ਸੀ. ਚਲਾਉਣ ਸਿੇਂ ਕਿਰੇ ਦਾ ਤਾਪਿਾਨ 24 ਤੋਂ 27 ਜ਼ਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦ ੇਜ਼ਵਚਕਾਰ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਆਜ਼ਦ ਕੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਿੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕ।ੇ 
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਿੇਂ ਿਾਸਕ ਦੀ 

ਲਾਿਿੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਰੱਖਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜੋ ਸਾਿੇ ਰੋਜਾਨਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਿਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਸੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ 

ਫਲ  ਸਬਜੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿਾ ਸਾਫ ਗਰਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾਾ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰੱਖੋ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੇ 

ਸਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਿਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਪਕਾਓ।ੁਅੱਧ ਪੱਜ਼ਕਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੱਜ਼ਕਆ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਸੋਈ ਘਰ ਜ਼ਵੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਣ ਅਤੇ ਚਾਕ ੂਛੁਰੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਤੋ।ਪਾਣੀ ਗਰਿ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੀਓ।ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਹਾਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ੋਇੱਕ ਰਸਤਾ 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਹੇਿ ਹੈ, ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੁਹਾਿੀ ਜ਼ਸਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਜ਼ਸੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਕਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤ ੇ

ਘਰ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜ਼ਬਨਾ ਕੰਿ ਤੋਂ ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲੋ। 
----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/29287/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ 3340 ਸ਼ੱਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 3116 ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 31ਿਈ (      ) ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਦੇ 3340 ਸ਼ੱਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 3116 ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ, 140 

ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ, 80 ਪੈਂਜ਼ਿਗ ਅਤੇ 04 ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰਜੈਕਟ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ  ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ  

129 ਿਰੀਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ (122 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, 07 ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ)।   
 

ਜ਼ਜਲਹੇ  ਜ਼ਵੱਚ 08 ਐਕਜ਼ਟਵ ਪੀੜਤ ਿਰੀਜ ਹਨ।  
 


