çëåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã¿êðÕ ÁøÃð ëÅÇ÷ñÕÅ
ÁÅ÷ÅçÆ çÆ GEòÆº òð·¶×¿ã è±î èÅî éÅñ îéÅÂÆ ÜÅò¶×Æ -ÇâêàÆ ÕÇîôéð
-ÇåÁÅðÆÁ» Ãì¿èÆ ÁÇèÕÅðÆÁ» éÅñ ÕÆåÆ òðÚ±Áñ îÆÇà¿×
øÅÇ÷ñÕÅ, BG ÁêÌËñ
ç¶ô çÆ GEòÆº ÁÅ÷ÅçÆ òð·¶×¿ã ê±ð¶ î°ñÕ Çò¼Ú è±îèÅî éÅñ îéÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË Í
ÇÂÃ¶ ñóÆ åÇÔå øÅÜÇñÕÅ Ç÷ñ·¶ Çò¼Ú òÆ GE ÔøÇåÁ» åÕ ò¼Ö ò¼Ö ÃîÅ×î ÕÆå¶
ÜÅä×¶ ÍÇÂÃ Ãì¿èÆ Á¼Ü ÇâêàÆ ÕÇîôéð Ã. ÁðÇò¿ç êÅñ ÇÃ¿Ø Ã¿è± é¶ ò¼Ö ò¼Ö
ÇòíÅ×» ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» éÅñ òðÚ°Áñ ìËáÕ ÕÆåÆ Í
ìËáÕ ç½ðÅé ÇâêàÆ ÕÇîôéð Ã. ÁðÇò¿çêÅñ ÇÃ¿Ø Ã¿è± é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ô ê±ð¶ Ü¯ô,
Üùé Áå¶ ×½ðò éÅñ ÁÅêäÆ GEòÆº ÁÅ÷ÅçÆ òð·¶×¿ã îéÅÂ¶×Å Áå¶ ÇÂÃ Ã¿ì¿èÆ øÅÜÇñÕÅ ÜÇñ·¶ ÇòÚ òÆ ò¼Ö
ò¼Ö ÇòíÅ×» ò¼ñ¯º ÃîÅ×î ÕðÕ¶ ç¶ô ç¶ ÁÅ÷ÅçÆ Ø°ñÅàÆÁ» ù ïÅç ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å Í À°é·» é¶ ÃÅð¶ ÇòíÅ×» ù ÇÂÃ
Ãì¿èÆ ÁÅêäÆ ÔøåÅòÅðÆ êÌ¯×ðÅî» çÆ ï¯ÜéÅì¿çÆ À°ñÆÕ Õ¶ Ã±ÇÚå Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂé·»
ÃîÅ×î» ç½ðÅé ÇòíÅ×» çÆÁ» êÌÅêåÆÁ» Áå¶ ÃðÕÅð çÆÁ» êÅÇñÃÆ êÇÔñÕçîÆÁ» çÅ êÌ×àÅòÅ ÞñÕäÅ
ÚÅÔÆçÅ ÔË Í ÇÂé·» ÃîÅ×î» Çò¼Ú ÃîÅÇÜÕ íÅ×ÆçÅðÆ òÆ ïÕÆéÆ ìäÅÂÆ ÜÅò¶ å»ÕÆ ÁÅî ñ¯Õ» ù òÆ ÇÂé·»
ÁÅ÷ÅçÆ Üôé» ÇòÚ ôÅîñ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶ Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ôð¶Õ ÇòíÅ× ÁÅêäÆÁ» ×åÆÇòèÆÁ» çÅ ÃêåÅÇÔÕ
æÆî òÆ ÇåÁÅð Õð¶×Å Áå¶ À°Ã¶ Áé°ÃÅð ÔøåÅ êð À°Ã ÇòíÅ× çÆÁ» ×åÆÇòèÆÁ» À°Ã¶ æÆî å¶ Õ¶ºçðå
ðÇÔä×ÆÁ»

Í ÇÂÃ å¯º Çìé» ÃîÅÇÜÕ Áå¶ Ã¼ÇíÁÅÚÅðÕ ÃîÅ×î òÆ Ô¯ä×¶ Áå¶ ÇòíÅ×» çÆÁ» ÇòÇ×ÁÅéÕ

êÌÅêåÆÁ» òÆ ÇÂé·» Üôé» Çò¼Ú êÌçðÇôå ÕÆåÆÁ» ÜÅä×ÆÁ» Í
ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ òèÆÕ ÇâêàÆ ÕÇîôéð (ÇòÕÅÃ) Áå¶ ÃÔÅÇÂÕ ÕÇîôéð Üéðñ ÇÂé·» ÃîÅ×î» å¶
Ç÷ñ·¶ ÇòÚ úòðÁÅñ ÇÂ¿ÚÅðÜ Ô¯ä×¶ Í
ìËáÕ ç½ðÅé ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ê°ñÃ ÇòíÅ× ò¼ñ¯º ÃòË ð¼ÇÖÁÅ Ãì¿èÆ ÇÂÃ ç½ðÅé ñóÕÆÁ» ù
ÇÃÖñÅÂÆ Çç¼åÆ ÜÅò¶×Æ ÜçÇÕ ÇçÔÅåÆ ÇòÕÅÃ ÇòíÅ× ê¶ºâ± Ö¶â» ç¶ î°ÕÅìñ¶ ÕðòÅÂ¶×ÅÍ ÇÃ¼ÇÖÁÅ ÇòíÅ× ò¼ñ¯º
ìËáÕ ÇòÚ ç¼ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ À°é·» ù ÁË¼Ã. ÃÆ. ÂÆ. ÁÅð. àÆ. ò¼ñ¯º ÃÅñ íð çÅ ×åÆÇòèÆ ÕËñ¿âð êÌÅêå Ô¯ Ç×ÁÅ
ÔË ÇÜÃ Áé°ÃÅð ÇòíÅ× ò¼ñ¯º ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ç¶ ò¼Ö ò¼Ö åð·» ç¶ ÃÕ±ñ, ìñÅÕ, Ç÷ñ·Å Áå¶ ðÅÜ ê¼èð å¶ î°ÕÅìñ¶
ÕðòÅÂ¶ ÜÅä×¶ å» Ü¯ ÃÅâÆ éòÆº êÆó·Æ ù ÁÅ÷ÅçÆ Áå¶ ñ¯Õå¿åð çÅ îÔ¼åò ÃîÞÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕ¶ Í ÇÂÃ î½Õ¶
ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ìÅÕÆ ÇòíÅ×» ù òÆ ÁÅêäÅ ×åÆÇòèÆ ÕËñ¿âð ÇåÁÅð Õðé çÆ ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ Í
ÇÂÃ ìËáÕ Çò¼Ú Ô¯ðé» å¯º ÇÂñÅòÅ Â¶ âÆ ÃÆ (âÆ) ÃÌÆ éòñ ðÅî, ÃÔÅÇÂÕ ÕÇîôéð Üéðñ ÃÌÆ Õ¿òðÜÆå ÇÃ¿Ø é¶
òÆ ÁÅéñÅÂÆé ÇôðÕå ÕÆåÆ Í

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰਟ੍
ੇ ਵੱ ਲੋਂ ਨਵੇਂ
ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ
* ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਗੈਰ-ਿਰਰੀ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ
‘ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ
* ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿੇ
ਫਾਜ਼ਿਲ਼ਕਾ, 27 ਅਪਰੈਲ :
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਰੀ
ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਸ: ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ
ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਬੰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਮਲਟ੍ੀਪਲੈ ਕਸ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਜ਼ਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੋਿਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿੇ
ਬੰ ਦ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਿਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਰਾਤ 9 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਫਊ ਿੋ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਰਾਤ 8 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਲਾਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਿਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6
ਵਿੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ 5 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਿੋ ਗੈਰ ਿਰਰੀ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਕਹਾ
ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਿਰਰੀ
ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਨੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੋਂ ਛਟ੍ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਪਰਾਈਵੇਟ੍ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਸਰਜ਼ਵਸ ਇੰ ਡਸਟ੍ਰੀ ਨੰ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਿਾਨਾ ਦੀਆਂ ਿਰਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਕੁਝ ਿਰਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਛਟ੍ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿਨਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕੈਜ਼ਮਸਟ੍ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਿਵੇਂ ਦੁੱ ਧ, ਡੇਅਰੀ ਪਰੋਡਕਟ੍ਸ,
ਸਬਿੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਆਜ਼ਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਵਕਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਛਟ੍ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਿਮਾਂ ਿਾਂ ਲੇ ਬਰ ਨੰ ਆਉਣ ਿਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ
ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਬੰ ਧਤ ਉਦਯੋਗ ਅਜ਼ਿਹੇ ਮੁਲਾਿਮਾਂ ਤੇ ਮਿਦਰਾਂ ਨੰ ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪੱ ਤਰ ਿਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਗੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਸਾਂ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰ ਇਸ
ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਛਟ੍ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰ
ਵੀ ਛਟ੍ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵੈਟ੍ਰਨਰੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਲਈ ਲਗਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ
ਕੈਂਪਾਂ ਨੰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਛਟ੍ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਜ਼ਟ੍ਵਿ ਫਾਰ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ੍ ਗਾਈਡਲਾਇਨਿ,
ਐਸ.ਓ.ਪੀ. (ਸਟ੍ੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਜ਼ਟ੍ੰ ਗ ਪਰੋਸੀਿਰ) ਅਤੇ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰ ਸਖ਼ਤੀ
ਨਾਲ ਲਾਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਘੱ ਟ੍ੋ-ਘੱ ਟ੍ 6 ਫੁੱ ਟ੍ ਦੀ ਦਰੀ, ਬਾਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਜ਼ਲਕ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ ਜ਼ਵੱ ਚ ਇੱ ਕਠ ਨੰ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ‘ਚ ਰੱ ਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਤੇ ਿਨਤਕ ਿਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਿੁੱ ਕਣਾ ਅਜ਼ਦ ਨੰ ਲਾਗ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਰੁੱ ਧ ਜ਼ਡਿਾਸਟ੍ਰ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ੍ ਐਕਟ੍ 2005
ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਸਿਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਖਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਭਾਰਤੀ ਦੰ ਡਾਵਲੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ
188 ਅਧੀਨ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
24 ਘੰ ਜ਼ਟ੍ਆਂ ਜ਼ਵਚ 158 ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਕਰੋਨਾ, 256 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 6 ਮੌਤਾਂ
ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਗੈਰ ਿਰਰੀ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ
ਫਾਜ਼ਿਲ਼ਕਾ, 27 ਅਪਰੈਲ :
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪੱ ਛਲੇ 24 ਘੰ ਜ਼ਟ੍ਆਂ ਦੌਰਾਨ 158 ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਮਾਤ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੈ ਿਦ ਜ਼ਕ 256 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਪੱ ਛਲੇ 24 ਘੰ ਜ਼ਟ੍ਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ 6 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱ ਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਗੈਰ ਿਰਰੀ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲੋ । ਿੇਕਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ
ਰੱ ਖੋ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਦਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱ ਿ ਧੋਵੋ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਇਸ
ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੰ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਾਣ ਲਈ
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨ।
ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਦਾ ਦਿਾ ਤਰੀਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ 137 ਿਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ
ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਵੈਕਸੀਨ ਿਰਰ ਲਗਵਾਉਣ।
ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਕੁੱ ਲ 6976 ਲੋ ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟ੍ਵ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰ ਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ
5363 ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੰ ਪਰਤ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਿਦ ਜ਼ਕ 1491 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਜ਼ਟ੍ਵ ਕੇਸ ਹਨ। ਿਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ 122 ਮੌਤਾਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰ ਵੀ ਕੋਜ਼ਵਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਉਹ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਰਵਾ ਲਏ
ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਸਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

