
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ,ੋ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤ ੇਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਦਉ-ਪੀ ਐਲ ਵੀ ਰਣਜੋਧ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ     

ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰ ੇਜਾਂ ਜ਼ਕਸ ੇਕੇਸ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01874-240369 'ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ               

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਅਪਰੈਲ (            ) ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡਮ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੋਰ ਜ਼ਸਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਸੀ ਜੇ ਐਮ- 

ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਜ਼ਲਕ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ 

ਜਾਗਰ ਕ ਕਰ ਜ਼ਰਹੈ ਪੀ ਐਲ ਵੀ ਰਣਜੋਧ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਿ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇਸਮ ਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਅਪੀਲ ਹੈ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤ ੇਇਸ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਦ ੇਟਾਇਮ ਜ਼ਵੱਚ ਇੱਕ 

ਦੁਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਦਉ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਗਲੀਆ,ਂ ਮੁਹੱਜ਼ਲਆ ਂਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਤ ੇਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵ,ੋ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਫ 

ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਆਪਣ ੇਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱਖੋ ਇਸ ੇਜ਼ਵੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ/ਬਚਾਅ ਹੈ, ਜ਼ਕਸ ੇ

ਜ਼ਕਸਮ ਦੀਆ ਂਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ,ੋ ਸ਼ੇਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਗਲਤ ਮੈਸਜਾ ਵੱਲ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾ ਜ਼ਦਉ। 
ਬੱਲ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜ•ਾੀ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸ ੇਨ ੰ  ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੈਡਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 01874-240369 ਅਤ ੇਪੀ ਐਲ ਵੀ ਰਣਜੋਧ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਮੋਬਾਈਲ 

ਨੰਬਰ 99152-41552, ਗੁਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 99145-80732, ਐਡਵੋਕਟੇ ਪਰਭਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧ  
7009152277, ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਗਾਈਡੈਸ ਕਾਉਸਲਰ ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ  ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 78885-92634 ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ।ਇਸ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੋਰਾਨ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰ ੇਜਾਂ ਜ਼ਕਸ ੇਕੇਸ ਬਾਰ ੇ

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
--------------ਕੈਪਸ਼ਨ------ 

ਪੀ ਐਲ ਵੀ ਰਣਜੋਧ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ। 
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬਿੀ ਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਵਖੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆਾ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਅਪਰੈਲ (         )  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਰ ਰਤ ਵਾਲੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੁਹੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੋਸਲ 

ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ (ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ 

ਸ਼ਬਿੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਵਖੇ ਆੜ•ਤੀਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਬਜੀ ਮੰਡੀ 



ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਸਰੀ ਹਰਗੋਜ਼ਬੰਦਪੁਰ, ਕਾਦੀਆ ਂਬਟਾਲਾ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਖੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ਼ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ 

ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਚੱਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਉਨਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਤਕ ਘਰੋਲ  ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆ ਂਸਬਿੀਆ ਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸਬਿੀਆ ਂਤ ੇ

ਫਲਾਂ ਦ ੇਕੀ ਭਾਅ ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ 

ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸ ਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ/ਰੇਹੜੀ ਆਜ਼ਦ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬਿੀਆ ਂਵੇਚਣ। ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸ ਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ 
ਅੱਗਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਬਿੀਆ ਂਤੇ ਫਲਾਂ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੱਖਣ। 
--------------ਕੈਪਸ਼ਨ----- 

1.ਸਬਿੀ ਮੰਡੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜ਼ਵਖੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼ 

2 ਸਬਿੀ ਮੰਡੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼ 
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ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ (ਲ) ਦੀਨਾਨਗਰ ਜ਼ਵਖੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰ  
 

ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 8 ਅਪਰੈਲ (        ) ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦ ੇਕਰਕੇ ਸਕ ਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ 

ਨਾਲ  ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਾਈ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਕਸਾਨ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਜੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਣ 

ਪੀਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਪੜ•ਦ ੇਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਾਈ ਦੇ 

ਹੋ ਰਹੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਜ਼ਹਤ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਮੰਤਰੀ ਸਰ 

ਚਰਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤ ੇਪਰਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਦ ੇਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਨ ੰ  ਭਰਵਾਂ ਹੰੁਗਾਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।   
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਪਰੰ ਸੀਪਲ ਇੰਜੀ: ਅਜ ੇਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਰੈੈੱਸ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜ਼ਵਖੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ 

ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ  ਕਾਲਜ ਦ ੇਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਵਧੀ ਦੁਆਰਾ 

ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਾਈ ਦ ੇਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਕਾਲਜ ਦ ੇਜ਼ਮਹਨਤੀ ਸਟਾਿ ਵੱਲੋਂ ਗ ਗਲ ਕਲਾਸਰ ਮ, ਿ ਮ ਐਪ, ਵਟਸਐਪ, ਯ  ਜ਼ਟਊਬ, ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਮੁਹਾਈਆ 



ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਇਸ ਿੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਮਾਜ਼ਪਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 

ਿੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ਼ਫਰਨ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਹਨ। 
--------------------ਕੈਪਸ਼ਨ--- 

01- ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਨਾਨਗਰ। 

4 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਹਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਫੀਡਬੈਕ 

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਮੈਨਟੇਨ 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਜਲਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਅਪਰੈਲ (     )   ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟਨੇ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਜ਼ਨਵੇਕਲੀ ਪਜ਼ਹਲਕਦਮੀ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਜ਼ਟੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ੇਤਰਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸ ਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆ ਂਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 

ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ (ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ) ਅਤ ੇ

ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਨਜ਼ਜੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱੁਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਕੀ ਕਰਜ਼ਫਊ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਨਹੀਂ । ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  

ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਜ਼ਹੱਤ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ਰਆ ਂਦੀ ਭਲਾਈ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕਾਂ 

ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਜਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਦ ੇਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇ

ਮੁਹੱਲਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਰੇਮ ਨਗਰ, ਝੁਲਨਾ ਮਜ਼ਹਲ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ 

ਸਬੰਧੀ ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰਜ਼ਹਣ। ਦ ਨ 

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕ ਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆ ਂਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋੜਵੰਦ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਾਾਕੰਮ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਜ਼ਤਆਰ ਹਨ। ਮੈਡਮ ਅਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾਂ ਦ ੇ



ਮਹੱਜ਼ਲਆ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਨਾਕ ੇਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ। ਮਹੱਲਾ ਕਮਟੇੀਆ ਂਨ ੰ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਜ਼ਖਡਾਰੀ ਹਰਮਨਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸ ਤਰਾਂ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ 

ਲੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਸ ੇਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ 

ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਧਆਪਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਰ ਨੇ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆ ਂਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜ਼ਵਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਵੱਧ ਰਹੇ ਪਸਾਰ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਜ਼ਰਆ ਂਨ ੰ  ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ 

ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ ੇਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਪਰੰ ਸੀਪਲ 

ਮੁਨੀਸ ਗਾਂਧੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਜੋਹਲ, ਨਰੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਰਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੀਵ ਦੁੱ ਗਲ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 

ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜ਼ਹੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਵਨੈ ਸਰੀਵਾਸਤਵਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ 

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇਸ ੇਤਰਾਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਤੋਂ ਗੋਤਮ ਸੇਠ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਜਲਾ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਜ਼ਨਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਸ਼ਨ 

ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਜ਼ਨਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਜਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ 

ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੋਜ ਦਾ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨ ੰ  ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓ , ਸੈਕਟਰ 

ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਹਾਜਰੀ ਜ਼ਵਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਜ਼ਡਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ/ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ਸ ਜ਼ਚਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤ ੇਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਤਕ ਪੁਹੰਚਾਉਣ 

ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।   
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤ ੇਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇ

ਰੱਖਣ। ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਜ਼ਹਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮ ੰ ਹ, ਕੰਨ ਤ ੇਨੱਕ ਨ ੰ  

ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਅਤ ੇਉਨਾਂ ਵੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਖੁਦ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਪੰਡ ਵਾਜ਼ਲਆ ਂਨੇ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਜ਼ਹਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਜੋ ਕੇ ਬੁਹਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਲੋਕ 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਵੀ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇ ਸਾਜ਼ਰਆ ਂਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆ ਂ

ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਬਨਾਂ ਵਜ•ਾਾ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ 

ਜ਼ਨਕਲਦ ੇਹਨ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਜ਼ਲਸ ਵਲੋ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਆਰਿੀ ਜੇਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਥ ੇਜ਼ਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਸਮ ਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਮੰਡੀ 



ਬੋਰਡ ਅਤ ੇਸਮ ਹ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕਮੇਟੀਆ,ਂ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਆਜ਼ਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀ ਮੀਜ਼ਟੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ 

ਉਪਰਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਤਕ ਘਰੇਲ  ਵਰਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਆਜ਼ਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਸਲ 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ। 
--------------ਕੈਪਸ਼ਨ----- 

ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
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ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲਾ ਬਾਿਾਰੀ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ 

ਫ ਡ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਜ਼ਰਆਨੇ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਿਾਪੇਮਾਰੀ-ਨੋਜ਼ਟਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤ ੇ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਅਪਰੈਲ (      )  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਫ ਡ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ 

ਵਲੋਂ ਕਜ਼ਰਆਨੇ ਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱਜ ਕਜ਼ਰਆਨੇ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  

ਜੁਰਮਾਨੇ ਤ ੇਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਨ ੰ  ਨੋਜ਼ਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਠ ਜ਼ਜਲਾ ਫ ਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲਾਬਾਿਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਅਜ਼ਭਆਨ ਚਲਾਇਆ 

ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਮਦਨ ਲਾਲ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  ਨੋਜ਼ਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋ ਮੰਗੇ ਗਏ 

ਦਸਤਾਵੇਜ, ਅਧ ਰੇ ਸਨ , ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਨ ਨੋਜ਼ਟਸ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਹਰਦੋਿੰਨੀ ਰੋਡ ਜ਼ਵਖੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਜ਼ਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਕੋਲ ਕੰਢ ੇ

ਤੇ ਵੱਟ ੇਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ , ਜ਼ਜਸ ਕਰਕ ੇਉਸਨ ੰ  2 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਰਾਧੇ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਟਰੇਡਰਜ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਢੇ-ਵੱਜ਼ਟਆ ਂਦ ੇਪਾਸ ਸਰਟੀਜ਼ਫਕਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ ੰ  2 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੋਡ ਜ਼ਵਖੇ ਮਾਡਰਨ ਟਰੇਜ਼ਡੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਜ਼ਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਅਤ ੇਐਸ.ਕੇ ਕਜ਼ਰਆਨਾ 

ਸਟੋਰ ਦੀ ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਢੰਡ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 
ਬਾਠ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਅਜ਼ਭਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤ ੇ

ਕਾਲਾਬਾਿਾਰੀ ਨ ੰ  ਜ਼ਬਲਕਲੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੋਕ ੇਕਮਲਜੀਤ ਸਹਾਇਕ ਫ ਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਨਮਤ 

ਮਹਾਜਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਪਤੋਲ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਬ ਇਸਪੈਕਟਰ ਮਾਪਤੋਲ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੀ 

ਮੋਜ ਦ ਸਨ। 
---------------ਕੈਪਸ਼ਨ------03-- 

ਜ਼ਜਲਾ ਫ ਡ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼ 



 

 

 


