
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸਬਿੀ ਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਿਖੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਯਕੀਨੀ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਅਪਰੈਲ (         )  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 

ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਸ਼ਬਿੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਿਖੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ (ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦ ੇਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ 

ਸ਼ਬਿੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਿਖੇ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਸ਼ਬਿੀ ਮੰਡੀ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਬਟਾਲਾ, ਧਾਰੀਿਾਲ ਤੇ ਕਾਦੀਆ ਂਆਜ਼ਦ ਜ਼ਿਖੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ਼ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਚੱਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  

ਉਨਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਤਕ ਘਰੇਲ  ਿਰਤੋਂ ਿਾਲੀਆ ਂਸਬਿੀਆ ਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਨਰਜ਼ਿਘਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸਬਿੀਆ ਂਤ ੇ

ਫਲਾਂ ਦ ੇਕੀ ਭਾਅ ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਿੀ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ 

ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੀਮਤ ਿਸ ਲਣ ਿਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ/ਰੇਹੜੀ ਆਜ਼ਦ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬਿੀਆ ਂਿੇਚਣ। ਿੱਧ ਕੀਮਤ ਿਸ ਲਣ ਿਾਲੇ ਜ਼ਿਰੱੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਨਾਂ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 
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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਬਿੀ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਖੇ ਜ਼ਿਕਰੇਤਾ ਸਬਿੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

  



ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਜ਼ਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱੁਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਸੁਣੀਆ ਂਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ 
ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱੁਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਿੇਗਾ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਅਪਰੈਲ (          ) ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਅੱਜ ਗੱੁਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਜ਼ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆ ਂਗਈਆ ਂਤ ੇਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਨਨ ਗੱੁਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 

ਹਰ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪਜ਼ਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਸ਼ਾਮ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼  ਪਾਲਣ 

ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੀ ਮੋਜ ਦ ਸਨ। 
ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਗੱੁਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰਮ ਦੀਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਚ ਕਾਫੀ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਗੱੁਜਰ ਭਾਈਚਾਰ ਨਾਲ 

ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੀਬ 150 ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋੜਿੰਦ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਫ ਪਜ਼ਟਆਲਾ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱ ਧ 

ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਰੁਪਏ ਜ਼ਕਲੋ ਦੇ ਜ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਿੇਜ਼ਚਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ 

ਲੋੜਿੰਦ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਫਤ ਦੁੱ ਧ ਿੀ ਦ ੇਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ 

ਦੀਨਾਨਗਰ ਨ ੰ  ਕਜ਼ਹਣਗੇ । ਲੋੜਿੰਦ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੱਲ• ਸੋਮਿਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਹੱਲ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਨਾਂ 

ਗੱੁਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕ ਉਹ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਫਤ ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਜ਼ਪੰਡ ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕ ਬ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ 

ਹੈ। ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ 

ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜਿੰਦ ਤ ੇਗਰੀਬ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਨ ੰ  ਦੁੱ ਧ ਿੰਜ਼ਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਭੱਜ਼ਠਆ ਂਤ ੇਰਜ਼ਹੰਦ ੇਮਜਦ ਰਾਂ ਜਾਂ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਚ ਦੁੱ ਧ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਪੰਡ ਭਾਮਾ ਦੇ ਰਜ਼ਹਣ ਿਾਲੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸ਼ ਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਸ਼  ਪਾਲਣ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦ ੇਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਪਸ਼ ਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਈ ਜਾਿੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋੜਿੰਦ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਾਸੀ ਸੁਖਦੇਿ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਗੱੁਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਗੱੁਜਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਣੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗੱੁਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋੜਿੰਦ 

ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
--------------------------------------- 

  



ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪਸ਼  ਪਾਲਣ ਜ਼ਿਭਾਗ ਕੋਜ਼ਿੰਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿੈਟਰਨਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ-ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਡਪਟੀ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਸ਼  ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਡਸਪੈਂਸਰੀਆ ਂਕਰਜ਼ਫਊ ਦਰੋਾਨ ਪਸ਼  ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੱੁਲੇ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਅਪਰੈਲ (         ) ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਚ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਸ਼ , ਸ ਰ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ 
ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਿ ੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼  ਪਾਲਣ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੈਟਰਨਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ 

ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਡਾ. ਸਾਮ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼  ਪਾਲਣ ਜ਼ਿਭਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ 
ਪਸ  ਪਾਲਣ ਜ਼ਿਭਾਗ ਨ ੰ  ਜਰ ਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਿਚ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਜਲੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼  ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਡਸਪੈਂਸਰੀਆ ਂ

ਲਾਕ ਡਾਊਨ/ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਿੀ ਪਸ਼  ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਣੇ ਲਈ ਖੱੁਲ•ੇ ੇਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਤੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਜ਼ਡਊਟੀ 'ਤ ੇ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਡਾ. ਗੁਰਦੇਿ ਜ਼ਸੰਘ ਿੀ ਮੋਜ ਦ ਸਨ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੈਟਰਨਰੀ ਪੋਲੀਕਲੀਜ਼ਨਕ, ਪਸ਼  ਹਸਪਤਾਲ ਪਜ਼ਨਆੜ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਅਤ ੇਪਸ਼  ਜ਼ਡਸਪੈਂਸਰੀ 
ਸੱਦਾ ਤ ੇਗੁਨੋਪੁਰ ਆਜ਼ਦ ਚੈੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਪਸ਼  ਪਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਸ਼  ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਨਰੰਤਰ  ਜ਼ਦੱਤੀਆ ਂਜਾ 

ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਚਾਰੇ ਸਬੰਧੀ, ਮੀਟ/ ਅੰਡੇ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 
-----------------ਕੈਪਸ਼ਨ—3-4--------- 

ਿੈਟਰਨਰੀ ਪੋਲੀਕਨੀਜ਼ਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਖੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼  ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਦੰਦ ੇਹੋਏ ਨਿਰ ਆ 

ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਿ ਜ਼ਸੰਘ । 

 


