
ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਜਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦੇ ਕਰੋਨਾ 
ਪੋਜ਼ਜਿਵ ਮਰੀਿ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅੰਜਤਮ ਸਸਕਾਰ-ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਅਪਰੈਲ (           ) ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਪੀੜਤ ਮਰੀਿਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੰਜਤਮ ਸਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤਆਂ 

ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼/ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਅੰਜਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ।ੈ 
ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਮਰਤਕ ਸਰੀਰ ਸਬੰਧੀ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇ ਜਕ ਜਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨ ੰ  ਇਕ ਬੈਗ ਜਵਚ ਲਪੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਜਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨ ੰ  

ਸਰਿੀਕਲ ਮਾਸਕ ਤੇ ਗਲਵਿੱਜ਼ ਆਜਦ ਪਾ ਕੇ ਹਿੱਥ ਲਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਜਮਰਤਕ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ 

ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਾਫ ਨ ੰ  ਇਕ ਫੀਸਦ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਿ (sodium hypochlorite)  ਨਾਲ 

ਸ਼ੈਨੀਿਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖ ਕੇ ਅੰਜਤਮ ਸਸਕਰ ਵਾਲੀ ਿਗ•ਾਾ ਨ ੰ  ਸ਼ੈਨੀਿਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਸਸਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਾਫ ਪ ਰਾ 

ਸ਼ੈਨੀਿਾਈਿ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਗਲਿੱ ਵਿ ਪਾਏ ਿਾਣ। ਸਿਾਫ ਵਲੋਂ ਬੈਗ ਜਵਚੋਂ ਹੀ ਜਮਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਕੇਵਲ 

ਇਕ ਵਾਰ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨ ੰ  ਮ ੰ ਹ ਜਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ, ਪਾਣੀ 

ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਰਸਮਾਂ ਜਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨ ੰ  ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨ ੰ  ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ, 

ਚੁੰ ਮਣਾ ਿਾਂ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਆਜਦ ਦੀ ਇਜ਼ਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਅੰਜਤਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਕ ਜਮਰਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਫੁਿੱ ਲ (ash) ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਅੰਜਤਮ ਸਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭੀੜ ਨਾ 

ਇਕਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਮਰਤਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵਾਲੇ ਆਜਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਿੈਂਸ ਨ ੰ  

ਮੈਨਿੇਨ ਕਰਕੇ ਰਿੱਖਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ। 
------------------------------ 

1/18737/2020 

 

 

 

 

 



ਜਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਜਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਜਿਵ ਮਰੀਿ ਦਾ ਮਜਰਆਦਾ ਤਜਹਤ ਹੋਇਆ ਅੰਜਤਮ ਸਸਕਾਰ 

ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਮੋਿ ਦਗੀ ਜਵਚ ਹੋਇਆ ਅੰਜਤਮ ਸਸਕਾਰ 

ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਜਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗਜਹਰੇ ਦੁਿੱ ਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਹਾਰ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਅਪਰੈਲ (         ) ਜਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਬਲਾਕ ਕਾਹਨ ੰ ਵਨ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਰਭਾਜਵਤ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਜਵਖੇ ਇਲਾਿ ਚਿੱਲ ਜਰਹਾ ਸੀ ਦਾ ਜਦਹਾਂਤ ਹੋਣ ਉਪੰਰਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਿੱ ਦੀ ਜਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਜਵਖੇ ਜਜ਼ਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅੰਜਤਮ 

ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੋਿ ਦਗੀ ਜਵਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 

(ਬੀਤੀ ਰਾਤ 16 ਅਪਰੈਲ) ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅੰਜਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਮਜਰਆਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਹਤ ਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਅੰਜਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 

ਸ. ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਵਧੀਕ ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਿ), ਸ. ਸਕਿੱ ਤਰ ਜਸੰਘ ਬਿੱ ਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਰੀ ਰਮਨ ਕੋਛੜ 

ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀਨਾਨਗਰ-ਕਮ-ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਿ), ਜਵਪਨ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ, ਅਰਜਵੰਦ ਸਲਵਾਨ 

ਤਜਹਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਸ. ਜਗਿੱਲ ਿੀ ਨਾਇਬ ਤਜਹਸੀਲਦਾਰ ਕਾਹਨ ੰ ਵਾਨ ਮੋਿ ਦ ਸਨ। 

ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਬੀਤੀ 14 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਜਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਬਲਾਕ ਕਾਹਨ ੰ ਵਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲਾ 

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜਰਪੋਰਿ ਪੋਜ਼ਜਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਿ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰੀ ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਜਵਖੇ ਚਿੱਲ ਜਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਿ 

ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਦੁਪਜਹਰ 12.30 ਵਿੇ (16 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ ) ਇਨਾਂ ਦਾ ਜਦਹਾਂਤ ਹੋ ਜਗਆ, ਿੋ ਜਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਿੱ ਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 

ਨੇ ਪਜਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗਜਹਰੇ ਦੁਿੱ ਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਛੜੀ ਰ ਹ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਪਛੇ 

ਪਜਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਿੱ ਲ ਬਖਸ਼ੇ । 

ਅੰਜਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਜਮਰਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਸੇਵਾ ਜਸੰਘ, ਪੁਿੱਤਰ ਇੰਦਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਅਤੇ ਭਤੀਿੇ ਬਲਿੀਤ ਜਸੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਜਸੰਘ ਤੇ ਿਗਿੀਤ ਨੇ 

ਜਨਭਾਈਆਂ। ਅਗਨ ਭੇਂਿ ਜਮਰਤਕ ਦੇ ਇਕਲੋਤਾ ਪੁਿੱਤਰ ਇੰਦਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਅੰਜਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ 

ਜਨਭਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਜਦਸ਼ਾ- ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਤੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ ਈ (personal protection equipment) ਜਕਿੱ ਿਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਸਨ। 

-------------------ਕੈਪਸ਼ਨ-------1-2-3-4-5 

ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਵਚ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਜਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਜਦਰਸ਼। 

1/18750/2020 

 

 



ਜਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਕਸਾਨ ਵੀਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ- ਜਜ਼ਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਜਨਰਮਲ ਜਸੰਘ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਅਪਰੈਲ (            ) ਜਜ਼ਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਜਨਰਮਲ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ 
ਜਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦ ਨੀਆਂ ਭਰ ਜਵਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨ ੰ  

ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪ ਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 

ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਢਣ ਸਮੇਂ ਕਾਮੇ ਇਿੱਕ ਦ ਿੇ ਤੋਂ 
ਘਿੱ ਿੋ ਘਿੱਿ ਦੋ ਮੀਿਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ, ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਂਦੇ ਰਜਹਣ, ਆਪਣੇ 
ਹਿੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਮ ੰ ਹ, ਅਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱ ਕ ਨ ੰ  ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱ ਕ-ਮ ੰ ਹ ਢਿੱਕ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ/ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ/ 

ਪਰਨਾ ਮ ੰ ਹ ਤੇ ਲਪੇਿਣ ਆਜਦ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਿੱਕ ਦ ਿੇ ਤੋਂ ਉਜਚਤ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿੱਚ 

ਜਬਲੁਕਲ ਵੀ ਨਾ ਥੁਿੱ ਕਣ ਜਕਉਂਜਕ ਥੁਿੱ ਕਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਉਹੀ ਜਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਜਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਆੜਤੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ 

ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਬਨਾਂ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗਾ, ਮੰਡੀ ਜਵਿੱਚ ਜਲਿਾਈ 

ਿਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਤਾਰੀ ਿਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਜਵਚ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਜਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ 
ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਿੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱ ਕ-ਮ ੰ ਹ ਢਿੱਕ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ, ਸਾਰੇ ਜਵਅਕਤੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਹੀ ਵਰਤਣ, ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ  ਆਜਦ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  

ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਚ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਉਨਾਂ ਸਮ ਹ ਜਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਅਤੇ 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। 
------------------ਕੈਪਸ਼ਨ----- 

ਸਰੀ ਜਨਰਮਲ ਜਸੰਘ ਜਜ਼ਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।   

1/18798/2020 

 

 

 

 

 



ਜਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ-ਜਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ 
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖਜਦਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੁਚਾਰ  ਪਰਬੰਧ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਅਪਰੈਲ (        ) ਸ. ਬਜਰੰਦਰਮੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰਿਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹ ੈਅਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
ਜਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖਜਦਆਂ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਅਤੇ 

ਜਨਰਜਵਘਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਫ ਡ ਸਪਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੁਚਾਰ  ਪਰਬੰਧ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਵਭਾਗ/ਮਾਰਜਕਿ ਕਮੇਿੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾ 

ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਆੜ•ਤੀਏ ਅਿੱਗੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਸ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਕ ਪਾਸ ਇਕ ਿਰਾਲੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਕਸਾਨ, ਆੜ•ਤੀਏ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤੋਂ 

ਵਿੱ ਧ ਪਾਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜਕਸਾਨ ਪਾਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਦ ਿੀ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਮੰਡੀ 
ਜਵਚ ਮਾਰਜਕਿ ਕਮੇਿੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨ ਵੀਰ ਿਰੈਕਿਰ-ਿਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਵਅਕਤੀ 

ਜਲਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕਰਨ। ਮਾਰਜਕਿ ਕਮੇਿੀ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਨੀਿਾਇਿਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਜਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਸਿੇਿ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਕੰਿਰੋਲ ਰ ਮ/ ਮੋਬਾਇਲ 

ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਜਕਿ ਕਮੇਿੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਜਸੰਘ ਬਾਿਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 

99140-50499, ਦੀਨਾਨਗਰ/ਕਲਾਨੋਰ ਸਕਿੱਤਰ ਜਵਿੇ ਕੁਮਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 95010-97951, 

ਬਿਾਲਾ/ਫਜਤਹਗੜ• ਚ ੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਜਬਕਰਮਿੀਤ ਜਸੰਘ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 99150-50860, ਕਾਦੀਆਂ/ਕਾਹਨ ੰ ਵਾਨ ਦੇ 
ਸਕਿੱਤਰ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਚਿੱਠਾ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 62803-09305, ਸਰੀ ਹਰਗੋਜਬੰਦਪੁਰ ਕਮੇਿੀ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਿਸਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ 
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98142-95754 ਅਤੇ ਮਾਰਜਕਿ ਕਮੇਿੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਜਵਨੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 

84371-00007 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਜਨਰਮਲ ਜਸੰਘ ਪੁਹਾਲ ਦੇ 

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 97802-22352 ਅਤੇ 01874-247019 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਿਰੋਲ 
ਰ ਮ ਨੰਬਰ ਪੰਿਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ• ਜਵਖੇ 0172-5101619 ਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹਾਜਸਲ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਲਤ ਲਈ  epmb.mobile.app ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ ੈਅਤੇ 

wheat.proc2020.ctrl@punjab.gov.in ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 



-------------ਕਪੈਸ਼ਨ---------- 

ਸ. ਬਜਰੰਦਰਮੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਵਧਾਇਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

File No.DIPR-ESTT/91/2020-O/o DPRO-GURDASPUR  

I/18889/2020 

ਜਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਜਜ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ-ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਜਿਵ ਮਰੀਿ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵਚ ਆਏ 61 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਿ ਨੈਗਜਿਵ 

ਜਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 115 ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ 108 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਿ ਨੈਗਜਿਵ-06 ਪੈਂਜਡੰਗ-01 ਕਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ (ਜਿਸ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ)ੈ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਅਪਰੈਲ (     ) ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਹਤ 
ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹ ੈਜਕ ਜਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਜਵਿ ਮਰੀਿ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵਚ ਆਏ 61 ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ ਸਾਰੇ 

61 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਿ ਨੈਗਜਿਵ ਆਈ ਹ।ੈ 
ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 115 ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ 108 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਿ 

ਨੈਗਜਿਵ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 06 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਿ ਪੈਜਡੰਗ ਹ।ੈ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸੀ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦਾ ਜਦਹਾਂਤ ਹ ੋਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੀ ਜਰਪੋਰਿ ਪੋਜ਼ਜਿਵ ਆਈ ਸੀ। 
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜਫਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਲਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼/ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਿੈਂਸ ਮੈਨਿੇਨ ਕਰਕੇ 

ਰਿੱਖਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਰ ਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਰ ਤੋ ਪਜਹਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਰ-ਵਾਰ 

ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਿਰ ਰ ਧੋਣ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਿਗ•ਾਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਅਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਵਰੁਿੱ ਧ ਿੰਗ ਲੜ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
--------------------ਕੈਪਸ਼ਨ---- 

ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 



 

 

 


