
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ  ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਘਰ ਐਲਾਿਨਆ
ਅੰਿਮਤਸਰ, 16 ਅਪੈਲ (       )-ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ 19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ
ਅੰਿਮਤਸਰ ਿਵਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ  ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਸ.
ਿਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲ ਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ  ਪਨਾਹ ਘਰ ਐਲਾਨ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ  ਿਵਚ ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਰੀਬ
50 ਲੋਕ, ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ਕੋਿਵਡ 19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦ  ਸੀਲ
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ  ਵੀ ਰਾਜ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ  ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਕ
ਅਿਜਹੇ ਹਲਾਤ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ
ਉਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਘਰ ਐਲਾਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇੰਨ  ਲਈ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ।
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ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਹੁਣ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ
ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ, 16 ਅਪੈਲ (         )-ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ  ਉਤੇ ਿਜਲਾ
ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਸ. ਿਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨ
ਿਜਲੇ ਿਵਚ ਆਮ ਲੋਕ  ਲਈ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਿਕਸਾਨ  ਜ
ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ  ਨੂੰ  ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ  ਦੀ ਿਮਆਦ ਪਿਹਲ  ਕਰਿਫਊ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 14
ਅਪੈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਿਫਊ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ 3 ਮਈ ਤੱਕ
ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਸੰਘ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ
ਪੱੁਛ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਤ  ਫੋਨ ਨੰਬਰ 8146553318 ਉਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ
ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ ਿਵਚ ਦੁੱ ਧ ਤੇ ਦੁੱ ਧ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨਸੁਾਰ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ
ਤ ਇਲਾਵਾ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਅਮੱੁਲ ਵੀ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ 3
ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਬੰਧਤ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਜਾਣੂੰ  ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ
ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। 
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ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨ 1150 ਪਿਰਵਾਰ  ਲਈ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤੋਰੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਾਰਡ  ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਬਰ ਹੀ ਘਰ ਿਨਕਲੋ
ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ, 16 ਅਪੈਲ (          )-ਕੋਿਵਡ 19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਿਨਜੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲਗਾਏ
ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ  ਦੇ ਰੋਟੀ-ਟੁੱ ਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਤਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖ  ਪਿਰਵਾਰ  ਨੂੰ  ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ
ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਕਈ ਦਾਨੀ-ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ  ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਉਕਤ ਸਬਦ  ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡ  ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ 750 ਪਿਰਵਾਰ  ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਕਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 400 ਪਿਰਵਾਰ  ਨੂੰ
ਸੱੁਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤੋਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨ ਲੋੜਵੰਦ  ਦੀ ਬ ਹ ਫੜ ਕੇ
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਸਬੂਤ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿਵਚ ਹੋਰ ਿਕਧਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ  ਨਾ ਿਮਲੇ।
        ਸੀ ਸੋਨੀ ਨ ਆਮ ਲੋਕ  ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਸਮ ਭਾਵ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਲਈ
ਥੋੜੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਬਰ ਨੂੰ  ਹੀ ਘਰ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਵੀ ਖੰਘਦੇ ਸਮ ਮੰੂਹ ਰੁਮਾਲ ਜ  ਿਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਘਰ  ਿਵਚ ਆ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਭ ਡੇ, ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਕੂੜੇਦਾਨ,
ਝੂਲੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਫਲ, ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਿਚਟਕਣੀਆਂ, ਬੂਟ ਤੇ ਚੱਪਲ  ਆਿਦ ਨੂੰ  ਵੀ ਸਮ-ਸਮ ਿਸਰ
ਸੈਨਟਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਿਬਨ  ਅੱਖ , ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਨੂੰ  ਨਾ ਛੂਹੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ
ਹੋਰਨ  ਤ ਇਲਾਵਾ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਸੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੌਸ਼ਲਰ ਸੀ ਿਵਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਸੀ ਰਾਘਵ ਸੋਨੀ, ਸੀ
ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਦਾਰਾ, ਸੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪਲ, ਸੀ ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਸ਼ੈਰੀ, ਸੀਮਤੀ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ:--ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਰਡ  ਲਈ ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ  ਨੂੰ  ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ।
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ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਿਕਾਸਨ  ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਨੂੰ  ਿਦੱਤੀ ਕਰਿਫਊ ਿਵਚ ਛੋਟ
ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ, 16 ਅਪੈਲ (        )-ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸ ਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ
ਸ. ਿਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲ ਨ ਿਕਸਾਨ  ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਨੂੰ  ਕੋਿਵਡ 19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿਜਲੇ ਭਰ ਿਵਚ
ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਤ ਕੁੱ ਝ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ  ਿਵਚ ਉਨ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮ  ਲਈ ਿਕਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ  ਿਵਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ  ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  ਖੇਤ  ਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮ  ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤ
ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸਾਨ  ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸ ਭ-ਸੰਭਾਲ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ
ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ◌ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਉ◌ੁਨ  ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ  ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪੁਿਲਸ ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ ਤੇ ਿਜਲਾ ਪੁਿਲਸ ਮੁਖੀ ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ
ਨੂੰ  ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੰਡੀ ਿਵਚ ਕਣਕ ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਿਕਸਾਨ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੂਪਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤ  ਹੀ ਉਸਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮੰਡੀ ਿਵਚ
ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ  ਿਕਸਾਨ  ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਅਸਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਅਿੜੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ
ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ, 16 ਅਪੈਲ (          )-ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੱਲ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਲੇ ਿਵਚ ਕਣਕ
ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਮੰਡੀ ਿਵਚ ਫਸਲ ਨਹ◌ੀ ਆਈ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਪਬੰਧ ਕਰ
ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਮੰਡੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਿਨਰਿਵਘਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਬੰਧ  ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਪਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਿਦਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੱਕਤਰ  ਨੂੰ  ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ  ਿਵੱਚ ਅਿੜੱਕਾ ਪਾ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਿਖਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਸੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਵੱਲ ਿਦੱਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼  ਅਨਸੁਾਰ ਜੋ ਵੀ ਿਧਰ ਕੰਮ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਬਣੇਗੀ, ਉਸਦੇ ਲਾਇਸਸ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ  ਨੂੰ  ਆਫਤਨ ਪਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀਆਂ ਸਖਤ
ਧਾਰਾਵ  ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਕਸਾਨ  ਨੂੰ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਭਗਤ ਨ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀਆ ਕੋਲ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਸਾਰੇ ਿਕਸਾਨ  ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਫਸਲ
ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨ  ਿਕਸਾਨ  ਨੂੰ  ਪਾਸ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।
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ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਿਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ  ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਕਰਿਫਊ ਤ ਛੋਟ
ਕੰਬਾਇਨ  ਸੇਵਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ, 16 ਅਪੈਲ (         )-ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸਾਨ  ਦੀ ਲੋੜ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ,
ਿਜਸ ਿਵਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ, ਕੰਬਾਇਨ, ਰੀਪਰ, ਆਿਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ  ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨ ਕੋਿਵਡ 19 ਤ
ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਤ ਿਢੱਲ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ  ਿਵਚ ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਸ.
ਿਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲ ਨ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਬਾਇਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮ  ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ
ਕੰਬਾਇਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਸੀ ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੰਬਾਇਨ  ਨੂੰ
ਇਕ ਰਾਜ ਤ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਿਵਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਖੱੁਲ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੋ ਸਮ ਕੰਬਾਇਨ ਉਤੇ 4 ਤ ਵੱਧ
ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ◌ੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਿਹਕਾਰੀ ਤੇ ਿਨਜੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਫਾਮਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਕਸਟਮ ਹਾਇਿਰੰਗ ਸਟਰ  ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕਰਿਫਊ ਿਵਚ ਿਢੱਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ
10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੱਟ ਿਦਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ
ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਮਗਰ ਖੇਤ ਿਵਚ ਨਾੜ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਿਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
     ਉਨ  ਿਕਸਾਨ  ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਖੇਤ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜ  ਮੰਡੀ ਿਵਚ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ, ਹੱਥ  ਦੀ
ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਬਨ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਤ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ
ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ  ਨੂੰ  ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਸਮ  ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਿਪੰਡ  ਦੀਆਂ ਿਫਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ  ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕਰੀ ਪਿਹਰੇ
ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ, 16 ਅਪੈਲ (     )-ਕੋਿਵਡ 19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ
ਦੌਰਾਨ ਿਕਸਾਨ , ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ , ਕੰਬਾਇਨ , ਰੀਪਰ , ਦੁੱ ਧ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕ , ਸਬਜੀ ਤੇ ਫਲ ਿਵਕਰੇਤਾ
ਆਿਦ ਨੂੰ  ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਿਢੱਲ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ  ਿਕ ਲੋਕ  ਨੂੰ  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤ  ਿਮਲਦੀਆਂ ਰਿਹਣ।
ਇਨ  ਤ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਿਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜੰਨਾ ਉਤੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ
ਵੀ ਿਤੱਖੀ ਿਨਗਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਿਜਲਾ ਪਡੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰਪੀਤ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ ਨ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਿਪੰਡ  ਿਵਚ ਲੋਕ  ਨ ਿਫਰਨੀਆਂ ਉਤੇ ਪਿਹਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜੱਥ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਪੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤ ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ
ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਥ ਤੱਕ ਿਕ ਿਪੰਡ  ਿਵਚ ਸੰਬਜੀ ਤੇ ਫਲ ਿਵਕਰੇਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਣ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲ
ਤ ਹੀ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਆ ਦੇ ਹਨ, ਨਵ ਬੰਦੇ ਨੂੰ  ਸਬਜੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਵੀ ਨਹ◌ੀ ਹੈ। ਇੰਨ  ਲੋਕ  ਨੂੰ  ਵੀ ਿਪੰਡ
ਿਵਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਿਕਆਂ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਸਾਬਣ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੰਗੀ
ਤਰ  ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ  ਿਪੰਡ ਸ਼ਿਹਰ ਜ  ਹੋਰ ਿਕਧਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ  ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਵਾਪਸੀ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ  ਸੈਨਟਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
    ਿਪੰਡ  ਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਮੁਹੱਿਲਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ  ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ
ਕਈ ਅਬਾਦੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਠੀਕਰੀ ਪਿਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ  ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤ
ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਿਹਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ
ਜਾਗਰੂਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤ  ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਪਸ਼ਨ:---ਿਪੰਡ  ਦੀਆਂ ਿਫਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ  ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਠੀਕਰੀ ਪਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਤਸਵੀਰ ।
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ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੋ ਿਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਾਹਤ ਕੰਮ  ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ, 16 ਅਪੈਲ (            )-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਿਕ
ਕਰਿਫਊ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨ
ਿਜਲਾ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ  ਿਵਚ ਿਵੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕ ਿਦਨ ਦੀ
ਤਨਖਾਹ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਿਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੈਡ ਕਾਰਸ ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ ਵੱਲ ਕਾਇਮ
ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ 19 ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ
ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਜ਼ਲਾ ਪਧਾਨ ਸੀ ਅਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ, ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ
ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ ਿਸੰਘ ਸੇਖ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪਧਾਨ ਿਪ◌੍ਰਤਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪਧਾਨ ਗੋਰਾ
ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਸਾਿਹਬ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਦਾ ਿਡਸਿਟਕ ਆਿਫਸ ਇੰਪਲਾਇਜ਼
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਅੰਿਮ◌੍ਰਤਸਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। 
  ਸੀ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਫੋਨ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਇਸ ਨਕ ਕਾਰਜ ਲਈ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ  ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਹ ਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਨਤ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ  ਲੋਕ  ਦੀਆਂ ਲੋੜ  ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਸ ਕਿਠਨ ਮੌਕੇ ਿਜੱਥੇ ਿਵੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਤਨ-ਮਨ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ  ਲਈ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੀ ਿਹਮਾਸ਼ੰੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਇਸ
ਫੈਸਲੇ ਤ ਜਾਣੂੰ  ਕਰਵਾ ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਿਦੱਤਾ, ਿਜੰਨਾ ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਿਦੱਤੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ
ਰੱਜਵ◌ੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ  ਨਾਲ ਸੀ ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੀ ਿਵਕਰਮ ਰਾਮਪਾਲ, ਸੀ ਪਾਰਸ ਧਵਨ, ਸੀ
ਅਰਿਵੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਿਖਆਲਾ, ਸੀ ਹਰਪੀਤ ਿਸੰਘ, ਹਰਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੀਮਤੀ ਨੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ
ਨਾਲ ਪਹੰੁਚੇ।
ਕੈਪਸ਼ਨ:---ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੀ ਿਹਮਾਸ਼ੰੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ  ਦੋ ਿਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਮਤੀ
ਪੱਤਰ ਿਦੰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤਾ।
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