
I/22086/2020 

Ç÷ñÅ ñ¯Õ Ã¿êðÕ çëåð, ×¹ðçÅÃê¹ðÍ 

×¹ðçÅÃê¹ð Ç÷ñ·¶ ÇòÚ @F ÇòÁÕåÆÁ» çÆ Çðê¯ðà Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ ê¯÷Çàò ÁÅÂÆ 

×¹ðçÅÃê¹ð, E îÂÆ (          )  âÅ. ÇÕôé Ú¿ç ÇÃòñ ÃðÜé é¶ Çç¿ÇçÁ» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÜñ¶ Á¿çð @F Ô¯ð ÇòÁÕåÆÁ» çÆ Çðê¯ðà 

Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ ê¯÷Çàò ÁÅÂÆ þÍ ÇÜñ¶ Á¿çð Ô¹ä åÕ CD Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ ÇìîÅðÆ éÅñ êÆóå îðÆ÷ Ôé, ÇÜé» çÅ ÔÃêÅåñ ÇòÖ¶ 

ÇÂñÅÜ Ú¾ñ ÇðÔÅ þÍ 

À¹é» é¶ Ç÷ñÅ òÅÃÆÁ» ù ÁêÆñ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ô¯Ãñ ÇâÃàËºÃ ù îËéà¶é ÕðÕ¶ ð¾Öä Áå¶ ÕðÇëÀÈ ç¯ðÅé Øð» ÇòÚ ìÅÔð 

éÅ ÇéÕñäÍ À¹é» ÇÕÔÅ ÇÕ ØìðÅÀ¹ä çÆ ñ¯ó éÔÆº þ, ô¯Ãñ ÇâÃàËºÃ îËéà¶é ÕðÕ¶ ð¾ÖäÍ ÇÃÔå ÇòíÅ× òñ¯º êÌ¯à¯Õ¯ñ åÇÔå 

Á×ñ¶ð¶ Õçî À¹áÅÂ¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ  

------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/22056/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਨਗਰ/ਬਾਿਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜਪੰਡ ਭੂਨ ਅਤੇ ਦਮੋਦਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਿੋਨ (containment 

Zone) ਘੋਜਿਤ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਮਈ (           )ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਿਫਾਕ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਤਜਹਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਜਹਰ ਦੇ ਸੰਤ 

ਨਗਰ/ਬਾਿਵਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਜਪੰਡ ਭੂਨ (ਬਲਾਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਅਤ ੇਜਪੰਡ ਦਮੋਦਰ ( ਬਾਲਕ ਫਜਤਹਗੜ ਚੂੜੀਆਂ)  ਨੰੂ ਇਹਜਤਆਤ ਵਿੋਂ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤ ੇਇਸ ਦ ੇਪਰਭਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦ ੇਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਿੋਨ (containment Zone) ਘੋਜਿਤ ਕੀਤਾ 

ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜਫਊ ਦੋਰਾਨ ਇਥੇ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਹੁਕਮਾਂ ਜਵਚ ਅਿੱਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਜਵੰਡ-19 ਨੰੂ ਜਿਲੇ ਜਵਚ ਅਿੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦ ੇਮੰਤਵ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ, ਸੇਫਟੀ ਤ ੇਪਬਜਲਕ 

ਪਰਾਪਰਟੀ ਦ ੇਜਹਿੱਤ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਅਜਤ ਿਰੂਰੀ ਸਨ। 
ਹੁਕਮਾਂ ਜਵਚ ਸ. ਸਕਿੱਤਰ ਜਸੰਘ ਬਿੱਲ ਨੰੂ ਸਬ ਡਵੀਿਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਤ ਨਗਰ/ਬਾਿਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ( ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਿੋਨ- 

(containment Zone) ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੰੂ ਜਪੰਡਾਂ ਜਵਚ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਿੋਨ 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰੀ ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਸਬ ਡਵੀਿਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨੰੂ ਜਪੰਡ ਭੂਨ ( ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ 

ਿੋਨ) ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੰੂ ਜਪੰਡਾਂ ਜਵਚ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਿੋਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ 

ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ. ਬਲਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਸਬ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਟਾਲਾ ਨੰੂ ਜਪੰਡ ਦਮੋਦਰ, ਫਜਤਹਗੜ• ਚੜੀਆਂ ( ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਿੋਨ) 

ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੰੂ ਜਪੰਡਾਂ ਜਵਚ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਿੋਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਜਲਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ ੇਬਟਾਲਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਿੋਨ ਜਵਚ ਪੁਜਲਸ ਤਾਇਨਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਜਲਸ ਵਲੋਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਿੋਨ ਜਵਚ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਪੰਡਾਂ ਨੰੂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਜਪੰਡਾਂ ਜਵਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜਸੰਗਲ ਆਉਣ ਤ ੇਿਾਣ ਦ ੇਪੁਆਇੰਟ ਨੰੂ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ। 
ਡਾ. ਜਕਿਨ ਚੰਦ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਮਰੀਿ ਦ ੇਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਜਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਵਾਸ (home 

quarantine ) ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ 21 ਜਦਨ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ 

ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸਿੱਿੇ ਹਿੱਥ ਦ ੇਪੁਿੱ ਠੇ ਪਾਸੇ (ਤਲੀ ਦ ੇਜਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ) ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਈ ਿਾਵੇਗੀ। ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 

ਸੂਚੀ ਜਿਲਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੰੂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਲ•ਾਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਜਿਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

www.gurdaspur.nic.in) ਉੱਪਰ ਸੂਚੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। 

ਹੁਕਮਾਂ ਜਵਚ ਅਿੱਗੇ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਜਕ ਪਬਜਲਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। 

ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਜਹਲੀ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਰੁਿੱ ਧ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਿਨ 188 ਤਜਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 

ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹਜਤਆਤ ਵਿੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ 

ਜਿਨਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਰਿੱ ਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਟੈਸਜਟਡ ਪੋਿਜਵਟ ਮਰੀਿ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱਡਾ ਜਰਸਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਇਹਜਤਆਤ ਵਿੋਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਿੱਗੇ 



ਫੈਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 

                          ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 
------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/22094/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ 3 ਲਿੱ ਖ 54 ਹਿਾਰ 280 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਮਈ (         ) ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਿਫਾਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 03 

ਮਈ ਤਕ 357142  ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ 354280 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ 

ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 321 ਕਰੋੜ 41 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, ਿੋ 58 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚੋਂ 81 ਫੀਸਦ 

ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 107429, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਵਲੋਂ 70232, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 72593, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 

60509, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 41960 ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 1575 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਜਲਆਉਣ। ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਡੀਆਂ 

ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਵਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਸ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਫਸਲ ਜਲਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦ ੋਜਵਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣ। ਿੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨੰੂ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ 

ਰਿੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇ ਅਤ ੇਮਾਸਕ ਿਰੂਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜਹਜਨਆ ਿਾਵੇ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/22105/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲਾ ਪਰਿਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਨਵਕੇਲਾ ਉਪਰਾਲਾ-ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਰੰਗਾਂ ਜਵਚ ਰੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤ ੇਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦ ੇਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧ 

ਿਰਧਾਲੂਆਂ ਜਿਲਾ ਪਰਿਾਸਨ ਦ ੇਕਾਰਿ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਰਾਹਨਾ 



ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਮਈ (        ) ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਿਫਾਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲਾ ਪਰਿਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜਬਮਾਰੀ 

ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਿਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਜਦਆਂ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵਚ ਜਿਥੇ ਮਰੀਿ ਿੇਰੇ ਇਲਾਿ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਕੀਰਤਨ ਤ ੇਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਤ ੇਬਟਾਲਾ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ 

ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤ ੇਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ 

ਿਾਮ ਨੰੂ ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਹਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤ ੇਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦ ੇਵੀ ਜਵਿੇਸ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 

ਜਵਚ ਮਰੀਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰੰਗ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਵਰੁਿੱ ਧ ਲੜਨ ਲਈ ਿਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਜਮਕ ਆਨੰਦ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਿੂਰ ਸਾਜਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਿਰਧਾਲੂ ਿੋ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ 

ਠਜਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਿਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਜਲਆਂ ਦੀ ਿਲਾਘਾ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪਰਿਾਸਨ 

ਵਲੋਂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ ਖਾਣਪੀਣ ਅਤੇ ਰਜਹਣ ਦ ੇਪੂਰੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰਮਜਤ ਰੰਗ ਜਵਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਗੁਰਾਬਣੀ 

ਕੀਰਤਨ ਤ ੇਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿੋ ਬਹੁਤ ਿਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ 

ਜਮਿੱਠਾ ਰਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਾਂਤੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਿਜਕਲ ਘੜੀ ਜਵਚ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। 
                      ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 34 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿਾਂ ਦਾ ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਲਾਿ ਚਿੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿਾਂ ਦ ੇਿਲਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਜਦਆਂ ਕਾਹ ਜਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਿੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਜਕ ਉਹ ਿਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਾਣ। 
ਉਨਾਂ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਪਰ ਪਰਿਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ  ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਹੀ ਰਜਹਣ। ਛੋਟ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਬਾਹਰ ਿਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਨਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਿਰੂਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਾਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ 

ਰਿੱਖੀ ਿਾਵੇ। 
------------------ 

 


