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1-ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
 

ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ ੇ ਦੁਜ਼ਪਹਰ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲਣੀਆਂ 
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ  ਜ਼ਦਨ ਵਾਰ/ਰੁਟੇਸ਼ਨਵਾਈਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਮਈ (         ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜ਼ਹ 

ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  24 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨ ੰ  ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੋਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਗਰਜ਼ਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 
ਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ 3 ਮਈ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਜ਼ਹਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਅੱਜ 6 ਮਈ ਨ ੰ  ਨਵੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
Punjab shops and commercial establishment act of 1958 Act ਤਜ਼ਹਤ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਲਟੀ ਬਰਾਂਡ ਅਤੇ 
ਜ਼ਸੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਮਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ੇਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਮਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ 

ਕੋਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, 50 ਫੀਸਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇ ਰੱਖਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ• 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਬਰਾਂਡ ਤ ੇਜ਼ਸੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Punjab shops and commercial establishment act of 

1958 Act ਤਜ਼ਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ neighbourhood shops and standalone shops  ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ ਅਤ ੇਜ਼ਮਊਸੀਪਲ 

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਵਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 50 ਫੀਸਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਕੇ 
ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇ ਰੱਖਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਕੱਲ• ਵੀਰਵਾਰ ਜ਼ਮਤੀ 07-05-2020 ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲ•ਣਗੀਆਂ। 
 

ਹਫਤੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜ਼ਦਨ, 24 ਘੰਟ ੇਸਰਕਾਰੀ ਤ ੇਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਾਤਲ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਨ ਫੈਕਚਜ਼ਰੰਗ ਅਤੇ 
ਜ਼ਡਸਟਰੀਜ਼ਬਊਸ਼ਨ ਯ ਜ਼ਨਟ, ਜ਼ਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਕੈਜ਼ਮਸਟ ਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਨਰਜ਼ਸੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਐਬਂ ਲਸ ਆਜ਼ਦ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ 
ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ। ਮੈਡਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ। 
 

ਹਫਤੇ ਜ਼ਵਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਜ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤਕ ਕਜ਼ਰਆਨਾ, ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਪਰੋਡੱਕਟਸ, ਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿੀਆਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ 
ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਿਆਈ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲ•ਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨ ੰ  
ਸਵੇਰੇ  ਵਜੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਵਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲ•ਣਗੀਆਂ। 
 

ਹਫਤੇ ਜ਼ਵਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨੀਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਜਨਰਲ ਪਰੋਵੀਿਨ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ, ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਤ ੇਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਪਰੰ ਜ਼ਟੰਗ ਪਰੈਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਕਜ਼ਨਕ ਤ ੇਜ਼ਰਪੇਅਰ 

ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਜਵੇ ਜ਼ਕ ਪਲੰਬਰ, ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਰਪੇਅਰ, ਮੋਚੀ, ਵੈਲਡਰ, ਵਾਟਪ ਆਰ.ਓ ਜ਼ਰਪੇਅਰ ਤ ੇਜ਼ਬਜਲੀ ਆਜ਼ਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਈ-

ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਜ਼ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   
 

ਹਫਤੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਦਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਤ ੇਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਜੇ ਤਕ  ਸੀਜ਼ਮੰਟ, ਰੇਤ ਤ ੇਬੱਜਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, 
ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਪਲਾਈਵੁੱ ਡ, ਪੇਂਟ, ਸ਼ੈਨੇਟਰੀ ਤ ੇਗਲਾਸ ਸਟੋਰ, ਮਾਰਬਲਜ ਤ ੇਟਾਇਲਾਂ, ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ ਪੈਨਲ ਤ ੇਪਾਈਪ ਜ਼ਫੰਟਗ, ਪੰਪ ਸੈਿੱਟ, 

ਜ਼ਬਜਲਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ੇਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੁਕਾਨਾਂ,ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਿ,  ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ (ਟ  ਵੀਲ•ਰ ਤ ੇਚਾਰ ਪਹੀਆ 



ਵਾਹਨ), ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਸਟੋਰ ਐਡਂ ਸਾਈਕਲ ਸਟੋਰ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਜ਼ਟਊਬ ਸਟੋਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ, ਡਰਾਈ ਫਰ ਟ, ਗੰਨ ਹਾਊਸ , 

ਕਬਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀਆਂ ਖੱੁਲ• ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਹਫਤੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤ ੇਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਕੱਪੜਾ ਮਰਚੈਂਟ, ਰੈਡੀਮੈਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, 

ਬ ਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ,  ਟੇਲਰ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ, ਹੈਂਡਲ ਮ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ, ਡਾਈਇੰਗ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਜਊਲਰੀ ਤ ੇਜਨਰਲ ਸਟੋਰ 

(ਮੁਨਆਰੀ), ਘੜੀਆਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜ਼ਰਪੇਅਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ”tensils crockery, 

ਪਲਾਸਜ਼ਟਕ ਵਸਤਾਂ ਤ ੇਇਲੈਕਟਰੋਜ਼ਨਕਸ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਨਵਰਟਰ ਤ ੇਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਚਾਰਟਰਡ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ 

ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਖੱੁ੍ ਰਵ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ। 
 

ਬੈਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤ ੋਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਕ 9 ਤ ੇਦੁਜ਼ਪਹਰ 1 ਵਜੇ ਤਕ ਪਬਜ਼ਲਕ ਡੀਜ਼ਲੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤ ੇ5 ਵਜੇ ਤਕ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮ ਵਮੈਂਟ 

ਕਰ ਸਕਣਗ।ੇ 
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਵਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜ਼ ੱਲ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਮ ਵਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਜ਼ਪਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ 
ਛੋਟ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਜਾਂ ਪੁਜ਼ਲਸ ਵਲੋਂ  ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੀ 
ਲਗਾਉਣ। ਕੋਈ ਦਕਾਨਾਦਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤ ੇਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਜਵ ੇਜ਼ਕ ਪਕੋੜਾ, ਚਾਟ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਟੀ ਸਟਾਲ ਨਹੀ 
ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਂਰੈਂਟ ਜ਼ਵਚ ਬਿੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤ ੇਖਲੋ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ 

ਸਕਣਗੇ ਤ ੇਹੋਮ ਜ਼ਡਲਵਰੀ ਕਰਨਗੇ। 
ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ਼ ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਪਰੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਜ਼ਸਹਤ ਤ ੇਪਜ਼ਰਵਾਰ 

ਭਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ, ਪੰਜਾਬ) ਵਲੋਂ  28 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਜ਼ਿਰੀ ਨ ੰ  ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਵਾਲੀਆਂ The 

entity/agency ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤ ੇਸ਼ੈਨੀਟਾਈਿ ਵੀ 
ਕਰਨਗੇ। 
------------------- 

 

  



I/22755/2020                         2-         ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਤੰਨ ਟਾਈਮ ਖਾਣੇ ਤ ੋਇਲਾਵਾ ਦੁੱ ਧ, ਦਹੀਂ ਤ ੋਸਮੋਸੋ ਆਜ਼ਦ ਦੇਣ ਦ ੇਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧ 

ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਮਈ (    )  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜ ਰ 

ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ , ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਨਾਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦ ੇਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 

ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤ ੇਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦ ੇਸਕ ਲ ਜ਼ਵਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਰਾਕੇਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਤ ੇਖਾਣ 

ਪੀਣ ਦ ੇਵਧੀਆਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਬੱਸਾਂ 

ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜ਼ਗਆ। ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਖਾਣੇ ਤ ੋਫਲ, ਦੁੱ ਧ, ਦਹੀ, ਸਮੋਸੇ ਆਜ਼ਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 

ਅਤੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੋਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 

ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦ ੇਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾ 

ਚੁੱ ਕ ੇਹਨ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤ ੇਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀ । ਖਾਣਪੀਣ, ਬਾਥਰ ਮ, ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਅਤੇ ਪੱਜ਼ਖਆਂ ਦ ੇਵਧੀਆ 

ਪਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੱੁਜ਼ਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜੀਦੀ ਜਰ ਰਤ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਜ਼ਸਮਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ ੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਚ 02 ਬੱਚ,ੇ 23 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 05 ਔਰਤਾਂ ਹਨ 

, ਜ਼ਜਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦ ੇਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਹਰ ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ , 

ਨੋਜਵਾਨਾਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਤ ੇਅੋਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਲੋੜੀਦੀ ਸਹ ਲਤ ਪੁਜਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦ ੇ

ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਤ ੇਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦ ੇਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਵੀਂ ਘੰਟੇ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
 



I/22768/2020                     3-ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਿੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਿੇਕ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲਵਰੀ-ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ   

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਮਈ (         ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
ਦ ੇਮੱਦੇਨਜਰ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਗਰਜ਼ਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  
6 ਮਈ ਦ ੇਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 3.0 ਮਜ਼ਨਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ 
ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਆਬਕਾਰੀ ਤ ੇਕਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦ ੇਜ਼ਰਟੇਲ ਲਾਸੰਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਵੈਂਡਸ ਖੋਲ•ਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤ ੇਕਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਨ ੰ  ਸ ਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਨ ੰ  ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਿੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਿੇਕੇ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤ ੇਕਰ 
ਜ਼ਵਭਾਗ ਦ ੇਜ਼ਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਜ਼ਮਤੀ 07-05-2020 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਿਾਿਤ /ਛੋਟ 
ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ , ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ੈਨੀਟਾਇਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇ
ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਕਤਰੱਰਤਾ ਦੀ ਸ ਰਤ 
ਜ਼ਵਚ  ਿੇਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।ਆਬਕਾਰੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨਸਾਰ ਿੇਕੇਦਾਰ, ਗਰੱੁਪ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲਵਰੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦ ੋਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਜ਼ਧਤ 
ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੋੜੀਦੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤ ੇਕਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਰੋਜਾਨਾਂ ਈ.ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ dcofficegurdaspur0gmail.com, ਤ ੇਭੇਜੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਤੀ ਆਰਡਰ ਦੋ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨ ੰ  ਆਬਕਾਰੀ ਤ ੇਕਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੁਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਆਬਕਾਰੀ ਤ ੇਕਰ ਜ਼ਵਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਸੁਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਤ ੇਕਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਸ ਆਜ਼ਦ ਤ ੇਜ਼ਸਹਤ 
ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਜ਼ਵੰਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਲਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ (ਸ਼ੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤ ੇਹਾਈਜੈਨ) ਸਬੰਧੀ  ਜ਼ਮਤੀ 28 ਅਪਰੈਲ 2020 ਰਾਹੀ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 
 

 

  

http://dcofficegurdaspur0gmail.com/


I/22800/2020                      4-    ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
                  ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ 4 ਲੱਖ 20 ਹਿਾਰ 782 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

                537 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਮਈ (         ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 06 

ਮਈ ਤਕ 424456  ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ 420782 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 537 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 74 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 81 ਫੀਸਦ 

ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
                                ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 120737, ਮਾਰਕਫੈਿੱਡ ਵਲੋਂ 85818, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 

86752, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 75269, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 50464 ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 1742 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। 
                                ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ 

ਜ਼ਲਆਉਣ। ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਮਾਸਕ ਜਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਵੇ। 
-------------- 

  



I/22811/2020                           5-ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਿ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ /ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਜ਼ਹੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ 

ਸਾਰਜ਼ਥਕ ਉਪਰਾਲੇ-ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਡਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਮਈ  (         ) ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਿ ਕਰਜ਼ਫਊ /ਲਾਕਡਾਊਨ 

ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਜ਼ਥਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਜਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਡਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵੱਚ 174 ਪਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪਰੇਜ਼ਟਵ ਸੁਸਾਇਟੀ (P13S) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ। 
              ਜ਼ਡਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਨੇ ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਜ਼ਵਚ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਜ਼ਿਲ•੍ਾ - ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ 

ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਿਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤ ੇਮੈਂਬਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ 17.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਪਰਬੰਧਕ 

ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤ ੇਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਜ਼ਡਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
                  ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਕੁਆਰੰਟਟਾਈਨ 

ਸੈਂਟਰਾਂ (ਏਕਾਂਤਵਾਸ ) ਜ਼ਵੱਚ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਪੰਡ ਪੱਧਰ ਤ ੇਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱ ਧ 

ਇਕੱਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਸ਼ ਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦ ੇ

ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।    ਜ਼ਡਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵੇਰਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਘਰ - ਘਰ 

ਤੱਕ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸੈਨਾ ਦ ੇਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਦ ੇ

ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦ ੇਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ  ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ 

ਮੰਗ ਪ ਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।   

             ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸ਼ ਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਪਸ਼  ਫੀਡ ਸਟਾਜ਼ਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਿਰ ਰੀ ਖਾਦਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਥੋੜ• ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ 

ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਮਾਰਕਫੈਿੱਡ ਅਤੇ ਇਫਕ ੋਰਾਹੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟਾਜ਼ਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ•੍ਾ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵੱਚ 7130 ਟਨ ਯ ਰੀਆ ਅਤੇ 300 ਟਨ ਡੀ. ਏ. ਪੀ  ਐਡਵਾਂਸ ਸਟਾਜ਼ਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
             ਜ਼ਡਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪਰਬੰਧਕ 

ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ•੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 

ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ਡਊਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਤਨ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਭਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਫਊ ਕਾਰਨ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਖੇਤੀ ਕਰਿਾ ਲੈਣ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਦੱਕਤ 

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਿਾ ਹੱਦ ਨ ੰ  ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਪਰਾਇਮਰੀ 



ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪਰੇਜ਼ਟਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ਿਲ•੍ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਲ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਦ ੇ ਸੰਦ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 

ਇਸ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। 
          ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 46,000 ਰੁਪਏ ਦ ੇਮਾਸਕ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੱੁਪ ਤੋਂ  ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤ ੇ

ਜ਼ਿਲ•੍ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ। ਪਜ਼ਨਆੜ ਸ਼ ਗਰ ਜ਼ਮੱਲ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨ ੰ  

ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਸੈਨਟਾਈਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦ ੇਜ਼ਵਰੱੁਧ ਖੰਡ ਜ਼ਮੱਲ ਸੀਿਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਇੰਸੈਂਜ਼ਟਵ 

ਖੰਡ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤ ੇਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਖੰਡ ਜ਼ਮੱਲ ਅਗਲੇ ਸੀਿਨ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੱੁਧ ਗੰਨੇ ਦ ੇਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ । ਖੰਡ 

ਜ਼ਮੱਲ ਫ ਡ ਐਡਂ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈਿੱਡ ਨ ੰ  ਖੰਡ ਦ ੇਪੈਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਜ ੇ

ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। 
          ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਟਾਲਾ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਖੰਡ ਜ਼ਮੱਲ ਜ਼ਵਖੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰੇਲ  ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇ

ਸਬਜ਼ਸਡੀ 'ਤ ੇਖੰਡ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈਿੱਡ, ਜ਼ਮਲਕ ਫੈਿੱਡ ਅਤੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਖੰਡ 

ਪੈਜ਼ਕੰਗ (01, 02, 05  ਅਤੇ 50 ਜ਼ਕਲੋ ਗਰਾਮ ਜ਼ਵੱਚ) ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਰਟੇਲ ਸ਼ਾਪ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਫਕਸ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤ ੇਸਾਰੇ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਮਲਕਫੈਿੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਿੱਡ ਦ ੇਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦ ੇਨਾਲ -ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਖੰਡ ਪੈਜ਼ਕੰਗਾਂ / ਬੈਗ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । ਗੰਨੇ ਦ ੇਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱੁਧ ਗੰਨੇ ਦ ੇਬੀਜ ਅਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ 

ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਲ ਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ-ਆਧਾਜ਼ਰਤ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਮਲੇ 

ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ 

ਇੱਕ ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀ.ਐਮ ਜ਼ਰਲੀਫ ਫੰਡ ਜ਼ਵੱਚ ਜਮ•੍ਾ੍ਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ P142s ਉੱਚ 

ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਜ਼ਹਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ 

ਰਜ਼ਹਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ 

ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਜ਼ਹਆ ਹੈ । 
      ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ•੍ੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 300 ਮਾਸਕ ਅਤੇ 150 ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਵੰਡੇ 

ਗਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਏਟੀਐਮ ਵੈਨ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਰੋਿਾਨਾ ਬੈਂਜ਼ਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਉਜ਼ਚਤ ਸਹ ਲਤ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ ਤ ੇਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 3OV94-੧੯ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਜ਼ਨਕਾਸੀ, ਜਮਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਸਹ ਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਿਰ ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ। 
------------------------------------------------------- 
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ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲ ਘਾਰਾ ਸਾਜ਼ਹਬ ਨਿਦੀਕ ਅਕੈਡਮੀ ਜ਼ਵਚ ਬਣੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ 

ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਬੰਧ 

ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਮਈ (       )  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਿ ਜ਼ਿਲ•੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਤਖਤ ਸਰੀ 

ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ , ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਨਾਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦ ੇਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤ ੇਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲ ਘਾਰਾ ਸਾਜ਼ਹਬ ਨਿਦੀਕ ਇਕ ਅਕੈਡਮੀ ਜ਼ਵਚ ਬਣੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਚ ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਸਰੀ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  

ਸਤਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਚ ਪੱੁਜ ੇਹਨ, ਜ਼ਜਲ•੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਜ਼ਹਣ, ਖਾਣਪੀਣ ਸਮੇਤ ਹਰ 

ਸਹ ਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱ ਕ ੇਹਨ। ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਲਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਤੰਨ ਟਾਈਮ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ, ਰਸ, ਜ਼ਬਸਕੁੱ ਟ, ਦੁੱ ਧ, ਲੱਸੀ , ਦਹੀਂ ਤ ੇਫਲ ਆਜ਼ਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ 

ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੋਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਬਿੁਰਗਾਂ ਤ ੇਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀ । 

ਬਾਥਰ ਮ, ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਅਤੇ ਪੱਜ਼ਖਆਂ ਦ ੇਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੱੁਜ਼ਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਹਰ ਲੋੜੀਦੀ ਜਰ ਰਤ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਿ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੱੁਖ 

ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।  ਇਸ ਕੇਂਦਰ 
ਜ਼ਵਚ 24 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਿਜ਼ਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਇਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਲੋੜੀਦੀਆਂ 

ਸਹ ਲਤਾਂ ਪੁਜਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਗੱਲ ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸਲੀਦਾਰ ਕਾਹਨ ੰ ਵਾਨ, 

ਹਰਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੇ.ਈ ਪਬਜ਼ਲਕ ਹੈਲਥ, ਡਾ. ਦੇਜ਼ਸੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਹਰਨ ਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜੇ.ਈ ਪੀ.ਡਬਜ਼ਲਊ.ਡੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ 

ਮਲਟੀਪਰਪਿ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ, ਪਟਵਾਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਆਜ਼ਦ ਵਲੋਂ 

ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਵੀਂ ਘੰਟੇ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
--------------- 

  



I/22881/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ ਤ ੇਸੁਚਤੇ ਹੋਣ-ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਮਈ (         )  ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ 

ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਤ ੇਸੁਚਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰ ਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਜਵੇ ਜ਼ਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਆਜ਼ਦ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਛਟੋ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜ਼ਜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ ੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਿਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ ੇਜ਼ਬਨਾਂ ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ੋਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਬਜਾਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਭੀੜ ਇਕੱਿੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਦ ਸਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਵੇਖਣ 

ਜ਼ਵਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਬਜਾਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ 

ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨ। 

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਜ਼ਹੱਤਾਂ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜ਼ਖਲਾਫ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਡਜ਼ਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਸ ੇ

ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤ ੋਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮ ੰ ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਬਜ਼ਨ•ਆ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ 20 ਸੈਜ਼ਕੰਡ 

ਤਕ ਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਧੋਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ  ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ ਰਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ ਰੀ 

ਸਾਵਾਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਡਊਟੀ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ 

ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਵਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ 
ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜਾਵ ੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
 

 

 


