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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ 

ਐਡਿਾਇਿਰੀ ਜਾਰੀ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਮਈ (            )  ਜ਼ਸਹਤ ਤ ੇਪਜ਼ਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਿੱਲੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ 

ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਿਾਇਿਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਡਾ. 

ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਜ਼ਤਆਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਦ ੇਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਏਅਰ 

ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ/ਕੂਲਰਾਂ ਦਾ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦ ੇਮੱਦੇਨਿਰ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪੱਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਾਾਂ 

ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਕਮਰੇ ਜ਼ਿਚਲੀ ਹਿਾ ਨੰੂ ਘੁੰ ਮਾ ਕੇ (ਰੀ-ਸਰਕੁਲੇਟ) ਦੁਬਾਰਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦ ੇਜ਼ਨਯਮ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਜ਼ਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿੱਡੇ ਸਿਾਨਾਂ ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਜ਼ਪੰਗ ਮਾਲ, ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਿੱਚ 

ਿਰਤੋਂ ਦ ੇਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦ ੇਚੱਲਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਅਜ਼ਜਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ/ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਿੱਿ-ਿੱਿ 

ਿਾਿਾਂ 'ਤ ੇਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਿੱਿ-ਿੱਿ ਿਾਿਾਂ 'ਤ ੇਏ. ਸੀ. ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰੂਰੀ 

ਸਲਾਹਾਂ/ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਤਜ਼ਹਤ ਘਰੇਲੂ ਿਾਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕਮਰੇ ਜ਼ਿੱਚ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਘੁੰ ਮਣ ਿਾਲੀ ਹਿਾ ਜ਼ਿੱਚ ਬਾਹਰੀ 

ਤਾਿੀ ਹਿਾ ਦਾ ਮੇਲ ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਜ਼ਿੜਕੀ ਨੰੂ ਿੋੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਿੋਲ ਕੇ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿਾ ਕਮਰੇ ਜ਼ਿੱਚ 

ਦਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤ ੇਬੰਦ ਹਿਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ਮਲ ਪਾਿੇ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਤੋਂ 27 ਜ਼ਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜ਼ਿੱਚ ਸੈੈੱਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਨਮੀਂ (ਜ਼ਹÀਮੀਜ਼ਡਟੀ) 40 ਤੋਂ 70 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿੱਚ ਰੱਿੀ ਜਾਿੇ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਸਰਜ਼ਿਸ ਕਰਿਾਈ 

ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਰਜ਼ਹਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜ਼ਿੱਚ ਹਿਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਿਾਲਾ ਪੱਿਾ (ਐਗਿਾਸਟਿੈਨ) ਲਗਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਜ਼ਿੱਚ ਨੈਗੇਜ਼ਟਿ ਪਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਜ਼ਿੱਚ ਘੁੰ ਮ ਰਹੀ ਹਿਾ ਨੰੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤ ੇਬਾਹਰ ਕੱਜ਼ਢਆ ਜਾਿੇ। 
ਅਿੈਪੋਰੇਜ਼ਟਿ/ਡੈਿਰਟ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਜ਼ਦਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਧੂੜ-ਜ਼ਮੱਟੀ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ 

(ਹਾਈਿੀਨ) ਰੱਿੀ ਜਾਿੇ। ਅਿੈਪੋਰੇਜ਼ਟਿ ਕੂਲਰਾਂ ਦ ੇਟੈਂਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਤ ੇਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤ ੇਪਾਣੀ ਨੰੂ ਤਾਿਾ 

ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਬਦਜ਼ਲਆ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਦ ੇਪਾਣੀ ਿਾਲੇ ਟੈਂਕ ਨੰੂ ਿਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਸੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ, ਸਪੰਜ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ 

(ਪੰੂਜ਼ਜਆ) ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਪੱਛਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਟੈਂਕ ਨੰੂ 

ਹਲਕੇ ਸਾਬਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਤਾਿ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਿੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਲਈ 

ਅਿੈਪੋਰੇਜ਼ਟਿ ਕੂਲਰ ਜ਼ਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਿਾ ਹਿਾ ਆਉਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੱਜ਼ਿਆਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਿੀ ਜ਼ਿੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਿੋੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਿੋਲ ਕੇ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾਿੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਦੀਕ ਹੀ ਕੋਈ 

ਐਗਿਾਸਟ ਿੈਨ ਲੱਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਿੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਾ ਦਾ ਜ਼ਬਹਤਰ ਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕ।ੇ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਪਾਜ਼ਰਕ 

(ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਤ ੇਉਦਯੋਜ਼ਗਕ (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ) ਿਾਿਾਂ ਜ਼ਿਿੇ ਹਿਾ ਜ਼ਿੱਚ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਿਣ ਲਈ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅੰਦਰੂਨੀ 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਜ਼ਿੱਚ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਬਾਹਰੀ ਹਿਾ ਆਏ। ਜ਼ਸਰਫ਼ ਜ਼ਿੜਕੀਆਂ ਿੋਲਣ ਦੀ ਜਗਹ 'ਤ ੇਜੇਕਰ ਿੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਿਾਲਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਿੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ 

ਜ਼ਸਸਟਮਿ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਸਸਟਮਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਹਿਾ ਨੰੂ ਜ਼ਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਾ 



ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਜ਼ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਿੀ ਹਿਾ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਸਿਾਜ਼ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜ਼ਕ ਤਾਿੀ ਹਿਾ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਲਾਈਨ ਿੈਨ ਜ਼ਿਲਟਰ ਯੂਜ਼ਨਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਅਰ ਡਕਟ (ਹਿਾ ਿਾਲੀ ਪਾਈਪ) ਜੋੜ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇ ਅਤੇ 

ਜੇਕਰ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਸੇਟ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਹਾਈ ਿਾਲ ਯੂਜ਼ਨਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਾਿੀ ਹਿਾ ਨੰੂ ਗਜ਼ਰਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿੇਤਰ ਜ਼ਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ 

ਨਿਦੀਕ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਿੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਿੱੁਲਣ ਿਾਲੀਆਂ 

ਜ਼ਿੜਕੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਸਿਾਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਿਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ 

ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜ਼ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰਗ ਨਾਲੋਂ ਏਅਰ 

ਕੰਡੀਸ਼ਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਸਸਟਮ ਿੱਿਰਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਜ਼ਿਤ ਸੰਕਰਜ਼ਮਤ ਹਿਾ ਜਾਂ ਜ਼ਛੱਜ਼ਟਆਂ ਨੰੂ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਿਾਿਾਂ ਜ਼ਜਿੇ 

ਿੱਿਰੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਜ਼ਨੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਿੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਹਿਾ ਜ਼ਿੱਚ ਸੰਕਰਜ਼ਮਤ ਰੋਗਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ 

ਰਜ਼ਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੰੂ ਿੈਲਣ ਦ ੇਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਜ਼ਿਡ-

19 ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਮਰੀਜ ਦ ੇਕਮਰੇ ਦੀ ਐਗਿਾਸਟ ਹਿਾ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਹੈਪਾ-ਜ਼ਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਡਸਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿਾ ਦੀ ਬਬਜ਼ਲੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਧਾਤੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਿਾਲੇ ਜ਼ਡਜ਼ਿਊਿਡ ਏਅਰ ਏਰੀਏਟਰ ਟੈਂਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ 1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਸੋਜ਼ਲÀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 
ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਗਿਾਸਟ ਜ਼ਸਸਟਮ ਜ਼ਿੱਚ ਐਕਜ਼ਟਿ ਿਾਇਰਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਦ ੇਚੱਲਦੇ ਇਹ ਜ਼ਸਿਾਜ਼ਰਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਐਗਿਾਸਟ ਜ਼ਸਸਟਮ ਦੀ ਮੈਂਟੀਨੈਂ ਸ ਦ ੇਸਮੇਂ ਉਪਯੁਕਤ ਜ਼ਨੈੱਜੀ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਨਯਮਾਿਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦ ੇਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀਜ਼ਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਿਾਲੇ ਸਿਾਨਾਂ ਤ ੇਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਿਾਈ ਦੀਿਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 

ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਿਾਈ ਢਾਂਚ ੇਿਾਲੇ ਟੈਂਟ ਜਾਂ ਜ਼ਕਊਬੀਕਲ (ਪਲਾਸਜ਼ਟਕ ਜਾਂ ਧਾਤੂ) ਨੰੂ ਪਲਾਸਜ਼ਟਕ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ 

ਕੈਨਿਸ ਕਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਿਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਗੇਜ਼ਟਿ ਜਾਂ ਜ਼ਨਉਟਰਲ ਪਰੈਸ਼ਰ ਤ ੇਮੈਂਟੇਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਿੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਾਰ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਗੰਦੀ (ਮਰੀਜਾਂ 

ਿੱਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਐਗਿਾਸਟ ਿੱਲ ਗੰਦੀ) ਹਿਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਿਹਾਅ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜਾਿੇ। ਯੂਜ਼ਨਟਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ 

ਮੈਨੂਿੈਕਚਰਰ ਦ ੇਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਡਸਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਉ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਲ ਕੇ ਇਨ•ਾਾਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 

ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਰੱੁਧ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤ ੇਲੜਾਈ ਜ਼ਜੱਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ   
---------------------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

I/21741/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਿਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ 2 ਲੱਿ 89 ਹਿਾਰ 521 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਮਈ (         ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਿਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 01 

ਮਈ ਤਕ 292320  ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 289521 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਿਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ 

ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 293 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 71 ਿੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 85 ਿੀਸਦ 

ਿਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿਲੋਂ 87658, ਮਾਰਕਿੈੈੱਡ ਿਲੋਂ 57830, ਪਨਸਪ ਿਲੋਂ 59302, ਿੇਅਰਹਾਊਸ ਿਲੋਂ 

50779, ਐਿ.ਸੀ.ਆਈ ਿਲੋਂ 32872 ਅਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਿਲੋਂ 1080 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲਆਉਣ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਡੀਆਂ 

ਜ਼ਿਚ ਆਪਣੀ ਿਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਸ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਿਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦ ੋਜ਼ਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣ। ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨੰੂ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇ

ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਿੇ। 
-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/21747/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਿਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਡਾਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਅਧਾਰ ਇਨੈਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਸਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦ ੇ9000 ਿਾਤਾ 
ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ- ਪਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਸੰਘ 

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, 2 ਮਈ (        ) ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦ ੇਚੱਲਜ਼ਦਆ ਂਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਪੈਸ ੇਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦਨੇਿਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 
ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਚ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 9000 ਿਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਧਾਰ ਇਨੈਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਸਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ 47 

ਲੱਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਮੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੋਸਟਲ ਜ਼ਿਲਹਾ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਜ਼ਦਆਂ ਡਾਕ ਸਿੇਕਾਂ ਨੰੂ 
ਅਜ਼ਤ ਿਰੂਰੀ ਸਿੇਾਿਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਆਪਣ ੇ277 ਐਕਸਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਿੱਿ-ਿੱਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦ ੇਿਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅਧਾਰ ਇਨੈਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਸਸਟਮ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.ਬੈਂਕ (ਡਾਕ 

ਜ਼ਿਭਾਗ) ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਚ 1 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਿਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਜ਼ਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਢੁਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਆਪਣ ੇਬੈਂਕਾਂ ਿਾਲੇ ਿਾਤੇ 

ਜ਼ਿਚੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਮਕੌੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਸਨੇੈਟਾਈਿ ਦਾ 

ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।  

ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਡਾਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਮੁੱ ਿ ਡਾਕਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਿੱਿਰੇ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਰਸਲ 
ਦੀ ਬੁਜ਼ਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤ ੇਉਸ ਲਈ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਿੱਿਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਿਾਜ਼ਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕਸ ੇਨੇ ਆਪਣੀ 

ਦਿਾਈ ਦੂਰੋਂ ਮੰਗਿਾਉਣੀ ਹੋਿ ੇਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਘਰ ਜ਼ਿਚ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕੌ ੇਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਪੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ 
ਡਾਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਧਾਈ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਹੇ  ਦ ੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਡਾਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਿੀ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ। 

ਇਸ ਮੌਕ ੇਕਲੈਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਜ਼ਸਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੋਸਟਲ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੋਸਟਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਜ਼ਦ 

ਹਾਿਰ ਸਨ। 

 
 



I/21769/2020  

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਜਨਸ ਿੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ•ਤੀਏ ਕੋਲੋਂ 'ਜੇ' ਿਾਰਮ ਜਰੂਰ ਲੈਣ: ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਪੁਹਾਲ 

-ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ  30 ਲੱਿ 75 ਹਜਾਰ 310 ਕੁਜ਼ਿੰਟਲ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ: ਸਰੀ. ਸੈਣੀ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਮਈ ()-ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਮੰਡੀ ਅਿਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਰੀ. ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਪੁਹਾਲ ਨੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਜ਼ਲ•ਆਂ ਦੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਜਨਸ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਿੇਚਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ•ਤੀਏ ਕੋਲੋਂ 'ਜੇ' ਿਾਰਮ ਜਰੂਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਸੰਭਾਿਤ 
ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨਾਲ ਉਪ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਮੰਡੀ ਅਿਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 
ਸਰੀ. ਕੁਲਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ ਿੀ ਹਾਜਰ ਹੋਏ। ਸਰੀ. ਪੁਹਾਲ ਤੇ ਸਰੀ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਕੋਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਜ਼ਦਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ 
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਜ਼ਮਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱੁਕੀ ਜ਼ਜਨਸ 
ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਕਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿੇ। ਸਰੀ. ਪੁਹਾਲ ਤੇ 
ਸਰੀ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਿਾਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ 
ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਜ਼ਹਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜਨ ਸੁਚਾਰੂ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਸਰੀ. ਪੁਹਾਲ ਤੇ ਸਰੀ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਜ਼ਲ•ਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 
ਜ਼ਜੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਿੇਚਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀ.ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 30 ਲੱਿ 75 ਹਜਾਰ 310 ਕੁਜ਼ਿੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਲੱਿ 96 

ਹਜਾਰ 800 ਕੁਜ਼ਿੰਟਲ ਕਣਕ ਜ਼ਲਿਜ਼ਟੰਗ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਸਰੀ. ਪੁਹਾਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 2 ਲੱਿ  81 

ਹਜਾਰ 880 ਕੁਜ਼ਿੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ 'ਚੋਂ 1 ਲੱਿ 80 ਹਜਾਰ 630 ਕੁਜ਼ਿੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲਿਜ਼ਟੰਗ ਹੋ ਚੱੁਕੀ। 
 

ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਸਰੀ. ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਪੁਹਾਲ,  ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਕੁਲਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ 
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ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਿਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਬੰਧ 

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਰਹਾਨਾ 

ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਤੰਨ ਟਾਈਮ ਿਾਣੇ ਤ ੋਇਲਾਿਾ ਿਲ ਤ ੇਦੁੱ ਧ ਆਜ਼ਦ ਦੇਣ ਦ ੇਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਮਈ (    )  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਿਾਕ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਤਿਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ 

ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਿਾਣ ਪੀਣ ਦ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤ ੇਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇੜੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਜ਼ਿਚ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਬਲਕਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿਾਸੀ ਅਮੀਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ 

ਉਨਾਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਤ ੇਿਾਣ ਪੀਣ ਦ ੇਿਧੀਆਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੰੂ ਤਿਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ 

ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜ਼ਗਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਿੇ ਬਣੇ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਿਾਣੇ ਤ ੋਇਲਾਿਾ 

ਚਾਹ, ਨਮਕੀਨ ਤ ੇਜ਼ਬਸਕੁਟ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਹਰ ਿੇਲੇ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਬਾਬਤ ਪੱੁਛਦੇ 

ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੁਣਨ ਜ਼ਿਚ ਆਇਆਂ ਹੈ ਜ਼ਕ  ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਿਾਿਾਂ 'ਤ ੇਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਿੇ 

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜ਼ਪੰਡ ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਿੰਦਰ ਕੋਰ ਨੇ  ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦ ੇਸਾਰੇ ਿਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦ ੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱ ਕ ੇਹਨ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤ ੇਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਦੀ ਿੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀ । ਿਾਣਪੀਣ, ਬਾਿਰੂਮ, ਕਮਜ਼ਰਆਂ 

ਅਤੇ ਪੱਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਿਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਿਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੱੁਜ਼ਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜੀਦੀ 

ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਚ ਪੱੁਜੇ 59 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਿੁਸ਼ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦੇ 

ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜ਼ਮਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਇਸ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਿਸਰ ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸਲੀਦਾਰ ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦ ੇਜ਼ਦਸ਼ਾ-

ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਿਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਲ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ , ਨੋਜਿਾਨਾਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ 

ਅੋਰਤਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੁਜਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਏ ਪਬਜ਼ਲਕ ਹੈਲਿ ਸੁਿਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮਾਹੀ, ਜੀ.ਈ ਚੇਤਨਜੀਤ 

ਜ਼ਸੰਘ, ਦਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਪਰਧਾਨ ਪਟਿਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਰਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਪਟਿਾਰੀ, ਹਰਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਤ ੇਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦ ੇਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਿਲੋਂ 

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਿੀਂ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਲ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
ਕੈਪਸ਼ਨਾਂ---- 

1. ਬਲਕਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿਾਸੀ ਅਮੀਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

2. ਮਨਜ਼ਿੰਦਰ ਕੋਰ, ਜ਼ਪੰਡ ਕਲੇਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 



 

 


