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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ 4 ਲੱਖ 50 ਹਿਾਰ 93 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਮਈ (         ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 08 

ਮਈ ਤਕ 452822  ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 450093 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 667 ਕਰੋੜ 01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 83 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 84 ਫੀਸਦ 

ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿਲੋਂ 127964, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਿਲੋਂ 92550, ਪਨਸਪ ਿਲੋਂ 92034, ਿੇਅਰਹਾਊਸ ਿਲੋਂ 

82914, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿਲੋਂ 52889 ਅਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਿਲੋਂ 1742 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਿਮੀਨ 

ਜ਼ਿਚ ਹੀ ਿਾਹੁਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਜਥੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦ ਜ਼ਸ਼ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਿੀ 

ਖਤਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਮੋਕੋ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ 

ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਿੇ। 
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I/23297/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਰ ਰੀ ਿਸਤ ਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਿਾਇਿਰੀ ਜਾਰੀ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਮਈ (      ) ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ 

ਿੱਲੋਂ  ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਰ ਰੀ ਿਸਤ ਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਿਾਇਿਰੀ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਜ਼ਹੱਤਾਂ ਨ ੰ  ਮੱੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  

ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਬਾਹਰ ਘੁੰ ਮਣ ਤ ੇਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਮ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਗਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਡਲਿਰੀ ਸਟਾਫ ਿੱਲੋ 

ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨ ਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਿਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ 

ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਮਾਸਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਿੇ ਜ਼ਕ ਨੱਕ ਤੇ ਮ ੰ ਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਢੱਜ਼ਕਆ ਜਾਿੇ।ਕੱਪੜੇ ਦ ੇਮਾਸਕ ਨ ੰ  ਰੋਿਾਨਾ ਸਾਬਣ ਤੇ 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਿਰਜ਼ਤਆ ਜਾਿੇ।ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਗਰਾਹਕ ਅਤੇ ਜ਼ਡਲਿਰੀ ਸਟਾਫ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਜ਼ਮਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲੇ ਜ਼ਮਲਣ, 

ਭਾਿੇਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਹੀ ਹੋਿੇ।ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਦ ੇਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਅਤੇ 

ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਿੇ। ਗਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਡਲਿਰੀ ਸਟਾਫ ਿੱਲੋਂ  ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਦ ੇਜ਼ਨਯਮਾਂ 

ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦ ੇਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਸਭ ਦ ੇਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਿਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ 

ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਚ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇ। 
ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਗਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਡਲਿਰੀ ਸਟਾਫ ਿੱਲੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਹੈਂਡ-ਿਾਜ਼ਸ਼ੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ 

ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।ਜਦੋਂ ਿੀ ਮੌਕਾ ਜ਼ਮਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਬਣ ਤ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਸੈਜ਼ਕੰਡ ਤੱਕ ਧੋਿੋ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ, 

ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਪੱਛਲਾ ਪਾਸਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗ ਠੇ ਦ ੇਜ਼ਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਗਾ ਤ ੇਗੁੱ ਟਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਰਗੜੋ। ਹਾਲਾਂਜ਼ਕ ਹਰੇਕ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣ 

ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਡਲਿਰੀ ਸਟਾਫ ਿੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਿੱਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ 

ਅਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ/ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਿੱਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਤ ੇ

ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ) ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤ ੇਸੈਨੀਟਾਈਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਰੀ-ਜ਼ਫਲ ਜਾਂ ਬਦਜ਼ਲਆ ਜਾਿੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਐਮਐਲ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ (ਲਗਭਗ 2 ਿਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੱਢੋ) ਸੱੁਕ ੇ

ਹੱਥਾਂ ਤ ੇਲਗਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸੈਜ਼ਕੰਡ ਤੱਕ ਮਲੋ। ਗਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਡਲਿਰੀ ਸਟਾਫ ਿੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ/ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਿੱਚ ਧ ਮਰਪਾਨ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕ  

ਆਧਾਜ਼ਰਤ ਚੀਿਾਂ ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਕ ਗੁਟਕਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਸੇਿਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਗਰਾਹਕ/ਜ਼ਡਲਿਰੀ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  

ਖੰਘ/ਜ਼ਛੱਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਮ ੰ ਹ ਤ ੇਨੱਕ ਨ ੰ  ਢੱਜ਼ਕਆ ਜਾਿੇ, ਜ਼ਜਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਜੇਬ/ਪਰਸ ਜ਼ਿੱਚ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਇਸ 

ਰੁਮਾਲ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਿਸਤ  ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਿੇ।ਜੇਕਰ ਗਰਾਹਕ/ਜ਼ਡਲਿਰੀ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮ ੰ ਹ 

ਤ ੇਨੱਕ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਕ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢੱਕੋ।ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਿਾਂ ਮਾਮਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਖੰਘ/ਜ਼ਛੱਕਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿੱਚ ਆਏ ਹੋਰ ਜ਼ਹੱਜ਼ਸਆਂ ਨ ੰ  

ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।ਗਰਾਹਕ/ਜ਼ਡਲਿਰੀ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਜ਼ਚਹਰੇ, ਮ ੰ ਹ, ਨੱਕ, ਅੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ 



ਛ ਹਣ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਡਿਾਇਿਰੀ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ/ਗਰਾਹਕ/ਜ਼ਡਲਿਰੀ ਸਟਾਫ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ 

ਜਨਤਕ, ਧਾਰਜ਼ਮਕ, ਰਾਜਨੀਜ਼ਤਕ ਆਜ਼ਦ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਗਰਾਹਕਾਂ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਡਿੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੰ  ਪਜ਼ਹਲ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ 
ਉਨਾਂ ਦ ੇਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਹਕ ਿੱਲੋਂ  ਜੇਕਰ ਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸੇਕਸ਼ਨ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤ ੇਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 

ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।ਦੁਕਾਨਦਾਰ/ ਗਰਾਹਕ/ਜ਼ਡਲਿਰੀ ਸਟਾਫ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦ ੇ

ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ/ਅਫ਼ਿਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਤ ੇਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਿਾ ਐਪ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗਰਾਹਕਾਂ/ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ 

ਦਾ ਥੈਲਾ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦ ੇਥੈਲੇ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੱਚ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ/ਜ਼ਡਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਿੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ 

ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਅਜ਼ਜਹੇ ਸਮਾਨ/ਚੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਸੋਡੇ ਿਾਲੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਚ ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪ ੰ ਝ ਲੈਣ।ਖਾਣੇ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਤ ਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਤਾਿੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਿੇ। ਕੱਚ ੇਖਾਧੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਿੀਆਂ ਨ ੰ  50 ਪੀਪੀਐੈੱਮ ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ 

ਤਾਿ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਿੇ। 

ਗਰਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ / ਬਾਸੇ ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਫਜ਼ਰੱਜ ਜ਼ਿੱਚ ਨਾ ਰੱਜ਼ਖਆ ਨਾ ਰੱਖਣ।ਗਰਾਹਕਾਂ ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 

ਫਜ਼ਰੱਜ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤ ੇਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਕਜ਼ਰਆਨੇ ਦ ੇਸਮਾਨ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਡਲਿਰੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 

ਿੱਲੋ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਦ ੇਲਈ ਜ਼ਡਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇ ।ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਣ 

ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਚੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਖੱੁਲੇ ਜ਼ਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਡੱਜ਼ਬਆਂ 

ਜ਼ਿੱਚ ਰੱਖਣ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫ ਡ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿਸੇਸ ਐਡਿਾਇਜਰੀ ਜ਼ਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਕ ਸਾਫ 

ਿਰਦੀ, ਦਸਤਾਨੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦ ੇਮਾਸਕ / ਜ਼ਚਹਰੇ ਦ ੇਢੱਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਸਰ ਢਕਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਲਾਕਰ( ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਜ਼ਨੈੱਜੀ ਚੀਜਾਂ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫ ਡ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨ ੰ  
ਖਾਣੇ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਣ / ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਜ਼ਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਖੇ ਗਜ਼ਹਜ਼ਣਆਂ, ਘੜੀਆਂ ਆਜ਼ਦ 

ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨ ੰ  ਭੋਜਨ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਸੇਿਾ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ 

ਕਰਨ ਦ ੇਜ਼ਨਰਦੇਸ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਪਰਿੇਸ ਦੁਆਰ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ 

ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਜ਼ਡਜ਼ਲਿਰੀ ਅਮਲੇ (ਿਸਤਾਂ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਸਮੇਂ) ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ 
ਿਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਓ।   ਫ ਡ ਜ਼ਡਜ਼ਲਿਰੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਜ਼ਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ ਡ ਜ਼ਡਜ਼ਲਿਰੀ ਅਮਲੇ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਖਾਣ ਪੀਣ 

ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਡਲੀਿਰੀ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਸਾਫ ਕਪੜੇ ਦ ੇਮਾਸਕ ਨ ੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਦੇ 

ਮਾਸਕ ਨ ੰ  ਰੋਜ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਜ਼ਡਲੀਿਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ  ਚੁੱ ਕਣ ਤੋਂ 

ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਡਜ਼ਲਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਐਡਿਾਇਜਰੀ ਜ਼ਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਿਚ ਕਰਾਸ-ਿੈਨਟੀਸਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 



ਸਹ ਲਤਾਂ ਜ਼ਜਿੇਂ ਐਗਜਾਸਟ ਫੈਨ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਨ•ਾਾਾ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇ ਫ ਡ ਹੈਂਡਲਰਾਂ / ਜ਼ਡਜ਼ਲਿਰੀ ਸਟਾਫ ਜ਼ਿਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨੰਬਰ 0172-2920074 / 08872090029 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕ ੇ

ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਸਟਾਫ/ਮੈਨਪਾਿਰ ਜ਼ਿੱਚ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਹੈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਜਾਂ ਸਟੇਟ 

ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨੰਬਰ 0 172-2920074 / 08872090029 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਪੀਜ਼ੜਤ ਸਟਾਫ਼/ਮੈਨਪਾਿਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿੱਚ ਆਉਣ 

ਦ ੇਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿੱਚ ਆਏ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਸਧਾਰਣ ਜ਼ਦਸਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸਾਂ ਜ਼ਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  
ਜ਼ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਕਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਦਸਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਇਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਦਸਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸਾਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਜ਼ਟੰਗ ਜ਼ਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਿੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ / ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦ ੇਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦ ੇਲਾਭ ਲਈ 

ਪੈਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਿਾਰੀ ਜ਼ਸਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਅਜ਼ਜਹੇ ਸਟੇਸਨਾਂ ਦ ੇਅੱਗੇ ਿਰਗ, ਚੱਕਰ 

ਆਜ਼ਦ  ਦ ੇਜ਼ਨਸਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦ ੇਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਦ ੇਜ਼ਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸਜ਼ਨੰਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਐਡਿਾਇਿਰੀ ਜ਼ਿਚ ਇਹ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕਮਰਾ ਏਅਰ 

ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਜ ਦੁਆਰਾ ਠੰਡੀ ਹਿਾ ਦੇ ਰੀਸਰਕ ਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖੜਕੀਆਂ ਖੱੁਲੀਆਂ ਰੱਖਕ ੇਬਾਹਰਲੀ ਹਿਾ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕੁਦਰਤੀ  ਢੰਗ ਨਾਲ  ਜ਼ਨਕਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24-27 ਜ਼ਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦ ੇਜ਼ਿਚਕਾਰ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਮੀ 40% - 70% ਦ ੇਜ਼ਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 

ਅਕਸਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਫਲਟਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਜ਼ਹ ਸਕਣ। ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਿੱਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 

ਮੌਜ ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਨਕਾਸੀ ਪੱਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਰੇ ਜ਼ਿੱਚ ਤਾਜੀ ਹਿਾ ਦ ੇਪਰਿੇਸ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

ਕਮਰੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਘੁੰ ਮਦੀ ਹਿਾ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਿਾਯ  ਕ ਲਰਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਨਯਮਤ 

ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤ ੇਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨ ੰ  ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ, 

ਸਪੰਜ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ  ਪ ੰ ਜ਼ਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ-ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

ਸਰੋਿਰ ਨ ੰ  ਹਲਕ ੇਸਾਬਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿੀ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਜ਼ਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਜ਼ਖਆਂ ਨ ੰ  

ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਖੱੁਲੀਆਂ ਜ਼ਖੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
----------------------------------------   
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ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੌਸ਼ਜ਼ਟਕ ਆਹਾਰ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਮਈ (       )  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਤਖਤ ਸਰੀ 

ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਅਤੇ ਜ਼ਜਲੇ ਦ ੇਹੋਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੱੁਖ ਸਹ ਲਤ 

ਲਈ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਜ਼ਟਕ ਆਹਾਰ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।   
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੱੁਖ 

ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਧਾਰੀਿਾਲ ਜ਼ਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ 13 ਮਰੀਿ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਹਰ ਲੋੜੀਦੀ ਜਰ ਰਤ 

ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਮਰੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੇਰੇ ਦਲੀਆ, ਦਾਲ ਤ ੇਰੋਟੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਿਜੇ ਫਲ 

ਖਾਣ ਨ ੰ  ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਦ ੇਖਾਣੇ ਜ਼ਿਚ ਸਬਿੀ, ਛੋਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਤਰੀ ਆਜ਼ਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ 

ਜ਼ਬਸਕੁੱ ਟ ਤ ੇਨਮਕੀਨ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ ੇਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਤ ੇਸ ਪ ਿੀ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦ ੇਖਾਣੇ ਜ਼ਿਚ ਪਨੀਰ ਦੀ ਭ ਰਜੀ, ਦਾਲ 

ਤ ੇਰੋਟੀ ਆਜ਼ਦ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤ ੇਸੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹਲਦੀ ਿਾਲਾ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਨ ੰ  ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਪਾਠ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਲਾਈਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਿਰਗਾ ਮਾਹੋਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਜਜ਼ਤੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਭੰਗ .ਐਸ.ਈ ਮੰਡੀਕਨ ਬੋਰਡ, ਬਲਦੇਿ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਸਪੈਸ਼ਲ 

ਮੈਜ਼ਜਸਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਜ਼ਜਲਾ ਮੰਡੀ ਬਰੋਡ, ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਅਰੋੜਾ , ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਿ ਜ਼ਸੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਰਧਾਨ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 

ਿਡਾਲਾ ਬਾਂਘਗਰ, ਸਮੇਤ ਸਮੱੁਚੀ ਟੀਮ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਰੀਜ ਦੀ ਹਰ ਸੱੁਖ ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱਜ਼ਖਆ 

ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
------------------ 

 


