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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱ ਲੋ ਘਰੇਲੂ ਲੋ ੜਾ ਦਦ ਪੂਰਤਦ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਫੋਨ ਉਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰਦ ਵਸਤਾ ਪਮਾਪਤ ਕਰੋ-ਗੁਰਪਮਦਤ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 10 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦ ਸਜ਼ਥਤਦ ਜ਼ਵਿ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਵਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ  ਦੇ ਇਰਾਦੇ
ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਜ਼ਹਕਾਰਦ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਲੋ ਕਾ ਦਦ ਮੰ ਗ ਉਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਸਤਾ ਦਦ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਜ਼ਦੱ ਤਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਦ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਗੁਰਪਮਦਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਏਸ਼ਦਆ ਦੇ
ਸਭ ਤੋ ਵੱ ਡੇ ਸਜ਼ਹਕਾਰਦ ਅਦਾਰੇ , ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਲ ਜੁਜ਼ੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਤੋ ਕਜ਼ਰਆਨੇ ਦਾ
ਸਮਾਨ ਜ਼ਜਵੇ ਜ਼ਕ ਖੰ ਡ , ਜ਼ਘਉ, ਦਾਲਾ, ਹਲਦਦ, ਅਿਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਸੌਸ ਸਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਧ ਜ਼ਮਲਦੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਪਜ਼ਹਲਾ ਇਹ ਵਸਤਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਜ਼ਵਿੋ ਹਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ , ਪਰ ਹੁਣ  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ.
ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢਲੋ ਦਦਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਉਤੇ ਅਸੀ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰ ਿਾਉਣ ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਹਨ।
ਸ. ਗੁਰਪਮਦਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਇਕ ਸਟੋਰ ਤੋ ਰਣ ਜਦਤ ਐਵਦਜ਼ਨਊ , ਗਰਦਨ ਐਵਦਜ਼ਨਊ,
ਮੈਡਦਕਲ ਇਨਕਲੇ ਵ, ਫਜ਼ਤਹਗੜ• ਿੂੜਦਆਂ ਰੋਡ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਵਸਦਆਂ ਕਾਲੋ ਨਦਆਂ ਜ਼ਵਿ ਵਸਤਾ
ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੋਰ ਤੋ ਪਮਤਾਪ ਨਗਰ, ਸੰ ਤ ਨਗਰ, ਸੁਲਤਾਨਜ਼ਵੰ ਡ ਰੋਡ, ਜ਼ਨਊ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ,
ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਨਗਰ ਤੇ ਜਦ ਟਦ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱ ਸਦਆਂ ਕਾਲੋ ਨਦਆਂ ਜ਼ਵਿ ਵਸਤਾ ਦਦ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦਤਦ ਹੈ ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਦੇ ਵਾਸਦ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 81465-25040 ਅਤੇ 83609-46880
ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਸ਼ਨ ---ਘਰ-ਘਰ ਕਜ਼ਰਆਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਦਆਂ ਗੱ ਡਦਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਜ਼ਜਲਾ
ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਗੁਰਪਮਦਤ ਜ਼ਸੰ ਘ।
===========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਵਲੰਟੀਅਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਜ਼ਲਸ ਦਾ ਕੰ ਮ ਅਸਾਨ-ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਜ਼ਮਿਨਰ
ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵਿ 350 ਤੋ ਵੱ ਧ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰੇੇ ੇਨ ਕੰ ਮ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 10 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਿ -19 ਸਬੰ ਧੀ ਰਾੇਤ ਕਾਰਜਾ ਦੀ ਪਮਰਾਵੀ ਜ਼ਨਿਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਿਾਇਲ 112 ਵਰਕਰ ਫੋਰਸ ਜ਼ਵਿ ਵਲੰਟੀਅਰਾ ਨੂੰ ਿਾਜ਼ਮਲ ਕੀਤਾ ੇੈ , ਜ਼ਜਸ ਸਦਕਾ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਇਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ
ਸਾਥ ਜ਼ਮਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾ ਤੱ ਕ ਪੇੁੰ ਿ ਸੌਖੀ ੇੋਈ ੇੈ , ਬਜ਼ਲਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਫਿਊ ਲਾਿੂ ਕਰਵਾਉਣ
ਜ਼ਵਿ ਵੀ ਇੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਾਇਤਾ ਕਰ ਰੇੇ ੇਨ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਪੁਜ਼ਲਸ ਿਾ. ਸੁਖਿੈਨ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਿੱ ਲ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਸਟੀ ਜ਼ਵਿ 270 ਅਤੇ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਦੇਾਤੀ ਜ਼ਵਿ 83 ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੁਜ਼ਲਸ
ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰੇੇ ੇਨ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਿ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਜਲੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ
ਪਮਾਜੈਕਟ ਵਜੋ ਇੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਿਿ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿ ਿੰ ਿੀ ਸਫਲਤਾ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲੀ ੇੈ।
ਉਨਾ ਜ਼ਜਲੇ ਦੇ ੇੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋ ਿਪਣੇ ਿਪ ਨੂੰ ਪੁਜ਼ਲਸ ਕੋਲ
ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾ ਜੋ ਇਸ ਖਖੇ ਸਮੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਿਾ. ਜ਼ਿਲ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਇੇ ਿਾਇਲ 112 ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਰਾਿਨ ਪੈਕਟ ਜ਼ਤਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਉਨਾ ਦੀ ਵੰ ਿ, ਟਮੈਜ਼ਫਕ ਜ਼ਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਿਊ ਲਾਿੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਐਮਰਜੈਸੀ ਿਾਕਟਰੀ ਸੇਾਇਤਾ / ਦਵਾਈਿਂ
ਮੁੇੱਈਿ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਿਾ ਦੀ ਵੰ ਿ ਅਤੇ ਜ਼ਿਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਰਮੀਿਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ
ਵੰ ਿਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰ ਮਾ ਜ਼ਵੱ ਿ ਸੇਾਇਤਾ ਕਰ ਰੇੇ ੇਨ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ
ਸਜ਼ੇਯੋਿ ਨਾਲ ਜ਼ਪੰ ਿ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਜ਼ਕਿਂ ਜ਼ਵਿ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰੇੇ ੇਨ। ਉਨਾ
ਸਵੈ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱ ਿੇ ਿਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕੇਾ ਜ਼ਕ ਇੰ ਨਾ ਜਵਾਨਾ ਦੀ
ਿਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਵੱ ਿਾ ਬਲ ਜ਼ਮਜ਼ਲਿ ੇੈ ਅਤੇ ਸਾਿੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁੱ ਿਣੀ ੇੋ ਿਈ ੇੈ।
=====
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਕਰਫਫਿਊ ਦੌਰਾਨ  ੀ ਅੀਾਰਾ ਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ੰ ਛ ਆਂ ਦ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹ ਆਂ ਹਨ  ਗੈਰਰ ਸਰਕਾਰ ਜਥਬਰੰ ਦ ਆਂ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 10 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੇ ਜ਼ਦਨਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਨ ਤੱ ਕ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੁੱ ਕਾ
ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰ ਿਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਵੱ ਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਿ ਪਹੁੰ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਨ ਉਤੇ
ਜ਼ਫਰਦੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱ ਜ਼ਤਆਂ, ਗਾਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਕਈ ਿੌਕਨ ਜ਼ਵਿ ਵੱ ਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਿ ਬੈਠਦੇ ਕਬੂਤਰਨ ਤੇ ਹੋਰ
ਪੰ ਛੀਆਂ ਦੀ ਸਨਂ-ਸੰ ਂਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸੰ ਸਥਾਵਨ ਅੱ ਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਜ਼ਵਂਾਗ ਤਤ ਬਕਾਾਦਾ
ਕਰਜ਼ਫਿ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਾੰ ਨਨ ਬੇਜ਼ਬ
ੁ ਾਨੇ ਜਾਨਵਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਬੀੜਾ ਿੁੱ ਜ਼ਕਆ ਹੈ । ਜ਼ਡਪਪਟੀ ਡਾਾਰੈਕਪਟਰ ਪਸ਼ੂ
ਪਾਲਣ ਡਾ. ਪਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲਤ 7 ਤਤ ਵੱ ਧ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਨ ਦੇ ਨੰਮਾਾਦੇ ਾੰ ਨਨ
ਜਾਨਵਰਨ ਦੀ ਸਨਂ-ਸੰ ਂਾਲ ਲਈ ਪਹੁੰ ਿੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਉਨਨ ਨੂੰ ਾਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਬਕਾਾਦਾ ਕਰਜ਼ਫਿ ਪਾਸ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਨ ਜੋ ਉਨਨ ਨੂੰ ਾਸ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਿ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਡਾ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਾਨਵਰਨ ਦੀ ਸਨਂ-ਸੰ ਂਾਲ ਲਈ ਪਹੁੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਨ ਜ਼ਵਿ
ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਹਾਥੀ ਗੇਪਟ, ਐਨੀਮਲ ਵੇਲਫੇਅਰ ਪਟਰੱ ਸਪਟ, ਵਾਾਸ ਆਫ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, ਐਨੀਮਲ
ਂ ੀ ਕਰਾਈਮ ਐਡ
ਂ ਐਨੀਮਲ ਪਮੋਪਟੈਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗੁਪਤਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਜੁੱ ਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਿਸ਼ਾਲਾ
ਜ਼ਹਿਮੈਨ, ਐਪਟ

ਆਫ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ। ਸਮੀ ਮਲੋ ਹਤਰਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਾੰ ਨਨ ਜ਼ਵਿਤ ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਜਾਨਵਰਨ ਦੇ ਖਾਣ -ਪੀਣ ਦਾ ਪਮਬੰਧ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱ ਝ ਜ਼ਬਮਾਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜ਼ਵਿ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਨ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਅਕਸਰ ਾਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਨ ਜ਼ਵਿ ਅਜ਼ਜਹੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪੰ ਛੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱ ਜਦੇ ਹਨ , ਜ਼ਜੱ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਾਕਪਟਰ
ਸਾਜ਼ਹਬਾਨ ਾੰ ਨਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਨ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਾਸ ਤਤ ਾਲਾਵਾ ਵੱ ਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਿ ਲੋ ਕ
ਗਿਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗਾਵਨ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਹਰਾ ਿਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲਤ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱ ਤੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਾਸੇ ਦੌਰਾਨ ਾਨਵਾਾਰੋ ਵਰਲਡ ਆਰਗਾਾਨਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਮਧਾਨ ਡਾ. ਆਂਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਨ ਤੱ ਕ ਪੁਹੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਬਲਜ਼ਕ ਗਲੀਆਂ -ਮੁਹੱਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵਿ ਘੁੰ ਮਦੇ ਅਵਾਰਾ
ਜਾਨਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਗਲੀਆਂ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਫਰਦੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਨ ਨੂੰ ਂੋਜਨ ਛਕਾਉਦੇ ਾਨਵਾਾਰੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੈਬਰ।
============
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਘਰਾਂ ਵਵਿਚ ਮਨਾਉ

੍ੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਉਰਰ ੍ਉਵਹਬ ਰਉ ਗੁਰੁਰੁਰਬ ਅਤਤੇ ਵਵ੍ਉਖੀ-ਵਡਿੁਰਟੀ ਮਵਮਸ਼ਨਾਰ

੍ੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਉਰਰ ੍ਉਵਹਬ ਰਉ 400 ਵਾਂ ੁਰੁਰਬ ਵੱ ਡਿੇ ੁਰੱ ਧਰ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 10 ਅਪਮੈਲ (

ਤੇ ਮਨਾਉਗਗੀ ੍ਰਮਉਰ

)-

ਜ਼ਹੰ ਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਾਜ਼ਹਿ ਸਮੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਿਹਾਦਰ ਸਾਜ਼ਹਿ ਜੀ ਦਾ ਪਮਕਾਾ ਪੁਰਿ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ
ਜ਼ਦਹਾੜਾ ਜੋ ਜ਼ਕ ਕਮਮਮਾਰ 12 ਅਤੇ 13 ਅਪਮੈਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਜ਼ਮਚ ਹੀ ਮਨਾਉਣ, ਤਾ
ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜ਼ਰਆਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਕੋਜ਼ਮਡ 19 ਜ਼ਮਰੁੱ ਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰ ਗ ਪਮਭਾਜ਼ਮਤ ਨਾ ਹੋਮੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰ ਗ
ਜ਼ਮਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀਜ। ਉਕਤ ਸਿਦਾ ਦਾ ਪਮਗਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਡਪਗੀ ਕਜ਼ਮਾਨਰ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਸ. ਜ਼ਾਮਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਿਲੋ
ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਜ਼ਹਿ ਮੱ ਲੋ ਮੀ ਇਸ ਿਾਿਤ ਆਦੇਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਪੰ ਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀ ਕੋਜ਼ਮਡ 19 ਦੇ ਚੱ ਲਦੇ ਇਕੱ ਠ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ , ਸੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਮਾਸੀ ਇਸ
ਮਾਰ ਇੰ ਨਾ ਮੱ ਡੇ ਜ਼ਤਉਹਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਜ਼ਮਚ ਹੀ ਮਨਾਉਣ।
ਸ. ਜ਼ਿਲੋ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਿਹਾਦਰ ਸਾਜ਼ਹਿ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪਮਕਾਾ ਪੁਰਿ, ਜੋ ਜ਼ਕ 2021
ਜ਼ਮਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰ ਗੀ ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ ਜ਼ਤਆਰੀਆਆਂ ਾੁਰੂ ਕਰ
ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ 12 ਅਪਮੈਲ ਨੂੰ ਿਾਿਾ ਿਕਾਲਾ ਸਾਜ਼ਹਿ ਜ਼ਮਖੇ ਮੱ ਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਇੰ ਨਾ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱ ਲਣ
ਮਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾ ਨੂੰ ਾੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਜ਼ਮਡ 19 ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਮੋਗਰਾਮ ਮੀ ਅੱ ਗੇ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ
ਹੈ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 400 ਸਾਲਾ ਪਮਕਾਾ ਪੁਰਿ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾ ਿਾਕੀ ਹੈ , ਸੋ
ਇਨਾ ਪਮੋਗਰਾਮਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀ ਜਾਮੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਰ ਦਾ ਪਮਕਾਾ ਪੁਰਿ ਆਪਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਜ਼ਮਚ
ਸਰਿਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਜ ਮਨਾਈਜ।
==========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਬੈਂਕ ਅਤੇ  ਸਪਤਾਲ

ਾਦੇ  ਵਕਤ ਰੱ ਖੋ ਆਪਸੀ  ਦਰਰੀ  ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ-ਜ਼ਸਵਲ ਸਰ ਨ

ਘਰੋਂ ਬਾ ਰ ਜ਼ਨਕਲਦੇ  ਵਕਤ ਮਾਸਕ ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰਰਰ ਕਰੋ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 10 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਜ਼ਸਵਲ ਸਰ ਨ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਡਾ.

ੁਗਲ ਜ਼ਕਿੋਰ, ਜ਼ ੰ ਨਾ ਨੇ ਅੱ

ੀ  ਆਪਣਾ ਅ ੁਦਾ ਸੰ ਭਜ਼ਲਆ

ੈ, ਨੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਿ ਜ਼ਵਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ  ਸਪਤਾਲ
ਾਦੇ  ਲੋ ਕਾ ਨਰੰ ਸੁਚੇ ਤ ਕਰਦੇ  ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਦੋਵਾ ਥਾਵਾ
ਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ। ਨਾ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇ ਵਾਇਰਸ
ਖੰ ਘਦਾ

ਾ ਜ਼ਛਕ ਮਾਰਦਾ ੈ।

,ੈ ਤਾ

ਤੇ  ੀ  ਆਪਸੀ  ਦਰਰੀ , ੋ ਜ਼ਕ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਮੀ ਟਰ ੋਵੇ , ਨਰੰ ਰ
ਦੋਂ ਫੈਲਦਾ ੈ , ਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਮਭਾਜ਼ਵਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ 

ਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਵਅਕਤੀ  ਵਾ ਜ਼ਵਚ ਫੈਲੇ  ਇੰ ਨਾ ਜ਼ਛੱ ਜ਼ਟਆਆ ਨਰੰ ਸਾ ਰਾ ੀ ਅੰ ਦਰ ਲੈ

ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ  ਜ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਆ

ਾਦਾ

ੈ।

ਨਾ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ  , ਪੌੜੀ ,

ਜ਼ਲਫਟ, ਟੇ ਬਲ, ਪੈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਏ. ਟੀ . ਐਮ, ਆਜ਼ਦ ਆਮ ਵਰਤੀ ਆਆ
ਆਦਮੀ  ਦੇ  ਥੁੱ ਕ ਆਜ਼ਦ ਲੱਗਾ ੋਵੇ  , ਤਾ
ਲਵੇ  ਤਾ ਵੀ  ਇ ਵਾਇਰਸ

ਥੇ  ਲੱਗੇ  ੱ ਥ

ਨਾ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਰਰੀ 

ਾਦੀ ਆਆ ਵਸਤਾ ਜ਼ ੰ ਨਾ

ਦੋਂ ਇਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਆਦਮੀ  ਆਪਣੇ  ਮਰੰ

ਸ ਆਦਮੀ  ਦੇ  ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ੋ

ਨਤਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਣ ਲੱਗੇ 
ਤੇ  ਸਵਾਰ

ਨਾ

ਤੇ  ਵਾਇਰਸ ਬੈਠਾ ੋਵੇ , ਮਤਲਬ ਇਨਾ ਥਾਵਾ

ਦ ਵੀ  ਆਪਣੀ  ਕਾਰ

ਾ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ  ਤਰਾ

ਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ , ਸਕਰਟਰ ਆਜ਼ਦ ਦੀ 

ੋਣ ਸਾਰ ੀ  ਜ਼ਕਸੇ  ਵਸਤਰ ਨਰੰ ੱ ਥ ਲਗਾ ਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ ਲਾ ਆਪਣੇ  ਬਰਟ

ਤਾਰੋ, ਪਰਸ, ਗੱ ਡੀ  ਦੀ  ਚਾਬੀ  ਆਜ਼ਦ ਬਾ ਰ ੀ  ਜ਼ਕਸੇ  ਬਾਕਸ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਜ਼ਦ

ਕੇ  ਕੱ ਪੜੇ  ਬਦਲੋ । ਇਸ ਮਗਰੋਂ ੀ  ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੇ  ਜ਼ਕਸੇ  ਮੈਂਬਰ ਨਰੰ ਜ਼ਮਲੋ
======

ਤੇ 

ੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ ਲਾ ਭਾਵ ਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਜ਼ਦ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ ਲਾ ੀ  ਆਪਣੇ  ੱ ਥ

ਸਾਫ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸੇ  ਤਰਾ ਘਰ ਦਾਖਲ
ਚੱ ਪਲ ਜ਼ਵ ੜੇ  ਜ਼ਵਚ ੀ 

ਾ ਨੱਕ ਨਰੰ ਲਗਾ

ਾਦਾ ੈ।

ਜ਼ਕਸੇ  ਵੀ  ਚੀ ਜ਼ ਨਰੰ ਛਰ ਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ  ੱ ਥ ਅਲਕੋ ਲ ਅਧਾਜ਼ਰਤ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਸ

ਤੇ  ਜ਼ਕਸੇ 

ੈ ਜ਼ਕ ਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ  ਬਾ ਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਵੇ ਲੇ  ਮਾਸਕ ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ  ।

ਨਤਕ ਥਾਵਾ ਦੀ ਆਆ ਰੇ ਕ ਵਸਤਾ ਨਰੰ ਇੰ ਝ ਵੇ ਖੋ, ਜ਼ ਵੇਂ
ਧੋਵੋ।

ਾਦਾ

ਾ ਜ਼ਕਸੇ  ਚੀ ਜ਼ ਨਰੰ ੱ ਥ ਲਗਾ ।

ਾ

ਅਤੇ  ਨ ਾ
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ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰ ਬਾਇਨਾ, ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰਾ
ਹਾੜੀ

ੀ ਫਸਲ ਕਣਕ

ੇ ਓਪਰੇਟਰਾ ਨੂੰ ਕਰਫਫਿ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ-ਫਡਿਪਟੀ ਕਫਿਸ਼ਨਰ

ੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਵਿਾਾ ਨੇ ਕੱ ਸੀ ਕਿਰ

ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ 10 ਅਪਰੈਲ ( )ਹਾੜੀ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ/ਗਹਾਈ ਕਰੀਬ 8-10 ਜਦਨਾ ਤੱ ਕ ਜਜ਼ਲੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਜਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗੰ ਭੀਰ ਸਜਥਤੀ ਦੇਖਜਦਦ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ
ਕਰਜਫਊ ਲਗਾਇਦ ਹੋਇਦ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਜਜ਼ਲਾ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਵੱ ਲੋ ਜਕਸਾਨਾ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰ ਬਾਇਨਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਦ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਤੂੜੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰਾ ਦੇ ਓਪਰੇਟਰਾ/ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਜਜ਼ਲਾ ਮਜਜਸਟਰੇਟ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਦੀਦਂ ਹਦਾਇਤਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਜਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜਸੰ ਘ ਜਢਿਲੋ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ

ਨੇ

ਦੱ ਜਸਦ ਜਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰ ਬਾਇਨਾ ਅਤੇ ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰ ਸਟੇਟ ਤੋ ਬਾਹਰ
ਹਜਰਦਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱ ਧ ਪਮਦੇਸ਼, ਜਬਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਜਦ ਜਵਖੇ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਜਪਸ ਪੰ ਜਾਬ
ਜਵੱ ਚ ਦਉਦੀਦਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰਾ ਜਰਪੇਅਰ ਦਜਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਕੈਜਨਕਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ
ਦੀਦਂ ਦੁਕਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੋਲਣ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਿਾ. ਹਜਰੰ ਦਰਜੀਤ ਜਸੰ ਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਰਣਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਰੰ ਧਾਵਾ ਦੇ
ਦੱ ਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਜ਼ਲੇ ਅੰ ਦਰ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ 568 ਕੰ ਬਾਇਨਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 700 ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰ ਮਾਲਕਾ/ਓਪਰੇਟਰਾ
ਨੂੰ ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਓਪਰੇਟਰ/ਹੈਲਪਰ ਕਾਜਮਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਜਕ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖਣ, ਦਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜਾ ਸਾਫ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਢਿੱ ਕਣ ,
ਹੱ ਥ-ਬਾਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਪੱ ਠੂ ਸਪਰੇਅ ਪੰ ਪ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮੇਤ
ਦਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾ ਕੀਤੀਦਂ ਗਈਦਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਸਬੰ ਧੀ ਕੰ ਬਾਇਨ/ਸਟਰਾਅ
ਰੀਪਰ ਮਾਲਕ/ਓਪਰੇਟਰਾ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਰੱ ਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ।ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋ ਵਾਜਪਸ
ਦਈਦਂ ਕੰ ਬਾਇਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਲੇ ਅੰ ਦਰ ਜਪੰ ਡਿਾ ਜਵੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਦਂ
ਹਦਾਇਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸ. ਕਾਹਨ ਜਸੰ ਘ ਪਨੂੰ ਜੀ ਦੀਦਂ ਪਮਾਪਤ ਹੋਈਦਂ ਹਦਾਇਤਾ
ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾ ਨੂੰ ਇਨ ਜਬਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਜਦੱ ਤੀਦ ਗਈਦਂ ਹਨ ਤਾ ਜੋ ਖੇਤਾ ਜਵੱ ਚ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾ/ਕਾਜਮਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜਧਕਾਰੀਦਂ ਵੱ ਲੋ ਜਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਸਲਾਹ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਬਲਕੁਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਕਟਾਇਦ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਜਵੱ ਚ ਜਗੱ ਲੀ
ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਪਸ਼ੂਦਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਤੂੜੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 1
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ਮਈ ਤੋ ਪਜਹਲਾ ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰ ਜਬੱ ਲਕੁਲ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਪੱ ਛੋ ਬਚੇ ਥੋੜੇ ਜਜਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ
ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰਾ ਮੰ ਡਿੀਦ ਜਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਦਂ ਹਦਾਇਤਾ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਥੋੜੀ
ਥੋੜੀ ਕਰੇ ਜਲਦਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਮੰ ਡਿੀਦਂ ਜਵੱ ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱ ਠੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਿਾ. ਹਜਰੰ ਦਰਜੀਤ ਜਸੰ ਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਰਣਬੀਰ ਜਸੰ ਘ
ਰੰ ਧਾਵਾ
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