
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਕੈਬਨਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨਿੀ ਵਲੋ 300 ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂਿ ਸੱੁਕਾ ਰਾਨਨਿ ਅਤੇਰ 400 ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂਿ ਭੇਰਨਜਿਆ ਲੰਗਰ

ਪੰਜਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂਿ ਨਦੱਤਾ ਜਿਾ ਨਰਿੈ ਰਾਨਨਿ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 15 ਅਪਰੈਲ (        )-

ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਿ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓ.  ਪੀ.  ਸਨੋੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੌਰਾਨ ਿਮ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ
ਰਜ਼ਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਿਾ ਹੈਿ ਜ਼ਕ ਤੁਹਿਾਡਾ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਿਣਾ ਤੁਹਿਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਿਾਡੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ
ਲਈ ਬਹੁਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਿ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਿਾ ਜ਼ਕ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਜ਼ਮਿਦ ਵਧਾ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈਿ।
ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ  ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਦੌਰਾਨ ਿਮ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੁਜ਼ਕਲ ਨਹਿੀਿ
ਿਉਣ ਦੇ ਰਹੇਿ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚਾ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਉਨਾ ਦੀ ਜ਼ਸਹਿਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਅਤੇ ਿਮ ਲੋੜਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੈਿ।

ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਿਪਣੇ ਜ਼ਨਵਾਸ ਸਥਸਾਨ ਤੋ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਹਿਲਕੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋ
300  ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਨੰੂ ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ  400  ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਨੰੂ ਮਾਤਾ ਲਾਲ ਦੇਵੀ ਮੰਜ਼ਦਰ ਦੇ ਸਜ਼ਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੰਗਰ
ਜ਼ਤਿਰ ਕਰਕੇ ਭਜ਼ੇਜਿ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਸਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਹਿਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇਿ ਹਿਨ।  ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਿਾ ਜ਼ਕ ਉਨਾ ਵਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿੀ
ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਹਿਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭਜੇੀ ਜਾ ਰਹਿੀ ਹੈਿ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹਿੀਿ
ਿਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨਾ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਲਾਈਿਂ ਪਾਬੰਦੀਿਂ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਤਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਪਣੇ ਿਪ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋ ਬਚਾਉਣ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਿਾ ਜ਼ਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ
ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤਾ ਜੋ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋ ਬਜ਼ਚਿ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾ ਨਾਲ ਕੌਸਲਰ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸਨੋੀ, ਸਮੀ ਰਾਘਵ ਸਨੋੀ, ਸਮੀ ਸ਼ਾਮ ਸਨੋੀ ਅਤੇ ਰਮਨ ਜ਼ਵਰਕ ਵੀ
ਹਿਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਕੈਪਸ਼ਨ : --   ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਹਿਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਲਈ ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਮਕੌੇ
ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸਨੋੀ। ਨਾਲ ਹਿਨ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸੋਨੀ
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਨਹਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਰੰਟੀਅਰਰ ਕਵਹਵਡ 19 ਹਖਿਰਾਫ ਚਰਾ ਰਹਿੇ ਹਿਨ ਹਾਗਰਰੂਕਾਾ ਮੁੁਹਹੰਿਮੁ

ਹਪੰਡਾ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਸਵਸ਼ਰ ਮੁੀਡੀਏ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹਿੇ ਹਿਨ ਕੰਮੁ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 15 ਅਪਮੈਲ (       )-

ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਜ਼ਵਿਡ-19) ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਹਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਜ਼ਲੇ
ਦੀਆਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾ ਜ਼ਜੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜ਼ਪੰਿਡਾ ਜ਼ਵਿ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ,  ਉਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਸਨੇੁਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੰੁਿਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਜਲਾ ਯੂਥ ਕੁਆਰਿਡੀਨੇਟਰ ਅੰਕਾਸ਼ਾ ਮਹਾਵੇਰੀਆ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋ ਜ਼ਨਿਾਏ ਜਾ
ਰਹੇ ਅਜ਼ਹਮ ਰੋਲ ਦੀ ਪਮਸ਼ੰਸਾ ਕਰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਿਡੇ ਸਿਨਾ ਲਈ ਵੱਿਡੀ ਿਣਤੌੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਸੀ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿਰਾਵਾ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾ ਨੰੂ ਇਸ ਅਜ਼ਹਮ ਮੌਕੇ ਹਰ ਤਰਾ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੋ ਜਾਗਰੂਕ
ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਿਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਬਰ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰੁਿਾਉਣ ,  ਘਰਾ ਜ਼ਵਿ ਮਾਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ,

ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਕਿ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾ ਕਲੱਬਾ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਮਬੋਾਈਲ  'ਤੇ ਅਰੋਜ਼ਗਆ ਸੈਤੂ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਐਪ ਿਡਾਊਨਲੋਿਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਜਾਣੂੰ
ਕਰਵਾਉਣ।  ਮਿੈਡਮ  ਅੰਕਾਸ਼ਾ  ਨੇ  ਜ਼ਕਹਾ  ਜ਼ਕ ਜਕੇਰ  ਜ਼ਪੰਿਡਾ ਜ਼ਵਿ  ਨੌਜਵਾਨ  ਘਰ -ਘਰ ਕੋਰੋਨਾ  ਤੋ ਬਿਾਅ  ਦੀ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹੰੁਿਾ ਦੇਣ ਤਾ ਸਾਿਡੇ ਜ਼ਜਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪਮਿਾਵ ਤੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿੇ ਰਜ਼ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋ ਲੜਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵੱਿਡਾ ਬਿਾਅ ਹੈ । ਉਨਾ ਮੈਬਰਾ ਦੀ ਹੌਸ਼ਲਾ
ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਜ਼ਬਨਾ ਵਜਾ ਘਰਾ ਤੋ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲਈ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤਸੁੀ ਸਸੁਾਇਟੀ ਦਾ ਵੱਿਡਾ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਕੈਪਸ਼ਨ

ਨਜ਼ਹਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਦਰ ਦੇ ਮੈਬਰ ਜ਼ਪੰਿਡਾ ਜ਼ਵਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਹੱਸਾ ਲੈਦੇ ਹੋਏ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਮਜੀਠਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦਦੱਤਾ ਘਰ ਵਰਤੋ ਦਾ ਸਮਾਨ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ /ਮਜੀਠਾ,  15 ਅਪਮੈਲ (       )-

ਕੋਜ਼ਵਿਡ 19 ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਿ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਜੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਘਰਾ ਜ਼ਵਿ ਰਜ਼ਹਿ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਉਥੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਗ, ਪੁਜ਼ਲਸ, ਪਮਬੰਧਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਜ਼ਵਿਾਗ ਲੋਕਾ ਦੀਆ  ਜ਼ਨਤ ਵਰਤੋ ਦੀਆ  ਲੋੜਾ
ਪੂਰੀਆ  ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਿਾਰੀਆ  ਦੀ ਜ਼ਿਡਿਟੀ ਇਸ ਮਕੌੇ ਸਿ ਤੋ ਅਜ਼ਹਮ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ,  ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਜ਼ਹਮ ਕਾਰਜ ਹੈ,  ਜ਼ਜਸ ਨੰੂ
ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਿਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਜ਼ਨਿਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ ਿਡੀ ਐਮ ਸਮੀਮਤੀ ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ
ਸਫਾਈ ਕਰਮਿਾਰੀਆ  ਦੀਆ  ਜ਼ਨਿਤ ਵਰਤੋ ਦੀਆ  ਲੋੜਾ ਪੂਰੀਆ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ  34 ਕਰਮੀਆ  ਨੰੂ ਘਰ ਜ਼ਵਿ
ਵਰਤੋ ਆਉਿ ਵਾਲੀਆ  ਵਸਤਾ ਜ਼ਦੱਤੀਆ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਵਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਿਡੀ
ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਿਡਾ ਸਾਜ਼ਰਆ  ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਿਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀ
ਇੰਨਾ ਦੇ ਘਰਾ ਦੀਆ  ਲੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਸਮੀਮਤੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਿਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਸਮੁੱ ਿਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਤੁਹਾਿਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੰੂ ਮਜੀਠਾ ਵਾਸੀ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਗੇ।

ਕੈਪਸ਼ਨ:---ਸਫਾਈ ਕਰਮਿਾਰੀਆ  ਨੰੂ ਘਰ ਵਰਤੋ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦਿੇ ਮੌਕੇ ਐਸ ਿਡੀ ਐਮ ਸਮੀਮਤੀ ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ।
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ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਿਜਲੇ ਿਵਚ ਸਮੁੱ ਚੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਨੂੰ  ਲੋੜ ਅਨਸੁਾਰ ਬਾਰਦਾਨ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਪਲਾਈ
ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਤ 6.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਕਣਕ ਆਉਣ ਨੂੰ  ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਦੋ ਤ ਿਤੰਨ ਿਦਨ
ਅੰਿਮਤਸਰ, 15 ਅਪੈਲ (           )-ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਹਾੜੀ ਸੀਜਨ 2020-21  ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 
ਸਮੱੁਚੇ ਪਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਵਭਾਗ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ
ਿਵਭਾਗ, ਿਕਸਾਨ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕ ਟੀਮ ਵਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਹਰ
ਤਰ  ਿਤਆਰ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਿਵਖੇ ਉਕਤ ਪਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਿਸ਼ਵਦੁਲਾਰ
ਿਸੰਘ ਿਢੱਲ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸ  ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤ  ਿਕ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵਚ
ਲੱਗੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ  ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਸਮਰਥਨ ਮੱੁਲ 1925/- ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.ਵੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨਸੁਾਰ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ
ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਿਜਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ  ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰ
ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ  ਿਕਸਾਨ  ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈ 54 ਖਰੀਦ ਕਦਰ ਅਤੇ 9 ਰਾਈਸ ਿਮਲ  ਨੂੰ  ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ
ਮੰਡੀਆਂ ਵਜ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਅਨਸੁਾਰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ
ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਛਾਪਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਿਸਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ  ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਗਈਆਂ
ਹਨ।
ਸ. ਿਢੱਲ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਿਵਡ 19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਦਾ ਸੀਜਨ 15 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।  ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਟੋਕਨ ਿਸਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ  ਜੋ ਿਕਸਾਨ  ਵੱਲ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹ  ਕਣਕ
ਿਲਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ
ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਸ ਅਨਸੁਾਰ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ
ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਸੈਨਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ
ਸਾਬਣ ਆਿਦ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੱਥ  ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਉਨ  ਮੰਡੀ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ , ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੱੁਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਕਸਾਨ, ਆੜਤੀਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਿਨਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ
ਆਿਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੇਬਰ/ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਦੇ
ਠਕੇਦਾਰ ਵੱਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ  ਲੋੜ ਦੇ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ
ਨਮੁਾਇੰਿਦਆ ਵੱਲ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ  ਖੰਘ, ਜੁਕਾਮ
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ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆਿਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਿਹਮਾਸ਼ੰੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਡੀ ਐਫ ਐਸ ਸੀ
ਲਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਨਾਇਬ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਸੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ ਐਮ ਪਨਸਪ ਸੀ ਬਨਦੀਪ ਿਸੰਘ, ਡੀ ਐਮ
ਮਾਰਕਫੈਡ ਗੁਰਪੀਤ ਿਸੰਘ, ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਿਸੰਘ ਛੀਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਵੀ
ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ:-ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਿਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਬੰਧ  ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਦੇ ਹੋਏ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ.
ਿਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਿਸੰਘ ਿਢਲ। 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/249/2020-DPRO Amritsar
I/18477/2020

5/7



ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਐਸ ਡੀ ਐਮ-1  ਦਫਤਰ ਅੰਮਮਮਤਸਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ ਜੇਬ ਮਵਿਚ ਪੈਸੇ ਖਰਿ ਮਬਰਰ ਆਸ਼ਰਮ ਨੰੂ ਭੇਜੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 15 ਅਪਮੈਲ (           )-

ਕਰਜ਼ਫਿਊ ਦੇ  ਜ਼ਦਿਨਾ ਦੌਰਾਿ ਜ਼ਜੱਥੇ  ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ  ਗੈਰ ਸਰਕਾਰ  ਜਥੇਬੰਦ ਆਂਰ  ਲੋੜਵੰਦਨਾ ਦ ਆਂਰ  ਲੋੜਨਾ
ਪੂਰ ਆਂਰ ਕਰਿ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ਆਂਰ ਹਿ, ਉਥੇ ਕਈ ਜ਼ਵਿਾਗਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰ  ਜ਼ਜੱਥੇ ਇੰਿਨਾ ਲੋਕਨਾ ਲਈ ਜ਼ਦਿ-ਰਾਤ
ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ, ਉਥੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਆਪਣ  ਜੇਬ ਜ਼ਵਚਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਿ ਤਚ ਵ  ਜ਼ਪੱਛੇ ਿਹੀ ਹਟਦੇ ।
ਐਸ ਡ  ਐਮ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਇਕ ਸਮ  ਜ਼ਵਕਾਸ ਹ ਰਾ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬ ਤੇ ਜ਼ਦਿ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਕਾਿੰੂਿ  ਸੇਵਾਵਨਾ ਿੇ ਸਾਡੇ
ਜ਼ਧਿਆਿ ਜ਼ਵਚ ਦੋ ਜ਼ਬਰਧਿ ਘਵਰਨਾ ਦ ਆਂਰ ਲੋੜਨਾ ਜ਼ਲਆਂਰਦ ਆਂਰ। ਇੰਿਨਾ ਜ਼ਵਚ ਬਜ਼ਰੁਗਨਾ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂਰ ਤਚ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬੁਣ,

ਸੈਿੇਟਾਈਜ਼ਰ,  ਸੱੁਕਾ ਦੁੱ ਧਿ,  ਦਾਲਨਾ,  ਜ਼ਘਵਉ,  ਜ਼ਡਟਲੋ,  ਸਫਿਾਈ ਕਰਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ  ਸਾਜੋ-ਸਮਾਿ ਦ  ਲੋੜ ਦੱਸ  ਗਈ।
ਉਿਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦਫਿਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰ ਆਂਰ ਿੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤਚ ਪਮਬੰਧਿ ਕਰਵਾਇਆ
ਅਤੇ  ਬਾਕ  ਸਮਾਿ ਲਈ ਦਫਿਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰ  ਸਮ  ਫਿੂਲ ਰਾਜ,  ਗਗਿਦ ਪ,  ਜ਼ਵਜੈਪਾਲ,  ਰ ਜ਼ਤਕਾ,  ਅਮਿਦ ਪ
ਅਤੇ ਮੋਹਿ ਿੇ ਆਪਣੇ ਕਲੋਚ ਇਕੱਠੇ ਕ ਤੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗਨਾ ਦ  ਲੋੜ ਅਿੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਓਲਡ ਏਜ਼ ਤੇ ਿਾਈ
ਘਵਿਈਆ ਓਲਡ ਏਜ਼ ਹੋਮ ਜ਼ਵਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਿ ਪੱੁਜਦਾ ਕ ਤਾ। ਉਿਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਮਚਾਰ ਆਂਰ ਿੇ ਬਜ਼ਰੁਗਨਾ ਿੰੂ
ਆਪਣਾ ਫੋਿਿ ਿੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵ  ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੈ , ਤੁਸੀ ਸਾਿੰੂ ਇਸੇ ਿੰਬਰ ਉਤੇ ਫਿੋਿ
ਕਰਕੇ ਆਪਣ  ਲੋੜ ਿੋਟ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦਆ ਕਰੋ ਅਸੀ ਇਹ ਸਮਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੱੁਜਦਾ ਕਰ ਜ਼ਦਆਂਰਗੇ । ਸਮ  ਜ਼ਵਕਾਸ
ਹ ਰਾ ਿੇ ਸਟਾਫਿ ਵੱਲਚ ਕ ਤੇ ਇਸ ਉਦਮ ਲਈ ਸਾਜ਼ਰਆਂਰ ਦਾ ਧੰਿਿਵਾਦ ਕ ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਿਾਲ ਕੇਵਲ ਮੈਿੰੂ
ਹ  ਿਹੀ,  ਦਫਿਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰ ਆਂਰ ਿੰੂ ਵ  ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਤਿ,  ਮਿ ਤੇ ਧਿਿ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦਾ ਬਲ
ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਹੈ।

ਕੈਪਸ਼ਿ ---

ਜ਼ਬਮਧਿ ਆਸ਼ਰਮਨਾ ਲਈ ਸਮਾਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿ ਮੌਕੇ ਐਸ ਡ  ਐਮ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ-1 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।

===========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਵਵਵਦਆਿਆੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਸ਼ਇਤਾ ਲਈ ਵਤਆਿ ਕਿ ਲੱਗੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ਾਕ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 15 ਅਪਮੈਲ (       )-

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰਰੱ ਧ ਜੰਗ ਜ਼ਵਿ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉÎ ਜ਼ਦਆਂ ਆਈਿ ਟੀਿ ਆਈਿ ਦੇਿ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਰੀਿਆਂ
ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਸਵਲ ਅਤੇਿ ਪਰਜ਼ਲਸ ਪਮਰਾਸਨ ਅਤੇਿ ਪੰਿਾਇਤਾ ਲਈਿ ਮਾਸਕ ਜ਼ਸਲਾਈਿ ਕਰਨ ਦੀਿ ਪੇਿਰਕਰ ਕੀਿਤੀਿ
ਹੈ। ਇਹ ਪਮਗਟਾਵਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਸਮੀਿਮਤੀਿ ਰਣਜੀਿਤ ਕੌਰ ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਿਪਲ ਆਈਿ ਟੀਿ ਆਈਿ ਬੇਿਰੀਿ ਗੇਿਟ ਅਤੇਿ ਆਈਿ ਟੀਿ ਆਈਿ
ਰਈਿਆ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਕਨੀਿਕੀਿ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਮੰਤਰੀਿ  ਸਮੀਿ  ਿਰਨਜੀਿਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿੰਨੀਿ  ਨੇ  ਜ਼ਵਿਾਗ ਦੇਿ  ਸਟਾਫ ਅਤੇਿ
ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਰੀਿਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਿਲ ਕੀਿਤੀਿ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਿ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀਿ   ਸਜ਼ਰਤੀਿ ਜ਼ਵੱਿ
ਜ਼ਵਿਾਗ  ਵਲੋ ਵੱਧ  ਤੋ ਵੱਧ  ਯੋਗਦਾਨ  ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਿ।  ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਅਪੀਿਲ  ਉਤੇਿ  ਸਟਾਫ  ਅਤੇਿ
ਆਈਿਟੀਿਆਈਿ ਦੇਿ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਰੀਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਿਵਾ ਰਰਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀਿ ਹੈ ਅਤੇਿ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇਿ ਜ਼ਦੱਤੇਿ ਜਾ ਰਹੇਿ ਹਨ। ਉਨਾ
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇਿ  ਬੱਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬੀਿਤੇਿ ਜ਼ਦਨ  2000  ਮਾਸਕ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਰਜ਼ਹਰ ਲਈਿ ਜ਼ਦੱਤੇਿ ਹਨ ਅਤੇਿ ਹਰਣ ਅੱਗੋ
ਪੰਿਾਇਤਾ ਲਈਿ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇਿ ਹਾ।

ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਈਿ.ਟੀਿ.ਆਈਿਜ਼ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਸਲਾਈਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਿ, ਫੈਰਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਿ ਆਜ਼ਦ ਦੇਿ ਟਰੇਿਡ ਜ਼ਵਿ
ਪੜਦੇਿ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਰੀਿਆਂ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਰਾਸਨ,  ਪਰਜ਼ਲਸ ਅਤੇਿ ਜ਼ਸਹਤ ਕਰਮਿਾਰੀਿਆਂ ਲਈਿ ਮਾਸਕ
ਜ਼ਸਲਾਈਿ ਕਰਨੇ ਰਰਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੇਿ ਹਨ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਝ ਸਮਾਜ ਸੇਿਵੀਿ ਇਨਾ ਮਾਸਕਾ ਲਈਿ ਕੱਿਾ ਮਾਲ ਤੇਿ ਜ਼ਵੱਤੀਿ
ਸਹਾਇਤਾ ਵੀਿ ਦੇਿ ਰਹੇਿ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਰੀਿਆਂ ਅਤੇਿ ਆਈਿਟੀਿਆਈਿ ਸਟਾਫ ਨੇ ਖਰਦ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ
ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾ ਅੱਗੇਿ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇਿ ਬੱਜ਼ਿਆਂ ਤੇਿ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਜ਼ਨਰਦੇਿਰ ਜ਼ਦੱਤੇਿ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਗ ਦੇਿ ਜ਼ਦਰਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਿਰਾ ਅਨਰਸਾਰ ਉਹ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਰੀਿਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀਿ ਬਣਾਈਿ ਰੱਖਣ ਅਤੇਿ ਸਮੇ-
ਸਮੇ ਤੇਿ ਹੱਰ ਧੋਣ ਦੀਿ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੰਦੇਿ ਰਜ਼ਹਣ।
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