
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੰੂ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਢੰਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ-ਜ਼ਵਧਾਇਕ 

ਪਾਹੜਾ 
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਅਪਰੈਲ (     ) ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂ

ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੰੂ 

ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਆਪਕ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵ ੇ

ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਜ਼ਦਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਕੋਜ਼ਵਡ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਨ•ਾਾਾ ਂਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਥਾਂ 

ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧ ਅਗਲੇ ਦ-ੋਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤਕ 

ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸੈਲਾ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ 

ਆੜ•ਤੀਆ ਂਨੰੂ 48 ਘੰਜ਼ਟਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਜ਼ਟਆ ਂਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।  ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਢੀ ਦੀਆ ਂਅਟਕਲਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨੰੂ ਸਵੇਰ ੇ6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਅਤ ੇ

ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਚ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
-----------------------ਕੈਪਸ਼ਨ-------------- 

ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 

 



ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਪੰਡ ਰਾਊਵਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਿ ਨਹੀਂ-ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਅਪਰੈਲ (        ) ਜ਼ਪੰਡ ਰਾਊਵਾਲ ਬਲਾਕ ਕਹਾਨੰੂਵਾਨ ਜ਼ਵਖੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਿ ਨਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਡ ਰਾਊਵਾਲ ਬਲਾਕ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ ਜ਼ਵਖੇ 16 

ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਸ ੇਹੋਰ 

ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ 

ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਰੀਿ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਸਹਤ 

ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਤਜ਼ਤਆਹ ਵਜੋਂ ਮਡੈੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜ਼ਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 60 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆ ਂ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਪੰਡ ਰਾਊਵਾਲ ਦ ੇਮਸੀਹ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇ49, ਜ਼ਪੰਡ ਚੱਕ ਯਕੂਬ ਦ ੇ06, ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ ਦ ੇ04 ਅਤੇ ਜ਼ਪੰਡ ਵੜਚੈ ਦ ੇ01 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਜ਼ਹਣ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜੱਠਣ ਲਈ 

ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ 

ਕੇ ਰੱਖਣ। 
------------------ਕੈਪਸ਼ਨ------- 

ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਲੋਕ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਅਪਰੈਲ (        ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦ ੇਮੱਦੇਨਿਰ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕਾਂ 

ਨੰੂ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਸ. ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ 

ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ 

ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
ਸ. ਬੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਬਿੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਆੜ•ਤੀਏ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਦਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਕਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ 

ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਰਆਨੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾ 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ 

ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ 

ਤਕ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। 
--------------------ਕੈਪਸ਼ਨ------1--2--------- 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੰਗਰ ਦੋਰਾਨ ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼। 

 

 


