
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਅਪਰੈਲ (          ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲਣ 

ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਿਹਾਰ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 

ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ•ੀੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਜ਼ਰਣੀ ਹਨ। 
               ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਰਦੇਵ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਚੱਟੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇੰਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜ਼ਜਲ•ੀਾ ਪਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ 

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲੇ ਦ ੇਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਦ ੇਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੇ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਉਨਾਂ 

ਦੀ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ ਪਜ਼ਹਲ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 

ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿਜ਼ਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਜ਼ਿਲੇ ਸਨ ਅਤ ੇਉਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਕ 

ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਿਸਲਾ ਜ਼ਲਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਧੰਨਵਾਦੀ 

ਹਨ। 
ਇਸ ਿੌਕੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਜਗੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਤਨਾਿ ਜ਼ਸੰਘ ਜੈਨਪੁਰ, ਅਜ਼ਿਰਤਪਾਲ ਟਾਂਿਾ, ਲਖਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਟਾਂਿਾ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਕਾਹਨਾ, ਅਿਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜੈਨਪੁਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤ ੇਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਿੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ । 
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰਲੀਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਿੰਤਰੀ 

ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤ ੇਉੱਚ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿ ਪੁਹੰਚਾਈ ਸੀ ਤ ੇਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇਜ਼ਹੱਤ 

ਜ਼ਵਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਜ਼ਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੰੂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲੀ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਜ਼ਿੱਲਾਂ ਨੰੂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਜ਼ਿੱਲ 

ਪਜ਼ਨਆੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿੱਲ ਨੰੂ 11 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 41 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ 

ਦ ੇਖਾਤੇ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

  



ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿੀਜ਼ਟੰਗ 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਤੇਿੀ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਦੱਤ ੇਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਅਪਰੈਲ (        )  ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਜ਼ਧਤ 

ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀਿੀਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਿੀਜ਼ਟੰਗ ਕਰਕ,ੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਲਆ । ਇਸ 

ਿੌਕ ੇਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਸਕਤੱਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਿਨ 

ਕੋਛੜ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਿੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰਜ਼ਸਿਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ ੱਲੋਂ 

ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਿੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਿੋਜੂਦ ਸਨ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਿੰਿੀ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਜ਼ਿਲਾ ਫੂਿ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਆਜ਼ਦ ਨਾਲ 

ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨ 

ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਤੇਿੀ ਜ਼ਲਆਦਂੀ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਕਸਿ ਦੀ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨਾਂ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਨੋ-ਜ਼ਦਨ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਫਸਲ ਦੀ ਆਿਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਜ਼ਵਚ 

ਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਕਸਿ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ ੱਲਿੱਠ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿੂਹ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿਿ ਨੰੂ ਵੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤ ੇਚੁਕਾਈ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ 

ਨਾਲ  ੰਗ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਿਕੌੇ ਉਨਾਂ ਆੜ•ਤੀਆ ਂਨੰੂ ਜ਼ਦੱਤ ੇ

ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਸ ਸੰਬਧੀ ਵੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਾਸ ਵੰਿਣ ਦੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤ ੇਸੁਚਾਰੂ  ੰਗ 

ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਜੋ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣਦਰੋਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵ।ੇ 
ਇਸ ਿੌਕ ੇਜ਼ਜਲਾ ਿੰਿੀ ਅਫਸਰ ਜ਼ਨਰਿਲ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸਿੂਹ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ 

ਕੋਈ ਜ਼ ੱਲਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਜ਼ਵ ਹੋਰ ਤੇਿੀ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਿੇਂ ਜਗ•ੀਾ ਦੀ ਕੋਈ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। 
ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਿੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਜ਼ਹਿਾਂਸੂ ਕੱਕੜ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 23 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 

11131, ਿਾਰਕਫੈੈੱਿ ਵਲੋਂ 6229, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 7637, ਵਅੇਰਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 3975 ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 1857 

ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 4 ਕਰੋੜ 87 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇ88 ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਵੀਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਰਿਲ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਜਲਾ ਿੰਿੀ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਹਿਾਂਸ਼ੂ ਕੱਕੜ ਿੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਉੱਪ ਜ਼ਜਲਾ 

ਿੰਿੀ ਅਫਸਰ, ਰਜੇਸ ਕੁਿਾਰ ਿੀ.ਐਿ ਸਿੇਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦ ੇਿੀ.ਐਿ ਿੋਜੂਦ ਸਨ। 
 



ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਟੀਿ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸਨਿਾਜ਼ਨਤ 

ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿੇਂ ਜ਼ਸਰ ਉਠਾਏ ਠੋਸ ਕਦਿ-ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ 
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਿ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ-ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਅਪਰੈਲ (            ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜ਼ਸਵਲ ਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਠੋਸ ਪਰਬੰਧਾਂ 
ਅਤੇ ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜ਼ਹੱਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਬੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਿੰਤਵ 
ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਿੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਨਵੇਕਲੀ ਪਜ਼ਹਲਕਦਿੀ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜਨਾਬ 
ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਵਰਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ 

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਹਰਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਪੀ (ਿੀ), ਨਵਜੋਤ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਐਸ.ਪੀ (ਹੈੈੱਿਕੁਆਟਰ), ਸਕੱਤਰ 
ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਿਨ ਕੋਛੜ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਦੀਨਾਨਗਰ-ਕਿ-ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਅਿਨਦੀਪ 
ਕੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ), ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਸਲਵਾਨ, ਨਾਇਬ ਤਹਸੀਲਦਾਰ ਤਰਸੇਿ ਲਾਲ, ਪਰਜ਼ਿੰਦਰ 

ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿਲ•ੀਾ ਗਾਈਿੈਂਸ ਕਾਊਸਲਰ ਸਿੇਤ ਜ਼ਸਵਲ ਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਨਿਾਜ਼ਨਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਿੌਕ ੇ
ਐਿਵੈਕਟੈ ਬਲਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਧਾਨ ਯਥੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਾਣ 

ਸਨਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਇਸ ਿੌਕ ੇਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ 
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਟੀਿ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੇਂ 
ਜ਼ਸਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਨਾਂ ਸਫਲ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਿਾ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਤੇ ਅਸੀ ਗਰੀਨ ਜੌਨ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਜ਼ਿਲ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਵਲ ਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿ ਜ਼ਨਭਾਏ 
ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਪਰਿਾਤਿਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਿ ਇਸ ੇਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 

ਜ਼ਿਊਟੀ ਜ਼ਨਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇ । 
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਸਾਿਾ ਵੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਕੀਤੇ 

ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਰੀ ਸਨੁੀਲ 

ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਿ ਨੰੂ ਪਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਾਹੜਾ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੇ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਿੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 
ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ੀਹੱਤ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਿਾਣ ਸਨਿਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੜ•ਤੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਵ. ਦਾਦਾ ਜੀ 

ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਤਤਪਰ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 
ਪਾਹੜਾ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦ ੇਸਜ਼ਹਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਰਜ਼ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਭਜ਼ਵੱਖ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 



ਖੜ•ੀ ੇਹਨ। 
ਇਸ ਿੌਕ ੇਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਨੇ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਬਜ਼ਰੰਦਰਿੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਅਤ ੇਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦ ੇਸੂਬਾ ਪਰਧਾਨ 
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆਂ ਨੰੂ ਿਾਣ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜੋ ਹੌਸਲਾ 

ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਿਾਣ ਜ਼ਜਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਿ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਦਨ- ਰਾਤ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤ ੇਆਪਣੇ ਫਰਜ ਜ਼ਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਨਿਾਨ ਿੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਟੀਿ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ 
ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਜ਼ਦੱਤਾ, ਜ਼ਜਸਦੀ ਬਦੋਲਤ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਰੀਨ ਜੋਨ 

ਜ਼ਵਚ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨੰੂ 

ਤਰਜੀਹ ਦਣੇ ਅਤ ੇਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟਨੇ ਕਰਕ ੇਰੱਖਣ। 
ਇਸ ਿੌਕ ੇਸਵਰਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 
ਲਈ ਕਰਿਚਾਰੀਆ/ਂਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਜ਼ਨਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੁੱ ਖ ਰੱਖਜ਼ਦਆਂ ਹੋਸਲਾ ਅਫਜਾਈ 
ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਜ਼ਹਲਕਦਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਏ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆ ਂਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਨਜ਼ਜੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਿੁਜ਼ਹੰਿ ਨੰੂ ਹੋਰ ਬੱਲ ਜ਼ਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਵਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਅਜ਼ਜਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੂਬ ੇਭਰ 

ਜ਼ਵਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਪਜ਼ਹਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਜਲ•ੀਾ ਟੀਿ ਦੀ ਹੋਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ 
ਜ਼ਕ ਪੁਜ਼ਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਲਰਟ ਹੈ ਅਤ ੇਪੁਜ਼ਲਸ ਜਵਾਨ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਬਾਖੂਬੀ ਜ਼ਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਿੌਕ ੇਦਰਸ਼ਨ ਿਹਾਜਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਨਾਕੁਲ ਿਹਾਜਨ ਹਲਕਾ ਪਰਧਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ , ਅਜੈ ਸੂਰੀ, ਨਗਰ 

ਕੋਂਸਲ ਦ ੇਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦ ੇਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਿੋਜੂਦ ਸਨ। 
 

  



ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।   
                                  ਜ਼ਨਵਕੇਲੀ ਪਜ਼ਹਲਕਦਿੀ                   
 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਜ਼ਸਆ ਦ ੇਹੱਲ ਲਈ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਗੱਲਬਾਤ 

ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਚ ਦ ੋਵਾਰ ਸਵੇਰ ੇ11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਅਤ ੇਸ਼ਾਿ ਨੰੂ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਅਪਰੈਲ (        )  ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦ ੇਿੰਤਵ ਨਾਲ ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤਕ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵੇਰ ੇ11 ਵਜੇ 

ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿ ਨੰੂ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਜਥੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਿਲੇਗੀ, ਓਥ ੇਉਨਾਂ ਦ ੇਦਫਤਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿੇਂ ਤੇ ਪੈਸ ੇਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 

ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਨਜਾਤ ਜ਼ਿਲੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬੈਜ਼ਠਆ ਂਹੀ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿੰਤਵ 

ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੋਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਸ ੇਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਸਬੰਧੀ ਅਰਿੀ ਵੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ, 

ਜ਼ਜਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕ ੇਉਨਾਂ ਦੀ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਿੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਲਆਉਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਵੇਰ ੇ11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿ ਨੰੂ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ 

ਤਕ ਜ਼ਦੱਤ ੇਜ਼ਲੰਕ       https://us02web.zoom.us/j/9876143521 ਉੱਪਰ ਕਜ਼ਲੱਕ ਕਰਕ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
---------------------- 
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ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਜਲਾ ਰੈੈੱਿ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿੇਟੀ ਨਾਲ ਿੀਜ਼ਟੰਗ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਅਪਰੈਲ (     ) ਜ਼ਿਲ•ੀਾ ਰੈਿ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਿੀਜ਼ਟੰਗ ਜ਼ਿਪਟੀ 

ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਕਿ ਪਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ•ੀਾ ਰੈਿ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। 
ਇਸ ਿੋਕੇ ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਰੀ ਰਿਨ ਕੁਿਾਰ ਕੋਛੜ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਰਾਜੀਵ 

ਕੁਿਾਰ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਜਲਾ ਰੈੈੱਿ ਕਰਾਸ ਤ ੇਿੈਂਬਰ ਹਾਜਰ ਸਨ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਜਲਾ ਰੈੈੱਿ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਿੇ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਿਦਦ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਰੈੈੱਿ ਕਰਾਸ 

ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਤਤਪਰ ਰਜ਼ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਿੀਜ਼ਟੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਧਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਰੈਿ ਕਰਾਸ ਵਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਉਨਾਂ ਵਲੋ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਜਦੋ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿੇ ਇਸ ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਿ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫਲੈਕਸਾਂ 

ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਾਈਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰੇ ਜ਼ਿਲ•ੀੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦੇ ਿੱੁਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤ ੇਲਗਵਾਈਆ ਗਈਆ। ਇਸ ਤ•ਰਾ ਰੰਗੀਨ ਪਫਲੈਟ ਅਤੇ ਹੈਿ 

ਪਫਲੈਟ ਵੀ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤ ੇਸਿੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾ, ਕਿੇਟੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਵੀਜ਼ਨਉ ਸਟਾਫ ਦ ੇਰਾਹੀ ਆਿ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਪੇਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏੇ । 
ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਿੁਫਤ ਦਵਾਈਆ ਵੀ ਜ਼ਦੱਤੀਆ 

ਗਈਆ। ਇਸ ਤ ੋਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲੋ ਆਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਿੋਬਾਇਲ ਵੈਨਾਂ ਵੀ 

ਚਲਾਈਆ ਗਈਆ ਜ਼ਜਨ•ੀਾੀਂ ਤ ੇਇੱਕ ਐਿ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਿਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਫਾਰਿਿਾਜ਼ਸਸਟ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਦ ੇਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ 

ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏੇ। ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਜਲ•ੀੇ ਜ਼ਵਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਕੇ ਰੋਜਾਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਿ 

ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਿਾਰਜ਼ਕਟ ਦ ੇਰੇਟਾ ਤ ੋ60-70 ਪਰਤੀਸਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤ ੇਜ਼ਦੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤ•ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਿੈਿੀਸਨ ਪੁਹੰਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਿਾ ਦੀ 

ਿੀਜ਼ਟੰਗ ਜ਼ਵਚ ਹਾਜਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਿੈਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਸਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਿ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ.ਸੀ 

ਸਾਜ਼ਹਬ, ਿੈਿੀਕਲ ਟੀਿ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰੈਿ ਕਰਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜ਼ਕ ਇਸ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਿੇ ਜ਼ਵਚ ਰੈਿ ਕਰਾਸ ਵਲੋ ਆਿ ਜਨਤਾ ਨੰੂ 

ਪੇਸ ਆ ਰਹੀਆ ਿੁਸਜ਼ਕਲਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਿੈਂਬਰਾਂ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਲਾਘਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ 

ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਿ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪੰਿ ਭੈਣੀਵਾਲ ਪਸਵਾਲ ਦ ੇਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਪੀੜਤ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਿੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦ ੇਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਿੋਜੂਦਗੀ ਜ਼ਵਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਜ਼ਜਲੇ ਭਰ 

ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿੀਜ਼ਟੰਗ 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਤੇਿੀ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਦੱਤ ੇਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ 

 



ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਅਪਰੈਲ (        )  ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਜ਼ਧਤ 

ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀਿੀਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਿੀਜ਼ਟੰਗ ਕਰਕ,ੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਲਆ । ਇਸ 

ਿੌਕ ੇਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਸਕਤੱਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਿਨ 

ਕੋਛੜ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਿੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰਜ਼ਸਿਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ ੱਲੋਂ 

ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਿੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਿੋਜੂਦ ਸਨ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਿੰਿੀ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਜ਼ਿਲਾ ਫੂਿ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਆਜ਼ਦ ਨਾਲ 

ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨ 

ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਤੇਿੀ ਜ਼ਲਆਦਂੀ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਕਸਿ ਦੀ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨਾਂ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਨੋ-ਜ਼ਦਨ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਫਸਲ ਦੀ ਆਿਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਜ਼ਵਚ 

ਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਕਸਿ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ ੱਲਿੱਠ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿੂਹ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿਿ ਨੰੂ ਵੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤ ੇਚੁਕਾਈ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ 

ਨਾਲ  ੰਗ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਿਕੌੇ ਉਨਾਂ ਆੜ•ਤੀਆ ਂਨੰੂ ਜ਼ਦੱਤ ੇ

ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਸ ਸੰਬਧੀ ਵੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਾਸ ਵੰਿਣ ਦੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤ ੇਸੁਚਾਰੂ  ੰਗ 

ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਜੋ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣਦਰੋਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵ।ੇ 
ਇਸ ਿੌਕ ੇਜ਼ਜਲਾ ਿੰਿੀ ਅਫਸਰ ਜ਼ਨਰਿਲ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸਿੂਹ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ 

ਕੋਈ ਜ਼ ੱਲਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਜ਼ਵ ਹੋਰ ਤੇਿੀ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਿੇਂ ਜਗ•ੀਾ ਦੀ ਕੋਈ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। 
ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਿੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਜ਼ਹਿਾਂਸੂ ਕੱਕੜ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 23 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 
11131, ਿਾਰਕਫੈੈੱਿ ਵਲੋਂ 6229, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 7637, ਵਅੇਰਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 3975 ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 1857 

ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 4 ਕਰੋੜ 87 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇ88 ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਵੀਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਰਿਲ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਜਲਾ ਿੰਿੀ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਹਿਾਂਸ਼ੂ ਕੱਕੜ ਿੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਉੱਪ ਜ਼ਜਲਾ 

ਿੰਿੀ ਅਫਸਰ, ਰਜੇਸ ਕੁਿਾਰ ਿੀ.ਐਿ ਸਿੇਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦ ੇਿੀ.ਐਿ ਿੋਜੂਦ ਸਨ। 
 

 

 

  



ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਅਪਰੈਲ (          ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲਣ 

ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਿਹਾਰ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 

ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ•ੀੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਜ਼ਰਣੀ ਹਨ। 
               ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਰਦੇਵ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਚੱਟੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇੰਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜ਼ਜਲ•ੀਾ ਪਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ 

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲੇ ਦ ੇਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਦ ੇਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੇ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਉਨਾਂ 

ਦੀ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ ਪਜ਼ਹਲ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 

ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿਜ਼ਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਜ਼ਿਲੇ ਸਨ ਅਤ ੇਉਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਕ 

ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਿਸਲਾ ਜ਼ਲਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਧੰਨਵਾਦੀ 

ਹਨ। 
ਇਸ ਿੌਕੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਜਗੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਤਨਾਿ ਜ਼ਸੰਘ ਜੈਨਪੁਰ, ਅਜ਼ਿਰਤਪਾਲ ਟਾਂਿਾ, ਲਖਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਟਾਂਿਾ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ 

ਕਾਹਨਾ, ਅਿਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜੈਨਪੁਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤ ੇਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਿੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ । 
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰਲੀਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਿੰਤਰੀ 

ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤ ੇਉੱਚ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿ ਪੁਹੰਚਾਈ ਸੀ ਤ ੇਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇਜ਼ਹੱਤ 

ਜ਼ਵਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਜ਼ਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੰੂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲੀ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਜ਼ਿੱਲਾਂ ਨੰੂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਜ਼ਿੱਲ 

ਪਜ਼ਨਆੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿੱਲ ਨੰੂ 11 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 41 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ 

ਦ ੇਖਾਤੇ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

 

 


