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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਸਾਡ ੇਜ਼ਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਜੱਦੀ ਜ਼ਪੰਡ ਭਣੈੀ ਪਸਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਦੀਆ ਂਖਬਰਾਂ ਜ਼ਿਰਆਧਾਰ ਤੇ 
ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਇੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ 

ਜ਼ਪਤਾ ਜੀ ਦੀਆ ਂਅੰਜ਼ਤਮ ਰਸਮਾਂ ਜੱਦੀ ਜ਼ਪੰਡ ਭਣੈੀ ਪਸਵਾਲ ਕਰਿ 'ਤ ੇਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਿਵਾਦ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਅਪਰੈਲ (      )  ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦ ੇਕਰੋਿਾ ਪੋਿਜ਼ਿਵ ਮਰੀਜ ਜ਼ਜਿਾਂ ਦਾ ਬੀਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ ਿੰੂ ਜ਼ਦਹਾਂਤ 

ਹੋ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਦੇ ਇਕਲੋਤਾ ਪੱੁਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿੇ ਇਿਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਉਿਾਂ ਦੇ ਜ਼ਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ 

ਉਿਾਂ ਦ ੇਜੱਦੀ ਜ਼ਪੰਡ ਭਣੈੀ ਪਸਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ, ਜੋ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਬਲਕੁੱ ਲ ਗਲਤ, ਜ਼ਿਰਆਧਾਰ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।   
ਇੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਿਾਂ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਤ ੇਜ਼ਪੰਡ ਵਾਜ਼ਲਆ ਂਵਲੋਂ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿੰੂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਜ਼ਕ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਜ਼ਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਆਪਣ ੇਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਿ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ 
ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਸਾਡ ੇਜ਼ਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਜ਼ਰਵਾਜਾਂ ਿਾਲ ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜ਼ਗਆ। ਉਿਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਿਾਂ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਰਸਮਾਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਭਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਸਿ 

ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕੀਤਾ। 
ਉਿਾਂ ਦੁਖੀ ਮਿ ਿਾਲ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਿਾਂ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਅਤ ੇਜ਼ਪੰਡ ਵਾਜ਼ਲਆ ਂਿੰੂ ਬਹੁਤ ਦੁੱ ਖ ਲੱਜ਼ਗਆ ਜਦੋ ਉਿਾਂ ਸੁਜ਼ਣਆ ਜ਼ਕ ਉਿਾਂ 
ਦੇ ਜ਼ਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦੀ ਜਗ•ਾਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਜ਼ਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ 

, ਜੋ ਜ਼ਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। 
ਇੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤ ੇਉਸਦ ੇਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਜਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਰੀਮਤੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੋਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ 
ਧਰਮਪਤਿੀ ਸਰੀਮਤੀ ਗੁਰਜ਼ਵੰਦਰ ਕੋਰ,  ਚਾਚਾ ਸ. ਸੇਵਾ ਜ਼ਸੰਘ, ਭਤੀਜੇ ਬਲਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਤ ੇਜਗਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ 

ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਿ ਿੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਦ ੇਜ਼ਰਣੀ ਹਿ ਜ਼ਕ ਉਿ•ਾਾਾ ਂਿੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਉਿਾਂ ਦ ੇ

ਜੱਦੀ ਜ਼ਪੰਡ ਜ਼ਵਖੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਿਾਲ ਪੂਰਿ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕੀਤਾ। 
-------------------ਕੈਪਸ਼ਿ-----1 

ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੀ ਧਰਮਪਤੀ ਸਰੀਮਤੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੋਰ, ਪੱੁਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਤੇ ਿੰੂਹ ਸਰੀਮਤੀ ਗੁਰਜ਼ਵੰਦਰ 

ਕੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿ ਉਪਰੰਤ ਿਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹਿ। 
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਪੰਡ ਭਣੈੀ ਪਸਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਦਆਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਿੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਵਰੋਧ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆ ਂਮਿਘੜਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੰਡਿ 

ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਬਰਾਂ ਿੇ ਜ਼ਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਿਾਂ ਿੰੂ ਪਹੰੁਚਾਈ ਭਾਰੀ ਠੇਸ 

ਜ਼ਪੰਡ ਵਾਸੀਆ ਂਵਲੋਂ ਸਜ਼ਤਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਜਿਾਂ ਦਾ ਜ਼ਦਹਾਂਤ ਹੋ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਦੇ ਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦ ੇਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿ ਪਰਬੰਧ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਅਪਰੈਲ (        ) ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦ ੇਸਰਪੰਚ ਸ. ਜ਼ਦਆਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਿੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਪਰਗਿ ਕੀਤਾ 
ਜ਼ਕ ਉਿਾਂ ਦ ੇਜ਼ਪੰਡ ਦੇ ਸਜ਼ਤਕਾਰਯਗੋ ਜ਼ਜਿਾਂ ਦਾ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਿ ਜ਼ਦਹਾਂਤ ਹੋ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਉਸਦ ੇਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਵਰੋਧ 

ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਂਸਿ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿੰਦਣਯੋਗ ਹਿ। 
ਉਿਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਦ ਉਿਾਂ ਿੰੂ ਪਤਾ ਲੱਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਉਿਾਂ ਦੇ ਜ਼ਪੰਡ ਵਾਸੀ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਜ਼ਦਹਾਂਤ ਹੋ ਜ਼ਗਆ ਹੈ,  ਜੋ 

ਸਰੀ ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਜ਼ਵਖੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਿ, ਤਾਂ ਉਿਾਂ ਦਾ ਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਜੱਦੀ ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਕਰਵਾਉਣ 

ਲਈ  ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਪੰਡ ਵਾਸੀਆ ਂਵਲੋਂ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਸਜ਼ਤਕਾਰ ਿਾਲ ਉਿਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜ਼ਪੰਡ ਜ਼ਵਖੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਰੋਲ ਜ਼ਿਭਾਇਆ ਤ ੇਉਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇਹ ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਤੋਂ 

ਜ਼ਪੰਡ ਭਣੈੀ ਪਸਵਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਲਆਦਂੀ ਗਈ। 
ਸਰਪੰਚ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਿਘਾਿ ਜ਼ਵਖੇ ਲੱਕੜਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਲੋੜੀਦ ੇਸਮਾਿ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੇ 
ਗਏ ਸਿ ਅਤ ੇਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕ ੇਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਿਘਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਿਾ ਜਾਣ ਦੀ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਮੋਕ ੇਉਿਾਂ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੋਜੂਦ ਸਿ। ਉਿ•ਾਾਾ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਜਿਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਿੀਮ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ 

ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇ ਦੀਆ ਂਰਸਮਾਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਭਾਈਆਂ ਸਿ। ਉਿਾਂ ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸਿਰ, 

ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਮੱੁਚੀ ਿੀਮ ਦਾ ਧੰਿਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ 

ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਿਾਲ ਦੁੱ ਖ ਵੰਡਾਇਆ। ਉਿਾਂ ਿਾਲ ਹੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਪੰਡ ਪੀੜਤ 

ਪਜ਼ਵਰਾਰ ਿਾਲ ਇਸ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹੈ ਤ ੇਪਜ਼ਰਵਾਰ ਿੰੂ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। 



ਉਿ•ਾਾਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਿੰੂ ਉਿਾਂ ਦ ੇਬੁਹਤ ਹੀ ਸਜ਼ਤਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦ ੇਜ਼ਦਹਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱ ਖ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕ ੇਕੁਝ ਗਲਤ ਅਿਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਵਰੋਧ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਿੇ ਉਿਾਂ ਦੇ ਜ਼ਪੰਡ ਵਾਸੀਆ ਂਦੇ 

ਮਿਾਂ ਿੰੂ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁਹੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਿਾਂ ਅਜ਼ਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸੰਕਿ ਦੇ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਉਸਾਰੀ ਭੂਜ਼ਮਕਾ 

ਜ਼ਿਭਾਉਣ ਅਤ ੇਜ਼ਿਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕਰਿ।   
------------------ਕੈਪਸ਼ਿ-------- 

ਸ. ਜ਼ਦਆਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਜ਼ਪੰਡ ਭਣੈੀ ਪਸਵਾਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਜ਼ਵਚ ਸਾਿੰੂ ਸਾਜ਼ਰਆ ਂਿੰੂ ਉਸਾਰੀ ਭਜ਼ੂਮਕਾ ਜ਼ਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ 

ਅਜ਼ਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਜਸ ਿਾਲ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵ,ੇ ਜਰੂਰੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਘੋਖ 
ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਜ਼ਪੰਡ ਭਣੈੀ ਪਸਵਾਲ ਜ਼ਵਖ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਵਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮਿਘੜਤ ਖਬਰਾਂ ਿੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਮਿਾਂ ਿੰੂ ਪੁਹੰਚਾਈ ਠੇਸ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਅਪਰੈਲ (       ) ਸ. ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ ਿੰੂ 
ਜ਼ਪੰਡ ਭਣੈੀ ਪਸਵਾਲ ਦੇ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਿਜ਼ਿਵ ਮਰੀਿ ਦੇ ਜ਼ਦਹਾਂਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਵਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਘੜਤ 
ਖਬਰਾਂ ਿਾਲ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਵਲੋਂ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਾਂ ਿੰੂ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੰੁਚੀ ਹੈ, 

ਜੋ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੰਕਿ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱ ਦਾ ਹੈ। 
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸ. ਬੱਲ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਡ ਭਣੈੀ ਪਸਵਾਲ ਦੇ ਵਸਿੀਕ ਜੋ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਿਾਲ ਪਰਭਾਜ਼ਵਤ ਸਿ ਅਤੇ ਉਿਾਂ ਦਾ 

ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਜ਼ਵਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਦੋਰਾਿ ਜ਼ਦਹਾਂਤ ਹੋ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। ਉਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇਹ ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਪੰਡ ਭਣੈੀ ਪਸਵਾਲ 

ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਵਲੋਂ ਸੈਕਿਰ ਮੈਜ਼ਜਸਿਰੇਿ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਡਊਿੀ ਲਗਾਈ 

ਸੀ  ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਜ਼ਤਕਾਰ ਿਾਲ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇਹ ਿੰੂ ਉਿਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਪੰਡ ਭਣੈੀ ਪਸਵਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਲਆਦਂੀ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। 
ਉਿਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਮੀ ਪਸਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਜ਼ਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੀਤੀ 
ਜ਼ਰਵਾਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਿ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤਜ਼ਹਤ 

ਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। ਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕ ੇਜਿਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ, ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ 

ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ  ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ (ਜ) ਸਮੇਤ ਜ਼ਸਵਲ ਤ ੇਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਮੋਜੂਦ ਸਿ। 
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ ਿੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕ ੇਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਅਤ ੇਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜ਼ਿਭਾ ਰਹੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੇ ਪੀ.ਪੀ ਈ (personal protection 

equipment) ਜ਼ਕੱਿਾਂ ਪਾਈਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਿ। ਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਸਵੇਾ ਜ਼ਸੰਘ, ਪੱੁਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ 

ਜ਼ਸੰਘ ਅਤ ੇਭਤੀਜ ੇਬਲਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਤ ੇਜਗਜੀਤ ਿੇ ਜ਼ਿਭਾਈਆਂ। ਅਗਿ ਭੇਂਿ ਜ਼ਮਰਤਕ ਦੇ ਇਕਲੋਤਾ ਪੱੁਤਰ 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਅੰਜ਼ਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਜ਼ਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। 
ਸ. ਬੱਲ ਿੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੰਜ਼ਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਵਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮਿਘੜਤ ਖਬਰਾਂ ਿਾਲ,  ਜ਼ਿਲਾ 

ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਦ ੇਿਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਾਂ ਿੰੂ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁਹੰਚੀ ਹੈ। ਉਿਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜ਼ਭਆਿ 

ਜ਼ਵਚ ਸਾਿੰੂ ਸਾਜ਼ਰਆ ਂਿੰੂ ਉਸਾਰੂ ਭਜ਼ੂਮਕਾ ਜ਼ਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਜਹੀ ਕਈੋ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਜਸ ਿਾਲ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਵਚ 



ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵ,ੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਿਾਂ 

ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਸਾਿੰੂ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਿੰੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਭੂਜ਼ਮਕਾ ਜ਼ਿਭਾਉਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
-------------------ਕੈਪਸ਼ਿ--------------- 

ਸ. ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



File No.DIPR-ESTT/96/2020-O/o DPRO-GURDASPUR 

I/19036/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਕੀਤ ੇਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ: ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਪੁਹਾਲ 

ਕਰੋਿਾ ਦ ੇਮੱਦੇਿਿਰ ਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਵਾਸ ਬੇਸਣ: ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਸੈਣੀ 
ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਿੰੂ ਸੈਿੇਿਾਈਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ, ਜ਼ਕਸਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਿ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਅਪਰੈਲ (      ) ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਕੋਰੋਿਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਿੰੂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗ ੂਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤ ੇ

ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੌਰਾਿ ਹਾੜੀ ਸੀਜਿ 2020 ਿੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਜ਼ਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ/ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਲਾਗ ੂਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਿ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 

ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਸਰੀ. ਜ਼ਿਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਪੁਹਾਲ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਜਿਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਫਫਾਕ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੌਰਾਿ ਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਿ। 
ਉਿਾਂ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦ ੇਮੱਦੇਿਜਰ ਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੋਸਲ ਜ਼ਡਸਿੈਂਸ ਮੇਿਿੇਿ ਰੱਖਣ ਲਈ 30 

ਗੁਣਾ 30 ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿ। ਉਿ•ਾਾਾ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਦਫਤਰ ਮਾਰਜ਼ਕਿ ਕਮੇਿੀਆ ਂ'ਚੋਂ 

ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਜਿਸ ਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆੜ•ਤੀਆ ਂਿੰੂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਕਸਾਿ ਮੰਡੀਆ ਂ

'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਜਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਉਿ•ਾਾਾ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਿਾਂ ਮਿਜੂਰੀ/ਪਾਸ ਤੋਂ ਜ਼ਕਸਾਿ ਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਜ਼ਜਿਸ ਿਾਂ ਲੈਣ ਕੇ 

ਆਉਣ। ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਗੇਿ 'ਤ ੇਪੁਜ਼ਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਜ਼ਕਿ ਕਮੇਿੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਤਾਇਿਾਤ ਰਹੇਗਾ। 
ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੁਲਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਿਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਬਚਾਓ 

ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ੇਭਰ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਿੰੂ ਸੈਿੇਿਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਜ਼ਦ ਲਈ ਵਾਸ ਬੇਸਣਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ 

ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਜ਼ਜਸ 'ਚ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਅਤ ੇਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾਅਤ ੇਇਹ ਵਾਸ ਬੇਸ਼ਣ ਪੈਡਲ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਰੀ. 

ਸੈਣੀ ਿੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਆੜ•ਤੀ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ/ਜ਼ਜੰਮੀਦਾਰਾਂ ਆਜ਼ਦ ਲਈ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਹੱਥਾਂ ਦੀ 

ਸਫਾਈ ਲਈ ਸੈਿੇਿਾਈਜਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਿਗ।ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ•ਤੀ ਸਾਜ਼ਹਬਾਿ ਸੋਸਲ ਜ਼ਡਸਿੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਧਆਿ 

ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰੀ. ਸੈਣੀ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਸੋਸਲ ਜ਼ਡਸਿੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਧਆਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਿਯਗੋ ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜ਼ਜਸਿਰੇਿ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਿ। ਉਿ•ਾਾਾ ਂਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ 

ਆੜ•ਤੀਆ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਸ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸੁੱ ਕੀ ਜ਼ਜਿਸ ਹੀ ਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਲੈਣ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ 

ਜਾ ਸਕੇ। 
-------------ਕੈਪਸ਼ਿ----2-3- 



2..ਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਖਾਿੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧ। 
3..ਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਲਗਾਏ ਵਾਸਬੇਸਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦ ੇਹੋਏ ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਕੁਲਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ, ਿਾਲ ਖੜੇ ਹਿ 

ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਸਰੀ. ਜ਼ਿਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਪੁਹਾਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਬਲਦੇਵ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਜਵਾ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

File No.DIPR-ESTT/97/2020-O/o DPRO-GURDASPUR 

I/19041/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਿੇਬਲ ਸੁਸਾਇਿੀ' ਵਲੋਂ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿੰੂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਜ਼ਕੱਿਾਂ, ਐਿ-95 ਅਤੇ ਜ਼ਤੰਿ ਪਰਤੀ ਮਾਸਕ 

ਭੇਂਿ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18  ਅਪਰੈਲ (     )  'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਿੇਬਲ ਿਰੱਸਿ' ਦ ੇਬਾਿੀ ਡਾ.ਐਸ.ਪੀ ਉਬਰਾਏ ਵਲੋਂ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿੰੂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਜ਼ਕੱਿਾਂ, ਐਿ-95 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਜ਼ਤੰਿ ਪਰਤੀ ਮਾਸਕ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਿੇਬਲ ਿਰੱਸਿ 

ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇਪਰਧਾਿ ਰਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮਠਾਰੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਪੁਹੰਚ ਕੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਿ ਡਾ. 

ਜ਼ਕਸ਼ਿ ਚੰਦ, ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਡਾ. ਚੇਤਿਾ, ਡਾ. ਅਜੈਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਗਾ, ਡਾ. ਭੁਜ਼ਪੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੰੂ ਭੇਂਿ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਿੇਬਲ ਸੁਸਾਇਿੀ' ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ ੇਪਠਾਿਕੋਿ ਜ਼ਜਜ਼ਲ•ਆ ਂਦ ੇਪਰਧਾਿ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ. ਮਠਾਰੂ ਿੇ 

ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਿੇਬਲ ਿਰੱਸਿ' ਦ ੇਮੈਿਜ਼ਜੰਗ ਿਰੱਸਿੀ ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ ਉਬਰਾਏ ਵਲੋ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਮੱਦੇਿਿਰ 

ਲੋਕਜ਼ਹੱਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਾਰਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ। ਉਿਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਰੱਸਿ ਵਲੋਂ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਿ ਜ਼ਵਚ ਆਏ ਮਰੀਜਾਂ ਤ ੇਸ਼ੱਕੀ 

ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਜ਼ਵਚ ਪੀ.ਪੀ.ਈ 

ਜ਼ਕੱਿਾਂ (personal protection equipment), ਐਿ-95 ਮਾਸਕ ਤ ੇਜ਼ਤੰਿ ਪਰਤੀ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱਜ 

ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਇਹ ਭੇਂਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ। 
ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਜਿਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿੇ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਿਰੱਸਿ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ ਓਬਰਾਏ ਵਲੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜ਼ਵਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਿ ਪਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਿ•ਾਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਜਿੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਿੀ ਥੋੜੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਿ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਿ ਵਲੋਂ ਵੀ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਿਰੱਸਿ' ਦਾ ਧੰਿਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
--------------ਕੈਪਸ਼ਿ----4----- 

'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਿਰੱਸਿ' ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਰਧਾਿ ਰਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਿ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ 

ਸਰਜਿ ਿੰੂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਜ਼ਕੱਿਾਂ, ਐਿ-95 ਮਾਸਕ ਤ ੇਜ਼ਤੰਿ ਪਰਤੀ ਮਾਸਕ ਭੇਂਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

 

 

 

 

 



File No.DIPR-ESTT/98/2020-O/o DPRO-GURDASPUR  

I/19046/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇ134 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 108 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਿ ਿੈਗਜ਼ਿਵ-25 ਪੈਂਜ਼ਡੰਗ-01 ਕਰੋਿਾ 
ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਿ (ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ) 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਅਪਰੈਲ (     ) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਿ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਿ ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਿਾ 
ਵਾਇਰਸ ਦ ੇ134 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 108 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਿ ਿੈਗਜ਼ਿਵ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤ ੇ25 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਿ 

ਪੈਜ਼ਡੰਗ ਹੈ। ਇਕ ਮਰੀਿ ਵਾਸੀ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਦਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਿ ਪੋਿਜ਼ਿਵ ਆਈ ਸੀ। 
ਉਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਿਰਦੇਸ਼/ਸਾਵਧਾਿੀਆਂ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਿਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤ ੇਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਿੈਂਸ ਮੈਿਿਿੇ ਕਰਕ ੇ

ਰੱਖਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ ਤੋ ਪਜ਼ਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਿੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ 

ਸਾਬੁਣ ਿਾਲ ਜਰੂਰ ਧੋਣ। ਉਿਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਾਅ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਜਗ•ਾਾ ਹੈ ਅਤ ੇਘਰਾਂ 

ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਅਸੀ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
--------------------ਕੈਪਸ਼ਿ---- 

ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਿ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 

 

 

 

 



ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਿਤਰ, ਬਿਾਲਾ 

ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿੁਮਾਇੰਜ਼ਦਆਂ ਿਾਲ ਮੀਜ਼ਿੰਗ 

ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਿਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ 

ਬਿਾਲਾ, 18 ਅਪਰੈਲ (          ) - ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿੇ ਅੱਜ ਬਿਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿੁਮਾਇੰਜ਼ਦਆਂ ਿਾਲ ਇੱਕ ਅਜ਼ਹਮ ਮੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਜ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਿ ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ 

ਿੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਚਿ ਿੰੂ ਦੁਹਰਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਿੰੂ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 

ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਿ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਿਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਿਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਾਂਵੇ ਕੋਰੋਿਾ 

ਵਾਇਰਸ ਕਰਿ ਜ਼ਿਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੋਸਲ ਜ਼ਡਸਿੈਂਜ਼ਸੰਗ ਿੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਖਤ ਪਰਬੰਧ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ। 

ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 30 ਮਈ 2020 ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ। 

ਉਿਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਿੰੂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮਤੀਬੱਧ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿ। ਹੋਲੋਗਰਾਮ 

ਲੱਜ਼ਗਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸ ਆੜਤੀਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਜਮੀਦਾਰਾਂ ਿੰੂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਕ ਇਕ ਿਰਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਜਣਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਕ ਪਾਸ ਇਕ ਿਰਾਲੀ 

ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਕਸਾਿ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਰਾਲੀਆਂ ਹਿ, ਉਸ ਿੰੂ ਓਿੇ ਹੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਜਮੀਦਾਰ ਿਰਾਲੀ ਜ਼ਲਅਉਦੇ 

ਹੋਏ ਪਾਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿੰਬਰ ਜ਼ਜਸ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਿੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਜ਼ਲਆਉਣਾ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਏ। ਪਾਸ ਉਪਰ ਜ਼ਜਹੜੀ ਜ਼ਮਤੀ 

ਦਰਸਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਜਮੀਦਾਰ ਉਸੇ ਜ਼ਮਥੀ ਜ਼ਮਤੀ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਜਣਸ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ. ਜੇ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਾਿ ਵੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮਤੀ ਲੰਘ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਿੰੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਿਵਾਂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਿੇ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਜਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਾਂ ਿੰੂ 

ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਾ ਕਰਿਾ ਪਵੇ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਜ਼ਿਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵੇ। 

ਉਿਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਿਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਿ ਵੀਰ ਇਕ ਿਰਾਲੀ ਮਗਰ ਇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਿਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਚ 

ਜ਼ਕਸਾਿ ਆਪਸੀ ਬਣਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਿਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਿਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰ ਪਜ਼ਹਿਆ 

ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੀ ਬਜ਼ਣਆ ਹੋਵੇ। 

ਜ਼ਡਪਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਜਿਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਿਾਕ ਿੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਰਜ਼ਕਿ ਕਮੇਿੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ 

ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਿੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ ਜ਼ਜਸ ਉਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਜ਼ਕਿ ਕਮੇਿੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਿੰਬਰ 99140-50499, 

ਦੀਿਾਿਗਰ/ਕਲਾਿੌਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਵਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਿੰਬਰ 95010-97951, ਬਿਾਲਾ/ਫਜ਼ਤਹਗੜ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ 

ਜ਼ਬਕਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਮੋਬਾਇਲ ਿੰਬਰ 99150-50860, ਕਾਦੀਆਂ/ਕਾਹਿੰੂਵਾਿ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਚੱਠਾ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿੰਬਰ 

62803-09305, ਸਰੀ ਹਰਗੋਜ਼ਬੰਦਪੁਰ ਕਮੇਿੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੋਬਾਇਲ ਿੰਬਰ 98142-95754 ਅਤੇ ਮਾਰਜ਼ਕਿ ਕਮੇਿੀ 

ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਵਿੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿੰਬਰ 84371-00007 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਜਲਾ ਮੰਡੀ 

ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਪੁਹਾਲ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿੰਬਰ 97802-22352 ਅਤੇ 01874-247019 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਿਰੋਲ ਰੂਮ ਿੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ ਜ਼ਵਖੇ 0172-5101619 ਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 



ਮੀਜ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਿ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਿਾਲਾ ਸ. ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰਾਏ, ਜ਼ਹਮਾਸ਼ੂ ਕੱਕੜ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਿਰੋਲਰ ਖੁਰਾਕ 

ਜ਼ਸਵਲ ਸਪਲਾਈਿ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਪੁਹਾਲ, ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਓ. ਮੈਡਮ 

ਸੰਯੋਗਤਾ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਜ਼ਕਿ ਕਮੇਿੀ ਬਿਾਲਾ ਜ਼ਬਕਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ, ਆੜਤੀਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ ਦੇ ਪਰਧਾਿ ਮਿਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ 

ਜ਼ਸੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਵੜੈਚ, ਹਰਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਹਰੂਵਾਲ ਵੀ ਹਾਿਰ ਸਿ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਿਤਰ, ਬਿਾਲਾ 

ਕੋਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ 

ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸਾਿ, ਮਿਦੂਰ, ਆੜਹਤੀਏ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਿੰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ - ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. 

ਬਿਾਲਾ 

ਬਿਾਲਾ, 18 ਅਪਰੈਲ (             ) - ਜ਼ਿਲਹੇ  ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਾਲਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਿ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲੇਿ ਹੋਣ ਕਾਰਿ ਅਜੇ ਬਿਾਲਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਿਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ 2-3 

ਜ਼ਦਿਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਿਾਲਾ ਸ. ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਿਾਲਾ ਦਾ 

ਦਰੌਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਿਹ ਾਂ ਮਾਰਜ਼ਕਿ ਕਮੇਿੀ ਬਿਾਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿੁਮਾਇੰਜ਼ਦਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ  

ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਕੋਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ 

ਕਰਵਾਇਆ। 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਿਾਲਾ ਸ. ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ 

ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਿੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਿਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਆਏ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਦੂਰਾਂ, ਆੜਹਤੀਏ ਅਤੇ 

ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਿਮਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਿੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ। ਉਿਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਿਾਲਾ 

ਮੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ 30 ਬਾਈ 30 ਫੁੱ ਿ ਦੇ 693 ਖਾਿੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿ ਜ਼ਜਥੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਸਸਿੇਮੈਜ਼ਿਕ ਢੰਗ ਿਾਲ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਉਿਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਵਲੋਂ ਬਿਾਲਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਆੜਹਤੀਆਂ ਿੰੂ 3000 ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਿ ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ 

ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਆਏ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਤੇ ਮਿਦੂਰਾਂ ਿੰੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਿਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧੋੜ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ। 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਿਾਲਾ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 30 ਮਈ 2020 ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਿਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਿੰੂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ  ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮਤੀਬੱਧ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿ। ਇਹ ਪਾਸ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਿੰੂ 

71 ਘੰਿੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਲੱਜ਼ਗਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸ ਆੜਤੀਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਜਮੀਦਾਰਾਂ ਿੰੂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਕ ਇਕ ਿਰਾਲੀ ਦੀ 

ਜ਼ਜਣਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਪਾਸ ਇਕ ਿਰਾਲੀ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਕਸਾਿ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਿੰੂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਦੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲ 

ਿੰਬਰ 'ਤ ੇਜ਼ਸਸਿਮ ਰਾਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸੂਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਸ ਿੰੂ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਤਕ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਆੜਤੀਏ ਦੀ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਜਮੀਦਾਰ ਵੀ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਰਾਲੀਆਂ ਹਿ, ਉਸ ਿੰੂ ਓਿੇ ਹੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਜਮੀਂਦਾਰ ਿਰਾਲੀ ਜ਼ਲਆਂਉਦੇ 

ਹੋਏ ਪਾਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿੰਬਰ ਜ਼ਜਸ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਿੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਜ਼ਲਆਉਣਾ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਾਸ ਉਪਰ ਜ਼ਜਹੜੀ ਜ਼ਮਤੀ 

ਦਰਸਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਜਮੀਦਾਰ ਉਸੇ ਜ਼ਮਥੀ ਜ਼ਮਤੀ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਜਣਸ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਾਿ ਵੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮਤੀ ਲੰਘ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਿੰੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਿਵਾਂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਿਾਲਾ ਿੇ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਜਿਸ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਾਂ ਿੰੂ ਜ਼ਕਸੇ 

ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਾ ਕਰਿਾ ਪਵੇ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਜ਼ਿਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵੇ। 

ਕਰੋਿਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਿ ਵੀਰਾਂ ਿੰੂ ਬੇਿਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਕ ਿਰਾਲੀ ਮਗਰ ਇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਚ 

ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਕਸਾਿ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਮੁਲਾਿਮ ਪਾਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਉਪਰੰਤ ਉਸਿੰੂ ਰਜ਼ਜਸਿਰ ਜ਼ਵਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਡੀ 



ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਾਿ ਵੀਰਾਂ ਿੰੂ ਬੇਿਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਆਪਸੀ ਬਣਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਿਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਸਕ 

ਜਰੂਰ ਪਜ਼ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਕਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੀ ਬਜ਼ਣਆ ਹੋਵੇ। 

 

 

 

 

 


