
File No.DIPR-ESTT/70/2020-O/o DPRO-GURDASPUR 

I/18271/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਪਜ਼ਿਲੇ ਮਰੀਿ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪੋਿਜ਼ਟਿ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਅਪਰੈਲ (          )  ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਪੰਿ ਭੈਣੀ ਪਸਿਾਲ, ਬਲਾਕ ਕਾਿਨ ੰ ਿਾਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਕ 60 ਸਾਲਾ ਮਰੀਿ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਿਟ ਆਈ ਿੈ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਰੀਜ ਜ਼ਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਖੇ ਦਾਖਲ ਿੋਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ 

ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਿ ਆਈ ਿੈ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਉਿ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੱਖਣ ਅਤ ੇ

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਬਾਿਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ 

ਕਰਕ ੇਰੱਖਣ। ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਤਜ਼ਿਤ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। 
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File No.DIPR-ESTT/71/2020-O/o DPRO-GURDASPUR 

I/18273/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਿਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਦਾ ਜੀਿਨ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ –ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮਿੰੁਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਅਪਰੈਲ (          ) ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ਼ਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਨਰਮਾਤਾ ਿਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬਦੇਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਜ਼ਦਿਾੜੇ ਦ ੇਮੌਕ ੇ

'ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ ਇਸਫਾਕ ਿਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਿਚ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਿਾ. ਬੀ.ਆਰ 

ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱ ਤ 'ਤੇ ਫੁੱ ਲ-ਪੱਤੀਆਂ ਅਰਪਨ ਕਰਕ ੇਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਮੌਕ ੇਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ 

ਸੰਧ  ਿਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ), ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਿੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਕਛੋੜ ਐਸ.ਿੀ.ਐਮ 

ਦੀਨਾਨਗਰ ਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਅਰਪਨ ਕੀਤ ੇਗਏ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਂਟ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ  ਦਾ ਸਮੱੁਚਾ ਜੀਿਨ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆ ਲਈ 
ਪਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਾਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਿਨ ਦੱਬੇ ਕੁੱ ਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਪੱਧਰ ਨ ੰ  ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਅਤ ੇਸਮਾਜ਼ਜਕ 

ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਲਗਾ ਜ਼ਦੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਪ ਰੀ ਦਨੁੀਆ ਂਉਨ•ਾਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਜ਼ਿਧਾਨ ਜ਼ਨਰਮਾਤਾ ਿਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਿੈ 

ਅਤੇ ਿਾ. ਸਾਜ਼ਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆਿਾਂ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਿਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਜ਼ਿਣਗੀਆਂ। 
ਉੁਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਬਾਬਾ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਿੀ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਦ ੇਤਜਰਜ਼ਬਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਿੀ ਰ ਪ ਜ਼ਿੱਚ ਲਾਗ  
ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਨ ੰ  ਇਕ ਸਮਾਨ ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਅਤ ੇਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ 

ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਭ ਜ਼ਮਕਾ ਜ਼ਨਭਾਈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰੀਿਾਰ ਜ਼ਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉਚ ਕੋਟੀ 

ਦੇ ਜ਼ਿਦਿਾਨ ਬਣੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ਼ਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪ ਖੁਦ ਚਅੇਰਮੈਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਾਾ ਂਨੇ ਜ਼ਲਤਾੜ ੇਿੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ 

ਪੱਧਰ ਨ ੰ  ਉਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨ ੰ  ਗੁਲਾਮੀ ਜ਼ਿੱਚੋਂ  ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਿੀ ਸਾਮਰਾਜ ਿਕੁਮਤ ਜ਼ਖਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 
ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਜ਼ਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਸਭ ਨ ੰ  ਬਰਾਬਰ ਰੱਜ਼ਖਆ ਅਤ ੇਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਨ ੰ  ਬਰਾਬਰ ਿਟੋ 

ਦਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਜ਼ਦੱਤਾ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮ ਿ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਆਓ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਪਰਣ ਕਰੀਏ ਜ਼ਕ ਬਾਬਾ ਸਾਜ਼ਿਬ 

ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤ ੇਚੱਲ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਿੋਰ ਮਿਬ ਤ ਕਰੀਏ ਤ ੇਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿੰਿੀਏ। 
------------ਕੈਪਸ਼ਨ-----1------------- 

ਿਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬਦੇਕਰ ਜੀ ਦ ੇਜਨਮ ਜ਼ਦਿਸ ਮੌਕ ੇਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਅਰਪਨ 

ਕਰਦੇ ਿੋਏ। 

 



 

File No.DIPR-ESTT/72/2020-O/o DPRO-GURDASPUR 

I/18282/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਜ਼ਪੰਿ ਭਣੈੀ ਪਸਿਾਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ (containment Zone) 

ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ-ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਅਪਰੈਲ (   ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਪੰਿ ਭੈਣੀ ਪਸਿਾਲ 
ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੋਿਜ਼ਟਿ ਿੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਿ ਨਾਲ ਜ਼ਪੰਿ ਭਣੈੀ 

ਪਸਿਾਲ, ਬਲਾਕ ਕਾਿਨ ੰ ਿਾਨ, ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਕਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ (containment 

Zone) ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਇਥੇ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਿਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆ ਂਿਨ। 

ਿੁਕਮਾਂ ਜ਼ਿਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਕ ਮਰੀਜ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਿ ਜ਼ਮਲੀ ਿੈ। ਕੋਜ਼ਿੰਿ-

19 ਨ ੰ  ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਿਚ ਅੱਗੇ ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਿ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਪਬਜ਼ਲਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੱਤ ਲਈ 

ਇਿ ਿੁਕਮ ਕਰਨੇ ਅਜ਼ਤ ਜਰ ਰੀ ਸਨ। 
ਿੁਕਮਾਂ ਜ਼ਿਚ ਸ. ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਸਬ ਿਿੀਿਨਲ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰਟੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  ਇਸ ਕੰਟਨੋਮੈਂਟ ਜੋਨ (containment 

Zone) ਦੇ ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਨਯਕੁਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ। ਉਿ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨ ੰ  ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ 

(containment Zone) ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।   
ਸ. ਸਿਰਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਿੈਂਟ ਪੁਜ਼ਲਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ (containment Zone) ਜ਼ਿਚ ਪੁਜ਼ਲਸ 

ਤਾਇਨਤ ਕਰਨਗ।ੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਿਲੋਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਨ ੰ  ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕੇਿਲ ਇਕ 

ਜ਼ਸੰਗਲ ਆਉਣ ਤ ੇਜਾਣ ਦ ੇਪੁਆਇੰਟ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ। 
ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਚੀਫ ਮਿੈੀਕਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਚ ਮਰੀਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਜ਼ਸੰਗ ਅਤੇ ਿੋਮ ਏਕਾਂਤਿਾਸ 

(home quarantine ) ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਿਲੋਂ 21 ਜ਼ਦਨ ਲਈ ਏਕਾਂਤਿਾਸ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਸੱਜੇ ਿੱਥ ਦ ੇਪੱੁਠੇ ਪਾਸ ੇ(ਤਲੀ ਦ ੇਜ਼ਪੱਛਲੇ ਪਾਸ)ੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਈ ਜਾਿੇਗੀ। ਿੋਮ ਏਕਾਂਤਿਾਸ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸ ਚਨਾ ਅਫਸਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  ਦਣੇਗੇ। ਜ਼ਜਲਾ ਸ ਚਨਾ ਅਫਸਰ 

ਜ਼ਜਲੇ ਦੀ ਿਬੈਸਾਈਟ www.gurdaspur.nic.in) ਉੱਪਰ ਸ ਚੀ ਅਪਲੋਿ ਕਰਨਗ।ੇ 
ਿੁਕਮਾਂ ਜ਼ਿਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਜ਼ਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿੋਮ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਜ਼ਿਚ ਨਿੀਂ ਰਜ਼ਿੰਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਪਬਜ਼ਲਕ ਦੀ ਸਫੇਟੀ ਲਈ 

ਖਤਰਾ ਿੈ। ਿੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਜ਼ਿਲੀ ਕਰਨ ਿਾਜ਼ਲਆ ਂਜ਼ਿਰੱੁਧ ਇੰਿੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਿ ਦੇ ਸਕੈਸ਼ਨ 188 ਤਜ਼ਿਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ 



ਜਾਿੇਗੀ। 

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਸਗੋਂ ਇਿ ਕਦਮ ਇਿਜ਼ਤਆਤ ਿਜੋਂ ਉਠਾਇਆਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਉਨਾਂ 
ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੋਮ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਉਿ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਜ਼ਟਿ ਪੋਿਜ਼ਿਟ ਮਰੀਜ 

ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕਈੋ ਿੱਿਾ ਜ਼ਰਸਕ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿੋਮ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਇਿਜ਼ਤਆਤ ਿਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ 

ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਲੈਾਅ ਨਾ ਿੋਿੇ। 

                          ਇਿ ਿੁਕਮ ਅਗਲੇ ਿੁਕਮਾਂ ਤਕ ਲਾਗ  ਰਿੇਗਾ। 
---------------------------------ਕੈਪਸ਼ਨ---- 

ਜਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
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ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
 

ਕੋਜ਼ਿਿ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਨਿੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ। 

ਪਰਿਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਸੰਕਟ ਨ ੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਜ਼ਦਆ ਂ“ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਜ਼ਕਿੇਂ ਕਰੀਏ” ਜ਼ਿਸ਼ ੇਤ ੇਜ਼ਿਚਾਰ ਚਰਚਾ । 
 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ:   14 ਅਪਰੈਲ  (      )   ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਿਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ, ਸ ਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਿੀ 

ਿੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਿਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੀ ਸ ਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਗਆਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਨਕਲ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। 
ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜ਼ਜਿੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜ਼ਗਆਨ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਿੱਿਾ ਕਜ਼ਲਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਜ਼ਸੱਧ ਿੋ ਜ਼ਰਿਾ 

ਿੈ।ਅਜ਼ਜਿਾ ਿੀ ਯਤਨ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਖਤਰ ੇਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਫਊ /ਲਾਕਿਾਊਨ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  

ਪਿੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਸੋਸਲ ਮੀਿੀਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਿਾਸਲ ਿੋ ਸਕੇ। 14 ਅਗਸਤ 2014 ਨ ੰ  ਸਕੱਤਰ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ. ਕਾਿਨ ਜ਼ਸੰਘ ਪੰਨ  ਅਤੇ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਾ. ਅਜ਼ਭਨਿ ਜ਼ਤਰਖਾ (ਉਸ ਸਮੇਂ) ਦੇ 
ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂਾੇ ਸੋਸਲ ਮੀਿੀਆ ਿਟਸਐਪ ਰਾਿੀਂ ਜ਼ਕਸਾਨੀ ਨ ੰ  ਨਿੀਂਆਂ 
ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਯੰਗ ਇਨੋਿੈਜ਼ਟਿ ਫਾਰਮਰਿ ਸਮ ਿ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਜਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਿਾ. ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰਘ 
ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਕਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਿਤਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧ   ਅਤੇ ਗੁਰਜ਼ਬੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਜਿਾ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ 

ਿੈ। ਇਸ ਸਮ ਿ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 256 ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਿਾਨ Àਾੁਾੱਦਮੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਜ਼ਗਆਨ ਿਧਾਉਣ ਲਈ 
ਬਣਾਇਆ ਪਜ਼ਿਲਾ ਿਟਸਐਪ ਸਮ ਿ ਿੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸਗੋਂ ਿਜ਼ਰਆਣਾ,ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਉੱਤਰ 

ਪਰਦੇਸ਼,ਉਤਰਾਖੰਿ,ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਨੌਜਿਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨ ਅਤੇ ਿਾ.ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 

ਕਈ ਉੱਚ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਿਨ। ਕੋਜ਼ਿਿ -19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦ ੇਚੱਲਜ਼ਦਆਂ ਇਸ ਿਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਾਈ ਸਮੇਂ ਪਰਿਾਸੀ 

ਮਿਦ ਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨ ੰ  ਿੇਖਜ਼ਦਆ ਂਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਸਫਲਤਾ ਪ ਰਿਕ ਜ਼ਕਿੇਂ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਸ਼ ੇਤੇ ਜ਼ਤੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ 

ਜ਼ਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਸਰਿਸਰੀ ਅਿਤਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧ  ਕਾਦੀਆ,ਂਗੁਰਜ਼ਬੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਜਿਾ 

ਸਾਰਚ ਰ,ਚਰਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪੱਟੀ,ਕਰਤਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੱਦਾ,ਸਜ਼ਿਬ ਜ਼ਸੰਘ,ਜਗਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ,ਜਸਕਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਖੋਸਾ,ਰਾਮੇਸ਼ਿਰ 

ਠਾਕੁਰ,ਗੌਰਿ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਦੇ ਤਿਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਿਾ.ਜਸਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਫਸਲ ਜ਼ਿਜ਼ਗਆਨੀ ਪੀ ਏ ਯ  ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ 

ਅਤੇ ਿਾ. ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕਟੋ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀ ਮਾਜ਼ਿਰ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਬਾਰੇ ਨਿੀਨਤਮ 

ਤਕਨੀਕਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 
        ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਦੀਆ ਨਿੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰ ੇਜ਼ਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਿਾ ਜਸਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਗੱਲ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ 



ਜ਼ਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੱਚ ਭਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਮਆਨੀਆ ਂਚੀਕਣੀਆਂ ਿਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜਦ ਜ਼ਕ 

ਿਲਕੀਆ ਿਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਇਿ ਜ਼ਿਧੀ ਨਿੀਂ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਜਾਈ ਿੇਲੇ ਖੇਤ ਜ਼ਿੱਚ ਤਰ ਿੱਤਰ ਿੋਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਅਤੇ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਤੋਂ 20-25 ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਮਈ 
ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਫਤੇ ਤੋਂ ਜ ਨ ਦੇ ਦ ਜ ੇਿਫਤ ੇਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਜ ਨ ਦੇ ਦ ਜ ੇਿਫਤੇ ਤੋ ਆਖਰੀ ਿਫਤ ੇਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਿੈ। ਿਾ.ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜੰਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਚਾੜਾ/ਸਾਉਣ/ਜੰਗਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਿੋਿ,ੇਉਥ ੇਝੋਨੇ ਦੀ 

ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਪੰਿ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ 
ਜ਼ਕ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੀਨ ਿੇਠਲੇ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਿੱਿੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਚਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਨ ੰ  ਲੇਿਰ ਕਰਾਿੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਗੁਰਜ਼ਬੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 

ਜ਼ਬਜਾਈ ਤੋਂ ਦੋ ਜ਼ਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਇਕ ਜ਼ਲਟਰ ਪੈਂਿੀਮੈਥਾਲੀਨ ਅਤ ੇ100 ਗਰਾਮ ਸਾਥੀ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਨ ੰ  200 ਜ਼ਲਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ 

ਘੋਲ ਜ਼ਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਪੰਿ ਰਾਜੋਆਣਾ 

ਦੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਪਰਤੀ ਏਕੜ 8 ਜ਼ਕਲੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੀਜ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੱਕੀ 

ਸੀਿਰ ਿਜ਼ਰਲ ਨਿੀਂ ਜ਼ਮਲਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਬੀਜ ਿਜ਼ਰੱਲ ਨਾਲ ਿੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇ
ਜ਼ਪੰਿ ਸੱਦਾ ਦੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਕਰਤਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ 

,ਉਸ ੇਨ ੰ  ਿੀ ਤਰਜੀਿ ਜ਼ਦਉ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ ਜ਼ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਰਲਾ ਨਾਂ ਿੋਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ  ਜੇਕਰ ਨਿੀਂ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕਰਨੀ ਿੈ 

ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਤ ੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਣੀ ਕਰਕ ੇਪੁਰਾਣ ੇਬੀਜ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਉੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਿਾਿ ਕੇ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਿੈ। ਅਿਤਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧ  ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮ ਿ ਜ਼ਕਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਜ਼ਿਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਾਿਾਦ 

ਕੀਤਾ। 
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File No.DIPR-ESTT/74/2020-O/o DPRO-GURDASPUR 

I/18290/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
 

ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆ ਂ ਮੰਿੀਆ ਂ'ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ:ੇ ਿੀ.ਐਮ.ਓ. 

ਪੁਿਾਲ 

 

ਿਰੇਕ ਆੜਤੀ ਆਪਣੇ ਫਨੋ ਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਐਪ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰੇ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਅਪਰੈਲ ()-ਅਗਲੇਰੇ ਜ਼ਦਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰ  ਿੋ ਰਿੇ ਕਣਕ ਦ ੇਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਮੰਿੀਆ ਂ'ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ- ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ/ਪੰਜਾਬ ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ 

ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦ ੇਸਜ਼ਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ ਰੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਮੰਿੀ ਅਫਸਰ ਸਰੀ. ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ 
ਪੁਿਾਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਭਰ ਦੀਆ ਂ89 ਮੰਿੀਆ ਂ'ਚ ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ., ਪਨਗਰੇਨ, ਪਨਸਪ, 

ਮਾਰਕਫੈੈੱਿ, ਿੇਅਰਿਾਊਸ ਿਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਮੰਿੀਆ ਂ'ਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਿੰਿ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾਂ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਜ਼ਦਆਂ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਿਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਿਤ 

ਿੱਖਰੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਿਤ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਜੰਮੀਿਾਰ ਸਮੇਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਿੀ 'ਚ ਜ਼ਜਨਸ ਿਚੇਣ ਆਉਣਗੇ। ਸਰੀ. ਪੁਿਾਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਿਲੋਂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 

ਉਪਰੰਤ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਈ.ਪੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰਕ ੇਉਸ ਰਾਿੀਂ ਜ਼ਜੰਮੀਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। 
ਸਰੀ. ਪੁਿਾਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਆੜ•ਤੀ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕਮੇਟੀਆ ਂ'ਚ ਆਪਣ ੇਸਮੇਤ ਤੋਜ਼ਲਆ,ਂ ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ 

ਪਾਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਿੀ ਆੜਤੀ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਬੀਮਾਰ ਨ ੰ  ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਕਈੋ 

ਅਜ਼ਜਿਾ ਮਾਮਲਾ  ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਸਰੀ ਪੁਿਾਲ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਮੰਿੀਆ ਂ

'ਚ ਜ਼ਜਨਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂਲਗਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਆੜ•ਤੀ ਆਪਣ ੇਜ਼ਜੰਮੀਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਜਨਸ ਖਾਜ਼ਨਆ ਂ

'ਚ ਲਗਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਸਰੀ. ਪੁਿਾਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ੇਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਿੀਆ ਂਨ ੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ 

ਿਲੋਂ ਜ਼ਜੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਜਨਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦ ੇਪੱੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਜਨਸ ਖਰੀਦ ਲਈ 

ਪ ਰੀ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਿੈ। ਸਰੀ. ਪੁਿਾਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ੇਭਰ ਦੀਆ ਂਮੰਿੀਆ ਂ'ਚ ਆੜ•ਤੀਆ,ਂ ਜ਼ਜੰਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਲੇਬਰ ਦੀਆ ਂਸਮੱਜ਼ਸਆਿਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੁਕਲਾਂ ਿਾਚਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਿੰੁਮਦ ਇਸਫਾਕ ਿਲੋਂ ਿੀ 



ਿੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਿੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਸਰੀ. ਪੁਿਾਲ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ੇਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਿੀਆ ਂ'ਚ ਜ਼ਕਸ ੇਿੀ 

ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
--------------------- 

ਫੋਟ: ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਮੰਿੀ ਅਫਸਰ ਸਰੀ. ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਪੁਿਾਲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

File No.DIPR-ESTT/75/2020-O/o DPRO-GURDASPUR 

I/18298/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਿਧੀਕ ਜ਼ਜਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸੰਧ  ਿਲੋਂ  ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਦੀ ਰਜ਼ਿੰਦ-ਖੰੁਿਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਿੁਕਮ ਲਾਗ  

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਅਪਰੈਲ :-ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧ   ਿਧੀਕ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਬਤਾ 1973 ਦੀਧਾਰਾ 144 

ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਲੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ• ਦੀ ਰਜ਼ਿੰਦ-ਖੰੁਿਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ 

ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਿੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਇਿ ਿੁਕਮ 30 ਮਈ 2020 ਤਕ ਲਾਗ  ਰਿੇਗਾ। 
ਿਾੜੀ  ਸੀਜਨ 2020 ਦੀ ਫਸਲਦੀਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰ  ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ , ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਿੇਖਣ ਜ਼ਿੱਚ ਆਇਆ ਿੈ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਨ ੰ  ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ  ਨਾੜ• 

ਨ ੰ   ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਿੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਥਾ ਿੋਣ ਕਰਕ ੇਰਜ਼ਿੰਦ-ਖੰੁਿਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।ਕਣਕ ਦੀ ਰਜ਼ਿੰਦ/ਖ ੰ ਿਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ 

ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਣੀ ਰਜ਼ਿੰਦੀ ਿੈ। ਿਿਾ ਜ਼ਿੱਚ ਧ ੰ ਏ ਨਾਲ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਸਾਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ 

ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਰਜ਼ਿੰਦ/ਖ ੰ ਿਦ  ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਮੀਨਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਜੀਿ ਨਮਾਦਾ (ਕਲਰ) ਿੋ ਜ਼ਕ ਜਮੀਨਲਈ ਬਿੁਤ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਿੈ, ਦਾ ਿੀ ਨੁਕਸਾਨ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀਘਟਦੀ ਿੈ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੜ•ਾਾ ਅੱਗ 

ਨਾਲਜਲਣਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਕਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਿਾਣ  ਮਰਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ•ਾੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਜ਼ਪੰਿ ਜ਼ਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਿਰ ਰਜ਼ਿੰਦਾ ਿੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਰਜ਼ਿੰਦ/ਖ ੰ ਿਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ 

ਆਿਾਜਾਈ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਦਸ ੇਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਲੜਾਈਿੋਣਦਾਿਰਰਜ਼ਿੰਦਾਿੈ। ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਜ਼ਸੱਧਾ 

ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਕਸ਼ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਜ਼ਸੱਧੇ ਤੋਰ ਤ ੇਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਉਤਪਾਦਨ ਤ ੇਪੈਂਦਾਿੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

File No.DIPR-ESTT/76/2020-O/o DPRO-GURDASPUR 4 

I/18301/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ 
ਇਸ਼ਫਾਕ 

ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਿੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਅਪਰੈਲ (    ) ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚਕੁਾਈ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਈੋ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਿੀਂ ਆਉਣ 

ਜ਼ਦੱਤੀ, ਜ਼ਜਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ 

ਮੁਿੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲੱਜ਼ਗਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 

ਦੋਰਾਨ ਕਣਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਨਰਜ਼ਿਘਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੱਲ• 15 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤ ੇ30 ਮਈ 

2020 ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਿਲੋਂ ਿੋਲੋਗਰਾਮ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮਤੀਬੱਧ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗੇ। ਇਿ ਪਾਸ ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਦੀਆ ਂਆੜ•ਤੀਆਂ ਨ ੰ  71 ਘੰਟੇ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿੋਲੋਗਰਾਮ ਲੱਜ਼ਗਆ ਿੋਇਆ ਪਾਸ 

ਆੜ•ਤੀਆ ਂਆਪਣੇ ਜ਼ਜਮੀਦਾਰਾਂ ਨ ੰ ਦੇਿੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਕ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਜਣਸ ਲਈ ਿੋਿੇਗਾ, ਇਿ ਇਕ ਪਾਸ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਿੀ 

ਿੋਿੇਗਾ। ਜ਼ਕਸਾਨ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਦੱਤ ੇਿੋਏ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਸਸਟਮ ਰਾਿੀ ਮੈਸੇਜ ਦ ੇਕੇ ਸ ਜ਼ਚਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਸ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪੁਿੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਜੰਮਿੇਾਰੀ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਆੜ•ਤੀਏ ਦੀ ਿੋਿਗੇੀ। ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਜਮੀਦਾਰ ਿੀ 

ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਟਰਾਲੀਆਂ ਿਨ, ਉਸ ਨ ੰ  ਓਨੇ ਿੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਜਮੀਦਾਰ ਟਰਾਲੀ ਜ਼ਲਅਉਦ ੇਿੋਏ ਪਾਸ ਅਤੇ 

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਜਸ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਿੈ ਉਸਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜ਼ਲਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਪਾਸ ਉਪਰ ਜ਼ਜਿੜੀ ਜ਼ਮਤੀ 
ਦਰਸਾਈ ਿੋਿੇਗੀ, ਜ਼ਜਮੀਦਾਰ ਉਸੇ ਜ਼ਮਥੀ ਜ਼ਮਤੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਜ਼ਜਣਸ ਮੰਿੀ ਜ਼ਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਿੇਗਾ. ਜੇ ਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਕਸਾਨ ਿੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ 

ਜ਼ਮਤੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਾਂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜ਼ਜਮੀਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਉਿ 

ਆਪਣੀ ਜ਼ਜਨਸ ਸੁਕਾ ਤ ੇਮੰਿੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇ। 

ਮੰਿੀ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲਜਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਕਣਕ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਿੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਿੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨ 

ਿੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਬਨੇਤੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਮਗਰ ਇਕ ਬੰਦਾ ਿੀ ਆਿੇਗਾ। ਮੰਿੀ ਜ਼ਿਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨ ਤ ੇਮੰਿੀ 

ਬੋਰਿ ਜਾ ਮੁਲਾਿਮ ਪਾਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨ ੰ  ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਜ਼ਿਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਿੀ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਬਨੇਤੀ 



ਿੈ ਜ਼ਕ ਆਪਸੀ ਬਣਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਦ ੋਕਰੋਨਾ ਿਰਗੀ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਸਕ ਜਰ ਰ ਪਜ਼ਿਨਆ ਜਾਿੇ 

ਭਾਿੇਂ ਉਿ ਜ਼ਕਸ ੇਕੱਪੜੇ ਦਾ ਿੀ ਬਜ਼ਣਆ ਿੋਿੇ। 
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿ ਲਤ ਲਈ ਸਮ ਿ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕਮਟੇੀਆਂ ਤ ੇਜ਼ਿਲਾ ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਿੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਗਏ। ਜ਼ਜਸ ਉਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 
ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਜਿਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 99140-50499, ਦੀਨਾਨਗਰ/ਕਲਾਨੋਰ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਬੋਾਇਲ 
ਨੰਬਰ 95010-97951, ਬਟਾਲਾ/ਫਜ਼ਤਿਗੜ• ਚ ੜੀਆ ਂਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਬਕਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਮਬੋਾਇਲ ਨੰਬਰ 99150-

50860, ਕਾਦੀਆ/ਂਕਾਿਨ ੰ ਿਾਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਚੱਠਾ ਦ ੇਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 62803-09305, ਸਰੀ ਿਰਗੋਜ਼ਬੰਦਪੁਰ 
ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਸਕੱਤਰ ਜਸਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98142-95754 ਅਤੇ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕਮਟੇੀ ਧਾਰੀਿਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਨੈ 

ਕੁਮਾਰ ਦ ੇਮਬੋਾਇਲ ਨੰਬਰ 84371-00007 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜ਼ਜਲਾ ਮੰਿੀ ਅਫਸਰ ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਪੁਿਾਲ ਦ ੇਮਬੋਾਇਲ ਨੰਬਰ 97802-22352 ਅਤ ੇ01874-

247019 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ, ਚੰਿੀਗੜ• ਜ਼ਿਖੇ 

0172-5101619 ਤੇ ਿੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਜ਼ਿਮਾਸ਼  ਕੱਕੜ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਸਿਲ ਸਪਲਾਈਿ ਅਤ ੇਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਿਲੇ  ਅੰਦਰ ਕੁਲ 90 ਮੰਿੀਆ ਂਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਿੀ ਮੰਿੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਿਨ। ਜ਼ਪਛਲੇ ਸਾਲ 
ਮੰਿੀਆ ਂਜ਼ਿਚ 5 ਲੱਖ 49 ਿਿਾਰ 867 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਲੱਖ 04 ਿਿਾਰ 

ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੈ। 
---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 

ਰਿੀਨੰਦਨ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਸਿੈ-ਸਿਾਇਤਾ ਸਮ ਿਾਂ ਿਲੋਂ ਜ਼ਤਆਰ 6000 ਮਾਸਕ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨ ੰ  ਜ਼ਦੱਤੇ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੈ-ਸਿਾਇਤਾ ਸਮ ਿਾਂ ਿਲੋਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਿਾ 

ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿੀ ਸਿੈ-ਸਿਾਇਤਾ ਸਮ ਿਾਂ ਿਲੋਂ ਜ਼ਤਆਰ ਮਾਸਕ ਿੰਿਣ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ - ਬਾਜਿਾ 

ਬਟਾਲਾ, 14 ਅਪਰੈਲ (              ) - ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਿੇਠ ਜ਼ਪੰਿਾਂ 

ਜ਼ਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੈ-ਸਿਾਇਤਾ ਸਮ ਿ ਅੱਗੇ ਆਏ ਿਨ। ਏਨਹ ਾਂ ਸਿੈ-ਸਿਾਇਤਾ ਸਮ ਿਾਂ ਿਲੋਂ ਮ ੰ ਿ 'ਤੇ ਪਿਜ਼ਨਣ ਿਾਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਤਆਰ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਿਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਿਨ ਸਕੇ। 

ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਰਿੀਨੰਦਨ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਸਿੈ-ਸਿਾਇਤਾ ਸਮ ਿਾਂ ਿਲੋਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਸਕ ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਿਲਹਾ 

ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨ ੰ  ਸੇਿਾ ਿਜੋਂ ਜ਼ਦੱਤੇ ਿਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਅੱਜ 3000 ਮਾਸਕ ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਸ. 

ਓਜ਼ਪੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ ਅਤੇ 3000 ਮਾਸਕ ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ. ਸਿਰਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨ ੰ  ਭੇਟ ਕੀਤੇ। 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿੀਨੰਦਨ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿੱਚ ਪੇਂਿ  ਜ਼ਿਕਾਸ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੀ ਰਜ਼ਿਨੁਮਾਈ ਿੇਠ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿੇ 

ਸਿੈ-ਸਿਾਇਤਾ ਸਮ ਿ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਿਲੋਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਜ਼ਸਰਫ ਲਾਗਤ ਮੱੁਲ ਉੱਪਰ ਿੀ ਿੇਚੇ ਜਾ ਰਿੇ 

ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨ ੰ  ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ 6000 ਮਾਸਕ ਸਿੈ-ਸਿਾਇਤਾ ਸਮ ਿਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਿੈ 

ਸਿਾਇਤਾ ਸਮ ਿ ਿਲੋਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਮਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਜਥੇ ਸਮ ਿ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਰੁਿਗਾਰ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਿੈ ਓਥੇ ਇਿ ਮਾਸਕ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਰਗੇ ਜ਼ਭਆਨਕ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣਗੇ। 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਉਿ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਮਾਸਕ ਿੰਿਣ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ 

ਤਾਂ ਉਿ ਸਿੈ-ਸਿਾਇਤਾ ਸਮ ਿਾਂ ਿਲੋਂ  ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਿੰਿਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਇਿ ਮਾਸਕ ਜ਼ਿਲਹਾ 
ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਿੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਇਿ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜ਼ਜਥੇ ਪੇਂਿ  ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਿਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਰੀਆ 

ਬਣਨਗੇ ਓਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਿੰਿ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਓਜ਼ਪੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਰਿੀਨੰਦਨ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਜਿਾ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ 

ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਿਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨ ੰ  ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਇਿ 3000 ਮਾਸਕ ਪੁਜ਼ਲਸ ਜਿਾਨਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਿੰਿੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਪੁਜ਼ਲਸ ਜਿਾਨ 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਜ਼ਿਊਟੀ ਉੱਪਰ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਇਿ ਮਾਸਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਕਿਚ ਸਾਬਤ ਿੋਣਗੇ। 

ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸਿੈ-ਸਿਾਇਤਾ ਸਮ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਿੀ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. 

ਜ਼ਸੰਕਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਪੀ.ਏ ਿੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ। 

 

 

 

 



ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਅਜ਼ਦਰਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨ ੰ  ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਿੀ ਜ਼ਰਿਾ ਜਾਿੇ - ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 

ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਿਰ ਿੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਿੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਜਾਿੇ - ਿਾ. ਭੱਲਾ 

ਬਟਾਲਾ, 14 ਅਪਰੈਲ (           ) - ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਓਜ਼ਪੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ ਿਲੋਂ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ 

ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਿੱਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਰਜ਼ਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ 

ਜ਼ਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐੈੱਸ.ਐੈੱਮ.ਓ. ਿਾ. ਸੰਜੀਿ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ, ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਜਸਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰਾਏ ਤੇ ਿੋਰ ਪੁਜ਼ਲਸ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜ 

ਸੇਿੀ ਿੀ ਿਾਿਰ ਸਨ। 

ਸਥਾਜ਼ਨਕ ਰਾਧਾ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਜ਼ਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਰਜ਼ਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਓਜ਼ਪੰਦਰਜੀਤ 

ਜ਼ਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਇੱਕ ਅਜ਼ਦਰਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿੈ ਜ਼ਜਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੀ ਰਜ਼ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 

ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨ ੰ  ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸਾਿੀ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ਜ਼ਜੰਮੇਿਾਰੀ 

ਿੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾ ਜ਼ਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ 

ਇਸ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਰ ਜ਼ਕਸੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਬਟਾਲਾ ਪੁਜ਼ਲਸ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਦਨ 

ਰਾਤ ਿਾਿਰ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਸਿਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਉਿ ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੈੱਸ.ਐੈੱਮ.ਓ. ਿਾ. ਸੰਜੀਿ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਇੱਕ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਸੇ ਇੱਕ 

ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਿੋਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ 

ਏਿੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲੀਏ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਿਰ ਿੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ 

ਆਪਣੇ ਿੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਜਾਿੇ। ਿਾ. ਭੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਨ ੰ  

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਧਾ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਯਸਪਾਲ ਚੌਿਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੈੱਮ.ਸੀ. ਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਤੇ ਸਮ ਿ ਕਲੋਨੀ ਿਾਸੀਆਂ ਿਲੋਂ ਜ਼ਸਿਤ 

ਜ਼ਿਭਾਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਰ ਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ 'ਕੋਿਾ ਐਪ' ਰਾਿੀਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ 

ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ 95014-04472, 79737-48170 ਅਤੇ 70099-89791 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਿਟਸਐਪ ਰਾਿੀਂ ਿੀ ਕਰਜ਼ਫਊ 

ਪਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਪਲਾਈ 

ਬਟਾਲਾ, 14 ਅਪਰੈਲ (          ) - ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਜ਼ਕਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਉੱਪਰ 'ਕੋਿਾ' ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਿੋ। ਜੇਕਰ 

ਤੁਿਾਿੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ ਿੋਈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਜ਼ਮਲ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਐੈੱਸ.ਿੀ.ਐੈੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਬਲਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਿ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀ 

ਸਜ਼ਥਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ, ਿਰ ਰੀ ਚੀਿਾਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ਰਆਨਾ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਿਸਤਾਂ ਮੰਗਿਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਨਿੇਕਲੀ 'ਕੋਿਾ-ਐਪ-

31 1) ਸਫਲਤਾਪ ਰਿਕ ਕੰਮ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 'ਕੋਿਾ ਐਪ' ਦੀ ਸਿ ਲਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ 

ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ਼ਜਿੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਿਾ ਐਪ ਦਾ ਜ਼ਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ 

ਇਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਿਧੇਰੇ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੰੁਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਐੈੱਸ.ਿੀ.ਐੈੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਿਂਰਾਇਿ ਪਲੇਅਸਟੋਰ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਐਪਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ 'ਕੋਿਾ ਐਪ' ਰਾਿੀਂ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ 

ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਜ਼ਰਆਨਾ ਅਤੇ ਿਰ ਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਿ ਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਿੀ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। 'ਕੋਿਾ ਐਪ' ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰਨ ਉਪੰਰਤ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਐਪ ਜ਼ਿਚ ਈ ਪਾਸ 

ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਚ ਮੰਗੀ ਸ ਚਨਾ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਸ. ਬਲਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਰਿੇ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਿੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ 95014-04472, 79737-48170 ਅਤੇ 70099-89791 

ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਿਟਸਐਪ ਰਾਿੀਂ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਨ ੰ  ਐੈੱਸ.ਿੀ.ਐੈੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਪਟੀ 

ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜਹੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਲਈ ਕੋਿਾ ਐਪ ਜਾਂ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ 

ਿੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਧੱੁਪਸੜੀ ਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਜ਼ਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਪੰਿ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਜ਼ਿਦ ਜ਼ਲਆ 

ਬਟਾਲਾ, 14 ਅਪਰੈਲ (               ) - ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਪੰਿ 
ਸਿੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਿਨ। ਇਸਦੀ ਜ਼ਮਸਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਿਦੀਕੀ 
ਜ਼ਪੰਿ ਧੱੁਪਸੜੀ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਧੱੁਪਸੜੀ ਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਜ਼ਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਪੰਿ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ 
ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਜ਼ਿਦ ਜ਼ਲਆ ਿੈ। ਜ਼ਪੰਿ ਧੱੁਪਸੜੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀ ਬਲਜ਼ਜੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. 
ਬਟਾਲਾ ਸ. ਓਜ਼ਪੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਿੀ.ਪੀ.ਓ. ਬਟਾਲਾ ਿਲੋਂ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਨ ੰ  ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ 
ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਜ਼ਿਰੇ ਲਗਾÀਾੁਣ ਲਈ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਪੰਿ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਜ਼ਪੰਿ ਧੱੁਪਸੜੀ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਿੈ।   
ਸਰਪੰਚ ਬਲਜ਼ਜੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਿ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਮੋਿਤਬਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਿਲੋਂ ਿਰ ਰੋਿ 
ਜ਼ਦਰ-ਰਾਤ ਠੀਕਰੀ ਪਜ਼ਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਿੀ ਬਾਿਰੀ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਪੰਿ ਦਾਖਲ ਨਾ ਿੋ ਸਕੇ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਿ ਜ਼ਿੱਚ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਜ਼ਸਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿੀ ਰਜ਼ਿਣ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਦ ਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਿ ਧੱੁਪਸੜੀ ਜ਼ਿਖੇ ਲੱਗਾ ਇਿ ਠੀਕਰੀ ਪਜ਼ਿਰਾ ਪ ਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ 
ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜ਼ਪੰਿ ਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੱਚ ਪ ਰਾ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਜ਼ਦੱਤਾ ਿੈ। ਸਰਪੰਚ ਬਲਜ਼ਜੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ 
ਿਾਇਰਸ ਇੱਕ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਿੈ ਜ਼ਜਸ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ ਨਾਲ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਪੰਚਾਇਤ ਿਲੋਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। 
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਬੀ.ਿੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਧੱੁਪਸੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਿੁਤ ਿਧੀਆ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਪੰਿ ਜ਼ਿੱਚ ਲਾਕਿਾਊਨ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਦ ਜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਇਸ ਜ਼ਪੰਿ ਤੋਂ 
ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਜ਼ਿਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਿੀ 
ਲੋਕ ਜਾਗਰ ਕ ਿੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਜਲਦ ਿੀ ਕਾਬ  ਪਾ ਜ਼ਲਆ ਜਾਿੇਗਾ।   

 

 

 

 

 

 


