
I/20794/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ 1 ਲੱਖ 35 ਹਿਾਰ 915 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

93 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਅਪਰੈਲ (         ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 

27 ਅਪਰੈਲ ਤਕ 146908 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 135915 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 93 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 56 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ 

ਚੁਕਾਈ ਨ ੰ  ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿਲੋਂ 42398, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਿਲੋਂ 30022, ਪਨਸਪ ਿਲੋਂ 27877, ਿੇਅਰਹਾਊਸ ਿਲੋਂ 

20174, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿਲੋਂ 15262 ਅਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਿਲੋਂ 182 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲਆਉਣ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ 

ਜ਼ਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਸ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦ ੋਜ਼ਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣ। ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ 

ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ ਅਤ ੇਮਾਸਕ ਜਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਿੇ। 
------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/20804/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਡਾ. ਐਸ. ਕੇ ਪਨ ੰ  ਿਲੋਂ 50 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਿਲੋਂ ਪੋਕਟ ਮਨੀ 10 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨ ੰ  ਭੇਂਟ 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਡਾ. ਪਨ ੰ  ਤ ੇਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਅਪਰੈਲ (      ) ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ 

ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤ ੋਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਹੋਕੇ ਡਾ. ਐਸ.ਕੈ.ਪੰਨ , ਪੰਨ  ਨਰਜ਼ਸੰਗ ਹੋਮ, ਿੇਲ ਰੋਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋ 50 ਹਿਾਰ 

ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਜਲਾ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨ ੰ  ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਟਾਫ ਜ਼ਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਜ ਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦ ੇਬੱਚੇ (ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ) ਜ਼ਮਸ ਲਿਪਰੀਤ ਕੋਰ ਅਤੇ ਗੁਰਨੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪੱੁਤਰ ਸਰੀ ਹਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਿਾਸੀ ਬਾਠ ਿਾਲੀ ਗੱਲੀ, 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋ ਿੀ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਲੋਂ ਜ਼ਜਲਾ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨ ੰ  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਨੈੱਜੀ ਤੋਰ ਤ ੇਆ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ ਪਨ ੰ  ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀਆਂ ਿਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਿਚ 

ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬੁਹਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਿਲੋਂ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ 'ਤ ੇਧੰਨਿਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦੇ 

ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਜੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਿਚ ਸਾਡਾ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਫਰਿ ਬਣਦਾ 

ਹੈ ਜ਼ਕ ਮਾਨਿਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜਿੰਦ , ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਤ ੇਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 
ਇਸ ਮੋਕੇ ਤ ੇਸਰੀਮਤੀ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਕੋਰ ਪੰਨ , ਸਰੀ ਰਾਜੀਿ ਜ਼ਸੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ, ਜ਼ਮਸ ਲਿਪਰੀਤ ਕੋਰ ਅਤੇ ਸਰੀ ਹਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ 

ਤੋਰ ਤ ੇਹਾਜਰ ਸਨ। 
-------------------ਕੈਪਸ਼ਨ----------- 

1.. ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨ ੰ  ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਜ਼ਮਸ ਲਿਪਰੀਤ ਕੋਰ । 

2. ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ ਪਨ ੰ  ਜ਼ਜਲਾ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਫਤਰ ਨ ੰ  50 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/20816/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗਜ਼ਸ਼ਪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਾਇਆ ਕਲਪ' ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਜ਼ਹਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇ

ਪ ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੱਚੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਸਟਾਫ ਦੀ ਅਜ਼ਹਮ ਭ ਜ਼ਮਕਾ-ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਅਪਰੈਲ (         ) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ ਬੇ ਭਰ ਦ ੇਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾ ਜ਼ਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗਜ਼ਸ਼ਪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਾਇਆ ਕਲਪ' ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ 

ਜ਼ਗਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਸਮੱੁਚ ੇਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪੀਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆ ਟੀਮਾਂ ਿਲੋਂ 

ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਿੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਿਲੋਂ ਪਜ਼ਹਲੇ 

ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤ ੇਸਮ ਹ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਜ਼ਹਰ ਪਾਈ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
          ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲ•ਾੇ ਦ ੇਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਿਾਈ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਜਲ•ਾਾ 

ਹਸਪਤਾਲ ਪ ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੱਚੋਂ ਪਜ਼ਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਜ਼ਮਹਨਤ 

ਕਰਕ ੇਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ੰ  ਸੱਤਿੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਜ਼ਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਸਿਾਸ਼ 
ਦੁਆਇਆ ਜ਼ਕ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪ ਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ 

ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। 
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗਜ਼ਸ਼ਪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਾਇਆ ਕਲਪ' ਤਜ਼ਹਤ ਪਜ਼ਹਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ੰ  25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 

ਇਨਾਮ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਿੱਖ-ਿੱਖ ਜ਼ਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/20824/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਿੈਨਾਂ ਰਿਾਨਾ 
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਅਪਰੈਲ (         ) ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ 
ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਮੋਬਾਇਲ ਿੈਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧ  ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ), 

ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਤੇ ਸ. ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਿੀ ਮੋਜ ਦ ਸਨ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰਾਂ 'ਤ ੇਚੱਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਦ ੇਮੰਤਿ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ 
ਿੈਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਪੰਡ ਜ਼ਪੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਦ ੇਹਰੇਕ 10 ਜ਼ਪੰਡਾਂ 
ਮਗਰ ਇਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਾਲੀ/ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ 
ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤ ੋਇਲਾਿਾ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨ ੰ  ਸ਼ੱੁਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਿੇ। ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਰਦਸ਼ ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਿਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 
ਨਾਲ ਿਮੀਨ ਜ਼ਿਚਲੇ ਜ਼ਮੱਤਰ ਕੀੜੇ ਿੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰਜ਼ਬਊਨਲ, ਨਿੀਂ ਜ਼ਦੱਲੀ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ 
ਜ਼ਜਲੇ ਦ ੇਸਮ ਹ ਬਲਾਕਾਂ ਦ ੇਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦ ੋਿੈਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਿੈਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਜ਼ਦਨ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਿਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤ ੇਇਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕ ੇਜਾਗਰ ਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਡਾ. ਰਣਧੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਸਜ਼ਹਬਾਿ ਜ਼ਸੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ, ਮੋਹਣ ਜ਼ਸੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ, ਸੰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ 
ਪੀ.ਡੀ ਆਤਮਾ, ਸੰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਡਪਟੀ ਪੀ.ਡੀ, ਸੁਜ਼ਰੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਧਰਜ਼ਮੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਮਨਫਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ, ਜੋਬਨ ਜ਼ਸੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ, ਜ਼ਮਤਰਮਾਨ ਜ਼ਸੰਘ, ਪਰਭਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਡਪਟੀ ਪੀ.ਡੀ. ਹਾਜਰ ਸਨ। 
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਿ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਨਾਂਦੜੇ ਜ਼ਿਖੇ ਫਸ ੇ108 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਖੇ ਪੱੁਜੇ 

ਸ਼ਰਧਾਲ ਆ ਂਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇ98 ਅਤੇ 10 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਿ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਨਾਂਦੜੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਜ਼ਲਆ ਂਦੇ 
ਗੁਰਦਾਪੁਰ, 28 ਅਪਰੈਲ (          ) ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਸਾਂਝੀਆ ਂਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿਖੇ ਫਸ ੇਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇ98 

ਸ਼ਰਧਾਲ  ਅੱਜ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਸ਼ਜ਼ਹਰਾ ਮੱਝਾ ਜ਼ਸੰਘ (ਨੇੜੇ ਧਾਰੀਿਾਲ) ਜ਼ਿਖੇ ਪਹੰੁਚੇ, ਜ਼ਜੱਥੇ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ 

ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਜ਼ਿਸ਼ਸੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਲ•ਾ ੇਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਾਫਾਕ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰ ਆ ਂਨ ੰ  ਸਰਕਾਰੀ 
ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾ ਕੇ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜ਼ਮਲਣ ਉਪਰੰਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ 

ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
               ਇਸ ਮੌਕ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ  ਐੈੱਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨੋਸ਼ਜ਼ਹਰਾ ਮੱਝਾ 
ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਿਖੇ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 108 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਪੱੁਜੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚ 98 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਜਲੇ ਦ ੇਅਤ ੇ10 ਨੇੜਲੇ 

ਜ਼ਿਜ਼ਲਆ ਂਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 37, ਬਟਾਲਾ ਦੇ 49 ਅਤ ੇਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਫਜ਼ਤਹਗੜ• ਚ ੜੀਆ ਂਦੇ 

06-06 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ, ਜ਼ਜੰਨ•ਾਾ ਦਾ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ 

ਜ਼ਲਖ ੇਜਾਣ ਤਕ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆ ਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਨਾਂ ਘਰ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆ ਂਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆਈ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਤਾਂ ਿੀ ਇਹ ਅਗਲੇ 14 ਜ਼ਦਨ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਘਰ ਜ਼ਿਚ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗ।ੇ 
          ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤ ੇਜ਼ਦਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 80 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰੀ ਹਿ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਲਈ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਸ ੇਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆ ਂਨ ੰ  ਿਾਜ਼ਪਸ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
                       ਇਸ ਮੌਕ ੇਪੱੁਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆ ਂਨੇ ਿੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 23 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਲਾੱਕਡਾੳਾ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਿੀ 

ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜ਼ਰਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਥ ੇਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ 

ਆਪਣ ੇਘਰ ਿਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 
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ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਿਲੋਂ ਜ਼ਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਜ਼ਲਆ 

ਜਾਇਜਾ 

ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਤ ੇਸਰੀ ਹਰਗੋਜ਼ਬੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਬਲਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਲਾਡੀ 

ਨੇ ਕਰਿਾਇਆ ਮੋਜ ਦਾ ਸਜ਼ਥਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣ  
 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਅਪਰੈਲ ( ) ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਿੱਲੋਂ ਸ ਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਮੰਤਰੀ 

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਿੀਜ਼ਡਓ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਜ਼ਜਜ਼ਲ•ਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਿਾ 

ਜ਼ਲਆ। ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਤ ੇਸਰੀ ਹਰਗੋਜ਼ਬੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਬਲਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ 

ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਖੇ ਿੀ.ਸੀ ਰ ਮ ਜ਼ਿੱਚ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਿੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣ ੇਸੁਝਾਅ ਜ਼ਦੱਤੇ। ਇਸ 

ਮੌਕ ੇਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਮੋਜ ਦ ਸਨ। 
  

ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਜ਼ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨ ੰ  ਿੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸਾਰੇ 

ਜ਼ਕਸਾਨ, ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ,ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਿਰਕਰ ਅਗਰ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜਾਇਿਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਸਹਤ 

ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਜਰ ਰੀ ਤੋਰ ਤ ੇਕਰੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ 

ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਜ਼ਜਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਹੋਇਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਜ਼ਕ 

ਸੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤ ੇਜ਼ਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। 
       ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕ ੇਤ ੋਜ਼ਿਧਾਇਕ 

ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰੀਨ ਿੋਨ ਜ਼ਿਚ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਜਲਾ ਜ਼ਡਪਟੀ 

ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਜ਼ਿਚ ਸਮੱੁਚੀ ਟੀਮ ਿਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ੇਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਮੱੁਖ 
ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੇਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਦੇਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਪਰਭਾਿ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਜਲੇ ਰੈੈੱਡ ਔਰਂਜ ਤ ੇਗਰੀਨ ਜੋਨਾਂ ਜ਼ਿਚ ਸਾਜ਼ਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ ਰੀ ਤਰਾਂ 

ਸੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਦ ਸਰੇ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਮ ਿਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦ ੇਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਿ।ੇ ਉਨਾਂ 
ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਿਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜ਼ਿਚ ਪਰਸੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਹਣ ਅਗਰ 3 ਮਈ ਨ ੰ  ਉਨਾਂ ਿਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜ਼ਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਸਾਰਾ ਬਿਾਰ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਬਜਾਇ 

ਜ਼ਦਨਿਾਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਾੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਾਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਇਕਦਮ ਭੀੜ ਨਾ ਪਿੇ ਤ ੇਲੋਕ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਜ਼ਹਣ।   
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰੀ ਹਰਗੋਜ਼ਬੰਦਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਬਲਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪਚਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਲ 



ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਿੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤ ੇਚੁਕਾਈ ਦ ੇਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ 

ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਜ਼ਨਰਜ਼ਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਾਈ 10 ਜ ਨ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ 

ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਿੇ। ਪਰਾਈਿੇਟ ਗੰਨਾ ਜ਼ਮੱਲ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਿੱਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ 

ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਲੀਿ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇ। ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਨਅਤੀ 

ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਿਚ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜਾਰ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰਕੇ ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ 

ਪਾਸ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇਥੋ ਜਾਣ 

ਕਰਕ ੇਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਮਰਾਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਆਜ਼ਦ 

ਿੰਜ਼ਡਆਂ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ/ ਗਰੀਬ 

ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੇਮੋਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦ ੇਝਾੜ ਘਜ਼ਟਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I/20887/2020  

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇ1000 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 687 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ 

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਅਪਰੈਲ (       ) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ 

ਿਾਇਰਸ ਦ ੇ1000 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 687 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤ ੇ312 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ 

ਪੈਜ਼ਡੰਗ ਹੈ। ਇਕ ਮਰੀਿ ਿਾਸੀ ਭੈਣੀ ਪਸਿਾਲ ਦਾ ਜ਼ਦਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਿ ਆਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ 

ਜ਼ਕ ਅੱਜ 156 ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
          ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-

ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼/ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ 

ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮਨੈਟਨੇ ਕਰਕ ੇਰੱਖਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ ਤ ੋਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤ ੇ

ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰ-ਿਾਰ ਸਾਬਣੁ ਨਾਲ ਜਰ ਰ ਧੋਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ 

ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਜਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਅਸੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਿਰੱੁਧ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
--------------------------------------- 

 

 


