
 

Dispatch Number (I/19110/2020) 

 

ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ  

 

•ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਤੰਨ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਜਟਵ ਮਰੀਜ਼਼ਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜਵਿੱਚ ਆਏ 126 ਲੋਕ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ਼ਾਂ ਦੀ ਿ਼ਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ  

•ਸਾਰੇ 126 ਸੈਂਪਲ ਨੈਗੇਜਟਵ ਆਏ  

•ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਸਹਤ, ਪੁਜਲਸ ਜਵਭਾਗ ਤੇ ਪਰਸਾਸਜਨਕ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਲਾਘਾ  

• ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵ਼ਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਜਦਿੱਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਸਜਹਯੋਗ ਲਈ ਿੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 

ਫਰੀਦਕੋਟ, 19 ਅਪਰੈਲ -(  )- 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਜ਼ਲਹੇ ਜਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹ਼ਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਣ ਿ਼ਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਜਦਿੱਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਸਜਹਯੋਗ ਤ ੇਜਿਪਟੀ 
ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਨੇ ਸਮ ਹ ਜਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆ ਂਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਉਨਹ ਼ਾਂ ਇਸ ਮਜੁਹੰਮ ਜਵਿੱਚ ਲਿੱ ਗੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ,ਪੁਲੀਸ 

ਜਵਭਾਗ ,ਜਸਵਲ ਪਰਸਾਸਨ  ਦੇ ਅਜਿਕਾਰੀਆ ਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਵਿੱਖ -ਵਿੱਖ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਿੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਦੀ 
ਘੜੀ ਜਵਿੱਚ ਲੋਕ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱਚ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਜਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜਜ਼ਲਹੇ ਜਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿਜਟਵ ਜਤੰਨ ਮਰੀਜ਼਼ਾਂ 
ਜਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੰ  ਕਿੱਲਹ ਇਿੱਥੋਂ ਦ ੇਗੁਰ  ਗੋਜ ੰਦ ਜਸੰਘ ਮੈਿੀਕਲ ਕਾਲਿ ਤੋਂ ਜਸਹਤਯਾ  ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ,ਿਦਜਕ ਦ ਿੇ ਦੋਵ਼ਾਂ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਿਾਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ । 

ਉਨਹ ਼ਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤਸਿੱਲੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਤੰਨ਼ਾਂ ਮਰੀਜ਼਼ਾਂ ਦ ੇਕੰਟਕੈਟ  ਜਵਚ ਆਏ ਲੋਕ਼ਾਂ ਦ ੇਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਪਲ਼ਾਂ ਦੇ ਜਰਜ਼ਲਟ 

ਅਿੱਿ ਆ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗਜਟਵ ਹਨ ।ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਜ਼ਲਹੇ ਜਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹ਼ਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਣ ਿ਼ਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਜ਼ਲਹਾ 

ਵਾਸੀਆ ਂਵਿੱਲੋਂ ਜਦਿੱਤ ੇਿਾ ਰਹੇ ਸਜਹਯੋਗ ਤੇ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਿ ਨੇ ਸਮ ਹ ਜਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆ ਂਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਿਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸ ੰਿਤ ਜਤੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿਜਟਵ ਮਰੀਜ਼਼ਾਂ ਦੇ 126 

ਕੁਿੱ ਲ ਸੰਪਰਕ ਜਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ ਅਤ ੇਇਨਹ ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ਼ਾਂ ਦੇ ਜਰਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਿੋ ਜਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗਜਟਵ 

ਹਨ ।ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਨਹ ਼ਾਂ ਮਰੀਜ਼਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵਿੱਚ ਆਏ  128 ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਮ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ,ਜਿਨਹ ਼ਾਂ ਜਵਿੱਚੋਂ  43 ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਇਕ਼ਾਂਤਵਾਸ ਪ ਰਾ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ।ਉਨਹ ਼ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੈਗੇਜਟਵ ਜਰਪੋਰਟ਼ਾਂ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਜਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਸਕ ਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ।ਗੁਰ  ਗੋਜ ੰਦ ਜਸੰਘ ਮੈਿੀਕਲ ਕਾਲਿ ਜਵਖੇ ਦਾਖਲ ਦੋਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਿਾਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ 

। 

ਉਨਹ ਼ਾਂ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਮਾਿਕ ਦ ਰੀ  ਣਾਉਂਜਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ਼ਾਂ 
ਜਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜਹਣ ਤ਼ਾਂ ਿੋ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹ਼ਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਣ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ ਿਾ ਸਕੇ । 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispatch No. (I/19117/2020    

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ  

 

ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਬ਼ਿੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ੍ ਮੰਡੀ ਜਲ੍ਆਉਣ, ਵੇਚਣ ਲ੍ਈ ਵਹੀਕਲ੍ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਜਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ  

 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ,19 ਅਪਰੈਲ੍ () ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜੈਿਸਟਰਟੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਵਿੱਚ ਚਿੱਲ੍ ਰਹੇ ਕਰਜਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਸਬ਼ਿੀ 
ਉਤਪਾਦਕਾਂ  ਜਕਸਾਨਾਂ ਲ੍ਈ ਆਪਣੀ ਸਬ਼ਿੀ ਦੀ ਿਸਲ੍ ਮੰਡੀ ਜਲ੍ਆਉਣ .ਵੇਚਣ ਲ੍ਈ ਵਹੀਕਲ੍ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਜਿਊ ਤੋਂ ਛਟੋ ਜਦਿੱਤੀ ਹੈ । 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜੈਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਿਆਨ ਜਵਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜਵਿੱਚ ਕਈ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਼ਿਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ੍ ਕੇ ਸਬ਼ਿੀ 
ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਕਸਾਨਾਂ /ਸਬ਼ਿੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਿਸਲ੍ ਮੰਡੀ ਜਵਖੇ ਜਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਰੋਜਕਆਂ  ਿਾਂਦਾ ਹੈ 
,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਸਲ੍ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ । 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜੈਿਸਟਰਟੇ ਨੇ ਉਕਤ ਹਾਲ੍ਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਼ਿਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਜਕਸਾਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਵਿੱ ਖ ਵਿੱਖ ਏਰੀਏ ਜਵਿੱਚ ਸਬ਼ਿੀ ਵੇਚਣ ਿਾ ਸਬ਼ਿੀ ਮੰਡੀ ਜਵਖੇ ਜਲ੍ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਹੀਕਲ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਜਿਊ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ ਜਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ 
ਸਮੇਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਸਬੰਿੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ /ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬ਼ਿੀ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ  ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਇਨਹ ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਜਲ੍ਆਂ 
ਜਵਰੁਿੱ ਿ ਜਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ । 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dispatch No. (I/19119/2020)   

 

 

ਦਿਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਿਸਰ, ਿਰੀਦਕੋਟ 

 

ਜਿਲ੍ਹੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿੱਚ ਕਿੱਲ੍ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱਕ 41933 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

 

ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  21 ਅਪਰੈਲ੍ ਤਿੱਕ ਲ੍ਈ 17 ਹ਼ਿਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਪਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

 

ਿਰੀਦਕੋਟ 19 ਅਪਰੈਲ੍ ( ) ਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ  ਦੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰ   ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਿਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਿਸਲ੍  ਦੀ ਆਮਦ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਿੱਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿੱਚ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਨੇ ਜਦਿੱਤੀ। 

ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿੱਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਿਸਲ੍ ਜਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਸ 
ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆ ਂਜਵਿੱਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥ ਿੋਣ, ਿਸਲ੍ ਜਲ੍ਆਉਣ, ਸਿਾਈ, ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਛਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਕਸਾਨ, ਆੜਤੀਆਂ, ਲੇ੍ਬਰ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ 
ਦੇ ਵੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਦਜਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿੱਚ ਹਾ਼ਿਰ ਹਰੇਕ ਜਕਸਾਨ, ਆੜਤੀ, ਲੇ੍ਬਰ ਆਜਦ ਲ੍ਈ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣਾ 
ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿੱਚ ਜਸਰਿ ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਐਟਂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਿਾਂ ਆੜਤੀ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਪਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਹੀ ਜਕਸਾਨ ਮੰਡੀ ਜਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਿੰਨਾਂ 
ਕੋਲ੍ ਆੜਤੀ ਿਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਪਾਸ ਹੋਣ। 

ਜਿਲ੍ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰਟਰੋਲ੍ਰ ਸਰੀ ਿਸਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਕਾਹਲ੍ੋਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ੍ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿੱਚ ਕਿੱਲ੍ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱਕ 51652 ਮੀਟਰਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆਂ  ਵਿੱਲ੍ੋਂ 41933 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾ ਜਕਹਾ ਜਕ 
ਕਿੱਲ੍ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱਕ ਜਿਲੇ੍ ਜਵਿੱਚ ਕੁਿੱਲ੍ 2900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਕਸਾਨ ਕ ਪਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸਲ੍ ਜਲ੍ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆ ਂਵਿੱਲ੍ੋਂ ਖਰੀਦ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਿੱਲ੍ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 13003 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਿੈੈੱਡ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 12293 ਮੀਟਰਕ ਟਨ,ਪਨਸਪ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 
9565 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ,ਪੰਿਾਬ ਸਟਟੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 5060 ਮੀਟਜਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਿ ਸੀ ਆਈ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 2012 ਮੀਟਜਰਕ ਟਨ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਿਲ੍ਾ ਜਡਪਟੀ ਮੰਡੀ ਅਿਸਰ ਸਰੀ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਮਤੀ 19 ਅਪਰੈਲ੍ ਲ੍ਈ ਜਕਸਾਨਾ ਵਾਸਤੇ 2815  ਅਤੇ ਜਮਤੀ 20 ਅਪਰੈਲ੍ ਲ੍ਈ 
2945  ਅਤੇ 21 ਅਪਰੈਲ੍ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  3370 ਪਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਪਾਸ ਦੋ ਜਦਨ 



ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੰੁਚਾ ਜਦਿੱਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨ ਮੰਡੀ ਜਵਿੱਚ ਸੁਿੱ ਕੀ ਕਣਕ ਹੀ ਲੈ੍ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 
ਸਮੇਤ ਆਉਣ। ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਲੇ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਸਮਾਜਿਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ। 

 

 

 

 

 

ਦਿਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਿਸਰ, ਿਰੀਦਕੋਟ 

 

ਡੀ.ਆਈ.ਿੀ. ਅਤੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਜਲ੍ਸ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ੍ ਵਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਪਹੰੁਚੇ ਪੁਜਲ੍ਸ 
ਲ੍ਾਈਨ 

 

ਿਰੀਦਕੋਟ 19 ਅਪਰੈਲ੍ ( ) ਜਿਰੋ਼ਿਪੁਰ ਰੇਂਿ ਡੀ.ਆਈ.ਿੀ. ਸਰੀ ਹਰਜਦਆਲ੍ ਜਸੰਘ ਮਾਨ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ 
ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੁਜਲ੍ਸ ਲ੍ਾਈਨ ਜਵਖੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ, ਪੁਜਲ੍ਸ ਜਵਭਾਗ , ਜਸਵਲ੍ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰੋਨਾ (ਕੋਜਵਡ-19) 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਵਿੱਚ ਜਦਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜਡਊਟੀ ਜਨਭਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੁਜਲ੍ਸ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ/ਿਵਾਨਾਂ , ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟਾਿ ਦੀ ਹੌਂਸਲ੍ਾ 
ਅਿਿਾਈ  ਲ੍ਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਿੱ ਿੇ।ਇਸ ਤੌਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਲ੍ਜੁਿਆਣਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਰੀ ਅਜਨਲ੍ ਕੋਹਲ੍ੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਦਹਾਤ ਤੇ 
ਜਵਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਮੋਨ ਵਰਤ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਗਆ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਆਈ.ਿੀ. ਸਰੀ ਹਰਜਦਆਲ੍ ਜਸੰਘ ਮਾਨ ਅਤ ੇਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਨੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ , ਪੁਲ੍ੀਸ ਜਵਭਾਗ, 
ਜਸਵਲ੍ ਪਰਸਾਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਕੀਤੀ  ਿੋ ਜਕ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਜਹਲ੍ੀ ਕਤਾਰ ਜਵਿੱਚ ਖੜਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਡਊਟੀ ਜਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ  । ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੁਜਲ੍ਸ 
ਜਵਭਾਗ ਨਾ ਜਸਰਿ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਬਲ੍ਜਕ ਸਮਾਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਵਿੱਚ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੰ੍ਗਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ 
ਜਰਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਲ੍ਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਜਰਣੀ ਰਜਹਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ: ਮਨਿੀਤ ਜਸੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਜਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ 
ਡਾ:ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਿੀ. ਸ: ਮਾਨ , ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ  ਦਾ ਪੁਜਲ੍ਸ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਇਸ ਹੌਂਸਲ੍ਾ 
ਅਿਿਾਈ ਲ੍ਈ ਤਜਹ ਜਦਲੋ੍ ਿੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
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