
I/19138/2020  

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆ ਂਜਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਿੇਗੀ-ਜਿਧਾਇਕ ਸ. ਪਾਹੜਾ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਅਪਰੈਲ (       ) ਸ. ਬਜਰੰਦਰਮੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਅਿੱਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਢੇਰੀ ਪੁਹੰਚਣ 'ਤੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਹਾਿਰੀ ਜਿਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਿਾਈ ਗਈ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਸ. ਸਕਿੱ ਤਰ ਜਸੰਘ ਬਿੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਿੋਕੈਟ ਬਲਿੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਪਰਧਾਨ ਸੁਿੱ ਚਾ 
ਜਸੰਘ ਰਾਮਨਗਰ, ਹਰਦੇਿ ਜਸੰਘ ਬਾਿੇਚਿੱ ਕ, ਅਸ਼ੋਕ ਿੈਦ, ਜਿਿੈ ਕੁਮਾਰ ਲੇਖਾਕਾਰ ਮਾਰਜਕਟ ਕਮੇਟੀ , ਸੁਖਪਾਲ ਜਸੰਘ ਿੀ ਮੋਿ ਦ 

ਸਨ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਜਦਆ ਂਜਿਧਾਇਕ ਸ. ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਖ 

ਰਿੱਖਜਦਆ ਂਜਿਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਹਨ ਅਤ ੇਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆ ਂਜਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ 

ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। ਉਨ•ਾਾਾ ਂਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਭਾਗ/ਮਾਰਜਕਟ ਕਮੇਟੀਆ ਂਿਲੋਂ ਆੜ•ਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਪਾਸ 

ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ•ਤੀਏ ਅਿੱ ਗੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਸ ਿੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਕ ਪਾਸ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਹੋਿੇਗਾ। ਜਕਸਾਨ, ਆੜ•ਤੀਏ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਇਕ ਤੋਂ 

ਿਿੱ ਧ ਪਾਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਕਸਾਨ ਪਾਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰਿੱਖਣਗੇ ਅਤ ੇਦ ਿੀ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਿਾਲੀ ਕਾਪੀ ਮੰਡੀ 

ਜਿਚ ਮਾਰਜਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨ ਿੀਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਜਿਅਕਤੀ 

ਜਲਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕਰਨ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਸ. ਸਕਿੱ ਤਰ ਜਸੰਘ ਬਿੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ 

ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ  ਜਿਲ•ਾ ੇਭਰ ਜਿਚ ਮਾਰਜਕਟ ਕਮੇਟੀ ਿਲੋਂ ਮੰਡੀਆ ਂਜਿਚ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਾਬਣ ਅਤ ੇ

ਸ਼ੈਨੀਟਾਇਿਰ ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਪਾਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਰਧਾਰਤ ਜਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 
                               ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿੀ 

ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸਬੰਜਧਤ ਮਾਰਜਕਟ ਕਮੇਟੀਆ ਂਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਆਜਦ ਦ ੇਨੰਬਰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਮਾਰਜਕਟ 

ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇਸਕਿੱ ਤਰ ਬਲਬੀਰ ਜਸੰਘ ਬਾਿਿਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 99140-50499, ਦੀਨਾਨਗਰ/ਕਲਾਨੋਰ 

ਸਕਿੱ ਤਰ ਜਿਿੇ ਕੁਮਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 95010-97951, ਬਟਾਲਾ/ਫਜਤਹਗੜ• ਚ ੜੀਆ ਂਦ ੇਸਕਿੱ ਤਰ ਜਬਕਰਮਿੀਤ ਜਸੰਘ 

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 99150-50860, ਕਾਦੀਆ/ਂਕਾਹਨ ੰ ਿਾਨ ਦੇ ਸਕਿੱ ਤਰ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਚਿੱਠਾ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 62803-

09305, ਸਰੀ ਹਰਗੋਜਬੰਦਪੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਸਕਿੱ ਤਰ ਿਸਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98142-95754 ਅਤੇ ਮਾਰਜਕਟ 



ਕਮੇਟੀ ਧਾਰੀਿਾਲ ਦ ੇਸਕਿੱ ਤਰ ਜਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 84371-00007 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਜਨਰਮਲ ਜਸੰਘ ਪੁਹਾਲ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 97802-22352 ਅਤੇ 01874-247019 

ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨੰਬਰ ਪੰਿਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ• ਜਿਖੇ 0172-

5101619 ਤੇ ਿੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹਾਜਸਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਖੇ ਜਪੰਡ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦੇ ਜਕਸਾਨ ਹਰਦੇਿ ਜਸੰਘ ਨੇ ਅਿੱਿ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਿੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 

ਉਹ ਅਿੱਿ ਸਿੇਰ ੇਹੀ ਮੰਡੀ ਜਿਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇਅਿੱਿ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੁਿੱ ਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ 

ਕੀਤ ੇਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਨਗਰੇਨ ਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 1925 ਰੁਪਏ ਜਿਚ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 

ਗਈ । 
----------------ਕੈਪਸ਼ਨ-----1------ 

ਸ. ਬਜਰੰਦਰਮੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਿਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਨਾਲ ਸ. ਸਕਤਿੱ ਰ ਜਸੰਘ ਬਿੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਿੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਤ ੇਹੋਰ। 

 

I/19145/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਲੋੜਿੰਦ 110 ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਿੰਜਡਆ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਅਪਰੈਲ (           ) ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਜਫਊ ਦੋਰਾਨ ਸਮਾਿ 

ਸੇਿੀਆਂ ਿਲੋਂ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਆਜਦ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਜਹਤ ਅਿੱਿ ਜਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੋਹਣ ਜਸੰਘ ਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਪੰਡ ਮੁਰੀਦਕੇ ਜਿਖੇ 110 ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਘਰੇਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰ ਪ 

ਜਿਚ ਆਟਾ ਜਪਆਿ, ਆਲ , ਤੇਲ ਤ ਲ ਣ ਆਜਦ ਿੰਜਡਆਂ ਜਗਆ ਅਤ ੇਘਰ-ਘਰ ਦੋ ਮਾਸਕ ਿੀ ਿੰਡ ੇਗਏ। 
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੋਹਣ ਜਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਜਤਕਾਰਯੋਗ ਜਪਤਾ ਸ. ਿੋਜਗੰਦਰ ਜਸੰਘ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਜਿਚ 

ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਜਡਆਂ ਜਗਆ ਤੇ ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਤਆਰ 

ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਚ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਜਰਆਂ ਨ ੰ  ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
--------------ਕੈਪਸ਼ਨ-----2 

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੋਹਣ ਜਸੰਘ ਜਪੰਡ ਮੁਰੀਦਕੇ ਜਿਖੇ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਦੇ ਹੋਏ। 

 

 



 

I/19158/2020  

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਅਫਿਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹਣ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਿੱਲ 

ਜਪੰਡ ਬਲਿੰਡਾ ਜਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿਾਗਰ ਕ 

ਅਫਿਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਜਿਰੁਿੱ ਧ ਹੋਿੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ-ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਜਿਪੁਨ ਕੁਮਾਰ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਅਪਰੈਲ (        ) ਸ. ਸਕਿੱਤਰ ਜਸੰਘ ਬਿੱਲ ਐਮ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਪੰਡ 

ਬਲਿੰਡਾ ਜਿਖੇ ਨਾਇਬ ਤਜਹਸਲੀਦਾਰ ਇੰਦਰਿੀਤ ਕੋਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਜਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਓ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਮੇਤ 

ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਿਲੋਂ ਜਪੰਡ ਿਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਅਫਿਾਹਾਂ ਜਿਰੁਿੱ ਧ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਤੇ ਉਨਾਂ 

ਦੀ ਹੋਸਲਾ ਅਫਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪੇਂਡ  ਜਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਭਾਗ, ਜਪੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਬੀ.ਐਲ.ਓ, 

ਸਤਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਪਟਿਾਰੀ ਤ ੇਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਿਲੋਂ ਜਪੰਡ ਨ ੰ  ਸ਼ੈਨੇਟਾਇਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਜਪੰਡ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 

ਜਿਰੁਿੱ ਧ ਿਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਿੀ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਜਕ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤ ੋਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਸਗੋਂ 

ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤ ੇਅਫਿਾਹਾਂ ਜਿਰੁਿੱ ਧ ਿਾਗਰ ਕ ਰਜਹਣ। 
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਜਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਪੰਡ ਦ ੇਕੁਝ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਗਿ ਜਮਲੇ ਸਨ , ਜਿਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਲ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜਲਜਖਆ ਸੀ ਜਕ 

ਅਸੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਭਾਜਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਪੰਡ ਦ ੇਗੇਟਾਂ ਆਜਦ ਨ ੰ  ਹਿੱਥ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ 
ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰੰਭ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਿਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਿਾਜਲਆਂ ਜਿਰੁਿੱ ਧ ਸਖਤ ਕਰਿਾਈ ਅਮਲ 

ਜਿਚ ਜਲਆਂਦੀ ਿਾਿੇਗੀ। 
--------------3----- 

ਜਪੰਡ ਬਲਿੰਡਾ ਜਿਖੇ ਜਸਿਲ ਤ ੇਪੁਜਲਸ ਜਿਭਾਗ ਦ ੇਅਜਧਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/19163/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 3500 ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਭੇਿੀਆ ਂ

ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਦਿੱ ਤੀਆ ਂਿਾਣਗੀਆ ਂਨਿੀਆ ਂਰਾਸ਼ਟ ਜਕਿੱ ਟਾਂ 
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਲੋੜਿੰਦ ਤਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਉਪਰਾਲੇ : ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀਮਤੀ ਚੋਧਰੀ 

ਦੀਨਾਨਗਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), 19 ਅਪਰੈਲ  (            ) ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਿਬ ਰ ਲੋੜਿੰਦ 

ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਨਿੀਆ ਂਰਾਸ਼ਨ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਨ ੰ  ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਿੰਡਣ 

ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਅਿੱਿ ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਿਿੱਲੋਂ ਕਰਿਾਈ ਗਈ। ਉਨ•ਾਾਾ ਂਿਿੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ 

ਥਾਿਾਂ 'ਤ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕ ੇਰਾਸ਼ਨ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿੱ ਦੀਆ ਂਗਿੱਡੀਆ ਂਜਪੰਡਾਂ ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ। 
ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਜਹਲਾਂ ਕਸਬਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਜਿਖੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਕਾਹਨ ੰ ਿਾਨ ਬਲਾਕ ਲਈ 

973 ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਅਤ ੇਜਫਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੇ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਬਲਾਕ ਲਈ 2527 ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਲੋੜਿੰਦ ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਿਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰਿਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਨ•ਾਾਾ ਂ2000 ਮਾਸਕ ਅਤੇ 650 ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਿੀ ਿੰਡਣ ਲਈ ਭੇਿੇ। ਬਾਅਦ ਜਿਿੱ ਚ 

ਉਨ•ਾਾਾ ਂਅਨਾਿ ਮੰਡੀ ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਿੱਕ ਜਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਜਨਤ ਕਰਜਦਆ ਂਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮ 

ਨ ੰ  ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸ਼ੁਰ  ਕਰਿਾਇਆ। 
                ਇਸ ਮੌਕ ੇਉਨ•ਾਾਾ ਂਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਬਕ ੇਦੇ ਲੋਕ ਪਰਭਾਜਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ 

ਿਿੱ ਡੀ ਮਾਰ ਰੋਿਾਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਿਾਜਲਆ ਂਨ ੰ  ਝਿੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਾਾ ਂਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨ ੰ  ਦੇਖਜਦਆ ਂਪੰਿਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਨਿੀਆ ਂਰਾਸ਼ਨ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ 

ਹੈ, ਿੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ (ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ) ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ 

ਹੋਲਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੋ ਰੁਪਏ ਜਕਿੱ ਲੋ ਿਾਲੀ ਕਣਕ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਿੰਡ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਦਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਜਿਧਾ ਨਾ 

ਜਮਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ•ਾਾਾ ਂਲਈ ਭੁਿੱ ਖਾਂ ਕਿੱ ਟਣ ਿਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ੇਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਲੋੜਿੰਦ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਰਿੱਖਜਦਆ ਂਨਿੀਆ ਂਰਾਸ਼ਟ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਾਾ ਂਜਕਹਾ ਜਕ ਹਾਲਾਂਜਕ ਦੀਨਾਨਗਰ ਖੇਤਰ 'ਚ 

ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਿੱਧਰ 'ਤ ੇਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋੜਿੰਦ ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤ ੇਦਿਾਈਆ ਂਪਹੰੁਚਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨ•ਾਾਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਗਰਜਹ ਜਿਖੇ ਸਥਾਜਪਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦ ੇਮੁਲਾਿਮ ਅਿੱਿ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ 'ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
            ਉਨ•ਾਾਾ ਂਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਹੀ ਰਜਹਣ ਅਤ ੇ

ਜਸਰਫ਼ ਿਰ ਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣ। ਜਿਸਦ ੇਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਿੱਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਿਰ ਰ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਐਸਡੀਐਮ ਰਮਨ ਕੋਛੜ, ਤਜਹਸੀਲਦਾਰ ਮਨਿੀਤ ਜਸੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਜਹਰੀ ਪਰਧਾਨ 

ਨੀਟ  ਚੌਹਾਨ, ਏਐਸਐਫ਼ਓ ਜਰਤ  ਮਹਾਿਨ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਸੁਖਿੀਤ ਜਸੰਘ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਭਿੱ ਟੀ, 



ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਿੀਤ ਜਸੰਘ ਮੰਿ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ, ਿੋਨ ਇੰਚਾਰਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਘੀਆ ਂਅਤ ੇਸਰਪੰਚ 

ਟਜਹਲ ਜਸੰਘ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ 'ਚ ਹਾਿਰ ਸਨ।   
--------------ਕੈਪਸ਼ਨ-----4---5 

4--ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚਧੌਰੀ ਕਸਬਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਜਿਖੇ ਲੋੜਿੰਦ ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਡ ਗਿੱਡੀਆ ਂ

ਨ ੰ  ਰਿਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

5.. ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਿਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਨਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ 

ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਤੇ ਹੋਰ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/19170/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਜਲਆ ਂਤੇ ਰਾਿਾਂ ਜਿਚੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਕੰਬਾਇਨਾਂ ਤ ੇਉਨਾਂ ਦ ੇਡਰਾਈਿਰਾਂ ਆਜਦ ਸਬੰਧੀ 
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਜਹਿੱ ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ 

ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਨਾਜਕਆ ਂ'ਤ ੇਪੁਜਲਸ ਜਿਭਾਗ ਨ ੰ  ਜਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਹਨ ਿਰ ਰੀ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਅਪਰੈਲ (       ) ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੰ  ਸੁਚਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਜਿਲੇ ਜਿਚ ਬਾਹਰਲੇ 

ਜਿਜਲ•ਆ ਂਿਾਂ ਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਕੰਬਾਇਨਾਂ ਤ ੇਉਨਾਂ ਦ ੇਡਰਾਈਿਰਾਂ ਆਜਦ ਦੀ ਿਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 

ਬਚਾਅ ਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖਜਦਆ ਂਿਰ ਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਸ. ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਿਧੀਕ ਜਿਲ•ਾਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲਾ 
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨ ੰ  ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਦਾ 

ਸ਼ੀਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਜਲ•ਆ ਂਅਤੇ ਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ  ਲਈ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਆ 

ਰਹੀਆ ਂਹਨ।  ਇਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ/ਜਮਸਤਰੀ ਅਤ ੇਫੋਰਮੈਨ ਆਜਦ ਿੋ ਿੀ ਜਿਅਕਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਜਿਅਕਤੀਆ ਂਦਾ 

ਜਿਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪ ਿੀ ਦ ੇਦਫਤਰ ਜਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਾਜਕਆ ਂਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ 

ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਕਰਪਾਲਤਾ  ਕੀਤੀ ਿਾਿ ੇਜਕ ਕੰਬਾਇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਉਕਤ 

ਜਿਅਕਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਾਿ ੇਜਕ ਉਹ ਿਾਂ 14 ਜਦਨਾਂ ਦ ੇਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜਿਚ ਰਜਹਣਗੇ ਿਾ ਜਿਹੜੇ ਜਪੰਡ ਜਿਚ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਉਸ ਜਪੰਡ ਦ ੇਬੀ.ਐਲ.ਓ/ਸਰਪੰਚ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਜਧਤ ਹਸਪਤਾਲ/ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਜਸਿਲ 

ਹਸਪਤਾਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ, ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕਲਾਨੋਰ, ਫਜਤਹਗੜ• ਚ ੜੀਆ ਂਤ ੇ

ਭਾਮ , ਜਿਹੜਾ ਿੀ ਉਸ ਨ ੰ  ਨਿਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਚ ਿਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ  ਿੋਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਲ  ਕਾਰਨਰ ਜਿਚ ਿਾ ਕੇ ਟਸੈਟ ਬਾਰ ੇਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ 

ਿਾਿ ੇਅਤ ੇਆਪਣੀ ਟੈਸਜਟੰਗ ਜਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰਿੱਖੀ ਿਾਿੇ। 
ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਹੜਾ ਿੀ ਕੰਬਾਇਨ ਡਰਾਈਿਰ, ਉਸਦਾ ਜਮਸਤਰੀ ਿਾਂ ਫੌਰਮੈਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਜਖਲਾਫ 

ਜਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ। 
-------------ਕੈਪਸ਼ਨ-------- 

ਸ. ਤੇਜਿੰਦਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਿਧੀਕ ਜਿਲ•ਾਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


