I/27447/2020
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ 5 ਲੱਖ 03 ਹਜਾਰ 620 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਮਈ (

) ਸਰੀ ਜ਼ਹਮਾਂਸ਼ੂ ਕੱ ਕੜ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 23 ਮਈ ਤਕ 503620 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 938 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 98 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ
ਜ਼ਿਚੋਂ 98 ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿਲੋਂ 140313, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਿਲੋਂ 105197, ਪਨਸਪ ਿਲੋਂ 103483,
ਿੇਅਰਹਾਊਸ ਿਲੋਂ 93681, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿਲੋਂ 59204 ਅਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਿਲੋਂ 1742 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।
----------------

I/27449/2020
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਨਾ
ਲਗਾਈ ਜਾਿੇ-ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ
ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ 91 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿਰੁੱ ਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 76 ਚਲਾਨ ਕੱ ਟੇ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਮਈ (

) ਡਾ. ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਧੰ ਜੂ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ

ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦ ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਨਾ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਪੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਜ਼ਿੱ ਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਨਾ ਲਾਉਣ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ 10 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿੈਨਾਂ ਜ਼ਿਲ•ੇੇ ਅੰ ਦਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਪੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਤਕ
ਜਾ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦ ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ.
ਰਣਧੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਠਾਕੁਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਿੀ ਮੋਜਦ
ੂ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰ ਧੀ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆਂ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋ ਕ
ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਸਦੇ ਚਲਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰ ਦਰ 91 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹਿਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰ ਟਰੋਲ ਐਕਟ 1981 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 39 ਤਜ਼ਹਤ 76 ਚਲਾਨ ਕੱ ਟਕੇ 1 ਲੱਖ 90 ਹਿਾਰ
ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਜ਼ਟਰਬੂਨਲ, ਨਿੀ ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਿੱ ਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦ-ਖੁੰ ਹਦ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਜ਼ਫਰ ਿੀ ਕਈ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਿੱ ਲੋ ਅਜੇ ਿੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲਗਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਸਰਫ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ
ਪਰਭਾਿ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਿਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਕਤੀ ਤੇ ਿੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦ ਖੂੰ ਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਜ਼ਿਲ•ੇਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿੱ ਲੋ ਜ਼ਿਲ•ੇੇ ਜ਼ਿੱ ਚ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਿਾਜ਼ਲਆ ਘਟਨਾਂਿਾ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਂ ਰੀਆਂ ਿੀ
ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿਮੀਨੀ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਜ਼ਿਟ ਰੈੈੱਡ ਐਟ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜ਼ਮਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ਸਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ਜਹੇ
ਲੋ ਕ ਿਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱ ਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਜਥੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਰਦਜ਼ੂ ਸ਼ਤ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਿੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱ ਗ ਲਾਗਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਚਲੇ
ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ੇਾੇਂ ਸਖਤ ਲਫਜਾਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੋ ਿੀ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਰੁੱ ਧ
ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਤਂੇੋ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

I/27455/2020
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ 2512 ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 2231 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 23 ਮਈ (

) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ

ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੇ 2512 ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 2231 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹੈ, 133 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ,
138 ਪੈਂਜ਼ਡਗ ਅਤੇ 10 ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰਜੈਕਟ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 133 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 03 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਿਚ ਇਕ
ਜ਼ਪੰ ਡ ਭੈਣੀ ਪਸਿਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 01 ਜ਼ਪੰ ਡ ਠੀਕਰਿਾਲ ਅਤੇ 01 ਜ਼ਕਰਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਬਟਾਲਾ ਦਾ , ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤੀ ਜ਼ਦਨੀਂ
ਲਜ਼ਧਆਣਾ ਜ਼ਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
122 ਮਰੀਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ (114 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, 08 ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।
ਅੱ ਜ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜਾਗੋਿਾਲ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਰਜ਼ਹਣ ਿਾਲੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨੀਂ ਮੁੰ ਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ 07 ਪੀੜਤ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੌਿਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਲੱਛਣ
ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ 03 ਪੀੜਤ ਧਾਰੀਿਾਲ ਅਤੇ 05 ਪੀੜਤ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਖੇ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਗਨ।
--------------

