
I/24423/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚੋਂ 54 ਪਰਿਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਜ਼ਿਲੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ 

ਯਾਤਰੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਧੰਨਿਾਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਮਈ (         ) ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗ ੂਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਪੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ 

ਚਾਹਿਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਪਜ਼ਹਲਕਦਮੀ ਤਜ਼ਹਤ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦ ੇਚਲਜ਼ਦਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਜਲੇ ਤੋਂ 02 ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 54 ਪਰਿਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ 

ਸਰੀ ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਜ਼ਿਖੇ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਤ ੇਉਥੋ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਜ਼ਜਲੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
                         ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 

ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿੇਰੇ ਕਰੀਬ 8 ਿਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 02 ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ 

ਨੰੂ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰਿਾਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਐਨ.ਪੀ ਜ਼ਸੰਘ ਐਕਸੀਅਨ 

ਿਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਭਾਗ-ਕਮ –ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਜਲਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਇਨਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤ ੇਪੀਣ ਦੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਦ ੇਕੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਖਜ਼ਦਆਂ ਹੀ ਰਿਾਨਾਂ ਕੀਤਾ 

ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੀਣ ਲਈ ਦ ੋਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ, ਚਨੇ, ਗੁੜ, ਜ਼ਬਸਕੁਟ ਅਤੇ ਫਲ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਤੇ ਜ਼ਿਚ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀ 

ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਿੇ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਾਨਾ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦ ੇਜ਼ਨਿਾਸੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ 

ਲਈ ਉਹ, ਉਨਾਂ ਦ ੇਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰਣੀ ਰਜ਼ਹਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਉਨਾਂ ਇਥੇ ਗੁਰਦਸਾਪੁਰ ਜ਼ਿਖੇ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ 

ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਤ ੇਹਰ ਲੋੜੀਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੁਜਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ 

ਖੱੁਲ•ਣ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਰੂਰ ਿਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਪਰੰਤੂ 

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਮਿਬੂਰੀ ਿਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਹਰਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਐਸ.ਪੀ (ਡੀ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸਲੀਦਾਰ, ਕੰਿਰਜੀਤ ਰੱਤੜਾ ਐਸ.ਡੀ.ਓ, 

ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ, ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਦ ਮੋਜੂਦ ਸਨ। 

 

 

 

 



I/24428/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ 4 ਲੱਖ 78 ਹਿਾਰ 013 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਮਈ (         ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਫਸਲ 

ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਨਾੜ ਨੰੂ ਿਮੀਨ ਜ਼ਿਚ ਹੀ ਿਾਹੁਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਜਥੇ 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੂਜ਼ਸ਼ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਿੀ ਖਤਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਕਿਰੀ ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੀਰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖੰੂਦ ਨੰੂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਲੀ ਜ਼ਿਚ ਿਹਾਉਣ, ਇਸ 

ਨਾਲ ਜ਼ਜਥੇ ਜ਼ਮੱਤਰ ਕੀੜੇ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਿਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਜ਼ਹੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ 

ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੀਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ 

ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਕ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਿੇ ਤ ੇਉਸਨੰੂ 

ਿਮੀਨ ਜ਼ਿਚ ਹੀ ਿਹਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਿੇ। 
ਉਨ•ਾਾਾ ਂਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 12 ਮਈ ਤਕ 479137 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 478013 

ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 792 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 89 ਫੀਸਦ 

ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 89 ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿਲੋਂ 134456, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਿਲੋਂ 98528, ਪਨਸਪ ਿਲੋਂ 97018, ਿੇਅਰਹਾਊਸ ਿਲੋਂ 

90031, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿਲੋਂ 56238 ਅਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਿਲੋਂ 1742 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/24429/2020  

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਿਲੋਂ ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਧਾਰੀਿਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ 

ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ-ਜਲਦ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਮਈ (       )  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ 

ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੱੁਖ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦ ੇਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ।   
ਸ. ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਧਾਰੀਿਾਲ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੱੁਖ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ 

ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। 
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਲੋੜੀਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ 

ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਸਿੇਰੇ, ਦੁਪਜ਼ਹਰ, ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਪੋਸ਼ਜ਼ਟਕ ਆਹਾਰ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ, ਬਿਰੁਗਾਂ ਤ ੇਔਰਤਾਂ ਦੀ 

ਹਰ ਲੋੜੀਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਪਾਠ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ 

ਲਾਈਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਬੱਲ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਪੀੜਤ 

ਜਲਦ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲਾਫ ਜੰਗ ਜ਼ਜੱਤ ਕੇ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ 

ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਧਾਰੀਿਾਲ ਜ਼ਿਖੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦ ੇਬਹੁਤ ਿਧੀਆਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, 

ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਿਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਜਜ਼ਤੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਭੰਗੂ.ਐਸ.ਈ ਮੰਡੀਕਨ ਬੋਰਡ, ਬਲਦੇਿ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜ਼ਜਸਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਜ਼ਜਲਾ ਮੰਡੀ 

ਬੋਰਡ, ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਧਾਰੀਿਾਲ ਡਾ. ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਆਜ਼ਦ ਮੋਜੂਦ ਸਨ। 
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਿੇ-ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਅਫਸਰ 

ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਜ਼ਟਰਬੂਨਲ, ਨਿੀ ਜ਼ਦੱਲੀ ਿੱਲੋ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ-ਖੰੁਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ 

ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ 31 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿਰੱੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਮਈ  (          ) ਡਾ. ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਧੰਜੂ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ 

ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਪੰਡ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤ 

ਮੁਜ਼ਹੰਮ ਜ਼ਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ ੋਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਾੋਹਣ ਤੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜ਼ਪਛਲੇ 20 ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ 04 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿੈਨਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਪੰਡ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ 

ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਰਣਧੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਠਾਕੁਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਿੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ। 
ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨਾਲ 

ਪੀੜਤ, ਨਾੜ ਨੰੂ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੰੂਏ ਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਕਿਰੀ ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗ ੇ

ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੰੂ ਪਰਦੂਜ਼ਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ, ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਿਾਤਿਰਣ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਅੱਗ ੇਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਨਾੜ ਨੰੂ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆਂ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਜ਼ਜਸਦੇ ਚਲਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ 31 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਜ਼ਟਰਬੂਨਲ, 

ਨਿੀ ਜ਼ਦੱਲੀ ਿੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ-ਖੰੁਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਜ਼ਫਰ ਿੀ 

ਕਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲੋ ਅਜੇ ਿੀ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਸਰਫ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਿ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਸਗੋ 

ਿਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਕਤੀ ਤੇ ਿੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ। 
ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖੰੂਦ ਨੰੂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਿੱਲੋ ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਜ਼ਿੱਚ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਿਾਜ਼ਲਆ ਘਟਨਾਂਿਾ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਅਜ਼ਜਹੇ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਿਚ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈੈੱਡ ਐਟਂਰੀਆਂ ਿੀ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜ਼ਮਲਣ ਿਾਲੀਆ ਂ

ਸਬਜ਼ਸਡੀਆ ਂਸਮੇਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ਜਹੇ ਲੋਕ ਿਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

ਉਨਾਂ ਜ਼ਜਲੇ ਦਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। 

ਉਨਾਂ ਹਾ ਜ਼ਕ ਮਸੂਜ਼ਹਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਮਕਸਦ ਜ਼ਿਚ ਕਾਮਯੋਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਾਗਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੀਰਾਂ ਨੰੂ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਜਥੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਰਦੂਜ਼ਸ਼ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਿੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਗਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਚਲੇ ਜ਼ਮੱਤਰ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਸਖਤ ਲਫਜਾਂ 

ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਕਹਾ  ਜੋ ਿੀ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਰੱੁਧ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਤਂਾ ੋਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

 

 

 



I/24450/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ ਨੇ 11.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਿਾਲੀ ਜ਼ਧਆਨਪੁਰ- ਫਤਜ਼ਹਗੜ• 

ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਦ ੇਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਜ਼ਖਆ 

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਮਈ  (      )  ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ ਜੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 
ਤੋਂ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਿੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਧਆਨਪੁਰ ਤੋਂ ਫਤਜ਼ਹਗੜ ਚੜੂੀਆਂ ਤੱਕ ਬਣਨ ਿਾਲੀ 15.66 ਜ਼ਕਲੋਮੀਟਰ  ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦ ੇ

ਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਜ਼ਖਆ। ਕਜ਼ੋਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਜ਼ਦਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕ ੇਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆ ਂਜ਼ਜਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਜ਼ਿੱਥ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਆਜ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਾਾਂ 

ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।ਇਸ ਮੌਕ ੇਗੁਰਜ਼ਸਮਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਨੂਪ ਜ਼ਸੰਘ ਮੰਡੀ 

ਬੋਰਡ ਿੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ। 
                        ਸ. ਰੰਧਾਿਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ ਉਪਰ ਕੁੱ ਲ ਕਰੀਬ ਸਾਢ ੇ11 ਕਰੋੜ 
ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਿੇਗੀ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤ ੇ7.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤ ੇ4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੋ ਪੱੁਲਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ 

ਆਉਣਗੇ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਜ਼ਸੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦ ੇ27-28 ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਨੰੂ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ 

ਜ਼ਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਜ਼ਿੱਚ ਸੜਕ ਨੰੂ 10 ਫੁੱ ਟ ਤੋਂ ਿਧਾ ਕੇ 16 ਫੁੱ ਟ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
                       ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਿਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਲਕੇ ਦ ੇਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕਈੋ ਕਸਰ ਬਾਕੀ 

ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਲਾਂਘਾ ਖੱੁਲ•ਣ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦ ੇਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ ਜ਼ਜਸ 

ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦਾ ਸਰਿਪੱਖੀ ਜ਼ਿਕਾਸ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਪੰਡ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ 

ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲਆੂਂ ਨੰੂ ਦੇਖਜ਼ਦਆ ਂਸੜਕੀ ਨੈਟਿਰਕ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਿਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਚੱਲਜ਼ਦਆ ਂਅੱਜ 

ਜ਼ਧਆਨਪੁਰ-ਫਤਜ਼ਹਗੜ• ਸਾਜ਼ਹਬ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
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ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ-ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਿਾ 

ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਖੰਡ ਜ਼ਮੱਲ ਬਟਾਲਾ ਿੱਲੋ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਮਈ  (             ) ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਤ ੇਜੇਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਿਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ 

ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਖੰਡ ਜ਼ਮੱਲ ਬਟਾਲਾ ਿੱਲੋ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਜ਼ਮੱਲ ਨੰੂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਇੰਨਸੈਜ਼ਟਿ ਖੰਡ 

ਜ਼ਰਆਇਤੀ ਦਰ ਤ ੇਿੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਿੰਡਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਹੱਤ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਖਆਲ 

ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
         ਸ. ਬਲਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਡਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਾਕਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਖੰਡ ਜ਼ਮੱਲ ਬਟਾਲਾ ਿੱਲੋ 

ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਟਾਲਾ ਖੰਡ ਜ਼ਮੱਲ ਿੱਲੋ ਇੱਕ ਜ਼ਕਲੋ, ਦ ੋਜ਼ਕਲੋ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਕਲੋ ਖੰਡ ਦੇ 

ਪੈਕਟ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਜ਼ਮਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਤ ੇਜ਼ਸਿਲ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਲੋੜਿੰਦ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿੱਚ ਿੰਡਣ ਿਾਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੱਲ ਏਰੀਏ ਦ ੇਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਧੀਆ ਜ਼ਕਸਮਾਂ ਦ ੇਗੰਨੇ ਦ ੇਸ਼ੱੁਧ ਬੀਜ ਗੰਨਾ ਪਰਜਨਣ ਖੋਜ ਕੇਦਰ 

ਕੋਇੰਮਬਾਟੂਰ ਦ ੇਖੇ'ਤਰੀ ਕੇਦਰ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਿਰਜ਼ਸਟੀ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਦ ੇਖੇਤਰੀ ਕੇਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤ ੋਮੰਗਿਾ ਕੇ 

ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਜੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਗੰਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜ਼ਿੰਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ 

ਆਿੇ। 
      ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋ' ਇਲਾਿਾ ਜ਼ਮੱਲ ਿੱਲੋ ਸ਼ੱੁਧ ਜ਼ਕਸਮਾਂ ਦ ੇਗੰਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕ ੇਸੀਡ ਨਰਸਰੀ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜ਼ਜੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਲਾਗਤ ਤ'ੋ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਪਛਲੇ ਜ਼ਦਨੀਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਿੱਲੋ ਿੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਜਸਦੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਜ਼ਜੰਮੀਦਾਰਾਂ ਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਤ' ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਜ਼ਮੱਲ ਿੱਲ ਜ਼ਜੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਾਈਆਂ ਆਜ਼ਦ ਿੀ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਰਾਹੀ ਉਨਾਂ• ਦ ੇਏਰੀਏ ਜ਼ਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ 

ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਜ਼ਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਮੱਲ ਦ ੇਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਿੱਲੋ' ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ 

ਨੰੂ ਿਟਸਅੱਪ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਮੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰਟੇਲ ਸ਼ਾਪ ਤ ੇਮਾਰਕਫੈਡ, ਜ਼ਮਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦ ੇਪਰੋਡਕਟਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਿਾਜ਼ਜਬ 

ਰੇਟਾਂ ਤ ੇਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
       ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੇ ਜ਼ਦਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋ' ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਖੰਡ ਜ਼ਮੱਲਾਂ ਿਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿੱਚੋ' ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਮੱਲ ਜ਼ਹੱਸੇ ਆਉਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਜੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦ ੇਬੈਂਕ ਖਾਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਮੱਲ ਦ ੇਸਮੂਹ 

ਅਫਸਰਾਂ ਿੱਲੋ' ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਿਰਕਰਾਂ ਿੱਲੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਜ਼ਿੱਚ 

ਯੋਗਦਾਨ ਿਜੋ' ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਮੱਾੱਲ ਜ਼ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ 

ਿਾਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ। 
-------------------------------- 

 

 



 

 


