ਪ੍ਰੈਸ ਨੋ ਟ ਨੰਬਰ 1
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰ ਡਣ ਜ਼ ਿੱ ਤ ਭੇਜੇ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਜ਼ਿਲਾ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ 1100 ਪ੍ੈਕੇਟ ਕੇਲੇ ਅਤੇ 400 ਪ੍ੈਕੇਟ ਆਲੂਆਂ
ਦੇ ਭਰੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਵਾ ਨ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਨ। ਇ ਸਮਾਨ ਜਰੂਰਤਮੰ ਦ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਵਾ ਨਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਇਿੱ ਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ
ਮੰ ਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਪ੍ਰੀਤ ਕੰ ਵਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਾਜਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਲੋ ੜਵੰ ਦ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰ ਰ ੇ ਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਰ ਰੋਜ ਲਗਭਗ 15000 ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਿੱ ਜ਼ਕਆ ੋਇਆ ਭੋਜਨ
ਮੁ ਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ ੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਸੁਿੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ੈਕੇਟ ਵੀ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡੇ ਜਾ ਰ ੇ ਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ ੈ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਿੱ ਖਾ ਨ ੀਂ ਰਜ਼ ਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ੀਲ
ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਦੇ ਰਜ਼ ਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਦੇ ਸਜ਼ ਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱ ਡੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ
ਟਾਲ ਸਕਾਂਗੇ।ਇ ਿਲ ਤੇ ਸਬਜੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੰ ਵਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜਨੀਅਰ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਸਰੀ
ਜ਼ਵਪ੍ਨ ਖੰ ਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵਚ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ੍ੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜ਼ਵਤ
ਸਬਜੀ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰ ਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਵਵਸਥਾ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਪ੍ਰੀਤ ਕੰ ਵਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਬਜੀ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਆੜਤੀਆਂ, ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਜ਼ਵਚਕਾਰ ਆਪ੍ਸੀ ਿਾਸਲਾ ਬਜ਼ਣਆ ਰ ੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਿਰਸ ਤੇ ਮਾਰਜ਼ਕੰ ਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ਕ ਇਕ
ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰ ੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸਜ਼ਟੰ ਗ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜ਼ਵਤ
ਅੰ ਡੇ ਤੇ ਜ਼ਚਕਨ ਦੀ ੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਓਧਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਜ਼ਵਚ ਅੰ ਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਚਕਨ ਦੀ ੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ੈ। ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਡਾਇਰਕੈਟਰ
ਪ੍ਸ਼ੂ ਪ੍ਾਲਣ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕ ਿੋਨ ਨੰਬਰ 92167 63604, 92167 63607, 92167 63603, 70096
31392 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅੰ ਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਚਕਨ ਦੀ ੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਸਜ਼ ਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਰੰ ਜ਼ਭਆ ਕੰ ਮ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਜ਼ਿਲਾ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਵਚ ਸਜ਼ ਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਆਇਆ ੈ। ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ ਕਾਰੀ
ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਪ੍ਸ਼ੂ ਿੀਡ ਆਜ਼ਦ ਮੁ ਈਆ ਕਰਵਾ ਰ ੀਆਂ ਨ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਸਰੀ ਅਜ਼ਨਲ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਏਆਰ ਰੁਜ਼ਪ੍ੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ ਕਾਰੀ
ਸਭਾਵਾਂ ਰਾ ੀਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ ੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ ਦਾ
ਮ ਿੱ ਤਵ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ ੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਪ੍ਣੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ ਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ
ੁੰ
ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੇ ਇੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਲਈ
ਖੋਲ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ੈ।

ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ੜੇ ਜ਼ ਿੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ
ਰਿੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਸਜ਼ ਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਗਆ ੈ ਪ੍ਰ ਜ਼ਕਸਾਨ ਇਿੱ ਥੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ

ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ੀ ਜ਼ਰ ਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇ ਪ੍ੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮੁਸਜ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਜ਼ ਕੇ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਿੱ ਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜ਼ਵਚ ਆਪ੍ਣੀ ਭੁਜ਼ਮਕਾ ਜ਼ਨਭਾਉਣੀ ਚਾ ੀਦੀ ੈ।
ਏ.ਆਰ. ਰੁਜ਼ਪ੍ੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ ਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮਆਰੀ ਉਤਪ੍ਾਦ ਮੁ ਈਆ ਕਰਵਾਏ
ਜਾ ਰ ੇ ਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਜ਼ਨਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁ ਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰ ੀਆਂ
ਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਸਾਊਣੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ ੈ।
ਬਾਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜ਼ਵਤ
ਮੰ ਡੀ ਕਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੀਤੀ ਸਪ੍ਰੇਅ
ਓਧਰ ਨਗਰ ਪ੍ੰ ਚਾਇਤ ਮੰ ਡੀਕਲਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਚ ਅਿੱ ਜ ਸੋਡੀਅਮ ਾਈਪ੍ੋਕਲੋ ਰਾਇਡ ਦਾ ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ
ਜ਼ਗਆ। ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤਵੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ।ੈ ਇਸ
ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਸਨ ਵੀ ਵੰ ਜ਼ਡਆ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ ੈ।
ਬਾਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਜ਼ਵਤ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਬੈਂਕਾ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਭੀੜ ਜ਼ਨਯੰ ਤਰਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਆਪ੍ਸੀ ਿਾਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਜ਼ ਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾ ਰ ਲਾਈਨ ਜ਼ਵਚ ਲਿੱਗੇ ਗਰਾ ਕਾਂ ਦੇ ਖੜੇ
ੋਣ ਲਈ ਕਲੀ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਜਿੱ ਥੇ ਗਰਾ ਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖੜੇ ੋ ਸਕਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਵੀ ਰਿੱ ਖੇ
ਗਏ ਸਨ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਸਿੱ ਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਸੈਂਟ ਜੌਸਿ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਜ਼ ਯੋਗ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੈਂਟ ਜੌਸਿ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 70 ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਿੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ
ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਅਤੇ ਸਟਾਿ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਵਚ
ਰੇਕ ਇਕ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰ ਲਈ 10 ਜ਼ਕਲੋ ਆਟਾ, 5 ਜ਼ਕਲੋ ਚਾਵਲ, 10 ਜ਼ਕਲੋ ਆਲੂ, 5 ਜ਼ਕਲੋ ਜ਼ਪ੍ਆਜ, 1 ਜ਼ਲਟਰ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇਲ, ਦਾਲ 2
ਜ਼ਕਲੋ , ਖੰ ਡ 3 ਜ਼ਕਲੋ , ਨਮਕ 1 ਜ਼ਕਲੋ , ਚਾ ਪ੍ਿੱ ਤੀ ਅਿੱ ਧਾ ਜ਼ਕਲੋ , ਮਸਾਲੇ 250 ਗਰਾਮ ਆਜ਼ਦ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਸਕੂਲ
ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਿਰਜ ਨੂੰ ਸਮਝਜ਼ਦਆਂ ਇ ਸਮਾਨ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ੈ।
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇਸ ਸਜ਼ ਯੋਗ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ ਯੋਗ ਦੀ ਬ ੁਤ ਜਰੂਰਤ ੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੁਸਜ਼ਕਲ ਦੌਰ ਜ਼ਵਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੁਜੇ ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ
ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋ ਟ ਨੰਬਰ 4
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਜ਼ਮਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੁੜ ਤੈਅ
ਮਾਤਾ-ਜ਼ਪ੍ਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨ ੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮਿਬੂਰ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟੇੇ੍ਰਟ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ਼ੈਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਜ਼ਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਜ਼ਪ੍ਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਨ ੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪ੍ਜ਼ ਲਾਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਜ਼ਲਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ
ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਜ਼ਮਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਰੀ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟੇੇ੍ਰਟ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ

ਾਲਾਤ ਸੁਧਰਣ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਸਬੰ ਧਤ

ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਜ਼ਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮ ੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ
ਲੈ ਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਿੁਰਮਾਨਾ ਆਜ਼ਦ ਨ ੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਇਕ ਜ਼ਤ ਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਖੁਿੱ ਲੀਆਂ, 21017 ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਏ ਰੁਪ੍ਏ

ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਜ਼ਤ ਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ
ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰ ਰੋਜ ਇਕ ਜ਼ਤ ਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ
ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਨਗਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾ ਵੀ ੋ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਸ
ਸਬੰ ਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਨ ਜ਼ਕ ਉ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਗਰਾ ਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾ ਜੁੜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰਾ ਕਾਂ ਦੇ ਉਡੀਕ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨ।
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਬੈਂਕ ਜ਼ਵਚ ਨਗਦੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉ ੀ ਆਵੇ ਜ਼ਜਸ ਕੋਲ ਏਟੀਐਮ
ਦੀ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਨਾ

ੋਵੇ ਅਤੇ ਬ ੁਤ ਜਰੂਰੀ

ੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ ੜੇ ਲੋ ਕ ਜ਼ਡਜਜ਼ਟਲ ਲੈ ਣਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਨ ਉ

ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਣਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਜ਼ ਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜ਼ਖਲਾਿ ਆਪ੍ਣੀ ਜੰ ਗ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਿੱ ਤ ਾਸਲ
ਕਰ ਸਕੀਏ।ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਿੱ ਜ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੁਿੱ ਲ 21107 ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਣਦੇਣ ਕੀਤਾ। ਇੰ ਨਾਂ
ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਜਆਦਾਤਰ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨਰ ਸਨ।
ਓਧਰ ਐਲਡੀਐਮ ਸਰੀ ਜੈਸੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 331 ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਨੁੰਮਾਇੰ ਦੇ (CSP, BC,AEPS) ਰ ਰੋਜ ਲੈ ਣਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ ਅਤੇ 350 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਏਟੀਐਮ ਵੀ ਰ ਰੋਜ ਖੁਿੱ ਲ ਰ ੇ ਨ ਤਾਂ
ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਨਗਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਅਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਧਨ ਜ਼ਨਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ੋਸਟਲ ਬੈਂਕ ਰਾ ੀਂ ਵੀ ਲੋ ਕ
ਧਨ ਜ਼ਨਕਾਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਨ ਜਦ ਜ਼ਕ ਇਕ ਜ਼ਤ ਾਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਖੁਲਿੱਦੀਆਂ ਰਜ਼ ਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸੈਨੈਟਾਈਜਰ ਦੀ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾ ਰ ਗਰਾ ਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਉਜ਼ਚਤ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ੈ।

