ਪ੍ਰੈਸ ਨੋ ਟ ਨੰਬਰ 1
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪ੍ਰਕਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਦਲ
ਕਰੋਨਾ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲੇ ਗੀ ਪ੍ੂਰੀ ਤਨਖਾਹ
ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਜ਼ਦਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਜ਼ਖਆ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਵਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਇਿੱ ਥੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ
ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਜ਼ਲਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ
ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੁਸਜ਼ਕਲ ਦੌਰ ਜ਼ਵਚ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਅਜ਼ੜਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਜ਼ਵਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪ੍ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ 50
ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹੰ ਗਾਮੀ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱ ਧੀਕ ਮੁਿੱ ਖ ਸਕਿੱ ਤਰ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਪ੍ਟਣ ਲਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਵਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਜ਼ਲਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ੁਿੱ ਜ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਸਕੰ ਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ
ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੌ ਮੀ ਜੰ ਗ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਸਆਸਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਰੋਜ 25 ਹਜਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਿੱ ਜ਼ਕਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖੁਆਇਆ ਜਾ
ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 7900 ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਜ਼ਡਆ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ 7 ਜ਼ਦਨ ਪ੍ਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਜੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ
ਵੰ ਜ਼ਡਆਂ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਉਨਾਂ 1000 ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਿੱ ਜ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੁਿੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰ ਜ਼ਡਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਜਕਰ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਸ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੂਬੇ ਦੀ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ
ਸੀਸੀ ਜ਼ਲਮਟ ਮੰ ਜੂਰ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਢੁਿੱ ਕਵੀਂ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਜ਼ਦਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕਰਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜ਼ਵਕਰੀ ਕਰ ਸਕਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ੰ ਜਾਾਬ ਤੋਂ ਰੋਜਾਨਾਂ ਲਗਭਗ 30 30 ਮਾਲ
ਗਿੱ ਡੀਆਂ ਦੂਜ਼ਜਆਂ ਸੂਜ਼ਬਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਭੰ ਡਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਉਪ੍ਲਬਿੱ ਧ
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਅਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈ ਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ
ਦੀ ਸਮੀਜ਼ਖਆ ਵੀ ਕੀਤੀ,

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀਜ਼ਨਵਾਸਨ, ਐਸਐਸਪ੍ੀ ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਜ਼ਨਗਮ ਸਰੀ
ਜ਼ਬਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ੇਰਜ਼ਗਿੱ ਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਸ: ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਟਵਾਣਾ, ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਸ਼ਰੀ ਕੇ.ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਿੱ ਸਟ, ਸ਼ਰੀ ਅਰੁਣ ਵਧਾਵਨ, ਸ਼ਰੀ ਜਗਰੂਪ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਗਿੱ ਲ, ਸ਼ਰੀ ਅਸੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਰੀ ਪ੍ਵਨ ਮਾਨੀ, ਸ਼ਰੀ ਰਾਜਨ
ਗਰਗ, ਸ਼ਰੀ ਬਲਜ਼ਜੰ ਦਰ ੇ ਕੇਦਾਰ, ਸ਼ਰੀ ਅਜ਼ਨਲ ਭੋਲਾ, ਸ਼ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਝੂੰ ਬਾ, ਸ਼ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਘੁਿੱ ਦਾ, ਸ਼ਰੀ ਟਜ਼ਹਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਰਤਨ
ਰਾਹੀ ਆਜ਼ਦ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋ ਟ ਨੰਬਰ ੨
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਦੇ ਦਾਨਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਚ ਰਾਹਤ ਫੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ 13.64 ਲਿੱਖ
ਜ਼ਵਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦਾਨਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਜ਼ਵਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਸ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਤੇ ਸਥਾਜ਼ਪ੍ਤ 'ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਕੋਜ਼ਵਡ ਰਾਹਤ ਫੰ ਡ' ਲਈ 13.64 ਲਿੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚੈਕ ਭੇਂਟ
ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਨਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਇਹ ਪ੍ੂਰੀ ਕੌ ਮ ਲਈ ਪ੍ਰਖ ਦੀ ਘੜੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਉੱਚ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀਲੀਆਂ
ਸਫਾਂ ਜ਼ਵਚ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਜ਼ਖਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਜਿੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਵਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਲੋ ਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ।
ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰ ਡ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਦਾਨਵੀਰ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਜੋ
ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਜ਼ਵਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰ ਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਵਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਜੰ ਦਲ ਵਿੱ ਲੋਂ 5 ਲਿੱਖ ਰੁਪ੍ਏ, ਸਰੀ ਡੀਪ੍ੀ ਗੋਇਲ ਗਰੀਨ ਜ਼ਸਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ 2.51 ਲਿੱਖ ਰੁਪ੍ਏ, ਰਾਇਸ ਸ਼ੈਲਰ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱ ਲੋਂ 1 ਲਿੱਖ ਰੁਪ੍ਏ, ਪ੍ੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ੰ ਪ੍ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱ ਲੋਂ 1 ਲਿੱਖ ਰੁਪ੍ਏ, ਜ਼ਰਟੇਲ ਕਜ਼ਰਆਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱ ਲੋਂ 1 ਲਿੱਖ
ਂ ਟਰੇਡਰਿ 1 ਲਿੱਖ ਰੁਪ੍ਏ, ਯੋਗੇਸ਼
ਰੁਪ੍ਏ, ਇੰ ਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਵਿੱ ਲੋਂ 1 ਲਿੱਖ ਰੁਪ੍ਏ, ਮਨੂੰੂੂ ਇੰ ਜਨੀਅਰਿ ਐਡ
ਕੁਮਾਰ ੇ ਕੇਦਾਰ 51 ਹਜਾਰ ਰੁਪ੍ਏ, ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰਪ੍ਰੈਜਟੈਜ਼ਟਵ 31 ਹਜਾਰ ਰੁਪ੍ਏ, ਮਾਡਲ ਟਾਉਨ ਦੇ ਵਸੰ ਜ਼ਦਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ 31
ਹਜਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਿੱ ਧਰੀ ਫੰ ਡ ਲਈ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ
ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਜੋ ਇਸ ਫੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 'ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਕੋਜ਼ਵਡ ਰਲੀਫ ਫੰ ਡ' ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 50100342803123 ਜ਼ਵਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ 'ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. 0000187' ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਸਪ੍ੀ ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਜ਼ਨਗਮ ਸਰੀ ਜ਼ਬਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ੇਰਜ਼ਗਿੱ ਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਸ:
ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਟਵਾਣਾ, ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਸ਼ਰੀ ਕੇ.ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਿੱ ਸਟ, ਸ਼ਰੀ ਅਰੁਣ
ਵਧਾਵਨ, ਸ਼ਰੀ ਜਗਰੂਪ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਗਿੱ ਲ, ਸ਼ਰੀ ਅਸੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਰੀ ਪ੍ਵਨ ਮਾਨੀ, ਸ਼ਰੀ ਰਾਜਨ ਗਰਗ, ਸ਼ਰੀ ਬਲਜ਼ਜੰ ਦਰ ੇ ਕੇਦਾਰ, ਸ਼ਰੀ ਅਜ਼ਨਲ
ਭੋਲਾ, ਸ਼ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਝੂੰ ਬਾ, ਸ਼ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਘੁਿੱ ਦਾ, ਸ਼ਰੀ ਟਜ਼ਹਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਰਤਨ ਰਾਹੀ ਆਜ਼ਦ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਕੋਜ਼ਵਡ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਜ਼ਿਲਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈ ਕ ਕਰਕੇ ਲਈ ਸਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਡਵੀਿਨਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਰਜ਼ਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌ ਜ਼ਸ਼ਕ ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਇਿੱ ਥੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ
ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨਅਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈ ਕ ਕਰਕੇ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰ ਤਜਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜ਼ਖਆ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਜਲ਼ੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ
ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣ
ਕਰਨ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਇਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਲਹਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ
ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱ ਕੀ ਮਰੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ਸਰੀ ਰਜ਼ਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌ ਜ਼ਸ਼ਕ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਜਿੱ ਥੇ ਪ੍ਿੱ ਜ਼ਕਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਿੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ

ਵੰ ਜ਼ਡਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਬੁਜ਼ਨਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰ ਡ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਜ਼ਹਤ ਵੀ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰ ਡ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਜ਼ਕੰ ਗ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਿੱ ਲ ਤਿੱ ਕ 58 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਜਆਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱ ਕ 17 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਰਪ੍ੋਟ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਨੈ ਗੇਜ਼ਟਗ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ
ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਊਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਖਲਾਫ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਜ਼ਨਗਮ ਸਰੀ ਜ਼ਬਕਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸ਼ੇਰਜ਼ਗਿੱ ਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਸ: ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਟਵਾਣਾ, ਜ਼ਸਵਲ
ਸਰਜਨ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

