ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ

ਵਧੀਕ ਮੁੱ ਖ ਸਕੁੱ ਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਠ ਿੰ ਡਾ ਠਵਖੇ ਕੋਠਵਡ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ
ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬਿੰਧਾਂ ਦਾ ਠਿਆ ਜਾਇਜਾ
-ਹਾਿੇ ਤੁੱ ਕ ਬਠ ਿੰ ਿਾ ਠਜਿਹੇ ਠਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਠਜਟਵ ਕੇਸ-ਸਿੰ ਜੈ ਕਮਾਰ
-ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਠਿਆਂ ਨਿੰ ਰੁੱ ਠਖਆ ਜਾਵੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਠਵਚ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 29 ਅਪਰੈਲ੍ : ਵਧੀਕ ਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱ ਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰੀ ਸੰ ਿ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਅੁੱ ਿ਼
ਬਜ ੰ ਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਜਵਡ ਰਾਹਤ ਕਾਰਿ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਲ੍ਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਵਾਸਨ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜਸੰ ਘ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੀਜਨਅਰ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍
ਬੈ ਕ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰੀ ਸੰ ਿ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱ ਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਜ ੰ ਡਾ ਹਾਲ੍ੇ
ਤੁੱ ਕ ਗਰੀਨ ਿ਼ੋਨ ਜਵਚ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਿ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ
ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖੇ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਾਹਰਲ੍ੇ ਰਾਿ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ
ਮੈਡੀਕਲ੍ ਿ਼ਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ ਰੁੱ ਜਖਆ ਿ਼ਾਵੇ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ
ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਹਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਚਲ੍ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਿ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਜਕਰਆ ਦੀ ਜਨਿੱਿ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲ੍ਈ ਸੀਜਨਅਰ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਜਿ਼ਜਲ੍ਹਆਂ ਜਵਚ ਭੇਜਿ਼ਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱ ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਜਵਡ ਕਾਰਨ ਲ੍ੁੱਗੇ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ
ਿ਼ਾਵੇ ਜਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੁੱ ਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਤੁੱ ਕ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿ਼ਾਵੇ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੰ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਕਰਜਫਊ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹੀ ਇਕ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੰ ਰੋਕਣ ਦਾ।
ਸਰੀ ਸੰ ਿ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਦੁੱ ਤੇ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਮਲ੍ੇ ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਂਗ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ
ਪੁੱ ਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰ ਵੇਨਸ਼ੀਲ੍ ਹੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਿ਼ਰਰੀ ਇੰ ਤਿ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਿ਼ਾਣ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨਾ
ਹੋਵੇ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲ੍ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਨੇ ਲ੍ੈ ਣ , ਘਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੜਾ ਚੁੁੱ ਕਣ,
ਕੜੇ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲ੍ਾਇਟਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਵੀ ਜਕਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਾਲ੍ੇ ਤੁੱ ਕ 575
ਨਮਨੇ ਿ਼ਾਂਚ ਲ੍ਈ ਲ੍ਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਜਵਚੇ 491 ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਨੈ ਗੇਜਟਵ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ ਿ਼ਦ ਜਕ 84 ਦੀ ਜਰਪੋਟ
ਆਉਣੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੁੱ ਦਾਂ ਤੇ ਪਰੀ ਚੌਕਸੀ ਰੁੱ ਖੀ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ
ਜਕਹਾਜਕ ਬਾਹਰਲ੍ੇ ਜਿ਼ਜਲ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲ੍ਾਗ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਜਫਲ੍ਹਾਲ੍ ਦਿ਼ੇ ਰਾਿ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੀ ਸਬਿ਼ੀ
ਤੇ ਰੋਕ ਲ੍ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕ ਪਰਾ ਸਜਹਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੁਜਲ੍ਸ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਕਰਜਫਊ ਤੋੜਨ ਵਾਜਲ੍ਆਂ ਜਖਲ੍ਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਜਨਗਮ ਸਰੀ ਜਬਕਰਮਿ਼ੀਤ ਜਸੰ ਘ ਸ਼ੇਰਜਗੁੱ ਲ੍ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਨਗਮ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਸਮਾਿ਼ ਸੇਵੀ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਸੁੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁੱ ਜਕਆ ਹੋਇਆ ਭੋਿ਼ਨ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ

ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਸਵਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਿ਼ਰਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੁੱਜਖਆ ਜਕੁੱ ਟਾਂ
ਉਪਲ੍ਬੁੱ ਧ ਹਨ।
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਸ: ਮਨਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ 55 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ
ਹੈ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਪਰੀਤ ਕੰ ਵਰ ਜਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਵਚ 25000 ਮਾਸਕ
ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਹਨ।
I/21024/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ

ਬੇਰਜਗਾਰਾਂ ਿਈ ਆਨਿਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਠਤਆਰੀ
ਮਕਿੰ ਮਿ
ਠਸਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ੍ ਮੈਸਜ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਐਤਵਾਰ ਨਿੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 29 ਅਪਰੈਲ੍ : ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੋਿਗਾਰ ਨੌਿ਼ਵਾਨਾਂ ਲ੍ਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਨੈ ਸ਼ਨਲ੍
ਕਰੀਅਰ ਸਰਜਵਸ ਪਰੋਿ਼ੈਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਡਲ੍ ਕਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲ੍ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਜਹਤ ਜਿਲ੍ਾ
ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਊਰੋ, ਬਜ ੰ ਡਾ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਤਆਰੀ
ਮੁਕੰਮਲ੍ ਕਰ ਲ੍ਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਿ਼ੋ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਜਚਤ ਲ੍ਾਭ ਚੁੁੱ ਕ ਸਕਣ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਮਾਡਲ੍ ਕਰੀਅਰ
ਸੈਂਟਰ, ਜਿਲ੍ਾ ਰੋਿ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਊਰੋ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ.ਕਮ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਜਵਕਾਸ) ਸਰੀ
ਪਰਮਵੀਰ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਜਦੁੱ ਤੀ।
ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿ਼ਹੜੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਜਧਕਾਰੀ ਸ਼ਰੀ ਅੰ ਕੁਰਵੀਰ ਅਰੋੜਾ
ਤੋਂ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲ੍ੈ ਣ ਦੇ ਇੁੱ ਛੁਕ ਹੋਣ, ਉਹ 77107-21374 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੁੱ ਧਵਾਰ ਅਤੇ
ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਿ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜਹਰ 3:00 ਵਿ਼ੇ ਤੁੱ ਕ ਜਸਰਫ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਿ਼ ਕਰਕੇ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ੍
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਿ਼ੇਕਰ ਉਹ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਿਗਾਰ ਜਮਸ਼ਨ ਤਜਹਤ ਜਬਊਰੋ ਦੇ
ਜਡਪਟੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਰੀ ਤੀਰਥਪਾਲ੍ ਜਸੰ ਘ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲ੍ੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 70813-00013 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਸਰਫ
ਮੰ ਗਲ੍ਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸਿ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਸਿ਼ ਜਮਲ੍ਣ ਉਪਰੰ ਤ ਅਗਲ੍ੇ ਰੀ
ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੁੱ ਤੀ ਿ਼ਾਵੇਗੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰ ਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਜਸਰਫ ਮੈਸੇਿ਼ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਰਜਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ੍ ਰਾਹੀਂ ਿ਼ਾਂ ਜਫਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍
ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲ੍ਗਾਇਆ ਿ਼ਾਵੇਗਾ। ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਜਵੁੱ ਚ ਿ਼ਮ ਮੀਜਟੰ ਗ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ
ਲ੍ਾਿ਼ਮੀ ਹੈ।
I/21026/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ

ਬਠ ਿੰ ਡਾ ਠਜਿਹੇ ਠਵਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਆਂਕੜਾ 5 ਿੁੱਖ ਟਨ ਨਿੰ ਪ੍ਾਰ ਕੀਤਾ
-562 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 29 ਅਪਰੈਲ੍:
ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਮੰ ਗਲ੍ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱ ਕ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੁੱ ਧ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਤੁੱ ਕ 519548 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਖਰੀਦ ਗਈ ਕਣਕ ਦੇ ਬਦਲ੍ੇ
562 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿ਼ਾ ਚੁੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ।ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ 10 ਲ੍ੁੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ
ਆਸ ਹੈ।
ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜਦੁੱ ਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ
ਤੁੱ ਕ 320609 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਜਲ੍ਫਜਟੰ ਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ।ਮੰ ਗਲ੍ਵਾਰ ਨੰ 44507
ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਵਚ ਨਵੀਂ ਆਮਦ ਹੋਈ ਿ਼ਦ ਜਕ ਇਸ ਇਕ ਜਦਨ ਜਵਚ 47665 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ
ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਸ: ਮਨਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ
ਜਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱ ਕ ਪਨਗਰਨ
ੇ ਨੇ 147535 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ

137056 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ

117120 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਰਾਿ਼ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 79898 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਜਨਗਮ
ਨੇ 37460 ਟਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 479 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
I/21045/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ

ਬਠ ਿੰ ਡਾ ਰਨਰਜ ਗਰੁੱ ਪ੍ ਵਿੋਂ ਕੋਠਵਡ ਰਾਹਤ ਫਿੰ ਡ ਿਈ 51 ਹਜਾਰ ਰਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਂਟ
ਠਡਪ੍ਟੀ ਕਠਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਿੰ ਨਵਾਦ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 29 ਅਪਰੈਲ੍ : ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿ਼ੁੱ ਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਛਾਪ ਛੁੱ ਡ ਰੁੱ ਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ
ਨੰ ਹਰਾਉਣ ਜਵਚ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਵਲ੍ੋਂ ਵੀ ਪਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ੍ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਸਮਾਿ਼ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ
ਅਦਾਜਰਆਂ ਵਲ੍ੋਂ ਵੀ ਕੋਜਵਡ ਰਾਹਤ ਵੰ ਡ ਦੇਣ ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਪਰਨ ਸਜਹਯੋਗ ਜਦੁੱ ਤਾ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲ੍ੜੀ ਤਜਹਤ

ਬਜ ੰ ਡਾ ਰਨਰਿ ਗਰੁੁੱ ਪ ਵਲ੍ੋਂ ਕੋਜਵਡ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਲ੍ਈ 51 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈਿੱਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ
ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜਨਵਾਸਨ ਨੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟੀਿ਼ਨ ਵਲ੍ੋਂ ਵੀ 51500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਿੱਕ
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਬਜ ੰ ਡਾ ਨੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਵਸ਼ੇਸ਼
ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।
I/21050/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ

ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱ ਿੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਬੁੱ ਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਿਆਂ ਦੀ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜਰ ਸਾਠਹਬ ਤੋਂ
ਵਾਪ੍ਸੀ ਸ਼ਰ
64 ਬੁੱ ਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ੁੱ ਜੇ 2293 ਸ਼ਰਧਾਿ
-15 ਬੁੱ ਸਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਬਜ ੰ ਡਾ, 29 ਅਪਰੈਲ੍
ਮੁੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ੍ੀ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਿ਼ਰ ਸਾਜਹਬ ਨਾਂਦੇੜ
ਜਵਖੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਆਂ ਨੰ ਵਾਜਪਸ ਜਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਭੇਿ਼ੀਆਂ ਬੁੱ ਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲ੍ੋ ਕ ਵਾਜਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੁੱ ਧਵਾਰ
ਨੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਿ਼ੇ ਤੋਂ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਬੁੱ ਸਾਂ ਦਾ ਹਜਰਆਣਾ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੁੱਗਦੀ ਸਰਹੁੱ ਦ ਤੋਂ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਜਵਚ ਦਾਖਲ੍ਾ ਸ਼ੁਰ ਹੋਇਆ।ਜਿ਼ੁੱ ਥੇ ਇੰ ਨਹ ਾਂ
ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਆਂ ਨੰ ਨਾਸਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁੁੱ ਢਲ੍ਾ ਜਰਕਾਰਡ ਇਕੁੱ ਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਨੰ ਸਬੰ ਧਤ
ਜਿ਼ਜਲ੍ਹਆਂ ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਬਜ ੰ ਡਾ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਬਜ ੰ ਡਾ ਤੋਂ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਰੋਡਵੇਿ , ਪਨਬਸ
ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 80 ਬੁੱ ਸਾਂ ਨੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਜਿ਼ੰ ਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇਕ ਬੁੱ ਸ ਰਾਸਤੇ ਜਵਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਬਸ ਦੇ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਮੁੜ ਆਈ ਸੀ ਿ਼ਦ ਜਕ ਅੁੱ ਿ਼ ਬਾਕੀ 79 ਬੁੱ ਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਰੰ ਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ
ਜਕ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਆਂ ਨੰ ਡਮਵਾਲ੍ੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲ੍ਬੁੱ ਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰ ਨਹ ਾਂ
ਨੰ ਸਬੰ ਧਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਭੇਜਿ਼ਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਿ਼ੁੱ ਥੇ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਨੰ ਸਬੰ ਧਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ
ਰੁੱ ਜਖਆ ਿ਼ਾਵੇਗਾ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਬੇ ਜਵਚ ਬੁੱ ਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ੍ੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਿ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੁੱ ਥੇ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਜਨਿੱਿ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਚੀ ਲ੍ੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ੍ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਪਹੰ ੁੁਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਪਰਵਾਨਗੀਆਂ ਿ਼ਾਰੀ
ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਅੁੱ ਿ਼ ਇੁੱ ਥੇ ਪਹੰ ੁੁਚੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਪੰ ਡ ਅ ਵਾਲ੍ ਦੇ ਹਰੀ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਜਹਬ
ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਬੁੱ ਸਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ

ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰਾਸਤੇ ਜਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਕੋਈ ਜਦੁੱ ਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਏਸੀ ਬੁੱ ਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅੁੱ ਿ਼
ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।
ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਅਤੇ ਤਜਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਨੌਿ਼ਵਾਨ ਵੇਲ੍ਫੇਅਰ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੰ ਲ੍ਟੀਅਰ ਵੀ ਇੁੱ ਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਆਂ ਨੰ ਭੋਿ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਬੁੱ ਸਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਆਂ ਨੰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕਲ੍ ਜਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਜਲ੍ਖੇ ਿ਼ਾਣ ਤੁੱ ਕ 64 ਬੁੱ ਸਾਂ ਵਾਜਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿ਼ੰ ਨਹ ਾਂ ਜਵਚ ਪਰਤੇ 2293 ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਆਂ ਦਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾਵਾਰ
ਵੇਰਵਾ ਜਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅੰ ਜਮਰਤਸਰ-294, ਬਰਨਾਲ੍ਾ 97, ਬਜ ੰ ਡਾ 69, ਫਰੀਦਕੋਟ 6, ਫਜਤਹਗੜਹ ਸਾਜਹਬ 13,
ਜਫਰੋਿ਼ਪੁਰ 30, ਫਾਜੁਿ਼ਲ੍ਕਾ 27, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 382, ਹੁਜਸਆਰਪੁਰ 85, ਿ਼ਲ੍ੰਧਰ 122, ਕਪਰਥਲ੍ਾ 42, ਲ੍ੁਜਧਆਣਾ 179,
ਮਾਨਸਾ 9, ਮੋਗਾ 130, ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਜਹਬ 57, ਪ ਾਨਕੋਟ 6, ਪਜਟਆਲ੍ਾ 68, ਰਪਨਗਰ 31, ਮੋਹਾਲ੍ੀ 11, ਸੰ ਗਰਰ
200, ਨਵਾਂਸ਼ਜਹਰ 101, ਤਰਨਤਾਰਨ 308, ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਤੇ ਹੋਰ 26.
ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਾਿ਼ਸਥਾਨ ਦੇ ਿ਼ੈਸਲ੍ਮੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲ੍ਗਭਗ 400 ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਮਿ਼ਦਰ
ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਪਹੁੰ ਚੇ ਸਨ।ਜਿ਼ੰ ਨਹ ਾਂ ਨੰ ਤਲ੍ਵੰ ਡੀ ਸਾਬੋ ਜਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ ਰੁੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ।
I/21124/2020

O/o DPRO, BATHINDA
PUNJAB GOVERNMENT’s BUSES ARRIVING WITH PILGRIMS
STRANDED AT NANDED
BATHINDA, APRIL 29:
With the persistent efforts of Punjab Chief Minister Captain Amarinder
Singh, the pilgrims stuck at Nanded in Maharashtra are now arriving at Bathinda
through a fleet of buses sent by the State Government to bring them back to their
homes.
These pilgrims started reaching Punjab today 10 am onwards from state
border adjoining with Haryana, where they were provided with breakfast and sent
to their respective districts after seeking details from them by the state
Government officials.
Disclosing this here today, the Deputy Commissioner B Srinivasan said
that as many as 80 buses of Punjab Roadways, Punbus and PRTC were
despatched from Bathinda to Nanded, from where now these buses were arriving
back with the pilgrims stranded at Nanded. He said that these pilgrims were
provided with breakfast and other basic amenities at Doomwali border, from
where they were being further sent to their respective destinations in various

districts. He said that administration of their home districts would quarantine
them as per the health protocol. He said that the District Administration was being
ensured all preventive measures at the time of entry of these buses to state.
Thanking Chief Minister Captain Amarinder Singh for ensuring their
return by sending special buses, resident of village Athwal in Gurdaspur district
Hari Singh said that he went to Nanded Sahib in the month of March and got
stuck there due to lockdown amid COVID-19. He also lauded the arrangements
made by the Punjab Government to bring them back in AC buses.
Meanwhile, SDM Amarinder Singh and Tehsildar Sukhbir Singh Brar,
who were present at the entry point, said that the volunteers of Naujwan Welfare
Society were helping the district administration in providing food to the pilgrims
returning from Nanded. He said that the local pilgrims had been quarantined in
the local Meritorious School.
As many as 64 buses have arrived in Bathinda so far with 2293 passengers
including 294 of Amritsar district, 97 of Barnala, 69 of Bathinda, 6 of Faridkot,
13 of Fatehgargh, 30 of Ferozpur, 27 of Fazilka, 382 of Gurdaspur, 85 of
Hoshiarpur, 122 of Jalandhar, 42 of Kapurthla, 179 of Ludhiana, 9 of Mansa, 130
of Moga, 57 of Sri Muktsar Sahib, 6 of Pathankot, 68 of Patiala, 31 of Ropar, 11
of Mohali, 200 of Sangrur, 101 of SBS Nagar, 308 of Tantarn and 26 of
Chandigargh and others,
Apart from these, nearly 400 labourers of Bathinda district were brought
back by the state Government late last evening and quarantined at Talwandi Sabo.
Notably, the Chief Minister had taken up the issue with Centre and his
Maharashtra counterpart Udhav Thackeray for safe return of stranded pilgrims at
Nanded.
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ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ
ਬੇਸਹਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ਆਂ ਦੇ ਿਈ 15 ਟਰਾਿੀਆਂ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਵਾਨਾ
ਿਾਵਾਠਰਸ ਕਤਠਰਆਂ ਿਈ ਠਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 29 ਅਪਰੈਲ੍ : ਜਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ ਪਾਲ੍ਣ ਜਵਭਾਗ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ
ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇਨਿਰ ਜਿ਼ੁੱ ਥੇ ਜਿਲ੍ਾ ਦੀਆਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਸਮਾਿ਼ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਲ੍ੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਲ੍ੜਾਈ

ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ੳੁੁੁੁੱਥੇ ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿਲ੍ੇ ਦੀ ਨੌਿ਼ਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲ੍ੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਤਨੋ -ਮਨੋ ਤੇ ਧਨੋ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬੇਿ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ਆਂ ਤੇ ਿ਼ਾਨਵਰਾਂ ਲ੍ਈ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੁੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਰੋਿਾਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜਨਭਾਈਆਂ ਿ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਨੌਿ਼ਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲ੍ੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ
ਗਊਆਂ ਦੇ ਲ੍ਈ ਹਰੀ ਮੁੱ ਕੀ ਨੰ ਕੁਤਰ ਕੇ 15 ਟਰਾਲ੍ੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ
ਜਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲ੍ੋਂ ਲ੍ਾਵਾਜਰਸ ਕਤਜਰਆਂ ਦੇ ਲ੍ਈ ਰੋਿਾਨਾ 1 ਕੁਇੰਟਲ੍ ਦੁੁੱ ਧ ਵੀ ਇਕੁੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਡਪਟੀ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਨਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਿ਼ਵਾਨਾਂ ਵਲ੍ੋਂ ਕੀਤੇ ਿ਼ਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਦੀ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕਰਜਦਆਂ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ
ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜਰਪੋਟ ਆਈ ਪਾਜਿ਼ਟਵ
-ਸਰਧਾਲ੍ਆਂ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਦਾਖਲ੍ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ-ਡੀਸੀ
-ਲ੍ੋ ਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਰਜਹਣ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 29 ਅਪਰੈਲ੍:
ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਆਂ ਦੀ ਕੋਜਵਡ 19 ਜਬਮਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਕਰਵਾਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਪਾਜਿ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜਦੁੱ ਤੀ ਹੈ ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ਆਂ ਨੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਹੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ ਰੁੱ ਜਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਨੰ ਪਜਰਵਾਰ ਿ਼ਾਂ ਹੋਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜਮਲ੍ਣ ਨਹੀਂ ਜਦੁੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਜਕਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜਵਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹਣ। ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਸਹਤ
ਜਵਭਾਗ ਨੇ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲ੍ਾਗ ਨਾ ਲ੍ੁੱਗੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੁੱ ਖੀਆਂ
ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਕਰਜਫਊ ਦਾ ਸ਼ਖਤੀ ਨਾਲ੍ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਹੀ
ਰਜਹਣ ਤਾਂ ਿ਼ੋ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ ਿ਼ਾ ਸਕੇ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪਾਜਿ਼ਟਵ ਆਉਣ ਵਾਜਲ੍ਆਂ ਜਵਚੋਂ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜਹਲ੍ਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ
ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇਕ ਬਜ ੰ ਡਾ ਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲ੍ਾ ਹੈ ਿ਼ਦ ਜਕ ਇਕ ਜਦੁੱ ਲ੍ੀ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇੰ ਨਹ ਾਂ
ਦੇ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲ੍ਗਾਇਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।ਿ਼ਦ ਜਕ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਆਏ ਸਜਹਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰਪੋਟਾਂ ਨੈ ਗੇਜਟਗ ਆਈਆਂ
ਹਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ
ਹਾਲ੍ੇ ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਕਰਜਫਊ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ-ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟਰੇਟ
-ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਿ਼ਾਰੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲ੍ਾਗ, ਲ੍ੋ ਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ੍ ਕਰਜਫਊ ਦਾ ਕਰਨ ਪਾਲ੍ਣ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 29 ਅਪਰੈਲ੍
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟਰਟ
ੇ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਕਰਜਫਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ
ਸਬੰ ਧੀ ਹਾਲ੍ੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਫਲ੍ਹਾਲ੍ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਲ੍ਾਗ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਊਂ ਦੀਆਂ ਜਤਊਂ ਲ੍ਾਗ
ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਥਾਨਕ ਹਲ੍ਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜਫਊ ਜਵਚ ਜਢੁੱ ਲ੍ ਦੇਣ
ਸਬੰ ਧੀ ਯੋਗ ਫੈਸਲ੍ਾ ਜਲ੍ਆ ਿ਼ਾਵੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹਣ ਅਤੇ
ਇਕ ਦਿ਼ੇ ਤੋਂ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਸਵੈ ਿ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬ ਪਾਇਆ
ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿ਼ਦੋਂ ਕਰਜਫਊ ਜਵਚ ਜਢੁੱ ਲ੍ ਜਦੁੱ ਤੀ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਿ਼ਾਵੇਗਾ।
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਜਹਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ।
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