ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 1

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਅਸਲ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੰ ਪ੍ਜ਼ਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰ ਜ਼ਿਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿੈ ਰਾਸ਼ਨ: ਜ਼ਿਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ
* ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ੁਲੀਸ, ਐਨਜੀਓਿ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਿੰ ਭਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 16 ਿਿਾਰ ਘਰਾਂ
ਤੱ ਕ ਪ੍ੁੱ ਜ਼ਜਆ ਰਾਸ਼ਨ

* ਰੈੈੱਿ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਿੀਂ ਿਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ’ਚ ਐਨਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਿਟੇ
ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ, ਐਨਜੀਓਿ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੰ ਭਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 16
ਹਿਾਰ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁਿੱ ਜ਼ਕਆ ਹੈ। ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਐਨਐਸਐਸ ਤੇ
ਹੋਰ

ਨੌਜਵਾਨ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਮਨੁਿੱਖਤਾ

ਦੀ

ਸੇਵਾ

ਡਟੇ

’ਚ

ਹੋਏ

ਹਨ।

ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱ ਲੋਂ

ਅਸਲ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ
ਸਾਂਝੇ ਹੰ ਭਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 16 ਹਿਾਰ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਿਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਪੁਿੱ ਜ ਚੁਿੱ ਜ਼ਕਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ
ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਨੈਜ਼ਤਕ

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਰੂਰ ਜ਼ਨਭਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਜਹੜੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਵਖਾਉਣ
ਤੇ ਅਸਲ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਤਿੱ ਕ ਿਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਪੁਿੱ ਜਦਾ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ
ਸਮਾਂ

ਅਸਲ

ਿਰੂਰਤਮੰ ਦਾਂ

ਦੀ

ਮਦਦ

ਕਰਨ

ਦਾ

ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸੁਿੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਡਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਿਰੂਰ ਜ਼ਖਆਲ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਕ
ਲੋ ਕ ਆਪਸ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ ਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕਿੱ ਠ ਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕ ਇਸ
ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਿਰੂਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 2 ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਵਚ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਾਿੇਜ਼ਟਵ ਕੇਸ ਨਿੀਂ: ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ

* ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਿਾਤ, ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਦੇ ਸਿਾਗਿ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸ਼ਿਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਨੰ ਜ਼ਸਿਤ ਜਾਂਚ
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ

ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਿਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਜ਼ਕਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ
ਹੈ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਜ਼ਰੰ ਦਰਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੇ ਜ਼ਦਨੀਂ
ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ, ਜ਼ਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਦੋ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ

ਵਾਰਡ

ਜ਼ਵਿੱ ਚ

ਦਾਖਲ

ਕਰ

ਕੇ

ਜਾਂਚ

ਲਈ

ਸੈਂਪਲ

ਭੇਜ

ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ

ਹਨ।

ਡਾ. ਗੁਜ਼ਰੰ ਦਰਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ

ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਪਛਲੇ 14 ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ, ਜ਼ਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਸ਼ਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 104 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 01679-234777 ’ਤੇ
ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਿੇੇੇਜ਼ਟਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਜ਼ਹਚਾਣ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉੁਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬਚਾਅ ਦੀ ਇਸ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ
ਹੋਏ

ਘਰਾਂ

ਜ਼ਵਿੱ ਚ

ਰਜ਼ਹਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ।

ਉੁਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅਧੀਨ 011 2397 8046 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਧੀਨ 01679-234777, 9872195649, 76528-95649, 99153-05649 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 3 ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਕੋਜ਼ਵਿ 19:

ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਜ਼ਪ੍ਤ: ਿੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ
* ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਜ਼ਕਸਾਨ

ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋ
ਜ਼ਕਸਾਨ

ਕਾਲ

ਸੈਂਟਰ

ਸਥਾਜ਼ਪਤ

ਕੀਤੇ

ਗਏ

ਹਨ।

ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਾੜੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱ ਜ਼ਸਆ ਨਾ
ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨ
ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਿੱ ਜ਼ਸਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉਣੀ
ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋ ਜ਼ਮਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ,
ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਜ਼ਿ੍ਤਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਫਸਰ 7696595100, ਸ. ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਇੰ ਸਪੈਕਟਰ 7837011097, ਸ. ਚਰਨ ਰਾਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਅਫਸਰ 9876565849, ਸ. ਜਸਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਫਸਰ 8146718818, ਸ. ਬੇਅੰਤ ਜ਼ਸੰ ਘ 9501106611 ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਜ਼ਵਕਾਸ

ਅਫਸਰ

9501106612

ਨਾਲ

ਸੰ ਪਰਕ

ਕੀਤਾ

ਜਾ

ਸਕਦਾ

ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਜ਼ਸਆਵਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ
ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

