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ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਜ਼ਿਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਫੂਲਕਾ ਵੱ ਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱ ਕ ਰਵਾਨਾ
* ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਸਕੀਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ੁੱ ਜੇਗਾ
ਰਾਸ਼ਨ

* ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋਂ ਰੈੈੱਿ ਕਰਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਿਾਨਾ ਪ੍ੱ ਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੰ ਿ

* ਲੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਿਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਚਨਬੱ ਧ: ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਫੂਲਕਾ
ਬਰਨਾਲਾ, 3 ਅਪਰੈਲ
ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕਰਵਿੳੂ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜਿੰ ਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰ ਡ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱ ਜ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਵਸੰ ਘ ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ
ਵਿਚ ਿਡ ਸਪਲਾਈ ਗੋਦਾਮ/ਖੱ ਤੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱ ੂੱਕ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਵਸੰ ਘ ਿਲਕਾ ਨੇ ਦੱ ੂੱਵਸਆ ਵਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਕਰਵਿੳੂ

ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜਿੰ ਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰ ਡ ਲਈ ਖਾਧ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵਸਿਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱੂੱਈਆ
ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰ ਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਅੱ ਜ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਵਦੱ ਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਿੰ ਡ ਲਈ

ਐਨਐਸਐਸ ਿਲੰਟੀਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਅੱ ਜ ਸ਼ੁਰਆਤ ਮੌਕੇ ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ
1500 ਪੈਕੇਟ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰ ਡ ਦੀ ਇਹ ਮਵਹੰ ਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਿੳੂ ਦੌਰਾਨ ਪਵਹਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਬੇ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਗਰੀਬ

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਿਤ ਰਾਸ਼ਨ (10 ਵਕਲੋ ਆਟਾ, 2 ਵਕਲੋ ਚੀਨੀ ਤੇ 2 ਵਕਲੋ ਦਾਲ) ਦੀ ਿੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਵਸਆ

ਵਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਵਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਰਵਿਕ ਪੱ ਖੋਂ ਗਰੀਬ ਪਵਰਿਾਰਾਂ,
ਬੇਘਰਾਂ, ਅੰ ਗਹੀਣਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਿਾ ਔਰਤਾਂ, ਵਦਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦਰਾਂ, ਝੁੱ ਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਿਾਲੇ

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰ ਿੰ ਵਡਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ (ਐਨਐਿਐਸਏ) ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਰਹੇ
ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ੂਂਵੂੲਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਨਗਰ
ਕੌਂ ਸਲ/ਪੰ ਚਾਇਤ

ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ

ਰਾਹੀਂ

ਿੰ ਵਡਆ

ਜਾਣਾ

ਹੈ।

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਰਰੀ ਿਸਤਾਂ ਘਰੋ-ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ

ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਵਹਤ ਲੋ ੜਿੰ ਦਾਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ
ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ

ਜਾ

ਵਰਹਾ

ਹੈ

ਤਾਂ

ਜੋ

ਗਰੀਬ

ਪਵਰਿਾਰਾਂ

ਦਾ

ਚੁੱ ਲਾ

ਬਲਦਾ

ਰਹੇ।

ਅੱ ਜ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱ ਕ ਰਿਾਨਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸਰੀ ਅਰੁਣ ਵਜੰ ਦਲ, ਵਜ਼ਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ

ਅਿਸਰ ਸਰੀ ਸੰ ਜੀਿ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਜ਼ਲਾ ਿਡ ਤੇ ਵਸਿਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਮੈਡਮ ਅਵਤੰ ਦਰ ਕੌ ਰ, ਈਓ ਬਰਨਾਲਾ ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰ ਘ,
ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਜੈ ਭਾਸਕਰ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੇ ਐਨਐਸਐਸ ਿਲੰਟੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਵਡਪਟੀ

ਕਵਮਸ਼ਨਰ

ਿੱ ਲੋਂ

ਐਨ

ਐਸ

ਐਸ

ਿਲੰਟੀਅਰਾਂ

ਦੀ

ਹੌਸਲਾ

ਅਿਜ਼ਾਈ

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਵਸੰ ਘ ਿਲਕਾ ਨੇ ਅੱ ਜ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱ ਕ ਰਿਾਨਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਐਨਐਸਐਸ ਿਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ

ਹੌਸਲਾ ਅਿਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੰ ਲੋ ੜਿੰ ਦਾਂ ਦੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਨਾਂ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ
ਅੱ ਜ ਿੱ ਡੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਵਨਰਵਿਘਨ ਜ਼ਰਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 2 ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਆਿ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲੇ ਰਜ਼ਹਣਗੇ ਬੈਂਕ: ਜ਼ਿਲਾ ਿੈਜ਼ਜਸਟਰਟ
ੇ
* ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਏਟੀਐਿਿ ’ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਅਿਲਾ
ਬਰਨਾਲਾ, 3 ਅਪਰੈਲ
ਵਜ਼ਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 2 ਿਜੇ ਤੱ ਕ ਹੋਿੇਗਾ।

ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਵਸੰ ਘ ਿਲਕਾ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਹਤ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱ ਚ

ਆਵਖਆ ਵਕ ਵਜ਼ਲੇ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ 2 ਿਜੇ ਤੱ ਕ ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਵਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ। ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾ ਜਾਿੇ।
ਅਵਜਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵਧਆਨ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੰ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਆਮ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਲਈ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਸੁੱ ਰਵਖਆ ਅਮਲਾ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਿੀਂ ਸਮਾਵਜਕ ਦਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿੇਗਾ ਅਤੇ
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਿ ਿੀ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਵਤਆਤ ਿਰਤੇਗਾ।

