
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 1    ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ 
 

ਜ਼ਿਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ 
* ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਸਕੀਿ  ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ੁੱ ਜੇਗਾ 

ਰਾਸ਼ਨ 

* ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈੈੱਿ ਕਰਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਿਾਨਾ ਪੱ੍ਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੰਿ 

* ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਿਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਚਨਬੱਧ: ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਫੂਲਕਾ 
 

ਬਰਨਾਲਾ, 3 ਅਪਰੈਲ 

 

ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕਰਵਿੳੂ  ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ 
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਵਸੰਘ ਿ ਲਕਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ 
ਵਿਚ ਿ ਡ ਸਪਲਾਈ ਗੋਦਾਮ/ਖੱਤੀਆ ਂ ਵਿਖੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱੂੱਕ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤ ੇ ਗਏ। 
  ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਵਸੰਘ ਿ ਲਕਾ ਨੇ ਦੱੂੱਵਸਆ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕਰਵਿੳੂ  
ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਲਈ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤ ੇ ਵਸਿਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱੂੱਈਆ 
ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਅੱਜ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਤ ੇਇਸ ਿੰਡ ਲਈ 
ਐਨਐਸਐਸ ਿਲੰਟੀਅਰ ਸਿੇਾਿਾਂ ਵਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਮੌਕੇ ਵਜ਼ਲੇ ਦ ੇਿੱਖ ਿੱਖ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ 
1500 ਪੈਕੇਟ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤ ੇ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਮਵਹੰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਿੳੂ  ਦੌਰਾਨ ਪਵਹਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸ ਬੇ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਗਰੀਬ 
ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿੁਤ ਰਾਸ਼ਨ (10 ਵਕਲੋ ਆਟਾ, 2 ਵਕਲੋ ਚੀਨੀ ਤੇ 2 ਵਕਲੋ ਦਾਲ) ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਦੱਵਸਆ 
ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਵਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਵਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਪਵਰਿਾਰਾਂ, 
ਬੇਘਰਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ, ਵਿਧਿਾ ਔਰਤਾਂ, ਵਦਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ,  ਝੱੁਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਿਾਲੇ 
ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੰਵਡਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ (ਐਨਐਿਐਸਏ) ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਰਹੇ 
ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ੂਵਂੂੲਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤ ੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ 
ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਿੰਵਡਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤਾਂ ਘਰੋ-ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 
ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤ ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਵਹਤ  ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ 
ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱ ਲਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇ।   
ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਿਾਨਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸਰੀ ਅਰੁਣ ਵਜੰਦਲ, ਵਜ਼ਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 
ਅਿਸਰ ਸਰੀ ਸੰਜੀਿ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਜ਼ਲਾ ਿ ਡ ਤੇ ਵਸਿਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੈਡਮ ਅਵਤੰਦਰ ਕੌਰ, ਈਓ ਬਰਨਾਲਾ ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ, 

ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯਿੁਕ ਸਿੇਾਿਾਂ 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 ਵਸੰਘ ਿ ਲਕਾ  ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਦ ੇਟਰੱਕ ਰਿਾਨਾ ਕਰਨ ਮੌਕ ੇਐਨਐਸਐਸ ਿਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ 
ਹੌਸਲਾ ਅਿਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਨਾਂ ਨ ੰ  ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਦ ੇਘਰੋ-ਘਰੀ 
ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਨਾਂ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਤ ੇਅਵਜਹੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ 
ਅੱਜ ਿੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਨਰਵਿਘਨ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।   



 
  
 

 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 2  ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ 
 

ਆਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱ ਲੇ ਰਜ਼ਹਣਗੇ ਬੈਂਕ: ਜ਼ਿਲਾ ਿੈਜ਼ਜਸਟਰਟੇ 

* ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਏਟੀਐਿਿ ’ਚ ਢਕੁਵੀਂ ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਅਿਲਾ 
 

ਬਰਨਾਲਾ, 3 ਅਪਰੈਲ 

 

ਵਜ਼ਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 2 ਿਜੇ ਤੱਕ ਹੋਿੇਗਾ।   
ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਵਸੰਘ ਿ ਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਹਤ ਕੀਤ ੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ 
ਆਵਖਆ ਵਕ ਵਜ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ 2 ਿਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਵਕ ਕਈੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ। ਵਜ਼ਲਾ ਮਨੇੈਜਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾ ਜਾਿ।ੇ 
ਅਵਜਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵਧਆਨ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨ ੰ  ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਗ।ੇ ਉਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਆਮ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਲਈ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਸੁੱ ਰਵਖਆ ਅਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਿੀਂ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇ
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਿ ਿੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਵਤਆਤ ਿਰਤੇਗਾ। 
 

 
 
 
 


