ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਮਨਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ , ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਚ ਪਜ਼ਿਲੀ ਿਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੰ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ
ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਜੰ ਗ ਦੇ ਜੋਜ਼ਿਆਂ ਨੰ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਜ਼ਨਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ
ਬੰ ਜ਼ ਡਾ, 6 ਅਪਰੈਲ
ਕੋਜ਼ਿਡ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਿਾਲਾਤਾਂ ਜ਼ਿਚ ਮੋਿਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਜ਼ਿਚ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਸਜ਼ਿਅਤਾ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ , ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਅਿੱ ਜ ਇਿੱ ਥੇ ਖੁਦ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਚਕਾਰ ਪੁਿੱ ਜੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਸਮ ਦਾ ਪਜ਼ਿਲਾ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ
ਿੋਿੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਟਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ
ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨੰ ਸੰ ਬੋਿਨ ਿੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਬਿਾਤਰਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਬਿਾਦਰ ਅਤੇ
ਖਾਸ ਰੁਤਬਾ ਰਖਦੀਆਂ ਸਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੰ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿੱ ਜ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕਰੋਨਾ
ਜ਼ਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਬਿਾਦਰੀ ਅਤੇ ਿੌਂਸਲੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਿਰ ਜ਼ਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਿੰ ਨਿਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿ ਤਰੀਕਾ ਦੁਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰ ਨਾਂ ਯੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਉਿ ਸਮਿ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿੰ ਨਿਾਦ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਪਰੀ ਜ਼ਨਸ਼ ਾ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਿੋ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿੇ
ਿਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਉਿ ਆਪਣੇ ਮੋਿਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਜ਼ਿਚ
ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲਾਫ ਲੜ ਰਿੇ ਸਾਡੇ ਸਮਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਿਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਿ ਲੋ ਕਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ
ਇੰ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇੰ ਨਾ ਦਾ ਸੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਿਨ।
ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿਰੇਕ ਜੰ ਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਾਜ਼ਲਆਂ ਨੰ ਮੈਡਲਾਂ
ਨਾਲ ਜ਼ਨਿਾਜ਼ਜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲਾਫ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੰ ਗ ਦੇ ਮੁਿੱ ਕਣ ਤੇ ਿੀ ਇਸ ਯੁਿੱ ਿ ਦੇ ਯੋਜ਼ਿਆਂ ਨੰ ਿੀ ਯੋਗ
ਮੈਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਿਾਜ਼ਜਆ ਜਾਿੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਾਨਾਂ ਦੀ ਿੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਿੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ
ਨੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਿਾਨੰ ਨਾਜ਼ਕਆਂ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ
ਉਿ ਅਜ਼ਜਿਾ ਸਾਡੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਿੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਜ਼ਦਨ
ਰਾਤ ਜ਼ਮਿਨਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਿਾਮ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਿੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਾ ਿੋਿੇ। ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੰ ਸੰ ਬੋਿਨ ਿੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ, ‘‘ ਤੁਿਾਡੇ ਿੀ ਘਰ ਜ਼ਿਚ

ਬਿੱ ਚੇ ਿਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਲਾਈ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਨੰ ਸਲਟ ਕਰਦਾ ਿਾਂ’’। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਚ ਬੇਸ਼ਕ ਿਜਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਿਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਿਨ ਪਰ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਿੀ
ਪਰਿਾਜ਼ਿਤ ਨਾ ਿੋਿੇ ਇਸ ਲਈ ਉਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀਜ਼ਨਿ ਸਮਿ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿੰ ਨਿਾਦ ਕਰਨ
ਆਏ ਿਨ। ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਿਾਗਾਂ, ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੈ ਜੋ
ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਜ਼ਖਲਾਫ ਜੰ ਗ ਲੜ ਰਿੇ ਿਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਨਗਰ ਜ਼ਨਗਮ ਸਰੀ ਜ਼ਬਕਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸ਼ੇਰਜ਼ਗਿੱ ਲ, ਸ਼ਰੀ ਕੇ.ਕੇ ਅਗਰਿਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਗਰ ਸੁਿਾਰ ਟਰਿੱ ਸਟ, ਸ਼ਰੀ ਅਰੁਣ
ਿਿਾਿਨ, ਸ਼ਰੀ ਜਗਰਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਗਿੱ ਲ, ਸ਼ਰੀ ਅਸੋਕ ਪਰਿਾਨ, ਸ਼ਰੀ ਪਿਨ ਮਾਨੀ, ਸ਼ਰੀ ਰਾਜਨ ਗਰਗ, ਸ਼ਰੀ ਬਲਜ਼ਜੰ ਦਰ ੇ ਕੇਦਾਰ,
ਸ਼ਰੀ ਅਜ਼ਨਲ ਿੋਲਾ, ਸ਼ਰੀ ਮੋਿਨ ਲਾਲ ਝੰ ਬਾ, ਸ਼ਰੀ ਟਜ਼ਿਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਿ ਆਜ਼ਦ ਿੀ ਿਾਜਰ ਸਨ।

PRESS NOTE NO. 2
MANPREET BADAL SPEARHEADS EXPRESSION OF GRATITUDE TO MEDICS, COPS
AND CLEANLINESS WORKERS
FIRST-EVER POLICE GUARD OF HONOUR FOR MEDICS IN BATHINDA

COVID-19 WARRIORS TO BE AWARDED MEDALS, SAYS FINANCE MINISTER
BATHINDA, APRIL 6
Spearheading efforts to express gratitude to those who are serving humanity so that the
rest of the populace can stay safe, Punjab Finance Minister Mr. Manpreet Singh Badal on
Monday reached out to medical and paramedical professionals, police personnel, and cleanliness
workers in Bathinda.
“This is perhaps the first-ever guard of honour in India meant exclusively for the medical
and paramedical professionals,” Manpreet Singh Badal said while addressing them at Bathinda
today. The ‘Guard of Honour’ is meant for the bravest of the brave and visiting dignitaries. “And
here in Bathinda, we have presented a guard of honour to doctors, medical and paramedical staff
for their extraordinary bravery,” Manpreet Singh Badal said. I think everyone in the country will
follow this practice of arranging a special guard of honour to express their appreciation and
gratefulness.
The Finance Minister added that he was expressing the gratitude of all Punjabis to
medics, police personnel, as well as cleanliness workers for their outstanding and extraordinary
commitment and performance. The Finance Minister said that he was doing so following
directions of the Punjab Chief Minister Capt. Amarinder Singh and he stands in front of all front
line workers and first responders on behalf of the state government as well as the entire state
populace to thank them for their extraordinary work.
Every war is followed by the grant of military honours, Manpreet Singh Badal said,
adding that this practice would be followed at the end of the war against corona outbreak as well
when the brave soldiers who fought against corona will be awarded medals and certificates of
appreciation.
He complimented the police personnel for their inspiring work and appealed to all
citizens to support the cops. “If a cop tells you to sit inside your home, please do not feel
offended – Please listen to them,” Manpreet Singh Badal exhorted fellow citizens.
Similarly, the finance minister, while addressing cleanliness workers, stated that they are
battling it out so that the nation can stay safe, and to help us thwart the further spread of the
corona outbreak. “You too have kids at home, but you’ve decided to work for the betterment of
the nation. I salute you,” he added. There are over a thousand cleanliness workers in Bathinda
alone, but I am addressing only a few so as not to disrupt their work and maintain the principle of
social distancing.
The Punjab Governments stands with all first responders, frontline workers, and unsung
heroes of this war against COVID-19, the Finance Minister said.

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਅਲਟ੍ਰਾਟ੍ੈਕ ਸੀਜ਼ ੰ ਟ੍ ਵਲੋਂ 1.90 ਲੱਖ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਂਟ੍
ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ ਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 6 ਅਪਰੈਲ : ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ ਲੋ ੜਿੰ ਦਾਂ ਦੀ
ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਜ਼ਿਤ ਅਿੱ ਜ ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਸੀਜ਼ਮੰ ਟ ਪਰਾਈਿੇਟ ਜ਼ਲਮਜ਼ਟਡ ਲਜ਼ਿਰਾ ਮੁਿਿੱਬਤ ਿਲੋਂ 1.90 ਲਿੱਖ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋ ੜਿੰ ਦਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸਰਜ਼ਨਿਾਸਨ ਨੰ ਿੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ
ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਿੰ ਨਿਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਲ ਰਿੇ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿੰ ਨਿਾਦੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ
ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਖੁਿੱ ਲੇ ਜ਼ਦਲ ਨਾਲ ਲੋ ੜਿੰ ਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਿਰ ਸਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਯਜ਼ਨਟ ਿੈਡ ਰਾਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਨੌਲਿੱਖਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ
ਿੈਡ ਏ.ਆਰ. ਨਾਇਡ, ਐਚ.ਆਰ. ਸ਼ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਿਰਜ਼ਿਆਸ ਜ਼ਸੰ ਘ ਆਜ਼ਦ ਿੀ ਿਾਿਰ ਸਨ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਕੋਜ਼ਿਡ 19
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 44 ਨਮਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਟ ਆਈ ਨੈ ਗੇਜ਼ਟਿ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
16 ਿਜਾਰ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨੰ ਿੰ ਡੀ ਕਣਕ
79 ਿਜਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਗਦੀ ਰਪ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ
ਬੰ ਜ਼ ਡਾ, 6 ਅਪਰੈਲ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਿੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 44 ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾਂ ਸਬੰ ਿੀ
ਿੋਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਟ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰ ਨਾਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਨਿੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਲਿਾਲ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਨਿੀਂ ਿੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਜ਼ਿਯੋਗ
ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੰ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਨਾਲ ਿੀ
ਅਸੀਂ ਇਿ ਜੰ ਗ ਜ਼ਜਿੱ ਤ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਸਾਡੇ ਸਿ ਲਈ ਔਖਾ ਿੇਲਾ ਿੈ ਪਰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਿਰ ਇਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਈ ਮੁਸਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਿੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਜਿੱ ਥੇ ਲੋ ੜਿੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ
ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਉਥੇ 30 ਿਜਾਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪਿੱ ਜ਼ਕਆ ਿੋਇਆ ਿੋਜਨ ਿੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਰੋਜਾਨਾ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿੋਰ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਨਤਕ ਿੰ ਡ ਪਰਣਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਿਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਿੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ
ਿੈ। ਇਸ ਤਜ਼ਿਤ ਸੋਮਿਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱ ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ 16132 ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨੰ 18100 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਿੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਇਕ ਜ਼ਤਿਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਿਾਰੋ ਿਾਰੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ਪਿੱ ੱਿੱਛਲੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ
79911 ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਗਦੀ ਰਪ ਜ਼ਿਚ ਬੈਂਜ਼ਕੰ ਗ ਸੈਕਟਰ ਰਾਿੀਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਿੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ
ਲਾਿਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿੰ ਡ ਿੋ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਏਟੀਐਮ ਰੋਜਾਨਾ ਖੁਿੱ ਲ ਰਿੇ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ
ਨਗਦੀ ਪਰਿਾਿ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਿੇ।
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
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ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਡੀ ਸਕਲ ਨੰ ਖੁਿੱ ਲੀ ਿੇਲ ਐਲਾਜ਼ਣਆ
ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਨੰ ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਰਜ਼ਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਬੰ ਜ਼ ਡਾ, 6 ਅਪਰੈਲ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਇਕ ਜ਼ਿਸੇਸ਼ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਦੇ
ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ. ਸੀਜ਼ਨਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲ, ਨੇ ੜੇ ਗੋਲ ਜ਼ਡਿੱ ਗੀ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਨੰ ਓਪਨ ਿੇਲ ਐਲਾਜ਼ਣਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੋੜਨ
ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਥੇ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲੋ ਕ ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਨੰ ਜ਼ਿਆਨ ਜ਼ਿਚ
ਰਿੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ
ਬਚਾਓ ਦਾ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਰਜ਼ਿਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੰ ਮੰ ਨਦੇ ਿੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿੀ ਰਜ਼ਿਣ।

