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ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ਦਨਾਂ ਚ ਹੀ ਿਾਇਦਾ ਜ਼ਨਭਾਇਆ, 50 ਸੁਰਿੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਜ਼ਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਚ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਿਾਈਆਂ
3 ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਮਲਣਗੀਆਂ 200 ਹੋਰ ਪੀਪੀਈ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕਮੀ
ਬੰ ਜ਼ ਡਾ, 8 ਅਪਰੈਲ, ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਿਾਰ ਨੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਜ਼ਿਚ
ਪੀਪੀਈ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿਾਇਦਾ ਜ਼ਸਰਫ 48 ਘੰ ਜ਼ਟਆਂ ਜ਼ਿਚ ਿੀ ਜ਼ਨਭਾਅ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਅਿੱ ਜ ਇੰ ਡੀਅਨ
ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 50 ਪੀਪੀਈ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਜ਼ਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਜ਼ ੰ ਡਾਂ ਨੰ ਉਪਲਬਿੱ ਧ ਕਰਿਾ

ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ। ਜਦ ਜ਼ਕ 200 ਹੋਰ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਚ ਹੋਰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਿੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਾਥਜ਼ਮਕਤਾ ਸਾਡੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਜ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਜ਼ਿਚ ਲੜ ਰਹੀ ਇਸ ਫੌਜ ਨੰ ਸੁਰਿੱਜ਼ਿਆ ਸਮਾਨ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਚ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਿੀ ਲੋ ੜ
ਅਨੁਸਾਰ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਜਆਦਾ ਪੀਪੀਈ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜਦ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ
ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਇੰ ਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਸੇਸ਼
ਤੌਰ ਤੇ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਜਾਨਾ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁਿੱ ਧ, ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ, ਦਿਾਈਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਤੇ ਨੇ ਜ਼ੜਓ ਜ਼ਨਗਾ ਰਿੱ ਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ
ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੁਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਤਆਰੀ ਹੈ ਜ਼ਕ
ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੰ ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਲਆ ਜਾਿੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰ ਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬ ਪਰਧਾਨ ਡਾ: ਨਿਜੋਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦਹੀਆ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਈ.ਐਮ.ਏ.
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਿੱ ਜ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਦੇਣ ਜ਼ਿਚ ਿਾਲਸਾ ਏਡ
ਸੰ ਸਥਾ ਨੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ
ਨਾਲ ਜ਼ਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ
ਜ਼ਸੰ ਘ, ਡਾ: ਕੁਦੰਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ, ਸ਼ਰੀ ਕੇ.ਕੇ ਅਗਰਿਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਿੱ ਸਟ, ਿਾਲਸਾ ਏਡ ਤੋਂ ਜਸਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦਹੀਆ,
ਡਾ: ਜ਼ਿਕਾਸ ਛਾਬੜਾ ਆਈਐਮਏ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਪਰਧਾਨ, ਸ਼ਰੀ ਅਰੁਣ ਿਧਾਿਨ, ਸ਼ਰੀ ਜਗਰਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਗਿੱ ਲ, ਸ਼ਰੀ ਅਸੋਕ ਪਰਧਾਨ, ਸ਼ਰੀ ਪਿਨ
ਮਾਨੀ, ਸ਼ਰੀ ਰਾਜਨ ਗਰਗ, ਸ਼ਰੀ ਬਲਜ਼ਜੰ ਦਰ ੇ ਕੇਦਾਰ, ਸ਼ਰੀ ਅਜ਼ਨਲ ਭੋਲਾ, ਸ਼ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਝੰ ਬਾ, ਸ਼ਰੀ ਟਜ਼ਹਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧ ਆਜ਼ਦ ਿੀ
ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਬਾਕਸ ਲਈ ਪਰਸਤਾਜ਼ਿਤ
ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਓ ਸੰ ਭਿ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹਣ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ, ਇਕ ਦਜੇ ਤੋਂ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਲ
ਰਿੱ ਿਣ। ਜ਼ਕਤੇ ਿੀ ਭੀੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।
ਬਾਕਸ ਲਈ ਪਰਸਤਾਜ਼ਿਤ
ਕਣਕ ਿਰੀਦ ਜ਼ਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ
ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦਾ ਨਿਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ
ਕਣਕ ਿੇਚਣ ਜ਼ਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਰੀਦ
ਂ ਸੀਆਂ ਨੰ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਹਨ।
ਏਜ

MANPREET BADAL KEEPS HIS WORDS; 50 PPE KITS PROVIDED IN JUST 48
HOURS
CIVIL HOSPITAL, BATHINDA TO GET 200 MORE KITS IN NEXT 3 DAYS, SAYS
FINANCE MINISTER
Chandigarh/Bathinda, April 8
Keeping his words to providing Personal Protection Equipment (PPE) kits to the
medical staff, Punjab Finance Minister Mr. Manpreet Singh Badal on Wednesday
handed over 50 PPE kits to Civil Hospital, Bathinda. Notably, Mr. Badal on Monday had
promised to provide PPE kits within a week but he made it available in just 48 hours.
However, he also assured that 200 more kits will be supplied to the civil hospital in next
three days.
Stressing on providing every necessary safety gears to the medics fighting
against COVID-19, Mr. Manpreet Singh Badal said that Punjab Government was fully
committed to extend every possible help to the front line warriors battling against this
deadly pandemic.
Thanking the Indian Medical Association for providing these kits, the Finance
Minister said that a stock of more than 200 PPE kits was already available in the civil
hospital, but these kits were being provided as per the demand of the medical staff.
He said that the supply of essential commodities such as ration, milk, fruits,
vegetables, medicines was going smoothly in the state and Punjab Chief Minister
Captain Amarinder Singh personally overseeing the relief works and situation.
President of the Indian Medical Association (IMO) Dr. Navjot Singh Dahiya said
that the IMO is continuously working with the state government in this difficult time and
these PPE kits have been provided with the help of the Khalsa Aid.
BOX
ALL SET FOR SMOOTH PROCUREMENT OF WHEAT: FINANCE MINISTER
Responding to a question on wheat procurement arrangements in the state,
Finance Minister said that all the arrangements have been made for smooth
procurement and the state government would purchase every grain of the wheat. He
said that Punjab government is fully geared up for the wheat procurement season
starting from April 15 and Punjab Mandi Board and Government Procurement Agencies

have already been instructed to make all necessary arrangements in this regard well in
time, he added.

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਕਣਕ ਿਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਮੀਜ਼ਿਆ
ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਿਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਦੁਿੱ ਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ
ਬੰ ਜ਼ ਡਾ, 8 ਅਪਰੈਲ, ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀਜ਼ਨਿਾਸਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਕਣਕ ਿਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ
ਨਾਲ ਬੈ ਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਣਕ ਿਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜ਼ਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਔਸਤਨ
10 ਲਿੱਿ ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਿੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਿਰੀਦਣ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਢੁਕਿੇਂ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਿੱ ਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ 185 ਿਰੀਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 400 ਤਿੱ ਕ ਿਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲੇ ਮੰ ਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਪਰੀਤ ਕੰ ਿਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰ
ਕਰਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਅਪਰੈਲ ਤਿੱ ਕ ਇਹ ਕੰ ਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਫੜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ, ਮਜਦਰਾਂ,
ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰੀਦ ਅਮਲੇ ਜ਼ਿਚ ਆਪਸੀ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਂ ਸੀਆਂ ਿਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹਨ
ਜ਼ਿਲਾਂ ਫਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਸ: ਮਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰੀਦ ਏਜ
ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਜ਼ਕਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰ
ਜ਼ਕਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਿੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ: ਐਚ.ਐਸ. ਧਾਲੀਿਾਲ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਦੋਂ
ਹੀ ਕਰਨ ਜਦ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪਰੀ ਤਰਾਂ ਪਿੱ ਕ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੀ ਫਸਲ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਿੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਕਾਰਜ਼ਗਲ ਇੰ ਡੀਆ ਜ਼ਲਮ ਨੇ ਸੁਿੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 1000 ਪੈਕਟ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ
ਐਸਡੀਐਮ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਨੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰ ਨਿਾਦ
ਬੰ ਜ਼ ਡਾ, 8 ਅਪਰੈਲ
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰ ਕਟ ਜ਼ਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋ ੜਿੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਮਨੁਿੱਿਤਾ ਪਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਜ਼ਨਭਾਅ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਜ਼ਿਚ ਕਾਰਜ਼ਗਲ ਇੰ ਡੀਆਂ ਪਰਾਈਿੇਟ ਜ਼ਲਮ: ਿਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰ ਸੁਿੱ ਕੇ
ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 1000 ਪੈਕਟ ਅਿੱ ਜ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਕਟ ਐਸ.ਡੀ.ਐੈਮ. ਸ: ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਟਿਾਣਾ ਨੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ

ਂਂਜ਼ਂੲਸ ਮੌਕੇ ਕੰ ਪਨੀ ਪਰਬੰਧਨ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜਰਰਤ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਿਚ ਸਾਨੰ ਸਭ ਨੰ ਇਕ ਹੋਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਜ਼ਗਕ ਅਦਾਰੇ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ
ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਉਪਮੰ ਡਲ ਦੇ ਜ਼ਦਹਾਤੀ ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ੜਿੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਸ: ਸੁਿਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੰ ਪਨੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੈਕੇਟ ਜ਼ਿਚ 5 ਜ਼ਕਲੋ
ਆਟਾ, ਦੋ ਜ਼ਕਲੋ ਦਾਲ, 2 ਜ਼ਕਲੋ ਚਾਿਲ, 1 ਲੀਟਰ ਜ਼ਰਫਾਇੰ ਡ, 250 ਮਸਾਲੇ , 1 ਜ਼ਕਲੋ ਨਮਕ ਆਜ਼ਦ ਸਮਾਨ ਸਾਜ਼ਮਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਿੱ ਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਿੀ ਲੋ ੜਿੰ ਦ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਿਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
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ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰ ਗ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਸੇਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਿਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ-ਡਾ. ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱ ਿੇ ਛੋਟੀ ਡਾਇਰੀ ਰਿੱ ਿਣੀ ਬਣਾਿੇ ਯਕੀਨੀ
ਰੋਿਾਨ ਜ਼ਿਲਣ ਿਾਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਨਾਿ ਤੇ ਪਤਾ ਦਰਿ

ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 8 ਅਪਰੈਲ : ਜ਼ਿਸ਼ਿ ਭਰ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਫੈਲ ਚੁਿੱ ਕੀ ਇਸ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਿਲੋਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਚਲਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਿਲੋਂ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਇਿੱ ਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਨਭਾਈਆਂ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜਿੱ ਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਜ਼ਲਸ ਿਲੋਂ ਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਡਊਟੀਆਂ ਪਰੀ ਤਨਦੇਹੀ
ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁਿੀ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁਿੀ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੇ
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿੱ ਿੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੀ ਜ਼ਜਹੀ ਡਾਇਰੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱ ਿੋ ਤੇ ਰੋਿਾਨਾ ਜ਼ਜਹੜੇ-ਜ਼ਜਹੜੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਿਚ ਆਿੇ, ਇਿੱ ਕ ਪੰ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮਤੀ ਸਮੇਤ ਨਾਮ
ਜ਼ਲਜ਼ਿਆ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਿੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ
ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਮਲ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੋ ਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਜੰ ਗ ਜ਼ਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ
ਜ਼ਦਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਹਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ
ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਘਰ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਿੱ ਧਾ ਆਪਣੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਨਾ
ਜਾਇਆ ਜਾਿੇ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਿਸਤ ਨੰ ਛਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਕਪੜੇ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਕਪਜ਼ੜਆਂ ਨੰ ਗਰਮ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਿਰਗੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਅਮਲ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਜ਼ਲਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਖ਼ਾਸੀ, ਜੁਕਾਮ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਹੈ ਤਾਂ

ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇ। ਆਨ ਲਾਇਨ ਮੰ ਗਿਾਈਆਂ ਿਰਰੀ ਿਸਤਆਂ ਨੰ 4-5 ਜ਼ਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿੱ ਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਿਰਤੋਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਂ ਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੰ ਦਰ ਭਜਾ ਸਕੀਏ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਕੋਈ ਐਮ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਾਿੇ।

--------------ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰ ਗਣ ਿਾਲੇ ਸੇਂਟ ਿੇਿੀਅਰ ਸਮੇਤ 38 ਸਕਲਾਂ ਨੰ ਕਾਰਨ ਦਿੱ ਸੋ ਨੋਜ਼ਟਸ ਜਾਰੀ
ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਿਾਂਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿੇਂ ਦਾਖ਼ਜ਼ਲਆਂ ਲਈ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਸਾਰੇ
ਸਕਲ: ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਿਆ ਮੰ ਤਰੀ ਜ਼ਿਜੈ ਇੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਗਲਾ
ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸਕਲਾਂ ਨੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਿੱ ਕ ਬਿੱ ਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਿੀ ਨਾ
ਿਸਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 8 ਅਪਰੈਲ:

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰ ਗਣ
ਿਾਲੇ ਸੇਂਟ ਿੇਿੀਅਰ ਸਕਲ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਸਮੇਤ ਸਬੇ ਦੇ 38 ਹੋਰ ਸਕਲਾਂ ਨੰ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਿੱ ਲੋਂ ਬੁਿੱ ਧਿਾਰ ਨੰ ਕਾਰਨ ਦਿੱ ਸੋ
ਨੋਜ਼ਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਿਆ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸ਼ਰੀ ਜ਼ਿਜੈ ਇੰ ਦਰ
ਜ਼ਸੰ ਗਲਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱ ਸੋ ਨੋਜ਼ਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ
ਜਿਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜ਼ਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕਲ ਤਸਿੱ ਲੀਬਖ਼ਸ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਿਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਜ਼ਫਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਿੱ ਕ ਸਕਲਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਜ਼ਮਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿੱ ਸਾਂ
ਦੇ ਜ਼ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਿਸਜ਼ਲਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਸਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਸਕਲ ਿੀ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਜ਼ਸਿੱ ਧਾ ਉਨਾਂ
ਨੰ ਈ-ਮੇਲ, vijayindersingla@gmail.com ’ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰੀ ਜ਼ਿਜੈ ਇੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਗਲਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਜਸ
ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਿਾਂਗ ਹੋਣ ਤਿੱ ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਲਾਂ ਨੰ ਦਾਖ਼ਜ਼ਲਆਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਰ ਕੁਝ ਪਰਾਈਿੇਟ ਸਕਲਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ
ਮਾਜ਼ਧਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 23
ਮਾਰਚ 2020 ਨੰ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਿੱ ਜ਼ਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਨੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਕ
ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਦਾਿਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਜ਼ਮਤੀ ਨੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਿੱ ਜ਼ਥਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਫੀਸਾਂ
ਫਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਰਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ
ਲੌ ਕਡਾਊਨ ਲਾਗ ਰਜ਼ਹਣ ਤਿੱ ਕ ਕੋਈ ਿੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੇ ਟ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
SHOW CAUSE NOTICES TO BATHINDA SCHOOL FOR DEMANDING FEES DURING LOCKDOWN
SCHOOLS SHOULD PROVIDE WINDOW PERIOD OF ATLEAST 30 DAYS AFTER SITUATION GETS
NORMALISED: VIJAY INDER SINGLA
NO BOOKS AND TRANSPORTATION FEES SHOULD BE CHARGED DURING LOCKDOWN PERIOD: CABINET
MINISTER
Bathinda, April 8:
Education department, on Wednesday, issued show cause notice to St. Xavier’s School Bathinda
for demanding fees during lockdown period by defying government directions. Punjab education
minister Mr. Vijay Inder Singla has been personally ensuring strict action against the violating schools as
he had floated his email id, vijayindersingla@gmail.com, to receive such complaints from the parents.
Mr. Singla informed that till now 38 schools have been served notices for violating government orders.
The cabinet minister said that the schools should also not charge transportation fees and books
charges from students for the next academic session till the lockdown period is over.

Mr. Singla said that the education department had issued an order dated March 23, 2020 in
which all the private schools in the state have been asked to reschedule their admissions for 2020-21.
He added that wide these orders, the schools were directed to provide window period of atleast 30 days
for submission of fees after the situation gets normalised. He said that the schools have also been
directed not to charge any late fees or fine from the students for this period. He added that after the
issuance of these orders, the schools were regularly being warned of strict action for defying the
direction through various means including press.
“Show cause notices have already been issued to the violators and they have been given a 7-day
period to file their reply against the violation. If they failed to give satisfactory reply, we are going to
cancel their affiliation or no objection certificate (NOC),” Mr Singla said.
The cabinet minister said that Coronavirus is a worldwide disaster and due to the lockdown, the
parents are not able to pay the fees even through online banking options. He added that the spread of
coronavirus has brought down all the businesses to a standstill and the private schools should also
cooperate with the state government by following its directions.
----------------------

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਛੋਟਾਂ
ਿੇਤ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਅਤੇ ਿੇਤ ਤੋਂ ਿਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ
ਤਿੱ ਕ
14 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱ ਲਣਗੀਆਂ ਕੰ ਬਾਇਨਾਂ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਿਗ
ੇ ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 8 ਅਪਰੈਲ : ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟੇੇ੍ਰਟ ਸ਼ਰੀ ਬੀ. ਸਰੀਜ਼ਨਿਾਸਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਿਰ ਜਨ ਸੁਰਿੱਜ਼ਿਆ ਲਈ ਲਗਾਏ
ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਜ਼ਿਚੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਿੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕਸਾਨ ਹਾੜੀ ਦੀ ਿਾਢੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ
ਜ਼ਬਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਰਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਿੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਿਾਲੀ
ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੰ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟੇੇ੍ਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਘਰ ਤੋਂ ਿੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ
ਨੰ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਿੇਤ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਕਸਾਨ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਿੇਤਾਂ ਜ਼ਿਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਿੇਤੀ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੰ ਜ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀ ਜਾਂ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ।
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜ਼ਬਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ,
ਕੰ ਬਾਇਨ, ਤੜੀ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਹੋਿੇਗੀ ਪਰੰ ਤ ਕੰ ਬਾਇਨ ਦੇ ਿੇਤ ਜ਼ਿਚ ਚਿੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 8
ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਹੋਿੇਗਾ। ਕੰ ਬਾਇਨਾਂ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱ ਣਗੀਆਂ ਸਬੰ ਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 4 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਜ਼ਿਅਕਤੀ
ਮੌਜਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਦਰੀ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣਗੇ।

ਬੀਜ ਖ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਘਰ
ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖ਼ਾਦ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਜ਼ਡਸਟਰੀਜ਼ਬਊਟਰਾਂ ਨੰ ਸਿੇਰੇ 5 ਤੋਂ 8 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸਬੰ ਧਤ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਸਮਹ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਿੇਤ ਮਿਦਰਾਂ ਿਲੋਂ ਜੇਕਰ ਿੇਤਾਂ ਜ਼ਿਚ ਹਿੱ ਥੀ ਕਟਾਈ, ਜ਼ਬਜਾਈ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਤਾਂ
ਉਸ ਸਮੇਂ 10 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਮੌਜਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦਰੀ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਿਰ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

----------ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਿਰਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਿਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ-ਡੀ.ਸੀ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 8 ਅਪਰੈਲ : ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜ਼ਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ
ਿਾਲੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਿ ਦੀ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਿਰਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਬੀਿ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੰ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਿਰ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਕਸੇ
ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਿਰਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਿਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ੀ
ਕੰ ਪਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਿਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਬੀਿ ਭੇਜ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਿੱ ਿ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ 3 ਲਿੱਿ 56 ਹਿਾਰ
ਪੈਕਟ ਬੀਿ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ 4 ਲਿੱਿ ਪੈਕਟ ਹੋਰ ਭਲਕ ਤਿੱ ਕ ਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜਦਜ਼ਕ
ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ 7 ਲਿੱਿ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਿਰਰਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦਜੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖ਼ਰੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬੀਿ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਡਸਟਰੀਜ਼ਬਊਟਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਡੀਲਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੋ
ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਨਰਮਾ ਇਿੱ ਕ ਘਿੱ ਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿੱ ਕਣ ਿਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਿੀ
ਜ਼ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਿਜ਼ਭੰ ਨਤਾ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਨੰ ਪਰਭਾਿੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

