ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ

ਬਠ ਿੰ ਡਾ ਠਿ਼ਲ੍ਹੇ ਠਿਚ 5.69 ਲ੍ੱਖ ਮੀਠਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 30 ਅਪਰੈਲ੍
ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਬੁੱ ਧਿਾਰ ਦੀ ਸਾਮ ਤੁੱ ਕ ਕੁੱ ਲ੍ 5,69,207 ਮੀਜਰਰਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਂ ਸੀਆਂ ਿੁੱ ਲ੍ੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਿ਼ਦ ਜਕ ਜਸਰਫ ਬੁੱ ਧਿਾਰ ਨੰ 49,659 ਮੀਜਰਰਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਿ਼
ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦੁੱ ਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ
ਹਣ ਤੁੱ ਕ 802 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿ਼ਾ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਰਰੋਲ੍ਰ ਸ: ਮਨਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਮਾਨ ਨੇ
ਂ ਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਅੁੱ ਗੇ ਚੁੱ ਲ੍ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪਨਗਰੇਨ 163542 ਮੀਜਰਰਕ ਰਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ੍ ਬਾਕੀ ਏਿ਼
ਿ਼ਦ ਜਕ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 148821 ਮੀਜਰਰਕ ਰਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ 124515 ਮੀਜਰਰਕ ਰਨ, ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਰਾਿ਼ ਗੋਦਾਮ ਜਨਗਮ
ਨੇ 88740 ਮੀਜਰਰਕ ਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਖਰਾਕ ਜਨਗਮ ਨੇ 43070 ਮੀਜਰਰਕ ਰਨ ਅਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 519 ਮੀਜਰਰਕ ਰਨ
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਣ ਤੁੱ ਕ 360822 ਮੀਜਰਰਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜਲ੍ਫਜਰੰ ਗ ਿੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ

ਿ਼ਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਠਿਭਾਗ ਿਲ੍ੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਿ਼ਾਰੀ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 30 ਅਪਰੈਲ੍: ਿ਼ਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਰੇਸ਼ਨ ਮੰ ਡਲ੍ ਨੰਬਰ 3 ਬਜ ੰ ਡਾ ਦੇ ਕਾਰਿ਼ਕਾਰੀ ਇੰ ਿ਼ੀਨੀਅਰ
ਸ਼ਰੀ ਅਜਮਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿ਼ਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜਿਭਾਗ ਿਲ੍ੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕਰਕੇ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।
ਕਾਰਿ਼ਕਾਰੀ ਇੰ ਿ਼ੀਨੀਅਰ ਸ਼ਰੀ ਅਜਮਤ ਗਰਗ ਨੇ ਜਿਸਥਾਰਪਰਿਕ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਫੇਿ1 ਅਤੇ 2 ਜਿੁੱ ਚ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਿ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 7:30 ਿਿ਼ੇ ਤੁੱ ਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫੇਿ 3 ਜਿੁੱ ਚ ਸਿੇਰੇ 7:15 ਿਿ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 8:30
ਿਿ਼ੇ ਤੁੱ ਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਭਾਗ ਰੋਡ, ਜਸਿਲ੍ ਲ੍ਾਇਨ, ਗਰ ਕੀ ਨਗਰੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਗਰ ਸਿੇਰੇ 5:30 ਿਿ਼ੇ ਤੋਂ 7
ਿਿ਼ੇ ਤੁੱ ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਜਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀ ਅਜਮਤ ਗਰਗ ਨੇ ਹੋਰ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਸਿਲ੍ ਲ੍ਾਇਨ, ਭਾਗ ਰੋਡ, ਗਰ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਂਤ ਨਗਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਿ਼ੇ ਤੋਂ 6:30 ਿਿ਼ੇ ਤੁੱ ਕ ਤੇ ਫੇਿ 1-2 ਜਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਿ਼ੇ ਤੋਂ 7:30 ਿਿ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫੇਿ
3 ਜਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਿ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8:15 ਿਿ਼ੇ ਤੁੱ ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਨਰਜਿਘਨ ਸਪਲ੍ਾਈ ਿ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ

ਦੂਠਿ਼ਆਂ ਸੂਠਬਆਂ ਿ਼ਾਂ ਠਿਦੇਸ਼ `ਚ ਫਸੇ ਪਿੰ ਿ਼ਾਬੀ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਆਨਲ੍ਾਈਨ
ਕਰਨ ਅਪਲ੍ਾਈ
ਬੰ ਜ ਡਾ, 30 ਅਪਰੈਲ੍
ਕੋਜਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਸਿਜਿਆਪੀ ਸੰ ਕਰ ਜਿਚ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਜਿ਼ਆਂ ਸਜਬਆਂ ਿ਼ਾਂ
ਜਿਦੇਸ ਜਿਚ ਫਸੇ ਪੰ ਿ਼ਾਬੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਇਕ ਪੋਰਰਲ੍ ਲ੍ਾਂਚ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਹੈ ਜਕ
ਜਿਦੇਸ ਿ਼ਾਂ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੇ ਜਨਿਾਸੀ ਇਸ ਪੋਰਰਲ੍ ਤੇ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜਿ਼ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱ ਲ੍ੋਂ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਦੀ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਯੋਿ਼ਨਾਬੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ।ਇਸ ਲ੍ਈ
http://covidhelp.punjab.gov.in ਜਲ੍ੰਕ ਤੇ ਿ਼ਾ ਕੇ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ

ਬਠ ਿੰ ਡਾ ਠਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 5 ਹੋਰ ਠਰਪੋਰਾਂ ਨੈਗੇਠਰਿ ਪਿਾਪਤ
-ਬੱ ਧਿਾਰ ਨੂਿੰ ਲ੍ਏ 85 ਨਮੂਠਨਆਂ ਦੀ ਠਰਪੋਰ ਬਕਾਇਆ
ਬੰ ਜ ਡਾ, 30 ਅਪਰੈਲ੍
ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੇਿ਼ੇ 5 ਹੋਰ ਨਮਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰ ਨੈ ਗੇਜਰਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ
ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦੁੱ ਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਹੈ ਜਕ ਕੋਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਾਰੇ 25
ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿੀ ਨੈ ਗੇਜਰਿ ਜਰਪੋਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਬੀਤੇ ਕੁੱ ਲ੍ ਲ੍ਏ ਗਏ 85 ਨਮਜਨਆਂ ਦੀ
ਜਰਪੋਰ ਆਉਣੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਿ਼ਦ ਜਕ ਿੀਰਿਾਰ ਨੰ ਖ਼ਬਰ ਜਲ੍ਖੇ ਿ਼ਾਣ ਤੁੱ ਕ ਨਮਨੇ ਲ੍ਏ ਿ਼ਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਿ਼ਦ ਜਕ
ਬੀਤੀ ਸਾਮ ਤੁੱ ਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ 660 ਨਮਨੇ ਲ੍ਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ 2 ਮਰੀਿ਼ਾਂ ਦਾ ਜਰਪੋਰ
ਪਾਜਿ਼ਰਿ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਪੁੱ ਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਅਲ੍ਗ ਰੁੱ ਜਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਜਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿ਼ੋ ਿੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੰ ਹਣ
ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜਿਚ ਰੁੱ ਜਖਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਪੁੱ ਛਲ੍ੇ 24 ਘੰ ਜਰਆਂ ਜਿਚ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ 114 ਸਰਧਾਲ੍ ਪਰਤੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਜਰਆਂ ਨੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਿਚ ਰੁੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰ
ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਜਕਸੇ ਿੀ ਘਬਰਾਹਰ ਜਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਪਰ ਕਰਜਫਊ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ੍ ਪਾਲ੍ਣਾ ਿ਼ਾਰੀ
ਰੁੱ ਖਣ ਤਾਂਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨੰ ਅੁੱ ਗੇ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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