ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ
2.61 ਲ੍ੱਖ ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, 123 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 24 ਅਪਿੈਲ੍ :
ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਿੀਰਿਾਰ ਦੀ ਸਾਮ ਤੱ ਕ 2,61,346 ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੱ ਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਪੱ ਛਲ੍ੇ
ਸਾਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅਜਿ਼ਹੀ ਇਸ ਲ੍ਈ ਸੰ ਭਿ ਹੋਇਆ
ਜਕਉਂਜਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਲ੍ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ
ਦੀ ਜਗਣਤੀ 200 ਤੋ ਿਧਾ ਕੇ 442 ਕਰ ਜਦੱ ਤੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੰ ਡੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ੍ ਿੱ ਧ ਜਗਆ, ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ
ਨੇ ੜੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਿ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ੍ ਜਕਸਾਨ ਤੇਿ਼ੀ ਨਾਲ੍ ਫਸਲ੍ ਮੰ ਡੀ ਜਿਚ ਜਲ੍ਆ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਜਕਸਾਨ ਜਿ਼ਸ ਜਦਨ ਫਸਲ੍ ਲ੍ੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਜਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਤਲ੍ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ।ਬੀਤੇ
ਕੱ ਲ੍ ਿੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਕੱ ਲ੍ 53868 ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਇਕ ਜਦਨ ਜਿਚ ਹੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਚ 52121 ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਚ ਖਰੀਦ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਿੀ ਨਾਲ੍ੋ ਨਾਲ੍ ਸਰੂ ਕਰਿਾ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਜਦਨ ਤੱ ਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ 123 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੱ ਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਜਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖਰਾਕ ਜਨਗਮ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਜਮਲ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਰਰੋਲ੍ਰ ਸ: ਮਨਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪਨਗਿੇਨ ਨੇ ਹਣ ਤੱ ਕ 67719 ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ,
ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 75106 ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ 60465 ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ, ਿੇਅਰਹਾਊਸ ਨੇ 38340 ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ,
ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ 19642 ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ ਅਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 74 ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ
ਹਣ ਤੱ ਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਚੋਂ 123986 ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜਲ੍ਫਜਰੰ ਗ ਿੀ ਹੋ ਚੱ ਕੀ ਹੈ।
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਕੰ ਿਰਪਿੀਤ ਜਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਨਾਲ੍ੋ ਨਾਲ੍ ਪਾਸ
ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ।
I/20035/2020
O/O DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, BATHINDA
GOVT PROCURES 2.61 LAKH METRIC TONNES OF WHEAT, MAKES PAYMENTS
OF RS. 123 CRORE
Bathinda, 24 April : In Bathinda district, 2,61,346 metric tonnes of wheat have
been procured till Thursday evening. This information has been given by the Deputy
Commissioner Mr. B Sri Niwasan here on Friday. He said that at present the
procurement of wheat was going on at a fast pace from previous years. He said that this
was possible because the government had increased the number of procurementcenters from 200 to 442 to ensure the convenience and social distancing of the farmers.
Thus, the area of the mandi increased, the mandis became closer to the farmers and
with the timely issuance of passes to the farmers, the farmers are rapidly bringing their

produce in the mandi and most of the farmers being sold their crop on the same day. “A
total of 53868 metric tonnes of wheat arrived in the district yesterday and 52121 tonnes
of wheat has been procured in the mandis of the district in the last one day alone,” he
added. So for payment of Rs 123 crore has been released against the procured wheat
by state agencies except FCI.
District Food Supply Controller Mr. Mandeep Singh Mann further said that Pungrain has
so far purchased 67719 metric tonnes, Markfed purchased 75106 metric tonnes,
PUNSUP purchased 60465 metric tonnes, Warehouse purchased 38340 metric tonnes,
FCI purchased 19642 metric tonnes while 74 metric tonnes wheat was procured by
private traders. “Apart from this so far 123986 metric tonnes of wheat have been lifted
from the mandis of the district,” he added.
Mr. Kanwarpreet Singh Brar, District Mandi Officer said that the passes are being
issued to the farmers simultaneously through the Aratiyas.
I/20037/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ
7 ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼ ਿਲ੍ੋਂ ਮੰ ਡੀ ਗੋਜਬੰ ਦਪਰਾ ਜਿੱ ਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲ੍ੇ ਬਰ ਨੂੰ ਿੰ ਡੇ ਮਫ਼ਤ ਮਾਸਕ
ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲ੍ੇ ਬਰ ਨੂੰ ਕਰਿਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਿ਼ਾਣੂ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 24 ਅਪਿੈਲ੍ : ਜਿਸ਼ਿ ਭਰ ਜਿਚ ਫ਼ੈਲ੍ ਚੱ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲ੍ਈ ਜਿ਼ੱ ਥੇ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਤੇ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿਲ੍ੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ੍ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜਨਭਾਈਆਂ ਿ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਿ਼ ਸੇਿੀ
ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਤੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਜਿਭਾਗਾਂ ਿਲ੍ੋਂ ਿੀ ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲ੍ਈ ਜਦਨ ਰਾਤ ਇੱ ਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਮਾਂਡੈਂਰ ਰਿੀ ਕਮਾਰ ਪਨਜਦੱ ਤਾ 7 ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼ ਬਜ ੰ ਡਾ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾ ਹੇ

ਮੰ ਡੀ

ਗੋਜਬੰ ਦਪਰਾ ਜਿਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲ੍ੇ ਬਰ ਨੂੰ ਹੱ ਥੀ ਬਣਾਏ ਮਫ਼ਤ ਮਾਸਕ ਿੰ ਡੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼ ਦੇ ਨਮਾਇੰ ਦੇ ਸ਼ਿੀ ਬਲ੍ਜਿ਼ੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਮੰ ਡੀ ਜਿਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ
ਲ੍ੇ ਬਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਦਸ਼ਪਿਭਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਿ਼ਾਣੂ ਕਰਿਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲ੍ੇ ਬਰ ਨੂੰ ਜਕਹਾ
ਜਕ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੀ ਿ਼ਾਿੇ। ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲ੍ਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿ਼ਾਿੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਉਨਾਂ
ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿਾਰ ਿਾਰ ਸੈਨੀਰਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ੍ ਿ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿ਼ੋ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਿਲ੍ੋਂ ਪੂਰੀ ਮੰ ਡੀ ਨੂੰ ਸੈਨੀਰਾਈਜ਼ ਿੀ
ਕਰਿਾਇਆ ਜਗਆ।
ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ
ਖ਼ੂਨਦਾਨ, ਮਹਾਂਦਾਨ
ਯੰ ਗ ਬਲ੍ੱਡ ਕਲ੍ੱਬ ਿਲ੍ੋਂ 17 ਤੇ ਯੂਨਾਈਜਰਡ ਿੈਲ੍ਫ਼ੇਅਰ ਸੰ ਸਥਾ ਨੇ 10 ਯੂਜਨਰ ਕੀਤਾ ਖੂਨਦਾਨ
ਸੰ ਤ ਜਨਰਕਾਰੀ ਜਮਸ਼ਨ ਿਲ੍ੋਂ 1500 ਮਾਸਕ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੇਂਰ

ਬਜ ੰ ਡਾ, 24 ਅਪਿੈਲ੍ : ਬਜ ੰ ਡਾ ਦੀ ਰੀਮ ਯੰ ਗ ਬਲ੍ੱਡ ਕਲ੍ੱਬ (ਰਜਿ਼.) ਨੇ ਜਸਿਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਬਜ ੰ ਡਾ ਦੇ
ਬਲ੍ੱਡ ਬੈਂਕ ਜਿੱ ਚ ਿ਼ਾ ਕੇ 17 ਯੂਜਨਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਣ ਤੱ ਕ ਯੰ ਗ ਬਲ੍ੱਡ
ਕਲ੍ੱਬ ਿਲ੍ੋਂ 125 ਯੂਜਨਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਚੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਯੂਨਾਈਜਰਡ ਿੈਲ੍ਫ਼ੇਅਰ ਸੰ ਸਥਾ ਿਲ੍ੋਂ ਿੀ 10
ਯੂਜਨਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਹ ਖੂਨ ਥੇਲ੍ਸੀਮਕ ਬੱ ਜਚਆਂ ਲ੍ਈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਗਰਿਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ
ਲ੍ਈ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਸੰ ਤ ਜਨਰੰ ਕਾਰੀ ਜਮਸ਼ਨ ਿਲ੍ੋਂ ਿੀ 1500 ਮਾਸਕ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਭੇਂਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱ ਤਰ ਸਿੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਮਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਸੇਿਾ ਭਜਿੱ ਖ ਜਿਚ ਿੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਿ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਿਾ ਨੂੰ ਸਹੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਚਲ੍ਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕਲ੍ੱਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਰਸ਼ੂ ਖੱ ਤਰੀ, ਬਹਾਦਰ ਜਸੰ ਘ, ਸੋਨੂ, ਰਾਿ਼ੇਸ਼, ਸਨੀ, ਬਬਲ੍ਾ, ਨੇ ਗੀ ਤੇ
ਗੌਰਿ ਆਜਦ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਸਮਾਿ਼ ਪਿਤੀ ਕੰ ਮ ਜਿੱ ਚ ਲ੍ੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਯੰ ਗ
ਬਲ੍ੱਡ ਦੀ ਰੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਜਹਜਦਲ੍ੋਂ ਸ਼ਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਰੀਜਫਕੇਰ ਤੇ ਸ਼ੀਲ੍ਡ ਦੇ
ਕੇ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਜਨਤ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।
I/20094/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ
ਕੋਜਿਡ-19
ਜਜ਼ਲ੍ੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਡਪੂ ਹੋਲ੍ਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਜ ੰ ਡਾ ਿਲ੍ੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਪਏ ਦਾ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 24 ਅਪਿੈਲ੍ : ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਕੰ ਰਰੋਲ੍ਰ ਖ਼ਰਾਕ ਜਸਿਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲ੍ ਬਜ ੰ ਡਾ ਸ਼ਿੀ
ਮਨਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਤੇ ਰਜਹਨਮਾਈ ਹੇ

ਕੋਜਿਡ-19 ਦੀ ਇਸ ਜਭਆਨਕ ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਨਜਿ਼ੱ ਣ ਦੇ

ਲ੍ਈ ਸੀ.ਐਮ. ਰਲ੍ੀਫ਼ ਫ਼ੰ ਡ ਜਿੱ ਚ ਜਜ਼ਲ੍ੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਡਪੂ ਹੋਲ੍ਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਜ ੰ ਡਾ ਿਲ੍ੋਂ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਜਿੱ ਚ 50
ਹਜ਼ਾਰ ਰਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਗਆ।
ਉਨਾ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਧਾਨ ਸ਼ਿੀ ਸੰ ਤੋਖ ਜਸੰ ਘ, ਸ਼ਿੀ ਭੋਲ੍ਾ ਜਸੰ ਘ, ਪਿਧਾਨ ਗੋਜਨਆਣਾ ਸਰਕਲ੍ ਸ਼ਿੀ
ਗਰਿ਼ੰ ਰ ਜਸੰ ਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲ੍ਾਕ ਸੰ ਮਤੀ, ਸ਼ਿੀ ਮੇਿ਼ਰ ਜਸੰ ਘ, ਜਡਪੂ ਹੋਲ੍ਡਰ ਮਜਹਮਾ ਸਰਿ਼ਾ ਸ਼ਿੀ ਿ਼ਗਿੀਰ ਜਸੰ ਘ, ਜਡਪੂ
ਹੋਲ੍ਡਰ ਕੋ ੇ ਨਾਥੇਆਣਾ ਸ਼ਿੀ ਦਜਿੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ, ਜਡਪੂ ਹੋਲ੍ਡਰ ਿ਼ੰ ਡਾ ਿਾਲ੍ਾ ਸ਼ਿੀ ਹਰਜਿ਼ੰ ਦਰ ਪਾਲ੍ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਡਪੂ ਹੋਲ੍ਡਰ
ਅਕਲ੍ੀਆ ਕਲ੍ਾਂ ਸ਼ਿੀ ਹੇਮ ਰਾਿ਼, ਜਡਪੂ ਹੋਲ੍ਡਰ ਗੋਜਨਆਣਾ ਸ਼ਿੀ ਰਾਮੇਸ਼ ਕਮਾਰ, ਜਡਪੂ ਹੋਲ੍ਡਰ ਮਜਹਮਾ ਸਰਿ਼ਾ, ਸਿੀ
ਗਜਿੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ, ਜਡਪੂ ਹੋਲ੍ਡਰ ਦਾਨ ਜਸੰ ਘ ਿਾਲ੍ਾ ਿਲ੍ੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
I/20092/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ
ਕੋਜਿਡ 19
ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੇਿ਼ੇ 29 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰ ਆਈ ਨੈ ਗੇਜਰਿ, 2 ਸੈਂਪਲ੍ ਦਬਾਰਾ ਅਤੇ 20 ਨਿੇਂ ਭੇਿ਼ੇ

ਬਜ ੰ ਡਾ,24 ਅਪਿੈਲ੍ : ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭੇਿ਼ੇ ਗਏ 29 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰ ਨੈ ਗੇਜਰਗ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਿ਼ਾ
ਣਕਾਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹਣ ਤੱ ਕ ਭੇਿ਼ੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ
ਜਰਪੋਰ ਨੈ ਗੇਜਰਗ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ੍ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਨਾਲ੍ੋਂ ਿੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਿ਼ਬੂਤੀ

ਨਾਲ੍ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਦੱ ਤੇ ਿ਼ਾ ਰਹੇ ਸਜਹਯੋਗ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕਰਜਦ
ਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖਣ ਜਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉ
ਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਲ੍ੋ ਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿੈ ਿ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ੍ ਕਰਜਫਊ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕੋਜਿਡ 19 ਜਬਮਾਰੀ
ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਆਉਣ ਤੋ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕੀ ਰੱ ਜਖਆ ਿ਼ਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿੀਰਿਾਰ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ
ਜਿਚ 20 ਨਿੇਂ ਸੈਂਪਲ੍ ਲ੍ਏ ਗਏ ਹਨ ਿ਼ਦ ਜਕ 2 ਨਮੂਨੇ ਦਬਾਰਾ ਲ੍ੈ ਕੇ ਭੇਿ਼ੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਣ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚੋਂ ਗਏ 22 ਨ

ਮੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਿ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਾਰ ਿਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋਂਦੇ ਰਜਹਣ
ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਨ ਲ੍ਈ ਜਕਹਾ ਹੈ।

I/20025/2020
OFFICE DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, BATHINDA
COVID 19
BATHINDA: 29 MORE NEGATIVE REPORT, 22 PENDING
Bathinda, 24 April : In Bathinda district 29 more negative reports received from
laboratory regarding Covid 19. This was stated by Deputy Commissioner Mr. B Sri Niwasan.
"The report of all the samples sent so far has been negative but with this we need to enforce
our precautions more strongly than before," he said. He thanked the people of the district for
their support and said that with the cooperation of the people we have been able to keep the
corona virus out of the district. He appealed to the people to continue to follow the curfew in a

self-disciplined manner so that the disease could be permanently prevented from entering the
district.
While sharing more information Civil Surgeon Dr. Amrik Singh said that on Thursday
20 new samples have been taken in the district while 2 samples have been repeated. As many
as 22 samples from the district are yet to be reported. He asked the people to keep their
distance from each other and to wash their hands frequently and to take all other precautions.
I/20026/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਕਰ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ
ਪਾਨ, ਪਾਨ-ਮਸਾਲ੍ਾ, ਜਚਊਗਮ, ਬਬਲ੍ਗਮ ਚੱ ਬਣ ਿਾਲ੍ਾ ਤੰ ਬਾਕੂ ਤੇ ਿ਼ਰਦਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੇ ਜਿਕਰੀ 'ਤੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ
ਹਕਮ ਰਜਹਣਗੇ 22 ਿ਼ੂਨ 2020 ਤੱ ਕ ਲ੍ਾਗੂ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 24 ਅਪਿੈਲ੍ : ਿਧੀਕ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਜਿ਼ਸਰੇੇ੍ਰਰ ਬਜ ੰ ਡਾ ਸ਼ਿੀ ਰਾਿ਼ਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਜ਼ਾਬਤਾ
ਫ਼ੌਿ਼ਦਾਰੀ ਸੰ ਘਤਾ 1973 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿੱ ਚ ਪਾਨ, ਪਾਨ-ਮਸਾਲ੍ਾ, ਜਚਊਗਮ, ਬਬਲ੍ਗਮ
ਚੱ ਬਣ ਿਾਲ੍ਾ ਤੰ ਬਾਕੂ ਤੇ ਿ਼ਰਦਾ ਆਜਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੇ ਜਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਹਕਮ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਿ਼ਾਰੀ ਹਕਮਾਂ ਮਤਾਜਬਕ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪਾਨ, ਪਾਨ-ਮਸਾਲ੍ਾ, ਜਚਊਗਮ, ਬਬਲ੍ਗਮ ਚੱ ਬਣ ਿਾਲ੍ਾ
ਤੰ ਬਾਕੂ ਤੇ ਿ਼ਰਦਾ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿ਼ਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱ ਜਕਆ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਜ ੰ ਡਾ
ਜਜ਼ਲ੍ੇ ਜਿੱ ਚ ਬੈਂਕ ਖੱ ਲ੍ਣ ਨਾਲ੍ ਆਮ ਿ਼ਨਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿੱ ਚ ਆਉਣ ਿ਼ਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਿਲ੍ੋਂ ਇਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਪਬਜਲ੍ਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਥੱ ਕਣ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲ੍ਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਿੱ ਧ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਜਿ਼ਸ ਨਾਲ੍ ਮਾਲ੍ੀ ਨਕਸਾਨ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕਮ 22 ਿ਼ੂਨ 2020 ਤੱ ਕ ਲ੍ਾਗੂ ਰਜਹਣਗੇ।
I/20028/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ
ਦਿਾਈ ਜਿਕਿੇਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਫਲ੍ੂ, ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਮ ਦੇ ਇਲ੍ਾਿ਼ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਿਾਜਲ੍ਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ
ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਤਲ੍ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 24 ਅਪਿੈਲ੍ : ਕੋਜਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰ ਭਾਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਜਸਹਤ
ਂ ਡਰੱ ਗਜ਼ ਐਡਮਜਨਸਰਿੇਸ਼ਨ ਪੰ ਿ਼ਾਬ
ਮੰ ਤਰੀ ਸ: ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਜਸੱ ਧੂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਕ ਫੂਡ ਐਡ
ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ੋਨਲ੍ ਲ੍ਾਇਸੈਂਜਸੰ ਗ ਅਜਧਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿਚ ਦਿਾਈ ਜਿਕਿੇਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿ਼ਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਜਕ
ਿ਼ਦ ਿੀ ਕੋਈ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਫਲ੍ੂ, ਖੰ ਘ ਿ਼ਾਂ ਿ਼ਕਾਮ ਦੇ ਇਲ੍ਾਿ਼ ਲ੍ਈ ਿਰਤੀ ਿ਼ਾਣੀ ਿਾਲ੍ੀ ਕੋਈ ਦਿਾਈ ਖਰੀਦਣ ਆਿੇ ਤਾਂ
ਅਜਿ਼ਹੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਦੱ ਤੀ ਿ਼ਾਿੇ।

ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਜਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਬਜ ੰ ਡਾ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਫਲ੍ੂ, ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਮ ਦੇ ਇਲ੍ਾਿ਼ ਲ੍ਈ
ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਕਰੀ ਿ਼ਾਂ ਸਪਲ੍ਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜਹੱ ਤ ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ
ਲ੍ਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰ ਬਧੀ ਬਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਾਰੇ ਦਿਾਈ ਜਿਕਿਤ
ੇ ਾ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿ਼ਹੀਆਂ
ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਿਾਲ੍ੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ।ਜਨਯਮਤ ਜਰਪੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਇਸ
ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਿੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਦਿਾ ਜਿਕਿੇਤਾ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰ ਰਰੋਲ੍ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 0164-2212501
ਿ਼ਾਂ 70871-69731 ਿ਼ਾਂ 70870-86291 ਤੇ ਿੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
I/20103/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ
ਜਬਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱ ਧ ਪਿਦੇਸ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਪਿਿਾਸੀ ਮਿ਼ਦੂਰ ਕਰਿਾਉਣ ਰਜਿ਼ਸਰੇੇ੍ਰਸਨ, ਸਬੰ ਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਿੇਗੀ 1000
ਰਪਏ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 24 ਅਪਿੈਲ੍ : ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਬਜ ੰ ਡਾ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਬਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱ ਧ ਪਿਦੇਸ
ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲ੍ਾ ਜਲ੍ਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਿ਼ੇ ਰਾਿ਼ਾਂ ਜਿੱ ਚ ਫਸੇ ਜਬਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱ ਧ ਪਿਦਸ
ੇ
ਰਾਿ਼ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਮਿ਼ਦੂਰ ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਜਤਆਂ ਜਿੱ ਚ 1000/- ਰਪਏ ਦੀ
ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਿ਼ਾਿੇਗੀ।
ਜਡਪਰੀ

ਕਜਮਸ਼ਨਰ

ਨੇ

ਦੱ ਜਸਆ

ਜਕ

ਇਸ

ਸਬੰ ਧੀ

ਜਬਹਾਰ

ਸਰਕਾਰ

ਿੱ ਲ੍ੋਂ

ਿੈੈੱਬਸਾਈਰ www.aapda.bih.nic.in ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿ਼ਸ ਤੇ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਖਦ ਨੂੰ ਰਜਿ਼ਸਰਰਡ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ
ਲ੍ਾਹਾ ਲ੍ੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਸਰਫ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿਸਨੀਕਾਂ ਲ੍ਈ ਹੈ ਿ਼ੋ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ
ਕਾਰਨ ਦੂਿ਼ੇ ਰਾਿ਼ਾਂ ਜਿੱ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਿੇਿ਼ ਜਿ਼ਿੇਂ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
ਜਿ਼ਸ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਜਬਹਾਰ ਰਾਿ਼ ਜਿੱ ਚ ਹੋਿੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਇਕ ਸਾਫ ਤਸਿੀਰ (ਸੈਲ੍ਫੀ) ਿ਼ੋ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ੍ ਮੇਲ੍
ਖਾਂਦੀ ਹੋਿੇ ਅਪਲ੍ੋ ਡ ਕਰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਹੀ ਰਜਿ਼ਸਰਿੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰਬਰ ਤੇ
ਪਿਾਪਤ ਓਰੀਪੀ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਐਪ ਤੇ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਸੱ ਧੀ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਜਤਆਂ
ਜਿੱ ਚ ਹੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ।

ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਬਹਾਰ ਭਿਨ ਨਿੀਂ ਜਦੱ ਲ੍ੀ ਜਿਖੇ ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 01123792009, 23014326 ਅਤੇ 23013884 ਿੀ ਸਥਾਜਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਪਰਨਾ ਕੰ ਰਰੋਲ੍ ਰੂਮ
ਨੰਬਰ 0612-2294204, 2294205 ਿੀ ਸਥਾਜਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇੱ ਥੇ ਿੀ ਇਹ ਲ੍ੋ ਕ ਕਾਲ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੱ ਧ ਪਿਦਸ
ੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਿੀ ਦੂਿ਼ੇ ਰਾਿ਼ਾਂ ਜਿਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਲ੍ਈ ਇਕ ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ ਿ਼ਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 0755-2411180 ਹੈ। ਮੱ ਧ ਪਿਦੇਸ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਨਾਗਜਰਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ੍
ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਦਰਿ਼ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿ਼ਸ ਤੇ ਮੱ ਧ ਪਿਦੇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿ਼ਹੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਿਚ 1
ਹਿ਼ਾਰ ਰਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਪਾਏਗੀ।
ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਪਿਿਾਸੀ ਮਿ਼ਦੂਰ ਜਕਸੇ ਿੀ ਮਸਜਕਲ੍ ਸਮੇਂ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 0164-2241290 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿ਼ੱ ਥੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱ ਧਰ
ਤੇ ਹਰ ਮਦਦ ਮਹਈਆ ਕਰਿਾਈ ਿ਼ਾਿੇਗੀ।
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