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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮੱ ਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱ ਕ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
-ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਪਾਸੋ 10 ਮਈ ਤੱ ਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰ ਗੀਆਂ-ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 6 ਮਈ (

)-

ਸੂਬੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ/ਜ਼ਸੱ ਿੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਅਤੇ ਮੱ ਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੇਰੇ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ
50 ਫੀਸਦੀ ਤੱ ਕ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਿਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੋਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਬੰ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜੱ ਠਣ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲੇ ਗੀ।
ਇਹ ਪਮਗਗਾਵਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀ ਸ. ਹਜ਼ਰੰ ਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਖੇਤੀ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ/ਛੋਗੇ ਤੇ ਸੀਮਾਤ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ
ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਮੱ ਕੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ 'ਤੇ
ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤੱ ਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਉਨਾ ਸਪੱ ਸ਼ਗ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱ ਿੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾ ,
ਸਪਰੇਅ ਅਗੈਚਮੈਗ ਜਾ ਅਗੈਚਮੈਗ ਤੋ ਬਗੈਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਲੁਆਈ
ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਮੱ ਕੀ ਦੇ ਦਾਜ਼ਣਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾ (ਪੋਰਗੇਬਲ) ਅਤੇ ਮੱ ਕੀ
ਥਰੈਸ਼ਰ/ਸ਼ੈਲਰ/ਫੋਰੇਜ਼ ਹਾਰਵੈਸਗਰ/ਮਲਗੀ ਕਰਾਪ ਥਰੈਸ਼ਰ ਆਜ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਮਜ਼ਕਮਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਦੱ ਸਜ਼ਦਆਂ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਲਈ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪਮਜ਼ਕਮਆ ਨੂੰ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਦੀਆਂ ਬੰ ਦਸ਼ਾ ਦੇ
ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਕਸਾਨ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਦਾ ਵੱ ਿ ਤੋ ਵੱ ਿ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਿਾਗ ਦੇ
ਫੀਲਡ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਸੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਪਰ, ਈ-ਮੇਲ ਜਾ ਵੱ ਗਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ
ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਨੈ-ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿੇਰੇ ਪੁੱ ਛਜ਼ਗੱ ਛ ਲਈ
ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਵੱ ਲੋ 'ਜ਼ਕਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਗਰ' ਦੇ ਗੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-1551 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 10 ਵਜੇ
ਤੱ ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
==========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋ ਟੱ ਪੀ
72 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿੁੱ ਕੀ
68 ਫੀਸਦੀ ਤੋ ਵੱ ਧ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟੰ ਗ ਵੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 6 ਮਈ (

)-ਕੋਜ਼ਵਿਡ 19 ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਿੱ ਲਦੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਮੰ ਿਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਕਸਾਨਨ ,

ਮਜ਼ਦੂਰਨ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਮਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵਿ ਕਣਕ
ਦੀ ਖਰੀਦ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਿੁੱ ਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਜ਼ਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਸ. ਲਖਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਿਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿ ਆਈ ਕਰੀਬ ਿਾਰ ਲੱਖ 5
ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਿੁੱ ਕੀ ਹੈ , ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿੋ ਜ਼ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਵੱ ਲੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨਨ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਤਸੱ ਲੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਮੰ ਿਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਗ ਵੱ ਲੋ
ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਨ, ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਜ਼ਵਿ ਮਾਸਕ, ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ, ਹੱ ਥਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਜ਼ਦ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ
ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਮੰ ਿਡੀ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਕਸਾਨਨ ਜਨ ਮਜ਼ਦੂਰਨ ਨੂੰ
ਮੁਜ਼ਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹਂ ਆ ਰਹੀ।
ਉਨਨ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਮੰ ਿਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿ 4 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ
ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿੋ 4 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਜ਼ਟਮਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਨ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਇਹ
ਅੰ ਕੜਾ ਸਾਢੇ ਿਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਨ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਆਈ ਕਣਕ ਜ਼ਵਿੋ ਜ਼ਵਿੋ
ਪਨਗਮੇਨ ਵੱ ਲੋ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਮੀਜ਼ਟਮਕ ਟਨ ਤੋ ਵੱ ਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਜ਼ਕ ਮਾਰਕਫੈਡਿਡ ਵੱ ਲੋ 90254 ਮੀਜ਼ਟਮਕ
ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱ ਲੋ 86116 ਮੀਜ਼ਟਮਕ ਟਨ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਜ਼ਸੰ ਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋ 69332 ਮੀਜ਼ਟਮਕ ਟਨ
ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰ ਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱ ਲੋ 58120 ਮੀਜ਼ਟਮਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿੁੱ ਕੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋ 3145 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਿੁੱ ਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਜ਼ਵਿੋ 68
ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਮੰ ਿਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੋ ਗੁਦਾਮਨ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਿਾਈ ਜਾ ਿੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਨ ਨੂੰ 72 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲ
ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਾਲੋ -ਨਾਲ 48 ਘੰ ਜ਼ਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿੁੱ ਕੀ ਹੈ।
===========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਸੀ-ਪਾਇਟ ਵੱ ਲੋ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 6 ਮਈ (

)-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਯੁਵਕਾ ਦਾ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਦਰ

(ਸੀ-ਪਾਇਟ), ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਚੱ ਲਦੇ ਫੌਜ ਵੱ ਲੋ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ
ਰੈਲੀਆਂ ਅਣਜ਼ਮੱ ਥੇ ਸਮੇ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋ ਜਦੋ ਵੀ ਫੌਜ ਵੱ ਲੋ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਸਮਾ ਜ਼ਤਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ , ਸੋ ਅਸੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ
ਫੌਜ ਜ਼ਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਭਰਤੀ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪਮੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਕਲਾਸਾ 15 ਮਈ ਤੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੋ
ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੀ-ਪਾਇਟ ਕੇਦਰ ਜ਼ਵਚ ਆਨ
ਲਾਇਨ ਜ਼ਤਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਉਨਾ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਰਣੀਕੇ ਕੈਪ ਵਾਸਤੇ
ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9815479919 ਅਤੇ ਪੱ ਟੀ ਲਈ ਸਮੀ ਸੀਤਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
9988271125 ਉਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਗ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ-ਜ਼ਸੱ ਧੂ
ਜ਼ਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਜਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਪਮਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 6 ਮਈ (

) ਸ. ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱ ਧੂ ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਤ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ

ਅੱ ਜ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵਚ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਮਬੰਧਾ ਅਤੇ ਜ਼ਤਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਪੁੱ ਜੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾ ਵੱ ਲੋ ਲੋ ਕ ਸਿਾ ਮੈਬਰ, ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸਾਜ਼ਹਬਾਨ, ਜ਼ਜਲਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਗ ਦੇ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ਕ ਸਿਾ ਮੈਬਰ ਸ. ਗੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਔਜਲਾ,
ਮੇਅਰ ਸ. ਕਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਰੰ ਟੂ, ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਪਮਤਾਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਿਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸਮੀ
ਸੁਨੀਲ ਦੱ ਤੀ, ਸ. ਇੰ ਦਰਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਸ. ਤਰਸੇਮ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੀ. ਸੀ, ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢੱ ਲੋ , ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐਸ ਿੀ ਸੰ ਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ , ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੀ ਜ਼ਦਨੇਸ਼ ਬੱ ਸੀ, ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਾ.
ਜੁਗਲ ਜ਼ਕਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਮਗਰੋ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਸ. ਜ਼ਸੱ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਗ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰ ਦਰ ਮੈਿੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾ, ਹਸਪਤਾਲਾ ਜ਼ਵਚ ਮਰੀਜਾ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਪਮਬੰਧਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਰੀਜਾ ਦੀ ਸੈਪਜ਼ਲੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆਂ ਦੀ
ਸਮੀਜ਼ਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ਕਾ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰ ਿਾਲ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਦਮੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਸ ਵੀ ਮੈਿੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾ ਜ਼ਕ ਹਸਪਤਾਲਾ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ , ਪੀ.ਪੀ.ਈ
ਜ਼ਕੱ ਟਾ, ਐਨ-95 ਮਾਸਕ, ਮਾਸਕ (ਜ਼ਟਮਪਲ ਲੇ ਅਰ), ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਦਸਤਾਨੇ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਮਰੀਜਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵਚ ਸਮੁੱ ਚੀ ਟੀਮ ਕੋਜ਼ਵਿ –19 ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਵਲੋ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰ ਦੇ ਪਮਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ
ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪਜ਼ਹਲੇ ਗੇੜ ਜ਼ਵਚ ਪਮਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ
ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ ਸੂਜ਼ਬਆਂ 'ਚ ਿੇਜਣ ਲਈ ਿਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹੱ ਸੇ ਵਜੋ
35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਮਵਾਨਗੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਉਨਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਆਰਜ਼ਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿੀ
ਜ਼ਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀ ਉਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਨਾ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਦੇ ਉਨਾ ਦੇ ਘਰਾ ਤਕ ਪੁਹੰਚਾਈਏ , ਜ਼ਜਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਕਦਮ ਪੁੱ ਟੇ ਗਏ ਹਨ।
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ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਵਚ ਸ. ਜ਼ਸੱ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾ ਤੋ ਆਏ ਸਾਰੇ
ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠਜ਼ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਪਮਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ
ਪੋਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ, ਉਨਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾ ਦੇ ਆਈਸ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਿਾ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਗ ਵਲੋ
ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਜਦਜ਼ਕ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਏਕਾਤਵਾਸ ਕੇਦਰਾ ਜ਼ਵਚ ਠਜ਼ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਕੈਬਜ਼ਨਟ
ਮੰ ਤਰੀ ਸ. ਜ਼ਸੱ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਸਪਤਾਲਾ ਅੰ ਦਰ ਮਰੀਜਾ
ਦੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨਾ ਜ਼ਸਹਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ਵਿ-19
ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾ ਜ਼ਵਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਿਾਲ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਜ਼ਢੱ ਲਮੱ ਠ
ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢੱ ਲੋ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਅੰ ਦਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾ ਦਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਸਪਤਾਲਾ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਿਾ ਜ਼ਵਖੇ ਇਲਾਜ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾ ਦੀ ਹਰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ।

ਕੈਪਸ਼ਨ-ਸ. ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱ ਧੂ ਜ਼ਸਹਤ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰ ਧੀ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
============
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜ਼ਵਿਾਾਕ ਵੱ ਲੋ ਾਕਾਤਵਾਸ ਕੇਦਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਸਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਦੱ ਤੇ
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਜ਼ਹਬ, 6 ਮਈ (

)-ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜ਼ਵਿਾਾਕ ਸ. ਸੰ ਤੋਖ ਜ਼ਸੰ ਘ

ਭਲਾਈਪੁਰ ਨੇ ਅੱ ਜ ਆਪਣੇ ਾਲਾਕੇ ਜ਼ਵਿ ਬਣਾਏ ਾਕਾਤਵਾਸ ਕੇਦਰ ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਜ਼ਵਿ ਪੰ ਜਾਬ ਤੋ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾ ਤੋ
ਆਏ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ , ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਾਸ ਮੌਕੇ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਲਛਮਣ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ. ਭਲਾਈਪੁਰ ਅੱ ਜ ਟਾਗਰਾ, ਵਡਾਲਾ, ਿਰਜ਼ਦਉ
ਜ਼ਵਖੇ ਰਾਿਾ ਸੁਆਮੀ ਸਜ਼ਤਸੰ ਗ ਘਰਾ ਜ਼ਵਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾ ਤੋ ਆਏ ਲੋ ਕਾ ਦਾ ਹਾਲ -ਿਾਲ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਡੀ ਐਪ ਪੀ ਹਰਪਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਨਾਾਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਸਮੀ ਅਮਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ. ਭਲਾਈਪੁਰਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਾੱ ਥੇ ਜ਼ਜੰ ਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਡੇਰਾ ਰਾਿਾ ਸੁਆਮੀ
ਮੁਖੀ ਦਾ ਿੰ ਨਵਾਦ ਹੈ ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਨੇ ਾਹ ਡੇਰੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਖੋਲੇ ਅਤੇ ਸੰ ਗਤ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਵੀ
ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀ ਕੋਜ਼ਵਡ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਹਰ
ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾ ਤੋ ਆਏ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਾਕਾਤਵਸ ਰੱ ਖ ਕੇ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਉਨਾ ਦਾ ਾਲਾਜ
ਕਰਵਾਾਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਾਾਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਾਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾ ਆਪਣੀ ਵੱ ਲੋ ਾੱ ਥੇ
ਾਕਾਤਵਾਸ ਜ਼ਵਿ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਡੀ ਐਸ
ਪੀ ਸਮੀ ਹਰਪਮੀਤ ਜ਼ਸਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਾੱ ਥੇ ਬਾਹਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਤਜ਼ਹਸਲੀਦਾਰ ਲਛਮਣ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਪਮਬੰਿ ਬਹੁਤ ਵਿੀਆ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਮਜ਼ਹਮਾਨ ਪਮਬੰਿਾ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਜ਼ਕ ਾਸੇ ਤਰਾ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੇੜੇ ਜ਼ਵਿ ਅਸੀ ਾਕਾਤਵਾਸ ਦੇ ਾਹ ਜ਼ਦਨ ਪੂਰੇ
ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਘਰਾ ਤੱ ਕ ਭੇਜਾਗੇ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਸ. ਸੰ ਤੋਖ ਜ਼ਸੰ ਘ ਭਲਾਈਪੁਰ ਟਾਗਰਾ ਾਕਾਤਵਾਸ ਕੇਦਰ ਟਾਗਰਾ ਜ਼ਵਿ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਸਫਾਈ
ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਮੌਕੇ।
=============
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