ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ. 1
ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ 'ਚ ਕਲ ਸ਼ਾਮ ਤਕ 7,47,879 ਮੀਿਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਵਖ-ਵਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਲ* 7,46,851 ਮੀਿਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 11 ਮਈ 2020.
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ- ਦਿਸਆ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ* ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲ* ਿਦਤੀਆਂ
ਹਦਾਇਤ0 ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਕਆ
ਤਸਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ- ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਐਤਵਾਰ
ਸ਼ਾਮ ਤਕ 7 ਲਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 879 ਮੀਿਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ* ਵਖ-ਵਖ ਖਰੀਦ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਲ* 7 ਲਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 851 ਮੀਿਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ- ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸਾਨ0 ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ0 ਦੀ ਿਦਕਤ ਨਹ6 ਆਉਣ ਿਦਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ ਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸਾਨ0 ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ0 ਦੇ ਲੋ ੜ6ਦੇ ਪਬੰ ਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ0 ਦਿਸਆ ਿਕ
ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲ* 260218 ਮੀਿਟਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲ* 22773 ਮੀਿਟਕ ਟਨ,
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਲ* 188025 ਮੀਿਟਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵਲ* 145413 ਮੀਿਟਕ ਟਨ, ਪੰ ਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਲ*
118952 ਮੀਿਟਕ ਟਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲ* 5470 ਮੀਿਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 88
ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਿਲਫ਼ਿਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ0 ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਵਖ-ਵਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਿਮਥੇ ਸਮ= ਿਵਚ ਹੀ ਿਕਸਾਨ0 ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ 2
ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨ- ਦਾਣਾ ਮੰ ਡੀ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਿਕਸਾਨ0/ਮਜ਼ਦੂਰ0 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤ* ਬਚਾਅ ਦੇ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 11 ਮਈ 2020 (

)

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ* ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਨਵਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ
ਕਰਨ ਿਹਤ ਵਖ-ਵਖ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ0
ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤ* ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਿਹਤ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰੰ ਜੀਵ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮੋਬੇਲਾਈਜ਼ਰ ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਵਲ*
ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਮੰ ਡੀ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ0 ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ0 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤ* ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ
ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ. ਰੰ ਜੀਵ ਤੇ ਜੋਿਗੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਬੁਲਾਿਰਆਂ ਨ- ਕਰੋਨਾ ਰੋਗ ਦੇ ਲਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ
ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਢੁਕਵ6 ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਿਦਤੀ। ਉਨ0 ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਰੋਗ ਜੋ ਿਕ ਅਜ ਦੇ ਸਮ=
ਿਵਚ ਇਕ ਵਡੀ ਿਵਸ਼ਵ ਪਧਰੀ ਿਸਹਤ ਸਮਿਸਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ Eਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੇ ਲਛਣ0 ਿਵਚ
ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਖ0ਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਉਨ0 ਦਿਸਆ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ
ਰੋਗ ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਤ* ਦੂਜੇ ਤਕ
ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ0 ਨ- ਮੰ ਡੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ0 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ
ਹਥ ਧੋਣ ਦੇ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਹਤਤਾ ਤ* ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮੁਚੀ ਟੀਮ ਵਲ* ਸਥਾਨਕ ਓਟ ਸGਟਰ ਿਵਖੇ
ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਆਏ ਮਰੀਜ਼0 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤ* ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪੇਿਰਆ ਿਗਆ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ ਨੰ:3
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਸਬ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 2717 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.93 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਜਲਦੀ
ਹੀ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਆਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰ ਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਖ-ਵਖ ਸਕੀਮ0 ਤਿਹਤ ਹੋਈਆਂ ਪਵਾਨ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 11 ਮਈ 2020.
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਸਬ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 2717 ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਖ-ਵਖ ਸਕੀਮ0 ਤਿਹਤ
29311528 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ
ਸਬੰ ਿਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵਚ ਜਲਦ ਹੀ ਟਰ0ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰ ਘ ਸੋਢੀ ਨ- ਿਦਤੀ।
ਉਨ0 ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ0 ਦੀ
ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਿਹਮ ਿਹਸਾ ਹਨ। ਉਨ0 ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ
ਂ ਅਦਰਸ ਕੰ ਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ
ਵਲ* ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪੰ ਜਾਬ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਐਡ
ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਿਨਰਮਾਣ ਕੰ ਮ0 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ0 ਨੂੰ ਲਾਭ ਿਦਤੇ ਜ0ਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨ- ਦਿਸਆ ਿਕ ਵਰਕਰ0 ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ., ਸ਼ਗਨ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਪੰ ਗਤਾ,
ਡਿਲਵਰੀ, ਸਰਜਰੀ, ਐਕਸਗੇਸ਼ੀਆਂ, ਸੰ ਸਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀ ਸਕੀਮ0 ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਰ0 ਦੇ ਲਾਭ ਿਦਤੇ ਜ0ਦੇ ਹਨ।
ਇਨ0 ਸਕੀਮ0 ਤਿਹਤ ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ0 ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ0 ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜ0ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ0 ਦਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ 2564 ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ 27668000
ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕੇਸ ਪਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ0 132 ਿਕਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 264000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ.
ਕੇਸ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ 62000, ਮਾਨਿਸਕ ਅਪੰ ਗਤਾ ਤਿਹਤ 20000, ਡਿਲਵਰੀ ਤਿਹਤ 5000, ਸਰਜਰੀ
ਲਈ 190528 ਰੁਪਏ, ਐਕਸਗੇਸ਼ੀਆਂ ਗਰ0ਟ ਤਿਹਤ 900000, ਸੰ ਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ 100000 ਅਤੇ ਬਾਲੜੀ
ਯੋਜਨਾ ਤਿਹਤ 102000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਪਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ0 ਅਗੇ ਦਿਸਆ ਿਕ
ਂ ਅਦਰਸ ਕੰ ਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੰ ਜਾਬ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਐਡ
ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਿਦਨ0 ਿਵਚ ਪਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ0 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰ ਿਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬGਕ ਖਾਿਤਆਂ
ਿਵਚ ਭੇਜ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

