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ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ. 1 

 

ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕ ਲ	 ਸ਼ਾਮ ਤ ਕ 7,47,879 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਵ ਖ-ਵ ਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵ ਲ*  7,46,851 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 

ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 11 ਮਈ 2020. 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ�. ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ-  ਦ ਿਸਆ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ* ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵ ਲ*  ਿਦ ਤੀਆਂ 

ਹਦਾਇਤ0 ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ�ਿਕ�ਆ 

ਤਸ ਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ-  ਦ ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਐਤਵਾਰ 

ਸ਼ਾਮ ਤ ਕ 7 ਲ ਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 879 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵ ਚ* ਵ ਖ-ਵ ਖ ਖਰੀਦ 

ਏਜੰਸੀਆਂ ਵ ਲ*  7 ਲ ਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 851 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁ ਕੀ ਹੈ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ-  ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵ ਚ ਿਕਸਾਨ0 ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤਰ	0 ਦੀ ਿਦ ਕਤ ਨਹ6 ਆਉਣ ਿਦ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵ ਚ ਿਕਸਾਨ0 ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ	0 ਦੇ ਲੋੜ6ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ	 0 ਦ ਿਸਆ ਿਕ 

ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤ ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵ ਲ*  260218 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵ ਲ*  22773 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ, 

ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵ ਲ*  188025 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵ ਲ*  145413 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵ ਲ*  

118952 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਵ ਲ*  5470 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 88 

ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਿਲਫ਼ਿਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁ ਕੀ ਹੈ।  ਉਨ	 0 ਦ ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੀਆਂ ਵ ਖ-ਵ ਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਦੇਸ਼ ਿਦ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ  ਿਮਥੇ ਸਮ= ਿਵਚ ਹੀ ਿਕਸਾਨ0 ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵ।ੇ 

  



ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ 2 

 
ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨ-  ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਿਕਸਾਨ0/ਮਜ਼ਦੂਰ0 ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਤ* ਬਚਾਅ ਦੇ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ 

 
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 11 ਮਈ 2020 (        ) 

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵ ਲ*  ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਨਵਦੀਪ ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਕਾਬੂ 

ਕਰਨ ਿਹ ਤ ਵ ਖ-ਵ ਖ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ0 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕ0 ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਤ* ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ�ਸਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਿਹਤ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰੰਜੀਵ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮੋਬੇਲਾਈਜ਼ਰ ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵ ਲ*  

ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ0 ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ0 ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਤ* ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ 

ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ�ੀ. ਰੰਜੀਵ ਤੇ ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਬੁਲਾਿਰਆਂ ਨ-  ਕਰੋਨਾ ਰੋਗ ਦੇ ਲ ਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ 

ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵ6 ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੰੂ ਿਦ ਤੀ। ਉਨ	 0 ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਰੋਗ ਜੋ ਿਕ ਅ ਜ ਦੇ ਸਮ= 

ਿਵ ਚ ਇ ਕ ਵ ਡੀ ਿਵਸ਼ਵ ਪ ਧਰੀ ਿਸਹਤ ਸਮ ਿਸਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ ਚ Eਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹ,ੈ ਦੇ ਲ ਛਣ0 ਿਵ ਚ 

ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਖ0ਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵ ਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਉਨ	 0 ਦ ਿਸਆ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਰੋਗ ਸੰਕਰਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇ ਕ ਤ* ਦੂਜੇ ਤ ਕ 

ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ	 0 ਨ-  ਮੰਡੀ ਿਵ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ0 ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵ ਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ 

ਹ ਥ ਧੋਣ ਦੇ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਹ ਤਤਾ ਤ* ਜਾਣੂੰ  ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮੁ ਚੀ ਟੀਮ ਵ ਲ*  ਸਥਾਨਕ ਓਟ ਸGਟਰ ਿਵਖੇ 

ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਮਰੀਜ਼0 ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਤ* ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਰ ਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪ�ੇਿਰਆ ਿਗਆ। 
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ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਸਬ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 2717 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ 2.93 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਜਲਦੀ 

ਹੀ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਆਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ 

ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵ ਖ-ਵ ਖ ਸਕੀਮ0 ਤਿਹਤ ਹੋਈਆਂ ਪ�ਵਾਨ 

ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 11 ਮਈ 2020. 

ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਸਬ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 2717 ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵ ਖ-ਵ ਖ ਸਕੀਮ0 ਤਿਹਤ 

29311528 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 

ਸਬੰਿਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵਚ ਜਲਦ ਹੀ ਟਰ0ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਦ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਸੋਢੀ ਨ-  ਿਦ ਤੀ। 

ਉਨ	 0 ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੁ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ0 ਦੀ 

ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਿਹਮ ਿਹ ਸਾ ਹਨ। ਉਨ	 0 ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ 

ਵ ਲ*  ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਿਬਲਿਡੰਗ ਐਡਂ ਅਦਰਸ ਕੰਸਟਰ ਕਸ਼ਨ ਵਰਕਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ 

ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਿਨਰਮਾਣ ਕੰਮ0 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ0 ਨੰੂ ਲਾਭ ਿਦ ਤੇ ਜ0ਦੇ ਹਨ। 

ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨ-  ਦ ਿਸਆ ਿਕ ਵਰਕਰ0 ਨੰੂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ., ਸ਼ਗਨ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਪੰਗਤਾ, 

ਡਿਲਵਰੀ, ਸਰਜਰੀ, ਐਕਸਗ�ੇਸ਼ੀਆਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀ ਸਕੀਮ0 ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਰ	0 ਦੇ ਲਾਭ ਿਦ ਤੇ ਜ0ਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ	 0 ਸਕੀਮ0 ਤਿਹਤ ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ	 0 ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ0 ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹ ਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜ0ਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ	 0 ਦ ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ 2564 ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜ	ਾਈ ਲਈ 27668000 

ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕੇਸ ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ	0 132 ਿਕਰਤੀਆਂ ਨੰੂ 264000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. 

ਕੇਸ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ 62000, ਮਾਨਿਸਕ ਅਪੰਗਤਾ ਤਿਹਤ 20000, ਡਿਲਵਰੀ ਤਿਹਤ 5000, ਸਰਜਰੀ 

ਲਈ 190528 ਰੁਪਏ, ਐਕਸਗ�ੇਸ਼ੀਆਂ ਗਰ0ਟ ਤਿਹਤ 900000, ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ 100000 ਅਤੇ ਬਾਲੜੀ 

ਯੋਜਨਾ ਤਿਹਤ 102000 ਰਪੁਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਣੇ ਲਈ ਕੇਸ ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ	 0 ਅ ਗੇ ਦ ਿਸਆ ਿਕ 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ  ਿਬਲਿਡੰਗ ਐਡਂ ਅਦਰਸ ਕੰਸਟਰ ਕਸ਼ਨ ਵਰਕਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦ ਤੇ ਜਾਣਗੇ 

ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੁ ਝ ਿਦਨ0 ਿਵਚ ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ0 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਿਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬGਕ ਖਾਿਤਆਂ 

ਿਵਚ ਭੇਜ ਿਦ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

 


