
ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਿੰ਼ਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ 8.25 ਮੀਜਰਿਕ ਲੱ੍ਖ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

1329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਏ ਜਬਨਾਂ ਜਕਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿ਼ੇਬਾਂ ਚ 
 ਬਜ ੰਡਾ, 8 ਮਈ : ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਹੁਣ 
ਤੱਕ 8.25 ਲੱ੍ਖ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  
ਜਬਨਾਂ ਜਕਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ 1329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।  
 ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਤੇਿ਼ੀ ਨਾਲ੍ ਕਰਨ 
ਦੇ ਜਨਰੇਦਸ਼ ਜਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਰੀਆਂ ਏਿਂ਼ਸੀਆਂ ਤੇਿ਼ੀ ਨਾਲ੍ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ੍-
ਨਾਲ੍ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
 ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫ ਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰਰਰੋਲ੍ਰ ਸ: ਮਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪਨਗਿੇਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 
235446 ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 212666 ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ 187145 ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ, 
ਪੰਿ਼ਾਬ ਰਾਿ਼ ਗੋਦਾਮ ਜਨਗਮ ਨੇ 127994 ਅਤ ੇਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਜਨਗਮ ਨੇ 61802 ਮੀਜਰਿਕ ਰਲ੍ ਅਤੇ 
ਜਨਿੱਿ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 905 ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫ ਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰਰਰੋਲ੍ਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 
ਦੱਜਸਆ ਜਕ 620919 ਮੀਜਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਜਲ੍ਫਜਰੰਗ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
I/23219/2020 

 

 
ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 

ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੜ ਰਹੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 41 ਹੋਈ 

-ਉਧਮ ਜਸੰਘ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਲ੍ੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੌਨਰੇਨਮੈਂਰ ਏਰੀਆ ਐਲ੍ਾਜਣਆ 

-ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ 
 ਬਜ ੰਡਾ, 8 ਮਈ : ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀ ਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਜ ੰਡਾ 
ਜਵਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੜ ਰਹੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 41 ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇੰਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ 40 ਉਹ ਲੋ੍ਕ ਸਨ ਜ਼ ੋ

ਜਪੱਛਲੇ੍ ਜਦਨੀ ਰਾਿ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਸਨ ਅਤ ੇਪਜਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ ਸਨ। ਿ਼ਦ ਜਕ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜ਼ੋ 
ਇਕ ਪਾਜਿ਼ਰਵ ਜਰਪੋਰਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਗਜਰਕ ਬਜ ੰਡਾ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਉਧਮ ਜਸੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 
ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਕਤ ਮਰੀਿ਼ ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜਵਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਉਸਦ ੇਪਜਰਵਾਰ ਨ ੰ  
ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਲ੍ਏ ਿ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿ਼ਦ ਜਕ ਮੱੁਹਲੇ੍ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਲ੍ੀਆਂ ਨ ੰ  
ਸੀਲ੍ ਕਰਕੇ ਇਸਨ ੰ  ਕੌਨਰੇਨਮੈਂਰ ਏਰੀਆ ਐਲ੍ਾਜਣਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਿੱ਼ਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਜਵਅਕਤੀ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



 ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇੰਨਹ ਾਂ ਦੋਨਹ ਾਂ ਗਲ੍ੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਨੇਰਾਈਿ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਿ਼ਦ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ 

ਦੀਆਂ ਰੀਮਾਂ ਮੱੁਹਲੇ੍ ਜਵਚ ਸਕਰਜਨੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਦੋ ਹਫਤ ੇ ਤੱਕ ਇੰਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬੁਜਨਆਦੀ ਿ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਵੇਗੀ। 
 ਇੱਥ ੇ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 139 ਨਮ ਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਰ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੰ਼ਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ 137 ਦੀ 
ਜਰਪੋਰਰ ਨੈਗੇਜਰਵ ਸੀ ਅਤ ੇ2 ਦੀ ਜਰਪੋਰਰ ਪਾਜਿ਼ਜਰਵ ਸੀ। ਜਿੰ਼ਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇਕ ਉਧਮ ਜਸੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਸੀ 
ਿ਼ਦ ਜਕ ਦ ਿ਼ਾ ਿ਼ੈਸਲ੍ਮੇਰ ਤੋਂ ਪਰਜਤਆ ਸੀ। 
 ਜਡਪਰੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ੳਹ ਕੋਜਵਡ 

ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜਹਯਗੋ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਵਰਤਮਾਨ ਹਲ੍ਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿ਼ਰ 

ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਿ਼ਾਵੇ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇੱਕ  ਜਵਚ ਨਾ ਿ਼ਾਇਆ ਿ਼ਾਵੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ 
ਅਤ ੇਮਾਸਕ ਪਜਹਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਸਲ੍ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਦ ੇਰਹੋ। 
I/23228/2020 

 
     

 
ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 

ਖ ਨਦਾਨੀਆਂ ਵਲ੍ੋਂ ਜਵਸ਼ਵ ਥੇਲ੍ਾਸੀਜਮਆ ਜਦਵਸ ਖ ਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ 
ਰੀਮ ਯੰਗ ਬਲੱ੍ਡ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਕਰਵਾਇਆ 18 ਯ ਜਨਰ ਖ ਨਦਾਨ 

 ਬਜ ੰਡਾ, 8 ਮਈ : ਰੈਿੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਅੱਿ਼ ਜਵਸ਼ਵ 
ਥੇਲ੍ਾਸੀਜਮਆ ਜਦਵਸ ਮੌਕੇ ਰੀਮ ਯੰਗ ਬਲੱ੍ਡ ਕਲੱ੍ਬ (ਰਜਿ਼) ਬਜ ੰਡਾ ਨੇ ਜਸਵਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜਵਖੇ ਖ ਨਦਾਨ ਕੈਂਪ 
ਲ੍ਗਾਇਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਜਵਚ 18 ਯ ਜਨਰ ਖ ਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਜਹਲ੍ਾਵਾਂ ਨੇ ਖ ਨਦਾਨ 
ਕੀਤਾ।  
 ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਕਲੱ੍ਬ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਗੋਪਾਲ੍ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 
ਕਲੱ੍ਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 195 ਯ ਜਨਰ ਖ ਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱ ਜਕਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਥੇਲ੍ਾਸੀਜਮਆ ਬਾਰੇ 
ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿ਼ਹਾ ਜਿ਼ਨੇਰਕ ਡੀਸਓਰਡਰ ਹੈ, ਿ਼ੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਲ੍ਈ ਜਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਿ਼ਨਮਪੱਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਥੇਲ੍ਾਸੀਜਮਆ ਿ਼ਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈ੍ਣੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਅਜਿ਼ਹ ੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਿ਼ੁੱ ਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨ ੰ  ਥੇਲ੍ਾਸੀਜਮਆ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲੱ੍ਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ 
ਜਰਸ਼ , ਰਾਿ਼ੇਸ਼, ਸੋਨ ੰ , ਬੌਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖ ਨਦਾਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਰਰੀਜਫ਼ਕੇਰ ਤੇ ਸੀਲ੍ਡ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ।  
I/23217/2020 


