
ਦਫਤਰ ਜਜਿਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਜਫਰੋਜਪੁਰ 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਰਟ ਨੰਰ: 1

ਕੋਰੋਨਰਲ ਵਲਇਰਸ ਮਹਲਮਲਰੀ ਦੌਰਲਨਰ ਜਫਰੋਜਪੁਰ ਜਜਿਲੇ  ਜਵੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਜਰਵਲਰਰ ਨੰੂਰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਲਿਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ
ਮੁਕੱਮਿ- ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਰ

ਜਕਹਲ, ਜਜਿਲੇ   ਦੇ 1.45 ਿੱਖ ਸਮਲਰਟ ਕਲਰਡ ਹੋਿਡਰਸ ਪਰਵਲਰਰ ਜਵੱਚੋ 94,000 ਤੋ ਜਜਂਆਦਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਲਇਆ ਜਲ ਚੁਕਲ ਹੈ ਸਕੀਮ ਦਲ
ਫਲਇਦਲ, ਜਡਪਟੀ ਡਲਇਰੇਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਫਫਫਸਸੀ ਨੇਰ ਰਲਸ਼ਨਰ ਜਡਪੁਆਂ ਤੇ ਪਹੰੁਚਕੇ ਜਿਆ ਜਲਇਜਲ

 ਜਫਰੋਜਪੁਰ,  25 ਮਈ -ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਰ ਜਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਿਵੰਤ ਜਸੰਘ  ਨੇਰ ਦੱਜਸਆ ਹੈ ਜਕ ਕੋਰੋਨਰਲ ਵਲਇਰਸ ਦੀ ਮਹਲਮਲਰੀ  ਦੇ ਜਵੱਚ
ਜਜਿਲੇ  ਜਵੱਚ ਫਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਲਿਰ  ਦੀ ਵੰਡ ਦਲ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲਰਜ ਮੁਕੰਮਿ ਹੋ ਚੱੁਜਕਆ ਹੈ,  ਜਜਸਦੇ ਤਜਹਤ 94,054 ਿਲਭਪਲਤਰੀ
ਪਜਰਵਲਰਰ  ਤੱਕ ਪ੍ਰਰਲਨਰਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜਿਆਣ ਅਨਰਲਜ ਯੋਜਨਰਲ ਦਲ ਫਲਇਦਲ ਪਹੰੁਚਲਇਆ ਜਲ ਚੱੁਜਕਆ ਹੈ ।  ਉਨਰਲ ਰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜਿਲੇ
ਜਵੱਚ ਕੁਿ 1,45,212 ਿਲਭਪਲਤਰੀ ਪਜਰਵਲਰਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਲ ਮੁਨਰਲਫ਼ਲ ਪਹੰੁਚਲਇਆ ਜਲਵੇਗਲ ,  ਜਜਸਦੇ ਿਈ ਮੱੁਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨਰ
ਅਮਰੇਂਦਰ ਜਸੰਘ  ਦੇ ਜਨਰਰਦੇਸ਼ਰ ਉਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਜਹੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਲਰ ਨੰੂਰ ਇਸ ਮੁਜਹੰਮ ਦਲ ਜਲਇਜਲ ਿੈਣ ਿਈ ਫੂਡ ਅਤੇ
ਜਸਵਿ ਸਪਿਲਈ ਮਜਹਕਮੇ  ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਡਲਇਰੇਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਿ ਦਲਸ  ਅਤੇ ਡੀਫਫਫਸਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪੰਦਰ ਜਸੰਘ  ਨੇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਿਲਕੀਆਂ
ਜਵੱਚ ਜਲਕੇ ਰਲਸ਼ਨਰ ਜਡਪੁਆਂ ਉਤੇ ਚੱਿ ਰਹੇ ਵੰਡ ਕਲਰਜਰ ਦਲ ਜਲਇਜਲ ਜਿਆ । 

ਜਡਪਟੀ ਡਲਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਿ ਦਲਸ  ਨੇਰ ਵਰੇਰੇ ਜਲਣਕਲਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕੋਰੋਨਰਲ ਵਲਇਰਸ ਦੀ ਮਹਲਮਲਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਹੋਏ ਸੰਕਟ
ਜਵੱਚ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਜਰਵਲਰਰ  ਨੰੂਰ ਰਲਹਤ ਪ੍ਰਦਲਨਰ ਕਰਨਰ ਿਈ ਮੱੁਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨਰ ਅਮਰੇਂਦਰ ਜਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਰਦੇਸ਼ਰ ਉਤੇ
ਜਫਰੋਜਪੁਰ ਜਜਿਲੇ   ਦੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਲਰਟ ਕਲਰਡ ਹੋਿਡਰਸ ਪਜਰਵਲਰਰ   (94,053 ਿਲਭਪਲਤਰੀਆਂ  )  ਨੰੂਰ ਜਤੰਨਰ ਮਹੀਨੇਰ ਿਈ ਮੁਫਤ
ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਲਿਰ  ਦੀ ਵੰਡ ਦਲ ਫਲਇਦਲ ਜਦਤਲ ਜਗਆ ਹੈ  ।  ਇਹ ਫਲਇਦਲ ਜਜਿਲੇ   ਦੇ  ਕੁਿ 1.  45 ਿੱਖ ਸਮਲਰਟ ਕਲਰਡ ਹੋਿਡਰ
ਿਲਭਪਲਤਰੀਆਂ ਨੰੂਰ ਉਪਿੱਬਰ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵੇਗਲ,  ਜਜਨਰਲ ਰ ਨੰੂਰ ਪ੍ਰਤੀ ਿਲਭਪਲਤਰੀ 5 ਜਕੱਿੋ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਕੱਿੋ ਦਲਿ ਹਰੇਕ
ਪਜਰਵਲਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇਰ ਜਬਿਕੁਿ ਮੁਫਤ ਉਪਿੱਬਰ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੁਿ ਜਤੰਨਰ ਮਹੀਨੇਰ ਿਈ ਹਰੇਕ ਿਲਭਪਲਤਰੀ 15 ਜਕੱਿੋ ਕਣਕ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਜਰਵਲਰ 3 ਜਕੱਿੋ ਦਲਿ ਉਪਿੱਬਰ ਕਰਵਲਉਣ ਦੀ ਮੁਜਹੰਮ ਜਲਰੀ ਹੈ ।  ਉਨਰਲ ਰ ਜਕਹਲ ਜਕ ਪੰਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ
ਜਵੱਚ ਇਹ ਪੱਕਲ ਕਰਨਰ ਿਈ ਵਚਨਰਬੱਰ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਵਲਰ ਰਲਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਜਲਲ ਨਰਲਿ ਪਰੇਸ਼ਲਨਰੀ ਨਰਹੀ  ੇਿੇ । 

ਡੀਫਫਫਸਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪੰਦਰ ਜਸੰਘ  ਨੇਰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਡਪਟੀ ਡਲਇਰੇਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਿ ਦਲਸ  ਦੇ ਨਰਲਿ ਉਨਰਲ ਰਨੇਰ ਪੁਰਲਣੀ ਸੱਬਜੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ
ਮੁਿਤਲਨਰੀ ਗੇਟ ਇਿਲਕੀਆਂ ਜਵੱਚ ਜਲਕੇ ਰਲਸ਼ਨਰ ਜਡਪੁਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੰਡ ਕੰਮਰ ਦਲ ਜਲਇਜਲ ਜਿਆ ।  ਇੱਥੇ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਜਹਤ ਆਉਣ ਵਲਿੇ
ਿਲਭਪਲਤਰੀਆਂ  ਨੰੂਰ  ਮੌਕੇ  ਉਤੇ  ਹੀ 15 ਜਕੱਿੋ  ਕਣਕ  ਅਤੇ 3 ਜਕੱਿੋ  ਦਲਿ  ਉਪਿੱਬਰ  ਕਰਵਲਈ  ਗਈ  ।  ਉਨਰਲ ਰ ਦੱਜਸਆ  ਜਕ ਹੁਣ
ਤੱਕ 94,053 ਿਲਭਪਲਤਰੀਆਂ ਨੰੂਰ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਜਹਤ ਮੁਨਰਲਫ਼ਲ ਪਹੰੁਚਲਇਆ ਜਲ ਚੱੁਜਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਕੀ ਿਲਭਪਲਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱੁ  ਹੀ
ਜਦਨਰਰ ਜਵੱਚ ਇਹ ਫਲਇਦਲ ਪਹੰੁਚਲ  ਜਦੱਤਲ  ਜਲਵੇਗਲ  ।  ਉਨਰਲ ਰ ਜਕਹਲ  ਜਕ ਪੰਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਜਵੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ
ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਿੋਕਰ ਦੇ ਨਰਲਿ ਮੋਡੇ ਵਿੋ ਮੋਢਲ ਜਮਿਲਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ।

 

 
 
 
ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਂਿਲਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜਫਰੋਜਂਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਰਟ

ਜਜਂਿਲਲ ਰੋਜਂਗਲਰ ਤੇ ਕਲਰੋਬਲਰ ਜਬਿਰੋ ਜਫਰੋਜਂਪੁਰ ਵੱਿੋ ਇੱਕ ਨਰਵੀ ਪਜਹਿਕਦਮੀ
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ਬੇਰੁਜਂਗਲਰ ਨੌਰਜਵਲਨਰਰ ਨੰੂਰ ਰੋਜਂਗਲਰ ਦੇ ਮੌਜਕਆਂ ਸਬੰਰੀ ਜਲਣਕਲਰੀ ਦੇਣ ਿਈ ਹੈਿਪਿਲਈਨਰ ਨੰਰ: ਅਤੇ ਈ ਮੇਿ 
ਆਈਡੀ ਜਲਰੀ
ਬੇਰੁਜਂਗਲਰ ਨੌਰਜਵਲਨਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੌਰਕਰੀਆਂ ਬਲਰੇ ਜਲਣਕਲਰੀ, ਰੋਜਂਗਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵੱਚ ਰਜਜਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨਰ, ਕਲਊਸਜਿੰਗ
ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜਂਗਲਰ ਸਬੰਰੀ ਜਲਣਕਲਰੀ ਪ੍ਰਲਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਰ-ਰਜਵੰਦਰਪਲਿ ਜਸੰਘ ਸੰਰੂ

ਜਫਰੋਜਂਪੁਰ 25 ਮਈ 2020( ) ਕੋਜਵਡ-19 (ਕੋਰੋਨਰਲ) ਵਲਇਰਸ ਨੰੂਰ ਦੇਖਜਦਆਂ ਜਜਂਿਲਲ ਰੋਜਂਗਲਰ ਤੇ ਕਲਰੋਬਲਰ ਜਬਿਰੋ
ਜਫਰੋਜਂਪੁਰ ਵੱਿੋ ਇੱਕ ਨਰਵੀ ਪਜਹਿ-ਕਦਮੀ ਕਰਜਦਆਂ ਬੇਰੁਜਂਗਲਰ ਨੌਰਜਵਲਨਰਰ ਨੰੂਰ ਰੋਜਂਗਲਰ ਦੇ ਮੌਜਕਆਂ ਸਬੰਰੀ 
ਜਲਣਕਲਰੀ ਦੇਣ ਿਈ ਹੈਿਪਿਲਈਨਰ ਨੰਰ: 94654-74122 ਅਤੇ ਈ ਮੇਿ 
ਆਈਡੀ dbeefzrhelp@gmail.com ਜਲਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਲਣਕਲਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਵਰੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਰ (ਜਵਕਲਸ) ਸ੍ਰ. ਰਜਵੰਦਰਪਲਿ ਜਸੰਘ ਸੰਰੂ ਨੇਰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ 
ਹੈਿਪ ਿਲਈਨਰ ਨੰਰ: ਰਲਹੀ ਬੇਰੁਜਂਗਲਰ ਨੌਰਜਵਲਨਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੌਰਕਰੀਆਂ ਬਲਰੇ ਜਲਣਕਲਰੀ, ਰੋਜਂਗਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵੱਚ 
ਰਜਜਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨਰ, ਕਲਊਸਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜਂਗਲਰ ਸਬੰਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਣਕਲਰੀ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹਨਰ। ਉਨਰਲ ਰ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ 
ਹੈਿਪ ਿਲਈਨਰ ਨੰਰ: 'ਤੇ ਸੋਮਵਲਰ ਤੋ ਸ਼ੱੁਕਰਵਲਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋ ਸ਼ਲਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹੈ। ਉਨਰਲ ਰ 
ਨੇਰ ਜਫਰੋਜਂਪੁਰ ਜਜਂਿਲੇ  ਦੇ ਨੌਰਜਵਲਨਰਰ ਨੰੂਰ ਅਪੀਿ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਲ ਜਕ ਉਹ ਰੋਜਂਗਲਰ ਸਬੰਰੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਲਰ ਦੀ 
ਜਲਣਕਲਰੀ ਿਈ ਹੈਿਪ ਿਲਈਨਰ ਨੰਰ: ਜਰ ਫੇਰ ਈਮੇਿ ਰਲਹੀ  ਰੋਜਂਗਲਰ ਜਬਿਰੋ ਨਰਲਿ ਸੰਪਰਕ ਬਣਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਰ ਜੋ 
ਉਨਰਲ ਰ ਨੰੂਰ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਰੋਜਂਗਲਰ ਦੇ ਮਜੌਕਆਂ ਸਬੰਰੀ ਜਲਣਕਲਰੀ ਜਦੱਤੀ ਜਲ ਸਕੇ।
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