Office of District Public Relations Officer, Bathinda
-COVID 19 CRISIS RELIEFIN BATHINDA DISTRICT 39,700 PEOPLE WOULD GET FREE RATIONS UNDER
THE AATAM-NIRBHAR SCHEME
-10 KG FLOUR, 1 KG SUGAR AND 1 KG PULSES TO EACH
Bathinda, 26 May
In view of the covid crisis, under the Aatam-nirbhar scheme, free rations would be
distributed to 39,700 people in Bathinda district in the coming days. Disclosing this here today
Deputy Commissioner Mr. B Sriniwasan said that as per the directions of Food Supply Minister
Mr. Bharat Bhushan Aashu the work of grinding the flour to be distributed under this scheme
has already started. He said that Food Supply Minister Mr. Bharat Bhushan Asu is personally
monitoring the entire process to ensure that no one in need was deprived of this benefit.
Deputy Commissioner Mr. B Sriniwasan further said that as per the instructions of
Punjab Chief Minister Capt. Amarinder Singh, the ration would be given to those needy
families which are not covered under public distribution system and to migrant laborers etc.
Under this scheme 10 kg flour, 1 kg sugar and 1 kg Pulses or Gram will be given. This ration
will be given absolutely free.
While sharing more information here today District Food Supply Controller Mr.
Mandeep Singh Maan said that under this scheme 3970 quintals of wheat has been released
from the Food Corporation of India to department. Grinding of 15000 bags has been completed.
On receipt of pulses, distribution will start next week.
Proposed for box
58000 kits were already distributed
In addition, 58,000 kits of rations had already been distributed in the district in the
month of April. It was also distributed mainly to families who did not have ration cards under
the Food Security Act. This distribution was also free. The objective was to ensure that no
citizen of the district goes to bed hungry during the covid.
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
^ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਜ਼ਿਚ ਰਾਹਤਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਚ ਆਤਮਜ਼ਿਰਭਰ ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਹਤ 39,700 ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਿੰ ਜ਼ਮਲ੍ੇ ਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਿ
^10 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਆਟਾ, 1 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਖੰ ਡ ਅਤੇ 1 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਦਾਲ੍ ਜ਼ਮਲ੍ੇ ਗੀ

ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 26 ਮਈ
ਕੋਜ਼ਿਡ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਮੱ ਦੇਿਿ਼ਰ ਆਤਮ ਜ਼ਿਰਭਰ ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲ੍ੇ ਜ਼ਦਿਾਂ
ਜ਼ਿਚ 39,700 ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਿੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਿ ਿੰ ਜ਼ਡਆ ਿ਼ਾਿੇਗਾ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ
ਜ਼ਿਿਾਸਿ ਿੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਮੰ ਤਰੀ ਸਰੀ ਭਾਰਤ ਭਸ਼ਣ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਹਤ ਿੰ ਡੇ
ਿ਼ਾਣ ਿਾਲ੍ੇ ਆਟੇ ਦੀ ਜ਼ਪਸਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਫਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਮੰ ਤਰੀ ਸਰੀ ਭਾਰਤ ਭਸ਼ਣ ਆਸ ਖੁਦ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰਜ਼ਕਰਆ ਦੀ ਜ਼ਿਗਰਾਿੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ ਤਾਂ ਿੋ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਿ਼ਾ ਸਕੇ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਿੀ ਲ੍ੋ ੜਿੰ ਦ ਇਸ ਲ੍ਾਭ ਤੋਂ
ਿਾਂਝਾ ਿਾ ਰਹੇ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਿਿਾਸਿ ਿੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਜ਼ਿ਼ੰ ਿਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਿ ਕਾਰਡ ਿਹੀਂ ਬਣੇ ਹਿ ਉਿਹ ਾਂ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ, ਪਰਿਾਸੀ ਮਿ਼ਦਰਾਂ ਆਜ਼ਦ ਿੰ ਇਸ ਸਕੀਮ
ਤਜ਼ਹਤ ਰਾਸ਼ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿ਼ਾਿੇਗਾ ਜ਼ਿ਼ਸ ਜ਼ਿਚ 10 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਆਟਾ, 1 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਖੰ ਡ ਅਤੇ 1 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਦਾਲ੍ ਿ਼ਾਂ ਛੋਲ੍ੇ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਿ਼ਾਣਗੇ।ਇਹ ਰਾਸ਼ਿ
ਜ਼ਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿ਼ਾਿੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਸ: ਮਿਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਹਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਗਮ ਤੋਂ 3970 ਕੁਇੰਟਲ੍ ਕਣਕ ਿ਼ਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 15000 ਥੈਲ੍ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਪਸਾਈ ਦਾ
ਕੰ ਮ ਪਰਾ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਿ਼ਦ ਜ਼ਕ ਦਾਲ੍ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਗਲ੍ੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿੰ ਡ ਆਰੰ ਭ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ।
ਬਾਕਸ ਲ੍ਈ ਪਰਸਤਾਜ਼ਿਤ
58000 ਜ਼ਕੱ ਟਾਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਿੀ ਿੰ ਡੀਆਂ ਸਿ
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਿਹ ਾਂ 58000 ਜ਼ਕੱ ਟਾਂ ਰਾਸ਼ਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਚ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਿੀ ਿੰ ਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿ। ਇਸ ਦੀ ਿੰ ਡ ਿੀ ਮੁੱ ਖ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਿੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿ਼ੰ ਿਹ ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਕਾਿੰ ਿ ਤਜ਼ਹਤ ਰਾਸ਼ਿ ਕਾਰਡ ਿਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿ।
ਇਹ ਿੰ ਡ ਿੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਗਜ਼ਰਕ ਕੋਜ਼ਿਡ ਦੌਰਾਿ ਭੁੱ ਖਾ ਿਾ ਸੌਂਿੇ।ਇਸ
ਤੋਂ ਜ਼ਬਿਹ ਾਂ ਪਰਧਾਿ ਮੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲ੍ਆਣਾ ਅੰ ਿ ਯੋਿ਼ਿਾ ਤਜ਼ਹਤ ਰਾਸ਼ਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਿੰ ਿੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ
ਦਾਲ੍ ਦੀ ਿੰ ਡ ਦਾ ਕੰ ਮ ਜ਼ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਚ ਿ਼ਾਰੀ ਹੈ।
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