
ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 

ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ 
ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਦਗੇ 

-ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਸਰਾਹਹਆ 

ਬਜ ੰਡਾ, 4 ਮਈ- 

ਬਜ ੰਡਾ ਸ਼ਜਿਰ ਦ ੇਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ੍ ਜਿਚ ਬਣ ੇਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਿਚ  ਜਿਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ੍ਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 
ਸ਼ਾਮ ਕੜਾਿ ਪਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ ਕੀਤੀ ਜਿ਼ਸ ਤ ੇਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਕ ਜਸਰਫ ਮੰਗ ਕਰਨ 
ਿਾਜਲ੍ਆਂ ਨੂੰ  ਿੀ ਨਿੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਜਿਰ ਜਿਚ ਬਣੇ ਦਨੋੋਂ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਚ ਰਜਿ ਰਿੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ੍ ਨੂੰ  ਕੜਾਿ ਪਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਖੁਆਈ ਿ਼ਾਿੇ। ਇਸ ਤੇ ਨੌਿ਼ਿਾਨ ਿੇਲ੍ਫੇਅਰ ਸਸੁਾਇਟੀ ਦੇ ਸਜਿਯੋਗ 
ਨਾਲ੍ 300 ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ੍ ਕੜਾਿ ਪਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦਗੇ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਿਿੱਲ੍ੋਂ 
ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿਨ ਜਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਚ ਰਜਿ ਰਿੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਮੁਸਜਕਲ੍ ਨਾ ਆਉਣ ਜਦਿੱਤੀ ਿ਼ਾਿੇ। 
ਇਸ ਲ੍ਈ ਇੰਨਹ ਾਂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਚ ਸਾਰੇ ਢੁਿੱ ਕਿੇਂ ਇੰਤਿ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਬਜ ੰਡਾ 
ਜਿਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ੍ ਅਤ ੇਆਈਐਚਐਮ ਜਿਖੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਿਨ। ਇੰਨਹ ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਚ ਰਜਿ ਰਿੇ 
ਸਮੂਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸਿੁਲ੍ਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਖਆਲ੍ ਰਿੱ ਜਖਆ ਿ਼ਾ ਜਰਿਾ ਿੈ। 

ਐਸਡੀਐਮ ਬਜ ੰਡਾ ਸ: ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਜਟਿਾਣਾ ਜ਼ੋ ਇੰਨਹ ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ੍ੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਖਆਲ੍ ਰਿੱ ਜਖਆ ਿ਼ਾ ਜਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ੍ਆਂ 
ਨੇ ਕੜਾਿ ਪਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਿ਼ਾਜਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿ਼ਸ ਤ ੇਅਸੀਂ ਸਮੂਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲ੍ਈ ਿੀ ਇਸਦੀ ਜਿਿਸਥਾ 
ਕੀਤੀ। ਜਿ਼ਸ ਤਜਿਤ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ੍ ਅਤੇ ਆਈਐਚਐਮ ਜਿਖੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜਿਚ ਰਿੱ ਖੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 
ਕੜਾਿ ਪਰਸ਼ਾਦ ਜਮਲ੍ਣ ਤੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਇਿੱਥੇ ਘਰ ਿਰਗਾ ਖਾਣਾ ਜਮਲ੍ ਜਰਿਾ ਿੈ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਿ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਲ੍ਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਿੀ ਜਿਸੇ ਸ ਤਿਿੱਿ਼ੋਂ 
ਜਦਿੱ ਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਲ੍ਈ ਿਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਿੱ ਧ ਿੀ ਮਿੁਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਿ਼ਾਂਦਾ ਿੈ।  

I/22006/2020 

  

 

ਦਫ਼ਤਰ ਹ ਜਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਹ ੰਡਾ 



ਬਹ ੰਡਾ ਹ ਜਲਹੇ  ਦੀਆਂ 124 ਹੋਰ ਹਰਪ੍ੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ, 1 ਹਰੋ ਦੀ ਹਰਪ੍ੋਰਟ ਆਈ ਪ੍ਾਹਜਹਟਵ 

-ਹ ਜਲਹੇ  ਹਵਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਹੋਈ 36 

-3 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਕਾਇਆ 

-ਬੱਸਾਂ ਦੇ 67 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗੇਹਟਵ 

ਬਜ ੰਡਾ, 4 ਮਈ- 

 ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਤੋਂ ਕੋਜਿਡ ਟਸੈਟ ਸਬੰਧੀ ਭੇਿੇ਼ 124 ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਸੋਮਿਾਰ ਨੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ ਿੈ। 
ਇੰਨਹ ਾਂ ਜਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪਾਜਿ਼ਜਟਿ ਅਤ ੇ123 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜੇਟਿ ਜਮਲ੍ੀ ਿੈ। ਇਿ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦ ੇ
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦਿੱਤੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿੁਣ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੜ ਰਿੇ 
ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ੍ ਜਗਣਤੀ 36 ਿੋ ਗਈ ਿੈ।ਇਿ ਸਾਰੇ ਲੋ੍ਕ ਜਪਿੱਛਲੇ੍ ਜਦਨੀਂ ਪੰਿ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  
ਜਿਚ ਦਾਖਲੇ੍ ਤੋਂ ਲੈ੍ ਕੇ ਿੀ ਇੰਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਯੰਤਰਨ ਿੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਿਚ ਰਿੱ ਜਖਆ ਿੋਇਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰ਼ਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਪਾਜਿ਼ਜਟਿ ਆਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਿਸਪਤਾਲ੍ ਜਿਚ ਤਬਦੀਲ੍ ਕਰ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਜਿ਼ਿੱ ਥੇ ਉਿ 
 ੀਕ ਾਕ ਿਨ।  

 ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਨਾਂਦੇੜ ਸ਼ਾਜਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਸ਼ਰਧਾਲੂ੍ਆਂ ਜਿਚੋਂ 3 
ਨੂੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਗਈ ਿੈ।ਇੰਨਹ ਾਂ ਜਤੰਨ ਦ ੇਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਸੈਂਪਲ੍ ਅਿੱਿ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਿੇ਼ ਿ਼ਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦ ੇ67 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 
ਜਰਪੋਰਟ ਿੀ ਨੈਗਜੇਟਿ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ।  

 ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਕ ਜਿੰ਼ਨਹ ਾਂ 36 ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ 
ਪਾਜਿ਼ਟਿ ਆਈ ਿੈ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜਿਚ ਰਿੱ ਜਖਆ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਨਿੀਂ ਿੈ 
ਅਤ ੇਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਪਿੱ ਧਰ ਤ ੇਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲ੍ਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੋਤ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਨਿੀਂ ਿੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਰਾਿ਼ਸਥਾਨ 
ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਸਾਰੇ 25 ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਰਾਿ਼ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਮਿ਼ਦੂਰਾਂ ਦ ੇਿੀ ਿਾਲੇ੍ ਤਿੱ ਕ ਜਿੰ਼ਨਹੇ  ਨਮਜੂਨਆਂ 
ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਆਈ ਿੈ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜਟਿ ਜਮਲ੍ੀ ਿੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ਕ ਜਕਸੇ ਿੀ ਘਬਰਾਿਟ ਜਿਚ ਨਾ 
ਆਉਣ ਪਰ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ੍ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਦ ੇਰਜਿਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿੀ ਰਜਿਣ। 
ਛੋਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਿਰ ਜਨਕਲ੍ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਿ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਿ਼ਾਿੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ ਿ਼ਾਿ।ੇਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਿੱਤਾਂ ਨੂੰ  ਅਫਿਾਿਾਂ ਫੈਲ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਿਰਿ਼ਜਦਆਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਿੇ਼ਕਰ ਜਕਸ ੇਨੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਤ ਕੋਈ ਝੂ ੀ 
ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੋਸਲ੍ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ।  



 ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਮਰੀਿ਼ ਦੀ ਆਜਗਆ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਉਸਦੀ ਪਜਿਚਾਣ 
ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਮਰੀਿ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਿੱਿ਼ੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਲੋ੍ਕ ਪਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ 
ਜਕ ਜਿੰ਼ਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਪਾਜਿ਼ਜਟਿ ਆਈ ਿੈ ਉਿ ਮਾਜਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਿੇ  ਿਨ।   

I/22144/2020 

 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 

ਇਫਕੋ ਵੱਲੋ ਹਡਪ੍ਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਬਹ ੰਡਾ ਨੰੂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ  ਹਵੱਚ ਵੰਡ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ ਦੀਆ 1000 ਹਕੱਟਾਂ ਭੇਟ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹਵੱਚ ਇਫ਼ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਕੱਈ 

ਬਜ ੰਡਾ, 4 ਮਈ ():  

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਿਿੱਡੀ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾ ਇਫ਼ਕੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤ ੇਆਈ ਿਰ ਮੁਸ਼ਜਕਲ੍ ਘੜੀ ਤ ੇਕੁਦਰਤੀ 
ਆਫਤਾਂ ਸਮੇ ਮੋਿਰਲ੍ੀ ਕਤਾਰ ਜਿਿੱਚ ਖੜੇ ਿੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਜਿਯੋਗ ਕਰਜਦਆ ਜਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ 
ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਿਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਸ: ਬਲ੍ਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨਕਿੱਈ, ਆਲ੍ ਇੰਡੀਆ ਚਅੇਰਮੈਨ 
ਇਫ਼ਕੋ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਬਜ ੰਡਾ ਸ਼ਰੀ ਬੀ ਸ਼ਰੀਜਨਿਾਸਨ ਨਾਲ੍ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਜ ੰਡਾ ਜਿਖੇ ਮੁਲ੍ਾਕਾਤ 
ਦੋਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਸ: ਨਕਿੱਈ ਿਿੱ ਲੋ੍ ਇਫ਼ਕੋ ਦੀ ਤਰਫ ੋਮਾਸਕ ਅਤ ੇਸਨੇੈਟਾਇਿ਼ਰ ਦੀਆ 1000 ਸੁਰਿੱ ਜਖਆਂ 
ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਲੋ੍ੜਿੰਦਾਂ ਅਤ ੇਜਸਿਤ ਕਾਜਮਆਂ ਜਿਿੱਚ ਿੰਡ ਲ੍ਈ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ। 

ਸ: ਨਕਿੱਈ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਫ਼ਕੋ ਿਿੱ ਲੋ੍ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਨੇੈਜਿੰ਼ਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ ਯੂਐਸ ਅਿਸਥੀ ਦੀ 
ਰਜਿਨੁਮਾਈ ਿੇ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜਿਿੱਚ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਲੋ੍ਕ ਭਲ੍ਾਈ ਦੇ ਕਾਰਿ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਤਾ ਿੋ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦ ੇ
ਚਿੱਲ੍ਜਦਆ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱ ਲੋ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ ਦੋਰਾਨ ਲੋ੍ੜਿੰਦ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਤਿੱਕ ਸਿਾਇਤਾ ਪਿੰੁਚਾਈ ਿ਼ਾ 
ਸਕੇ।ਜਿ਼ਸਦੇ ਤਜਿਤ ਇਫ਼ਕੋ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਿੱ ਲੋ੍ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿੋਰ ਲੋ੍ੜੀਦੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਿੰਡ 
ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜਿਿੱਚ ਸਜਥਤ ਇਫ਼ਕੋ ਜਕਸਾਨ ਸੇਿਾ ਕੇਦਰਾਂ ਅਤ ੇਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਿੀ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ 
ਮਿਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚਤੇ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਜਰਿਾ ਿੈ।  

ਇਫਕੋ ਿਿੱ ਲੋ੍ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਿ਼ਾਗਰੂਕਤਾਂ ਲ੍ਈ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਗੋਰਾਮ ਜਿਿੱਢੇ ਗਏ ਿਨ, ਜਿ਼ਸਦੇ ਤਜਿਤ ਉਨਹ ਾ 
ਨੂੰ  ਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਿੱਚ ਫਸਲ੍ ਜਲ੍ਿ਼ਾਣ ਸਮੇ ਇਸ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੀ 
ਲ੍ਾਗ ਤੋ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿ਼ਾ ਰਿੀ ਿੈ। 



ਉਨਹ ਾ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਪਛਲੇ੍ ਮਿੀਨੇ ਇਫਕੋ ਦ ੇਮੈਨੇਜਿੰ਼ਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ ਯੂਐਸ ਅਿਸਥੀ,ਿਾਇਸ ਚੇਅਰਮਨੈ ਦਲ੍ੀਪ 
ਸੰਘਾਣੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਬਰਾਂ ਿਿੱ ਲੋ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਜਟੰਗ ਦੋਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਮਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲ੍ਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਿਤ ਫੰਡ ਜਿਿੱਚ ਇਫਕੋ ਦੀ ਤਰਫੋ ਸਿਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਜਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਜਿ਼ਸਦ ੇ
ਤਜਿਤ ਸੰਸਥਾ ਿਿੱ ਲੋ੍ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਿਤ ਫੰਡ ਜਿਿੱ ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤ ੇਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਿਤ ਫੰਡ ਪੰਿ਼ਾਬ ਜਿਿੱਚ 
ਇਿੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 

ਇਸ ਮੋਕੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਬਜ ੰਡਾ ਸ਼ਰੀ ਬੀ ਸ਼ਰੀਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਸ: ਬਲ੍ਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨਕਿੱਈ ਿਿੱ ਲੋ੍ ਲੋ੍ੜਿੰਦਾਂ 
ਲ੍ਈ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਜਕਿੱਟਾਂ ਲ੍ਈ ਉਨਹ ਾ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ੍ ਿੀ ਇਫ਼ਕੋ ਿਿੱ ਲੋ੍ ਕੀਤ ੇ
ਿ਼ਾ ਰਿੇ ਲੋ੍ਕ ਭਲ੍ਾਈ ਦ ੇ ਕਾਰਿ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾ ਇਫਕੋ ਦ ੇ ਮੈਨੇਜਿੰ਼ਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਬੋਰਡ 
ਮੈਬਰਾਂ,ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿੀ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ।     
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     कार्ाालर् जिला िन सपंका  अधिकारी बठ ंडा 

इफको द्व्रारा डिप्टी कमिश्नर बठ िंिा को जरुरतििंदो िें वितरण हेतु िास्क ि 
सैनीटाईजर की 1000 ककटें भेट 

करोना िहािारी के खिलाफ सरकार की सहायता के मलए इफको िचनबद्व्ध : 
बलवििंदर मसिंह नकई 

बठ ंडा 4 मई :  

विशि की सबसे बड़ी खाद उत्पादन करने िाली संस्था इफको ने हमशेा प्रककर्ताक आपदाओं ि 
अन्र् मुजककल हालातो में  भारत सरकार और भारतीर् नागररको की सहार्ता हेतु आगे बढ़कर अपना 
र्ोगदान ठदर्ा हैं ि भविष्र् में भी इफको लोगो की सहार्ता हेतु प्रर्ासरत रहेगी l र्ह शब्द इफको के 
अखखल भारतीर् अध्र्क्ष सरदार बलविदंर ससहं नकई ने आि डडप्टी कसमकनर बठ ंडा श्री बी श्रीर्निासन 
से मलुाकात के समर् अपने सम्बोिन में कहे l इस दौरान सरदार बलविदंर ससहं नकई द्िारा 
मास्क,सैनीटाईिर, साबुन ि विटासमन सी की गोसलर्ों िाली 1000 ककटें डडप्टी कसमकनर बठ ंडा को  
करोना महामारी से र्नपटने के सलए  िरुरतमंदो में वितरण हेतु भेंट की गई l 

सरदार नकई ने कहा कक इफको के प्रबंि र्नदेशक डा रू् एस अिस्थी की र्ोगर् रहनुमाई में 
संस्था द्िारा समस्त भारत िर्ा में करोना महामारी को रोकने हेतु सरकार द्िारा की गर्ी तालाबंदी के 
दौरान िरुरतमंदो को राशन ि अन्र् िरुरी िस्तुए मुहईर्ा करिाने हेतु मुठहम चलाई गर्ी थी िो की 
र्नरंतर चल रही है  l 



उन्होंने बतार्ा की इफको के कृवर् सिेा केन्रो तथा ससमर्तर्ों द्िारा कमाचाररर्ों के सहर्ोग स े
ककसानो की भलाई हेतु सरुक्षा ि िागरूकता मुठहम चलाई िा रही है जिससे मंडी में अपनी फसल लेकर 
िाने िाले ककसान सामाजिक दरूी की पालना करते हुए करोना की चपेट में आने से अपना बचाि कर 
सकें  l 

चेर्रमैन  नकई ने िानकारी देते हुए बतार्ा कक इफको के प्रबिं र्नदेशक डा रू् एस अिस्थी, 
उपाध्र्क्ष ठदलीप संघानी  ि समस्त बोडा के सदस्र्ों द्िारा विचार विमशा उपरांत ककरे् गए फैसल ेके 
तहत कोरोना  महामारी से र्नपटने हेतु  प्रिानमत्री राहत कोर् में 25 करोड़ ि मुख्र्मंत्री पंिाब राहत 
कोर् में 1 करोड़ की सहार्ता रासश इफको द्िारा भेिी गर्ी है l 

डडप्टी कसमकनर बठ ंडा श्री बी श्रीर्निासन द्िारा चेर्रमनै सरदार बलविदंर ससहं नकई का उनके 
द्िारा िरुरतमंदो में वितरण हेतु भेंट की गर्ी मास्क ि सैनीटाईिर ककटों के सलए उनका िन्र्िाद 
ककर्ा गर्ा और इफको द्िारा ककरे् िा रहे प्रर्ासों की सराहना की गई l इस दौरान डडप्टी कसमकनर ने 
इफको के प्रबंि र्नदेशक डा रू् एस अिस्थी, उपाध्र्क्ष ठदलीप संघानी ,समस्त बोडा सदस्र्ों तथा 
अधिकारर्ों ि कमाचाररर्ों का उनके द्िारा समािठहत में ठदए िा रहे र्ोगदान के सलए िन्र्िाद ककर्ा  
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O/O District Public Relations Officer- Bathinda 

IFFCO CHAIRMAN B.S. NAKAI HANDOVER 1000 KITS 

INCLUDING MASKS, SANITIZER & SOAPS TO DEPUTY 

COMMISSIONER BATHINDA FOR DISTRIBUTION AMONG THE 

NEEDY. 

IFFCO IS STANDING WITH GOVERNMENT TO FIGHT WITH 

COVID-19 PANDEMIC: B.S. NAKAI 

Bathinda, May 4th, ():  

The world's largest fertiliser cooperative Indian Farmers Fertiliser cooperative is always 

leading from the front to help the county in typical times or natural disasters says IFFCO's all 

India Chairman S. Balwinder Singh Nakai during his visit to Deputy Commissioner Office 

Bathinda. S. Nakai Handover donated 1000 protection Kits including Masks, sanitizer & soaps 

to deputy commissioner Sh. B. Sri Nivasan for distribution among the front line workers & 

peoples for tackling against covid-19.  

S. Nakai stated that under the IFFCO is helping peoples in need by distributing ration 

& other essentials during this lockdown in the different states of the country under the dynamic 

leadership of Managing Director Dr. U.S Awasthi.  



The farmers service centres, societies & employees of IFFCO are also organising 

different safety & awareness programs for farmers to avoid the infection of Covid-19 during 

their visits to the grain markets for selling their crops in this wheat season. 

S. Nakai said that IFFCO's Managing Director Dr. U.S. Awasthi, Vice Chairman Dileep 

Sanghani & entire board of management had decided earlier to donate Rs. 25 Crore towards 

PM Cares fund & Rs. 1 Crore to CM Relief fund Punjab in the meeting & the same was sent 

last month. 

Deputy Commissioner Bathinda Sh. B.Sri Nivasan give thanks to S. Balwinder singh 

Nakai for donating Protection kits to fight covid 19 & praised IFFCO efforts in these typical 

situations.  Deputy Commissioner also thanked IFFCO Management & employees for their 

contribution towards nation to prevent Covid-19 & helping the peoples to fight against this 

global pandemic.  
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 

ਬਹ ੰਡਾ ਹ ਜਲਹੇ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਪੰ੍ਡਾਂ ਹਵਚ ਬਣਨਗੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ-ਹ ਜਲਹਾ ਮੈਹਜਸਟਰੇਟ 

ਬਜ ੰਡਾ, 4 ਮਈ- 

 ਬਜ ੰਡਾ ਦ ੇਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮਜੈਿ਼ਸਟਰਟੇ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਇਕ ਿੁਕਮ ਿ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਜਪੰਡਾਂ ਜਿਚ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਦਰਦੇਸ਼ ਜਦਿੱ ਤੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਰਾਿ਼ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ 
ਪੰਿ਼ਾਬ ਦੇ ਲੋ੍ਕ ਿਾਲੇ੍ ਿੀ ਫਸੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਪਸ ਜਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਿੁਣ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦ ੇ
ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ ਤਾਂ ਿ਼ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਪਸ ਜਲ੍ਆਂਦਾ ਿ਼ਾਿੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿ਼ਿੇ ਿਰੇਕ ਨਾਗਜਰਕ 
ਨੂੰ  21 ਜਦਨ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਯਾਨੀ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਚ ਰਜਿਣਾ ਪਿੇਗਾ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ 
ਅਜਿ਼ਿਾ ਇਸ ਲ੍ਈ ਿ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਜਕ ਬਾਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਿਰੇਕ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਪਜਿਲ੍ਾਂ 21 ਜਦਨ ਲ੍ਈ ਇਿੱਥੇ ਰਿੱ ਜਖਆ 
ਿ਼ਾਿੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਸਤੋਂ ਜਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲ੍ਾਗ ਨਾ ਲ੍ਿੱ ਗ ਿ਼ਾਿੇ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਿ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦ ੇ
ਮਿੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਇਿ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਿਰੇਕ ਜਪੰਡ ਜਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨਰਣਾ ਜਲ੍ਆ ਜਗਆ ਿੈ।  

  ਿੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਪੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ੍, ਧਰਮਸ਼ਾਲ੍ਾ ਿ਼ਾਂ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ੋ ਿੀ ਥਾਂ 
ਉਪਲ੍ਬਿੱਧ ਿੋਿੇ ਜਿਖੇ ਇਿ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਜਪਤ ਕਰਜਦਆਂ ਇਿੱਥੇ ਮੰਿੇ਼ ਜਬਸਤਰੇ, ਪਿੱ ਖੇ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਖਾਣਾ ਆਜਦ ਦ ੇ
ਇੰਤਿ਼ਾਮ ਕਰਣਗੇ ਅਤ ੇਪੰਚਾਇਤ ਸਕਿੱਤਰ ਇਿ ਸਮਾਨ ਮੁਿਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਜਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ। 

 ਬਲ੍ਾਕ ਜਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਬਲ੍ਾਕ ਦੇ ਅਜਿ਼ਿੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ੍ 
ਅਫ਼ਸਰ ਿੋਣਗ ੇਅਤ ੇਉਥ ੇਸਾਰੀਆਂ ਸਿੁਲ੍ਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲ੍ਬਿੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ।ੇ ਪੁਜਲ੍ਸ ਜਿਭਾਗ ਇੰਨਹ ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 



ਜਿਖੇ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਦ ੇਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਿਾਟਰ ਸਪਲ੍ਾਈ ਅਤੇ ਸਨੈੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਭਾਗ ਇੰਨਹ ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਚ ਪੀਣ ਦਾ 
ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਿੋਰ ਸੈਨੀਟਸੇ਼ਨ ਸਿੁਲ੍ਤਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਿ਼ਕਾਰੀ ਇੰਿ਼ਨੀਅਰ ਇਲੈ੍ਕਜਟਰਕ ਜਿੰਗ ਇੰਨਹ ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 
ਜਿਚ ਜਬਿ਼ਲ੍ੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।  

 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲ੍ੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲ੍ਾਂ ਸਬੰਧੀ 
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ  ਿਰ ਮਦਦ ਮੁਿਈਆ ਕਰਿਾਉਣਗ।ੇ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਜ਼ਨ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਇੰਨਹ ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਚ ਰਜਿਣ ਿਾਲੇ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦਾ 
ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਰਾਿੀਂ ਰੋਿ਼ਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਚੈਕਅਿੱਪ ਕਰਿਾਇਆ ਿ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।  

 ਿਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਜਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਨਹ ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪਿੱ ਧਰ 
ਤੇ ਨੋਡਲ੍ ਅਫ਼ਸਰ ਿੋਣਗੇ। ਇੰਨਹ ਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਿਤ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲ੍ਾਿ਼ਮੀ ਿੋਿੇਗੀ 
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਲ੍ਾਿ਼ਮੀ ਿੋਿੇਗੀ।  

     I/22149/2020 
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ਬਹ ੰਡਾ ਹ ਜਲਹੇ  ਦੇ ਹਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ੁੱ ਜੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ 

-7.26 ਲੱਿ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

ਬਜ ੰਡਾ, 4 ਮਈ- 

 ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦ ੇਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿੇ਼ਬਾਂ ਤਿੱ ਕ ਕਣਕ ਿੇਚ ਕੇ ਿੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ੍ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁਿੱ ਿ਼ 
ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਨ। ਿ਼ਦ ਜਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਿੁਣ ਤਿੱਕ 7.26 ਲ੍ਿੱ ਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ। ਇਿ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦ ੇ
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿੈ। 

 ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਤੇਿ਼ੀ ਨਾਲ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਰੇਦਸ਼ ਜਦਿੱਤੇ ਗਏ ਿਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸਾਰੀਆਂ ਏਿਂ਼ਸੀਆਂ ਤੇਿ਼ੀ ਨਾਲ੍ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਿੀ ਕਰ 
ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਐਤਿਾਰ ਨੂੰ  31942 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿੋਈ। 

 ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫਡੂ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰਟਰੋਲ੍ਰ ਸ: ਮਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ ਿੁਣ ਤਿੱਕ 207820 
ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 185425 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ 163108 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਪੰਿ਼ਾਬ ਰਾਿ਼ ਗੋਦਾਮ 
ਜਨਗਮ ਨੇ 115300 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਜਨਗਮ ਨੇ 54198 ਮੀਜਟਰਕ ਟਲ੍ ਅਤ ੇਜਨਿੱਿ਼ੀ ਿਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 705 ਟਨ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਿ਼ਦ ਜਕ 503709 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਚੋਂ ਜਲ੍ਫਜਟੰਗ ਿੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ।  

 I/22151/2020 
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ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਹਵਚ ਰਹਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਸਹਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਹਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ- ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ ਹਸੱਧੂ 

ਹਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਕਹਾ ਹਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਸਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ 

- ਰਾਜ ਹਵਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਹਜਹਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ 1232 

ਹ ਜਲਹੇ  ਹਵਚ ਕੋਹਵਡ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਓਟ ਕਲੀਹਨਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਹਿਆ 

ਬਜ ੰਡਾ, 4 ਮਈ,  

 ਪੰਿ਼ਾਬ ਦ ੇਜਸਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਨੇ ਅਿੱਿ਼ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਕੋਜਿਡ ਦ ੇ
ਇਲ੍ਾਿ਼ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਓਟ ਕਲ੍ੀਜਨਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਿ਼ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕਿਾ ਜਕ 
ਪੰਿ਼ਾਬ ਜਿਚ ਕੋਜਿਡ ਜਬਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਬੂ ਿੇ  ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਮਰੀਿ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਿੱਟ ਿੈ।ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਚ ਰਜਿ ਰਿੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਮੁਸਜਕਲ੍ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜਦਿੱਤੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ।  

ਜਸਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਕਿਾ ਿੁਣ ਿੋ਼ ਮਰੀਿ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਿਚ ਇਕ ਦਮ ਿਾਧਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਇਿ ਬਾਿਰੋਂ ਆਏ ਲੋ੍ਕਾਂ 
ਕਰਕੇ ਿੈ, ਪਰ ਜਕਉਂਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਆਉਂਜਦਆਂ ਿੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰ ਜਲ੍ਆ ਜਗਆ ਸੀ ਇਸ ਲ੍ਈ ਇਸ ਨਾਲ੍ ਜਬਮਾਰੀ 
ਦੇ ਇੰਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਲੋ੍ਕ ਛਤੇੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਿੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਿ਼ਾਣਗੇ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ 1232 ਪਾਜਿ਼ਜਟਿ ਕੇਸ ਆਏ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਜਟਿ ਕੇਸ 1081 ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਚ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਿਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਜਿਧਾ ਇਿੱਥੇ ਰਜਿ ਰਿੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਦਿੱ ਤੀ ਿ਼ਾ ਰਿੀ 
ਿੈ।  

 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਸਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਕੋਜਿਡ ਕਾਰਨ ਲ੍ਿੱ ਗ ੇਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ 
ਰਾਿ਼ ਜਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਲ੍ਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟੁਿੱ ਟ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿਿੱਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜਿਚ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿ਼ 
ਇਲ੍ਾਿ਼ ਲ੍ਈ ਜਸਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਸਿਤ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਕਿਾ ਜਕ ਓਟ ਕਲ੍ੀਜਨਕਾਂ ਤ ੇਆ 
ਰਿੇ ਮਰੀਿ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕਾਉਂਸਜਲੰ੍ਗ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿ ੇਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਿ ਜਦਰੜ ਇਿੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ੍ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਆਦਤ 
ਤੋਂ ਜਨਿ਼ਾਤ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਸ਼ਜਿਰੀ ਿਰਗੀ ਜਿੰ਼ਦਗੀ ਿ਼ੀਅ ਸਕਨ।  

ਬਾਿਰਲੇ੍ ਰਾਿ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਿ਼ਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਿ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਿਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ੍ ਕਰਜਦਆਂ ਜਸਿਤ 
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਦੂਸਰੇ ਰਾਿ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਿ਼ਾਬ ਜਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਪੰਿ਼ਾਬੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ੍ 



ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਜਿਲ੍ਾ ਫਰਿ਼ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਇਿ ਗਲ੍ ਸਿੀ ਿੈ ਜਕ ਪੰਿ਼ਾਬ ਿੋਰਨਾ ਰਾਿ਼ਾਂ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ੍ 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਕੰਟਰੋਲ੍ ਕਰਨ ਜਿਚ ਬਿੁਤ ਿੀ ਿਧੀਆ ਚਿੱਲ੍ ਜਰਿਾ ਸੀ ਪਰ 7 ਿਜ਼ਾਰ ਬਾਿਰੋਂ ਆਏ ਲੋ੍ਕਾਂ 
ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇਕੇਸਾਂ ਜਿਚ ਿਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿੋਇਆ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਕਦ ੇਨਾ ਕਦੇ ਦਾ ਘਰ ਿਾਪਸ ਆਉਣਾ ਿੀ 
ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਜਲੰ੍ਗ ਿੋ ਚੁਿੱਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕਿੱਲ੍ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱਕ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਜਲੰ੍ਗ ਿੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਿਾਲ੍ਾਤ ਨਾਰਮਲ੍ ਿੋ ਿ਼ਾਣਗੇ।   

ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸੂਬੇ ਜਿਿੱ ਚ ਸੈਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਟੈਸਜਟੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਲ੍ਈ ਪਰਾਈਿਟੇ ਲੈ੍ਬੋਰਟਰੀ 
ਿਾਜਲ੍ਆਂ ਨਾਲ੍ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਤਾਂ ਿੋ਼ ਿਿੱ ਧ ਤੋ ਿਿੱ ਧ ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੇ ਨਤੀਿੇ਼ ਿ਼ਲ੍ਦ ਤੋ ਿ਼ਲ੍ਦ ਲ੍ਏ ਿ਼ਾਣ 
ਅਤੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦਾ ਸਮੇ ਜਸਰ ਇਲ੍ਾਿ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕੇ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਜਲ੍ਸ ਅਤ ੇਜਸਿਤ ਜਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਿੋਰ ਅਜਧਕਾਰਆਂ ਨਾਲ੍ ਮੀਜਟੰਗ 
ਕਰ ਕੇ ਜਜ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਮੌਿੂ਼ਦਾ ਸਜਥਤੀ ਦਾ ਿ਼ਾਇਿ਼ਾ ਜਲ੍ਆ। ਜਸਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ੍ 
ਜਨਪਟਨ ਿਾਲੇ੍ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਾ ਜਕ ਪੀਪੀਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ, ਮਾਸਕ, ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ, 

ਜਡਸਇਨਫੈਕਜਟਡ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜਦਿੱਤੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨ ਉੱਜਚਤ ਮਾਤਰਾ ਜਿਚ 
ਉਪਲ੍ਬਧ ਿਨ ਅਤੇ ਿਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜਿਚ ਬੈਿੱਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਚ ਿੀ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। 

ਇਸ ਮੋਕੇ ਜਸਿਤ ਅਤੇ ਪਜਰਿਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰੀ ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਨੇ ਅਗਲ੍ੀ ਕਤਾਰ ਜਿਿੱਚ 
ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਰਕਰਾਂ, ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਜਲ੍ਸ, ਜਸਿਤ ਜਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ 
ਜਿ਼ਿੜੇ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਕੋਜਿਡ ਜਖਲ੍ਾਫ ਲ੍ੜਾਈ ਲ੍ੜਹਦੇ ਿੋਏ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿੇ ਿਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ 
ਜਕ ਉਿ ਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ। ਆਪਣ ੇਿਿੱਥ ਿਾਰ ਿਾਰ ਧੋਣ ਅਤ ੇਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰਨ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦ ੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਕੋਜਿਡ 19 ਦੇ ਇਲ੍ਾਿ਼, 

ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤ ੇ ਰਾਿਤ ਕਾਰਿ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਸਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਿ਼ਾਣੂ ਕਰਿਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦ ੇ
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜਸੰਘ, ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਜਨਗਮ ਜਬਕਰਮਿ਼ੀਤ ਜਸੰਘ ਸ਼ੇਰਜਗਿੱਲ੍, ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਡਾ: 
ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਆਜਦ ਿੀ ਿਾਿ਼ਰ ਸਨ।  
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