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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਰਟ

515 ਪ੍ਰਵ੍ਸੀ ਮਜ਼ਜ਼ਦਰਰਂ ਨਰਰੰ  ਿੈ ਕ  7 ਵੀ ਸ਼੍ਰਜ਼ਮਜ਼ਕ ਐਕਕਸਪ੍ਰੈ!ਸ ਟ੍ਰ ਨਰ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਂ ਝਂਸੀ ਿ  ੋੋਈ  ਰਵ੍ਨਰ੍
ਸਮਜ਼ਰੋਈ ਪ੍ਰਵ੍ਸੀ ਮਜ਼ਜ਼ਦਰਰਂ ਨਰਰੰ  ਫਿਰਡ ਪੈਕ ਟ, ਪ੍ਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਿਂ, ਮਜ਼੍ਸਕ ਉਪਿਬਧ ਕਰਵ੍ ਕ  ਆਪਣ  ਘਰਂ ਿ  ਕੀਤ੍ ਰਵ੍ਨਰ੍, ਪ੍ਰਵ੍ਸੀ

ਮਜ਼ਜ਼ਦਰਰਂ ਨੇਰ ਸਰਕ੍ਰ ਦ੍ ਕੀਤ੍ ਧੰਨਰਵ੍ਦ

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 20 ਮਜ਼  2020 ( )

ਮਜ਼੍ਿਵ੍ ਦ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ ਤਰਂ ਦ  515 ਪ੍ਰਵ੍ਸੀ ਮਜ਼ਜ਼ਦਰਰਂ ਨਰਰੰ  ਿੈ ਕ  ਸੱਤਵੀ ਸ਼੍ਰਜ਼ਮਜ਼ਕ ਐਕਕਸਪ੍ਰੈ!ਸ ਟ੍ਰ ਨਰ ਬੱੁਧਵ੍ਰ ਨਰਰੰ  2 ਵਜ  ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛ੍ਉਣੀ
ਤਂ ਝਂਸੀ ਿ  ਰਵ੍ਨਰ੍ ੋੋਈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ੍ਣਕ੍ਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਜ਼ਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਿਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪ੍ਰਵ੍ਸੀ ਮਜ਼ਜ਼ਦਰਰਂ ਨਰਰੰ
ਸਪੈਸ਼ਿ ਸ਼੍ਰਜ਼ਮਜ਼ਕ ਟ੍ਰ ਨਰਂ ਰ੍ੋਈੀ ਉਨਰਲ ਂ ਦ  ਜ਼ਪਤਰੀ ਰ੍ਜਂ ਜ਼ਵਚ ਭ ਜ਼ਜਆ ਜ੍ ਜ਼ਰੋਈ੍ ੋੈਈ ਅਤ  ਇੋਈ ਜ਼ਸਿਜ਼ਸਿ੍ ਿਗ੍ਤ੍ਰ ਜ੍ਰੀ ੋੈਈ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ੋਈਤ

ਅੱਜ ਸੱਤਵੀ ਸ਼੍ਰਜ਼ਮਜ਼ਕ ਟ੍ਰ ਨਰ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਂ ਝਂਸੀ ਿ  ਰਵ੍ਨਰ੍ ਕੀਤੀ ਗ  ੋੈਈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਜ਼ਸ਼ਨਰਰ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜ੍ਬ ਜ਼ਵਚ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਕ੍ਰਨਰ ਫਿਸਂ ਪ੍ਰਵ੍ਸੀ ਮਜ਼ਜ਼ਦਰਰਂ ਨਰਰੰ  ਆਪਣ  ਸਰਜ਼ਬਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਭ ਜਣ ਿ  ਜ਼ਵਸ਼ ਸ਼
ਰ ਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਵਵਸਸ੍ ਕੀਤੀ ਗ  ੋੈਈ, ਜ਼ਜਸ ਦ੍ ਸ੍ਰ੍ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿਂ ਕੀਤ੍ ਜ੍ ਜ਼ਰੋਈ੍ ੋੈਈ। ਉਨਰਲ ਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਂ ਝਂਸੀ ਿ  ਰਵ੍ਨਰ੍ ੋੋਈ  ਟ੍ਰ ਨਰ ਦ੍ 5,45,000 ਰੁਪਏ ਦ੍ ਜ਼ਟਕਟਂ ਦ੍ ਖਰਚ੍ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿਂ ਕਰ ਕ  ਇਨਰਲ ਂ ਪ੍ਰਵ੍ਸੀ
ਮਜ਼ਜ਼ਦਰਰਂ ਨਰਰੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣ  ਘਰ ਭ ਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ੋੈਈ।  ਉਨਰਲ ਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਰਲ ਂ ਟਰ ਨਰਂ ਰ੍ੋਈੀ ਰਵ੍ਨਰ੍ ਕੀਤ  ਜਂਦ  ਸ੍ਰ  ਪ੍ਰਵ੍ਸੀ

ਮਜ਼ਜ਼ਦਰਰਂ ਨਰਰੰ  ਫਿਰਡ ਪੈਕ ਟ,  ਪ੍ਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਿਂ,  ਫਿ ਸ ਮਜ਼੍ਸਕ ਵੀ ਉਪਿੱਬਧ ਕਰਵ੍ਏ ਜਂਦ  ੋਈਨਰ ਅਤ  ਨਰ੍ਿ ੋਈੀ ਇਨਰਲ ਂ ਨਰਰੰ  ਸਮਜ਼੍ਜ਼ਜਕ ਦਰਰੀ
ਬਣ੍  ਰੱਖਣ ਅਤ  ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ੋੋਈਰ ਜ਼ਰਰਰੀ ਸ੍ਵਧ੍ਨਰੀਆਂ ਬ੍ਰ  ਵੀ ਜ੍ਗਰਰਕ ਕੀਤ੍ ਜਂਦ੍ ੋੈਈ।

ਇਸ ਦੌਰ੍ਨਰ ਪ੍ਰਵ੍ਸੀ ਮਜ਼ਜ਼ਦਰਰਂ ਨੇਰ ਮੁਜ਼ਸ਼ਕਿ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਪੰਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿਂ ਉਨਰਲ ਂ ਨਰਰੰ  ਆਪਣ  ਘਰਂ ਜ਼ਵਚ ਭ ਜਣ ਿ  ਕੀਤ  ਗਏ
ਪ੍ਰਬੰਧਂ ਤ  ਸਰਕ੍ਰ ਦ੍ ਧੰਨਰਵ੍ਦ ਵੀ ਕੀਤ੍। ਉਨਰਲ ਂ ਜ਼ਕੋਈ੍ ਜ਼ਕ ਪੰਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਦ  ਉਪਰ੍ਜ਼ਿਆਂ ਸਦਕ੍ ੋਈੀ ਅੱਜ ਉੋਈ ਆਪਣ  ਘਰਂ ਜ਼ਵਚ

ਜ੍ ਰੋਈ  ੋਈਨਰ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈ!ਸ ਨੋਰਟ

ਪੰਜ੍ਬ ਅਨੁਰਸਰਜ਼ਚਤ ਜ੍ਤੀਆਂ ਭੌ ਜ਼ਵਕ੍ਸ ਤ  ਜ਼ਵੱਤ ਕ੍ਰਪੋਰ ਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਜ਼ੋਈਿ ਕਦਮਜ਼ੀ
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਮਜ਼ੋਈਂਮਜ਼੍ਰੀ ਤਂ  ਭਰਨਰ ਿ  ਅਨੁਰਸਰਜ਼ਚਤ ਜ੍ਤੀਆਂ ਦ  ਗ਼ਰੀਬ ਿੋਕਂ ਨਰਰੰ  140.40 ਿੱਖ ਦੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਜ੍ਰੀ

ਿ੍ਕਡ੍ਊਨਰ ਕ੍ਰਨਰ ਕਰਜ਼ਜ਼ਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ੋੰਈਦੀ ਰਕਮਜ਼ 323.91 ਿੱਖ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕ੍ਰਵ੍  ਆਰੰਭ
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ਪੰਜ੍ਬ ਅਨੁਰਸਰਜ਼ਚਤ ਜ੍ਤੀਆਂ ਭੌ ਜ਼ਵਕ੍ਸ ਅਤ  ਜ਼ਵੱਤ ਕ੍ਰਪੋਰ ਸ਼ਨਰ ਨੇਰ ਅਨੁਰਸਰਜ਼ਚਤ ਜ੍ਤੀਆਂ ਦ  ਗਰੀਬ ਿੋਕਂ ਨਰਰੰ  ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ
ਮਜ਼ੋਈਂਮਜ਼੍ਰੀ ਤਂ ਉਭ੍ਰਨਰ ਿ  140.40 ਿੱਖ ਦੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਜ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ੋਈੈ। ਇਸ ਬ੍ਰ  ਜ੍ਣਕ੍ਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਕ੍ਰਪੋਰ ਸ਼ਨਰ ਦ 
ਚ ਅਰਮਜ਼ੈਨਰ ਮਜ਼ੋੋਈਨਰ ਿ੍ਿ ਸਰਦ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ੋਈਂਮਜ਼੍ਰੀ ਦੌਰ੍ਨਰ ਸ੍ਰ  ਸੰਸ੍ਰ ਜ਼ਵਚ ਆਰਜ਼ਸਕ ਤੌਰ ਤ 
ਬੋਈੁਤ ੋਈੀ ਨਰਕ੍ਰਤਮਜ਼ਕ ਪ੍ਰਭ੍ਵ ਜ਼ਪਆ ੋਈੈ। ਜ਼ਜਸ ਕ੍ਰਨਰ ਬੋਈੁਤ ਸ੍ਰ  ਿੋਕਂ ਦ  ਰਜ਼ੁਗ੍ਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਗਏ ੋਈਨਰ ਅਤ  ਗ਼ਰੀਬ ਪਜ਼ਰਵ੍ਰਂ

ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰਟੋੀ ਤ  ਬੋਈੁਤ ਬੁਰ੍ ਪ੍ਰਭ੍ਵ ਜ਼ਪਆ ੋਈੈ।
            ਚ ਅਰਮਜ਼ੈਨਰ ਮਜ਼ੋੋਈਨਰ ਿ੍ਿ ਸਰਦ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਜ਼ੁੱ ਖ ਮੰਜ਼ਤਰੀ ਪੰਜ੍ਬ ਕੈਪਟਨਰ ਅਮਜ਼ਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਵੱਿਂ ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਜ਼ਦਸ਼੍

ਜ਼ਨਰਰਦ ਸ਼ਂ ਤਜ਼ੋਈਤ ਪੰਜ੍ਬ ਜ਼ਵਚ ਅਨੁਰਸਰਜ਼ਚਤ ਜ੍ਤੀਆਂ ਦ  ਗ਼ਰੀਬ ਪਜ਼ਰਵ੍ਰਂ ਨਰਰੰ  ਆਪੋ ਆਪਣ੍ ਰੁਜ਼ਗ੍ਰ ਸਸ੍ਪਤ ਕਰਨਰ ਿ 
ਬੈਂਕ ਟ੍  ਅੱਪ ਸਕੀਮਜ਼ ਤਜ਼ੋਈਤ 1404 ਿ੍ਭਪ੍ਤਰੀਆਂ ਨਰਰੰ  ਆਪਣ੍ ਰੁਜ਼ਗ੍ਰ ਸਸ੍ਪਤ ਕਰਨਰ ਿ  140.40 ਿੱਖ ਰੁ: ਦੀ
ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਜ੍ਰੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗ  ੋਈੈ ਅਤ  ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਮਜ਼ੈਨੇਰਜਰਂ ਨਰਰੰ  ਜਿਦੀ ਤਂ ਜਿਦੀ ਇੋਈ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਸਬੰਜ਼ਧਤ

ਿ੍ਭਪ੍ਤਰੀਆਂ ਦ  ਖ੍ਤ  ਜ਼ਵਚ ਪ੍ਉਣ ਿ  ਜ਼ਨਰਰਦ ਸ਼  ਜ੍ਰੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤ  ਗਏ ੋਈਨਰ। ਜ਼ਜਸ ਨਰ੍ਿ ਇਨਰਲ ਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨਰਰੰ  ਆਉਣ
ਵ੍ਿ  ਕੁੱ ਝ ਜ਼ਦਨਰਂ ਜ਼ਵਚ ਆਪੋ ਆਪਣ੍ ਜ਼ਬਜ਼ਨਰਸ ਸ਼ੁਰਰ ਕਰਨਰ ਿ  ਿਗਭਗ 8 ਤਂ 9 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦ੍ ਕਰਜ਼੍ ਬੈਂਕਂ ਦੁਆਰ੍

ਪ੍ਰ੍ਪਤ ੋਈੋ ਜ੍ਵ ਗ੍। ਜੋ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜੋਈੀ ਮਜ਼ੋਈਂਮਜ਼੍ਰੀ ਦ  ਸਮਜ਼ਂ ਇੱਕ ਬੋਈੁਤ ਵੱਡੀ ਰ੍ੋਈਤ ਦ ਣ ਵ੍ਿੀ ਕ੍ਰਵ੍  ੋਈੈ।
            ਇੰਜ: ਮਜ਼ੋੋਈਨਰ ਿ੍ਿ ਸਰਦ ਨੇਰ ਇੋਈ ਵੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕ੍ਰਪੋਰ ਸ਼ਨਰ ਵੱਿਂ ਆਪਣੀਆਂ ੋਈੋਰ ਸਕੀਮਜ਼ਂ ਅਧੀਨਰ ਵੀ ਸ੍ਿ 2019-

20 ਦੌਰ੍ਨਰ 1235.24 ਿੱਖ ਰੁਪਏ ਦ  ਕਰਜ਼  ਮਜ਼ਨਰਜ਼ਰਰ ਕੀਤ  ਗਏ ਸਨਰ, ਜ਼ਜਨਰਲ ਂ ਜ਼ਵਚਂ 911.33 ਿੱਖ ਰੁਪਏ ਦ  ਕਰਜ਼  ਸਬੰਜ਼ਧਤ
ਿ੍ਭਪ੍ਤਰੀਆਂ ਨਰਰੰ  ਵੰਡ  ਜ੍ ਚੱੁਕ  ਸਨਰ ਪਰ ਮਜ਼੍ਰਚ ਮਜ਼ੋਈੀਨੇਰ ਜ਼ਵਚ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ੋਈਂਮਜ਼੍ਰੀ ਨਰਰੰ  ਰੋਕਣ ਿ  ਿਗ੍ਏ ਗਏ
ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਕ੍ਰਨਰ ਬ੍ਕੀ ਦ  ਕਰਜ਼  ਵੰਡ  ਜ੍ਣ  ਰਜ਼ੋਈ ਗਏ ਸਨਰ। ੋਈਣੁ ਪੰਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿਂ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ੋਈਟ੍ਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੰਮਜ਼
ਧੰਦ  ਸ਼ਰੁਰ ਕਰਨਰ ਦੀ ਛੋਟ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗ  ੋਈੈ ਦ  ਮੱਜ਼ਦ ਨਰਜ਼ਰ ਕ੍ਰਪੋਰ ਸ਼ਨਰ ਵੱਿਂ ਜਿਦੀ ੋਈੀ ਬ੍ਕੀ ਰਜ਼ੋੰਈਦ  323.91 ਿੱਖ ਰੁਪਏ ਦ 
ਕਰਜ਼ਜ਼ਆਂ ਜ਼ਵਚ ਅਦ੍ਇਗੀ ਕਰਨਰ ਦੀ ਕ੍ਰਵ੍  ਆਰੰਭ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗ  ੋਈੈ ਜੋ ਜ਼ਕ ਜਿਦੀ ੋਈੀ ਅਦ੍ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤ  ਜ੍ਣਗ ।
ਚ ਅਰਮਜ਼ੈਨਰ ਵੱਿਂ ਕ੍ਰਪੋਰ ਸ਼ਨਰ ਦ  ਸਮਜ਼ਰੋਈ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀਆਂ ਅਤ  ਕਰਮਜ਼ਚ੍ਰੀਆਂ ਵੱਿਂ ਜ਼ਮਜ਼ੋਈਨਰਤ ਅਤ  ਿਗਨਰ ਨਰ੍ਿ ਕੰਮਜ਼ ਕਰਨਰ ਦੀ
ਭ੍ਵਨਰ੍ ਦੀ ਵੀ ਸਰ੍ੋਈਨਰ੍ ਕੀਤੀ ਗ  ਜ਼ਜਨਰਲ ਂ ਸਦਕ੍ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਦੀ ਮਜ਼ੋਈਂਮਜ਼੍ਰੀ ਦ  ਦੌਰ੍ਨਰ ਵੀ ਜ਼ਬਮਜ਼੍ਰੀ ਤਂ ਇੋਈਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਦ 
ੋਈੋਏ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਯੋਜ਼ਧਆਂ ਵਂਗ ਕੰਮਜ਼ ਕਰਕ  ਅਨੁਰਸਰਜ਼ਚਤ ਜ੍ਤੀਆਂ ਦ  ਗ਼ਰੀਬ ਿੋਕਂ ਨਰਰੰ  ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗ੍ਰ ਮਜ਼ੁੋੱਈ ਆ ਕਰਵ੍ਉਣ ਦ  ਟੀਚ 

ਨਰਰੰ  ਪਰਰ੍ ਕੀਤ੍ ਜ੍ ਸਜ਼ਕਆ ੋਈੈ।
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