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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 
ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਕਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ’ਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇੇ੍ਰਸ਼ਨ-ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਕਰਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

*10 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਜ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਤੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 360 ਰੁਪਏ ਅਤ ੇ5 ਸਾਲ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ 

ਿਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 

*ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਕਰਤੀ ਜ਼ਕਸ ੇਦ ੇਝਾਂਸੇ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਜ਼ਕਰਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜ਼ਸਿੱ ਧਾ ਰਾਬਤਾ 
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 31 ਮਈ: 

ਪੰਿਾਬ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰਗ ਐਡਂ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਕਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱ ਿੋਂ ਕੇਵਲ 

ਇਕ ਵਾਰ 25 ਰੁਪਏ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮੈਂਬਰਜ਼ਸ਼ਪ ਚਲਦੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘਿੱਟੋਂ ਘਿੱਟ ਜ਼ਤੰਨ 

ਸਾਲ ਲਈ 360 ਰੁਪਏ ਅਤ ੇਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪੰਿ ਸਾਲ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਦ ੇਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਿਮਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਕਰਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰੀ ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ। 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੁਿੱ ਝ ਗੈਰ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਕ ੇਉਸਾਰੀ ਜ਼ਕਰਤੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਕਰਕ ੇਕਾਪੀ 

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਤ ੇ1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁਿੱ ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਅਜ਼ਿਹੇ ਸਮਾਿ ਜ਼ਵਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ 

ਸੁਚੇਤ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਜ਼ਕਰਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਖੇ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਕਰਤੀ ਜ਼ਸਿੱ ਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦ ੇਜ਼ਵਚਕਾਰ ਹੋਵ ੇਅਤ ੇਜ਼ਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਜ਼ਨਆ ਂਦੌਰਾਨ ਪੰਿਾਬ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 90 ਜ਼ਦਨ ਬਤੌਰ ਉਸਾਰੀ 

ਜ਼ਕਰਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵ ੇਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਿ ਜ਼ਮਸਤਰੀ/ਇਿੱਟਾਂ/ਸੀਜ਼ਮੰਟ ਪਕੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਦੂਰ, ਪਲੰਬਰ/ਤਰਖਾਣ, ਵੈਲਡਰ, ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ੀਅਨ, 

ਸੀਵਰਮੈਨ, ਮਾਰਬਲ/ਟਾਇਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਰਸ ਰਗੜਾਈ ਵਾਲੇ, ਪੇਂਟਰ, ਪੀ.ਓ.ਪੀ.ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਕੰਮ ਅਤ ੇਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਟਲੇੀਫੋਨ, ਤਾਰ, ਰੇਡੀਓ, ਰੋਲ ਹਵਾਈ ਅਿੱਡੇ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਖੇ ਉਸਾਰੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰਿੱਖ ਰਖਾਵ ਿਾਂ ਤੋੜ 

ਫੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ, ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਿਾਂ ਜ਼ਮਹਨਤਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਕਰਤੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿੱ ਜ਼ਿਆ ਤੋ ਪਥੇਰ, ਕਿੱਚੀ ਇੰਟ ਦੀ ਭਰਾਈ ਵਾਲੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੋਰਜ਼ਡੰਗ ਬੈਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰ 

ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਕਰਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦ ੇਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਕਰਤੀਆ ਂਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਕਰਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਜ਼ਤੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 360 ਿਾਂ ਪੰਿ ਸਾਲ ਲਈ 600 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਕਰਤ 

ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਲ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਜ਼ਡਿੀਿ ਕੰਟਰਲੋ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਪਾਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਿਾਵ-ੇਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

* ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜਹਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਿੱਧਰ ਅਤ ੇਤਜ਼ਹਸੀਲ 

ਪਿੱਧਰ ’ਤ ੇਕਮੇਟੀਆ ਂਗਜ਼ਿਤ 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 31 ਮਈ : 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਿ ਕੈਂਪ ਆਜ਼ਫਸ ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ 

ਜ਼ਡਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਜ਼ਹਤ 15 ਿੂਨ 2020 ਤੋਂ 31 ਿੁਲਾਈ 2020 ਤਿੱ ਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਮੂੰ ਹ ਦਖੁਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ 

ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਪਸ਼ ੂਪਾਲਣ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ 

ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ੂਜ਼ਬਮਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਿਨਾ ਨੰੂੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂ

ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ। 
ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਐਨੀਮਲ ਜ਼ਡਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਜ਼ਹਤ ਸਮਾਂਬਿੱ ਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ ੂਜ਼ਬਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੰੂੂ  ਜ਼ਧਆਨ ’ਚ 

ਰਿੱਖਜ਼ਦਆ ਹਰੇਕ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਵੇਲੇ ਸਾਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਾਵ।ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਪੰਡ ਪਿੱਧਰ ’ਤ 

ਪਸ਼ ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੰੂੂ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ੂਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਿੱਧਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਹਸੀਲ ਪਿੱਧਰ ’ਤ ੇ

ਕਮੇਟੀਆ ਗਜ਼ਿਤ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਿੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

(ਜ਼ਵ), ਜ਼ਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ ੂਪਾਲਣ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਜ਼ਿਲਹਾ ਜ਼ਵਕਾਸ ਤ ੇਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ, 
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਹਸੀਲ ਪਿੱਧਰ ’ਤ ੇਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਬਲਾਕ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, 

ਪਸ਼ ੂਪਾਲਣ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਿੋ ਜ਼ਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨਗ।ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਮਥ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ ੂਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਈ ਿਾਵ ੇਤਾਂ ਿੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ ੂਜ਼ਬਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਜ਼ਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ ੂਪਾਲਣ ਡਾ.ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 

15 ਿੂਨ ਨੰੂ ਮਿੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਭੇਡ, ਬਿੱਕਰੀਆ ਂਅਤ ੇਸੂਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮੂੰ ਹ ਖੁਰ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸਾਰੇ 

ਪਸ਼ੁਆ ਂਦ ੇਕੰਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਜ਼ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਲੋਂ ਿਾਰੀ ਈਅਰ ਟੈਗ ਪਾਉਣ ੇਿਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਇਨਹ ਾਂ ਈਅਰ ਟੈਗਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਲਿੱ ਜ਼ਗਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਸਨੰੂ ਆਈ.ਐਨ.ਏ.ਪੀ.ਐਚ.  ਪੋਰਟਲ’ਤ ੇਚੜਹਾਉਣਾ 

ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੂੰ ਹ ਖੁਰ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤ ੇਖੁਰਾਂ ਜ਼ਵਚਾਲੇ ਛਾਲੇ, ਬੁਖਾਰ, ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਵਚੋਂ ਲਾਰਾਂ ਵਗਦੀਆ ਂਹਨ 

ਅਤੇ ਪਸ਼ ੂਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ ਦੁਿੱ ਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਿੱਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱ ਛੀਆ ਂਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਭਣ ਪਸ਼ੂਆ ਂ

ਦੇ ਬਿੱਚਾ ਸੁਿੱ ਟਣ ਦਾ ਡਰ ਰਜ਼ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸੂਣ ਮਗਰੋਂ ਪਸ਼ ੂਿਾਂ ਤਾਂ ਹੇਹੇ ਜ਼ਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਜ਼ਫਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੇਹੇ ਜ਼ਵਚ 



ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ ੂਪਾਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਜ਼ਵਮਲ ਕੁਮਾਰ ਿੌਲੀ, ਜ਼ਿਲਹਾ ਜ਼ਵਕਾਸ ਤ ੇਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ, ਪੁਜ਼ਲਸ 

ਜ਼ਵਭਾਗ ਤੋਂ ਸੰਿੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹਾਿਰ ਸਨ। 
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 

ਜ਼ਿਲਹੇ ’ਚ 66,783 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤੇ 3035 ਕੁਇੰਟਲ 

ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੰਡ-ਰਾਿ ਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ 
*ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਿਨਾ ਤਜ਼ਹਤ 

75 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਿ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 31 ਮਈ 

ਜ਼ਿਲਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕੋਜ਼ਵਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਰੌਾਨ ਗਰੀਬ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਿਨਾ 

ਤਜ਼ਹਤ ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਿ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਿਲਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ 

ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰੀ ਰਾਿ ਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ ੂਦੀਆ ਂ

ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਅਨਾਿ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
         ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 1,55,615 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 1,16,984 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਸ ਤਜ਼ਹਤ 66,783 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤ ੇ3035 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕੀ 

ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਿੱਿ ਕਰੀਬ 8 ਹਿਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਨਾਿ ਵੰਡ 

ਤਜ਼ਹਤ ਗਰੀਬ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ 5 ਜ਼ਕਿੱ ਲੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਿੀਅ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਜ਼ਕਲੋਗਰਾਮ ਪਰਤੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 

ਦਾਲ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਿ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਿੂਨ ਤਿੱ ਕ ਜ਼ਤੰਨ ਮਹੀਜ਼ਨਆ ਂਦਾ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਸ ਤਜ਼ਹਤ ਉਨਹ ਾਂ 

ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲਆ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 584 ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਡਿੱ ਪੂਆ ਂਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਅਨਾਿ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤੋਲ ਤੇ ਪੂਰੀ 

ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਣਕ ਤ ੇਦਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਅਗਲੇ  ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਵਿੱ ੂਿੱਚ ਇਨਹ ਾਂ 

ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦਰਜ਼ਮਆਨ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਿਨਾ ਤਜ਼ਹਤ ਅਨਾਿ ਦੀ ਵੰਡ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ 

ਿਾਵੇਗਾ। 


