ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਧਾਇਕ ਚੀਿਾ ਨੇ ਪਰਭਾਡਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਸਿੱ ਗਰੀ ਕੀਤੀ ਤਕਸੀਿ

ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋਂ ਅੱ ਜ ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਲੋ ਧੀ ਦੇ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਜ਼ਵਤ 23 ਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡਾਂ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ
ਉਨਾਂ ਨਿੰ ਸਬਿੰ ਧਤ ਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ
ਸਪ੍ਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡਾਂ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਭਾਗੋ
ਅਰਾਈਆਂ, ਸ਼ਾਹਵਾਲਾ, ਰਾਮੇ, ਸ਼ੇਰਪ੍ੁਰ ਸੱ ਧਾ, ਮੀਰਪ੍ੁਰ, ਸ਼ੇਖਮਾਂਗਾ, ਸਰਪ੍ਵਾਲ, ਤਕੀਆ, ਜ਼ਟੱ ਬੀ, ਭਰੋਆਣਾ, ਮਿੰ ਡ
ਇਿੰ ਦਰਪ੍ੁਰ, ਸ਼ਾਹਵਾਲਾ ਨੱਕੀ, ਮਿੰ ਡ ਅਿੰ ਦਰੀਸਾ, ਅਿੰ ਦਰੀਸਾ, ਕੁਤਬਪ੍ੁਰ, ਫੱ ਤੇਵਾਲ, ਰਾਮਗੜ ਦਲੇ ਲੀ, ਬਾਕਰਕੇ,
ਜੱ ਬੋਵਾਲ,

ਸੁਚੇਤਗੜ,

ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ,

ਚਿੰ ਨਣਜ਼ਵਿੰ ਡੀ,

ਕਬੀਰਪ੍ੁਰ

ਤੇ

ਆਹਲੀ

ਕਲਾਂ

ਸ਼ਾਮਲ

ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱ ਜ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਮਹ ਪ੍ਰਭਾਜ਼ਵਤ ਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਰਵਾਨਾ
ਂ ਆਇਲ, ਸਾਬਣ, ਆਲ,
ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਆਟਾ, ਸੁੱ ਕਾ ਦੁੱ ਧ, ਦਾਲਾਂ, ਮਾਜ਼ਚਸਾਂ, ਖਿੰ ਡ, ਚਾਹ ਪ੍ੱ ਤੀ, ਜ਼ਰਫਾਈਡ
ਜ਼ਪ੍ਆਿ, ਨਮਕ, ਕਛਆ ਸ਼ਾਪ੍ ਅਗਰਬੱ ਤੀ, ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਆਜ਼ਦ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਸੀ। ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਇਿੰ ਜ: ਡੀ.
ਪ੍ੀ. ਐਸ ਖਰਬਿੰ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸ. ਨਵਤੇਜ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱ ਜ ਖ਼ੁਦ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵਿੰ ਡ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਸਬਿੰ ਧਤ ਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਿੰ ਚਾਂ ਨਿੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡ ਵਾਸੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ
2 ਹਿਾਰ ਪ੍ੈਕੇਟ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ
ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਸਿੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਾਸ) ਸ. ਅਵਤਾਰ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਭੁੱ ਲਰ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਲੋ ਧੀ
ਸਰੀਮਤੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌ ਰ ਬੱ ਲ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਕਪ੍ਰਥਲਾ ਸਰੀ ਵਜ਼ਰਿੰ ਦਰ ਪ੍ਾਲ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਬਾਜਵਾ, ਡੀ. ਐਸ. ਪ੍ੀ ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼,
ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਸਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜ਼ਸਿੰ ਘ, ਡੀ. ਡੀ. ਪ੍ੀ. ਓ ਸ. ਹਰਜ਼ਜਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧ, ਬੀ. ਡੀ. ਪ੍ੀ. ਓ ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਲੋ ਧੀ
ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਜ਼ਗੱ ਲ, ਡੀ. ਐਫ. ਐਸ. ਸੀ ਸ. ਸਰਤਾਜ ਜ਼ਸਿੰ ਘ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ
ਬਿੰ ਗਾ, ਐਕਸੀਅਨ ਡਰੇਨੇਜ ਸ. ਅਜੀਤ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਓ ਸਰੀ ਕਿੰ ਵਲਜੀਤ ਲਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਸ਼
ਪ੍ਾਲਣ ਡਾ. ਦਜ਼ਵਿੰ ਦਰ ਆਨਿੰਦ, ਮੈਡਮ ਅਿੰ ਜ ਬਾਲਾ, ਸਰੀ ਬਲਜ਼ਜਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਿਰ ਸਨ।

