
ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ 

 
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ  ਨਾਲ  ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਕਡ ਫੂਡ - ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

• ਿਕਸੇ ਤਰ	� ਦੇ ਿਵਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ 

• 03 ਅਪ!ੈਲ ਨੰੂ ਖੁਲਣਗੇ ਬ%ਕ 

• ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟੈਸ ਨੰੂ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਮੇਨਟੇਨ 

• ਖੁਦ ਨੰੂ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਪੰਡ� ਿਵੱਚ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨੀ 
• ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ	� ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਪਰੰਤ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵ ੇ

• ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ!ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵਖੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ/  ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ 

ਰੂਪਨਗਰ 02 ਅਪੈ੍ਲ - ਕਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਵੰਿਡਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ   ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰਰੂਤਮੰਦ ਰਾਸ਼ਨ ਤ5 ਵਾਝ� ਨਾ ਰਹ ੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚੇ । 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਨ/  ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ!ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵਖੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ5 ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ!ਬੰਧ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ	 � ਨ/  ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ 
ਰਾਸ਼ਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ	 � ਨ/  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਵ< ਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ 
ਕੱੁਕਡ ਫੂਡ ਚੰਗੀ ਤਰ	� ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਦੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ	 � ਨ/  ਿਕਹਾ ਿਕ ਘੱਟ5 
ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ 10 ਿਕਲੋ ਆਟਾ, 1 ਿਕਲੋ ਆਲੂ ਿਪਆਜ਼, ਦਾਲ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰਰੂੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਨੰੂ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ	 � ਨ/  ਿਕਹਾ ਿਕ 02 ਤਰ	� ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਜ਼ੋ ਪਿਹਲ� ਤ5 ਇੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਉਹ 
ਲੇਬਰ ਹੈ ਜ਼ੋ ਿਪੱਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲ� ਤ5 ਇੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ 
ਲੇਬਰ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ	 � ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੈ । ਉਨ	 � ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇ। ਿਜਹੜੇ 
ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ	 � ਨੰੂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹ� ਹੈ। ਉਨ	 � ਨੰੂ ਕੁਕਡ 
ਫੂਡ(ਬਿਣਆ ਖਾਣਾ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ	 � ਨ/  ਿਕਹਾ ਿਕ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ� ਨੰੂ ਇੱਕਠਾ ਰਾਸ਼ਨ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ	 � ਨ/  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨ/  ਖੁਦ ਨੰੂ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਰੱਿਖਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਪੰਡ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਨ	 � ਦੇ ਿਪੰਡ� ਿਵੱਚ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ 
ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਕ ਿਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪ!ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਦੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ	 � ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਤਰ	� ਦੇ ਿਵਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਵੱਲ5  ਿਸ਼ਰਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇ। ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵਚ ਮੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ	� ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 



ਵਾਹਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ	� ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।ਉਨ	 � ਨ/  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਪੰਡ� ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ 
ਕੰਬਾਇਨ� ਦੀ ਿਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ	 � ਨ/  ਿਕਹਾ ਿਕ 
03 ਅਪੈ੍ਰਲ ਨੰੂ 11 ਤ5 02 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬ%ਕ ਖੁੱ ਲੇ ਰਿਹਣਗੇ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਬ%ਕ� ਿਵੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ%ਸ ਨੰੂ ਮੈਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਿਪੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 
ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ	 � ਨ/  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਬਾਹਰ5 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 
ਲਈ ਪBਰਈਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਕੁਆਰਨਟਾਇਨ ਸ%ਟਰ ਵਜ5 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ	 � ਦ ੇ
ਿਵੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਿਬਜ਼ਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ!ਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ	 � ਨ/  ਸਮੂਹ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰ	� ਦੀ ਭੀੜ ਜ� ਇੱਕਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਰੂਪਨਗਰ 

 
ਿਜ਼ਲ$ੇ  ਿਵੱਚਕਾਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ )ਤੇ ਸਿਥਤ 17 ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤ+ ਦੂਰੀ )ਤੇ ਸਿਥਤ 08 ਕੱੁਲ 25 

 ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਛੋਟ 

 
 
ਰੂਪਨਗਰ 02 ਅਪੈ੍ਰਲ - ਸ਼!ੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਿਜਲ	ਾ ਮੈਿਜਸਟ!ੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਵਲ5 ਲੋਕ ਿਹੱਤ� ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 
ਸਮੂਹ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ!ਭਾਵ ਤ5 ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵਂਚ ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ� ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵੱਚਕਾਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ Gਤੇ ਸਿਥਤ 
17 ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤ5 ਦੂਰੀ Gਤੇ ਸਿਥਤ 08 ਕੱੁਲ 25  ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਨੰੂ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ਿਜਨ	 � ਿਵੱਚ ਬਲਾਕ 
ਨੰਗਲ ਸਿਥਤ ਚੌਧਰੀ ਫੀਊਲ , ਐਚ.ਪੀ. ਸ%ਟਰ ਦਰੌਲੀ , ਭਾਖੜਾ ਸਰਿਵਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਗਲ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਸੰਤ ਦਾਸ 
ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸਾਰੋਵਾ ਐਚ.ਪੀ. ਸ%ਟਰ ਭਲਾਣ , ਬਲਾਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਜੈ ਦੁਰਗਾ ਫੀਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ , 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਿਫਿਲੰਗ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਆਨੰਦ ਐਡਂ ਸਨਜ਼ , ਬਲਾਕ ਰੂਪਨਗਰ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਜੈ ਅੰਬੇ 
ਫੀਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਰਤਗੜ, ਿਜ਼ੰਮੀਦਾਰ� ਫੀਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਘਨੌਲੀ , ਵੀਕਰਮ ਐਚ.ਪੀ. ਸ%ਟਰ ਖੁਆਸਪੁਰਾ , ਹਰੀ 
ਚੰਦ ਸੰਤ ਦਾਸ ਰੋਪੜ, ਿਦਲਜੀਤ ਐਡਂ ਕੋਅ. ਰੋਪੜ, ਬੀ.ਪੀ. ਚੱਕਲਾ, ਿਦਲਜੀਤ ਐਡਂ ਕੋਅ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ , ਜੀ.ਪੀ. 
ਫੀਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੀਆਂਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਤੀ ਐਚ.ਪੀ. ਸ%ਟਰ ਮੀਆਂਪੁਰ , ਬਲਾਕ ਮੋਿਰੰਡਾ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਫੀਿਲੰਗ 
ਸਟੇਸ਼ਨ, ਭੰਗੂ ਫੀਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ , ਇਕਬਾਲ ਫੀਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੋਹੀ ਫੀਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਮਨ ਫੀਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ , 
ਬਲਾਕ ਸ਼!ੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਗਰਚਾ ਿਫਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ , ਲੱਖੇਵਾਲ ਿਫਿਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੇਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ 
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਿਵਖੇ ਜੈਦੀਪ ਇੰਲੈਕਿਟ!ਕ ਇੰਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 
 

 
 
 



ਦਫ਼ਤਰ ਿਜਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਰੂਪਨਗਰ 

 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜੰਗ ਿਵਚ ਰੋਪੜ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ 

ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਿਨੱਤਰ,ੇ ਘਰ ਿਵਚ ਬਣਾਏ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾ6ਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ 
 
ਰੂਪਨਗਰ 2 ਅਪ!ੈਲ: ਕੌਿਵਡ 19 ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਰੋਪੜ ਪੁਿਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ 
ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ	 � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਿਨੱਤਰ ਪਏ ਹਨ।ਇਨ	 � ਪਿਰਵਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਿਵੱਤੀ ਇਮਦਾਦ 
ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗ5 ਘਰ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾJਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.  ਸਵਪਨ Jਰਮਾ ਨ/  ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨ� ਿਵਚ 33,000 ਭਜੋਨ ਸੱੁਕੇ 
ਰਾJਨ ਦੇ ਪੈਕਟ� ਤ5 ਇਲਾਵਾ ਪੁਿਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਵਲ5  ਆਪਣੇ ਘਰ� ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸ%ਟਰ ਿਵਚ 800 

ਮਾਸਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । 
 
ਐਸਐਸਪੀ ਨ/  ਲੋਕ� ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਕੇ Gਭਰੇ ਇਨ	 � ਪੁਿਲਸ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ Jਲਾਘਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨ� ਨ/  
ਨਾ ਕੇਵਲ ਝੁੱ ਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪ!ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਤੱਕ ਰਾJਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਸਗ5 ਮੋਬਾਈਲ 
ਪੈਟਰੋਿਲੰਗ ਰਾਹ�  ਹਰੇਕ ਨਾਕਾ ਪੁਆਇੰਟ ਘਰ ਿਵਚ ਬਣਾਏ  ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡੇ । 
 
 
ਉਨ	 � ਅੱਗੇ ਦੱਿਸਆ ਨਾ ਿਸਰਫ ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨ/   ਮਦਦ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
 
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤ5 ਬਾਅਦ ਿਦਨ ਿਵਚ 14-16 ਿਦਨ ਿਡਊਟੀ `ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਿਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ	 � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ 
ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਿਦਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਿਲਸ ਕੁਆਰਟਰ� ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ 100 ਪਿਰਵਾਰ� ਿਵਚ5, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਪਿਰਵਾਰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਘਰ� ਿਵਚ ਉਨ	 � ਦੀਆਂ ਿਸਲਾਈ ਮJੀਨ� `ਤੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ 
ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
ਉਨ	 � ਹੋਰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਥ5 ਤਕ ਿਕ ਮਾਪੇ ਉਤJਾਹ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ� ਅਤੇ ਆਮ 
ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਰਾJਨ ਿਵਚ5 ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆਂ `ਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤJਾਹ ਨਾਲ 
ਸਰਗਰਮ ਹਨ। 
 
 
ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਮੁJਕਲ ਸਮ< ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ , ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. 
ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ 48 ਸਾਲਾ ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਇਸ ਅੋਖੇ ਸਮ< ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ 
ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਤ5 ਿਬਹਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ 



ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ Jਰੂਤੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੇ (21) ਅਤੇ ਛੋਟੀ (9) ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਭੈਣ� ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ
ਿਜਆਦਾਤਰ ਸਮ� ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 
 
ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਿਵਨK ਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ!ਵੀਨ ਕੌਰ ਨ/  ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਨਾਲ ਰਾJਨ ਪੈਕਟ ਬਣਾਉਣ 
ਿਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 
 
 ਇਸ ਔਖੇ ਸਮ< ਿਵਚ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੁJਕਲ ਸਮ< ਿਵਚ 
ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ	ਨ ਦਾ ਵੱਲ	 ਿਸਖਦੇ ਹਨ। 
 
 
ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਗੀਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਧੀ ਲਵਪ!ੀਤ ਕੌਰ ਕਿਹੰਦੀ ਹ,ੈ “ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਉਨ	 � ਦੀ 
ਿਜਦੰਗੀ ਦੀ ਤਰ� ਿਮਸਾਲੀ ਹੈ। ਰਾJਨ ਪੈਕ ਬਣਾਉਣਾ  ਆਮ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮ< 
ਜਦੋ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜਮ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮਦਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਮੈਨੰੂ ਖੁJੀ ਹੈ ਿਕ 
ਅਸ� ਇਸ ਸਮ< ਆਪਣਾ ਥੋੜ	ਾ ਿਜਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜਮ� ਦੇ ਮੋਿਢਆ ਤੋ ਕੁਝ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 


