
 
 
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਕ ੇਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਨ ਸਖਤ ਿਡਊਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸਬੂਤ-ਸੀਨੀਅਰ 

ਕਪਤਾਨ ਪੁਿਲਸ 

ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਨ ઠ15,700 ਪਿਰਵਾਰ  ਨੂ ੰ ਸੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 25,500 ਪਿਰਵਾਰ  ਨੂ ੰ ਪੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਣ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਹਈਆ-

ਹਰਮਨਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ 

10,000 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਇਜਰ  ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਵੰਡ 

ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਿਬਆ ਤੋ ਫਸ ੇ72 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾ ਨੂ ੰ ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਵਲੋ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਸ਼ਥਾਿਪਤ 

ਕਰਕ ੇਿਦੱਤਾ ਿਨਵਾਸ 

 
ਮੋਗਾ 4 ਅਪੈਲ: 
  ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਿਲਸ ਸੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 2 ਅਤੇ 03 ਅਪੈਲ ਦੀ ਦਿਰਮਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂ ੰ
ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਿਬਕਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਸੁਖਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜਦ ਧਰਮਕੋਟ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪੈਟੋਿਲੰਗ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਸਨ 
ઠਤਾ ਉਹਨਾ ਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂ ੰਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਪਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂ ੰਪੁਛਿਗਛ ਲਈ ਰੋਿਕਆ ਿਜਨਾ ਨ ਦਿਸਆ ਕੇ ਔਰਤ ਜੋਤੀ 
ਪਤਨੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਧਰਮਕੋਟ ਗਰਭਵਤੀ ਹ ੈਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਪੀੜਾ ਸਿਹਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਸੀ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਪਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੁ ੰ ਡਾ ਖੜਕਾ ਚੁਕੇ ਹ  ઠਪਰ ਿਕਸੇ ਨ ਗੇਟ ਨਹੀ ਖੋਿਲਆ ਏਨ ਿਵਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਅਤ ਦੀ ਪੀੜ  ਿਵਚ 
ਉਚੀ-ਉਚੀ ਕਰਲਾਉਣ ਲਗ ਪਈ ਤਾ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਿਵਚੋ ਕੁਝ ਿਸਆਿਣਆ ਔਰਤਾ ਨੂ ੰਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾ 
ਆਿਦ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰ ੇਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਕਮਚਾਰੀ ਆਪ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਚ ਦਰਜ ੇਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 
ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜੋਤੀ ਦੀ ਖੁਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ  ਕਾਮਯਾਬ ਿਡਿਲਂਵਰੀ 
ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਔਰਤ ਨ ਲੜਕ ੇਨੂ ੰਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 
  ਸੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਿਸੰਘ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਨ  ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰਾ ਨ ਆਪਣੀ ਪਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਿਵਚ ਜਚੇ 
ਅਤੇ ਬਚੇ ਨੂ ੰਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁ ੰ ਚਾਇਆ।  
 ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਿਲਸ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਕੋਪ ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂ ੰਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਗਾ 
ਪਿਲਸ ਵਲੋ ਿਨਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਚੁਿਕਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਸਖਤ ਿਡਊਟੀ ਰਾਹੀ ਕਰਿਫਊ ਨੂ ੰਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਦੇ 
ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾ ਵਲੋ ਸਖਤ ਿਡਊਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੋਗਾ ਿਜ਼ਲ ੇਦੀ ਸਾਡੀ ਪੁਿਲਸ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਇਕ ਿਦਨ ਦੀ 
ਤਨਖਾਹ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਿਜਸ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ 23 ਲਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਸਟਾਫ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾ ਵਲੋ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਏ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹ ਮਾਰੀ  ਚਲਿਦਆ ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾ ਦੇ ਿਹਤ ਿਵਚ ਅਤੇ ਆਮ 
ਲੋਕਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ઠ 
 ਸੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਿਸੰਘ ਨ ਅੱਗੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੋਗਾ ਿਵਖ ੇਤਾਇਨਾਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ ਿਡਊਟੀ ਦੌਰਾਨ 5 ਰਾਜਸਥਾਨੀ 
ਿਵਅਕਤੀਅ ਨੂ ੰਚੈਿਕੰਗ ਲਈ ਰੋਿਕਆ ਜੋ ਇਹ ਪਵਾਸੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੋ ਿਦਨ ਤੋ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਆ ਰਹ ੇਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਜਾਿਹਰ 
ઠਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਦੋ ਿਦਨਾ ਤੋ ਭੁਖ ੇਹਨ ઠਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਿਸਘ ਨ ਉਹਨਾ ਲਈ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖ ਣ ਪੀਣ ਦਾ 
ਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਜਾਇਜ ਕਰਾਏ ਿਵਚ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਨੂ ੰ ਮਾਨਗੜ ਿਵਚ ਪੁਜਦੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਪਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾ 
ਨ ਇਕ ਵੀਡੀੳ ਰਾਹੀ ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਪੂਰ ਜੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਨੂ ੰਵਧਾਈ ਿਦਤੀ। 
ઠ 



 ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੇ◌ੈ ਿਕ ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਨ 22 ਤਾਰੀਖ ਤੋ ਹੁਣ ਤਕ ઠ15,700 ਪਿਰਵਾਰ  ਨੂ ੰ ਸੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 
25,500 ਪਿਰਵਾਰ  ਨੂ ੰਪੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਣ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਇਜਰ ਆਮ 
ਜਨਤਾ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੂ ੰਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਖ-ਵਖ ਸੂਿਬਆ ਤੋ ਫਸੇ 72 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾ 
ਨੂ ੰਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਵਲੋ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਸ਼ਥਾਿਪਤ ਕਰਕ ੇਰਿਖਆ ਿਗਆ ਹ ੈਇਹਨਾ ਮਜਦੂਰਾ ਦੀ ਿਸਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਤੇ 
ਭੋਜਣ ਅਤੇ ਹੌਰ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਵਿਲ ਮੁਫਤ ਇਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਹਨਾ ਮਜਦੂਰਾ ਦੇ ਸੂਬ ੇਿਵਚੋ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ, 
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਵਲੋ ਮੋਗਾ ਪਿਲਸ ਨੂ ੰਸੈਕੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ੇਗਏ ਹਨ। 
 ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਿਨਵੇਕਲੀਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਿਨਅਤ ਭਰੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਚਾਰ- ਚੁਫੇਿਰਉ ਪੁਰਜੋਰ 
ਪਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੀ ਿਦਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨ ਵੀ ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂ ੰਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਿਦਤੀ ਹ।ੈ 
 
 
f 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 

ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਰਆਨਾ ਦੇ ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਅਤੇ ਿਡਸਟੀਿਬਊਟਰ  ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਿਕੰਗ ਕਰਕ ੇਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਿਚਤ ਮੁ ੱ ਲ ਤੇ ਵੇਚਣ 

ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਿਨਰੰਤਰ ਚੈਿਕੰਗ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ-ਸਹਾਇਕ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ 

ਮੋਗਾ 4 ਅਪੈਲ 
 ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ-ਕਮ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ  ਦੇ ਹੁਕਮ  ਮੁਤਾਿਬਕ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ 
ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂ ੰਰੋਕਣ ਲਈ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਦੁਕਾਨ  ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਿਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 
ਟੀਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਮੈਡਮ ਹਰਪੀਤ ਕੌਰ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੀਗਲ 
ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਨੀਰਜ ਧਵਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਹਾਇਕ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸਰਵਨਕੁਮਾਰ ਨ ਸ ਝ ੇਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ  ਦੀ ਚੈਿਕੰਗ ਕੀਤੀ।  
 ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਦੱਿਸਾਅ ਿਗਆ ਿਕ ਕਿਰਆਨਾ ਦੇ ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਅਤੇ ਿਡਸਟੀਿਬਊਟਰ  ਦੀ ਚੈਿ਼ਕਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ  ਨੂ ੰਖਾਣ 
ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਿਚਤ ਮੁ ੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰ ੇਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਵੱਲੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਿਕਲ 
ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ : ਵੱਲੋ ਟੀਮ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ  ਨੂ ੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ 
ਉਨ  ਵੱਲੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ  ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 ਇਸ ਮੁਿਹੰਮ ਅਧੀਨ  ਰਾਧੇਸ਼ਾਮ ਐਡ ਸੰਨਜ, ਿਬਜ ਲਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਗਰਗ ਟੇਿਡੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਪੇਮ ਸਾਗਰ ਐਡ ਸੰਨਜ਼ ਦੀ 
ਚੇਿਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਮੁਿਹੰਮ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 
ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਜ  ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿੜਆਂ ਜਾ◌ਾ◌ਂਦਾ ਹੇ◌ੈ ਤ  ਉਸ ਿਖਲਾਫ ਕਾਨੂ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 
 
ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਮੋਗਾ 
ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵਲ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਲਈ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ  ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ 
ਮੋਗਾ 4 ਅਪੈਲ 
            ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਵਲ ਲੋੜਵੰਦ  ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜ  ਪਬੰਧ 
ਿਨਰਿਵਘਨ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵ  ਵਲ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ  ਨੂ ੰਲੰਗਰ ਵੀ ਪਹੁ ੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 



   ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨ ਦੱਿਸਆਂ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲੋਕ  ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣ ਲਈ  'ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ'  ਐਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾ ਮੋਿਡਊਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ  ਮੋਿਡਊਲ ਨੂ ੰਸਾਰ ੇਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ 
ਪਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਪ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਦੱਿਸਆਂ ਿਕ ਇਸ 
ਮੋਿਡਊਲ ਨੂ ੰਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨ  ਅੱਗੇ ਦੱਿਸਆਂ ਿਕ ਐਪ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ 
ਤ ਪਿਹਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਰੇਟ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਵੇਚੇਗਾ। 
   ਇਸ ਐਪ ਬਾਰ ੇਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਦੱਿਸਆਂ ਿਕ ਇਹ ਐਪ ਕੇਵਲ ਉਹਨ  
ਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗੀ , ਿਜਹਨ  ਨ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹ  ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ  ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨ   ਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਨੂ ੰਸਮਾਨ 
ਵੇਚਣ ਦੀ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਉਹਨ  ਅੱਗੇ ਦੱਿਸਆਂ ਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ  ਨੜੇ  ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਾਸ  ਜਰੂਰੀ 
ਵਸਤ  ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁ ੰ ਚਦਾ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਦਾ ਿਬੱਲ 
ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ  ਐਪ ਗੁਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਮੁਫਤ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  
   ਿਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲਾ ਵਲੋ ਿਪੰਡ  ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਭਾਿਵਤ 
ਮਰੀਜ  ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 

ਯ.ੂਪੀ. ਤ ਚੂਹੜਚੱਕ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂ ੰ ਭੇਿਜਆ ਇਕ ਤਵਾਸ *ਚ 

 

--ਦੌਧਰ ਦੀ ਿਮਤਕ ਔਰਤ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਸਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ-ਐਸ.ਐਮ.ਓ 

. 

--ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਿਸੰਘ ਿਵਖੇ ਸੈਨਟਾਈਜਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ 

 

--ਲੋਕ  ਨੂ ੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂ ੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕ ੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸੈਨਟਾਈਜ਼ 

 
ਅਜੀਤਵਾਲ,(ਮੋਗਾ) 4 ਅਪੈਲ: 
   ਇਲਾਕ ੇਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  *ਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਿਨਰੰਤਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਤ  ਜ ੋਿਕਸੇ 
ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤ ਬਚਾਅ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
   ਇੰਨ  ਸ਼ਬਦ  ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਕਰਿਦਆਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਢੁ ੱ ਡੀਕ ੇਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਨੀਲਮ 
ਭਾਟੀਆ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਨੂ ੰਸੂਚਨਾ ਿਮਲੀ ਸੀ ਿਕ ਿਪੰਡ ਚੂਹੜ ਚੱਕ ਿਵਖ ੇਚਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨੀ ਯ.ੂਪੀ. ਦੇ ਆਗਰਾ ਇਲਾਕ ੇਤ 



ਆ ਕੇ ਰਿਹ ਰਹ ੇਹਨ. ਿਜਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਨ  ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਟੀਮ ਸਬੰਿਧਤ ਿਪੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ 
ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਨੀਰਜ ਿਸੰਘ ਪੁ ੱ ਤਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪੁ ੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਪਿਹਲੀ ਅਪੈਲ ਨੂ ੰਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ. ਿਜੰਨ  
ਨੂ ੰਲੋੜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਦੇ ਕੇ 14 ਿਦਨ ਲਈ ਇਕ ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ   ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦੋ ਹੋਰ 
ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਲਾ ਿਸੰਘ ਪੁ ੱ ਤਰ ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨ ਦੇ ਦੂਜ ੇਹਫ਼ਤੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਿਜੰਨ  ਨੂ ੰ
ਿਵਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤ  ਮੁਤਾਿਬਕ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
  ਬਲਾਕ ਐਜੂਕੇਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਪੰਡ ਮਿਹਣਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤ 
ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੂ ੰਿਫਲਹਾਲ ਪੁਿਲਸ ਵੱਲ ਪੁ ੱ ਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹ ੈਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਉਸ 
ਨੂ ੰਲੋੜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਲਵੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧ ੂਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤ  ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਿਬਕ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਮੁ ੱਚੀ ਟੀਮ  ਵੱਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ 
ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ.ੈ 
  ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਾਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਿਪੰਡ ਦੌਧਰ ਸ਼ਰਕੀ ਿਵਖ ੇਸਵਰਗ ਿਸਧਾਰ ਗਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਪਤਨੀ 
ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ (70) ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ  ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਔਰਤ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤ ਸਾਹ ਦੀ 
ਿਬਮਾਰੀ ਤ ਪੀਿੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬ ੇਸਮ ਤ ਜਗਰਾ  ਨਜ਼ਦੀਕ ਿਪੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਿਵਖ ੇਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ 20 ਮਾਰਚ ਤ 
ਦੌਧਰ ਆਈ ਸੀ. ਿਜਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂ ੰਕੱਲ ਮੋਗਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜੱਥ ਉਸ ਨੂ ੰਅਗਲੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ 
ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮਬਰ ਉਸ ਨੂ ੰਘਰ ਲੈ ਆਏ ਿਜੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਗਈ। 
 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਕ ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇ ਦੋਵ  ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ14 ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ 
ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ  ਨਾਲ ਸੀ.ਐਚ.ਓ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਕੰਵਲਜੀਤ 
ਕੌਰ, ਰਿਜੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਵਰਕਰ ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਆਿਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ 
 ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ ਸੰਜੇ ਪਵਾਰ ਨ ਦੱਿਸਆਂ ਿਕ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਿਸੰਘ ਤੇ ਸੈਨਟਾਈਜਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈ
ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਦਾ ਮਰੀਜ ਸੁ ੱਰਿਖਅਤ ਰਹ।ੇ ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਨਬਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰ ੇਨੂ ੰ
ਦੇਖਿਦਆਂ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ  ਨੂ ੰਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂ ੰਸਪਰੇਅ ਕਰਕ ੇਸੈਨਟਈਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈ
ਤ  ਿਕ ਿਸਹਤ ਮੁਲਾਜਮ  ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ  ਨੂ ੰਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵ।ੇਸਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ 
ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਿਸਹਤ ਕੇਦਰ  ਨੂ ੰਵੀ ਕੋਿਵਡ 19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂ ੰਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨਟਾਈਜਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਈ ਹ।ੈਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 
ਉਹਨ  ਮੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ  ਨੂ ੰਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਆਪ ੋਆਪਣ ੇਘਰ  ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕ ੇਰੱਖਣ 
 ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂ ੰਹ ਰੁਮਾਲ ਜ  ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤ  ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਅ ਰਹ।ੇ 
  ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿਵਖ ੇਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ ਯੋਗੇਸ ਖੰਨਾ 
ਵੱਲੋ ਿਸਹਤ ਮੁਲਾਜਮ  ਨੂ ੰਨਬਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬਧੀ ਟੇਿਨੰਗ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ  ਮਰੀਜ  ਦਾ ਚੈਕ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ ਸਾਹਮਣ ੇਆਉਦਾ ਹ ੈਤ  ਉਸ ਮਰੀਜ ਨੂ ੰਿਕਸ ਤਰ  ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ 
ਿਕ ਨਬਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ ਚ ਆਮ ਲੱਛਣ ਇਹ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ੇ ਿਕ ਬੁਖਾਰ,ਖ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਆਉਦੀ 
ਹ।ੈਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬੀ.ਈ.ਈ. ਬਿਚੰਤ ਕੌਰ ਐਲ.ਐਚ.ਵੀ,ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਏ.ਐਨ.ਐਮ,ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਜੱਗਾ ਿਸੰਘ ਤੇ ਮਨਜੀਤ 
ਿਸੰਘ ਆਿਦ ਹਾਜਰ ਸਨ। 
 
 
 
 
 



 
 


