
 

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ  

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦ ੇਜਕਸ ੇਵੀ ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਵਸਨੀਕ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ,ਦਵਾਈਆ ਂਿਾਂ ਹੋਰ ਼ਿਰ ਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ -ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਿ  

 

•ਸਵੈ ਸੇਵੀ ,ਧਾਰਜਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜਪੰਡਾਂ ਤ ੇਸ਼ਜਹਰਾਂ ਜਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਼ਿਰ ਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਜਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ਜਦਿੱਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਪ ਰਾ 
ਸਜਹਯੋਗ  

 

•ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰ ਮ ਨੰ: 01639 250330  ਅਤੇ 256060 ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ ,2 ਅਪਰੈਲ੍(   ) ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਅਿੱਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ,ਕੋਟਕਪ ਰਾ ਅਤੇ ਿੈਤੋ ਸਬ 

ਡਵੀ਼ਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਦਿੱਤ ੇਿਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤ ੇਹੋਰ ਼ਿਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਦਾ ਿਾਇ਼ਿਾ 
ਜਲ੍ਆ ।  

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਿ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦ ੇਜਕਸੇ ਵੀ ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਵਸਨੀਕ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਼ਿਰ ਰੀ 

ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ 
ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ,ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ,ਫੀਡ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ,ਦੁਿੱ ਧ , ਸਬ਼ਿੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਼ਿਰ ਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  
ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਰ ਤਿੱਕ ਸਪਲ੍ਾਈ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤ ੇਹਨ । 

       ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰ ਮ ਨੰਬਰ  01639- 250338 ਅਤੇ 256060   ਲ੍ਗਾਤਰ ਚਿੱਲ੍ਦਾ ਹੈ ਤ ੇਇਸ ਤ ੇਜਮਲ੍ੀ ਜਕਸੇ ਵੀ 
ਜਡਮਾਂਡ ਿਾਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਹਿੱਲ੍ ਲ੍ਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
,ਧਾਰਜਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸਸੁਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਿਾਂ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਤਿੱਕ ਘਰ ਘਰ ਲੰ੍ਗਰ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਖ ਬੀ ਨਾਲ੍ ਜਨਭਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ,ਪੁਜਲ੍ਸ ਜਵਭਾਗ ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਜਵਭਾਗਾਂ ਦ ੇ

ਅਜਧਕਾਰੀ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲ੍ਈ ਚੌਵੀ ਘੰਟ ੇਹਾ਼ਿਰ ਹਨ ।ਉਨਹ ਾਂ  ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਜਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤ ੇਜਪੰਡ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦ ੇ

ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਤਿੱਕ ਼ਿਰ ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ,ਲੰ੍ਗਰ ਆਜਦ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ । 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਿ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਕਰਜਫਊ ਕਰੋਨਾ ਜਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਲੋ੍ਕ ਜਹਿੱਤ ਜਵਿੱਚ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਨ ੰ  ਸਾਜਰਆ ਂਨ ੰ  ਕਰਜਫਊ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਇਸ ਜਭਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਵਿੱਚ 

ਹੀ ਰਜਹਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਨਾ ਜਨਕਲ੍ਣ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲ੍ਈ ਹਾ਼ਿਰ ਹੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 

ਦਾ ਇਿੱ ਕੋ ਇਿੱਕ ਹਿੱਲ੍ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਜਸਰਫ ਤ ੇਜਸਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀਏ ਅਤ ੇਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ 

ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਜਬੰਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤ ੇਜ਼ੰਿਮੇਵਾਰ ਨਾਗਜਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਦੇਈਏ ।ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਜਕਸੇ 
ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅ਼ਿਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚਤੇ ਰਜਹਣ । 



ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਗੁਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ,ਐੈੱਸ.ਡੀ.ਐੈੱਮ. ਼ਿਰੀਦਕੋਟ ਸ: ਪਰਮਦੀਪ ਜਸੰਘ ,ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੋਟਕਪ ਰਾ ਸਰੀ ਅਜਮਤ 

ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ.ਐਮ ਿੈਤੋ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾ਼ਿਰ ਸਨ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਵੀ਼ਿਨ ਜਵਿੱਚ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ 

ਲੋ੍ੜਵੰਦਾ ਦੀ ਮਿੱਦਦ ਲ੍ਈ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਜਲ੍ਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਵਸਤਾਰ ਸਜਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਦਿੱਤੀ। 

 


