ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜਪੁਰ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਵਾ ਐਪ ਰਾਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਵੀ
ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ' ਸੰ ਸਥਾ ਸਵੈ-ਇ*ਛਾ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟ,ੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵ'
ਿਨਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਅਪ,ੈਲ 2020.
ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ8 ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ* ਲ8 ਸਮ9-ਸਮ9 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਦਾਇਤ' ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕ' ਨੂੰ ਸੁਰ*ਿਖਅਤ ਰ* ਖਣ ਦੀ ਇਸ ਪ,ਿਕਿਰਆ ਕਾਰਨ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ
ਕਰਿਫ਼ਊ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਕੁਲਵੰ ਤ
ਿਸੰ ਘ ਨ@ ਦ* ਿਸਆ ਿਕ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋ ਕ' ਤ* ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਵ* ਲ8 ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕੁਨCਕਟ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਮ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
1800-180-4104 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ@ ਦ* ਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਸੁਿਵਧਾ ਨਾਗਿਰਕ' ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 1800 ਤ8 ਵ* ਧ ਮਾਿਹਰ
ਡਾਕਟਰ' ਦੇ ਨCੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਚੰ ਤਾਵ' ਸਬੰ ਧੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਪ,ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ' ਇਸ ਸਬੰ ਧ 'ਚ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਡਾਕਟਰ' ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸਵੈ-ਇ*ਛੁਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨ@ਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਿਹ* ਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ' ਦ* ਿਸਆ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਖਲਾਫ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਰਾਹ ਰਿਜਸਟ,ੇਸ਼ਨ ਪ,ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਰਾਹ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਜ' ਸੰ ਸਥਾ ਸਵੈ-ਇ*ਛਾ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟ,ੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵ' ਿਨਭਾਅ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਉਨ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰ' ਤ8 ਿਜ਼ਲਾ ਪ,ਸ਼ਾਸਨ ਵ* ਲ8 ਸੇਵਾਵ' ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ' ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜ8 ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ@ ਦ* ਿਸਆ ਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤ8 ਵ* ਖ-ਵ* ਖ ਤਰ' ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ' ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਇਨ' ਸੇਵਾਵ' ਨੂੰ ਵ* ਖ-ਵ* ਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਿਵਚ ਵੰ ਿਡਆਂ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ
ਿਰਸਪ'ਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ' ਨੂੰ ਲੋ ਕ' ਦੇ ਘਰ'
ਤ* ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਇਸ ਤ8 ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ' ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਈ
ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੇਸHਟਟਰ'ਸਪੋਰਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਨ' ਮਰੀਜ਼' ਦੇ

ਘਰ' ਤ* ਕ ਸੁਰ*ਿਖਅਤ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾਵ' ਪ,ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਿਜਨ' ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਿਫ* ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਿਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 838 ਗਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ' ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੈਨ@ਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ, ਕੁ* ਲ 6920 ਲੀਟਰ
ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਪ9ਡੂ ਇਲਾਿਕਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚ* ਲਿਦਆਂ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰ ਪੰ ਨ ਹੋਈ ਸਭ ਤ8 ਵ* ਡੀ
ਮੁਿਹੰ ਮ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਅਪ,ੈਲ 2020.
ਸ਼ਿਹਰ' ਦੀ ਤਰ' ਪ9ਡੂ ਇਲਾਿਕਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਨ@ਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਿਛੜਕਾਅ ਦੀ
ਮੁਿਹੰ ਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 838 ਗਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ' ਿਵਚ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪ,ੈਅ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਿਹੰ ਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜ਼ਲਾ ਪ,ਸ਼ਾਸਨ ਵ* ਲ8 ਕੁ* ਲ
6920 ਲੀਟਰ ਸਪ,ੈਅ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿਪੰ ਡ' ਿਵਚ ਿਛੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ।
ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਜ਼ਲਾ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹਰਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਨ@
ਦ* ਿਸਆ ਿਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਪੂਰੇ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ
ਸਪ,ੈਅ ਦੇ ਿਛੜਕਾਅ ਦੀ ਇ*ਕ ਖ਼ਾਸ ਮੁਿਹੰ ਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗਰਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ' ਦੇ
ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸਪ,ੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਪੰ ਡ' ਿਵਚ ਇਹ ਸਪ,ੈਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁ* ਕੀ ਹੈ।
ਉਨ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਪੰ ਡ' ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪ,ੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ@ ਦ* ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪ,ਸ਼ਾਸਨ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ* ਲ8 ਜਾਰੀ
ਿਨਰਦੇਸ਼' ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋ ਕ' ਨੂੰ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਤਰ' ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹ*ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ
ਿਪੰ ਡ' ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ' ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਰ* ਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬ* ਧ ਹ' ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋ ਕ' ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋ ਕ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰ ਯਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਘਰ' ਤ8 ਬਾਹਰ ਨਾ
ਿਨਕਲਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਨ' ਦੇ ਘਰ' ਤ* ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਲੋ ਕ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਘਰ' ਿਵਚ ਰਿਹਣ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹ ਆਉਣ ਿਦ* ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਿਵਧਾਇਕ
ਿਪੰ ਕੀ

ਿਕਹਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ' ਵ* ਲ8 ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਿਪੰ ਡ' ਤ8 ਵੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਲੰਗਰ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਅਪ,ੈਲ 2020.
ਿਵਧਾਇਕ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਪੰ ਕੀ ਨ@ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕ' ਨੂੰ ਸੰ ਯਮ ਵਰਤਣ, ਘਰ' ਿਵਚ
ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵ* ਲ8 ਜਾਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼' ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ' ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ ਜੰ ਗ ਿਜ* ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪ,ਸ਼ਾਸਨ ਵ* ਲ8 ਲੋ ਕ' ਤ* ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ' ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ' ਿਕਹਾ ਿਕ
ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ' ਤ* ਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਕਈ ਜਗਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਰਸੋਈਆਂ
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ,ੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਣਮ ਆਸ਼ਰਮ ਿਵਚ 3000 ਲੋ ਕ' ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਜ* ਜਘਰ ਕੰ ਬੋਜ ਨਗਰ ਿਵਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ', ਚਰਚ ਿਵਚ 1500 ਲੋ ਕ', ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ
ਿਵਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ', ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ 1500 ਲੋ ਕ', ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰ ਗ ਘਰ ਿਵਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ
ਲੋ ਕ', ਬਾਰੇਕੇ ਿਵਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ', ਖ਼ਾਲਸਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਿਵਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ', ਿਬਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਿਵਚ 400
ਲੋ ਕ', ਬਸਤੀ ਟHਕਾ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ 300 ਲੋ ਕ' ਦਾ ਲੰਗਰ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਵਧਾਇਕ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਪੰ ਕੀ ਨ@ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹ ਹੈ। ਿਪੰ ਡ' ਤ8 ਵੀ ਲੰਗਰ
ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਪਹੁੰ ਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋ ਕ' ਦੇ ਘਰ' ਤ* ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋ ਕ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ' ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟHਿਸੰ ਗ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦਾ
ਪਾਲਨ ਕਰਨ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹ ਆਉਣ ਿਦ* ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ' ਤ* ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨ' ਿਵਚ
ਵੰ ਿਡਆਂ, ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਿਵਚ ਲਗਾਏ ਨOਡਲ ਅਫਸਰ
ਿਜ਼ਲਾ ਪ,ਸ਼ਾਸਨ ਵ* ਲ8 ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰ ਗਠਨ' ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵ* ਖ-ਵ* ਖ ਜਗਾ ਤ8 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਅਪ,ੈਲ 2020.
ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋ ਕ' ਤ* ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ
ਪ,ਸ਼ਾਸਨ ਵ* ਲ8 ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨ' ਿਵਚ ਵੰ ਿਡਆਂ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਿਵਚ ਨOਡਲ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨOਡਲ ਅਫਸਰ ਲੋ ਕ' ਤ* ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੰ ਮ' ਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਨਗਰ ਕQ ਸਲ ਵ* ਲ8 ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਵ* ਖ-ਵ* ਖ ਵਾਰਡ' ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨ' ਿਵਚ ਵੰ ਿਡਆਂ ਿਗਆ ਹੈ।
ਜ਼ੋਨ ਏ ਿਵਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1,2,18,19,27, 28, 29, 30 ਅਤੇ 31 ਨੂੰ ਰ* ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਨ' ਵਾਰਡ' ਨਾਲ
ਸਬੰ ਿਧਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ' ਨੂੰ ਰਾਮ ਸ਼ਰਣਮ ਆਸ਼ਰਮ ਤ8 ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
ਇਸੇ ਤਰ' ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਿਵਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤ8 13 ਤ* ਕ ਨੂੰ ਰ* ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨ' ਨੂੰ ਜ* ਜਘਰ
ਦੁਲਚੀਕੇ ਰੋਡ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰ ਗ ਘਰ, ਹੋਟਲ ਗ,Hਡ ਤ8 ਲੋ ਕ' ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹ*ਈਆ ਕਰਵਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ' ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਿਵਚ 14,15,16,17, 19,20, 2 ਅਤੇ 6 ਨੂੰ ਰ* ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜ* ਥੇ ਰਾਧਾ
ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰ ਗ ਘਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਿਹਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਤ8 ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤ8 ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਿਵਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਤ8 25 ਤ* ਕ ਨੂੰ ਰ* ਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜ* ਥੇ ਹਰੀਸ਼ ਹੋਟਲ ਤ8 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹ*ਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰ ਮ ਵ* ਖ-ਵ* ਖ ਸਮਾਜ
ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰ ਗਠਨ' ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਜ਼ਲਾ ਪ,ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਜ਼ੋਨ'
ਦੇ ਲਈ ਨOਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਪੂਰੀ ਪ,ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਿਜ਼ਲਾ ਪ,ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵ* ਚ ਨਗਰ ਕQ ਸਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵ* ਲ8 ਕ9ਦਰੀ ਜੇਲ ਿਵ* ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ8 ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ਕ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵ' 'ਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤ8 ਦੂਰ
ਰਿਹਣ-ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 3 ਅਪ,ੈਲ 2020.
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮ* ਦੇਨਜ਼ਰ ਰ* ਖਦੇ ਹੋਏ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼' 'ਤੇ ਿਜ਼ਲੇ
ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕQ ਸਲ ਵ* ਲ8 ਖ਼ਾਸ ਮੁਿਹੰ ਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਕਈ ਥਾਵ' 'ਤੇ
ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਿਹਤ ਸ਼ੁ* ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕ9ਦਰੀ ਜੇਲ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਵਖੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪ,ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵ* ਚ ਨਗਰ ਕQ ਸਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵ* ਲ8 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਨਗਰ ਕQ ਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੁਖੀਜਾ ਨ@
ਦ* ਿਸਆ ਿਕ ਇਨ' ਥਾਵ' 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ' ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ' ਲੋ ਕ' ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨ' ਿਦਨ'
ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਵ* ਲ8 ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵ' 'ਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਭੀੜ ਤ8 ਦੂਰ ਰਿਹਣ। ਉਨ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ@ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋ ਕ'
ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਿਹਣ ਲਈ ਪਬਿਲਕ ਅਨਾSਸਮHਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਿਦ* ਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ
ਧਾਰਿਮਕ ਥਾਵ' 'ਤੇ ਵੀ ਅਨਾSਸਮHਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਲੋ ਕ' ਨੂੰ ਘਰ' ਿਵਚ ਰਿਹਣ, ਸੰ ਯਮ
ਵਰਤਣ, ਭੀੜ-ਭਾੜ ਿਵਚ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ' ਨ@ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋ ਕ' ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

District Public Relations Officer, Ferozepur

District Administration to facilitate farmers through special curfew passes for procuring
combines, spare parts from other states: DC

Deputy Commissioner urged farmers to practice social distancing in Mandis during
procurement in coming Rabi season

Ferozepur, April 3District Administration was fully geared up for the coming Rabi Season to conduct smooth
procurement and was committed to facilitating farmers through special curfew passes for
procuring combines, spare parts, and other farm machinery, said Deputy Commissioner
Ferozepur Mr. Kulwant Singh on Friday issuing a video message for the farmers of the
district.
The deputy commissioner urged farmers not to be panic for the harvesting and procurement
of their crops as the district administration has already planned hassle-free movement of
farmers in the district. Mr. Kulwant Singh asked all the farmers to approach the district
administration for issuance of special curfew passes to procure machinery, combines and
spare parts as special arrangements have been made for the same.

He stated that the district administration is completely aware of the fact that farmers have to
move to other states to bring back their combines and to procure farm equipment for the
harvesting and is committed to facilitating them by issuing special passes.
The deputy commissioner further added that the elaborate arrangements have been made
for the procurement during Rabi season and urged all the farmers to practice social
distancing during the procurement procedure adding he said that the administration is
planning special schedules for the various villages to avoid crowd building in the Mandis.
Mr. Kulwant Singh stated that the district administration is arranging for the harvesting for
the farmers who have landed across the wiring at Indo-Pak international border as the issue
has been brought in the knowledge of state government and hoped it to get resolved within
a couple of days.
In the end, the deputy commissioner once again reiterated that the farmers that the district
administration would leave no stone unturned to ensure the hassle-free movement of
farmers, their equipment and spare parts in the district and the procurement procedure
would take place smoothly.

District public relations officer, Ferozepur
District Administration fixes prices of 23 grocery items to tackle the problem of hoarding and
overcharging in Ferozepur

Deputy Commissioner warns shopkeepers of punitive action under the essential commodities
Act 1955
Ferozepur, April 3Taking concrete steps against the hoarding and exorbitant pricing, the district administration
Ferozepur on Friday has fixed the maximum price of 23 grocery items in the district.

Divulging more, Deputy Commissioner Ferozepur Mr. Kulwant Singh said that it has come to
his notice that some shopkeepers taking the advantage of the crisis arising from the
Coronavirus pandemic were charging exorbitant prices of the commodities being used in day
to day routine including a vast variety of grocery items. He further added that to tackle this
hoarding and overcharging the district administration under the essential commodities Act
1955 has fixed the prices of these commodities and punitive action would be taken against
the shopkeepers violating these orders.

Following the various complaints of the citizens, the deputy commissioner then directed
controller food and civil supplies to fix the price of these commodities which includes Rice
(various types of Rice), Atta, Maida, Besan, Ghee, Refined Oil, Tea, Suger, Mirch, Haldi, Salt,
Safety Matches, Soap, Mix Dal, Rajmah, Chana Small Loose, Kabuli Chana, Moong Dal Chilka,
Moong Dal Dhuli Loose, Moong whole Loose, Chana Dal Loose, and Tur Dal. Acting swiftly on
DC's directives the department of food and civil supplies has fixed the price of these essential
commodities. The deputy commissioner warns shopkeepers of strict action if they don’t
follow the orders and still charge exorbitant prices for these essential items.

