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�शासन लोग� को डोर टू डोर राशन व खाना पहंुचाने के !लए वचनब$ः &ड'ट� क!म)नर 
  
�शासन और एनजीओ !मलकर ज-रतमंद लोग� तक पहंुचा रहे ह0 आव)यक साम3ी 

�फरोजपुर - 
  
 िजला �शासन लोग� को उनके घर� तक राशन और खाना पहंुचाने के !लए पूर� तरह से वचनब$ है, 

िजसके तहत कई तरह के कदम उठाए जा रहे ह0। िजला �शासन क; ट�म< =व!भ?न सामािजक संगठन� के साथ 

तालमेल करके रोजाना डोर टू डोर मुAहम करके ज-रतमंद व गर�ब लोग� के घर� तक राशन और खाना पहंुचा 

रह� ह0। 

&ड'ट� क!म)नर Bी कुलवंत !सहं ने कहा �क रोजाना हमार� ट�म< अलग-अलग इलाक� म< जाकर लोग� से 

मुलाकात कर रह� ह0 और उ?ह< खाना व राशन पहंुचा रह� ह0। सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने-अपने 

एDरया म< राशन व फूड पैकेट के =वतरण के काय� को देख रहे ह0। खासकर िजन इलाक� से ज-र� सामान के !लए 

�शासन के पास Fनवेदन आ रहे ह0, वहां पर राशन व खाने क; पहंुच करवाई जा रह� है। 

शुGवार को नायब तहसीलदार सुखचरण !सहं च?नी क; तरफ से ज-रतमंद लोग� को घर-घर जाकर ज-र� 

सामान मुहैया करवाया गया है। उनके साथ समाज सेवी संगठन  वे-अहैड वेलफेयर सोसाइट� के पदाधकार� राहुल 

कHकड़ भी मौजूद थे। नायब तहसीलदार च?नी ने बताया �क &ड'ट� क!म)नर के FनदKश पर यह मुAहम चलाई 

जा रह� है जो�क पूरे कLयू� पीDरयड के दौरान जार� रहेगी।  
 
 
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 
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�ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਿਵਖੇ ਬਣਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ	-ਿਜ਼ਲ	ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ 

 
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 4ਅਪ&ੈਲ 

ਿਜ਼ਲ	ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ  ਨ)  ਦ* ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਵ* ਚ ਤਾਲਾ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਿਫਊ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਘਰ/ ਤ0 ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ0 ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਅੰਦਰ ਆਰਜੀ ਜੇਲ	 �ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ 

ਸਟੇਡੀਅਮ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਵਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ	 / ਹੁਕਮ ’ਚ ਦ* ਿਸਆ ਿਕ ਸੁਪਰਡੰਟ  ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਚਾਰਜ 

ਹੋਣਗੇ। 

ਉਨ	 / ਦ* ਿਸਆ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵ* ਲ0  ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਮਹ/ਮਾਰੀ ਤ0 ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਿਵ* ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਿਫਊ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰ* ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵ* ਲ0  ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼/ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵ* ਚ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਵਚ 

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਿਫਊ ਿਮਤੀ 14 ਅਪ&ੈਲ 2020 ਤ* ਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
 
ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ,  ਿਫਰੋਜਪੁਰ 
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ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ9ਿਸੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵ* ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਖਰੀਦ,  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ)  ਖਰੀਦ ਪ&ਬੰਧ/ ਦਾ 

ਿਲਆ ਜਾਇਜਾ 

ਿਜਲ	ੇ  ਿਵ* ਚ 8,40,000 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਆਉਣਾ ਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ,  ਵ* ਖ- ਵ* ਖ ਿਪੰਡ/ ਨੰੂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੈਿਡਊਲ ਜਾਰੀ 

ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ 

  

ਿਫਰੋਜਪੁਰ,  4 ਅਪ&ੈਲ - 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼&ੀ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ  ਨ)  ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਿਜਲ	ੇ  ਿਵ* ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ&ਬੰਧ/ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਿਲਆ ।  ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ 

ਿਵਭਾਗ,  ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਚੁਿਨੰਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵ* ਚ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ)  ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ 

ਹਾਲਾਤ/ ਨੰੂ ਮੁ* ਖ ਰ* ਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕਸਾਨ/ ਨੰੂ ਫਸਲ/ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤ0 ਲੈ ਕੇ ਿਵਕਰੀ ਤ* ਕ ਿਕਸੇ ਿਕ* ਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹ= ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ)  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਿਜਲ	ੇ  ਿਵ* ਚ 8,40,000 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।  ਉਨ	 / ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਲ	ੇ  ਦੀ 133 ਮੰਡੀਆਂ ਿਵ* ਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵ* ਲ0  ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ 

ਲਈ ਘਟੋ ਘਟ ਮੁ* ਲ 1925 ਰੁਪਏ ਿਫਕਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ।  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ)  ਿਜਲਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ 

ਿਵਭਾਗ  ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸਾਨ/ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਿਵ* ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜ9ਸੀਆਂ 

ਿਕਸਾਨ/ ਦੇ ਇ* ਕ-ਇ* ਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਣ ।  

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ)  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵ* ਚ ਖਰੀਦ ਪਿਰਕ&ੀਆ ਦੌਰਾਨ 

ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ9ਿਸੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਰ* ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ।  ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ9ਿਸੰਗ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ* ਚ ਰ* ਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਖਰੀਦ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਪ&ਸ਼ਾਸਨ ਵ* ਲ0  ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵ* ਚ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ੈਿਡਊਲ 

ਵੀ ਿਤਆਰ ਕਰਣ >ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਚ* ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ,  ਿਜਸਦੇ ਤਿਹਤ ਸਬੰਧਤ ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਸ਼ਿਡਉਲ ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੀ 

ਮੰਡੀਆਂ ਿਵ* ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ।  ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵ* ਚ ਭੀੜ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤA ਬਚਾਵ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ)  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਕਸਾਨ/ ਦੀਆਂ ਫਸਲ/ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ	/ ਨਾਲ 

ਵਚਨਬ* ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰ	/  ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਇਂਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । 

   

 
ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ,  ਿਫਰੋਜਪੁਰ 
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ਿਜਲ	ੇ  ਿਵ* ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇ* ਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹ=,  ਲੋਕ ਅਫਵਾਹ/ ਵਲ0 ਬਚਣ: ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

  



ਿਕਹਾ ,  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ >ਤੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜ/ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਹੀ ਆਿਧਕਾਿਰਕ ਤੌਰ >ਤੇ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ 

ਅਿਧਿਕ&ਤ 

  

ਿਫਰੋਜਪੁਰ,  4 ਅਪ&ੈਲ - 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼&ੀ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ)  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਲ	ੇ  ਿਵ* ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇ* ਕ ਵੀ ਪਾਿਜਿਟਵ ਕੇਸ ਨਹ= 

ਹੈ ।  ਿਜਲ	ੇ  ਿਵ* ਚ ਛੇ ਸ਼* ਕੀ ਮਰੀਜ ਸਨ,  ਿਜਨ	 / ਦੀ ਲੈਬ ਿਰਪੋਰਟ ਨE ਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹੈ ।  ਉਨ	 / ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਲੈ 

ਕੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਫਵਾਹ/ ਤ0 ਬਚਣ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਤਰ	/ ਰਹਣ। 

ਉਨ	 / ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ/ ਇ* ਕ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਰੀਜ 

ਸੀ ਜਦ0 ਿਕ ਉਸਦੀ ਟੇਸਟ ਿਰਪੋਰਟ ਨE ਗੇਿਟਵ ਆਈ ਸੀ ।  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ)  ਿਕਹਾ ਿਸਰਫ ਇ* ਕ ਅਫਵਾਹ ਦੀ ਵਜ	ਾ ਵਲ0  ਲੋਕ 

ਉਸ ਮਰੀਜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹ= ਕਰਣ  ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ0 ਿਕ ਵੇਿਗਆਿਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤ* ਕ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਡੀ ਜ/ 

ਗ*ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹ= ਆਈ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਰਦਾ ਹੈ ।  ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ	/ ਨਾਲ ਅਫਵਾਹ/ 

ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ ।  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ)  ਿਕਹਾ ਮਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ	ਾ ਵਲ0  ਮੌਤ ਹੰੁਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤ/ 

ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਿਦ* ਤਾ ਜਾਵੇ,  ਓਨਾ ਹੀ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ/ ਿਵਚ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦਤੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ/ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ ਇਸ ਤਰ	/ ਦਾ ਅਵਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਿਲਸ-ਪ&ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ 

ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  

ਉਨ	 / ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ >ਤੇ ਆਿਧਕਾਿਰਕ ਤੌਰ >ਤੇ ਿਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਲਈ ਿਜਲੇ ਿਵ* ਚ ਿਸਰਫ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਜ/ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਹੀ ਅਿਧਿਕ&ਤ ਹਨ । ਇਸ ਤ0 ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗ* ਲ/ ਜ/ ਦਾਵੇਆਂ >ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਣ ਅਤੇ 

ਅਫਵਾਹ/ ਤ0 ਦੂਰ ਰਹਣ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ)  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪ&ਸ਼ਾਸਨ ਵ* ਲ0  ਲੋਕ/ ਿਵ* ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹ/ ਫੈਲਾਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ >ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰ* ਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ 

ਤਰ	/  ਦੇ ਲੋਕ/  ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕੜੀ ਕਾ*ਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
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ਿਪੰਡ-ਿਪੰਡ ਜਾਕੇ ਪ&ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮ/ ਨ)  ਲੋਕ/  ਦੇ ਘਰ/ ਤ* ਕ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਰਾਸ਼ਨ 

ਨਾਇਬ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨ)  ਲੋਕ/ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਦੇ ਸਮ9 ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਸ* ਕਦੇ ਹਨ 

ਮਦਦ 

ਿਫਰੋਜਪੁਰ ,  4 ਅਪ&ੈਲ - 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਿਜਲਾ ਪ&ਸ਼ਾਸਨ  ਵ* ਲ0  ਤੈਨਾਤ ਸਪੇਸ਼ਲ ਟੀਮ/ ਨ)  ਿਪੰਡ-ਿਪੰਡ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ/ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ 

ਿਕਟ/ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ।  ਨਾਇਬ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਚਰਣ ਿਸੰਘ ਚੰਨੀ,  ਪਟਵਾਰੀ ਏਕਮ ਿਸੰਘ ,  ਪਟਵਾਰੀ ਿਵਜੈ 

ਕੁਮਾਰ,  ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰਵਨ ਿਸੰਘ,  ਲਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ,  ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਿਸੰਘ,  ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਰਵੇਲ ਿਸੰਘ,  ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੇਵ ਿਸੰਘ 



ਅਤੇ ਵੇ-ਅਹੈਡ ਵੇਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ  ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਾਹੁਲ ਕ* ਕੜ ਵ* ਲ0  ਿਪੰਡ ਧੀਗਾ ਘਾਰਾ,  ਿਨਹਾਿਲਆ ਲਵੇਰਾ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਬੰਡਾਲਾ 

ਿਵ* ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਵਾਰ/ ਤ* ਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕੇ ਉਨ	 /ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲ* ਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਇਬ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਚਰਣ ਿਸੰਘ ਚੰਨੀ ਨ)  ਦ* ਿਸਆ ਿਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼&ੀ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ 

ਵ* ਲ0  ਿਪੰਡ-ਿਪੰਡ ਜਾਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ/ ਤ* ਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ	 / ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਪਹੰੁਚਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਸੀ ।  ਇਸ ਮੁਿਹੰਮ  ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਨ	 / ਦੀ ਟੀਮ ਰੋਜਾਨਾ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ >ਥੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 

ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ/ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਕੇ ਉਨ	 / ਤ* ਕ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਪਹੰੁਚਾGਦੀ ਹੈ ।  ਕਰਿਫਊ ਲ* ਗਣ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਤ0 ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਿਪੰਡ - ਿਪੰਡ ਜਾਕੇ ਲੋਕ/ ਤ* ਕ ਪਹਂੁਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਉਨ	 / ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ  ਵ* ਲ0  ਸਪ* ਸ਼ਟ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਿਕ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵ* ਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਈ 

ਤੰਗੀ ਨਹ= ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮ/ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਏਿਰਆ ਿਵ* ਚ ਸਵੇਰੇ ਤ0 ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤ* ਕ ਡਟੀ ਹੋਈਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ/ ਤ* ਕ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਪਹੰੁਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।  ਇਸ ਨ) ਕ ਕਾਰਜ ਿਵ* ਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ/ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

ਅਿਹਮ ਹੈ ,  ਿਜਨ	 /  ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਵਲ0  ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । 

  

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 

6 
 
ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵ*ਲ0  ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵ* ਖ-ਵ* ਖ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵ* ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼* ਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ 

ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

 
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 4 ਅਪ&ੈਲ 2020 

ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸਾ ਹੇਠ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵ* ਲ0  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਮ* ਦੇਨਜ਼ਰ ਰ* ਖਦੇ 

ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵ* ਖ-ਵ* ਖ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵ* ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼* ਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ◌ਾ◌ਂ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

ਿਜਸ ਿਵ* ਚ ਡਾ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਢ=ਗੜਾ, ਡਾ. ਅਰਸ਼ਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਿਰਹਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਰੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਵੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨ)  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ/ ਮੁਤਾਿਬਕ ਲੋਕ/ ਨੰੂ ਘਰ/ ਿਵ* ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ 

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਕ ਇ* ਕ ਦੂਸਰੇ ਤ0 ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰ* ਖਣ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇ* ਕ ਥ/ ਤੇ ਇਕ* ਠ)  ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ	 / 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸ= ਆਪਣੇ ਹ* ਥ/ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਤੇ ਸੈਨ) ਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤ0 ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਰੁਮਾਲ ਜ/ ਮਾਸਕ 

ਨਾਲ ਢ* ਕ ਕੇ ਰ* ਖੋ। ਉਨ	 / ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ/ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵ* ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ	 / ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅਫ਼ਵਾਹ/ ਨਾ ਫੈਲਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਨੀਤ ਮਿਹਤਾ, ਿਵਕਾਸ ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਬਲਿਵੰਦਰ ਕੌਰ, 

ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  
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ਪ&ੈਸ ਨL ਟ ਨੰ: 7 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਮੇਦੇਨਜ਼ਰ ਰ* ਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁ* ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਡ/ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵ/ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ 

ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਸੋਢੀ ਨ)  ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹ= ਗ* ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।   


