
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ 

 

ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵ� ਲ�  ਹੁਣ ਤ� ਕ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰਰੂਤਮੰਦ ਲੋਕ$ ਨੰੂ 3.50 ਲ� ਖ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪਕੈਟ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁ� ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ 

ਗਏ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਮ� ਦੇਨਜ਼ਰ ਰ�ਖਿਦਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਮੰਦ ਲੋਕ$ ਲਈ ਰਜ਼ੋਾਨਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੈਕਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਫਰਜ਼ੋਪਰੁ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੇ ਜ਼ਰਰੂਤਮੰਦ ਲੋਕ$ ਨੰੂ ਹਰ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ� ਧ 

 

ਿਫਰੋਜ਼ਪਰੁ 9 ਅਪ�ੈਲ 2020 (  ) ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰਰੂਤਮੰਦ, ਗਰੀਬ$ ਤੇ ਿਦਹਾੜੀਦਾਰ$ ਨੰੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 

ਿਵ� ਚ ਿਕਸੇ ਤਰ	$ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵ�ਲ�  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 

ਿਦਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤ� ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵ� ਲ�  ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵ$ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਟੀਮ$ ਬਣਾ ਕੇ ਏਰੀਏ ਵਾਈਜ਼ 

ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆ ਂਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

 ਿਵਸਥਾਰ ਤਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ8  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵ$ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ 

ਨਾਲ ਹੁਣ ਤ� ਕ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਿਫਰਜ਼ੋਪਰੁ ਿਵ� ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਿਦਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ$ ਨੰੂ 3.50 ਲ� ਖ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁ� ਕੇ 

ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁ� ਕੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੈਕਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਿਵ� ਚ 70 

ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਤੇ ਲਗਭਗ 800 ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਵ� ਲ�  ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ	 $ ਨ8  ਸਮੂਹ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਤੇ 

ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ$ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ$ ਤ� ਕ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੋਢ ੇਨਾਲ 

ਮੋਢਾ ਿਮਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ	 $ ਲੋਕ$ ਨੰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ?ਸ ਦੇ ਿਨਯਮ$ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ$ 

ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ	 $ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮA ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਮਲ ਕੇ ਅ� ਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂਤਮੰਦ ਲੋਕ$ 

ਤ� ਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ, ਤ$ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਿਜ� ਤ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ	 $ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰਰੂਤਮੰਦ 

ਲੋਕ$ ਤ� ਕ ਘਰਲੇੂ ਤੇ ਹਰ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ	$ ਵਚਨਬ� ਧ ਹ।ੈ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਿਫਰਜ਼ੋਪਰੁ ਸ�ੀ. ਅਿਮਤ 

ਗੁਪਤਾ ਨ8  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼$ ਤੇ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮ$ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦਾ ਸਿਹਯਗੋ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 

ਜ਼ਰਰੂਤਮੰਦ ਲੋਕ$ ਤ� ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਉਨ	 $ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਕ$ ਦੀ ਪ�ਸ਼ੇਾਨੀ ਨੰੂ ਦੇਖਿਦਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕ$ ਦੇ 

ਘਰ$ ਤ� ਕ ਜ਼ਰਰੂੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹਮੋ ਿਡਿਲਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਨ	 $ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ�  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡ 

ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
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ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼$ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ$ ਲਈ ਖੰਨਾ ਨਰਿਸੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਡਾ. ਨਰਸ਼ੇ ਖੰਨਾ ਨ8  ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਸBਪੀ 

ਪੋਰਟੇਬਲ ਵ?ਟੀਲੇਟਰ 

ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਫਰੋਜ਼ਪਰੁ ਦੇ ਮ?ਬਰ$ ਵ�ਲ�  ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਖੰਨਾ ਨ8  ਿਲਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 

 

ਿਫਰੋਜ਼ਪਰੁ 9 ਅਪ�ੈਲ 2020 ( ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਖਲਾਫ ਸ਼ੁਰ ੂ ਜੰਗ ਿਵਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

ਿਫਰੋਜ਼ਪਰੁ ਦੇ ਮ?ਬਰ$ ਨ8  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰਜ਼ੋਪਰੁ ਸ�: ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਤਰ	$ ਦੀ 

ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮ?ਬਰ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਨਰਿਸੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਡਾ: ਨਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨ8  ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੇ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਲੂਤ$ ਲਈ ਪਰੋਟਬੇਲ ਵ?ਟੀਲੇਟਰ  ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਗ� ਲ ਕਹੀ। 

 ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ8   ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਫਰਜ਼ੋਪਰੁ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 

ਗ�ਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ	 $ ਵ� ਲ�  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖਿਦਆਂ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਪਰੋਟੇਬਲ ਵ?ਟੀਲੇਟਰ ਵੈਨ ਸBਪੀ ਹੈ। ਉਨ	 $ 

ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵ�ਲ�  ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮA ਸਮA ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਿਸੰਘ ਨ8  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵ� ਲ�  ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਡਾਕਟਰ$ ਦੀਆਂ ਟੀਮ$ ਬਣਾ ਕੇ 

ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਿਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ	 $ ਿਕਹਾ ਿਕ ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਟੀਮ$ ਵ� ਲ�  ਿਪੰਡ$ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼� ਕੀ ਮਰੀਜ਼$ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰ ਕੇ ਉਨ	 $ ਦੇ ਲੈਬ ਟੈੱਸਟ ਭੇਜ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਉਨ	 $ ਇਹ ਵੀ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵਚ ਹਾਲੇ ਤ� ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 

ਪੋਜਿਟਵ ਕੇਸ ਨਹE ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਿਮ�ਤ ਗਪੁਤਾ,  ਡਾ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਢEਗਰਾ, ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਧੀਰ ਆਿਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

 

 


