ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ

ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵਲ ਹੁਣ ਤਕ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ 3.50 ਲਖ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੈਕਟ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੰ ਡੇ
ਗਏ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਿਦਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ$ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੈਕਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਹਰ ਪਕਾਰ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਧ

ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 9 ਅਪੈਲ 2020 (

) ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ, ਗਰੀਬ$ ਤੇ ਿਦਹਾੜੀਦਾਰ$ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ

ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਤਰ$ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਿਦਨ ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ$ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਖ-ਵਖ ਟੀਮ$ ਬਣਾ ਕੇ ਏਰੀਏ ਵਾਈਜ਼
ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਿਵਸਥਾਰ ਤਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ8 ਦਿਸਆ ਿਕ ਵਖ-ਵਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ$ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ
ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਿਜ਼ਲਾ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ, ਿਦਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ 3.50 ਲਖ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਕੇ
ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੰ ਡੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੈਕਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਿਵਚ 70
ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਤੇ ਲਗਭਗ 800 ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਵਲ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ$ ਨ8 ਸਮੂਹ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਤੇ
ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰ ਸਥਾਵ$ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋ ਕ$ ਤਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ
ਮੋਢਾ ਿਮਲਾ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ$ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ?ਸ ਦੇ ਿਨਯਮ$ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ$
ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ$ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮA ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਿਮਲ ਕੇ ਅਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ$
ਤਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ, ਤ$ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਿਜਤ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ$ ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ
ਲੋ ਕ$ ਤਕ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਹਰ ਪਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ$ ਵਚਨਬਧ ਹੈ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ. ਅਿਮਤ
ਗੁਪਤਾ ਨ8 ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼$ ਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮ$ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ$ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ$ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋ ਕ$ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਦਆਂ ਹੁਣ ਲੋ ਕ$ ਦੇ
ਘਰ$ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਿਡਿਲਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ$ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡ
ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤ ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼$ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ$ ਲਈ ਖੰ ਨਾ ਨਰਿਸੰ ਗ ਹੋਮ ਦੇ ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਖੰ ਨਾ ਨ8 ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸBਪੀ
ਪੋਰਟੇਬਲ ਵ?ਟੀਲੇ ਟਰ
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮ?ਬਰ$ ਵਲ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਖੰ ਨਾ ਨ8 ਿਲਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 9 ਅਪੈਲ 2020 ( ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਖਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮ?ਬਰ$ ਨ8 ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ: ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਤਰ$ ਦੀ
ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮ?ਬਰ ਅਤੇ ਖੰ ਨਾ ਨਰਿਸੰ ਗ ਹੋਮ ਦੇ ਡਾ: ਨਰੇਸ਼ ਖੰ ਨਾ ਨ8 ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ$ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵ?ਟੀਲੇ ਟਰ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ8 ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਗਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ$ ਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਦਆਂ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵ?ਟੀਲੇ ਟਰ ਵੈਨ ਸBਪੀ ਹੈ। ਉਨ$
ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮA ਸਮA ਤੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਨ8 ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਵਖ ਵਖ ਡਾਕਟਰ$ ਦੀਆਂ ਟੀਮ$ ਬਣਾ ਕੇ
ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਿਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ$ ਿਕਹਾ ਿਕ ਵਖ ਵਖ ਟੀਮ$ ਵਲ ਿਪੰ ਡ$ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕੀ ਮਰੀਜ਼$ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰ ਕੇ ਉਨ$ ਦੇ ਲੈ ਬ ਟੈੱਸਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ$ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਪੋਜਿਟਵ ਕੇਸ ਨਹE ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਿਮਤ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਢEਗਰਾ, ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਧੀਰ ਆਿਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

