ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ

-ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੰ 3 ਲ੍ੱਖ 25 ਹ਼ਿਾਰ ਫਡ ਪੈਕੇਟ ਵੰ ਡੇ ਗਏ

-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ,ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੇ ਐੈੱਨ.ਿੀ.ਓ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ੍ 18 738 ਰਾਸ਼ਨ ਜਕੱ ਟਾਂ ਵੰ ਡੀਆਂ ਗਈਆਂ

37 ਹ਼ਿਾਰ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬ਼ਿੀਆਂ ,ਦੱ ਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਂ ਮਦਦ ਲ੍ਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਰਮ ਨੰ:01639-250338,256060 ਤੇ ਜਕਸੇ ਵੇਲ੍ੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰ ਪਰਕ

ਫਰੀਦਕੋਟ, 5 ਅਪਰੈਲ੍ -(

)ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਅਨਸਾਰ ਕਰਜਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀਆਂ

ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ,ਰਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲ੍ੋ ੜੀਦਾਂ ਸਮਾਨ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਦਨ ਰਾਤ ਕੰ ਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਨੰ
ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ,ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ,ਧਾਰਜਮਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪਰ ਸਜਹਯੋਗ ਜਮਲ੍ ਜਰਹਾ ਹੈ ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ ਕਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਿ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਵੱ ਚ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜਫ਼ਊ ਉਪਰੰ ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ,ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਨੰ ਼ਿਰਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਰ ਤੱ ਕ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸਬ਼ਿੀਆਂ ,ਰਾਸ਼ਨ ,ਦਵਾਈਆਂ ਆਜਦ ਲ੍ਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ ।
ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਬਹਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਜਵਅਕਤੀ ਜਿੰ ਨਾ ਕੋਲ੍ ਰਾਸਨ ਆਜਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲ੍ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ,ਉਨਹ ਾਂ
ਨੰ ਘਰ ਤੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੰ ਸਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਵੱ ਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿਾ
ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹਣ ਤੱ ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ 3 ਲ੍ੱਖ 25 ਹ਼ਿਾਰ ਫਡ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱ ਕ
ਪਹੰ ਚਾਏ ਗਏ ਹਨ ।ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 18 ਹ਼ਿਾਰ 7 ਸੌ 38 ਰਾਸ਼ਨ ਜਕੱ ਟਾਂ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਿੀ.ਓ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਮਹੱ ਈਆ
ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਜਦ ਦੀ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱ ਜਸਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ।ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ 37 ਹ਼ਿਾਰ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਦਵਾਈਆਂ ,ਰਾਸ਼ਨ ,ਸਬ਼ਿੀਆਂ ,ਦੱ ਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਼ਿਰਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਮਹੱ ਈਆ
ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਜਸਆ ਦਾ ਹੱ ਲ੍ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜਰਵਾਰ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਰਮ ਨੰਬਰ
01639-250338 ,256060 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੀ ਹਰੇਕ ਕਾਲ੍ ਨੰ ਨੋ ਟ ਕਰਕੇ ਕਾਲ੍ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ ਦੀ ਸਮੱ ਜਸਆ ਦਾ ਹੱ ਲ੍
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਂ ਼ਿਰਰਤ ਲ੍ਈ ਇਨਹ ਾਂ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਰਮ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱ ਕ ਮਰੀ਼ਿ ਕਰੋਨਾ ਪੋਸਜਟਵ ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ ਉਸ ਨੰ ਇਲ੍ਾਿ ਲ੍ਈ ਇੱ ਥੋਂ ਦੇ ਗਰ
ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਿ ਜਵਖੇ ਦਾਖਲ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲ੍ਤ ਜਬਲ੍ਕਲ੍ ਠੀਕ ਹੈ । ਮੈਡੀਕਲ੍ ਟੀਮਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋ ਸਬੰ ਜਧਤ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜਵੱ ਚ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਫੈਲ੍ਾਈਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਬਲ੍ਕਲ੍ ਸਚੇਤ ਰਜਹਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਲ੍ੋ ਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਹੀ ਰਜਹਣ ਤਾਂ ਿੋ ਕਰੋਨਾ
ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ ਿਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ 8 ਮੈਡੀਕਲ੍ ਟੀਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਿਾ ਕੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਵੇ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਨਹੀਂ- ਡਾ ਚੰ ਦਰ ਸੇਖਰ
ਕੱ ਲ੍ ਅਤੇ ਅੱ ਿ 61 ਸੈਂਪਲ੍ ਕਰੋਨਾ ਿਾਂਚ ਲ੍ਈ ਲ੍ੈ ਬ ਜਵਚ ਭੇਿੇ ਗਏ

ਫਰੀਦਕੋਟ 5 ਅਪਰੈਲ੍,2020 ( ) ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਕੰ ਟੈਨਮੈਂਟ ਇਲ੍ਾਕਾ ਜਿਸ
ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਿਜਟਵ ਮਰੀਿ ਦੀ ਪਜਹਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮਚੇ ਇਲ੍ਾਕੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਟੀਮਾਂ ਜਨਯਕਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਫਸਰ ਡਾ ਚੰ ਦਰਸੇਖਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ
ਹਜਰੰ ਦਰਾ ਨਗਰ ਇਲ੍ਾਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲ੍ਾਜਕਆਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੰ ਕੰ ਟੈਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਘੋਜਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਵਚ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ 8 ਟੀਮਾਂ
ਘਰ ਘਰ ਿਾ ਕੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤੋ ਪਾਜਿਜਟਵ ਮਰੀਿ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਬਾਰੇ ਿਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਿਾਂਚ ਅੱ ਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਮਕੰ ਮਲ੍ ਹੋਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਹੇ।ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਟੀਮ ਹਰੇਕ ਘਰ ਿਾ ਕੇ ਪੱ ਛੇਗੀ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਖੰ ਘ, ਬਖਾਰ ਿਾਂ ਿਕਾਮ ਵਾਲ੍ਾ ਮਰੀਿ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਿੇਕਰ
ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲ੍ਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਹੜਾ
ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਿਜਟਵ ਮਰੀਿ ਗਰ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਜਵਖੇ ਦਾਖਲ੍ ਹੈ ਉਹ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲ੍ਾਿ ਚੱ ਲ੍ ਜਰਹਾ ਹੈ।
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੱ ਲ੍ ਅਤੇ ਅੱ ਿ ਪਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਵਚੋਂ 61 ਸੈਂਪਲ੍ ਕਰੋਨਾ ਿਾਂਚ ਲ੍ਈ ਲ੍ੈ ਬ ਜਵਚ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕਝ ਦਾ
ਨਤੀਿਾ ਅੱ ਿ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ 20 ਅਜਿਹੇ ਲ੍ੋ ਕ ਹਨ ਿੋ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਿਜਟਵ ਮਰੀਿ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਚ
ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 14 ਮਰਕਿ ਿਮਾਤ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਪਸਜਪੰ ਦਰ ਕਕਾ, ਡਾ ਅਨੀਤਾ ਚੌਹਾਨ ,ਡਾ ਜਬਕਰਮਿੀਤ ਜਸੰ ਘ ਐਪੀਡਮੋਲ੍ੋਜਿਸਟ ਆਜਦ ਹਾ਼ਿਰ ਸਨ।
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