
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨ ਪਹੁ ੰਚਾਇਆ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 
ਦੂਸਰੇ ਸੂਿਬਆਂ ਤ ਆਏ ਕੰਬਾਈਨ  ਵਾਲੇ ਿਤੰਨ ਦਰਜਨ ਦ ੇਕਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ 14 ਿਦਨ  ਇਕ ਤਵਾਸ ਭੇਿਜਆ 
ਮੋਗਾ, 10 ਅਪਰੈਲ: 
  ਿਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਵੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਤੇ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਡਾ ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼  
ਅਤ ੇਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਿਸਹਤ ਬਲਾਕ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਡਾ ਇੰਦਰਵੀਰ ਿਗੱਲ ਦ ੇਹੁਕਮ  'ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰੇਿਪਡ ਿਰਸਪ ਸ ਟੀਮ ਵੱਲ ਿਪੰਡ ਸੱਦਾ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨੂ ੰ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਪਹੁ ੰਚਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਪੰਡ  ਦ ੇਨਾਿਕਆਂ 'ਤ ੇਰੋਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਸੂਿਬਆਂ ਤ ਆਏ ਕੰਬਾਈਨ  ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ ੰ ਚੈਕਅੱਪ ਉਪਰੰਤ 14 ਿਦਨ  ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਕ ਤਵਾਸ 'ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
 ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਬੁਲਾਰੇ ਤ ੇਬੀ.ਈ.ਈ. ਰਛਪਾਲ ਿਸੰਘ ਸੋਸਣ ਵੱਲ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਸੱਦਾ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ 
ਵਸਨੀਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਡਾ ਿਗੱਲ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਕਤ ਸ਼ੱਕੀ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰੇਿਪਡ ਿਰਸਪ ਸ ਟੀਮ ਦ ੇਮਬਰ  ਵੱਲ ਪਿਹਲ  ਫੋਨ 'ਤ ੇਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ੇਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਦ ੇ
ਸਪਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਕ ਤਵਾਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਪਹੁ ੰਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
 ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਰੇਿਪਡ ਿਰਸਪ ਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮਬਰ  ਡਾ ਨਵਪੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਐਲ.ਟੀ., 
ਪਰਿਮੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਸਹਤ ਵਰਕਰ ਤ ੇਰਾਮ ਿਸੰਘ ਿਸਹਤ ਵਰਕਰ ਵੱਲ ਿਪੰਡ ਿਗੱਲ, ਿਪੰਡ ਸਾਫੂਵਾਲਾ, ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ 
ਦਾਰਾਪੁਰ ਆਿਦ ਨਾਿਕਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਕੰਬਾਈਨ  ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਨੂ ੰ ਘਰ 'ਚ 
ਇਕ ਤਵਾਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
ਰੇਿਪਡ ਿਰਸਪ ਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ ਨਵਪੀਤ ਕੌਰ ਨ ਿਪੰਡ  ਦੇ ਸਰਪੰਚ  ਨੂ ੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਨਾਕੇ 'ਤ ੇਬੈਠਣ ਵਾਲੇ 
ਿਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਤੰਨ ਫੁ ੱ ਟ ਜ  ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਏ ਿਬਠਾਇਆ ਜਾਵ ੇਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ। 
 
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤ ੇਕਰਿਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਆਈ ਐਮ ਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿਨਗਮ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ 
ਘਰ ਘਰ ਪਹੁ ੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ-ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਿਨਗਮ 
ਕਰੋਨਾ ਨੂ ੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂ ੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੈਨਟਾਇਜ 
ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੂ ੰ 47, ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬਜਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤ ੇਹੋਰ ਪਬਿਲਕ ਅਦਾਿਰਆ ਨੂ ੰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਸੈਨਟਾਇਜ 
83 ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨੂ ੰ ਸੰਤ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬੀੜ ਿਸੱਖਾ ਦ ੇ(ਫਰੀਦਕੋਟ) ਿਵਖੇ ਕੀਤਾ ਿਸਫ਼ਟ 



ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਿਲਸ ਪਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 
 
 
ਮੋਗਾ 10 ਅਪੈਲ: 
 ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਮੋਗਾ ਸੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਕਰਿਫਊ 
ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ  ਵੱਲੋ ਫੀ ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਰਾਹੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦ ੇਨਾਲ-2 ਜਰੂਰਤ ਮੰਦ ਲੋਕਾ ਨੂ ੰ ਿਨਗਮ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਘਰ 
ਘਰ ਪਹੁ ੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋ ਸ਼ਿਹਰ 
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਿਹੱਤ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂ ੰ ਸੈਨਟਾਇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ  ਿਕ 
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੁਿਹੰਮ ਤਿਹਤ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੂ ੰ 47 ਅਤ ੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬਜਾਰ ਨੂ ੰ ਸੈਨਟਾਇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤ ੇਹੋਰ ਪਬਿਲਕ ਅਦਾਿਰਆ ਨੂ ੰ 
ਵੀ ਸੈਨਟਾਇਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
  
  ਸੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ 
ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਜੋ ਕਰਿਫਊ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਸੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਤ  ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂ ੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਸੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਹੱਥ  ਨੂ ੰ ਵਾਰ 
ਵਾਰ ਧੋਣ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।  
 ਉਨ  ਅੱਗ ੇਦੱਿਸਆ ਿਕ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਵੱਲੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਿਹੱਤ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ 
ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਡੋਰ-ਟ-ੂਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਿਨਆਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇੱਕਤਰ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ  ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਵਾਰਡ 01 ਤੋ 05, 11ਤ ੋ15, 26 ਤੋ 30, 36 ਤ ੋ40, 46 ਤੋ 50 
ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੁੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ।  
  ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਨ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ  ਸਟੀਟਲਾਈਟ, ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ 
ਸਬੰਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤ ੇਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ  ਦੀ ਸੂਚਨ  ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01636-233125, ਟੋਲ ਫੀ ਨੰਬਰ 1800-180-
2331 ਤ ੇਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 06 ਤੋ 10, 16 ਤ ੋ20, 21 ਤ ੋ25, 35 ਤ ੋ41 ਤੋ 45 ਿਵੱਚ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ 
ਕੁੜਾ ਪਿਹਲ  ਹੀ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁ ੱ ਕਾ ਹੈ।  
 ਸੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ  ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਘੁ ੰ ਮ ਰਹੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾ ਨੂ ੰ ਫੜ ਕੇ ਚਿੜਕ 
ਗੁਊਸਾਲਾ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
83 ਗਊਆ ਨੂ ੰ ਸੰਤ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬੀੜ ਿਸੱਖਾ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਵਖੇ ਿਸਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


