
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕਅ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 
--ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਨਰਿਵਘਨ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਿਟੰਗ 
-ਆੜਤੀਆਂ ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਿਦਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ 

ਮੋਗਾ, 11 ਅਪੈਲ 
 
  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨ ਅੱਜ 15 ਅਪੈਲ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 
ਸਬੰਧੀ ਿਜ਼ਲ ੇਦ ੇਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਕੀਤੀ।  
 
 ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਉਨ  ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ, ਿਜ਼ਲਾ 
ਖੁਰਾਕ ਤ ੇਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੀ ਗੁਰਪੀਤ ਿਸੰਘ ਕੰਗ, ਮੁ ੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਬਲਵੀਰ ਿਸੰਘ, ਸਾਰੀਆਂ 
ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 
 
  ਮੀਿਟੰਗ ਨੂ ੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਨਵੇਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਭਾਵ 
ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵ  ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤ  ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਿਨਰਿਵਘ 
ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਕਸਾਨ  ਨੂ ੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਲ ਕਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਦ ੇਪਭਾਵ ਤ ੋਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
 
 ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਹਾ◌ਾਜ਼ਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨ  
ਰਾਹ  ਿਕਸਾਨ  ਨੂ ੰ ਹੋਲੋਗਾਮ ਯੁਕਤ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਿਕਸਾਨ ਿਸਰਫ ਆਪਣੀ ਟੋਕਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗ.ੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਕਸਾਨ  ਨੂ ੰ ਸ਼ਿਡਊਲ ਵੀ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂ ੰ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। 
 
  ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਮੋਗਾ ਨ ਪਿਹਲ  ਹੀ 121 ਚੌਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ  ਨੂ ੰ ਮੰਡੀਆਂ 
ਵਜ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ  ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਕਸਾਨ ਇਕੋ ਜਗਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰਨ। 
ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਿਹਲ  ਹੀ 109 ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇ121 ਸ਼ੈਲਰ  ਨੂ ੰ ਇਨ  ਮੰਡੀਆਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇ
ਵਰਤਨ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲ ੇਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਿਗਣਤੀ 230 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
 
 
 
 
 



ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 
--ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਭਾਵ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਦੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ 

ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ-ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਿਲਸ 
--ਕਰਿਫਊ ਨੂ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ 
ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਦਾ ਿਸਹਤ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

--ਮੋਗਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲ ਹੁਣ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਸ ਨੂ ੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ 1200 ਭੋਜਨ ਦ ੇਪੈਕੇਟ 
 
ਮੋਗਾ 11 ਅਪੈਲ: 
 
  ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਵਲ ਕਰਿਫਊ ਿਡਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਿਲਸ ਦ ੇਕਰੀਬ 580 ਮੁਲਾਜਮ  ਨੂ ੰ ਿਦਨ ਿਵਚ 2 ਵਾਰ 
ਭੋਜਨ, ਸੇਬ ਅਤ ੇਸੰਤਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤ  ਿਕ ਆਮ ਲੋਕ  ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪਬਿਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ 
ਕਰਿਫਊ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ 
ਿਡਊਟੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਲੋਕ  ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।  
 
 ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ ਕਰੋਨਾ ਦ ੇ ਪਭਾਵ ਤ ੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਨੂ ੰ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਪੁਿਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਜੰਨ  ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਿਲਸ 
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਰੁਸਤ ਪਾਏ ਗਏ।  
 
 ਇਨ  ਸ਼ਬਦ  ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਕਰਿਦਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਨਾ ਪੁਿਲਸ ਮੋਗਾ ਸੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ ਨ 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ  ਮੁਲਾਜਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁ ੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਪੁਿਲਸ ਲਾਈਨ ਮੋਗਾ ਿਵਖੇ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ 
ਅਤ ੇਸਾਵਧਾਨੀਆ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪੂਰੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਿਰਆ 
ਤੱਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਹੁ ੰਚਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।  
 
 ਸੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਹੁਣ ਬਟਾਲਾ ਪੁਿਲਸ 
ਨੂ ੰ ਵੀ 1200 ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਿਕਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤ ੇ
ਪੂਰੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
  ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਿਲਸ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦ ੇਸਾਰੇ ਿਪੰਡ  ਿਵਚ ਿਪੰਡ  ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ 
ਅਤ ੇਿਸਹਤਮੰਦ ਿਨਵਾਸੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਪੰਡਾ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਿਤਆ ਤ ੇਠੀਕੀਰੀ ਪਿਹਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 
ਹਨ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਿਤਆ ਅਤ ੇਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.  



 
 ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਜਲਾ ਮੋਗਾ ਿਵਚ ਸਾਰੀਆ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਿਵਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਲਾਤਾ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਟੀਮ ਿਤਆਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਨਾ ਨੂ ੰ ਪੀ ਪੀ ਈ ਿਕਟਸ ਿਦਤੀਆ ਗਈਆ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਨੂ ੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਲਾਤਾ ਨਾਲ ਨਿਜਠਣ ਲਈ 
ਿਸਖਲਾਈ ਵੀ ਿਦਤੀ ਗਈ। 
 
 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਕਰ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਬਲਾਕ ਪੱਤ ੋਹੀਰਾ ਿਸੰਘ (ਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ) ਿਵਖ ੇਬਣਾਇਆ ਫਲ ੂਕੋਰਨਰ 

ਫਲ ੂਕੋਰਨਰ ਿਵੱਚ ਸਰਦੀ, ਖਾਸੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆਿਦ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈਚੈਕਅੱਪ-ਸੀਨੀਅਰ 

ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ 

 
ਮੋਗਾ 11 ਅਪੈਲ: 
  ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਡਾ ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ ਤੇ ਿਜਲਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਿਕਸਨਾ ਸ਼ਰਮ  
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਤ ੇ ਚੱਲਿਦਆਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਬਲਾਕ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਿਸੰਘ (ਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ) ਿਵਖੇ 
ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ ਯੋਗੇਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਲੂ ਕੋਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਸਰਦੀ, ਖਾਸੀ ਤ ੇਬੁਖਾਰ ਆਿਦ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਲਗਾ ਕੇ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।  
  ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਯੋਗੇਸ ਖੰਨਾ ਤੇ ਨਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾ ਉਪਵਨ ਚੋਬਰਾ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ 
ਮਰੀਜ  ਦ ੇਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਨਬਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂ ੰ ਿਧਆਨ ਚ 
ਰੱਖਿਦਆਂ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਮੁਲਾਜਮ  ਨੂ ੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੱਪੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵ 
ਭਰ ਚ ਨਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਿਹਰ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ  ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ  
ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਿਵੱਚ ਜਦ ੋਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਉਦ ੇਹਨ ਉਹਨ  ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਦੂਰੀ ਦ ੇਫਾਸਲੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਚੈਕਅੱਪ 
ਕਰਨ ਤ ੋਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।  
  ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤ ੇਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਟਰ ਵੱਲੋ 
ਲੋਕ  ਨੂ ੰ ਨਬਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਘਰ  ਚ ਹੀ 
ਰਿਹਣ ਅਤ ੇਹੱਥ  ਨੂ ੰ ਸਾਬਣ ਜ  ਸੈਨਟਾਈਜਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤ ੋਇਾਲਵਾ ਮੂਹੰ ਨੂ ੰ ਰੁਮਾਲ ਜ  ਮਾਸਕ 
ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਆਕਤੀ ਨੂ ੰ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਸੀ ਜ  ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ 
ਤਕਲੀਫ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤ  ਤੁਰੰਤ ਨੜਲੇ ਿਸਹਤ ਕੇਦਰ ਿਵੱਚ ਜ ਚ ਕਰਵਾਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵ।ੇ  



  ਇਸ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨ  ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲਕ ਐਜੂਕੇਟਰ ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਫਾਰਮੇਸੀ 
ਅਫਸਰ ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਅਤ ੇਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਆਿਦ ਹਾਜਰ ਸਨ। 
 
 
 
 
 
 
 


