
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 

 

-ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਖਲਾਫ ਜੰਗ: ਕਰੋਨਾ ਪਭਾਿਵਤ ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ 

 

--ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂ ੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤ 

 

--ਿਕਸ ੇਖੇਤਰ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਕਥਾਮ ਪਲਾਨ ਲਾਗ ੂ
ਮੋਗਾ, 9 ਅਪੈਲ 
 ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਖਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ  ਦ ੇਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਹਤ ਰੋਕਥਾਮ ਪਲ  ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ੇਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤ ੇਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕ  ਦ ੇਮਨ  ਿਵਚ 
ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂ ੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਚੇਨ ਨੂ ੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਹਤ ਜੇਕਰ ਿਪੰਡ ਦ ੇਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਜੀਿਟਵ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਸਾਰੇ 
ਿਪੰਡ ਨੂ ੰ ਕੰਟੇਨਮਟ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।  
 
ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਕੰਟੇਨਮਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂ ੰ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗਾ. ਪਭਾਿਵਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤ ੇਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣਗ.ੇ ਰੈਿਪਡ 
ਿਰਸਪ ਸ ਟੀਮ ਕੰਟੇਨਮਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।  
 
ਬਲਾਕ ਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ ਿਵਖੇ ਇਸ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤ ੇਮੱਿਲਆਣਾ, ਲੋਪੋ, 
ਬੱਧਨੀ ਖੁਰਦ, ਿਮੰਡੀਆ, ਕੁ ੱ ਸਾ, ਰਾਮਾ, ਮਾਛੀਕੇ, ਨਵ  ਮਾਛੀਕੇ, ਿਹੰਮਤਪੁਰਾ, ਭਾਗੀ ਕੇ, ਧੂੜਕੋਟ, ਤਖਤੂਪੁਰਾ, 
ਲੁਹਾਰਾ, ਰਣਸੀਹ ਕਾਲਾ, ਬੀੜ ਰਾਉਕੇ ਬੀਰ ਬੱਧਨੀ, ਨੰਗਲ ਅਤ ੇਬਾਉਡ ੇਿਵਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।   
ਇਸ ੇਤਰ  ਇਹ ਿਪੰਡ ਡਾਲਾ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ ਅਤ ੇਿਪੰਡ ਬਹੋਨਾ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ 1, ਬੁ ੱ ਗੀਪੁਰਾ, ਚਿੜਕ, ਰਾਮੂ ੰ ਵਾਲਾ, 
ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਖੋਤਾ, ਧੂੜਕੋਟ ਟਾਹਲੀ ਿਵਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਪੰਡ ਰਾਿਜਆਨਾ, 
ਕੋਟਲਾ ਮੇਹਰ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਮਹਲਾ ਖੁਰਦ, ਹਰੀਵਾਲਾ, ਖੋਸਾ ਪ ਡ,ੋ ਰੱਤੀਆ ਿਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। 
 
ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦ ੇਿਪੰਡ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ ਉਨ  ਿਵੱਚ ਕੰਨਟੇਨਮੈਟ ਬੋਰਡ ਜਲਦ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗ.ੇ 



 
 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 

 

-ਮੋਗਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ- 

ਚੀਦਾ ਿਪੰਡ ਦੇ 13 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚੋ 2 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਨਗੈਿਟਵ 

 

- 20 ਹੋਰ ਸੈਪਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 

 

-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਲੋਕ  ਨੂ ੰ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਰਹੋ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

 

ਮੋਗਾ, 9 ਅਪੈਲ 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਿਜ਼ਲ ੇਦ ੇਵਸਨੀਕ  ਨੂ ੰ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਿਦਆਂ 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਪੰਡ ਚੀਦਾ ਦੇ 13 ਸੈਪਲ  ਿਵੱਚ ਦ ੋਸੈਪਲ  ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅੱਜ ਨਗੈਿਟਵ ਆਈ ਹੈ।  
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ  7 ਅਪੈਲ ਨੂ ੰ ਮੁ ੰ ਬਈ ਤੋ 13 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਚੋਣ 4 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 
ਪੋਿਸਟੀਵ ੇਆਈ ਸੀ. ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ  13 ਯਾਤਰੀਆਂ ਿਵਚ 4 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਟੈਸਟ ਪਾਜੀਿਟਵ ਅਤ ੇ9 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਟੈਸਟ ਨਗੈਿਟਵ ਆਏ ਹਨ। 
 
ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ 20 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਨਮੂਨ ਿਪੰਡ ਚੀਦਾ, 
ਸੁਖਾਨੰਦ ਅਤ ੇਠੱਠੀ ਭਾਈ ਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਨ  ਪਾਜੀਿਟਵ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੋਕ  ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ 
ਸਨ। 
 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਿਜ਼ਲ ੇਦ ੇਲੋਕ  ਨੂ ੰ ਆਪਣ ੇਘਰ  ਤ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਰਿਹ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ 
ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਕ  ਲਈ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇ
ਪਿਰਵਾਰ  ਪਤੀ ਿਪਆਰ ਅਤ ੇਸਿਤਕਾਰ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤ ਤਮ ਸਮ  ਹੈ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ 
ਪਸ਼ਾਸਨ ਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼  ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁ ੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤ ੇਸੁਚੱਜੇ ਪਬੰਧ 
ਕੀਤ ੇਹਨ 
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-GOOD NEWS FOR MOGA: TWO SAMPLES TAKEN FROM 13 PEOPLE OF VILLAGE 

CHEEDA, TEST NEGATIVE 

 

-20 MORE SAMPLES SENT FOR TESTING 

 

-Two samples have been re tested 

 

-DEPUTY COMMISSIONER APPEALS PEOPLE TO STAY INDOORS, STAY SAFE 

Moga, April 9 
 Deputy Commissioner Moga Mr Sandeep Hans giving good news to residents of Moga 
district, today that two samples, which were taken from the 13 people from village Cheeda, 
have been tested to be negative. These two samples have been re tested and found 
negative.  
 



Earlier on April 7, four corona virus positive cases were reported from village Cheeda where 
a group of people had come from Mumbai. He added that of the 13 travellers, 4 have tested 
positive and rest 9 are negative.  
 
 Civil Surgeon Dr Andesh Kang said that besides this sample of 20 people have been 
collected from villages Cheeda, Sudanand And Thatthi Bai who had come in contact with the 
corona virus positive people.  
 
 Deputy Commissioner called upon the people in district to maintain strictness by not going 
outside their homes, staying indoors and staying healthy. He said that this was the best time 
for people to show love and respect for their families by not going out of house at all. District 
administration has made arrangements for daily essentials to be delivered on the doorsteps. 
 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 

---ਕਰਿਫਊ ਿਡਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 580 ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂ ੰ ਿਦਨ ਿਵਚ 2 ਵਾਰ ਭੋਜਨ, ਸੇਬ ਅਤੇ 

ਸੰਤਰ ੇਕਰਵਾਏ ਮੁਹੱਈਆ 

--ਿਜ਼ਲ ੇਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ  ਿਵਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਲਾਤਾ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਟੀਮ 

ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਿਸਖਲਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੁਹੱਈਆ 

ਐਮਰਜੈਸੀ ਹਾਲਾਤ  ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਇਨ  ਟੀਮ  ਨੂ ੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਿਕਟਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ 

ਮੋਗਾ 9 ਅਪੈਲ: 
 
 ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਵਲ ਕਰਿਫਊ ਿਡਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 580 ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂ ੰ ਿਦਨ ਿਵਚ 
2 ਵਾਰ ਭੋਜਨ, ਸੇਬ ਅਤ ੇਸੰਤਰੇ ਿਦੱਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. 
 
 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਿਲਸ ਮੋਗਾ ਸੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ ਨ 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਰੀਬ 580 ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂ ੰ ਿਦਨ ਿਵਚ 2 ਵਾਰ ਵੈਜ ਅਤ ੇਨਨ-ਵੈਜ ਭੋਜਨ ਬਣਾਕੇ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ. 
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। 
 
 ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦ ੇਸਾਰੇ ਿਪੰਡ  ਿਵਚ ਿਪੰਡ  ਦ ੇਮੋਹਤਬਰ ਅਤ ੇ
ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਨਵਾਸੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਪੰਡਾ ਦ ੇਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਿਤਆ ਤੇ ਠੀਕੀਰੀ ਪਿਹਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 
ਹਨ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਿਤਆ ਅਤ ੇਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਿਪੰਡ ਿਨਵਾਸੀਆ ਨੂ ੰ ਿਬਨਾ ਿਕਸ ੇਐਮਰਜੰਸੀ ਤ ੋਘਰੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਤ ੇਪੂਰੀ ਤਰ  ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
 
 ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਜਲ  ਮੋਗਾ ਿਵਚ ਸਾਰੀਆ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਿਵਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਲਾਤਾ ਲਈ ਇਕ-
ਇਕ ਟੀਮ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਨਾ ਨੂ ੰ ਪੀ ਪੀ ਈ ਿਕਟਸ ਿਦਤੀਆ ਗਈਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂ ੰ ਐਮਰਜੰਸੀ 
ਹਲਾਤਾ ਨਾਲ ਨਿਜਠਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਵੀ ਿਦਤੀ ਗਈ। 
 
 ਸੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮੋਗਾ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜੋ ਪਵਾਸੀ ਿਜਲਾ ਮੋਗਾ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਰਾਜਾ ਤ ੋਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾ ਨੂ ੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਿਬਆਸ ਲੰਡ ੇਕੇ ਮੋਗਾ ਿਵਖੇ 
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਥ ੇਇਹਨਾ ਪਵਾਸੀਆ ਦਾ ਿਸਹਤ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਰੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਕੇ 
ਇਹਨਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਡਾਕਟਰੀ ਚੈਕਅਪ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਪਵਾਸੀ ਜੋ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 
ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਨੂ ੰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀ 
ਹੈ। 
 
 ਐਸ.ਪੀ(ਸਥਾਨਕ) ਸ਼ੀ ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਿਪੰਡ ਚੀਦਾ 
ਥਾਣਾ ਨੂ ੰ ਸਪਰੇਅ ਦੁਆਰਾ ਸੈਨੀਟਾਇਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤ ੇਿਪੰਡ ਿਨਵਾਸੀਆ ਨੂ ੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਸਾਰੇ 
ਿਪੰਡ ਿਨਵਾਸੀ ਆਪਣ ੇਘਰ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਤਾ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦ ੇਪਭਾਵ ਤ ੋਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ 
(ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾਇਮ) ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਮੋਗਾ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ  ਉਥ ੋਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆ ਨੂ ੰ ਕਰੌਨਾ 
ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਸਾਿਰਆ ਨੂ ੰ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਤੋ ਪੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਅਗਰ ਿਕਸ ੇਨ ਕੋਈ 
ਖਾਣਾ ਜ  ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ-ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਵ ੇਅਤ ੇਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੇ। 
 
 ਇਸ ੇਤਰ  ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਈਸ ੇਖ  ਦੁਆਰਾ 8 ਅਪੈਲ ਨੂ ੰ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 37 ਿਮਤੀ 08-04-2020 
ਅ/ਧ 188,269,207 IPC ਅਤ ੇ51 ਿਡਸਸਟਰ ਮੈਨਜਮਟ ਐਕਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੋਸ਼ੀ 



ਗੁਰਪੀਤ ਿਸੰਘ ਪੁ ੱ ਤਰ ਿਨੰਰਜਣ ਿਸੰਘ ਵਾਸੀ ਿਪੰਡ ਦੋਲੇਵਾਲਾ ਿਜਲਾ ਮੋਗਾ ਨੂ ੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤ ੇਿਮਤੀ 07-
04-2020 ਨੂ ੰ ਮੋਗਾ ਿਜਲ ੇਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਿਣਆ ਿਵਚ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਿਖਲਾਫ ਅ/ਧ 
188 IPC ਤਿਹਤ 4 ਮੁਕਦਮ ੇਦਰਜ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤ ੇਗਏ। 
 
 
 
 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 

-ਆਰਸੇਟੀ ਮੋਗਾ ਨ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 5000 

ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ 

- ਆਰਸੇਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਿਸਖਲਾਈ ਪਾਪਤ ਔਰਤ  ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀਆਂ 

- ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਨੂ ੰ ਮੁਖੱ ਰੱਖਿਦਆਂ ਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਘਰ ਿਵਖ ੇ ਔਰਤ  ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

ਮਾਸਕ 

 
ਮੋਗਾ, 9 ਅਪੈਲ 
 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਿਦਆਂ, ਪੰਜਾਬ 
ਐਂਡ ਿਸੰਧ ਬਕ ਦ ੇਿਦਹਾਤੀ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਆਰਸੇਟੀ.) ਨ 5000 ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਨ  5000 ਮਾਸਕ  ਨੂ ੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਮੋਗਾ ਨੂ ੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥ ੇਿਕ 
ਇਨ  ਨੂ ੰ ਸੇਨਟਾਈਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਨ  ਸੇਨਟਾਈਜ ਕੀਤ ੇਮਾਸਕ  
ਨੂ ੰ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
 ਆਰਸੇਟੀ ਦ ੇਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਿਵਕਾਸ ਢਡਵਾਲ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇਿਸੰਧ ਬਕ ਦੇ ਮੋਗਾ, 
ਲੁਿਧਆਣਾ ਅਤ ੇਫਰੀਦਕੋਟ ਿਵਖੇ ਆਰਸੇਟੀ ਸੈਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ  ਿਤੰਨ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਨੂ ੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਕ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਰਸੇਟੀ ਮੋਗਾ ਨ ਇਹ ਕੰਮ 20 ਤ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 10 ਿਸਖਲਾਈ 
ਪਾਪਤ ਔਰਤ  ਨੂ ੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਨ  ਨ ਪਿਹਲ  ਆਰਸੇਟੀ ਤੋ  ਕੱਪੜ ੇਿਸਲਾਈ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਸੀ। 
 ਸੀ ਿਵਕਾਸ ਢਡਵਾਲ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨ  ਔਰਤ  ਨੂ ੰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਿਵਚ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤ ੇਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਜਾਣੂ ੰਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੇ◌ੈ।  ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ 10 ਔਰਤ  ਆਪਣ ੇਘਰ 



ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ  ਮਾਸਕ  ਨੂ ੰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 50 
ਮਾਸਕ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਸਾਰੇ 5000 ਮਾਸਕ 10 ਿਦਨ  ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ  ਇਹ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ  ਿਪੰਡ ਧੱਲੇਕੇ, ਦੁਨਕੇ, ਪੁਰਾਣ ੇਮੋਗਾ ਅਤ ੇਸ਼ਿਹਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।  
 ਹਾਲ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਔਰਤ  ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ ੰਤ ੂਆਰਸੇਟੀ ਸਟਰ ਵੱਲੋ 
ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ  ਨੂ ੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। 
 . 
 
 
 
 


