
ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ 

 

ਐਸ.ਐਸ. ਜੈਨ ਸਭਾ ਰੋਪੜ ਨ�  ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ� ਦੀ ਮਦੱਦ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਰੂਪਨਗਰ ਨੰੂ ਸੌਿਪਆ 51 ਹਜ਼ਾਰ 

ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ 

 

ਰੂਪਨਗਰ 03 ਅਪ�ੈਲ - ਐਸ.ਐਸ. ਜੈਨ ਸਭਾ ਰਪੋੜ ਨ�  ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ� ਦੀ ਮਦੱਦ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨ� 

51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਨੰੂ ਸੌਿਪਆ ।ਇਸ ਤ/ ਇਲਾਵਾ ਸ਼�ੀ ਪ�ਮੋਦ ਜੈਨ 

ਵਾਇਸ ਪੈ੍ਰਜੀਡ2ਟ ਜੈਨ ਸਭਾ ਵੱਲ/ ਵੀ ਆਪਣ ੇਿਨੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 

ਨ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ�ਧਾਨ ਿਵਨ5 ਦ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਜੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ  ਕਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰ2ਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਬ��ਚ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਟੇਟ 

ਬੈਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਿਵਖੇ ਅਕਾ9ਟ ਖੋਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰ; 55053096065 ਅਤੇ  IFSC Code – 

SBIN0050419  ਹੈ। ਉਨ	 � ਨ�  ਸਮੂਹ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਕਤ ਅਕਾ9ਟ ਨੰਬਰ 

ਿਵੱਚ ਕੋਨਟ�ੀਿਬਊਟ ਕਰ ਵੱਧ ਤ/ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ� ਸੰਸਥ� 

ਇਸ ਤਰ	� ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਐਸ.ਐਸ. ਜਨੈ ਸਭਾ ਰਪੋੜ ਦੇ ਮਬੈਰ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਨੰੂ ਚ2ਕ ਸਪੌਦੇ ਹੋਏ    

 



ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ 

 
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਨੰੂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਵ� ਮੋਿਡਊਲ ਜਾਰੀ 

-ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਰਾਹ( ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਨੰੂ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ� 

ਮੁਹੱਈਆ 

-ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਗੁਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ 

-ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲਣ ’ਤੇ ਪ3ਸਾਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਰਿਜਸਟ੍ੇਰਸ਼ਨ ਰੱਦ 

 
ਰੂਪਨਗਰ 03 ਅਪ�ੈਲ - ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ�ੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ/  ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਵਸਤ� ਦੀ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ (COVA PUNJAB APP) ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵ� ਮੋਿਡਊਲ 

ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਿਡਊਲ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ 

ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ/  ਇਸ ਮੋਿਡਊਲ ਨੰੂ ਵਰਤਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਕ ਗੁਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ 

ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਉਨ	 � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀ ਮੈਨਯੂ ਿਵੱਚ ਿਰਕਵੈਸਟ ਗਰੋਸਰੀ ਟਾਇਪ ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ 

ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਿਡਊਲ ਖੁਲ	 ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ	 � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਤ/ ਬਾਅਦ ਨਾਗਿਰਕ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇ

ਨ� ੜਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ	 � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਐਪ ਕੇਵਲ ਉਨ	 � ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗੀ 

ਿਜਨ	 � ਨ�  ਇਸ ਐਪ ਰਾਹ@ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹਵੋੇਗੀ ਅਤੇ ਿਜਨ	 � ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਨੰੂ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹ@ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ 

ਵੱਲ/ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਮੋਿਡਊਲ ਰਾਹ@ ਨਾਗਿਰਕ ਫਲ-ਸਬਜੀਆ,ਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੱੁਧ 

ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਿਰਆਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ	 � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਖਰੀਦੇ 

ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸਮA ਹੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾਗਿਰਕ ਆਪਦੇ ਆਰਡਰ ਤ/ 

ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤ� ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ	 � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜਸਟਰਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 

ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੋਕ� ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੋਿਡਊਲ ਰਾਹ@ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤ/ ਪਿਹਲ� ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੇਚ ਮੱੁਲ 

ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਰੇਟ� ਤ/ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਘਰ ਪਹੰ◌ੁਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਿਵਧਾ 

ਹੋਵੇ। ਉਨ	 � ਦੱਿਸਆ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਸਭ ਤ/ ਪਿਹਲ� ਕੋਵਾ ਐਪ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਰਕਵੈਸਟ ਗਰੋਸਰੀ ਟਾਇਪ ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਵੈਨਡਰ 

ਰਿਜਸਟ੍ੇਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਆਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



 ਉਨ	 � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤ� ਿਜਵA ਦੱੁਧ 

ਉਤਪਾਦ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਰਆਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਿਖਰ ਿਵੱਚ ਿਡਲੀਵਰੀ ਕਰਤਾ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਰਿਜਸਟ੍ੇਰਸ਼ਨ ਅਰਜੀ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ 

ਆਨਲਾਈਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਰਜੀ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਇੱਕ 

ਆਈ.ਡੀ. ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ	 � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਆਈ.ਡੀ. ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 

ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਉਨ	 � ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਨਾਗਿਰਕ� ਵੱਲ/ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਿਗਨ 

ਆਈ.ਡੀ. ਿਵੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਵੱਲ/ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ’ਤੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪੰਹੁਚਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨ ਪਹੰ◌ੁਚਾਉਣ ’ਤੇ ਵਸੂਲ ਪਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕੋਈ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮA ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਰਿਜਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ 

ਿਜ਼ਲ5ਾ ਪ3ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ6  ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤ6 ਵੱਧ ਫੂਡ ਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਕੁਕਡ ਫੂਡ 

ਰੂਪਨਗਰ, 03 ਅਪੈ੍ਰਲ -  ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ/ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਜ਼ਰਰੂਤਮੰਦ� ਨੰੂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 

ਹਜ਼ਾਰ ਤ/ ਵੱਧ ਫੂਡ ਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਿਤਆਰ ਕਰ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ 

ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ  ਸ਼�ੀਮਤੀ ਦੀਪਿਸ਼ਖਾ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ  ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ� ਿਵਖੇ ਵੀ ਿਜੱਥੇ 

ਪਰਵਾਸੀ/ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਨੰੂ ਠਿਹਰ� ਕੇ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਮੁ◌ੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ Eਥੇ ਬਾਕੀ ਸਬ 

ਡਵੀਜ਼ਨ� ਿਵਖੇ ਡਰਾਈ ਅਤੇ ਕੁਕਡ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਸ਼�ੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਿਹਬ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ਼�ੀ ਮਨਕਮਲ ਿਸੰਘ ਚਾਹਲ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ 04 

ਹਜ਼ਾਰ ਤ/ ਵੱਧ ਿਜੱਥੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ Eਥੇ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 

ਨਾਲ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਦੇ ਪੈਕਟਸ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸ਼�ੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਮੈਡਮ ਕੰਨੂ ਗਰਗ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ 03 ਹਜਾਰ ਤ/ ਵੱਧ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਵੱਲ/ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ	� ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਮੋਿਰੰਡਾ ਿਵਖੇ ਵੀ 06 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।   

 

ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲ/ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਡਰਾਈ ਅਤੇ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਪੁਿਲਸ ਕਰਮੀ 

 

 



ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਪੂਨਗਰ 

 

ਰੈਲੋ ਕਲ�, ਸਮਰਾਲਾ  ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ5ਾ ਜੇਲ ਿਵਖੇ ਮਿਹਲਾਵ� ਨੰੂ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪ9ਡ ਵੰਡ ੇ

 

ਰੂਪਨਗਰ 03 ਅਪ�ੈਲ - ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਨ�  ਿਪੰਡ ਰੈਲੋ ਕਲ�, ਿਪੰਡ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ	ਾ 

ਜੇਲ ਿਵੱਚ ਮਿਹਲਾਵ� ਨੰੂ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪ2ਡ ਵੰਡੇ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ	 � ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ 

ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਅਿਮ�ਤਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ 

ਿਗਿਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨ� ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵਰਤੋਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ 

ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਨ	 � ਵੱਲ/ ਇੱਕ ਿਨਵੇਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ	 � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਹਲਾਵ� ਵੱਲ/ 

ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪ2ਡ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਿਹਲਾਵਾ ਨੰੂ ਮੁਿਸ਼ਕਲ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। । 

ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਨ	 � ਨ�  ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ 

ਲਈ ਮਿਹਲਾਵ� ਨੰੂ ਸਾਬਣ, ਸੈਨੀਟਰੀ ਪ2ਡ ਵੰਡੇ ਹਨ। 

 

 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਜਲੇ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਰੈਲੋ ਕਲ� ਿਵਖੇ ਮਿਹਲਾਵ� ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਸੇਨੀਟਰੀ ਪ2ਡ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ 

 

 

 

 

 

 



 ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਪੂਨਗਰ 

 
ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲ6  ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ 

ਟੋਕਨ ਿਸਸਟਮ ਰਾਹ( ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

 
ਰੂਪਨਗਰ 03 ਅਪ�ੈਲ - ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਨ�  ਿਜਲ	ਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵਖੇ ਕਣਕ 

(ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. 2020-21) ਦੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਐਗਰੀਕਲਚਰ , ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ , ਫੂਡ ਐਡਂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਕ 

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਇਕਰੋ ਪਲਾਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਹਕਮੇ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ 

ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਿਪੰਡ ਵਾਇਸ ਕੰਬਾਇਨ� ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਟ ਪਲਾਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਨੰੂ ਿਲਫਿਟੰਗ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ 

ਡੀਲਵਰੀ ਬਾਰੇ ਅਗੇਤਾ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤ/ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਮਿਹਕਮੇ ਵੱਲ/  

ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਟੋਕਨ ਿਸਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਿਡਪਾਰਟਮ2ਟ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ	 � ਵੱਲ/ ਿਜਸ ਿਜਸ 

ਅੜਾਤੀ ਨੰੂ ਿਜ਼ਮੀਦਾਰ� ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ  ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ	� ਹੀ ਉਹ 

ਕੰਬਾਇਨ� ਨੰੂ ਵੀ ਟੋਕਨ ਰਾਹੀ ਉਸੇ ਿਜ਼ਮੀਦਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ  ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨ� 

ਤ/ ਇਲਾਵਾ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਸਤਵੀਰ ਿਸੰਘ ਮਾਵੀ , ਿਜ਼ਲ	ਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਰਿਜੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ 

ਸਨ। 
 
 

 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈਦੇ 

 


