ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸਜਣ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜ ਸਬੰ ਿਧਤ ਰਸੋਈਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਦੇਣ ਰਾਸ਼ਨ: ਿਡਪਟੀ
ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਖ-ਵਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵਲ/ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ
ਰਸੋਈਆਂ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 1 ਅਪ1ੈਲ 2020.
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ4 ਦਿਸਆ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ1ਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ
ਕਰਿਫ਼ਊ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਦਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵਲ/ ਵਖ-ਵਖ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵਲ/ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਿਦਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੰਗਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਵਖ-ਵਖ ਥਾਵ 'ਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਿਜਨ ਿਵਚ ਦਾਨੀ ਸਜਣ ਕਚਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤ ਜੋ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਿਦਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਰਸੋਈਆ ਜਜਘਰ ਕੰ ਬੋਜ ਨਗਰ ਦੁਲਚੀਕੇ ਰੋਡ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਿਹਰ, ਸ1ੀਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ
ਆਸ਼ਰਮ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ1ੀ ਗੁਰੂਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਿਹਰ, ਹਰੀਸ਼-3
ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਿਹਰ, ਪ1ਾਚੀਨ ਸ1ੀ ਿਸ਼ਵਾਲਾ ਮੰ ਦਰ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਿਹਰ, ਸ1ੀ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ, ਸ1ੀ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰ ਦਰ ਘੁਮਹਾਰ ਮੰ ਡੀ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਵਖੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ4 ਸਮੂਹ ਦਾਨੀ ਸਜਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਹੀ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਤਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਵਖ-ਵਖ ਥਾਵ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਕਤ ਥਾਵ ਜ
ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਿਵਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇ ਤ ਜੋ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਿਵਖੇ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ
ਕਰਕੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਸੁਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਕਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ ਦੇ ਘਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਏ, ਗ1ਾਮੀਣ (ਪ?ਡੂ) ਇਲਾਿਕਆਂ
ਤਕ ਪਹੁੰ ਚੀ ਮਦਦ
ਿਜ਼ਲਾ ਪ1ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਦਕਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ ਦੇ ਘਰ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ

ਿਕਟ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਪੰ ਡ-ਿਪੰ ਡ
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ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ1ਾਮੀਣ (ਪ?ਡੂ) ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਜ਼ਲਾ ਪ1ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ/ ਵਖ-ਵਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪੰ ਡ-ਿਪੰ ਡ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਤੇ ਗਰੀਬ
ਲੋ ਕ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਕਟ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਦਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਨ ਨੂੰ ਕਰਿਫਊ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ
ਆਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਿਵਚ ਪ1ੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਿਹੰ ਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦਾਨਾ ਮੰ ਡੀ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਵਚ ਨਾਇਬ
ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਯਾਦਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਰੀਡਰ ਮਨCਹਰ ਲਾਲ ਵਲ/ ਗਰੀਬ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 150
ਿਕਟ ਵੰ ਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ ਮੁਦਕੀ ਤੇ ਤਲਵੰ ਡੀ ਭਾਈ ਿਵਚ ਵੀ 400 ਗਰੀਬ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ
ਿਤਆਰ ਪੈਕੇਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੰ ਡੇ ਗਏ। ਪ1ਸ਼ਾਸਨ
ਵਲ/ ਪ1ਭਾਿਵਤ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਥੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ4 ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲੋ ਕ ਦਾ
ਦਰਵਾਜਾ ਖਟ-ਖਟਾਕੇ ਕੇ ਉਨ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਸDਪੇ ਹਨ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ1ੀ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ4 ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪ1ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ/ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਲੋ ਕ
ਦੀ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਕਟ ਵੰ ਡਣ ਦੇ
ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ
ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਇਸ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਲੋ ਕ ਤਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹE ਆਉਣ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ/ ਿਦਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈ ਿਵਕ1ੇਤਾਵ ਸੈਨ4ਟਾਈਜ਼ਰ
ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੇਚਣ-ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਿਕਹਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ/ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ
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ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ/ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾ) ਦੀ ਮਹ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ
ਨਿਜਠਣ ਲਈ ਸਮ?-ਸਮ? ਜਾਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਖ-ਵਖ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਨ4 ਦਿਸਆ ਿਕ ਉਨ
ਿਜ਼ਲਾ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਿਰਟੇਲ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈ ਿਵਕ1ੇਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਬਿਲਕ ਦੀ ਵਰਤ/ ਲਈ
ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਨ4ਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ/ ਿਦਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤ/ ਵਧ ਨਾ ਵੇਚਣ ਿਕFਿਕ
ਿਜ਼ਲੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ (ਦੁਕਾਨ ) ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤ/ ਵਧ ਕੀਮਤ ਿਵਚ ਿਵਕ ਰਹੇ ਸੈਨ4ਟਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵਡੀ
ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨ4 ਦਿਸਆ ਿਕ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੰ ਿਸੰ ਗ ਅਥਾਰਡੀ ਸ1ੀ. ਿਦਨ4ਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸ1ੀ. ਹਰਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ
ਵਲ/ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਿਵਕਰੇਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਤ/ ਵਧ ਰੇਟ ਿਵਚ ਸੈਨ4ਟਾਈਜ਼ਰ
ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਤ ਉਸ ਿਵਰੁਧ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਦਵਾਈ ਿਵਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ/ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ?ਡੂ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸੈਨ4ਟਾਈਜ਼ਰ ਮੁਿਹੰ ਮ, ਹਰ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਿਛੜਕਾਅ ਦਾ ਹੈ ਲਕਸ਼
ਿਪੰ ਡ ਬਸਤੀ ਮਾਹਨਾ ਿਸੰ ਘ ਿਵਚ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ/ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਿਛੜਕਾਅ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 1 ਅਪ1ੈਲ 2020.
ਸ਼ਿਹਰੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ?ਡੂ ਇਲਾਿਕਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨ4ਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪ1ੈਅ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਸਾਰੇ ਬੀਡੀਪੀਓ
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪ1ੈਅ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਕਰਵਾ ਰਹੇ
ਹਨ।
ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਜ਼ਲਾ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹਰਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਨ4 ਦਿਸਆ ਿਕ
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਵਲ/ ਸਾਰੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਸਪ1ੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤ ਜੋ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਪੰ ਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਇਹ
ਸਪ1ੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੜੀ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਸਬ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਪੰ ਡ ਬਸਤੀ ਮਾਹਨਾ

ਿਸੰ ਘ(ਮੋਤੀ ਵਾਲਾ) ਿਵਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪ1ੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਰਪੰ ਚ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰ ਘ ਿਥੰ ਦ ਨ4 ਦਿਸਆ ਿਕ
ਪ1ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ/ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਿਛੜਕਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਪ1ੈਅ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸ ਤਿਹਤ
ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ , ਪਾਰਕ , ਛਪੜ ਅਤੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਸਪ1ੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਸਪ1ੈਅ ਿਪੰ ਡ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਮੀਲ ਪਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਲ/ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

