ਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ ਨੰ: 1
ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ 9.00 ਵਜੇ ਤ 2.00 ਵਜੇ ਤਕ ਲੋ ਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਮਨ ਸਰਿਵਸ ਸ"ਟਰ ਤ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਿਜ਼ਲਾ
ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ
ਬ"ਕ ਿਵਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ 44 ਕਾਮਨ ਸਰਿਵਸ ਸ"ਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਿਦਤੀ ਪਰਿਮਸ਼ਨ
ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 11 ਅਪੈਲ ( ) ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ3 ਦਿਸਆ ਿਕ ਲੋ ਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ
ਬ"ਕ ਿਵਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤ ਿਜਥੇ ਬ"ਕ ਿਵਚ ਭੀੜ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ 9ਥੇ ਹੀ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਡ ਤ ਦੂਰ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵਚ ਆਉਣਾ ਪ"ਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਾਮਨ ਸਰਿਵਸ ਸ"ਟਰ ਤ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸਰਿਵਸ ਸ"ਟਰ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ
ਤ ਦੁਪਿਹਰ 2.00 ਵਜੇ ਤਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨ3 ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਹਨ ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਿਵਸ ਸ"ਟਰ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਨ3ਜਰ ਕਾਮਨ ਸਰਿਵਸ ਸ"ਟਰ ਪਵਨ ਅਰੋੜਾ ਨ3 ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਕਾਮਨ ਸਰਿਵਸ ਸ"ਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਜਾਰੀ ਿਨਯਮ
ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੀ ਸ"ਟਰ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟੈਿਸੰ ਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰਖਣਗੇ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਯਮ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਦੇ ਸ"ਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰ ਸ ਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ3
ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਵਾ=ਦੇ ਸਮ> ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਜਾਰੀ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ
ਿਡਸਟੈਿਸੰ ਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ ਨੰ: 2
ਿਜ਼ਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 200 ਦਾਣਾ ਮੰ ਡੀਆਂ ਸਥਾਿਪਤ, ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਿਵਚ ਇਕ ਿਤਹਾਈ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣਗੇ
ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ:- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਿਕਹਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਿਦਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਨ3ਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਬੰ ਧ
ਹਰ ਿਤੰ ਨ ਿਪੰ ਡ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਕ ਦਾਣਾ ਮੰ ਡੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ"ਿਸੰ ਗ ਦੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਰੀਦ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 11 ਅਪੈਲਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ.ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਤਲਵੰ ਡੀ ਭਾਈ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰ ਡੀ ਿਵਖੇ ਿਤਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ ਨ3 ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ
ਦਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਿਦਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਬੰ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ"ਿਸੰ ਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਰਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ3 ਦਿਸਆ ਿਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ 68 ਨਵੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰ ਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ ਿਵਚ
ਕੁਲ ਮੰ ਡੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 199 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਕੁਲ 650 ਿਪੰ ਡ ਹਨ। ਹਰ ਿਤੰ ਨ ਤ ਚਾਰ ਿਪੰ ਡ ਲਈ ਇਕ ਮੰ ਡੀ ਦੀ
ਿਵਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਿਵਚ ਇਕ ਿਤਹਾਈ
ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਿਲਫ਼ਿਟੰ ਗ 48
ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਿਵਚ ਇਕ ਿਤਹਾਈ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਿਵਚ
ਇਕ ਿਤਹਾਈ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿਕਿਰਆ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਭੀੜ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ 30 ਬਾਏ 30 ਮਾਰਿਕੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 9ਥੇ ਹੀ ਪਿਕਿਰਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਮਾਰਿਕੰ ਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਮਾਰਿਕੰ ਗ ਦੂਸਰੇ ਮਾਰਿਕੰ ਗ ਤ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤ ਿਕ ਲੋ ਕ
ਂ ਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਸੈਨ3ਟਾਈਜ਼ਰ
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਐਟ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਹਥ ਧੋਣ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਿਕਸਾਨ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਥੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ
ਬੋਰੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਜਥੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਜਥੇ ਪਖੇ ਨੂੰ ਸੁਕਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਥੇ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ"ਿਸੰ ਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ3 ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ ਵਚਨਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹE ਆਉਣ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਿਦਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ"ਿਸੰ ਗ ਅਤੇ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਨ
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਣ ਤੋ ਰੋਿਕਆਂ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ ਨੰ:3
ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ, ਦਸਵ> ਸ਼ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਨGਗੇਿਟਵ:- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਦਾ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 11 ਅਪੈਲ 2020
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ3 ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ
ਮੁਕਤ ਹੈ ਿਕ=ਿਕ ਦਸਵ> ਸ਼ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੈ ਬ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨGਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿਡਪਟੀ
ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ3 ਦਿਸਆ ਿਕ ਦਸਵ> ਸ਼ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨ3 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਦੇ ਵੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਐਲ ਲੈ ਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਨGਗੇਿਟਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਿਜਸ ਤ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਰੇ ਦਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ ਨGਗੇਿਟਵ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਿਦਤਾ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਲੋ ਕ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਿਫ਼ਊ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਅਤੇ
ਕਰਿਫ਼ਊ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਿਵਚ ਿਬਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਲਣ। ਉਨ ਨ3 ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋ ਕ
ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਦਾ ਿਦਤਾ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ3 ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋ ਕ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ,ਦੁਧ ਦਹE, ਦਵਾਈਆਂ, ઠ
ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਪਧਰ 'ਤੇ ਪਬੰ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਵਖ-ਵਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਮ ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਿਦਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕ ਲਈ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 70 ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
50,000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋ ਕ ਲਈ ਲੰਗਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਨਵਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਨ3 ਦਿਸਆ ਿਕ ਦਸਵ> ਸ਼ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ"ਪਲ 9 ਅਪੈਲ ਨੂੰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅੰ ਿਮਤਸਰ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਮੂਨ3 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨGਗੇਿਟਵ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਸਾਰੇ 9 ਸ"ਪਲ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ
ਨGਗੇਿਟਵ ਆਈ ਸੀ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ ਨੰ:4
ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ ਸੀ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ-ੇ
ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ
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ਂ
ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਨ3 ਦਿਸਆ ਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕM ਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਸਰਚ ਅਤੇ ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਫੈਿਮਲੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਨ3 ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ ਅਨੁ ਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਛਲੇ
14 ਿਦਨ ਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਆਇਆ
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ ਸੀ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਦਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.
ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੈੱਸਟ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ /ਅਿਧਕਾਰੀ ਜੋ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਵਚਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ ਨੂੰ
ਫਲੂ ਦੇ ਲਛਣ ਹੋਣ ਜ ਿਫਰ ਉਨ ਨੂੰ ਖ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ ਦੀ ਸਾਹ ਦਰ 24 ਪਤੀ ਿਮੰ ਟ ਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ, 9ਪਰ ਵਾਲਾ ਬਲਡ ਪੈਸ਼ਰ 90 ਤ ਘਟ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਿਵਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 94 ਪਤੀਸ਼ਤ ਤ ਘਟ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਿਕਸੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼, ਿਦਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼, ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਟ ਅਤੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਇਲੈ ਿਸਸ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ
ਿਰਸਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਨ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ, ਬਲਡ ਪੈਸ਼ਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ , ਸ਼ੂਗਰ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼, ਮੋਟਾਪਾ,ਕ"ਸਰ ਅਤੇ
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਆਿਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਆਏ ਹੋਣ ਭਾਵ> ਿਚੰ ਨ ਲਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ 5 ਤ 14 ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸ"ਪਲ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨ3 ਦਿਸਆ ਿਕ 1
ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪ>ਡੂ ਖੇਤਰ/ ਸ਼ਿਹਰੀ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣ ਿਜਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ
ਸਾਹ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮਿਸਆ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ/ ਹੋਟਸਪੋਟ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪ>ਡੂ ਖੇਤਰ/ ਸ਼ਿਹਰੀ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ 10 ਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੇਸ ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖ਼ਾਰ ,ਖ ਸੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਲਸਟਰ/ ਹਾਟਸਪਾਟ ਇਲਾਕੇ
ਅਧੀਨ ਆ=ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਲਛਣ ਆਉਣ ਤ 7 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਰੈਿਪਡ ਟੈੱਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.
ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟ ਲਛਣ ਆਉਣ ਤ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ"ਪਲ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ ਨੰ:5
ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਿਕਲ ਿਡਵੈਲਪਮ"ਟ ਸ"ਟਰ ਿਵਚ ਪੋਟੇਕਿਟਵ ਮਾਸਕ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰ,ੂ ਿਵਧਾਇਕ ਿਪੰ ਕੀ ਨ3 ਿਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਿਕਹਾ, ਸਾਰੇ ਸ"ਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਪੜਾ ਤ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੋ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੋਟੇਕਿਟਵ ਮਾਸਕ
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ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੋਟੇਕਿਟਵ ਮਾਸਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਿਕਲ ਿਡਵੈਲਪਮ"ਟ ਸ"ਟਰ ਿਵਚ ਪੋਟੇਕਿਟਵ
ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਿਭਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਿਵਧਾਇਕ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਪੰ ਕੀ ਇਸ
ਸ"ਟਰ ਿਵਚ ਪੁਜੇ । ਿਵਧਾਇਕ ਿਪੰ ਕੀ ਨ3 ਦਿਸਆ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ ਤਕ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪੁਜ,ੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸE ਿਮਲ ਕੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ ਨ3 ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ
ਿਤੰ ਨ ਪਮੁਖ ਸਿਕਲ ਿਡਵੈਲਪਮ"ਟ ਸ"ਟਰ ਿਵਚ ਸਟੀਿਚੰ ਗ ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਲ ਇਹ ਮਾਸਕ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਵਲ ਵੀ ਮਾਸਕ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ ਸਾਰੇ ਸ"ਟਰ ਅਤੇ ਦਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ ਦੇ ਵਲ
ਕਪੜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ੀ ਮਨੁ ਖਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ ਪੋਟੇਕਿਟਵ ਮਾਸਕ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਿਵਧਾਇਕ ਸ. ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਪੰ ਕੀ ਨ3 ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਤਆਰ ਹੋਏ ਮਾਸਕ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਵੰ ਡ
ਿਦਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਤਆਰ ਮਾਸਕ ਲੋ ਕ ਿਵਚ ਵੰ ਡੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ ਨ3 ਦਿਸਆ ਿਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨ , ਲੇ ਬਰ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਇਹ ਪੋਟੇਕਿਟਵ ਮਾਸਕ ਵੰ ਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤ ਿਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ ਨ3 ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵਚ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪਧਰ ਤੋ 9ਪਰ 9ਠ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ
ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰ ਗ ਨੂੰ ਿਜਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਵਧਾਇਕ ਨ3 ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ।

