Dispatch No

I/21294/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
- ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱ ਲ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ 1400 ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡਜ਼
-ਔਰਤ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਜੈਤ
ਫਰੀਦਕੋਟ , 30ਅਪੈਲ (

) ਨਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਚੱ ਲਿਦਆਂ ਲੱਗੇ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ

ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਿਜ਼ਲ•◌ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੱ ਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਕਾਰਜ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਦੀ
ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਿਵਚ ਮੱ ਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਜੈਤੋ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌ ਰ
ਨ ਿਦੱ ਤੀ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦੀ ਰੇਗਰ ਬਸਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰ ਡਣ ਅਤੇ
ਨਬਲ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪਫਿਲਟ ਵੀ ਵੰ ਡੇ।
ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਅੱ ਜ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਜੈਤ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡਜ਼
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•◌ਾ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੈਨਟਰੀ
ਪੈਡਜ਼ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਿਕੱ ਲਤ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹ ਿਨਕਲ ਪਾ
ਰਹੀਆਂ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ ਵੰ ਡ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਵੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵਚ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਔੌਰਤ ਨੂੰ 450
ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡਜ ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਅੱ ਜ ਕਰੀਬ 1400 ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਿਹੰ ਮ ਅੱ ਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਰਹੇਗੀ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਿਧਆਨ
ਿਵਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਿਵਚ ਹਰ ਸਮ
ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ•◌ੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਵਲ ਕਰੋਨਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ
ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱ ਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਮਾਸਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ
ਵੱ ਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਿਸਕਰੀ ਸਮਸਤ ਸ ਈ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਰੂਲਾ
ਬਿਠੰਡਾ ਿਵਕਾਸ ਮੰ ਚ ਤ ਇਲਾਵਾ ਡਾ ਵੀਨਾ ਗਰਗ ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਭਾਈ ਭਗਤੂਆਣਾ ਕਾਲਜ ਆਿਦ ਵੱ ਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਇਬ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਮੈਡਮ ਹੀਰਾ ਵੰ ਤੀ,ਿਮਸ ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਬੀਡੀਪੀਓ ਜੈਤੋ,
ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Dispatch No. I/21325/2020
ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਐਨ ਐਲ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਲਾਕ ਿਵਚ 5100 ਮਾਸਕ ਵੰ ਡੇ
ਜਾਣਗੇ: ਬੰ ਗੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ 30 ਅਪੈਲ,2020 ( ) ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਿਵ), ਫਰੀਦਕੋਟ
ਸ਼ੀ ਪੀਤਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਜਲੇ ਿਵੱ ਚ
ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਕੋਲ ਵੱ ਡੀ
ਸੰ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤ ਜੋ ਆਮ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਿਮਲ ਸਕੇ। ਸ਼ੀ ਬਲਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਬਾਜਵਾ, ਿਜਲਾ ਇੰ ਚਾਰਜ
ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ, ਗੁਰਪੀਤ ਿਸੰ ਘ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਹਰਸਹਾਏ ਿਸੰ ਘ,
ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ ਵੱ ਲ ਸ਼ੀ ਹਰਮੇਲ ਿਸੰ ਘ ਬੰ ਗੀ, ਬਲਾਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ
ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ 5100 ਮਾਸਕ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮ ਸ਼ੀ ਹਰਮੇਲ ਿਸੰ ਘ ਬੰ ਗੀ ਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਲੋ ਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ
ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱ ਪ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ
ਗਰੁੱ ਪ ਮਬਰ ਵੱ ਲ ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ ਿਮਸ਼ਨ ਤਿਹਤ ਮਾਸਕ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਬਲਾਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਿਵੱ ਚ,ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ
ਪੰ ਚ , ਸਰਪੰ ਚ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਿਰਕ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮ ਉਹਨਾ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਅਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਸੁਪਰਡਟ, ਸੁਖਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਧਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ,
ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਮਨਪੀਤ ਿਸੰ ਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜਰ
ਸਨ।

Dispatch No. : I/21330/2020
ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਵੱ ਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠਿਕਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲਈ ਿਮਤੀ 01-05-2020
ਤ 06-05-2020 ਤੱ ਕ ਪਵਾਨਗੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਮ ਠਿਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰ ਦ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਫਰੀਦਕੋਟ 30 ਅਪੈਲ 2020 ( ) ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਵੱ ਲ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿਮਤੀ 23.03. 2020 ਤ
ਕਰਿਫ਼ਊ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਿਵਚ ਿਜਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਧੀਨ ਆਬਕਾਰੀ
ਿਵਭਾਗ ਦੇ

ਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲ ਠਿਕਆਂ ਤੇ ਪਏ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ

ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਮੰ ਗਣ ਕਾਰਣ ਿਜਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰ ਦਰ ਿਮਤੀ 01-05-2020 ਤ 0605-2020 ਤੱ ਕ ਠਕੇ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਿਮਤੀ 01-05-2020 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ੋਨ-2 ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜ਼ੋਨ-4,
ਿਮਤੀ 02-05-2020 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ੋਨ-3 ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜ਼ੋਨ-5, ਿਮਤੀ 03-052020 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ੋਨ-5 ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜ਼ੋਨ-6, ਿਮਤੀ 04-05-2020 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜ਼ੋਨ-6 ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਜ਼ੋਨ ਜ਼ੋਨ-7, ਿਮਤੀ 05-05-2020 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ੋਨ-7 ਅਤੇ ਿਮਤੀ
06-05-2020 ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਜ਼ੋਨ-2 ਅਤੇ 3 ਤੱ ਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ ਿਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਸਮ ਠਿਕਆਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰ ਦ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਮ ਠਕੇਦਾਰ/ਲੇ ਬਰ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ / ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ / ਿਨਮਨਹਸਤਾਖਰ ਵਲ ਸਮ-ਸਮ ਿਸਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਇੰ ਨ - ਿਬੰ ਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ
ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ( 1 . 5 ਤ 2 ਮੀਟਰ ) ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਟਾਕ/ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮ ਆਸ ਪਾਸ ਿਜਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕੱ ਠ ਨਾ ਹੋਣ। ਿਗਣਤੀ
ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣੀ ਦੀ ਕੋਈ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਪਵਾਨਗੀ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਅਗਾ ਨਿਟਸ ਦੇ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰ ਧਤ ਧਰਾਵ
ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Dispatch No
I/21297/2020
ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
-ਿਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੱ ਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ 388228 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ
- ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵੱ ਲ 388228 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
-ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ 43625 ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ 30 ਅਪੈਲ ( ) ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਚਲਿਦਆਂ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਬੰ ਧ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਪਾਸ ਰਾਹ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਦਰ ਿਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ,
ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਿਲਫਿਟੰ ਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨ ਿਦੱ ਤੀ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਫਸਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਮੰ ਡੀ ਿਵਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੋਲ, ਿਲਫਿਟੰ ਗ
ਆਿਦ ਕੰ ਮ ਸਮ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਿਵਸੇਸ਼ ਿਖਆਲ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮ ਮਾਸਕ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਸੀ ਜਸਪੀਤ ਿਸੰ ਘ ਕਾਹਲ ਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਿਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਕੱ ਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ 388228 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵੱ ਲ
381504 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਕੱ ਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਪਨਗੇਨ ਵੱ ਲ
122360 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈ ਡ ਵੱ ਲ 193984 ਮੀਟਰਕ ਟਨ,ਪਨਸਪ ਵੱ ਲ 82565 ਮੀਟਰਕ ਟਨ
,ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲ 54225 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱ ਲ 28370
ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 217272ਮੀਿਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਲਫਿਟੰ ਗ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ
ਂ ਰੀਪਾਸ ਜਾਰੀ
ਹੈ।ਉਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ 43625 ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵਚ ਫਸਲ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਐਟ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ।

ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
- ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ ਆਈ ਸੰ ਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਰਆਣਾ, ਮੱ ਧ ਪਦੇਸ਼ ਆਿਦ ਸੂਿਬਆਂ ਤ ਆਏ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਇਕ ਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ- ਿਡਪਟੀ
ਕਿਮਸ਼ਨਰ
- ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਪਿਲੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰ ਗ
- ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ 121 ਯਾਤਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ,644 ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸੂਿਬਆਂ ਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ 30 ਅਪੈਲ ( ) ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਸਦਕਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਨਾਦੇੜ(ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਿਵਖੇ ਫਸੇ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ 121 ਯਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱ ਸ ਜ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁੱ ਜ ਚੁੱ ਕੇ
ਹਨ।ਿਜਨ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ,ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਿਵਖੇ ਇਕ ਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਉਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ
ਦੇ ਸਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ ਦੀ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਰਾਜਸਥਾਨ,ਹਿਰਆਣਾ, ਮੱ ਧ ਪਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਿਬਆਂ ਤ ਵੀ ਲੇ ਬਰ,ਕੰ ਬਾਈਨ
ਵਾਲੇ ਜ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਿਜਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 644 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱ ਸ ਜ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹ ਿਜਲੇ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ
ਨੂੰ ਵੀ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਇਕ ਤਵਾਸ ਕਦਰ ਿਵਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਇਨ ਦੀ ਸੈਪਿਲੰਗ, ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ 42 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਲੀ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਵਖੇ ਇਕ ਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ 44
ਯਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ 18 ਯਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੰ ਧਵ ਿਵਖੇ ਇਕ ਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ ਸੀ
ਐਚ ਸੀ ਜੈਤੋ ਿਵਖੇ 17 ਯਾਤਰੀ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇ ਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ,
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਿਵਖੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਇਕ ਤਵਾਸ ਕਦਰ ਿਵਚ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ
ਲਈ ਇਨ ਇਕ ਤਵਾਸ ਕਦਰ ਿਵਚ ਖਾਣੇ,ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਬੰ ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਦੀ ਿਦੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹ
ਆਉਣ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਿਪੰ ਡ ਸੰ ਧਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ 3 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ
ਪਾਿਜਿਟਵ ਆਈ ਹੈ ਿਜਨ ਦਾ ਇਥੋ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਿਵਖੇ ਇਲਾਜ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।ਉਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਇਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਿਦਨ ਇਕ ਤਵਾਸ ਿਵਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ
ਅਤੇ ਕਰਿਫਊ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਤ ਜ਼ੋ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣ ਤ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।

