ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਵਖੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਸਥਾਪਤ
•ਬੁਖਾਰ ,ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆਜਦ ਵਾਲੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਿ਼ਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਿ
•ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਾਰਡ ਜਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਟਾਫ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਿਾਣਗੇ
•ਸਵੇਰੇ 9 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 3 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਮਰੀਜ਼਼ਾਂ ਦੀ ਿ਼ਾਂਚ
ਇਲਾਿ ਿ਼ਾਂ ਿ਼ਾਂਚ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਦਾ ਰਿੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇਗਾ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਖਆਲ
ਫਰੀਦਕੋਟ ,6 ਅਪਰੈਲ -(

)-ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਵਖੇ ਬੁਖਾਰ ,ਖੰ ਘ ,ਿੁਕਾਮ ਆਜਦ ਫਲੂ ਦੇ ਰੋਗ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਿ਼ਾਂਚ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ

ਜਵਖੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਐਸ. ਐਮ.ਓ ਡਾ: ਚੰ ਦਰ ਸੇਖਰ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ ।
ਡਾ: ਚੰ ਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹ਼ਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਲਹੇ ਜਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਵਸੇਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਿਾ
ਰਹੇ ਹਨ ।ਉਨਹ ਼ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਲਈ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮ਼ਾਂ ਚੌਵੀ ਘੰ ਟੇ ਲੋ ਕ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ।ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਕਾਰਨ ਜਜ਼ਲਹੇ ਜਵਿੱ ਚ ਫਲੂ ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਖੰ ਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਦੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਿ ਜਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਜਦਿੱ ਕਤ ਨੂੰ
ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਜਦਆਂ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਹੀ ਜਵਸੇਸ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ
ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ।ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ਼ਾਂ
ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।ਮਰੀਿ ਜਸਿੱ ਧਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਪੁਿੱ ਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿ਼ਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗਾ ।ਉਨਹ ਼ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਸਬੰ ਧਤ ਸਟਾਫ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿ਼ਾਂਚ ਉਪਰੰ ਤ ਦਵਾਈ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ।ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਰੇਣੀ ਜਵਿੱ ਚ ਉਹ
ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਜਹਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਕਸੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਿਜਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਜਵਿੱ ਚ ਖੰ ਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਿ਼ਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਕਲੀਜਨਕ ਜਵਿੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਿ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ

- ਕੋਜਵਡ-19 ਤਜਹਤ ਅਨੰਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ 45 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭੇਿੇ ਸੈਂਪਲ
- ਜਨਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਤਬਲੀਕੀ ਿਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ 14 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਟੈਸਜਟੰ ਗ ਲਈ ਵੀ ਭੇਿੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ
- ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਨੇ ਨਾਮਿਿੱ ਦ ਕੀਤੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ਼ਾਂਤਵਾਸ ਜਵਿੱ ਚ ਰਜਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
- ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 01639-250947 ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਵਿੱ ਚ 108 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ
ਫਰੀਦਕੋਟ ,6 ਅਪਰੈਲ( ) ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ
ਅਤੇ ਡਾ.ਰਾਜਿੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੋ ਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਿਠਣ ਲਈ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਡਊਟੀਆਂ ਜਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ
ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਜਨੰਗ ਵੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਜਠਤ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ ਦੀਆਂ 8 ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ ਟੀਮ਼ਾਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਇਲਾਜਕਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਿੇਜਟਵ ਆਏ ਕੇਸ ਅਨੰਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਹਜਰੰ ਦਰਾ ਨਗਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ
ਜਿਲਹਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰ ਦਰ ਿਾਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ।ਜਸਹਤ
ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮ਼ਾਂ ਬੜਹੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਿੱਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਿੇਜਟਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਿੱ ਚ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕਰ ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਦੇਖ
ਇਕ਼ਾਂਤਵਾਸ ਜਵਿੱ ਚ ਰਜਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲਹਾ ਨੋ ਡਲ ਅਫਸਰ ਕੋਜਵਡ-19 ਡਾ. ਅਨੀਤਾ ਚੋਹਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਵਕਰਮਿੀਤ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਵਿੱ ਚ ਅਿੇ ਤਿੱ ਕ ਇਿੱ ਕ ਕੇਸ ਹੀ
ਪੋਿੇਜਟਵ ਆਇਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਜਸਹਤ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ । ਉਹਨ਼ਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ਼ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਜਹਣ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਜਹਯੋਗ ਦੇਣ । ਉਹਨ਼ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੰ ਿੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ
ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪੋਿੇਜਟਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਾਂਝ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ
ਸਾਲਜਗਰਹਾ ਪਾਰਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਮਿੱ ਤਰ-ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਸਾਜਧਆ ਜਗਆ ਅਤੇ ਜਿਲਹਾ ਪਿੱ ਧਰੀ ਰੈਜਪਡ ਜਰਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਦੇ
ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪਰਮਿੀਤ ਬਰਾੜ, ਡਾ. ਮਨਪਰੀਤ ਕੌ ਰ, ਡਾ. ਰਜਵੰ ਦਰਿੀਤ ਪਾਲ ਕੌ ਰ ਸਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵਿੱ ਲੋਂ ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 45 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਬ ਜਵਿੱ ਚ ਟੈਸਜਟੰ ਗ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਿਲਦ ਹੀ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਨੂੰ
ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਿਾਵੇਗੀ । ਕੋਜਵਡ-19 ਤਜਹਤ ਦੇਸ਼ਭਰ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿੱ ਡਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਬਜਣਆ ਜਨਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਤਬਲੀਕੀ ਿਮਾਤ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ

ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਸ ਿਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੁਝ ਜਵਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਈਦਗਾਹ ਜਵਖੇ ਇਕ਼ਾਂਤਵਾਸ
ਜਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ ।ਇਸ ਿਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਅਤੇ ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਿੱ ਚ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸੈਂਪਲ
ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਅੰ ਜਮਰਤਸਰ ਸਾਜਹਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ ਜਵਖੇ ਟੈਸਜਟੰ ਗ ਲਈ ਭੇਿ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੰ
ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਸਬੰ ਧੀ ਜਸਹਤ ਸੇਵਾਵ਼ਾਂ ਸਹੁਲਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 01639250947 ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਲਈ 108 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਰਜਵਘਨ ਆਵਾਿਾਈ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰ਼ਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ
ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਿਮ਼ਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ,
ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਸਤ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1.85 ਲਿੱਖ ਰੁਪਏ
ਿੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸੂਜਬਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਿ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਿੱ ਕ ਵਧਾਈ
•ਫਰੀਦਕੋਟ (ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ) ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਜਧਤ 9872676005
ਤੇ 9914105200, ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰ ਪਰਕ।
ਫਰੀਦਕੋਟ/ਚੰ ਡੀਗੜ 6 ਅਪਰੈਲ ()
ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋ ਕ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਰਜਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਜਦਆਂ ਆਵਾਿਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ
ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤ਼ਾਂ ਜਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਿਾਣ ਵਾਲੇ

ਟਿੱ ਰਕ਼ਾਂ ਆਜਦ ਵਾਹਨ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਰੰ ਤਰ ਆਵਾਿਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.)
ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1.85 ਲਿੱਖ ਰੁਪਏ ਿੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰ਼ਾਂਸਪੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਟੇਟ
ਟਰ਼ਾਂਸਪੋਰਟ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ ਿਦਜਕ ਜਜ਼ਜਲਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਥਾਪਤ ਅਜਿਹੇ
ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮਜ਼ ਦੀ ਕਮ਼ਾਂਡ ਸਕਤਿੱ ਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਹਿੱ ਥ਼ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਦੇ ਹੁਕਮ਼ਾਂ ਤਜਹਤ ਟਰ਼ਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ
ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਜਬਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਨ਼ਾਂ ਸੂਜਬਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅਨਾਿ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਨ਼ਾਂ ਵਸਤ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
ਵਾਲੇ ਸੂਜਬਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਟਾਕ ਜਲਿਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ
ਤਿੱ ਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਣਕ/ਚਾਵਲ ਦੇ ਲਗਪਗ 20-25
ਰੈਕ ਜਿਨ਼ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 54000-67000 ਟਨ ਅਨਾਿ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ਼ਾਂ ਸੂਜਬਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਜਨਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ ਦੀ ਮੀਜਟੰ ਗ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਨਗ਼ਾਂ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਮ਼ਾਂਖੋਰੀ, ਵਿੱ ਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਵਾਜਲਆਂ ਜਖਲਾਫ ਕਰੜੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਸੀ।

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱਖ ਸਕਿੱ ਤਰ ਨੇ ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ ਨੂੰ
ਦਿੱ ਜਸਆ ਸੀ ਜਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ
ਕਣਕ/ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਦਾਲ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਮਸਾਲਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖੀ ਿਾ ਰਹੀ
ਹੈ। ਉਨ਼ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਜਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਮੁਸ਼ਕਲ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਤੇ ਆਬਾਕਾਰੀ ਜਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕਿੱ ਠਾ
ਕਰਨ, ਜਰਲਾਇੰ ਸ ਫਰੈਸ਼, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਜਬਿੱ ਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੇ ਪਰਚੂਨ ਜਵਕਰੇਤਾਵ਼ਾਂ
ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਰਜਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ,
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਜਲਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਜਵਭਾਗ਼ਾਂ
ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰ ਤਰ ਰਾਿੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣਿਾਣ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਜਵਧਾ ਜਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰ਼ਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮਜ਼ ਸੂਬੇ ਅੰ ਦਰ ਟਰਿੱ ਕ ਆਪਰੇਟਰ਼ਾਂ
ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰਿੱ ਕ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ਼ਾਂ ਦੇ
ਆਉਣ-ਿਾਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱ ਖਵਿੱ ਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤ਼ਾਂ ਿੋ ਇਨ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ
ਜਕਸਮ ਦੀ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਪੰ ਿਾਬ ਦੇ ਉਨ਼ਾਂ ਟਰਿੱ ਕ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਬੰ ਧਤ

ਸੂਜਬਆਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਮਿੱ ਦਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਹਿੱ ਸੇ ਜਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸੇ ਤਰ਼ਾਂ ਇਹ ਕੰ ਟਰੂਲ ਰੂਮ ਪੰ ਿਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ
ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ਼ਾਂ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਰਮਾਤਾਵ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨ਼ਾਂ
ਵਸਤ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ਼ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਟਰਿੱ ਕ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਜਲਿਾਣ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ
ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਰਾਿ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚੰ ਡੀਗੜ ਜਵਖੇ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9814078544 ਅਤੇ 9023459522 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਜ਼ਜਲਆਂ ਜਵਿੱ ਚ, ਅੰ ਜਿ੍ਰਤਸਰ (ਅੰ ਜਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਦਾ
ਟਰ਼ਾਂਸਪੋਰਟ ਰੂਮ ਖੇਤਰੀ ਟਰ਼ਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਆਰਟੀਏ) ਜਵਖੇ ਮੋਬਾਈਲ
ਨੰਬਰ 9814255623 ਅਤੇ 8872383600 ਨਾਲ, ਬਜਠੰਡਾ (ਬਜਠੰਡਾ ਤੇ
ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ 9779700074 ਅਤੇ 7508732655,
ਫਰੀਦਕੋਟ (ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ) ਦੇ 9872676005 ਤੇ
9914105200, ਜਫਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਜਫਰੋਿਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜਜ਼ਲਕਾ) ਦੇ 8146852748
ਤੇ 7889221313, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ) ਦੇ
7340701977 ਤੇ 8288008751 , ਿਲੰਧਰ (ਿਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ) ਦੇ
9872413497 ਤੇ 9815256996, ਲੁਜਧਆਣਾ ਦੇ 9888405018 ਤੇ
8528214311, ਪਜਟਆਲਾ (ਪਜਟਆਲਾ ਤੇ ਫਜਤਹਗੜ ਸਾਜਹਬ) ਦੇ

8360417470 ਤੇ 9501032006, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ.
ਨਗਰ ਤੇ ਰੋਪੜ) ਦੇ 8853400000 ਤੇ 8427820090 ਅਤੇ ਸੰ ਗਰੂਰ
(ਸੰ ਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ) ਦੇ 9814069272 ਤੇ 9814700505 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਨੰਬਰ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਵਾਹਨ
ਚਾਲਕ/ਡਰਾਈਵਰ ਰਸਤੇ ਜਵਿੱ ਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਰਜਹਣ-ਸਜਹਣ ਅਤੇ
ਉਨ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਨ਼ਾਂ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ਼ਾਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

