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ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਨ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਫੁਲ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਫੁਲ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ
ਪਾਇਆ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹ+ਸਲਾਅਫਜਾਈ ਲਈ ਚੁਿਕਆ ਵਖਰਾ ਕਦਮ
ਿਫਰੋਜਪੁਰ , 10 ਅਪੈਲ ( ) - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਚਲ ਰਹੀ ਜੰ ਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਡਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ
ਹ+ਸਲਾਅਫਜਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਦੇ ਪੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸਾਕਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਉਨ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ
ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਨ ਫੁਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ , ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈ ਕਟਰ , ਿਟਪਰ
ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ । ਮੁਹਲੇ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੇ ਨਗਰ ਕਾ6ਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤ8
ਪਿਹਲ ਫੁਲ ਦਾ ਹਾਰ ਪੁਆਇਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਫੁਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੁਲਾਿਜਮ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ।
ਨਗਰ ਕਾ6ਸਲ ਦੇ ਸੈਨਟਰੀ ਇੰਸਪੇਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਸਵੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਿਜਵ: ਹੀ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈ ਕਟਰ

, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ , ਿਟਪਰ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਪੁਜੇ ਤ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨ ਉਨ ;ਤੇ ਫੁਲ ਦੀ
ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਿਵਚ ਫੁਲ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ । ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੇ ਿਵਚ ਸਾਫ਼ - ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ
ਨਗਰ ਕਾ6ਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲ8 ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਕ<ਿਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਵਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਘਰ ਿਵਚ
ਬੈਠ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪਾਰਸ਼ਦ ਸਾਕਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ8 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋ ਕ ਘਰ ਿਵਚ ਬੈਠ ਹਨ ਇਸ
ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮ> , ਡਾਕਟਰ , ਸੈਿਨਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਕਰਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ
ਪਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਣਾ ਿਦਨ - ਰਾਤ ਤਨਦੇਹੀ ਵਲ8 ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ਜੁਟੇ ਹਨ । ਉਨ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਸੇਿਲਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਸ਼ੰ ਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ , ਰਾਜੇਸ਼ ਧਵਨ

, ਅਮਨ ਦੇਓੜਾ ਅਤੇ ਸੰ ਦੀਪ ਸਿਹਗਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
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ਕ ਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਸਮੇਲ ਿਸੰ ਘ ਲਾਡੀ ਗਿਹਰੀ ਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਿਡਆ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 10 ਅਪੈਲ ( ) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ
ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵਲ8 ਲਗਾਤਾਰ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਿਹਤ ਿਵਧਾਇਕ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਦਹਾਤੀ ਸ਼ੀਮਤੀ ਸਤਕਾਰ ਕੌ ਰ ਗਿਹਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕ ਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ: ਜਸਮੇਲ ਿਸੰ ਘ ਲਾਡੀ ਗਿਹਰੀ ਵਲ8
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ।
ਸ: ਜਸਮੇਲ ਿਸੰ ਘ ਲਾਡੀ ਗਿਹਰੀ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ: ਅੰ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ
ਲਈ ਸਾਡਾ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਲੋ ੜ>ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤਕ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੇ ਸਮ: ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਨ
ਸਮਗਰੀ ਪਹੁੰ ਚੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲ8 ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਉਨ ਵਲ8 ਹਲਕੇ ਦੇ
ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਿਜਵ: ਿਕ ਖੰ ਡ, ਦਾਲ, ਆਟਾ ਤੇਲ ਆਿਦ ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਤ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਿਦਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਿਦਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰਿਫ਼ਊ ਸਮ: ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲ8
ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਵਲ8 ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਿਦਕਤ ਨਹ> ਆਉਣ ਿਦਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਤ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ8 ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤ8 ਸ਼ਾਮ 7.00 ਵਜੇ ਤਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ - ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ
ਿਕਸਾਨ ਜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਤ8 9.00 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੇਤ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5.00 ਤ8 8.00 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣਗੇ
ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 10 ਅਪੈਲ 2020 ( ) ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਕਮ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਕਰਿਫ਼ਊ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਵਲ8
ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ ਭ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸਾਨ ਕੰ ਬਾਈਨ/ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤ8 ਸ਼ਾਮ 7.00 ਵਜੇ ਤਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਕਸਾਨ ਜ ਖੇਤ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤ8 ਲੈ ਕੇ 9.00 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੇਤ ਿਵਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5.00 ਵਜੇ ਤ8
ਰਾਤ 8.00 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ8 ਇਲਾਵਾ ਉਨ ਵਲ8 ਕੰ ਬਾਈਨ/ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੀ ਿਰਪੇਿਰੰ ਗ ਦੀਆਂ
ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7.00 ਵਜੇ ਤ8 ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਕਣਕ ਦੀ
ਕਟਾਈ ਲਈ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਿਰਪੇਿਰੰ ਗ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵਲ8 ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ।
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ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਦੀ ਿਜੰ ਮਵਾਰੀ
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵਚ ਹਰ ਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹ ਿਤਆਰ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 10 ਅਪੈਲ 2020 ( )
ਰੈਵੈਿਨਊ ਕਾਨੂੰ ਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੰ ਤੋਖ ਿਸੰ ਘ, ਮੰ ਦਰ ਬਾਬਾ ਜਨਮ ਨਾਥ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤ8 ਲੇ ਖਰਾਜ ਅਤੇ ਿਵਪਨ ਕੁਮਾਰ ਨ
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਸ ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀੜੀਤ ਮਰੀਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜੰ ਮਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੰ ਤੋਖ ਿਸੰ ਘ ਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ
ਅਪੀਲ ਤ8 ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਇਕ ਸ਼ਕੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤ8 ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਿਦਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਤ8 ਬਾਅਦ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਕੁਲਵੰ ਤ
ਿਸੰ ਘ ਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਸੰ ਸਕਾਰ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਤ8 ਬਾਅਦ
ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸੰ ਤੋਖ ਿਸੰ ਘ ਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ<ਦਾ ਹੈ ਤ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।
ਸਬੰ ਿਧਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਤਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿਕਆ
ਕਰਨਗੇ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਇਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਪਸ਼ੰ ਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਈ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਿਵਚ ਆਏ
ਹਨ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪਭਾਿਵਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤ8 ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮKਬਰ ਹੀ ਿਪਛੇ ਹਟ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸੰ ਤੋਖ
ਿਸੰ ਘ, ਲੇ ਖਰਾਜ, ਿਵਪਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਇਕ
ਪਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ ਪਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ 5
ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਕੁਲ 9347 ਮੀਟਰਕ ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਵੰ ਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ
ਿਮਲੇ ਗੀ ਵਡੀ ਰਾਹਤ- ਿਵਧਾਇਕ ਿਪੰ ਕੀ
ਿਕਹਾ, ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਿਸਆਵ ਹਲ
ਕੀਤੀਆਂ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 10 ਅਪੈਲ-

ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਕਰਿਫ਼ਊ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦਰਿਮਆਨ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਿਤੰ ਨ

ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਵੰ ਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਵਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਿਥਕ ਪਖ8 ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ।
ਇਨ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਿਵਧਾਇਕ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਪੰ ਕੀ ਨ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ8 ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਕੀ
ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਪਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਉਨ ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ
ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤ8 ਬਾਅਦ
ਸਰਕਾਰ ਵਲ8 ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲ 2 ਰੁਪਏ ਿਕਲ8 ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਣਕ ਵੰ ਡੀ ਜ ਦੀ ਸੀ, ਜਦਿਕ ਿਕ ਹੁਣ
ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਿਵਚ ਵੰ ਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਵਧਾਇਕ ਿਪੰ ਕੀ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਇਿਤਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਿਕ<ਿਕ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਕਰਿਫ਼ਊ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਨ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ઠਿਵਧਾਇਕ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਪੰ ਕੀ ਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਿਵਚ ਵੰ ਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਕ
ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਿਵਧਾਇਕ ਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹ ਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ
ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਿਕਸੇ ਤਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਆਉਣ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਧੇ-ਰਾਧੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰ ਦਰਮੋਹਨ ਹ ਡਾ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਧਾਇਕ
ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਪੰ ਕੀ ਨ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਿਦਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲ8 ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਵਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ
ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਜ਼ਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਸ: ਿਪੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ
ਕੁਲ 9347 ਮੀਿਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੰ ਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਜਲਦ ਹੀ ਵੰ ਡਣੀ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ ਦਿਸਆ ਿਕ ਇਕ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਿਕਲੋ ਕਣਕ ਵੰ ਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿਵਭਾਗ ਵਲ8 ਇਹ ਲੋ ਕ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੰ ਡੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਕ ਇਹ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

