
I/25313/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਜਫਰੋਿਪੁਰ 

  

ਸ਼ਜਿਰ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਾਜਿਲ ਿੋਏ ਛ ੇਜਪੰਡਾਂ ਨ ੰ  24 ਘੰਟੇ ਜਿਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਿਧ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਜਿਰੀ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿੋਜਿਆ,  ਜ ਧਾਇਕ ਜਪੰਕੀ ਨੇ ਕਰ ਾਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 

  

ਜਕਿਾ,  ਇਨਾ ੰਸਾਰੇ ਜਪੰਡਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸ਼ਜਿਰੀ ਇਲਾਕੀਆ ਂ ਰਗੀ ਸਜੁ ਧਾ ਾਂ ਉਪਲਿੱ ਿਧ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੁ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਕਈ 
ਪਰੋਿੇਕਟ 

  

3.40 ਕਰੋਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ  ਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਇਨ ਦਾ ਕੰਿ  ੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਸ਼ੁਰ  
  

ਜਫਰੋਿਪੁਰ,  17 ਿਈ - 

ਕੁਿੱ ਝ ਿਿੀਨੇ ਪਜਿਲਾਂ ਸ਼ਜਿਰ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਾਜਿਲ ਿੋਏ ਜਫਰੋਿਪੁਰ ਦੇ ਛ ੇਜਪੰਡਾਂ ਜ ਿੱ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਿੱ ਿਧ 
ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾ ੰਸਾਰੇ ਜਪੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਿਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨ ੰ  ਸ਼ਜਿਰੀ ਫੀਡਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਿਿੋ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ।  ਜ ਧਾਇਕ 
ਪਰਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਜਪੰਕੀ ਨੇ ਸ਼ਜਿਰੀ ਫੀਡਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨ ੇਂ ਇਲਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਿਲੀ ਨ ੰ  ਿਿੋਨ ਦੇ ਕਾਰਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ 
।  ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਿਣੁ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੀਆ ਂਜ ਿੱਚ 24 ਘੰਟ ੇਜਨਰੰਤਰ ਜਿਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਲਦੀ ਰਿੇਗੀ ,  ਿਦੋਂ ਜਕ ਇਸਤੋਂ 
ਪਜਿਲਾਂ ਇਨਾੰ ਇਲਾਕੀਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਪੇਂਡ  ਫੀਡਰ  ਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਿੁੰ ਦੀ ਸੀ । 
 ਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਿੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿਾਰੀ ਨੋਜਟਜਫਕੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਿਜਰਏ ਜਪੰਡ 
ਰਾਿੇ ਾਲਾ,  ਿਾਕੇ ਾਲਾ,  ਿਸਤੀ ਜਨਿਾਿਦੀਨ,  ਿਲਾਕੀ  ਾਲਾ ਖ ਿ,  ਿਸਤੀ ਖਾਨ   ਾਲੀ, ਖ ਿ ਅਿੀਚੰਦ ਨ ੰ  ਨਗਰ ਕਾਉਂਜਸਲ  ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਜਿਰੀ ਇਲਾਜਕਆ ਂਜ ਿੱਚ ਤਿਦੀਲ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ।  ਿੁਣ ਇਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਜਿਰੀ ਇਲਾਕ ੇਿੋ ਗਏ ਿਨ 
ਅਤੇ ਇਨਾੰ ਇਲਾਕੀਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸ਼ਜਿਰ  ਰਗੀ ਿੁਿੱ ਢਲੀਆਂ ਸੁਜ ਧਾ ਾਂ ਉਪਲਿੱ ਿਧ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਰੋਿੇਕਟ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ 
।  ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਿਲਾਂ 3.40 ਕਰੋਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ  ਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਿ ਸ਼ਰੁ  ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ,  ਜਿਸਦੇ 
ਤਜਿਤ ਸ ੌਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਤਿੱ ਕ  ਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਿੰੁਚਾਈ ਿਾ ੇਗੀ ।  ਇਸਦੇ ਇਲਾ ਾ 8.80 ਕਰੋਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ 
ਪਰਸਤਾ  ਿਣਾਇਆ ਜਗਆ ਿ,ੈ  ਜਿਸਦੇ ਤਜਿਤ ਇਨਾੰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੀਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸੀ ਰੇਿ ਜਸਸਟਿ ਦਾ ਿਾਲ ਜ ਛਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ 
।  ਇਿ ਪਰਸਤਾ  ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕਲੋ ਿਨਜ਼ ਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਗਆ ਿੈ ।  
ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਨਾੰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੀਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਜ ਕਾਸ ਕੰਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੰਖਲਾ  ਦੇ ਤਜਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕੰਿ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਿੇ 
ਿਨ,  ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾੰ ਇਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਿਨ ।  ਜ ਧਾਇਕ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਸ ਸਾਰ ੇਇਲਾਕੀਆ ਂਨ ੰ  ਸ਼ਜਿਰੀ 
ਇਲਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਜ ਕਜਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈੋ ਕਸਰ ਨਿੀਂ ਛਿੱ ਡੀ ਿਾ ੇਗੀ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਪਾ ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਸੰਤੋਖ 
ਜਸੰਘ, ਿਲ ੀਰ ਜਸੰਘ ਿਾਠ, ਧਰਿਿੋਤ ਜਸੰਘ, ਯਾਕ ਿ ਭਟੀ, ਅੰਗਰੇਿ ਜਸੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਸੰਘ, ਅਿੇ ਭਟੀ ਿੌਿ ਦ ਸਨ। 
  

  

-------------- 
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I/25311/2020 

  

जिला लोक संपकक  अजिकारी, जिरोिपुर 

  

शहर में शाममल हुए छह गाांवों को 24 घांटे मिजली सप्लाई के मलए शहरी फीडर के साथ जोडा, मवधायक पिंकी ने करवाई 

शुरूआत 

  

कहा, इन सभी गाांवों में शहरी इलाकों जैसी सुमवधाएां मुहयैा करवाने के मलए शरुू ककए गए हैं कई प्रोजेक्ट 

  

3.40 करोड रुिंए की लागत से वाटर सप्लाई िंाइिंलाइन का काम भी ककया गया ह ैशुरू 

  

कफरोजिंुर, 17 मई- 

कुछ महीन ेिंहल ेशहर में शाममल हुए कफरोजिंुर के छह गाांवों में 24 घांटे मनिााध मिजली आिंूर्तत मुहयैा करवान ेके मलए 

इन सभी गाांवों की मिजली आिंरू्तत को शहरी फीडर के साथ जोड किया गया ह।ै मवधायक िंरपमिर पसह पिंकी न ेशहरी 

फीडर के साथ सभी नए इलाकों की मिजली को जोडने के काया की शुरूआत की। उन्होंन ेकहा कक अि इन सभी इलाकों में 

24 घांटे मनिााध मिजली सप्लाई ममलती रहगेी, जिकक इससे िंहले इन इलाकों में ग्रामीण फीडर से सप्लाई होती थी। 

मवस्तृत जानकारी ितेे हुए उन्होंने कहा कक सरकार द्वारा जारी नोटटकफकेशन के जटरए गाांव रामेवाला, हाकेवाला, िस्ती 

मनजामिीन, िलाकी वाला खूह, िस्ती खानू वाली, खूह अमी चांि को नगर काउां मसल के तहत आने वाले शहरी एटरया में 

तििील कर किया गया था। अि ये सभी शहरी इलाके हो गए हैं और इलाकों में शहर जैसी मूलभूत सुमवधाएां मुहयैा 

करवाने के मलए कई प्रोजेक्ट शरुू ककए गए हैं। सिसे िंहल े3.40 करोड रुिंए की लागत से वाटर सप्लाई िंाईिंलाइन 

डालन ेका काम शरुू ककया गया ह,ै मजसके तहत सौ फीसिी घरों तक वाटर सप्लाई िंहुांचाई जाएगी। इसके अलावा 8.80 

करोड रुिंए की लागत से एक प्रस्ताव िनाया गया ह,ै मजसके तहत इन सभी इलाकों में सीवरेज मसस्टम का जाल मिछाया 

जाएगा। ये प्रस्ताव सरकार के िंास मांजूरी के मलए भेजा गया ह।ै 

  

उन्होंने कहा कक इन सभी इलाकों में मवकास कायों की श्रांखला के तहत लगातार कई काम ककए जा रह ेहैं, मजससे इन 

इलाकों के लोग काफी खुश हैं। मवधायक ने कहा कक इन सभी इलाकों को शहरी इलाकों की तरह मवकमसत करने के मलए 

कोई कसर नहीं छोडी जाएगी। िंावर कॉम के एसडीओ सांतोख पसह, िलवीर पसह िाठ, धमाजीत पसह, याकूि भट्टी, अांग्रेज 

पसह, िशान पसह, अजय भट्टी मौजूि थे। 
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I/25325/2020 

  

मजला लोक सांिंका  अमधकारी, कफरोजिंुर 

  

श्रममक एक्सप्रेस टे्रन िंर ड्यूटी के िाि कानूनगो राकेश अग्रवाल रात को सामामजक िामयत्व मनभाने अस्िंताल िंहुांचे, 

खूनिान करके िचाई एक ममहला की जान 

  

मसफा  िंाांच ग्राम खून िचा था अनीममया और अथाराइटटस से िंीमडत ममहला में, कानूनगो तुरांत सामामजक िामयत्व िंूरा 

करने अस्िंताल िंहुांचे 

  

कफरोजिंुर, 17 मई- 

कोरोना वायरस की महामारी के मखलाफ फ्रां टलाइन िंर काम कर रह ेमुलामजम और अमधकारी अिंने सामामजक िामयत्व 

के मनवााह में भी सिसे आग ेहैं। शमनवार शाम को श्रममक एक्सप्रेस टे्रन िंर ड्यूटी िंरूी करने के िाि कानूनगो राकेश 

अग्रवाल ममशन अस्िंताल में गांभीर रूिं से िीमार एक ममहला की जान िचान ेके मलए िंहुांच गए और इमरजेंसी के वक्त 

खूनिान करके गरीि िंटरवार की मिि की। 

कानूनगो राकेश अग्रवाल न ेिताया कक उन्हें अस्िंताल से रात को एक इमरजेंसी कॉल आई और उन्हें िताया गया कक 

अनीममया और अथाराइटटस से िंीमडत एक ममहला को खून की तत्काल जरूरत ह।ै मजसके िाि वह कैं ट रेलवे स्टेशन से 

सीधा अस्िंताल िंहुांचे और खूनिान ककया। उन्होंने िताया कक ममहला अमरजीत कौर छह िच्चों की माां ह ैऔर गरीि 

िंटरवार से सांिांमधत ह।ै उसकी िंाांच लडककयाां हैं और उसका िंमत भी मजिरूी करता ह।ै उसके शरीर में मसफा  िंाांच ग्राम 

खून िचा था और उसे इलाज के मलए खनू की जरूरत थी। चूांकक वह अकसर खूनिान करत ेरहत ेहैं तो अस्िंताल के िंास 

उनका नांिर था। अस्िंताल न ेउन्हें फोन करके ममहला की मस्थमत के िारे में िताया, मजसके िाि वह मस्थमत की गांभीरता 

को समझते हुए तत्काल अस्िंताल िंहुांचे। 

कानूनगो राकेश अग्रवाल न ेिताया कक यह उनका िसवाां खूनिान था। मगर उन्हें काफी खुशी महसूस हुई क्योंकक कोरोना 

वायरस की महामारी के िीच वह अिंनी ड्यूटी के अलावा समाज के मलए भी कुछ अलग से कर िंाए हैं। कानूनगो राकेश 

अग्रवाल इन किनों श्रममक एक्सप्रैस टे्रनों के सांचालन को लेकर ड्यूटी कर रह ेहैं और इससे िंहले वह एसिीएस कॉलेज में 

िसूरे राज्यों से आए लोगों के मलए स्थामिंत ककए गए क्वारनटाईन सेंटसा में भी ड्यूटी कर चुके हैं। 

  

  

---------------------------------------------------- 
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I/25324/2020 

  

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਜਫਰੋਿਪੁਰ 

  

ਸ਼ਰਜਿਕ ਐਕਸਪਰੇਸ ਟਰਨੇ ਤੇ ਜਡਊਟੀ  ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕਾਨ ਨਗ ੋਰਾਕੇਸ਼ ਅਿੱ ਗਰ ਾਲ  ਰਾਤ ਨ ੰ  ਿਸਪਤਾਲ ਪੁਿੱ ਿੇ,  ਖ ਨਦਾਨ ਕਰਕ ੇ
ਿਚਾਈ ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਦੀ ਿਾਨ 

  

ਜਸਰਫ ਪੰਿ ਗਰਾਿ ਖ ਨ ਿਜਚਆ ਸੀ ਅਨੀਜਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥਰਾਇਜਟਸ ਨਾਲ ਪੀਜਿਤ ਔਰਤ ਜ ਿੱ ਚ, ਕਾਨ ੰ ਨਗੋ ਤੁਰੰਤ ਸਾਿਾਿਕ 
ਫਰਿ ਪ ਰਾ ਕਰਣ ਿਸਪਤਾਲ ਪੁਿੱ ਿੇ 

  

ਜਫਰੋਿਪੁਰ,  17 ਿਈ - 

ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੀ ਿਿਾਿਾਰੀ  ਦੇ ਜਖਲਾਫ ਫਰੰਟਲਾਇਨ ਉੱਤੇ ਕੰਿ ਕਰ ਰਿੇ ਿੁਲਾਜਿਿ ਅਤ ੇਅਜਧਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਿਾਿਕ 
ਫਰਿ ਜਨਭਾਉਣ ਜ ਿੱਚ  ੀ ਸਭਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਿਨ ।  ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਸ਼ਾਿ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਜਿਕ ਐਕਸਪਰੈਸ ਟਰਨੇ ਉੱਤ ੇਜਡਊਟੀ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਅਦ 
ਕਾਨ ਨਗੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਿੱ ਗਰ ਾਲ ਜਿਸ਼ਨ ਿਸਪਤਾਲ ਜ ਿੱ ਚ ਗੰਭੀਰ ਰ ਪ ਤੋਂ ਿੀਿਾਰ ਇਿੱਕ ਤੀ ੀਂ ਦੀ ਿਾਨ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਂੁਚ ਗਏ 
ਅਤੇ ਇਿਰਿੇਂਸੀ  ਦੇ  ਕਤ ਖ ਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਿ ਪਰ ਾਰ ਦੀ ਿਦਦ ਕੀਤੀ । 

ਕਾਨ ਨਗੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਿੱ ਗਰ ਾਲ  ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਿਸਪਤਾਲ  ਲੋਂ ਰਾਤ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਇਿਰਿੇਂਸੀ ਕਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂਨ ੰ  
ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਜਕ ਅਨੀਜਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥਰਾਇਜਟਸ ਨਾਲ ਪੀਜਿਤ ਇਿੱ ਕ ਤੀ ੀਂ ਨ ੰ  ਖ ਨ ਦੀ ਤਿੱ ਤਕਾਲ ਜ਼ਰ ਰਤ ਿੈ ।  ਜਿਸਦੇ 
ਿਾਅਦ ਉਿ ਕੈਂਟ ਰੇਲ ੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਸਿੱ ਧਾ ਿਸਪਤਾਲ ਪੁਿੱ ਿੇ ਅਤ ੇਖ ਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ।  ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਔਰਤ ਅਿਰਿੀਤ ਕੌਰ 
6 ਿਿੱਚੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂ ਿੈ ਅਤ ੇਗਰੀਿ ਪਰ ਾਰ  ਲੋਂ ਸਿੰਧਤ ਿੈ ।  ਉਸ ਦੀਆ ਂ5 ਕਜੁਿਆਂ ਿਨ ਅਤ ੇਉਸਦਾ ਪਤੀ  ੀ ਿਿਦ ਰੀ 
ਕਰਦਾ ਿੈ । ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਜ ਿੱਚ ਜਸਰਫ ਪੰਿ ਗਰਾਿ ਖ ਨ ਿਾਕੀ ਿਜਚਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਲਈ ਉਸਨ ੰ  ਖ ਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਸੀ 
।  ਕਾਨ ਨਗੋ ਨੇ ਦਜਸਆ ਜਕਉਂਜਕ ਉਿ ਅਕਸਰ ਖ ਨਦਾਨ ਕਰਦ ੇਰਜਿੰਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਿਸਪਤਾਲ  ਦੇ ਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨੰਿਰ ਸੀ 
।  ਿਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂਨ ੰ  ਫਨੋ ਕਰਕੇ ਤੀ ੀਂ ਦੀ ਿਾਲਤ  ਦੇ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਜਸਆ,  ਜਿਸਦੇ ਿਾਅਦ ਉਿ ਿਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨ ੰ  
ਸਿੱ ਿਝਦੇ ਿੋਏ ਤਿੱਤਕਾਲ ਿਸਪਤਾਲ ਪੁਿੱ ਿੇ । 

ਕਾਨ ਨਗੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਿੱ ਗਰ ਾਲ  ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਸ ਾਂ ਖ ਨਦਾਨ ਸੀ ।  ਿਗਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਜਿਸ ਸ ਿੋਈ 
ਜਕਉਂਜਕ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੀ ਿਿਾਿਾਰੀ  ਦੇ ਜ ਿੱ ਚ ਉਿ ਆਪਣੀ ਜਡਊਟੀ  ਦੇ ਇਲਾ ਾ ਸਿਾਿ ਲਈ  ੀ ਕੁਿੱ ਝ  ਿੱ ਖਰਾ ਕਰ ਪਾਏ 
ਿਨ ।  ਕਾਨ ਨਗੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਿੱ ਗਰ ਾਲ  ਇਨਾੰ ਜਦਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰਜਿਕ ਐਕਸਪਰੇਸ ਟਰੇਨਾਂ  ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਡਊਟੀ ਕਰ ਰਿੇ 
ਿਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਜਿਲਾਂ ਉਿ ਐਸਿੀਐਸ ਕਾਲਿ ਜ ਿੱ ਚ ਦ ਿੱ ਿੇ ਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ ਾਰਨਟਾਈਨ 
ਸੇਂਟਰਸ ਜ ਿੱਚ  ੀ ਜਡਊਟੀ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਨ । 
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