Dispatch No . I/27633/2020

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 69231 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਜ਼ਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰ ਡ: ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲ੍ਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ ਿੱ ਲ੍ੋਂ

ਪੀ ਐਮ ਜੀ ਕੇ ਏ ਵਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 15 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਪਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਕਿੱ ਲ੍ੋ ਦਾਲ੍ ਪਰਤੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਸਾਬ ਨਾਲ੍ 3 ਮਿੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਿਆ
ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ 28000 ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ/ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਜਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ

ਫਰੀਦਕੋਟ 25 ਮਈ,2020 ( ) ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਪੀ ਐਮ ਜੀ ਕੇ ਏ ਵਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੰ 15 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਪਰਤੀ
ਜੀਅ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਕਿੱ ਲ੍ੋ ਦਾਲ੍ ਪਰਤੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਸਾਬ ਨਾਲ੍ 3 ਮਿੀਨੇ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ੍
84746 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ ਅਿੱ ਜ ਤਿੱ ਕ 69231 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਿੈ।ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱ ਖ
ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਸਆਸੀ ਸਲ੍ਾਿਕਾਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸਰੀ ਕੁਸ਼ਲ੍ਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ।ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 15515
ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਅਿਲ੍ੇ ਜ਼ਤੰ ਨ-ਚਾਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜ਼ਵਭਾਿ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਭਾਰਤ ਭਸ਼ਣ ਆਸ਼ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਰੇ ਜ਼ਵਭਾਿਾਂ
ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਮੋਿਰੀ ਿੋ ਕੇ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦਰਾਂ ਲ੍ਈ ਵੰ ਡੀਆਂ
ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਵੀ ਜ਼ਵਭਾਿੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਡਊਟੀ ਜ਼ਨਭਾ ਰਿੇ ਿਨ।ਉਨਹ ਾਂ
ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੁਣ ਤਿੱ ਕ ਲ੍ਿੱਿਭਿ 28000 ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ/ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਜਦੀਆਂ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ
ਿਈਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਕੰ ਮ ਲ੍ਿਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਿੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਜ਼ਿਤ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਭਾਰਤ ਭਸ਼ਣ ਆਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਰ ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਿੋਲ੍ਡਰ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਸਰੀ ਜਸਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਕਾਿਲ੍ੋ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਤਿੱ ਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਿੁੰ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼
ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲ੍ਿਾਤਾਰ ਚੈਜ਼ਕੰ ਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਚੈਜ਼ਕੰ ਿ ਦੌਰਾਨ ਊਣਤਾਈਆਂ/ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਡਪ ਿੋਲ੍ਡਰ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ
ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਵੀ ਮੁਅਿੱਤਲ੍ ਕੀਤੀ ਿਈ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਵਭਾਿ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਡ ਦੇ ਇਸ ਕੰ ਮ ਨੰ ਜਲ੍ਦੀ ਨੇ ਪਰੇ ਚਾੜਨ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਲ੍ਿੱਿੇ ਿੋਏ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ
ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੰ ਜ਼ਕਸੇ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਵਭਾਿ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਰਿੱ ਬੀ ਸੀਿਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਲ੍ਿਭਿ 5.40 ਲ੍ਿੱਖ
ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ, ਜਦਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲ੍ੇ ਸਾਲ੍ ਕੁਿੱ ਲ੍ 5.35 ਲ੍ਿੱਖ ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਪਰੇ
ਖਰੀਦ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਿ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰ ਮ ਲ੍ਿੱਿਭਿ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਿੋ ਚੁਿੱ ਕਾ
ਿੈ। ਸਮਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਉਕਤ ਖਰੀਦੀ ਿਈ 5.40 ਲ੍ਿੱਖ ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ 5.37 ਲ੍ਿੱਖ ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ

ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰ ਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਆੜਹਤੀਆਂ ਨੰ 97.46% ਪੇਮਟ
ੈਂ ਰਲ੍ੀਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।

dispatch No. I/27663/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਕਰੀਬ 51 ਜ਼ਦਨ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਿੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ
ਿੁਰ ਿੋਜ਼ਬੰ ਦ ਜ਼ਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਜ਼ਵਚੋਂ ਆਖਰੀ 10 ਮਰੀਜਾਂ ਨੰ ਜ਼ਮਲ੍ੀ ਛੁਿੱ ਟੀ
ਿੁਣ ਤਿੱ ਕ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਦੇ 62 ਮਰੀਿ ਿੋਏ ਜ਼ਸਿਤਯਾਬ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ,25 ਮਈ (

)-ਇਿੱ ਥੋਂ ਦੇ ਿੁਰ ਿੋਜ਼ਬੰ ਦ ਜ਼ਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਦੀ ਆਈਸੋਲ੍ੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ ਅਿੱ ਜ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਜ਼ਿੰ ਦੇ 10

ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਜ਼ਟਵ ਮਰੀਿਾਂ ਨੰ ਜ਼ਸਿਤਮੰ ਦ ਿੋਣ ਮਿਰੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ।ਇਿ ਲ੍ੋ ਕ ਿਿਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ ਸਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ
ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪਾਿਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਮਿਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਥੋਂ ਦੀ ਆਈਸੋਲ੍ੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਸੀ ।ਇਿਨਾ 10 ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਸਿਤਯਾਬ ਨਾਲ੍
ਿੀ ਅਿੱ ਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਜਜ਼ਲ੍ਹਆ ਦੀ ਜ਼ਿਣਤੀ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਆ ਜ਼ਿਆ ਿੈ।
ਅਿੱ ਜ ਿੁਰ ਿੋਜ਼ਬੰ ਦ ਜ਼ਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਦੀ ਆਈਸੋਲ੍ੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਲ੍ੋਕਾਂ ਨੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ.
ਡਾ. ਰਾਜ ਬਿਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਿ ਸਾਰੇ ਿੀ ਮਰੀਿ ਜ਼ਸਿਤਯਾਬ ਿਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਿਾਈਡਲ੍ਾਈਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਿਆ ਿੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਥਿੱ ਕ ਜ਼ਮਿਨਤ ਸਦਕ ਅਿੱ ਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਜਜ਼ਲ੍ਹਆਂ ਦੀ
ਜ਼ਿਣਤੀ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਆ ਜ਼ਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰ ਸਰੀ ਿੁਟਕਾ ਸਾਜ਼ਿਬ ਭੇਟ ਕਰ ਸੁਭਕਾਮਨਾਮਵਾਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੁਰ ਿੋਜ਼ਬੰ ਦ ਜ਼ਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਦੇ ਆਈਸੋਲ੍ੇਸ਼ਨ
ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ 10 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਜ਼ਟਵ ਮਰੀਿ ਸਨ ,ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਨੰ ਜ਼ਸਿਤਯਾਬ ਿੋਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈ ਿਜ਼ਟਵ
ਆਉਣ ਮਿਰੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਿੈ ਅਤੇ ਿੁਣ ਤਿੱ ਕ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਦੇ 62 ਮਰੀਜ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਜ਼ਟਵ ਪਾਏ ਿਏ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਿੋਣ
ਮਿਰੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਿਏ ਿਨ।
ਇਕ ਮੌਕੇ ਿੁਰ ਿੋਜ਼ਬੰ ਦ ਜ਼ਸਘ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ ਰਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਸਪਤਾਲ੍ ਤੋਂ ਘਰ ਭੇਜੇ ਿਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਮੋਬਾਈਲ੍ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲ੍ੋਡ ਕਰਵਾਈ ਿਈ ਿੈ ਜ਼ਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱ ਕ ਤਾਂ ਇਸ ਐਪ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਟਰੈਕਰ ਰਾਿੀਂ ਇਨਹ ਾਂ
ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲ੍ੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦਜਾ ਰੋਿਾਨਾ ਇਸ ਐਪ
ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਿੈਲ੍ਥ ਸਬੰ ਧੀ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚੰ ਿੀ ਦੇਖਭਾਲ੍ ,ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਿੋਰ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਿਿੱਈਆ
ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਦੇ ਸਟਾਫ਼,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਿ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

