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1/23312/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲ਼੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ 

ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਬਹੋਰ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਕਆੁਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਹੰੁਚੁਾਉਣਾ 
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਿ-ਿਸਪਾਲ ਜਸੰਘ ਬਰਾੜ 

*ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤ ੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 
’ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇ

ਫਾਜਿਲਕਾ, 9 ਮਈ: 

ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਜਹਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ 6 ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਜਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਹੰੁਚੁ 
ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਅਬੋਹਰ 

ਿਸਪਾਲ ਜਸੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਦੱਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਧਾਰਜਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਕਆੁਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਚਾਹ, ਦੁੱਧ, 

ਜਬਸਕੁੱਟ, ਫਰੂਟ ਪਹੰੁੁਚਾ ਕ ੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦ ੇ ਇਸ ਕਾਰਿ ਅੰਦਰ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਸ. ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰੂ ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਆੁਰਨਟਾਈਨ 
ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਪਜਹਲਾ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਵਿੂਦ ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜਵੱਚੋਂ ਵੱਡ ੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਿ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ 
ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਜਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਨੈੀਟਾਈਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਲਗਾਤਾਰ 

ਿਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ  ਸੈਂਪਜਲੰਗ ਦ ੇਨਤੀਿੇ ਆਉਣ ਤ ੇਕਆੁਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇ
ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੋ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਜਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਨੱਥ 
ਪਾਈ ਿਾ ਸਕੀ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਸਬ ਡਵੀਿਨ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਅਤ ੇ
ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਿੋਰ ਜਦੱਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਸਜਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ  ਬਾਿਾਰਾਂ ਅੰਦਰ 
ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵ ੇਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਨਕਜਲਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਜਹਗੁਰੂ ਕਾਲਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਅਬੋਹਰ, ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਬਹੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ 
ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
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1/23323/2020   

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ 
529182 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜਲਫਜਟੰਗ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ-ਜਿਲਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ 

*653654 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ, 9 ਮਈ 

ਜਿਲਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਰਾਿਜਰਸ਼ੀ ਮਜਹਰਾ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 
ਜਨਰਜਵਘਨ ਿਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 654195 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਜਵੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 653654 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰੰਤ ਜਲਫਜਟੰਗ ਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵੱਲੋਂ 183651 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ 43431 

ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ  176193 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 95478 ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ 
154901 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ 529182 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ 
ਜਲਫਜਟੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
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1/23332/2020 

 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ 

 

ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਾਲਾਬਾਦ ਦ ੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਵਖੇ ਦੂਿੇ ਜਦਨ ਰਾਿ ਬਖਸ ਕੰਬੋਿ 

ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਤੰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ 

*17 ਮਈ ਤੱਕ ਸਮਾਿ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 

ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਭਰੋਸਾ 

ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ/ਿਲਾਲਾਬਾਦ, 09 ਮਈ 

ਸਥਾਨਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਨੂੀਵਰਜਸਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ 
ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਜਤੰਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਮਾਿ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਿਾਨਾ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਲੜੀ ਤਜਹਤ ਅੱਿ ਦੂਿੇ ਜਦਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੂਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਰਾਿ ਬਖਸ ਕੰਬੋਿ ਦੀ ਰਜਹਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਖਾਣਾ ਯਥੂ 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪਰਧਾਨ ਪਰਜਮੰਦਰ ਦੀਪੂ ਵਲੋਂ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸੌਂਜਪਆ ਜਗਆ। 
ਬੀਤੇ ਜਦਨੀ ਜਵਧਾਇਕ ਰਜਮੰਦਰ ਆਵਲਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਿ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕੋਜਵਡ-19 ਤਜਹਤ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ 



ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਜਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਿ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਫੂਡ ਪੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਰੋਿਾਨਾ ਜਤੰਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ 
ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮਰੀਿਾ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਜਕਆ। 

 

ਉਧਰ ਸਮਾਿ ਸੇਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਸੇਤੀਆ ਦਾ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਜਕ ਜਵਧਾਇਕ ਰਜਮੰਦਰ ਆਵਲਾ ਦ ੇਜਦਸਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਮਾਿ ਸੇਵੀ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪੰੁਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਮਈ 
ਤੱਕ ਸਮਾਿ ਸਵੇੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਰੀਿਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦਰਿ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆ ਂਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ 

ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਮਾਿ ਸੇਵੀ ਜਸਰਫ ਆਪਣੀ ਜਨਰਧਾਰਤ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਖਾਣਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 
ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਫੂਡ ਪੈਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਜਹਰ ਦ ੇਦਾਨੀ ਸੱਿਣ ਇਸ ਕੰਮ  ’ਚ 
ਆਪਣਾ ਸਜਹਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਐਚ.ਐਸ. ਬਾਵਾ, ਡਾ. ਅੰਕੁਰ ਉੱਪਲ, ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ, ਰਮੇਸੀ ਲਾਡੀ ਅੇਤ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਮੌਿੂਦ ਸਨ। 
ਤਸਵੀਰ- 
ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਰੱਖ ੇ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦ ੇ ਹੋਏ 
ਪਰਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀਪੂ ਨਾਲ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਅਤ ੇਹੋਰ   


