
 

 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� 30 ਜਨਵਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਰਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ 29 ਮਾਰਚ,2020 ( ) ਕਿੋਵਡ-19 ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਸਰਤੋੜ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ�  30 

ਜਨਵਰੀ 2020 ਤ� ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆ ਂ(ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼) ਅਤੇ ਿਵਦਸ਼ੇ ਯਾਤਰਾ ਤ� ਪਰਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ 

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਉਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। 

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ�ੋਫਾਰਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਿਵਦਸ਼ੇ ਯਾਤਰਾ ਤ� ਪਰਤਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਏਅਰਪੋਰਟ 

ਦਾ ਨਾਮ, ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਿਜਹੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ� 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਥਾਈ ਿਸਰਨਾਵ� ਜ� ਮੌਜੂਦਾ ਠਿਹਰ ਜ� ਹੋਟਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹ ੈਤ� ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ� ਨੰੂ 

ਪੰਜਾਬ ਿਵਚਲੀਆ ਂਆਪਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� ਅਤ ੇਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਿਜਵ� ਿਕ ਮੋਬਾਈਲ, ਲ�ਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ 

ਪਤ ੇਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਬੁਲਾਰੇ ਨ�  ਅੱਗੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ ਤ� ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ 

ਸਰਕਾਰ ਤ� ਲਕੁਾਏ ਤ� ਸਬੰਧਤ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਤ� ਇਲਾਵਾ ਈ-ਮੇਲ dial^112   

punjabpolice.gov.in ਅਤ ੇਵੈ�ਬਸਾਈਟ https://ners.in/ ਉਤੇ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ 112 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਉਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

-- 

http://punjabpolice.gov.in/


ਦਫਤਰ ਿਜਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ 

 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ 4 

 

ਪੈਥਾਲੋਜੀ ਲੈਬ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ�  ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ  ਛੋਟ 

 

ਲੈਬ ਮਾਲਕ ਘਰ ਤ�  ਟੈਸਟ ਦੇ ਸ�ਪਲ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ� ਵਟਸਅੱਪ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗ ੇ

 

ਫਰੀਦਕੋਟ 29 ਮਾਰਚ () ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ�ੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨ�  ਿਮਤੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਲਗਾਏ 

ਕਰਿਫਊ ਉਪਰੰਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਜਲ�ੇ  ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸਵੇਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਜਲ�ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਦੀਆਂ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਪੈਥਾਲੋਜੀ ਲੈਬ ਨੰੂ ਕਰਿਫਊ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ�  ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ 

ਦੀ  ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।  

ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਸ�ੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ  ਲੈਬ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮ� ਰਾਹ� ਆਮ ਲੋਕ� ਦੇ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਣ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸ�ਪਲ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ� ਉਨ� � ਦੇ ਵਟਸਅੱਪ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗ ੇ

। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੈਬ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸ�ਪਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹ� 

ਕਿਹਣਗੇ । 

ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਲੈਬ ਮਾਲਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਸਮ� - ਸਮ� ਿਸਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਬਨਾਉਣਗੇ । ਇਨ� �  ਿਨਯਮ� 

ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਖਲਾਫ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਧਾਰਵ� ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

 



 

ਦਫਤਰ ਿਜਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ 

 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ 3 

 

•ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ� ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ 

 

•ਿਕਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 7ਵਜੇ ਤ� ਸਵਰੇੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ  ਮਜ਼ਦੂਰ� ਸਮੇਤ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗ ੇ

 

•ਿਕਸਾਨ� ਲਈ ਖੇਤ� ਤ� ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮ� ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤ� ਰਾਤ 9ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵਗੇਾ 

 

•ਿਕਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣਗ ੇ

 

ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਕਰਿਫਊ ਦਰੌਾਨ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ,ਕੰਬਾਈਨ� ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਿਲਜਾਣ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ 29 ਮਾਰਚ () ਿਜਲਾ ਮਿੈਜਸਟ�ਟੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ�ੀ ਕਮੁਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨ�  ਿਮਤੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਲਗਾਏ ਕਰਿਫਊ 

ਉਪਰੰਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਜਲ�ੇ  ਦੇ ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਸਮੇਤ 

ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।  

ਿਜਲ�ਾ ਮਿੈਜਸਟ�ੇਟ ਸ�ੀ ਕੁਮਾਰ ਸਰੌਭ ਰਾਜ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ  ਿਕਸਾਨ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਸਵਰੇੇ 06 ਵਜ ੇਤ� ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ ਅਤ ੇ ਖੇਤ� ਤ� ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ� �ਾਮ 07 ਵਜੇ ਤ� �ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ 

ਿਕਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤ� �ਾਮ 07  ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਤੇ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ 

ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਜ� ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ� � 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ , ਿਬਜਾਈ ਂਅਤੇ ਢਆੋ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮ�ੀਨਰੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਟਰਕੈਟਰ , 

ਟਰਾਲੀ , ਕੰਬਾਇਨ ਆਿਦ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ ਹੁਕਮ� ਿਵੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੌ ਤ ੇਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈ । ਸਿਹਕਾਰੀ ਅਤ ੇ

ਿਨ�ਜੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਫਾਰਮ ਮ�ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਸਟਮ ਹਾਇਿਰੰਗ ਸ�ਟਰ� , ਖੇਤੀ ਮ�ੀਨਰੀ ਬ�ਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਕਰਿਫਉ 

ਹੁਕਮ� ਿਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 06 ਵਜੇ ਤ� ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਮ�ੀਨੀ ਦੀ ਿਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੇਰਪਾਰਟਸ 

ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਵੀ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 06 ਵਜੇ ਤ� ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਿਜਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਅੰਦਰ ਬੀਜ , ਖਾਦ , ਕੀਟਨਾ�ਕ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਕਰਿਫਊ ਹੁਕਮ� ਿਵੱਚ ਸਵਰੇੇ 06  ਵਜੇ ਤ� ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹ ੈ । ਇਹ ਦਕੁਾਨਦਾਰ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਬੀਜ , ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾ�ਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।  

ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਸਮ� - ਸਮ� ਿਸਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਬਨਾਉਣਗ ੇ। ਇਸ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ 

ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ  ਸਮਾਿਜਕ ਦਰੂੀ ( 1.5 ਤ� 2 ਮੀਟਰ ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ । ਇਨ� �  ਿਨਯਮ� ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਖਲਾਫ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਧਾਰਵ� ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ । 

 



Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã³êðÕ ÁëÃð, ëðÆçÕ¯à 

 

ÇòèÅÇÂÕ Õ°ôñçÆê ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º çÆÁ» Õ¯ÇôÃ» ÃçÕÅ BA ÇòÁÕåÆ ×°ó×ÅÀ± å¯º ëðÆçÕ¯à ÇñÁ»ç¶ ×Â¶ 

 

îËâÆÕñ Ü»Ú å¯º ìÅÁç À°é·» ù Øð í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ 

 

×°ó×ÅÀ± å¯º ÁÅÂ¶ ÇòÁÕåÆÁ» é¶ Ã Õ°ôñçÆê ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º çÅ è³éòÅç ÕÆåÅ 

 

 ëðÆçÕ¯à BI îÅðÚ, B@B@ ( ) íÅðå ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ÁËñÅé¶ ñÅÕ âÅÀ±é å¯º ìÅÁç ëðÆçÕ¯à Ç÷ñ¶· éÅñ Ãì³èå BA 

ÇòÁÕåÆ Ü¯ ÇÕ ×°ó×ÅÀ± ÇòÖ¶ ò¼Ö ò¼Ö Õ³êéÆÁ» ÇòÚ Õ³î Õð ðÔ¶ Ãé Áå¶ ÇêÛñ¶ ÕÂÆ Ççé» å¯ ÕðÇëÀ± ÕÅðéº 

Õ³êéÆ çÅ Õ³îÕÅð ì³ç Ô¯ä ÕÅðé  Õ³êéÆ ò¼ñ¯º À°é·» ù Õ³î å¯º ÔàÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÃÆ,ÇÂé·» Õ¯ñ éÅ ÔÆ Õ¯ÂÆ ð¯÷Æ ð¯àÆ 

çÅ ÃÅèé ÃÆ Áå¶ éÅ ÔÆ ðÇÔä çÅÍÀ°êð¯Õå ÇÂé·» ÇòÁÕÆÁ» ò¼ñ¯º î°¼Ö î³åðÆ ç¶ ÇÃÁÅÃÆ ÃñÅÔÕÅð Áå¶ ëðÆçÕ¯à ç¶ 

ÇòèÅÇÂÕ Ã Õ°ôñçÆê ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯ éÅñ Ã³êðÕ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ Ã Õ°ôñçÆê ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º é¶ ÁÅêäÅ Çé¼ÜÆ òÅÔé í¶Ü Õ¶ 
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