Dispatch No I/18945/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ

ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸੱ ਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਅੱ ਠ ਵਜੇ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਜਸਟਰਟ
ੇ

ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸੱ ਤ ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਸੀ

ਫਰੀਦਕੋਟ 18 ਅਪਰੈਲ੍ 2020 ( ) ਜਜਲ੍ਹਾ ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਵੱ ਲ੍ੋਂ
ਜਜਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੰ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ
ਦੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰਤਾ ਜਵਚ ਜਜਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲ੍ਈ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰ ਬਾਈਨ਼ਿ ਨੰ ਸਵੇਰੇ ਛੇ
ਵਜੇ ਤੋਂ ਲ੍ੈ ਕੇ ਸਾਮ ਸੱ ਤ ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਚਲ੍ਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰਜਹ ਮੰ ਤਰਾਲ੍ੇ ਅਤੇ ਜਨਆਂ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਨੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੰ ਬਾਈਨ ਨੰ ਸਵੇਰੇ ਸੱ ਤ ਵਜੇ
ਤੋਂ ਲ੍ੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱ ਠ ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਚਲ੍ਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਦੱ ਤੇ ਹਨ ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਮਤੀ 31-05-2020 ਤੱ ਕ
ਲ੍ਾਗ ਰਜਹਣਗੇ ।

Dispatch No. (I/18984/2020)
ਦਫਤਰ ਜਜਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ

਼ਿਰਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੰ ਲ੍ੱਭਣ ਲ੍ਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਜਲ੍ੰਕ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ

ਫਰੀਦਕੋਟ 18 ਅਪਰੈਲ੍
ਕੋਜਵਿ -19 ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇੜਲ੍ੇ ਼ਿਰਰੀ ਮਾਲ੍ ਸਟੋਰਾਂ ਨੰ ਲ੍ੱਭਣ ਲ੍ਈ ਇੱ ਕ
ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਜਲ੍ੰਕ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਕਰਜਫਊੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱ ਲ੍ਣ ਦਾ ਲ੍ਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲ੍ਾਰੇ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ https://essentialservices.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਼ਿਰਰੀ ਮਾਲ੍ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਆਨਲ੍ਾਇਨ
ਨਕਸਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲ੍ੋ ਕ ਮੈਿੀਕਲ੍, ਕਜਰਆਨਾ , ਦੁੱ ਧ, ਫਲ੍, ਸਬ਼ਿੀਆਂ ਆਜਦ
ਲ੍ਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੰ ਇਸ ਜਲ੍ੰਕ ਤੇ ਕਜਲ੍ੱਕ ਕਰਕੇ ਲ੍ੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲ੍ਾਰੇ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰਜਫਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਲ੍ਾਇਸੈਂਸ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲ੍ੇ ਸਾਰੇ
ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ ਮਾਲ੍ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਇਸ ਨਕਸੇ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਜਪੰ ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਅੱ ਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਹਲ੍ਤ ਦਾ ਲ੍ਾਭ ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਕੇਸਨ ਬਟਨ ਨੰ
ਚਲ੍ਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Dispatch No. I/18938/2020

ਦਫਤਰ ਜਜਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਜਸਟਰੇਟ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਧੰ ਆਂ ਰਜਹਤ ਤੰ ਬਾਕ ,ਪਾਨ ਮਸਾਲ੍ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਜਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਨਰਮਾਣ ,ਆਯਾਤ -ਜਨਰਯਾਤ , ਆਵਾਜਾਈ
ਅਤੇ ਭੰ ਿਾਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲ੍ਗਾਈ
ਅਜਜਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ੍ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲ੍ ਸਕਦੀ ਹੈ -ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 18 ਅਪਰੈਲ੍ -( )ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨੇ 23ਮਾਰਚ ਨੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਵੱ ਚ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ ਦੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਵੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਜਵਸੇਸ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਧੰ ਆਂ ਰਜਹਤ ਤੰ ਬਾਕ ,ਪਾਨ ਮਸਾਲ੍ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਜਹੇ ਉਤਪਾਦ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ੍ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲ੍ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਜਣਆ
ਹੈ ,ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਨਰਮਾਣ ,ਆਯਾਤ -ਜਨਰਯਾਤ ,ਆਵਾਜਾਈ ,ਜਵਕਰੀ ,ਵੰ ਿ ,ਭੰ ਿਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰਬਾ਼ਿੀ ਤੇ ਅਗਲ੍ੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱ ਕ ਰੋਕ ਲ੍ਗਾ
ਜਦੱ ਤੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ ,ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੰ ਬਾਕਨੋ ਸੀ ਤੰ ਬਾਕ, ਪਾਨ ਮਸਾਲ੍ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਥੁੱ ਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ ਜਵੱ ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲ੍ਣ ਨੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ।ਇਨਹ ਾ
ਉਤਪਾਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰ ਿਾਵਲ੍ੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 268, 269, 270 ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਅਧੀਨ ਪਰਾਪਤ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ ਇਨਹ ਾ ਵਸਤਾਂ ਦੇ
ਉਤਪਾਦਨ, ਜਨਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਜਨਰਯਾਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਵਕਰੀ, ਵੰ ਿ, ਸਟੋਰੇਜ, ਇਸਜਤਹਾਰਬਾ਼ਿੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲ੍ਗਾ ਜਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ
ਉਲ੍ੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੰ ਿੀਅਨ ਪੀਨਲ੍ ਕੋਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 188, 268, 269 ਅਤੇ 270 ਦੇ ਤਜਹਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

(Dispatch No. I/18989/2020)

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਜਟਵ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਜਤਆ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਫਰੀਦਕੋਟ 18 ਅਪਰੈਲ੍ (

)

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਜਹਲ੍ੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾ਼ਿੇਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਜਰੰ ਦਰਾ ਨਗਰ ਜਨਵਾਸੀ ਆਨੰਦ ਗੋਇਲ੍ ਨੰ ਇੱ ਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰ

ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਦੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਿ ਜਵੱ ਚੋਂ ਇਲ੍ਾਜ ਉਪਰੰ ਤ ਜਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ 2 ਅਪਰੈਲ੍ ਨੰ
ਆਨੰਦ ਗੋਇਲ੍ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾ਼ਿਜਟਵ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱ ਜਲ੍ਆ ਸੀ ।ਜਜਸ ਨੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਆਰ ਆਰ ਟੀ ਟੀਮ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਗੁਰ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ
ਮੈਿੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਜਵਖੇ ਦਾਖਲ੍ ਕਰਵਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ ।ਜਜੱ ਥੇ ਕਾਲ੍ਜ ਦੇ ਿਾਕਟਰਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਜਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਇਲ੍ਾਜ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਗੋਇਲ੍ ਦੀ ਹਾਲ੍ਤ ਜਵੱ ਚ ਜਦਨੋ ਜਦਨ ਇਲ੍ਾਜ ਨਾਲ੍ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਜਗਆ ।ਇਲ੍ਾਜ ਉਪਰੰ ਤ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਉਸ
ਦੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਨੈ ਗੇਜਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਜਜਸ ਉਪਰੰ ਤ ਉਸ ਦੀ ਜਸਹਤ ਨੰ ਵੇਖਜਦਆਂ ਗੁਰ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ
ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਚੈਜਕੰ ਗ ਉਪਰੰ ਤ ਉਸ ਨੰ ਜਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲ੍ਥ ਸਾਇੰ ਜਸ਼ਿ ਦੇ ਵੀਸੀ ਿਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਅਤੇ ਜਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਿਾ ਰਾਜਜੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਿੀਕਲ੍
ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾ਼ਿਰੀ ਜਵੱ ਚ ਉਸ ਨੰ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ।
ਦਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਜਹਲ੍ੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾ਼ਿੇਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਆਨੰਦ ਗੋਇਲ੍ ਦੇ
ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਼ਿਾਹਰ ਕਰਜਦਆਂ ਉਸ ਨੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਦੱ ਤੀ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਲ੍ਈ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ,ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ ਤੇ
ਗੁਰ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਦੇ ਸਮਹ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਸਟਾਫ ,ਜਸਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ
ਉਹ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਆਪਣਾ ਸਜਹਯੋਗ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਹੀ ਰਜਹਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਰੇ ਸਮਾਜ ਨੰ
ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱ ਖ ਸਕੀਏ ।
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਿਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਜਮਲ੍ਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਗੁਰ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਦੇ ਸਮਹ ਸਟਾਫ਼ ,ਜਸਹਤ ਕਰਮੀਆਂ 'ਿਾਕਟਰ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ
ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਰੀ਼ਿ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦੀ ਆਈਸੋਲ੍ੇਸ਼ਨ ਵਾਰਿ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ੍ ਦੋ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ

ਪਾਜਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਵੀ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ੍ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਆਨੰਦ ਗੋਇਲ੍ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰ ਤ ਗੁਰ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ
ਮੈਿੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਸਮਹ ਿਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲ੍ਾ ਵਜਧਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਇਲ੍ਾਜ
ਜਵੱ ਚ ਵੀ ਵੱ ਿੀ ਮਦਦ ਜਮਲ੍ੇ ਗੀ।
ਜਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਿਾਕਟਰ ਰਾਜਜੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮਰੀ਼ਿ ਨੰ 02-04-2020 ਨੰ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜਵਖੇ ਦਾਖਲ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਤੇ
04ਅਪਰੈਲ੍ 2020 ਨੰ ਉਸ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪਾ਼ਿੀਜਟਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਜਦਨ ਬਾਅਦ ਅੱ ਜ 18 ਅਪਰੈਲ੍ ਨੰ ਜਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾ ਦੱ ਜਸਆ
ਜਕ ਅਗਲ੍ੇ ਚੌਦਾਂ ਜਦਨਾਂ ਲ੍ਈ ਉਸ ਨੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਜਵੱ ਚ ਰੱ ਜਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਪੰ ਜਵੇਂ ਜਦਨ, ਜਫਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਚੌਦਵੇਂ
ਜਦਨ, ਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਜਫਰ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੋ ਜਕ ਨੈ ਗੇਜਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਨੰਦ ਗੋਇਲ੍ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਗੁਰ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ
ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਸਮਹ ਜਧਰਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਕ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲ੍ਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ
ਮੌਕੇ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਜੇਕਰ ਜਕਸੇ ਜਵੱ ਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲ੍ੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਨੰ ਸਜਚਤ ਕਰਨ ।ਉਨਹ ਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ
ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨੰ ਮਾਤ ਜਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱ ਕ ਸਮਾਜਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ।ਉਨਹ ਾਂ
ਜਕਹਾ ਜਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀ਼ਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲ੍ਾਜ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਆਪਣੀ ਇੱ ਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰ ਵੀ ਤਗੜਾ ਰੱ ਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੇ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ੍ ਕਾਬ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜਫਰ ਤੋਂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ,ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀ
ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ,ਵੀ ਸੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਸੀਐਮਓ ਿਾਕਟਰ ਰਾਜਜੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮਹ ਸਟਾਫ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲ੍ਾ਼ਿ ਕੀਤਾ ਦਾ ਤਜਹ ਜਦਲ੍ੋਂ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਲ੍ਈ ਹਮੇਸਾ ਜਰਣੀ ਰਜਹਣਗੇ ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਆਨੰਦ ਗੋਇਲ੍ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਵਜੰ ਮੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈ ਗੇਜਟਵ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਵੀ ਕੱ ਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਤੋਂ ਜਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ।
ਸਮੁੱ ਚੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਜਹਰ ਲ੍ਈ ਇਹ ਖਬਰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪਜਹਲ੍ਾ ਕਰੋਨਾ ਪਾ਼ਿਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ
ਪਹੁੰ ਜਚਆ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਿਾ.ਜਗਆਨ ਚੰ ਦ ਅਹੀਰ,ਕੋਜਵਿ-19 ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਨੋ ਿਲ੍ ਅਫਸਰ ਿਾ.ਮਨਜੀਤ ਜਕਰਸ਼ਨ ਭੱ ਲ੍ਾ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਐਪੀਜਿਮੋਲ੍ੋਜਜਸਟ ਿਾ.ਜਵਕਰਜੀਤ ਜਸੰ ਘ,ਿਾ.ਅਨੀਤਾ,ਿਾ. ਰਾਜੀਵ ਜੋਸੀ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਸੁਪਰਿੈਂਟਿਾਕਟਰ ਜਕਰਨ ਨੋ ਿਲ੍ ਅਫਸਰ , ਮੁਖੀ ਮੈਿੀਸਨ ਜਵਭਾਗ
ਿਾਕਟਰ ਰਜਵੰ ਦਰ ਗਰਗ, ਿਾਕਟਰ ਨਰੇਸ ਬਾਗਲ੍ਾ,ਿਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਜੋਨ ਭੱ ਟੀ, ਿਾਕਟਰ ਰੋਜਹਤ ਚੋਪੜਾ, ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰੁ
ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦੇ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਿੀਕਲ੍ ਟੀਮ ਨੇ ਅਨੰਦ ਗੋਇਲ੍ ਨੰ ਸ਼ੁੱ ਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆ।

