
 

 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

- ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਆਇਆ- ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ 

- ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਨਹੀਂ 
- ਮਰੀਜ ਦਾ ਗੁਰ  ਗੋਜ਼ਬੰਦ ਜ਼ਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਜ਼ਵਖੇ ਚਲ੍ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਇਲ੍ਾਜ 

- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਅਪੀਲ੍ 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ 8 ਅਪਰੈਲ੍ ( ) ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾ ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ 

ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੁਲ੍ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 2 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਜਹੜੇ ਜ਼ਕ ਇਥੋ ਦੇ ਗੁਰ  ਗੋਜ਼ਬਦ ਜ਼ਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਦੇ 
ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਖੇ ਜੇਰੇ ਇਲ੍ਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ੍ਤ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਜ਼ਥਰ ਹੈ। 
ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ  ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੇ੍ ਜ਼ਦਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਜ਼ਹਲੇ੍ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਏ 
ਅਤੇ ਤਬਜ਼ਲ੍ਕੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ 61 ਸੈਂਪਲ੍ ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਲੈ੍ਬ ਜ਼ਵਖੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 61 ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆ 

ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 60 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ ਜਦ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ 

ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰਨੋਾ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹ।ੈਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਰੀਜ ਜ਼ਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲ੍ਾਜ ਲ੍ਈ ਉਸ ਨ ੰ  ਮੈਡੀਕਲ੍ ਜ਼ਵਖੇ 
ਦਾਖਲ੍ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹ।ੈ 
ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਨੇ ਸਮ ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ 

ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਣੁ ਇਸ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ 
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਮ ੰ ਹ 

ਆਜ਼ਦ ਨ ੰ  ਧੋਂਦੇ ਰਜ਼ਹਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ 
ਜ਼ਕ ਲੋ੍ਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲ੍ਣ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਇਕ ਦ ਜੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਨਾਲ੍ ਫੈਲ੍ਦੀ ਹ।ੈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ  ਅਤੇ  ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ੍ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ 
ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਾਬ  ਪਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

, ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ 

 

ਸਜਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਪਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਿੀ ਿੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ 

• ਸਜਿਕਾਰਤਾ ਜਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਜਦਆਂ 2019-20 ਵਾਲੇ ਜਵੱਤੀ ਨੇਮ ਮੌਿੂਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਜਵਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਜਸੰਘ ਜ ੱਲੋ ਵੱਲੋਂ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ 

ਫਰੀਦਕੋਟ, 8ਅਪਰੈਲ 

ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ/ਲੌ੍ਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ੍ਜ਼ਦਆ ਂਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਹਤ 

ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਲ੍ਈ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਲ੍ਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਸਾਲ੍ ਹੱਦ ਕਰਿਾ ਜ਼ਪਛਲੇ੍ ਜ਼ਵੱਤੀ ਸਾਲ੍ ਵਾਂਗ ਹੀ 
ਜ਼ਮਲੇ੍ਗਾ, ਇਸ ਲ੍ਈ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮਤਾ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਿ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਜ਼ਹਣ ਤੱਕ ਜਮਾਂ  ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾਂ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦ ੇਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਥੋੜੀਂ ਜ਼ਮਆਦ ਦੇ ਫਸਲ੍ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਹੱਦ ਕਰਿਾ) ਲ੍ਈ ਜ਼ਪਛਲੇ੍ 

ਜ਼ਵੱਤੀ ਸਾਲ੍ 2019-20 ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ਵੱਤੀ ਨੇਮ (ਸਕੇਲ੍ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ) ਮੌਜ ਦਾ ਸਾਲ੍ 2020-21 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ 
ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਲ੍ 2019-20 ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਜ ਦਾ ਜ਼ਵੱਤੀ ਵਰੇ ਜ਼ਵੱਚ ਹੱਦ ਕਰਿਾ ਹਾਸਲ੍ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਪਛਲੇ੍ ਜ਼ਵੱਤੀ ਵਰੇ ਜ਼ਵੱਚ ਿਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਲ੍ਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਸ.ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਪਛਲੇ੍ ਜ਼ਵੱਤੀ ਵਰੇ  ਦੌਰਾਨ ਿਮੀਨੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਇਹ ਜ਼ਲ੍ਖ 

ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਜਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਮਟ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਮੀਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਿੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਜ਼ਦੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਿਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇ

ਲੌ੍ਕਡਾਊਨ/ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਮਤੇ/ਦਸਤਾਵੇਿ ਸਭਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲ੍ਏ ਜਾਣ। 
ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲ੍ਈ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲ੍ੀ ਬਕਾਇਆ ਰਜ਼ਹੰਦੀ ਜ਼ਕਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਦ ਕਰਿਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤ ੇਲ੍ਈ ਗਈ ਿਮੀਨ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲ੍ੀਆ ਂ

ਫਸਲ੍ਾਂ ਲ੍ਈ ਫਸਲ੍ੀ ਕਰਿੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲ੍ਾਗ  ਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ। 
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਡੀਿ ਅਤ ੇਸ ਬੇ ਦ ੇਸਮ ਹ ਜੁਆਇੰਟ, ਜ਼ਡਪਟੀ ਤ ੇਸਹਾਇਕ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰਾਂ ਨ ੰ  
ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਜ਼ਬੰਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਹਾ। 
ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਸਆਸੀ ਸਲ੍ਾਹਕਾਰ ਤ ੇਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸ: ਕੁਸ਼ਲ੍ਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ ੱਲੋ੍ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਇਸ ਲੋ੍ਕ ਜ਼ਹੱਤ ਫੈਸਲੇ੍ ਲ੍ਈ ਮੁੱ ਖ 

ਮੰਤਰੀ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ  ਅਤ ੇਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 
ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਫਸਲ੍ੀ ਕਰਿਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਂਲ੍ ਜ਼ਜੱਥੇ ਲੱ੍ਖਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਲ੍ਾਭ ਜ਼ਮਲੇ੍ਗਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨਹ ਾ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਿ ਵੀ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਕ 

ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲ੍ਾ ਕਦਮ ਹੈ। 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

 

- ਐਮ ਪੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵੱਲ੍ੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯ ਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਨ ੰ  17.19 ਲੱ੍ਖ ਦੀ ਲ੍ਾਗਤ ਵਾਲ੍ੀ ਐਬਂ ਲ੍ੈਂਸ ਭੇਟ 

 

- ਐਬਂ ਲ੍ੈਂਸ ਵੈਂਟੀਲੇ੍ਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਧੁਜ਼ਨਕ ਉਪਕਰਨਾ ਨਾਲ੍ ਲੈ੍ਸ 

 

- ਵੀ ਸੀ ਡਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਐਮ ਪੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ 8 ਅਪਰੈਲ੍,2020 (  ) ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੋ੍ਕ ਸਭਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਅੱਜ ਐਮ ਪੀ ਲ੍ੈਂਡ ਫੰਡ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 

ਯ ਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਆਫ ਹੈਲ੍ਥ ਸਾਇੰਸਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨ ੰ  17.19  ਲੱ੍ਖ ਦੀ ਲ੍ਾਗਤ ਵਾਲ੍ੀ ਅਜ਼ਤ ਆਧੁਜ਼ਨਕ ਜ਼ਸਹਤ ਸਹ ਲ੍ਤਾਂ ਵਾਲ੍ੀ ਐਬ ਲ੍ੈਂਸ 

ਭੇਟ ਕੀਤੀ।ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਇਹ ਐਬਂ ਲ੍ੈਂਸ ਵੀ ਸੀ ਡਾ  ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ਹਤ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸਰੀ ਸ ਰਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ 
ਹਾਿਰੀ ਜ਼ਵੱਚ ਲੁ੍ਜ਼ਧਆਣਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ। 
 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਮਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪ ਰਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਜ਼ਭਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ 

ਜ ਝ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਫਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਦ ਕਰੀਏ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

17.19 ਲੱ੍ਖ ਦੀ ਲ੍ਾਗਤ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਤਆਰ ਇਹ ਅਜ਼ਤ ਆਧੁਜ਼ਨਕ ਐਬਂ ਲ੍ੈਂਸ ਜ਼ਵੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇ੍ਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਤ 

ਆਧੁਜ਼ਨਕ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਹਨ।ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ੍ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯ ਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਲੱ੍ਗਦੇ ਇਲ੍ਾਜ਼ਕਆਂ ਨ ੰ  ਭਾਰੀ ਜ਼ਸਹਤ 

ਸਹ ਲ੍ਤਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵਗੇਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਸਮ ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲ੍ਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲੋ੍ਕ ਜ਼ਹਤ ਜ਼ਵੱਚ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਫੈਲ੍ਣ 

ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ। 
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯ ਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਆਫ ਹੈਲ੍ਥ ਸਾਇੰਸਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਡਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮ ਲ੍ਈ ਐੱਮ ਪੀ ਜਨਾਬ 

ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਅਜ਼ਤ ਆਧੁਜ਼ਨਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ੍  ਲੈ੍ੱਸ ਇਸ ਐਬਂ ਲ੍ੈਂਸ ਨਾਲ੍ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 

ਯ ਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਅਤੇ ਨਾਲ੍ ਲੱ੍ਗਦੇ ਇਲ੍ਾਜ਼ਕਆਂ ਨ ੰ  ਵੱਡੀ ਸਹ ਲ੍ਤ ਜ਼ਮਲੇ੍ਗੀ।   



 

 

 

 

 

 

 

 

ਦਫਤਰ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ  

- ਲੱ੍ਕੜ ਦ ੇਕਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਇਕਾਈਆ ਂਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛਟੋ 

  

- ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਮਾਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  

 

- ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ੍ਕ ਡੀ.ਐਫ. ਐਸ.ਸੀ. ਨਾਲ੍ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  

 

- ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼  

 

ਫਰੀਦਕੋਟ 8 ਅਪਰੈਲ੍ -(   ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ੈਜਸਟਰਟੇ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਵੱਚ ਹਾੜਹੀ ਦੇ ਸੀਿਨ ਨ ੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਜ਼ਦਆ ਂਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ ਕਰੇਟ ਬਣਾਉਣ 

ਵਾਲ੍ੀਆ ਂਇਕਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਕਰੇਟਾ  ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਪਲ੍ਾਈ 

ਹੋ ਸਕੇ। 
ਉਨਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਗਰਜ਼ਹ ਮਾਮਲੇ੍ ਅਤ ੇਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਭਾਗ , ਚੰਡੀਗੜ ਵੱਲ੍ੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਮਤੀ  01 . 04 . 2020 ਰਾਂਹੀ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱਚ 

ਜ਼ਲ੍ਆਦਂਾ ਸੀ ਜ਼ਕ ਹਾੜਹੀ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋ੍ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤ ੇਓਪਨ ਏਰੀਆ ਂਜ਼ਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਲੱ੍ਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟਾਂ  ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ । ਇੰਨਹ ਾਂ ਲੱ੍ਕੜ ਦ ੇਕਰੇਟ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲ੍ੀਆ ਂਇਕਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਛਟੋ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ।  
ਇਸ ਲ੍ਈ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਲੱ੍ਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਹਰ ਰੋਿ ਸਵੇਰੇ 10 . 00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 . 

00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲ੍ਾਉਣ ਅਤ ੇਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੋਂ ਛਟੋ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆ ਂਦ ੇਮਾਲ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਹ ਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜ਼ਵੱਚ 

ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੇ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲ੍ਈ ਡੀ . ਐਫ . ਐਸ . ਸੀ . ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ੍ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਜ਼ਜਹਾ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ 
ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦ ੇਮਾਲ੍ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ / ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ / ਜ਼ਨਮਨਹਸਤਾਖਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ - ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ - ਜ਼ਬੰਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ਅਤ ੇਫੈਕਟਰੀ ਜ਼ਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੇ੍ਬਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਖਾਸ 

ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ( ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਦ ੋਮੀਟਰ ) ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ । ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆ ਂਜ਼ਖਲ੍ਾਫ 

ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ੍ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਮਤੀ 08 - 04 - 2020 ਤੋਂ ਅਗਲੇ੍ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲ੍ਾਗ  ਰਜ਼ਹਣਗੇ 

 


