
• Dispatch No I/17870/2020 

• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕਟੋ 

 

 

• ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਊਟੀ ਲ੍ਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਰ ਬਰ ਜ਼ਿਆਰ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ  

 

• ਟੀਮ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਕਰੋਨਾ ਪਾਿਜ਼ਟਵ ਮਰੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਹਸਪਿਾਲ੍ ਪਹ ੰਚਾਉਣ ਅਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਅਿੇ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਨਭਾਈ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜ਼ਹਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ  

 

• ਟੀਮ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਆਪਣੀ ਿੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸ ਰੱਜ਼ਿਆ ਲ੍ਈ ਵਰਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਜ਼ਕੱਟਾਂ  

 

• ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ,11 ਅਪਰੈਲ੍ -(     )- 

 

• ਜਦੋਂ ਪ ਰਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਜ਼ਭਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਜ ਝ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਸ ਨਾਿ ਕ ਸਜ਼ਿਿੀ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਸਹਿ ਜ਼ਵਭਾਗ ,ਪ ਲ੍ੀਸ ਿੇ 
ਜ਼ਸਵਲ੍ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਿ ਵੱਿ ਜ਼ਵੰਗਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲ੍ਗਾਿਾਰ ਬੜੀ ਬਾਿ ਬੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਸਜ਼ਿਿੀ 
ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਸਹਿ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦਾ ਸਮ ੱਚਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਿਮ ਜ਼ਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸ ਰੱਜ਼ਿਆ ਲ੍ਈ ਅਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਲ੍ਾਜ ਲ੍ਈ 

ਜ਼ਸਰ ਿੋੜ ਯਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 

 

• ਜ਼ਜੱਿੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ਦੇ ਵਾਈਰਸ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਿੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਵੱਿੀ ਪੱਧਰ ਿੇ ਕਾਰਜ ਕੀਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ,ਉਿੇ ਹੀ ਜ਼ਸਹਿ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਿ 

ਵੱਿ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਜ਼ਨਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਲ੍ ਦੀ ਪ ਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 

 

• ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਿਾ. ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਕ ਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਾਪਿ ਕੀਿੀ ਗਈ ਆਰ .ਆਰ .ਟੀ (ਰੈਜ਼ਪਿ ਜ਼ਰਸਪਾਂਿ 

ਟੀਮ) ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਨੋਿਲ੍ ਅਫਸਰ ਿਾਕਟਰ ਅਨੀਿਾ ਚੌਹਾਨ ਅਿੇ ਿਾਕਟਰ ਜ਼ਵਕਰਮਜੀਿ ਜ਼ਸੰਘ ਹਨ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ੍ੀ ਸਮ ੱਚੀ ਟੀਮ 

ਵੱਲ੍ੋਂ  ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਊਟੀ ਪ ਰੀ ਲ੍ਗਨ ,ਜ਼ਮਹਨਿ ਅਿੇ ਜ਼ਸਰੜ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 

 

 

• ਿਾਕਟਰ ਅਨੀਿਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਵਸਿਾਰ ਸਜ਼ਹਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਟੀਮ ਜ਼ਵੱਚ ਿਾ. ਪਰਮਜੀਿ ਬਰਾੜ 

ਐਮ.ਿੀ ਮੈਿੀਸਨ ,ਿਾਕਟਰ ਮਨਪਰੀਿ ਕੌਰ ਈ. ਐੱਨ .ਟੀ ਸਪੈਸ਼ਜ਼ਲ੍ਸਟ ,ਿਾਕਟਰ ਰਜ਼ਵੰਦਰ ਸਰਾਂ ਮਾਈਕਰੋਜ਼ਬਅਲ੍ਜ਼ਜਸਟ ,ਲ੍ਵਪਰੀਿ ਕੌਰ 

ਨਰਜ਼ਸੰਗ ਸਟਾਫ ,ਹਰਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਲੈ੍ਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ ਅਿੇ ਸ ਜ਼ਮਿਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਲੈ੍ਬ ਅਟੈਂਿੈਂਟ ਆਜ਼ਦ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹਨ ,ਵੱਲ੍ੋਂ  ਆਪਣੇ 



ਕੰਮ ਅਿੇ ਸਮ ੱਚੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਿੇ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸ ਰੱਜ਼ਿਆ ਦਾ ਜ਼ਵਸੇ਼ਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ।ਇਹ ਟੀਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ 
ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਅਿੇ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਸੈਂਪਲ੍ ਲੈ੍ਣ ਵੇਲੇ੍ ਅੱਿ ਆਧ ਜ਼ਨਕ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. (ਪਰਸਨਲ੍ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਕਜ਼ਵਪਮੈਂਟ ) ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਆਰ 

ਹ ੰਦੀ ਹੈ । 

 

• ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ ਟੀਮ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਿ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ਣ ਿੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਿ ਰੰਿ ਸ ਰੱਜ਼ਿਅਿ ਹਸਪਿਾਲ੍ ਜ਼ਵਿੇ 
ਪਹ ੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਲੈ੍ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਿ ਸੈਂਪਲ੍ ਪਾਿਜ਼ਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਪ ਰੇ 
ਇਲ੍ਾਕੇ ਨ ੰ  ਸੀਲ੍ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਉਸ ਉਪਰੰਿ  ਪਾਜਜ਼ਟਵ ਜ਼ਵਅਕਿੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਵੱਚ ਆਏ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਇਕੱਿਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ 

ਲ੍ਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚ ਣੌਿੀਆਂ ਭਰਪ ਰ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ,ਪਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਵਚਲ੍ੀ 
ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ ਰੀ ਿਰਹਾਂ ਚੜਹਦੀ ਕਲ੍ਾ ਜ਼ਵੱਚ ਹਨ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਊਟੀ ਪ ਰੀ ਲ੍ਗਨ ,ਜ਼ਮਹਨਿ ਅਿੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਭਾ ਰਹੇ 
ਹਨ ।ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫ਼ਰੀਦਕਟੋ ਦੇ ਜ਼ਜਹੜੇ ਦੋ ਮਰੀਿ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਜ਼ਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਾਲ੍ਿ ਜ਼ਵੱਚ ਲ੍ਗਾਿਾਰ 

ਸ ਧਾਰ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਿੇ ਉਹ ਪ ਰੀ ਿਰਹਾਂ ਿੰਦਰ ਸਿ ਹਨ ।ਇਨਹ ਾਂ ਦਵੋੇਂ ਪਾਜਜ਼ਟਵ  ਮਰੀਿਾਂ ਦੇ ਕੰਟਕੈਟ ਜ਼ਵੱਚ ਆਏ ਕ ੱਲ੍ 52 ਜ਼ਵਅਕਿੀਆਂ 
ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ ਅੰਜ਼ਮਰਿਸਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ 50 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪਰੋਟ ਪਰਾਪਿ ਹੋਈ ਅਿੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਪਲ੍ ਨੈਗਜ਼ਟਵ 

ਆਏ ਹਨ ਅਿੇ ਦੋ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ । 

 

• ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਿਾ ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਕ ਮਾਰ ਨੇ ਸਮ ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਫੈਲ੍ਣ 

ਿੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਜ਼ਸਹਿ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ 
ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਅਿੇ ਇਸ ਜ਼ਭਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਿੋਂ ਰਕੋਣ ਜ਼ਵੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਮ ੱਲ੍ਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dispatch No I/17878/2020 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਰ ਰਿ ਅਨ ਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆ ਂਮ ੱ ਿ ਫਸਲ੍ਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮ ਕੰਮਲ੍ - ਮ ੱ ਿ ਿੇਿੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ  

 

ਫਰੀਦਕੋਟ ,  11 ਅਪਰੈਲ੍ -(         )-ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮ ੱ ਿ ਿੇਿੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਿਾ . ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਸੰਘ ਰੋਿੇ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੀ 
ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਲ੍ਈ ਨਰਮੇ , ਮੱਕੀ ਅਿੇ ਗਰਮ ਰ ੱ ਿ ਦੀ ਮ ੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਲ੍ਈ ਸਬਜ਼ਸਿੀ ਵਾਲੇ੍ ਬੀਜ ਦੀ ਜ਼ਵਵਸਿਾ ਿਰ ਰਿ ਅਨ ਸਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਜ ਿੀਲ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਲੋ੍ੜੀਦੀਆ ਂਛਟੋਾ ਜ਼ਦੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ 
ਿਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ੍ ਿੋਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਿ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਦਾਣਾ ਿਰੀਜ਼ਦਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  
ਅਪੀਲ੍ ਕੀਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਪ ਰੀ ਿਰਹਾਂ ਸ ਕਾ ਕੇ ਸਾਫ ਸ ਿਰੀ ਕਣਕ ਮੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਲੈ੍ ਕੇ ਆਉਣ ਿਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਿੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਮੇ ' ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਫੈਲ੍ਣ ਿੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਕੰਬਾਇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੈਨੀਟਾਈਜ 

ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ , ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਨਜੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿਾਸ ਜ਼ਿਆਲ੍ ਰੱਿਣ ਲ੍ਈ ਪਰੇਜ਼ਰਿ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ ਅਿ ੇਆਪਣੇ ਹੱਿਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਦਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ 

ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜਾਵੇ ਅਿ ੇਉਨਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਆਪਸ ਜ਼ਵੱਚ , ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨਾਲ੍ ਘੱਟ ੋ- ਘੱਟ 01 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲ੍ਾ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾਵੇ 

ਅਿੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੱਲ੍ੋਂ ਵੀ ਇਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ੍ ਹੱਿ ਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਕੰਬਾਇਨ ਦੇ ਕਾਜ਼ਮਆ ਦ ਆਰਾ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਾ ਜਰ ਰੀ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ । |  

 

ਇਸ ਿੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਿੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਅਣਸ ਿਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਬਜਲ੍ੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਢਲ੍ੀਆ ਂਿਾਰਾਂ , ਟਰਾਂਸਫਰ 

, ਜੀਓ ਜ਼ਵੱਚ ਸਪਾਰਜ਼ਕੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਬਜਲ੍ੀ ਦੀ ਸਪਾਰਜ਼ਕੰਗ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਪੀ . ਐਸ . ਪੀ . ਸੀ . ਐਲ੍ ਨ ੰ  ਿ ਰੰਿ ਜ਼ਦਿੀ ਜਾਵੇ ਅਿ ੇਟਰਾਂਸਫਰ ਦ ੇਆਲੇ੍ ਦ ਆਲੇ੍ 

ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ 08 ਫ ਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜ਼ਵਚ ਕਰ ਲ੍ਈ ਜਾਵੇ ਅਿ ੇਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦ ੇਿਾਲ੍ ਜਾਂ ਚਲੇ੍ , ਚ ਬੱਚੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਿੇ ਜਾਣ ਿਾਂ ਜੋ ਲੋ੍ੜ ਸਮੇ ਵਰਿੋਂ ਜ਼ਵਚ 

ਜ਼ਲ੍ਆਦਂੇ ਜਾ ਸਕਣ । ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਿੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ੍ਾਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਿ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਿਾਲ੍ਮੇਲ੍ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਅਿੇ ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਿਰਹਾਂ 
ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਿੇ ਿੇਿੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦ ੇਜ਼ਕਸਾਨ ਕਾਲ੍ ਸੈਟਰ 01639 - 254834 ਅਿੇ ਮ ੱ ਿ ਿੇਿੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜੀ ਦੇ ਮਬੋਾਇਲ੍ ਨੰਬਰ 

98159 - 75824 ਿੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ । 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispatch No I/17882/2020 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ,ਿ ਲ੍ਾਈ ਅਿ ੇਜ਼ਵਕਰੀ ਆਜ਼ਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ  
 

•ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ,ਆੜਹਿੀਆਂ ,ਿਜ਼ੋਲ੍ਆ ਂਅਿ ੇਿਰੀਦਦਾਰਾਂ ਆਜ਼ਦ ਨ ੰ  ਵੱਿ ਵੱਿ ਹਦਾਇਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼  

 

•ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਿੱਕ ਹੋਵੇਗੀ  

 

•ਮੰਿੀਆ ਂ,ਿੇਿਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਅਿੇ ਜ਼ਸਹਿ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਿਾਂ ਦੀ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼  

 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ,11 ਅਪਰੈਲ੍  

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜ਼ਹ ਜ਼ਵਭਾਗ ,ਿੇਿੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਿ ੇਪੰਜਾਬ ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਦੀਆ ਂ

ਜ਼ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ,ਆੜਹਿੀਆਂ ਿੋਜ਼ਲ੍ਆਂ ਆਜ਼ਦ ਲ੍ਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ,ਿ ਲ੍ਾਈ ਅਿ ੇਜ਼ਵਕਰੀ ਆਜ਼ਦ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਿੇ 
ਹਨ  

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਹ ਕਮਾਂ ਅਨ ਸਾਰ 23 ਮਾਰਚ ਿੋਂ ਚੱਲ੍ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ 
ਚੱਲ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ  7 ਵਜੇ ਿੱਕ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਿ ਕੀਿਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਿੋਂ ਸਵੇਰੇ  6 ਵਜੇ ਿੱਕ ਕਣਕ ਦੀ 

ਫ਼ਸਲ੍ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ੍ ਕਟਾਈ ਿੇ ਪ ਰਨ ਿੌਰ ਿ ੇਰੋਕ ਲ੍ਗਾ ਜ਼ਦੱਿੀ ਹੈ । 



ਇਸ ਿੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ੈਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲ੍ਚਰ ਮਾਰਕੀਜ਼ਟੰਗ ਬੋਰਿ ਵੱਲ੍ੋਂ ਆੜਹਿੀਆ ਂ,ਿੋਜ਼ਲ੍ਆਂ , ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਅਿ ੇਿਰੀਦਦਾਰਾਂ ਆਜ਼ਦ 

ਲ੍ਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹ ਕਮ ਜ਼ਦੱਿਾ ਹੈ , ਜ਼ਜਸ ਅਨ ਸਾਰ  

ਆਰ . ਐਮ . ਐੱਸ . 2020 - 21 ਿਰੀਦ ਸੀਿਨ 15 ਅਪਰੈਲ੍ ਿੋਂ 16 ਜ ਨ ਿੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ।  

ਮੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਭੀੜ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਨ ੰ  15 ਅਪਰੈਲ੍ , 2020 ਿੋਂ 45 ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਨਯਮਿ ਕੀਿੀ ਜਾਏਗੀ । ਿਰੀਦ ਨ ੰ  ਜ਼ਨਯਮਿ 

ਕਰਨ ਲ੍ਈ , ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਆੜਿੀਆ ਂਨ ੰ  ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਿ ਿਾਰੀਿ ਅਿ ੇਮੰਿੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਕ ਪਨ ( ਹੋਲੋ੍ਗਰਾਮ / QRਕੋਿ ਦੇ ਨਾਲ੍ ) ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  
ਜਾਰੀ ਕੀਿੇ ਜਾਣਗੇ । ਜ਼ਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਸੌਂਜ਼ਪਆ ਜ਼ਗਆ ਕ ਪਨ , ਉਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਉਪਜ / ਕਣਕ ਨ ੰ  ਕ ਪਨ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਿਰੀਿ ਅਿ ੇਮੰਿੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲ੍ਜਾਣ 

ਲ੍ਈ ਪਰਜ਼ਮਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਕ ਕ ਪਨ  ਇਕ ਿਪਿ ਲ੍ਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰਿਾਿ 1 ਕ ਪਨ  1 ਟਰਾਲ੍ੀ ਲ੍ਈ ( ਅੰਦਾਜਨ 50 ਕ ਇੰਟਲ੍ ) । ਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਿਾ 
ਜ਼ਗਆ ਕ ਪਨ ਇਸਿੇਮਾਲ੍ ਨਾ ਕੀਿਾ ਜ਼ਗਆ ਿਾਂ ਕ ਪਨ ਰੱਦ ਸਮਜ਼ਝਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੰਿੀ ਲ੍ਈ ਕ ਪਨ ਉਸ ਮੰਿੀ ਜ਼ਵਚ ਉਪਲ੍ਬਧ ਜਗਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ ਜਾਰੀ 

ਕੀਿੇ ਜਾਣਗੇ , ਭਾਵ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰਗ  ਿ ੇਜ਼ਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ । ਕ ਪਨ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਕਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ - ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਕਜ਼ਟੰਗ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੰ  
ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ । ਕ ਪਨ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਕੋਈ ਇਲੈ੍ਕਟਰਾਜ਼ਨਕ  ਕ ਪਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਿ ੇਨਾ ਹੀ ਕ ਪਨ ਦੀ ਸਕੈਨ 

ਕੀਿੀ ਕਾਪੀ , ਮੰਿੀ ਜ਼ਵਚ ਦਾਿਲ੍ ਹੋਣ ਲ੍ਈ ਵੈਜ਼ਲ੍ਿ ਹੋਵੇਗੀ । 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਪਰੋਕਿ ਹਦਾਇਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ ਮੰਿੀ ਜ਼ਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਿੀ ,ਜ਼ਕਸਾਨ 

,ਆੜਹਿੀਆ ਿੋਲ੍ਣ ਵਾਲ੍ਾ ਆਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ ਅਿੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਸਹਿ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਿੇ ਜਾਰੀ ਕੀਿੀ ਐਿਵਾਈਿਰੀ ਅਨ ਸਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ 
ਅਿੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਿੇਗਾ ।ਹਰ ਅਨਾਜ ਮੰਿੀ ਸਮੇਿ ਆਰਿੀ ਮੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆੜਹਿੀ,ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ,ਜ਼ਸਹਿ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਿੀਆਂ ਹਦਾਇਿਾਂ 
ਅਨ ਸਾਰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ,ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਿੇ ਹੱਿ ਧੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ।ਉਨਹ ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਗਹ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਿੇ ਿੇਿੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ 

ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਿੀਆਂ ਹਦਾਇਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਆਦਸੇ ਜ਼ਦੱਿ।ੇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ  

 

ਘਰ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰੀ-ਿਾ.ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਕ ਮਾਰ 

 

51 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ,1 ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ 11 ਅਪਰੈਲ੍  (     ) ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਕ ਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦ ੇਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਮ ਿਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੋਜ਼ਵਿ -19 ਦੀ 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜ਼ਵਰ ੱ ਧ ਜ਼ਵੱਢੀ ਇਸ ਮ ਜ਼ਹੰਮ ਿਜ਼ਹਿ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਵੱਿ-ਵੱਿ ਟੀਮਾਂ ਗਜ਼ਠਿ ਕੀਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੋਿੇਜ਼ਟਵ ਆਏ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ 
ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿੇਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਮਿੈੀਕਲ੍ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਅਿ ੇਸੈਂਪਲ੍ ਲੈ੍ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਮਲ੍ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲ੍ਆਦਂੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ।ਸਿਾਨਕ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਹਸਪਿਾਲ੍ ਜ਼ਵਿੇ ਸ.ਅਵਿਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬਰਾੜ ਵੈਲ੍ਫੇਅਰ ਸ ਸਾਇਟੀ ਦ ੇਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਹੱਟ ਸਿਾਜ਼ਪਿ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ 

ਿਾਂ ਜੋ ਹਸਪਿਾਲ੍ ਜ਼ਵਿੇ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲ੍ਾ ਜ਼ਵਅਕਿੀ ਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਿੇ ਉਸਿ ੇਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਦੇੇੇ 51 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ ਅਿੇ ਹ ਣ ਜ਼ਸਰਫ 1 ਸ਼ੈਪਲ੍ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਿਾ. ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਕ ਮਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਿੋਂ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਅਿੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਿਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰ 

ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲ੍ਾ ਕੀਿਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਮ ੱ ਿ ਮੰਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਅਿੇ ਜ਼ਸਹਿ ਮੰਿਰੀ ਬਲ੍ਵੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧ  ਵੱਲ੍ੋਂ 



ਹ ਣ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਵਚ ਪਾਿੇਜ਼ਟਵ ਅਿੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਿੀ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਿੀ ਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ 
ਲ੍ਾਿਮੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱਿਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਗਹਾ ਰ ਮਾਲ੍,ਚ ੰਨੀ ਜਾਂ ਪਰਨਾ ਵੀ ਮ ੰਹ ਿੇ ਲ੍ਪੇਜ਼ਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਜ਼ਕ ਰੱਿਣ 

ਅਿੇ ਘਰ ਰਹੋ ਸ ਰੱਜ਼ਿਅਿ ਰਹੋ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਵੀ ਕੀਿੀ। 

 

Dispatch no.  I/17918/2020 

 

 

 

  

 

  

 

 


