Dispatch No. : I/19644/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਕੋਜਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨਾ ਲ੍ਾਜ਼ਮੀ-ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿਨ ਡਾ.ਰਜਿੰ ਦਰ
ਬਾਹਰਲ੍ੇ ਸੂਜਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸਹਤ ਿਾਂਚ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 22 ਅਪਰੈਲ੍ 2020 (

) ਕੋਜਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਲ੍ੱਜਿਆਂ ਮਾਸਕ

ਪਜਹਨਣਾ ਹੁਣ ਿਰੂਰੀ ਕਰ ਜਦੱ ਤਾ ਜਿਆ ਹੈ ਿਾਂ ਰੁਮਾਲ੍,ਚੁੰ ਨੀ ਿਾਂ ਪਰਨਾ ਿਿੈਰਾ ਨਾਲ੍ ਿੀ ਮੁੰ ਹ ਢੱ ਜਕਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ੍ ਹੋਣ

ਤੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ, ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਲ੍ਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਪਜਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ
ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਸੁੱ ਜਖਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਸਰਫ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾ.ਰਜਿੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਸਹਤ ਤੇ ਪਜਰਿਾਰ ਭਲ੍ਾਈ

ਮੰ ਤਰੀ ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਜਸੱ ਧੂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਮੂਹ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਿ ਮੈਡੀਕਲ੍,ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਤੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਿਏ ਹਨ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਿਾਿਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਿੋ ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰ ਦਰ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਿਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ

ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਜਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਿਲ੍ੋਂ ਘਰ ਜਿਚ ਆ ਕੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਚੀਿ ਨੂੰ ਹੱ ਥ
ਨਾ ਲ੍ਿਾਇਆ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਸੱ ਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਆਪਣੇ ਿੁੱ ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਿਾਣ। ਿੇਕਰ ਪਾਲ੍ਤੂ ਿਾਨਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਰ ਕਰਿਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ
ਪੰ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਿੀ ਚੰ ਿੀ ਤਰਾਂ ਰੋਿਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ।ਆਪਣੇ ਕੱ ਪਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ੍ ਕੇ ਅਤੇ ਧੋਣ ਲ੍ਈ ਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱ ਖ ਜਦੱ ਤਾ ਿਾਿੇ ਜਿਸ
ਂ ਰੀ ਤੇ ਹੀ ਜਕਸੇ ਬਕਸੇ ਜਿਚ ਪਾ ਜਦੱ ਤਾ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਿੋ ਘਰ ਦੀ ਜਕਸੀ ਅੰ ਦਰਲ੍ੀ ਚੀਜ਼
ਉਪਰੰ ਤ ਬੈਿ, ਪਰਸ, ਚਾਬੀਆਂ ਆਜਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਐਟ

ਨਾਲ੍ ਇਨਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਹੋ ਿਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ੍ ਤੁਸੀਂ ਰੋਿਾਣੂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲ੍ਈ ਨਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਿੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਕਾਰਣ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਹੱ ਥ, ਬਾਹਾਂ, ਿਰਦਨ ਤੇ ਨਹੁੰ ਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਤਰਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ੍ ਸਾਫ ਕਰੋ।ਇਹ ਿੀ

ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਫੋਨ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਿਰਮ ਸਾਬਣ ਿਾਲ੍ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਿਾਂ ਅਲ੍ਕੋਹਲ੍ ਨਾਲ੍ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਲ੍ਆਂਦੀ ਜਕਸੇ ਿੀ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਤਰਾਂ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਜਲ੍ਆਂਦਾ ਿਾਿੇ ਜਿਸ
ਉਪਰੰ ਤ ਜਫਰ ਇਕ ਿਾਰ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ। ਹਰ ਚੀਿ ਨੂੰ ਰੋਿਾਣੂਮਕ
ੁ ਤ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਜਰਿਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਿੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਸਹਤ ਤੇ ਪਜਰਿਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਜਿਭਾਿ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ ਜਿਆਪਕ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਨਾਂ
ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੇਕਰ ਸੁੱ ਕੀ ਖੰ ਘ,ਬੁਖਾਰ ਸਾਹ ਲ੍ੈ ਣ ਜਿੱ ਚ ਤਕਲ੍ੀਫ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ ਫਲ੍ੂ ਕਾਰਨਰ ਨਾਲ੍ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਿੋ ਸਮੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲ੍ਾਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ।ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਿ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਬਾਹਰਲ੍ੇ ਸੂਜਬਆਂ ਚੋ ਆਏ ਕੰ ਬਾਈਨ

ਡਰਾਈਿਰਾਂ,ਮਿਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਿਾਂਚ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਜਦਨ ਲ੍ਈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ
ਜਿੱ ਚ ਰਜਹਣ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਪੰ ਡ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਜਹਯੋਿ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਿ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਧੰ ਨਿਾਦ ਿੀ ਕੀਤਾ । ਉਨਾਂ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰਹੋ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਿੀ ਕੀਤੀ।

Dispatch No. : I/19659/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਨਿੀਆਂ ਜਰਆਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਯੋਿ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰਕੇ ਕੰ ਮਕਾਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ :
ਉਦਯੋਿ ਮੰ ਤਰੀ

ਫਰੀਦਕੋਟ , 22 ਅਪਰੈਲ੍ 2020 ( ) ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਰਜਹ ਮਾਮਲ੍ੇ ਅਤੇ ਜਨਆਂ ਜਿਭਾਿ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਪਛਲ੍ੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜਹਤ ਦਰਸਾਏ ਿਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਜਟੰ ਿ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਜਦਆਂ

ਜਿਹਿੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮਕਾਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਦਯੋਿ ਅਤੇ ਿਣਿ ਜਿਭਾਿ ਦੀ
ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਨ ਲ੍ਾਈਨ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮਕਾਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰ ਿਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਿ ਤੇ ਿਣਿ ਮੰ ਤਰੀ ਸਰੀ ਸੁੰ ਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋਿਾ ਨੇ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਰਜਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ
ਕੰ ਮਕਾਿ ਚਲ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲ੍ਤ ਲ੍ਈ ਇੱ ਕ ਸਮਰਜਪਤ

ਜਲ੍ੰਕ https://pbindustries.gov.in/static/covid9ndustryPermission ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱ ਿੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਪਰਿਾਨਿੀਆਂ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਉਦਯੋਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਿਨਰਲ੍ ਮੈਨੇਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਜਿਆ ਹੈ।

ਜਜ਼ਕਰਯੋਿ ਹੈ ਜਕ ਿਰਜਹ ਮੰ ਤਰਾਲ੍ੇ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ 15-4-2020 ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱ ਚ
ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਰਜਹ ਮਾਮਲ੍ੇ ਅਤੇ ਜਨਆਂ ਜਿਭਾਿ ਿੱ ਲ੍ੋਂ 18-4-2020 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਨ ,ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਕਤ
ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜਹਤ ਦਰਸਾਏ ਿਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਜਟੰ ਿ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਜਦਆਂ ਕੁਝ ਸਨਅਤੀ
ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਿਆ ਜਦੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪੋਰਟਲ੍ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਰਮਾਣ ਕਾਰਿਾਂ ਲ੍ਈ ਜਿਲ੍ਾ ਉਦਯੋਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਿਨਰਲ੍ ਮੈਨੇਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਾਨਿੀਆਂ ਲ੍ੈ ਣ ਦੀ ਜਿਿਸਥਾ

ਿੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਪੋਰਟਲ੍ ਜਿੱ ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਮਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਨਿੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਭੇਿਣ
ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਿ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਅੱ ਿੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਸਹੂਲ੍ਤ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੋ ਿੀਂਦੀਆਂ ਪਰਿਾਨਿੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲ੍ੱਿਣ ਿਾਲ੍ੇ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੋਿੇਿੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਾਨਿੀਆਂ ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ-ਿਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਿੇਿੀ।

Dispatch No. : I/19679/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
- ਮੈਡਮ ਜਯੋਤੀ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਿ
-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਲ੍ਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲ੍ਾ ਜੈਤੋਂ
ਫਰੀਦਕੋਟ , 22 ਅਪਰੈਲ੍ (

) ਨੋ ਵਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਜ਼ਵਡ-19) ਦੇ ਚੱ ਲ੍ਜ਼ਦਆਂ ਲ੍ੱਗੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਿਰਰੀ ਵਸਤਾਂ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਸਵੈ
ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਕਾਰਜਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਮੱ ਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਭਲ੍ਾਈ ਸ਼ਾਿਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਜੋਤੀ ਜ਼ਸੰ ਘ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌ ਰ ਐਸਡੀਐਮ
ਜੈਤੋ ਨੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵੱ ਿ ਵੱ ਿ ਇਲ੍ਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰ ਡਣ ਅਤੇ ਨੋ ਬਲ੍ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ
ਜ਼ਦੱ ਤੀ

ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸੇ ਲ੍ੜੀ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱ ਜ ਸਬ-ਡਵੀਿਨ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ ਇਲ੍ਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਿ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹ ਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਿ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਕੱ ਲ੍ਤ ਮਜ਼ਹਸਸ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਨਕਲ੍ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿੁਦ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆ ਨੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲ੍ਈ ਉਹ ਇਹ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਿ ਵੰ ਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਕਰੀਬ 450 ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਅੱ ਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆ ਨੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਨੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਿਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਪਰਾਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਿੜਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਨੋ ਵਲ੍ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ੍ੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱ ਿਣ ਸਬੰ ਧੀ ਵੀ ਜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਮਸਤ ਸਾਂਈ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਵਕਾਸ ਮੰ ਚ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਡਾ ਵੀਨੰ ਗਰਗ ਜ਼ਪਰੰ ਸੀਪਲ੍
ਭਾਈ ਭਗਤਆਣਾ ਕਾਲ੍ਜ ਆਜ਼ਦ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀਰਾ ਵੰ ਤੀ ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮਸ
ਨੀਰ ਗਰਗ ਬੀਡੀਪੀਓ ਜੈਤੋ ਵੀਹਾਿਰ ਸਨ

Dispatch No. : I/19616/2020
ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਮੰ ਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਿੱ ਧ ਤੋਲ੍ਣ ਿਾਜਲ੍ਆਂ ਜਿਰੁੱ ਧ ਹੋਿੇਿੀ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਤੁਲ੍ਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਚ
ਜਜ਼ਲ੍ੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਚ ਕੱ ਲ੍ ਤੱ ਕ 148108ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ
ਫਰੀਦਕੋਟ 22 ਅਪਰੈਲ੍ 2020 ( ) ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਿੱ ਲ੍ੋਂ

ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਜਜ਼ਲ੍ੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ,ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ ਜਲ੍ਆ ਜਿਆ। ਉਨਾਂ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਚ ਹੁੰ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਤੁਲ੍ਾਈ ਆਜਦ ਦੀ ਚੈਜਕੰ ਿ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ
ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਤੋਲ੍ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣ। ਉਨਾਂ
ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਆਿਤੀਆਂ ਿਾਂ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀ ਿੱ ਧ ਤੋਲ੍ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਿਆ ਉਸ ਜਿਰੁੱ ਧ
ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਿੀ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੀ ਿਾਿੇ
ਤੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱ ਜਖਆ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਿੋ ਕਰੋਨਾ ਿਰਿੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱ ਿੇ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ ਿਾ
ਸਕੇ। ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ
ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਲ੍ਈ ਛਾਂ, ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਾਲ੍ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿੀ ਢੁੱ ਕਿਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕੋਜਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ
ਲ੍ਿਾਏ ਿਏ ਕਰਜਫਊ ਤਜਹਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਮੰ ਡੀਆਂ ਤੱ ਕ ਜਲ੍ਿਾਣ ਜਿਚ ਘੱ ਟੋਂ ਘੱ ਟ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਿੇ ਨੂੰ ਜਖਆਲ੍ ਜਿਚ ਰੱ ਜਖਆ ਿਾਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਚ ਕਣਕ
ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲ੍ਿਾਤਾਰ ਿਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰ ਿਾਬ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ/ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਸਹੂਲ੍ਤ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਢੁੱ ਕਿੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ
ਜਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਕਸਾਨਾਂ ,ਆਿਤੀਆਂ , ਲ੍ੇ ਬਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਇਕ ਲ੍ਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲ੍ਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ
ਜਿਆ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਸਰੀ ਿਸਪਰੀਤ ਜਸੰ ਘ ਕਾਹਲ੍ੋ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੱ ਲ੍

ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਜਜ਼ਲ੍ੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਚ 148108 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਜਿਚ
ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ 132148 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਈ। ਉਨਹ ਾਂ
ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੱ ਲ੍ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਪਨਿਰੇਨ ਿੱ ਲ੍ੋਂ 41357 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ,ਮਾਰਕਫੈਂਡ
ਿੱ ਲ੍ੋਂ 38821 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਿੱ ਲ੍ੋਂ 29180 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਿੇਅਰ ਹਾਊਸ
ਿੱ ਲ੍ੋਂ 16317ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦ ਜਨਿਮ ਿੱ ਲ੍ੋਂ 6473 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਕੀਤੀ ਿਈ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪਾਸ ਜਸਸਟਮ ਲ੍ਾਿੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜਲ੍ਫਜਟੰ ਿ
ਆਜਦ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰ ਿ ਨਾਲ੍ ਚੱ ਲ੍ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਦੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਆ ਰਹੀ।ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੱ ਲ੍ ਤੱ ਕ ਜਜ਼ਲ੍ੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਚ 88990 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ
ਖਰੀਦੀ ਿਈ ਕਣਕ ਦੀ ਜਲ੍ਫਜਟੰ ਿ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।
ਜਡਪਟੀ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਿੌਰਿ ਿਰਿ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਿੱ ਲ੍ੋਂ
ਆਿਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਪਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਮਤੀ 22 ਅਪਰੈਲ੍ ਲ੍ਈ 3645 ,23 ਅਪਰੈਲ੍ ਲ੍ਈ 4475, 24 ਅਪਰੈਲ੍ ਲ੍ੀ4475 ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਣਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਚ ਜਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਪਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜਕਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਪਾਸ ਿਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਿਤੀਆ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਬੰ ਧਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ2 ਜਦਨ
ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਜਦੱ ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

