Dispatch No I/20264/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਕੋਜ਼ਿਡ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਾਂ/ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਾਂ ਦੀ
ਦੇਸ਼ ਿਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
ਪਜ਼ਰਿਾਜ਼ਰਕ ਮੈਂਬਰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 01639
250338 'ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 25 ਅਪਰੈਲ੍-ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰਟ
ੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੋਰਭ ਰਾਜ ਨੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਕੋਜ਼ਿਡ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਦੇਸ਼ ’ਚ
ਫ਼ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਜ਼ਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ,ਨਿਦੀਕੀ ਜਾਾਂ
ਜ਼ਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਾਂ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦਾ ਚਾਹਿਾਨ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁ ਰੰਤ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇ।ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਿੀਿਨ ਦੇ ਐਸ
ਡੀ ਐਮ ਜਾਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ਨੰਬਰ-01639 250338’ਤੇ ਿੀ ਜ਼ਲ੍ਖਿਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲ੍ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਜ਼ਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਫ਼ਸੇ
ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜ਼ਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਕੋਲ੍ ਮੌਜਦ
ੂ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਿਦੇਸ਼ ’ਚ
ਿਰਤਮਾਨ ਪਤਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਨਾਲ੍ ਗਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਸ
ਨਾਲ੍ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿਾਲ੍ੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹਿਾਈ ਅੱਡਾ,
ਆਜ਼ਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਮੁਕਮ
ੰ ਲ੍ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣ।ਉਨਹਾਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਦਫ਼ਤਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਸਟੇਟ ਕੋਿਡ ਕੰਟਰੋਲ੍
ਰੂਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ, ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਅਗਲ੍ੀ
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲ੍ੀਕੀ ਜਾਿੇਗੀ।

Dispatch I/20287/2020
ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਹੀ ਅਸਲ੍ ਸੇਿਾ-ਸਹੋਤਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ 25 ਅਪਰੈਲ੍ (
) ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਿਕਾਸ) ਸ਼ਰੀ
ਪਰੀਤਮਜ਼ਹੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਜ਼ਪੰਡ ਗੋਲ੍ੇਿਾਲ੍ਾ ਜ਼ਿਖੇ ਬਣੀ ਗਊਸ਼ਾਲ੍ਾ ਦਾ
ਜ਼ਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਹਨਾ ਿੱਲ੍ੋਂ ਪਸ਼ੂਆਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਭ ਸੰਭਾਲ੍ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਾਂ ਨੂੰ
ਾਂ ੀਆਾਂ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਸਥਾਰ ਸਾਜ਼ਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਗਈ। ਉਨਹਾਾਂ
ਆਉਦ
ਇਲ੍ਾਕਾ ਜ਼ਨਿਾਸੀਆਾਂ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲ੍ਾ ਗੋਲ੍ੇਿਾਲ੍ਾ ਲ੍ਈ ਿੱਧ
ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਾਨ , ਚਾਰਾ ,ਤੂ ੜੀ ਆਜ਼ਦ ਦੇਣ ਤਾਾਂ ਜੋ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ੍
ਪਾਲ੍ਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨਹਾਾਂ ਨੋਜਿਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ੍ਣ ਅਤੇ ਆਧੁਜ਼ਨਕ
ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਬੇਜੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਅਿਾਰਾ ਨਾਾਂ ਛੱਜ਼ਡਆਾਂ
ਜਾਿੇ ਜੋ ਕਈ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਹਾਦਜ਼ਸਆਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਜ਼ਪੰਡ ਿਾਸੀ
ਹਾਜਰ ਸਨ।

Dispatch No.I/20291/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਤਜ਼ਹਤ ਕਲ੍ਸਟਰ ਿੋਨ ਐਲ੍ਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਜੇ ਰੱਖਣ ਸਬਰ- ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਜ਼ਨਿਾਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਿੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਿਧਾਨ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜਹ
ਫਰੀਦਕੋਟ 25 ਅਪਰੈਲ੍ (
) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਿੱਲ੍ੋਂ ਨੋ ਿਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ
ਚੇਨ ਤੋੜਨ,ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲ੍ਈ ਸੂਬੇ ਭਰ'ਚ ਹਰ ਸੰਭਿ ਉਪਰਾਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ
ਹੈ।ਜ਼ਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ.ਬਲ੍ਿੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧੂ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ
ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇ ਅੰਦਰ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਤੋਂ ਲ੍ੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਲ੍ਈ ਿੱਖ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ ਟੀਮਾਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ
ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਨਿਾਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਲ੍ਾਪਰਿਾਹੀ ਨਾ ਿਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
ਕੀਤੀ ਉਨਹਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਜ਼ਲ੍ਆਾਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਤਾਾਂ ਇਹ ਜ਼ਭਆਨਕ
ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇ ਦੇ ਪਾਿੇਜ਼ਟਿ ਆਏ ਦੋਂਨਾਾਂ ਕੇਸਾ ਦੀ 14 ਜ਼ਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਲ੍ਏ ਸੈਂਪਲ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ
ਹੁਣ ਿੀ ਪਾਿੇਜ਼ਟਿ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ,ਇਸ ਲ੍ਈ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਤਜ਼ਹਤ ਕਲ੍ਸਟਰ ਿੋਨ ਐਲ੍ਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਜੇ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਅਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੋਿੇਗਾ।ਉਨਹਾਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟੋਰਦਿਾਈ ਜ਼ਿਕਰ ੇਤਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਿੁਕਾਮ,ਖੰਘ ਅਤੇ ਫਲ੍ੂ ਦੀ ਦਿਾਈ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ
ਜ਼ਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਿੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨਹਾਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ ਨਿੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਰੀਅਲ੍
ਟਾਈਮ ਪੋਲ੍ੀਮੇਰੇਿ ਚੇਨ ਪਰਤੀਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਰੀਿਾਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇ ਜ਼ਿਚ ਸਥਾਜ਼ਪਤ
ਫਲ੍ੂ ਕਾਰਨਰ ਅਤੇ ਕਲ੍ਸਟਰ ਜਾਨ ਐਲ੍ਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਆਮ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਲ੍ਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਾਂ ੇ ਹਨ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ
ਜ਼ਜੰਨਾਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਿੁਕਾਮ,ਖੰਘ,ਬੁਖਾਰ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਲ੍ੈ ਣ ਜ਼ਿਚ ਤਕਲ੍ੀਫ ਿਰਗੇ ਲ੍ੱ ਛਣ ਨਿਰ ਆਉਦ
ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਸੈਂਪਜ਼ਲ੍ੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਨੂੰ ਿੀ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਨਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ
ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰੋ,ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰਜ਼ੱ ਖਅਤ ਰਹੋ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਡਾ.ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ,ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਆਰ ਆਰ ਟੀ ਟੀਮ

Dispatch No. I/20294/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਜਲ੍ਹ ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜ਼ਜਲ੍ਹ ੇ ਦੀਆਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕੱਲ੍ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 255725 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ
ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ 246362 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ
ਫਰੀਦਕੋਟ 25 ਅਪਰੈਲ੍ ( ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇ ਜ਼ਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲ੍ਈ 15
ਅਪਰੈਲ੍ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਆਮਦ ਜ਼ਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱਤੇ
ਗਏ ਪਾਸਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰਟਰੋਲ੍ਰ ਸਰੀ ਜਸਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਕਾਹਲ੍ੋਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲ੍ੇ ਦੀਆਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕੱਲ੍
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 255725 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ 246362
ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੱਲ੍ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿੱਲ੍ੋਂ 82008
ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਿੱਲ੍ੋਂ 61533 ਮੀਟਰਕ ਟਨ,ਪਨਸਪ ਿੱਲ੍ੋਂ 57275 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ,ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ
ਿੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿੱਲ੍ੋਂ 30080 ਮੀਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਿੱਲ੍ੋਂ 15466 ਮੀਟਜ਼ਰਕ ਟਨ
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਿੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ੍ ਚਲ੍ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।

Dispatch no I/20235/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ , ਖਾਦ , ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਕਰੀ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਹੁਕਮਾਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸਿੇਰੇ 09 . 00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ
02 . 00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਛੋ ਟ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ / ਡੀਲ੍ਰਾਾਂ / ਜ਼ਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਫਰੀਦਕੋਟ 25 ਅਪਰੈਲ੍ ( )
ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਿੱਲ੍ੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇ ਜ਼ਿੱਚ ਕਰੋਨਾ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ ਜ਼ਮਤੀ 23.03. 2020 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸੀ।ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਾਂ
ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਜ਼ਦਆਾਂ ਬੀਜ , ਖਾਦ , ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਕਰੀ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਹੁਕਮਾਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸਿੇਰੇ 06 . 00 ਿਜੇ
ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 09 . 00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਛੋ ਟ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ , ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਲ੍ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ / ਬੀਜ ਜ਼ਿਕਰੇਤਾਿਾਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਮੰਗ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲ੍ਈ ਸਿੇਰੇ 9 : 00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 2 : 00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੋਂ ਛੋ ਟ
ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇ ।
ਇਸ ਲ੍ਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ , ਫਰੀਦਕੋਟ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ / ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲ੍ਈ ਹੋਰ
ਸਹੂਲ੍ਤਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਤੇ ਮੰਤਿ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਜਲ੍ਹ ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਬੀਜ , ਖਾਦ , ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਿੱਕਰੀ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਹੁਕਮਾਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸਿੇਰੇ 09 . 00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 02 . 00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿੱਚ
ਲ੍ਗਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਛੋ ਟ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ / ਡੀਲ੍ਰਾਾਂ / ਜ਼ਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ - 19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ / ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ / ਜ਼ਨਮਨਹਸਤਾਖਰ ਿਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ - ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਾਈਡਲ੍ਾਈਨਿ ਦੀ ਇੰਨ ਜ਼ਬੰਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਬਨਾਉਣਗੇ । ਇਹ ਿੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ( 1 . 5 ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ )
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ।

