
 

 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫ਼ਰੀਦਕਟੋ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ 

 

ਕਰੋਨਾ ਪਾਿਜ਼ਟਵ ਮਰੀਿ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਵਖੇ ਚੱਲ੍ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਇਲ੍ਾਿ 

 

ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ,ਘਰ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ 

 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਰੌਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ,ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਹ ਲ੍ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਵਾਂਗ ਿਾਰੀ ਰਜ਼ਹਣਗੀਆ ਂ

 

ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ , ਬਚਾਓ ਲ੍ਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ। 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰ ਮ ਨੰ: 01639 250338,256060 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰ ਮ ਨੰ:01639-250947,88948-28880 

ਪੁਲ੍ੀਸ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰ ਮ ਨੰ : 01639 250713,250731,75270-17100 ਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਸਮੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਸੰਪਰਕ 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ, 4 ਅਪਰੈਲ੍ -(  )-ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵੱਚ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟਵ ਮਰੀਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਮੁਖੀ ਸਰੀ ਮਨਿੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਢੇਸੀ ਵੱਲ੍ੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ  ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਿਤੀ ਦਾ ਿਾਇਿਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜ਼ਗਆ। 
 

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਿ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟਵ ਜ਼ਰਪੋਰਟ 

ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਿਸ ਨ ੰ  ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗੋਜ਼ਬੰਦ ਜ਼ਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਿ ਦੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਰੀਿ ਦੀ 
ਹਾਲ੍ਤ ਜ਼ਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਸਜ਼ਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਉਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਨ ੰ  
ਜ਼ਸਰਫ ਇਜ਼ਤਹਾਤ ਵਿੋਂ ਬੈਰੀਕੇਜ਼ਟੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੀਲ੍ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਉਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜ਼ਵੱਚ 

ਦਾਖਲ੍ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜ਼ਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟਾਫ਼ ਪੁਲ੍ੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਨਹ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਹਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । 
 

ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਸੁਚੇਤ ਰਜ਼ਹਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵੱਚ ਅੱਗੇ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲ੍ਈ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਚਕੌਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਹੰਮ ਦੇ ਜ਼ਵੱਚ ਸਮ ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ੍ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰ ਮ ਨੰਬਰ 

01639-250338,256060,ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰ ਮ ਨੰਬਰ 01639-250947 ,88948-

28880 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲ੍ੀਸ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰ ਮ ਨੰਬਰ 01639-250713,250731,75270-17100 ਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਿਵੇਂ ਜ਼ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁੱ ਧ ਸਬਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲ੍ਾਈ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਨ ੰ  ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਨਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ 



ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੇ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੀ 
ਜ਼ਸਹਤ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ੍ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਸਮਾਿਕ ਦ ਰੀ ਬਹੁਤ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਸਮ ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ।   

 

-- 

 


