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ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜ਼ਲਫਜ਼ਟੰ ਗ ਦ ਕੰ ਮ ਤੇਿ
ਕਰੋਨ ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਰਸ਼ ਸਨ ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ
ਖੁਸ਼ਹ ਲੀ ਦੇ ਰ ਖੇ ਜੀ ਓ ਜੀ ਿੀ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਦਦ
ਕੱ ਲ ਸ਼ ਮ ਤੱ ਕ ਜ਼ਿਲੇ • ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ 178321 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ 162409 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਫਰੀਦਕੋਟ 23 ਅਪਰੈਲ ( ) ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰ ਨ ਜ਼ਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਨਰਜ਼ਿਘਨ ਜ਼ਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨ ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਦੇ ਪਰਭ ਿ
ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ ਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਦੀਆਂ ਹਦ ਇਤਾਂ ਅਨੁਸ ਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਰਸ਼ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ • ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ
ਜ਼ਕਸ ਨਾਂ, ਆੜ•ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇ ਬਰ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਸਹਲਤ, ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਸਮ ਜ਼ਜਕ ਦਰੀ
ਨੰ ਬਣ ਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸ ਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਿੱ ਲੋਂ ਆੜ•ਤੀਆ ਰ ਹੀਂ ਪ ਸ ਜ ਰੀ ਕੀਤੇ ਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰ ਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਰਸ਼ ਸਨ ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਜ਼ਚੱ ਤ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨ ਲ ਜ਼ਿਲੇ • ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ
ਜ਼ਲਫਜ਼ਟੰ ਗ ਦ ਕੰ ਮ, ਜ਼ਨਰਜ਼ਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰ ਗ ਨ ਲ ਚੱ ਲ ਜ਼ਰਹ ਹੈ। ਪੰ ਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਕਸ ਨਾਂ, ਆੜ•ਤੀਆਂ, ਲੇ ਬਰ, ਖਰੀਦ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਸਟ ਫ, ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟ ਫ ਸਮੇਤ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਹ ਿਰ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਮ ਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਕਸ ਨਾਂ,ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਲੇ ਬਰ ਦੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ, ਮੰ ਡੀਆਂ ਨੰ ਰੋਗ ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਦ ਿੀ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਹ ਲੀ ਦੇ ਰ ਖੇ ਜੀ ਓ ਜੀ ਿੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਤੁਲ ਈ ਆਜ਼ਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਜ਼ਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨ ਿਰਗੀ
ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ ਗਰਕ ਕਰਨ ਜ਼ਿਚ ਆਪਣ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਕਸ ਨਾਂ ਨੰ ਜ ਰੀ ਪ ਸਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਕੱ ਲ ਸ਼ ਮ ਤੱ ਕ ਜ਼ਿਲੇ • ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਿਚ 178321 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਜਸ
ਜ਼ਿਚੋਂ 162439 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚ ਪਨਗਰੇਨ ਿੱ ਲੋਂ 49771 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ਮ ਰਕਫੈਡ ਿੱ ਲੋਂ
44639 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਿੱ ਲੋਂ 38150 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ਪੰ ਜ ਬ ਸਟੇਟ ਿੇਅਰ ਹ ਊਸ ਿੱ ਲੋਂ 21342 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ
ਆਈ ਿੱ ਲੋਂ 8537 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ ਸ ਜ਼ਸਸਟਮ ਲ ਗ ਹੋਣ ਨ ਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜ਼ਲਫਜ਼ਟੰ ਗ ਆਜ਼ਦ ਦ
ਕੰ ਮ ਸੁਚ ਰ ਢੰ ਗ ਨ ਲ ਚੱ ਲ ਜ਼ਰਹ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ 1 ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਲ ਈ ਦ ਜ਼ਦਰਸ਼
2 ਸਫ ਈ ਨੰ ਪਰਮਖ
ੁੱ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦ ਜ਼ਦਰਸ਼
3 ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦ ਜ਼ਦਰਸ਼
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ਜ਼ਿਲਹ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਕਰੋਨ ਿ ਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆ ਨ ਲ ਨਜ਼ਜੱ ਠਣ ਲਈ ਪੰ ਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿੱ ਲੋਂ ਸਥ ਜ਼ਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪ ਲ ਈਨਾਂ
ਂ ਲੈਂ ਸ ਦੀ ਸੁਜ਼ਿਧ ਲਈ 108 ਡ ਇਲ ਕਰੋ
ਪੁਜ਼ਲਸ ਨ ਲ ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 112, ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਿ ਿਾਂ ਲਈ104, ਐਬ
ਕੋਿ ਐਪ ਰ ਹੀਂ ਿੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ ਣਕ ਰੀ ਤੇ ਸਹ ਇਤ
ਫਰੀਦਕੋਟ 23 ਅਪਰੈਲ ( ) ਪੰ ਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿੱ ਲੋਂ ਕਰੋਨ ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਤੇ ਕ ਬ ਪ ਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਲ ਅ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਿੱ ਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ,
ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਿਚ ਸਮ ਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਬਣ ਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ 23 ਮ ਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਬੇ ਜ਼ਿਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗ ਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਫਊ
ਦੌਰ ਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱ ਕ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿ ਿਾਂ ਪਹੁੰ ਚ ਉਣ ਲਈ ਜ਼ਜਥੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬ ਇਲ ਐਪ, ਜ਼ਲੰਕ ਜ ਰੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਲਤ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪ ਲ ਈਨ ਨੰਬਰ ਿੀ ਜ ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿੱ ਡੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ
ਮਦਦਗ ਰ ਸ ਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰ ਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕੋਿ ਐਪ ਿੀ ਕਰੋਨ ਸਬੰ ਧੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹ ਇਤ ਲਈ ਰ ਮਬ ਣ ਜ਼ਸੱ ਧ ਹੋ ਜ਼ਰਹ
ਹੈ। ਸਰਕ ਰ ਿੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਇਲ ਜ ਨ ਲੋਂ ਪਰਹੇਿ ਚੰ ਗ ਦ ਸੁਨੇਹ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮ ਜ਼ਜਕ ਦਰੀ, ਹੱ ਥ ਧੋਣ , ਮ ਸਕ ਲਗ ਉਣ ਅਤੇ ਘਰੋਂ
ਬ ਹਰ ਜ ਣ ਘਰ ਿ ਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹਦ ਇਤਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਜ ਗਰਕ ਕੀਤ ਜ ਜ਼ਰਹ ਹੈ।
ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਜ਼ਿਚ ਸਰਕ ਰ, ਪਰਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਜ਼ਿਭ ਗਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਕਰੋਨ ਦੀ ਚੇਨ ਨੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨੇਹ
ਪਹੁੰ ਚ ਉਣ ਦ ਹਰ ਸੰ ਭਿ ਉਪਰ ਲ ਕੀਤ ਜ ਜ਼ਰਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋ ੜਿੰ ਦਾਂ ਤੱ ਕ ਿਰਰੀ ਸੇਿ ਿਾਂ ਅਤੇ
ਰ ਸ਼ਨ ਆਜ਼ਦ ਪਹੁੰ ਚ ਉਣ ਦ ਕੰ ਮ ਿੀ ਬਹੁਤ ਤੇਿੀ ਨ ਲ ਚੱ ਲ ਜ਼ਰਹ ਹੈ। ਪੰ ਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲ ਕਦਮੀ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਆਮ ਜਨਤ
ਲਈ ਇਸ ਔੌਖੀ ਘੜਹੀ ਜ਼ਿਚ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪਲ ਈਨਾਂ ਜ ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 112 ਡ ਇਲ ਕਰਕੇ ਕ ਨੰ ਨ
ਜ਼ਿਿਸਥ ,ਕਰਜ਼ਫਊ,ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਿਭ ਗ ਨ ਲ ਸਬੰ ਧਤ ਜ ਣਕ ਰੀ, ਸਹ ਇਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 104 ਨੰਬਰ ਰ ਹੀਂ ਘਰ
ਂ ਲੈਂ ਸ ਦੀ
ਬੈਜ਼ਠਆ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਿ ਿਾਂ, ਸਹਲਤਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇਲ ਜ ਸਬੰ ਧੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਹ ਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।108 ਨੰਬਰ ਐਬ
ਸੁਜ਼ਿਧ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕ ਰ ਿੱ ਲੋਂ ਨੰਬਰ 1905 ਆਮ ਮੱ ਦਦ - ਿਰਰੀ ਿਸਤਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲ ਈ ਸਬੰ ਧੀ ਸਥ ਜ਼ਪਤ ਕੀਤ ਜ਼ਗਆ ਹੈ,
1800-180-4104 ਹੈਲਪਲ ਈਨ ਨੰਬਰ ਡ ਇਲ ਕਰਕੇ ਡ ਕਟਰੀ ਸਲ ਹ ਪਰ ਪਤ ਕੀਤੀ ਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰ ਨ ਸਬੇ ਜ਼ਿਚ ਹ ੜੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਿਨ ਨੰ ਦੇਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸ ਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰ ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਪਰੇਸ਼ ਨੀ ਨ ਆਿੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਈ ਪੀ ਐਮ ਬੀ ਮੋਬ ਇਲ ਐਪ ਰ ਹੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰ ਪ ਸ ਜ ਰੀ ਕਰ ਜ਼ਰਹ ਹੈ। ਇਸੇ
ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਜ਼ਸਹਤ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਮੈਨੰ ਫੈਕਚਜ਼ਰੰ ਗ, ਟਰ ਸਪੋਰਟ, ਸਟੋਰੇਿ, ਬੈਜ਼ਕੰ ਗ, ਦੁਕ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਿ
ਿਰਗੀਆਂ ਿਰਰੀ ਸੇਿ ਿਾਂ ਪਰਦ ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਕਬਤਤਫਰਡਜਦ19।ਬਜਤ।ਅਕਿ।ਜਅ ਿੈਬਸ ਈਟ ਜ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ।ਸਰਕ ਰ ਇਹ ਸ ਰੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ ਸਬ ਿ ਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮ ਹੌਲ ਜ਼ਿਚ ਘਬਰ ਉਣ

ਨ ਤੇ ਹੌਂਸਲ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕ ਰ ਦ ਸ ਥ ਦੇਣ।ਉਪਰੋਕਤ ਸ ਰੀਆਂ ਹੈਲਪ ਲ ਈਨਾਂ, ਜ਼ਲੰਕ, ਮੋਬ ਇਲ ਅਾੈਪ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕ ਫੀ
ਮੱ ਦਦਗ ਰ ਸ ਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਪੰ ਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿੱ ਲੋਂ ਜ ਰੀ ਹੈਲਪ ਲ ਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਿੇਰਿ
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ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਤਜ਼ਹਤ ਸੇਿ ਿਾਂ ਜ਼ਨਭ ਰਹੇ ਜ਼ਸਹਤ ਕ ਜ਼ਮਆਂ ਨੰ ਕੀਤ ਜ ਿੇਗ ਸਨਮ ਜ਼ਨਤ: ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ
ਫਰੀਦਕੋਟ 23 ਅਪਰੈਲ (

) ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਪਜ਼ਰਿ ਰ ਭਲ ਈ ਜ਼ਿਭ ਗ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਸਬੇ ਭਰ ਜ਼ਿੱ ਚ ਹਰ ਮਹੱ ਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਪੰ ਡ-

ਕਸਬੇ ਜ਼ਿੱ ਚ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਜ਼ਿਡ -19 ਦੀ ਰੋਕਥ ਮ ਅਤੇ ਸ ਿਧ ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜ ਣ ਕਰਿ ਉਣ ਲਈ ਮਲਟੀਪਰਪਿ ਹੈਲਥ
ਿਰਕਰ,ਏ.ਐਨ.ਐਮ ਅਤੇ ਆਸ਼ ਿਰਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਜੰ ਮੇਿ ਰੀ ਬ ਖਬੀ ਜ਼ਨਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡ .ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਕੁਮ ਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰ ਸਥ ਦ ਅਮਲ ਜ਼ਪਛਲੇ ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨ ਜ਼ਕਸੇ ਸਰਕ ਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ ਨਦ ਰ ਸੇਿ ਿਾਂ ਜ਼ਨਭ ਜ਼ਰਹ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ ਐਪੀਜ਼ਡਮੋਲੋਜ਼ਜਸਟ ਡ .ਜ਼ਿਕਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ,ਡ .ਅਨੀਤ ,ਐਸ.ਐ.ਓ,ਸਹ ਇਕ ਯਜ਼ਨਟ ਅਫਸਰ,ਬੀ.ਈ.ਈ,ਮਲਟੀ ਪਰਪਿ ਹੈਲਥ
ਸੁਪਰਿ ਈਿਰ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਕਜ਼ਮਊਮਟੀ ਹੈਲਥ ਿਰਕਰ ਦੀਆਂ ਹਦ ਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਸਟ ਫ ਅਣਥੱ ਕ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰ ਫਰੰ ਟ ਲ ਈਨ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਜ਼ਰਹ ਹੈ।ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡ .ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਕੁਮ ਰ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਜ਼ਿਲ ਨੋ ਡਲ ਅਫਸਰ ਡ .ਮਨਜੀਤ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਭੱ ਲ ਨੇ ਜ਼ਕਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ
ਜ਼ਿਭ ਗ ਦ ਸਟ ਫ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥ ਮ,ਜ ਗਰਕਤ ,ਸੈਂਪਜ਼ਲੰਗ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਿ ਸ ਕਰਨ ਜ਼ਹਤ ਘਰ-ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ ਨਦ ਰ ਸੇਿ ਿਾਂ
ਦੇ ਜ਼ਰਹ ਹੈ।ਇਹ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭ ਗ ਦੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਕ ਆਪਣੀ ਜ ਨ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿੱ ਚ ਪ ਕੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹ ਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਚ ਪਰੀ ਤਨਦੇਹੀ
ਨ ਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਡਊਟੀਆਂ ਜ਼ਨਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜ ਰਹੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ਲ ਘ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਦ ਿੀ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤ ।ਡ .ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਕੁਮ ਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਦੌਰ ਨ ਇਮ ਨਦ ਰੀ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤ ਨ ਲ ਜ਼ਡਊਟੀ ਕਰਨ ਿ ਲੇ
ਜ਼ਸਹਤ ਕਰਮਚ ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਧਕ ਰੀਆਂ ਨੰ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮ ਜ਼ਨਤ ਿੀ ਕੀਤ ਜ ਿੇਗ ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਡ .ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਕੁਮ ਰ,ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਫਰੀਦਕੋਟ
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ਜ਼ਿਲਹ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਹੁਣ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਰੀਅਲ ਟ ਈਮ ਪੋਲੀਮੇਰੇਿ ਚੇਨ ਪਰਤੀਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਢੰ ਗ ਨ ਲ ਜ ਣਗੇ ਲਏ
ਫਲ ਕੋਰਨਰ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਜੋਨ ਜ਼ਿੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜ ਣਗੇ ਸੈਂਪਲ-ਡ .ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ
ਨ ਘਬਰ ਉਣ ਜਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਫਰੀਦਕੋਟ 23 ਅਪਰੈਲ (

) ਪੰ ਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭ ਗ ਪੰ ਜ ਬ ਿੱ ਲੋਂ ਨੋ ਿਲ ਕੋਰੋਨ ਿ ਇਰਸ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ,ਇਸ ਦੀ

ਰੋਕਥ ਮ ਅਤੇ ਜ ਗਰਕਤ ਲਈ ਸਬੇ ਭਰ'ਚ ਹਰ ਸੰ ਭਿ ਉਪਰ ਲ ਕੀਤ ਜ ਜ਼ਰਹ ਹੈ।ਜ਼ਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜ ਬ ਸ.ਬਲਿੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱ ਧ ਦੇ
ਜ਼ਦਸ਼ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਕੁਮ ਰ ਸੌਰਭ ਰ ਜ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡ .ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਕੁਮ ਰ ਦੀ ਯੋਗ
ਅਗਿ ਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਤੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਬਚ ਉਣ ਲਈ ਿੱ ਖ ਅਜ਼ਧਕ ਰੀ-ਕਰਮਚ ਰੀ ਅਤੇ ਅਰ.ਆਰ.ਟੀ ਟੀਮਾਂ
ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕ ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤ ਬਕ ਰੈਜ਼ਪਡ ਟੈਸਟ ਜ਼ਕੱ ਟਾਂ ਰਾਂਹੀ ਸੈਂਪਜ਼ਲੰਗ ਕਰਨੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਹੁਣ ਸਰਕ ਰ ਿੱ ਲੋਂ ਪਰ ਪਤ ਹੋਈਆਂ
ਹਦ ਇਤਾਂ ਅਨੁਸ ਰ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਰੀਅਲ ਟ ਈਮ ਪੋਲੀਮੇਰੇਿ ਚੇਨ ਪਰਤੀਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਢੰ ਗ ਨ ਲ ਲਏ ਜ ਣਗੇ।ਮਰੀਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਹੁਣ
ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਸਥ ਜ਼ਪਤ ਫਲ ਕ ਰਨਰ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਿੋਨ ਐਲ ਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹ ਇਸ਼ੀ ਆਮ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਜ ਣਗੇ ਜ਼ਜੰ ਨਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ
ਕੋਰੋਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜ਼ਜਿੇਂ ਿੁਕ ਮ,ਖੰ ਘ,ਬੁਖ ਰ ਜਾਂ ਸ ਹ ਲੈ ਣ ਜ਼ਿਚ ਤਕਲੀਫ ਿਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡ .ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ
ਕੁਮ ਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰ ਿੀ ਘਬਰ ਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਸੈਂਪਜ਼ਲੰਗ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਿਭ ਗ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ
ਅਤੇ ਲੈ ਬ ਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ਅਨਾਂ ਨੰ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਸਖਲ ਈ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੰ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਦਸ਼ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਿੀ ਭੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਡ .ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਕੁਮ ਰ ,ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਫਰੀਦਕੋਟ
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ਜ਼ਿਲਹ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਕਟ ਰੀਆ ਆਪਟੀਕਲਜ ਕੋਟਕਪਰ ਨੰ ਰ ਤ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰ ਤ 10 ਿਜੇ ਤੱ ਕ ਦੁਕ ਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਿ ਨਗੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ 23 ਅਪਰੈਲ,2020 ( )
ਜ਼ਿਲਹ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਕੁਮ ਰ ਸੌਰਭ ਰ ਜ ਆਈ ਏ ਐਸ ਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਮਤੀ 23 ਮ ਰਚ ਨੰ ਲਗ ਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਲਗ ਤ ਰਤ ਜ਼ਿਚ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਿਰਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟ ਰੀਆਂ ਪਰੋ: ਮੈਸ ਕਟ ਰੀਆ ਆਪਟੀਕਲਜ ਮੇਨ ਬਜ ਰ ਕੋਟਕਪਰ ਜ਼ਿਲਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰ ਮੁੱ ਖ
ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਕਟ ਰੀਆ ਆਪਟੀਕਲਜ ਨੰ ਰ ਤ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰ ਤ 10 ਿਜੇ ਤੱ ਕ ਦੁਕ ਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਿ ਨਗੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਹ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਕਹ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦੌਰ ਨ ਦੁਕ ਨ ਦ ਮ ਲਕ ਦੁਕ ਨ ਦ ਸ਼ਟਰ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਸਮੇਂ ਿਰਕਰ ਇਕ ਦਜੇ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮ ਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਿਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱ ਛਤ ਦ ਖ ਸ ਜ਼ਧਆਨ
ਰੱ ਖੇਗ ।

