ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਖੋਲ੍ਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਿਾਰੀ
ਸੂਚੀ ਜਵਚ ਦਰਿ ਬੈਂਕ ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜਿਰ 02:00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲ੍ਣਗੇ
ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਖੋਲ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 06.00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 08.00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲ੍ਣਗੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ ,2ਮਈ 2020 ( ) ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਕਰੋਨਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ
23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ ਦੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰਤਾ ਜਵਚ 4 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ਼ਿ ਆਜਦ ਲ੍ਈ ਖੋਲ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ
ਖੋਲ੍ੇ ਿਾਣ ਵਾਲ੍ੇ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਸਵੇਰੇ 06:00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 08.00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲ੍ੇ ਰਜਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲ੍ਾਵਾ ਨਾਲ੍ ਸੋਧੀ ਜਲ੍ਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਏ.ਟੀ.ਐਮ 24 ਘੰ ਟੇ ਖੁੱ ਲ੍ੇ ਰਜਿਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਬੈਂਕਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ/ਕਰੰ ਸੀ ਚੈਸਟ 45-2020 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 09.00 ਵਿੇ ਦੁਪਜਿਰ 02.00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਤੋਂ ਅਗਲ੍ੇ ਿੁਕਮਾਂ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲ੍ੀਆਂ ਰਜਿਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨੂੰ
ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਮੰ ਜਨਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਗਾਿਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਰੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਿਰੇਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਤੇ ਪੁਜਲ੍ਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ
ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਖੁੱ ਲ੍ਣ ਵਾਲ੍ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਿਰਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਵਚ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਜਨਆਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ।

ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਜਿਲ੍ੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਕੱ ਲ੍ ਤੱ ਕ 418602 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿੋਈ

ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 417311 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ

ਿੁਣ ਤੱ ਕ 253082 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਜਲ੍ਫਜਟੰ ਗ ਿੋਈ

ਫਰੀਦਕੋਟ 2 ਮਈ ( ) ਜਿਲ੍ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਸਰੀ ਿਸਪਰੀਤ ਜਸੰ ਘ ਕਾਿਲ੍ੋਂ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲ੍ੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਕੱ ਲ੍ ਤੱ ਕ 418602
ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿੋਈ ਿੈ ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 417311 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।
ਸਰੀ ਕਾਿਲ੍ੋਂ ਨੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਦੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਕ ਕੱ ਲ੍ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 133763 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 100529 ਮੀਟਰਕ
ਟਨ,ਪਨਸਪ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 91630 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ,ਪੰ ਿਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਿਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 59004 ਮੀਟਜਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 32385
ਮੀਟਜਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਜਲ੍ਫਜਟੰ ਗ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵੀ ਤੇਿੀ ਨਾਲ੍ ਚਲ੍ ਜਰਿਾ ਿੈ।ਜਿਲ੍ੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਜਵਚ ਜਲ੍ਫਜਟੰ ਗ ਦੇ
ਕੰ ਮ ਜਵਚ ਿੋਰ ਤੇਿੀ ਜਲ੍ਆਂਦੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਿੁਣ ਤੱ ਕ 253082 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਜਲ੍ਫਜਟੰ ਗ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ ।

ਜ਼ਿਲ੍•ਾਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜ਼ਿਲ੍•ਾੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾ਼ਿੇਜਟਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈ ਗੇਜਟਵ
ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੇ ਿਲ੍ਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਬਤ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲ੍ੈ ਬ ਨਾਲ੍ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਾਈਅਪ
ਿ਼ਿੂਰ ਸਾਜਿਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਿੁੰ ਚੇ 130 ਚੋਂ 115 ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪੈਂਜਡਗ
ਫਰੀਦਕੋਟ 2 ਮਈ (

)ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਭਾਲ੍ ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਬਾਿਰਲ੍ੇ ਸੂਜਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ

ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਅਤੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਲ੍ੈ ਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਚੱ ਲ੍ ਜਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਰ ਜਪੰ ਡ-ਕਸਬੇ ਜਵੱ ਚ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਿਾਰੀ ਿੈ।ਜਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾ.ਰਜਿੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿ਼ਿੂਰ ਸਜਿਬ ਤੋਂ ਿਾਲ੍ ਿੀ ਜਵੱ ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਜਵੱ ਚ ਪਰਤੇ
130 ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਦੇ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਲ੍ੈ ਬ ਜਵੱ ਚ ਭੇਿੇ ਸਨ ।ਇਿਨਾਂ ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ 12 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ
ਨੈ ਗੇਜਟਵ ਿੈ ਅਿੇ ਤੱ ਕ 3 ਮਰੀ਼ਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾ਼ਿੇਜਟਵ ਆਏ ਿਨ ਿੋ ਿੇਰੇ ਇਲ੍ਾਿ ਿਨ। ਬਾਿਰਲ੍ੇ ਸੂਜਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ੇ
ਜਵੱ ਚ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਸਥਾਜਪਤ ਫਲ੍ੂ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਦੇ ਅੱ ਿ ਤੱ ਕ ਕੁੱ ਲ੍ 640 ਸੈਂਪਲ੍ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਲ੍ੈ ਬ ਜਵੱ ਚ ਭੇਿੇ ਿਾ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ।
ਡਾ.ਰਜਿੰ ਦਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਸਦਕਾਂ ਿੁਣ ਸੈਂਪਜਲ੍ੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਵੱ ਚ ਤੇਿੀ ਜਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲ੍ਾਲ੍ ਪੈਥ
ਲ੍ੈ ਬ ਨਾਲ੍ ਗੱ ਠਿੋੜ ਕਰ ਜਲ੍ਆ ਜਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍•ਾੇ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 218 ਸੈਂਪਲ੍ ਇਸ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲ੍ੈ ਬ ਨੂੰ
ਸੋਂਪ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਲ੍ਾਕਾ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਲ੍ਈ ਰਾਿਤ ਦੀ ਖਬਰ ਿੈ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍•ਾੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾ਼ਿੇਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਦਾ ਸੈਂਪਲ੍ ਿੋ ਅਜਮਰਤਸਰ
ਲ੍ੈ ਬ ਜਵਚ ਟੈਸਟ ਲ੍ਈ ਭੇਜਿਆ ਜਗਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈ ਗੇਜਟਵ ਆ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਿੁਣ ਉਸ ਦਾ ਅੰ ਜਤਮ 24 ਘੰ ਟੇ ਵਾਲ੍ਾ ਸੈਂਪਲ੍ ਵੀ
ਲ੍ੈ ਬ ਜਵਚ ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਿਲ੍ਦ ਜਵਭਾਗ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਿਾਵੇਗਾ ਤੇ ਿੇ ਉਸ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈ ਗੇਜਟਵ ਆਉਂਦੀ ਿੈ
ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਿਸਪਤਾਲ੍ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ
ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਬਾਿਰਲ੍ੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲ੍ਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਰਜਿਣ ਸਜਿਣ,ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਮੈਡੀਕਲ੍
ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਇੱ ਾੱਕਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲ੍ਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਡਊਟੀ ਵੀ ਲ੍ਗਾਈ
ਗਈ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਸਮੂਿ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲ੍ਡ ਸਟਾਫ,ਬਲ੍ਾਕ ਐਿੂਕਟ
ੇ ਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਆਪਸੀ ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍
ਕਰਕੇ ਬਾਿਰਲ੍ੇ ਸੂਜਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਕੀਤੇ ਿਾਣ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਮ ਦੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਦੀਆਂ ਜਸਿਤ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ
ਜ਼ਿਲ੍•ਾਾ ਨੋ ਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਮਨਿੀਤ ਜਕਰਸ਼ਨ ਭੱ ਲ੍ਾ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਿੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਿੀ ਜ਼ਿਲ੍•ਾਾ ਜਨਵਾਸੀ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ
ਦਾ ਸਜਿਯੋਗ ਜਦੰ ਦੇ ਰਿੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜਬਮਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੁਤ ਿਲ੍ਦ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਜਵੱ ਚ ਸਫਲ੍ ਿੋ ਿਾਵਾਂਗੇ।

