
Dispatch No   I/24642/2020  

 

 ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਕਾਨਪੁਰ(ਯੂ ਪੀ) ਦੇ 173 ਲੋਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਫਰੋਜਪਰੁ ਲਈ ਰਿਾਨਾ 
ਜ਼ਫਰੋਿਪਰੁ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨਪੁਰ (ਯੂ ਪੀ) ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗ ੇ

ਜ਼ਿਲਹਾ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ(ਯੂ ਪੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। 
ਿਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੰਨਿਾਦ   

ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਕਾਨਪੁਰ(ਯੂ ਪੀ) ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਦੋ ਿਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸੱੁਕੀ ਰਸਦ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜ਼ਦੱਤੀ 
ਫਰੀਦਕੋਟ 14 ਮਈ ( ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਰਾਜ ਜ਼ਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਿੋ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ 

ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਰਜ਼ਹ ਰਾਜਾਂ ਜ਼ਿਚ ਿਾਜ਼ਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿੱਡੀ ਪੱਿਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਹੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹ।ੈਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਡਪਟੀ 
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹਠੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਯੂ ਪੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਿੱਡੀ 
ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਿਚ ਉਥੋ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਪੱਤਰੀ ਰਾਜ ਜ਼ਿਚ ਿਾਪਸ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
ਉਪਮੰਡਲ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਪਰਮਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਿਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ 6 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਨਾਲ 

ਸਬੰਜ਼ਿਤ 173 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਜਥੋਂ ਕਾਨਪੁਰ(ਯੂ ਪੀ) ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਰਿਾਨਾ 
ਹੋਿੇਗੀ। 
ਉਪਮੰਡਲ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਪਰਮਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ  ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਮਿਦੂਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ  ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬੰਿਤ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਚ ਇਸ ਸਬੰਿੀ ਅਰਿੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਸੀ ।ਜ਼ਜਸ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਸਹਤ 

ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੀਆ ਿੱਖ ਿੱਖ ਟੀਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 173 ਲੋਕ 

ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਫੱਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਸਿਰੇੇ ਫਰੀਦਕੋਟ,ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ  ਜੈਤੋ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਿੋ 
ਜ਼ਕ  ਕਾਨਪੁਰ(ਯੂ ਪੀ) ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਸਨ ਨੂੰ  ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਖੇ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਿੇਰੇ ਬਰਕੇ ਫਾਸਟ 

ਕਰਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਲ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ  ਇਨਾਂ ਸਮੂਹ 

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਥੋ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਫਰ ਲਈ ਸੁਭਕਾਮਨਾਿਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਿੱਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਿਚ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 
ਿੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਿਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਿਾਪਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਫਰ ਜੁਟ ਜਾਣਗ।ੇਮਜਦੂਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਪਸ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜ਼ਿਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੱੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਿੀ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਿਚ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।   

 

 

 

 

 

https://eofficepbstate.punjab.gov.in/eFile/?x=8dz5iPNrVlX8NoaJ8pwqXjEhHHdTIzSh


 

 

 

 

 

 

Dispatch No  

 

I/24555/2020 

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 196 ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਤੇ 147 ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ 

ਫਰੀਦਕੋਟ 14 ਮਈ (   ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਜ਼ਕਊਰਟੀ ਐਡਂ ਚਾਈਲਡ ਜ਼ਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਡਪਟੀ 
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਤੇ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਿਾਈ ਹਠੇ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ 
ਜੰਡ ਸਾਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਿੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 196 ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਤੇ 147 ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਰਜੀਿ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਪੰਡ 

ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ,ਸੀ.ਐਚ.ਓ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ ਨੂੰ  ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 
ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ  ਕੋਈ ਿੀ ਇਸ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ 

ਤੋਂ ਿਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹ।ੇਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੰਘ,ਿੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਿਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਣੋ ਤੇ ਜੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ  ਸੈਂਪਲ ਭਜੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਹੀ 
ਨੇੜੇ ਦੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਜ਼ਿਖੇ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾਿੇ।ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਭਜੇਣ,ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਲਈ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ 

ਡਾ.ਪਰਭਦੀਪ  ਜ਼ਸੰਘ ਚਾਿਲਾ ਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 
ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ.ਪਰਭਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਚਾਿਲਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਲੈਥ ਸੁਪਰਿਾਈਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅੰਕਜ਼ੜਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 

ਬਲਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 196 ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਤੇ 147 ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈੋ ਿੀ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦਾ ਲੱਛਣ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਿਰਕਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਰ 

ਜ਼ਿੱਚ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਜ਼ਗਆ।ਉਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜੇ ਬਲਾਕ ਅਿੀਨ ਕੋਈ ਿੀ ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਸਟਾਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਤੋਂ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਗਆ 

ਹੋਿੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਸਬੰਿੀ ਸੁਪਰਿੀਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਡਾ.ਰਜੀਿ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਪਰਭਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਚਾਿਲਾ।   

 

 

 

 

 

 

https://eofficepbstate.punjab.gov.in/eFile/?x=85W3UaO-fw8AY72gYvziBxFBqyZnJxh*
https://eofficepbstate.punjab.gov.in/eFile/?x=85W3UaO-fw8AY72gYvziBxFBqyZnJxh*


 

 

 

 

 

 

 

 

Dispatch No I/24656/2020 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜਲਾ  ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ  

 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀਆ ਂਅੱਠ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਤੰਨ ਹੋਰ ਬੋਰ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ - ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ ੱਲੋਂ  

 

ਇਨਹ ਾਂ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਬੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਦੱਕਤ  

 

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਿੀਨ ਆਉਂਦ ੇਇਲਾਜ਼ਕਆ ਂਜ਼ਿਚ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਬਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਿੱਿ ਖਰਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ   

 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ,14 ਮਈ -(          ) 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀਆ ਂਅੱਠ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲੋਨੀਆ ਂ/ਇਲਾਜ਼ਕਆ ਂਜ਼ਿੱਚ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਤੰਨ ਨਿੇਂ ਬੋਰ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 

ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਿਾਇਕ ਅਤ ੇਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 

ਦੇ ਜ਼ਸਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ: ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ ੱਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ । 

ਜ਼ਿਿਾਇਕ ਸ: ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ ੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਟੀਚਰ ਕਾਲੋਨੀ ,ਕੀਰਤ ਨਗਰ ,ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਅਮਨ ਨਗਰ 

,ਜਰਮਨ ਕਾਲੋਨੀ ,ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ,ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨਗਰ ,ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਜ਼ਬੰਦ ਨਗਰ ਆਜ਼ਦ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ 
ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਇਆ ਸੀ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਦ ੇਹੱਲ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ 

ਦੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ।ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਤੰਨ ਬੋਰ ਅਤ ੇਿਾਟਰ ਿਰਕਸ 

ਰਾਹੀਂ  ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਬੋਰ  20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦ ੇਰਹੇ ।ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਨ ਜਲ 

ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦ ੇਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ  ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਤੰਨ ਨਿੇਂ ਬੋਰ ਕਰਿਾ ਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਪੀਣ 

ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ । 

ਸ: ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ ੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਿੱਚ ਸੀਿਰੇਜ ,ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤ ੇਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਾ 
ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਿੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਿੱਚ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਦ ੇਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿੇਂ ਿਾਟਰ 



ਿਰਕਸਾਂ , ਪਾਈਪਾਂ ਤ ੇਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਿਰਗੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਸਮਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਿਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਿਰ ਤੇ 
ਜ਼ਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । 

ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 
ਜ਼ਿੱਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਿਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

 

 

 

 

Dispatch No  I/24663/2020 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 

 

 

-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਰੀ ਮਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ  ੇਸੀ ਿੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ/ ਜਿਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਿਾਈ ਲਈ ਜੈਤੋ/ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 

-ਪੁਲੀਸ ਨਾਜ਼ਕਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ 

 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ,14 ਮਈ (    ) 

 

 

 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਪਤਾਨ ਸਰੀ ਮਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ  ੇਸੀ ਿੱਲੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19  ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਨਭਾਉਣ ਿਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਿਮਾਂ 
ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਿਾਈ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਦਾ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰੌਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਸੇਿਾ ਜ਼ਸੰਘ ਮੱਲੀ, 
ਏ.ਐਸ.ਪੀ ਸਰੀ ਮਜ਼ਹਤਾਬ ਜ਼ਸੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ  ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੀ ਹਾਿਰ ਸਨ । 
 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਪਤਾਨ ਸਰੀ ਮਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ  ੇਸੀ ਿੱਲੋਂ  ਜੈਤੋ/ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਪੁਲੀਸ ਨਾਜ਼ਕਆਂ ਤੇ ਜ਼ਡਊਟੀ ਜ਼ਨਭਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 

ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ /ਜਿਾਨਾਂ ,ਮਜ਼ਹਲਾ ਜ਼ਿੰਗ  ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਲਈ ਖੁਦ ਨਾਜ਼ਕਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨੂੰ  ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ 

ਜ਼ਦੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨੂੰ  ਫਰੂਟ ,ਜ਼ਬਸਕੁਟ ,ਕੋਲਡ ਡਜ਼ਰੰਕ ਆਜ਼ਦ ਿੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ।ਉਨ•ਾਾਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨਾਜ਼ਕਆਂ 
ਤੇ ਜ਼ਡਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ,ਜਿਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਜ਼ਲਸ ਦੇ ਜਿਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ 
ਜ਼ਡਊਟੀ ਪਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਭਾਗ ਨੂੰ  ਮਾਣ ਹੈ ।   

 

 

 

https://eofficepbstate.punjab.gov.in/eFile/?x=sgNOiAGDDWBZg2H46D7RuInLs7So4Xie


 

 

 

 

 

 

 

 

Dispatch No  I/24670/2020 

 

 

 

ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

 

 

ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ ਿੱਚ ਕਿੱਲ ਤਿੱਕ 527257 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 

 ਿੱਖ  ਿੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ 527207 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 

ਹੁਣ ਤਿੱਕ 453955 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਜਲਫਜਟੰਗ ਹੋਈ 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ 14 ਮਈ ( ) ਜਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰੀ ਿਸਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ ਿੱਚ ਕਿੱਲ ਤਿੱਕ  
527257 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਜ ਚੋਂ ਖਰੀਦ  ਏਿੰਸੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ   527207 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ।ਉਨ•ਾਂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦ ੇਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਕ ਕਿੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱਕ ਪਨਗਰੇਨ  ਿੱਲੋਂ 155489 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ  ਿੱਲੋਂ 124060 ਮੀਟਰਕ 
ਟਨ,ਪਨਸਪ  ਿੱਲੋਂ 123802ਮੀਟਰਕ ਟਨ ,ਪੰਿਾਬ ਸਟੇਟ  ੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਿੱਲੋਂ 76140 ਮੀਟਜਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ  ਿੱਲੋਂ 
46044 ਮੀਟਜਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਫਜਟੰਗ ਦਾ ਕੰਮ  ੀ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਚਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।ਜਿਲੇ ਦ ੇਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ ਿੱਚੋਂ ਜ ਚ 
ਜਲਫਜਟੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਜ ਚ ਹੋਰ ਤੇਿੀ ਜਲਆਦਂੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆਂ ਜ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 453955  ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਜਲਫਜਟੰਗ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ 
।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀ ਜ ਚ ਕਣਕ ਜਲਆਉਣ ਲਈ 67 ਹਿਾਰ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਪਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dispatch No   

 

I/24689/2020  

ਦਫਤਰ ਜਿਲ•ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕਟੋ 

ਤੰਬਾਕ  ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀ ਥੁਿੱ ਕਣਾ  ੀ ਨਕੁਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਫਰੀਦਕੋਟ 14 ਮਈ,2020 (    ) ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ ਫਰੀਦਕੋਟ  ਿੱਲੋਂ ਜਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ ਬਲ ੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱਧ  ਦ ੇਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਡਪਟੀ 
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਅਤ ੇਜਸ ਲ ਸਰਿਨ ਡਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹਠੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ 
ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਭਾਜ ਤ ਮਰੀਿਾਂ ਦ ੇਇਲਾਿ ਲਈ ਜਿਥੇ ਪ ਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਡਊਟੀ ਜਨਭਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹ ੈਉਥ ੇਹੀ ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ ਦੇ ਜਿਲਾ 
ਤੰਬਾਕ  ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੈਸੀਏਸ਼ਨ ਸੈੈੱਲ ਦ ੇਇੰਚਾਰਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਪਸ਼ੁਜਪੰਦਰ ਜਸੰਘ ਕ ਕਾ ਅਤ ੇਡਾ.ਨੇਹਾ ਗੋਇਲ  ਿੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਤੰਬਾਕ  
ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਪਰਤੀ ਿਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਤੰਬਾਕ  ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੈੱਲ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬੀ.ਈ.ਈ ਡਾ.ਪਰਭਦੀਪ ਜਸੰਘ ਚਾ ਲਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ 
 ਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਫੈਲਣ  ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਜ ਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਿੱ ਕਮ ਿਾਰੀ ਕਰ ਧ ੰਆਂ ਰਜਹਤ ਤੰਬਾਕ ,ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਿਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ,ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ 
ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦ ੇਅਿੱਗੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ,ਦ ੇਉਤਪਾਦਨ ਜਨਰਮਾਣ,ਅਯਾਤ   ਜਨਰਯਾਤ,ਆ ਾਿਾਈ,ਜ ਕਰੀ, ੰਡ,ਭੰਡਾਰਨ ਅਤ ੇ
ਇਸ਼ਜਤਹਾਰਬਾਿੀ ਤ ੇਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਡਾ.ਰਿੀ  ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਬਲਾਕ ਦ ੇਸਮ ਹ ਫੀਲਡ  ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਅਧੀਨ ਕੋਟਪਾ ਐਕਟ ਤਜਹਤ 
ਚਲਾਣ ਕਿੱਟਣ ਦ ੇਅਜਧਕਾਜਰਤ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰ ਾਈਿਰਾਂ,ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆ ਂਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਤਕ 
ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰੌਾ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਤੰਬਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਜੋ ਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ 
ਕਰਨ ਅਤ ੇਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਾ.ਪਰਭਦੀਪ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹਣੁ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕ  ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀ ਥੁਿੱਕਣਾ  ੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਸਮ ਹ ਤੰਬਾਕ  ਜ ਕਰੇਤਾ ਾਂ 
ਨ ੰ   ੀ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ ੇਸਜਹਯੋਗ ਦਣੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 
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Dispatch No  I/24721/2020  

 

 ਦਫਤਰ ਜਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕਟੋ 

 

ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੀਤੇ ਜ ਅਕਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਕੋ ਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ੇ ਸਟਾਫ-ਜਸ ਲ ਸਰਿਨ 

 

ਸਰੀ ਹਿ ਰ ਸਾਜਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ 1 ਹੋਰ 55 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਜਖਲਾਫ ਜਿਿੱਤੀ ਿੰਗ 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲੇ ਚੋਂ ਕਰੋੋਨਾ ਦੀ ਿਾਂਚ ਲਈ ਭੇਿ ੇ90 ਸੈਂਪਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਂ82 ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਜਟ  

 

332 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਹ ੈਉਡੀਕ 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ 14 ਮਈ,2020 (    ) ਅਿੱਿ ਗੁਰ  ਗੋਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ ਖੇ ਸਰੀ ਹਿ ਰ ਸਾਜਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲ  
ਜਪਆਰੋ ਕੌਰ (55)  ਾਸੀ ਜਪੰਡ ਸੰਧ ਾ  ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਖਲਾਫ ਿੰਗ ਜਿਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਜਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਿਾਣ ਲਈ 
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟੀ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
ਜਸ ਲ ਸਰਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾ.ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਕ ੇ90 ਹਰੋ ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲੈਬ ਜ ਿੱਚ ਭਿੇੇ ਗਏ 
ਹਨ।ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਂ82 ਜ ਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜਟ  ਆਈਆਂ ਹਨ।ਡਾ.ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅਿੱਿ ਤਿੱਕ ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ  ਿੱਲੋਂ 
3142 ਸੈਂਪਲ ਇਕਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਜ ਿੱਚੋਂ 2706 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜੇਟ  ਆਈ ਹ।ੈ ਡਾ.ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਸਹਤ ਮੰਤਰੀ 
ਬਲ ੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱਧ  ਅਤ ੇਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦ ੇਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜਹਤ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਸਹਤ 
ਜ ਭਾਗ  ਿੱਲੋਂ ਕੋਜ ਡ-19 ਦ ੇਸਬੰਧ ਜ ਚ ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸਰ ੇ ਅਤੇ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਜਪਤ ਫਲ  ਕਾਰਨਰ 
ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ ਜਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ  ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜ ਿੱਚ ਆਏ ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਿੱਲ ਜਰਹਾ ਹ।ੈਬਾਹਰਲੇ 
ਸ ਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜ ਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ ਿੱਚ ਰਜਹਣ ਸਜਹਣ,ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਿਾਂਚ ਦਾ ਪਰਬੰਧ  ੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 
ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਡਊਟੀ  ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਡਾ.ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਿੰਗ ਜ ਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇ ਾ ਾਂ 
ਜਨਭਾ ਰਹ ੇਮੈਡੀਕਲ,ਪਰੈਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੋਂਸਲਾ ਅਫਿਾਈ ਕੀਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਸਮ ਹ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ 

https://eofficepbstate.punjab.gov.in/eFile/?x=CvH1*1DquTJzp8SqlEBP0t21ub3KsH4t


ਜਕ ਘਰਾਂ ਜ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਹ ੇਬਾਹਰਲੇ ਸ ਜਬਆ ਂਤੋਂ ਆਏ ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਕ ੋਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ੇ। 
 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰ  ਗੋਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ ਰਾਿੀ  ਿੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ ਖ ੇਐਕਜਟ  
ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 41 ਰਜਹ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 40 ਮਰੀਿ ਗਰੁ  ਗੋਜਬੰਦ ਜਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ ਖ ੇ
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ  ਾਰਡ ਜ ਿੱਚ ਿੇਰ ੇਇਲਾਿ ਹਨ।   

 

 

 

 

 

 


