
Dispatch No. I/30861/2020 

çøåð Ç÷ñÅ ñ¯Õ Ã³êðÕ ÁëÃð, ëðÆçÕ¯à 

Ö±Ô ,ì¯ðòËñ/ÇàÀ±ìòË¼ñ çÆ Ö°çÅÂÆ Ãì³èÆ ÔçÅÇÂå» ÜÅðÆ 

 

ëðÆçÕ¯à, D Ü±é B@B@ (           ) òèÆÕ ÇÜñÅ îËÇÜÃà¶Ìà ëðÆçÕ¯¯à Ã: ×°ðÜÆå ÇÃ³Ø, êÆ.ÃÆ.ÁËÃ., é¶ 

èÅðÅ ADD ÁèÆé êÌÅêå Ô¯Â¶ ÁÇèÕÅðÅº çÆ òðå¯º Õðç¶ ÕÂÆ Çéðç¶ô ÜÅðÆ ÕÆå¶ ÔéÍ ÇÜÃ ÒÚ ôÇÔðÆ Áå¶ 

ê¶ºâ± Ö¶åðÅº Çò¼Ú Õ¼ÚÆÁÅº Ö±ÔÆÁÅº Áå¶ ì¯ðòËñ/ÇàÀ±ìòË¼ñ ê°¼àä ÕÅðé ñ¯ÕÅº Áå¶ ì¼ÇÚÁÅº ç¶ ÇÂéÅº ÒÚ 

Çâ× ÜÅä éÅñ Ô°¿ç¶ ÜÅéÆ å¶ îÅñÆ é°ÕÃÅé å¯º ìÚä ñÂÆ Áå¶ ÁÅî ñ¯ÕÅº çÆ Ã°ð¼ÇÖÁÅ é±¿ î°¼Ö ð¼Öç¶ Ô¯Â¶ 

îÅäï¯× Ã°êðÆî Õ¯ðà ç¶ Ô°ÕîÅº åÇÔå ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ÜÅðÆ ÇçôÅ Çéðç¶ôÅº çÆ êÅñäÅ ÕÆåÆ ÔËÍ 

Ô°ÕîÅº ç¶ Áé°ÃÅð Ç÷ñÅ ëðÆçÕ¯à çÆ Ô¼ç Á¿çð ê¶ºâ± Áå¶ ôÇÔðÆ ÇÂñÅÇÕÁÅº Çò¼Ú ì¯ðòËñ/ÇàÀ±ìòË¼ñ çÆ 

õ°çÅÂÆ/î°ð¿îå Õðé å¯º êÇÔñÅº ÷îÆé îÅñÕ Ç÷ñÅ Õ°ñËÕàð, Ã¿ì¿Çèå Ãðê¿Ú ×ÌÅî ê¿ÚÅÇÂå, 

ÇîÀ±ºÃÆêñ ÕÅðê¯ð¶ôé, é×ð Õ½ºÃñ, Üé ÇÃÔå ÇòíÅ× ÜÅº í±îÆ ð¼ÇÖÁÅ ÇòíÅ× é±¿ AE Ççé êÇÔñÅº 

Ã±ÇÚå Õð¶×Å Áå¶ Ö±Ô/ì¯ðòËñ ê°¼àä ÜÅº î°ð¿îå Õðé òÅñÆÁÅº ÃÅðÆÁÅº ÃðÕÅðÆ/Áðè 

ÃðÕÅðÆ/êÌÅÂÆò¶à Â¶Ü¿ÃÆÁÅº çÆ ðÇÜÃàÌ¶ôé Ô¯äÅ ñÅ÷îÆ Ô¯ò¶×ÅÍ  ÇÂÔ Ô°Õî C@ Ü°ñÅÂÆ B@B@ å¼Õ 

ÜÅðÆ ðÇÔä×¶ Áå¶ Ô°ÕîÅº çÆ À°ñ¿ØäÅ Õðé òÅñ¶ ÇòÁÕåÆ/âÇðÇñ¿× Â¶Ü¿ÃÆ ç¶ îÅñÕ ÇõñÅø ÕÅé±¿éÆ 

ÕÅðòÅÂÆ Áîñ Çò¼Ú ÇñÁÅºçÆ ÜÅò¶×ÆÍ òèÆÕ Ç÷ñÅ îËÇÜÃàð¶à ò¼ñ¯º ÜÅðÆ Ô°ÕîÅº ç¶ Áé°ÃÅð 

Ö±Ô/ì¯ðòËñ ç¶ ê°¼àä ÜÅº î°ð¿îå òÅñÆ æÅº Òå¶ âÇðÇñ¿× Â¶Ü¿ÃÆ Áå¶ Ö±Ô/ì¯ðòËñ ñòÅÀ°ä òÅñ¶ îÅñÕ ç¶ 

ê±ð¶ êå¶ òÅñÅ ÃÅÂÆé ì¯ðâ ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ Áå¶ À°Ã ÃÅÂÆé ì¯ðâ Òå¶ âÇðÇñ¿× Â¶Ü¿ÃÆ çÅ ðÇÜÃàÌ¶ôé 

é¿ìð ÇñÇÖÁÅ Ô¯äÅ òÆ ñÅ÷îÆ Ô¯ò¶×ÅÍ 

     ------   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Dispatch No. I/30935/2020 
 

çëåð ÇÜñÅ ñ¯¯Õ Ã³êðÕ ÁëÃð, ëðÆçÕ¯¯à 

òèÆÕ ÇÜñÅ îËÇÜÃàÌ¶à ò¼ñ¯¯º èÅðÅ ADD åÇÔå ò¼Ö ò¼Ö êÅì³çÆÁ» ç¶ Ô°Õî ÜÅðÆ 

ÁÅç¶ô C@ Ü°ñÅÂÆ B@B@ å¼Õ ñÅ×± ðÇÔä×¶- òèÆÕ ÇÜñÅ îËÇÜÃàÌ¶à 

ëðÆçÕ¯¯à  D Ü±é B@B@ ( ) òèÆÕ ÇÜñÅ îËÇÜÃà¶Ìà ëðÆçÕ¯¯à Ã: ×°ðÜÆå ÇÃ³Ø êÆ.ÃÆ.ÁËÃ., é¶ ë½½ÜçÅðÆ 

÷ÅìåÅ Ã³ØåÅ AIGC çÆ èÅðÅ ADD ÁèÆé Çîñ¶ ÁÇèÕÅð» çÆ òðå¯¯º Õðç¶ Ô¯¯Â¶ ÇÜñÅ ëðÆçÕ¯¯à ÓÚ 

êÅì³çÆÁ» ç¶ Ô°Õî ÜÅðÆ ÕÆå¶ Ôé Í ÇÂÔ ÁÅç¶ô C@ Ü°ñÅÂÆ B@B@ å¼Õ ñÅ×± ðÇÔä×¶Í  

ÇÜñ¶ ÓÚ Áîé-ÕÅùé çÆ ÃÇæåÆ ìäÅÂ¶ ð¼Öä ç¶ î¼ç¶é÷ð ê³Ü Ü» ê³Ü å¯¯º òè¶ð¶ ÇòÁÕåÆÁ» ç¶ ÇÂÕ¼á¶ 

Ô¯¯ä å¶ êÅì³çÆ 

òèÆÕ ÇÜñÅ îËÇÜÃàÌ¶à ò¼ñ¯¯º ÇÜñ¶ Çò¼Ú Áîé ÕÅùé çÆ ÃÇæåÆ ìäÅÂ¶ ð¼Öä ç¶ î¼ç¶ é÷ð ê³Ü Ü» ê³Ü å¯¯º 

òè¶ð¶ ÇòÁÕåÆÁ» ç¶ ÇÂÕ¼á¶ Ô¯¯ä Ü» îÆÇà³× Õðé, éÅÔð¶ ñÅÀ°ä, Çìé» Á×¶åðÆ êÌòÅé×Æ èÅðÇîÕ 

Üñ±Ã Õ¼ãä Áå¶ êÌÚÅð Õðé çÆ îéÅÔÆ ç¶ Ô°Õî ÜÅðÆ ÕÆå¶ Ôé Í À°é» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕÅ ÇÃðë Çòô¶ô 

ÔÅñå» Ü» î½½ÇÕÁ» å¶ êÌì³èÕ» ò¼ñ¯¯º ÇñÖåÆ ì¶éåÆ Õðé å¶ Ãì³èå À°ê î³âñ îËÇÜÃàÌ¶à êÅÃ¯¯ ÇñÖåÆ 

êÌòÅé×Æ ñË Õ¶ êìÇñÕ îÆÇà³×» Õðé Áå¶ èÅðÇîÕ Üñ±Ã ì×ËðÅ êÌòÅé×Æ çÆÁ» ôðå» Áé°ÃÅð ÔÆ Õ¼ã¶ 

ÜÅ ÃÕç¶ Ôé Í ÇÂÔ Ô°Õî ÃðÕÅðÆ ÇâÀ±àÆ Õð ðÔ¶ ê°ÇñÃ, Ô¯¯î ×Åðâ÷, ÃËÇéÕ»/ Áðè ÃËÇéÕ ìñ» Áå¶ 

ÇòÁÅÔ ôÅçÆÁ» å¶ ô»åîÂÆ ã³× éÅñ ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Üñ±Ã å¶ ñÅ×± éÔÆº Ô¯¯ò¶×Å Í 

òêÅðÕ ÃæÅé» å¶ Øð¶ñ± ×ËÃ ÇÃñ³âð» çÆ òðå¯¯º å¶ êÅì³çÆ 

ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ òèÆÕ ÇÜñÅ îËÇÜÃàÌ¶à ëðÆçÕ¯¯à é¶ ÇÕÃ¶ òÆ ðËÃà¯¯ðËºà, ãÅì¶ ÚÅÔ çÆÁ» ç°ÕÅé» ÁÅÇç ç¶ 

îÅñÕ» ò¼ñ¯¯º ÁÅêä¶ òêÅðÕ ÃæÅé å¶ Øð¶ñ± ×ËÃ ÇÃñ³âð» çÆ òðå¯¯º Õðé å¶ êÅì³çÆ ñ×ÅÂÆ ÔË Í ÇÂÔ 

êÅì³³çÆ C@ Ü°ñÅÂÆ B@B@ å¼Õ ñÅ×± ðÔ¶×ÆÍ 

åÆÔðÆ ÃòÅðÆ, ÇìéÅ é³ìð êñ¶à», Ø¼à À°îð ç¶ ÇòÁÕåÆÁ» ù òÔÆÕñ» çÆ òðå¯¯º å¶ êÅì³çÆ 

òèÆÕ ÇÜñÅ îËÇÜÃàÌ¶à ëðÆçÕ¯¯à é¶ ÇÜñÅ ëðÆçÕ¯¯à Á³çð ç¯ êÔÆÁ» òÔÆÕñ» ÇêÛ¶ åÆÔðÆ ÃòÅðÆ ( 

ÇÃòÅÂ¶ Á½½ðå» å¶ ì¼Ú¶) ÇìáÅÀ°ä, Çìé» é³ìð êñ¶à» ç¶, AH ÃÅñ å¯¯º Ø¼à À°îð ç¶ ÇòÁÕåÆÁ» ù 



òÔÆÕñ» ( î¯¯àðÃÅÂÆÕñ Áå¶ ÃÕ±àð) çÆ òðå¯¯º Õðé Áå¶ ò¼Ö ò¼Ö ÁÅòÅ÷» òÅñ¶ ÔÅðé Áå¶ òÔÆÕñ» 

ç¶ ÃËñ³Ãð Õ¼ãòÅ Õ¶ ò¼ÖðÆ ÇÕÃî çÆÁ» âðÅÀ°äÆÁ» ÁÅòÅ÷» êËçÅ Õðé å¶ ê°±ðé å½½ð å¶ îéÅÔÆ ç¶ Ô°Õî 

ÜÅðÆ ÕÆå¶ Ôé Í ÇÂÔ êÅì³çÆ C@ Ü°ñÅÂÆ B@B@ å¼Õ ÜÅðÆ ðÔ¶×Æ Í 

îËÇðÜ êËÇñÃ» Çò¼Ú ÔòÅÂÆ ëÅÇÂð Õðé å¶ êÅì³çÆ 

Ã: ×°ðÜÆå ÇÃ³Ø é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÜñÅ ëðÆçÕ¯¯à Çò¼Ú ÇòÁÅÔ ôÅçÆÁ», ÃîÅÇÜÕ/ èÅðÇîÕ ÃîÅð¯¯Ô», 

ÜñÃ¶, îËÇðÜ êËÇñÃ» ÁÅÇç Çò¼Ú ÁÅî ÜéåÅ ò¼ñ¯¯º ÔòÅÂÆ ëÅÇÂð ÕÆå¶ Ü»ç¶ Ôé Í ÇÜÃ ÕðÕ¶ ÜÅéÆ å¶ 

îÅñÆ é°ÕÃÅé Ô¯¯ä çÅ òÆ âð ðÇÔ³çÅ ÔË Í ÇÂÃ ñÂÆ ÇÜñÅ ëðÆçÕ¯¯à çÆ Ôç±ç Á³çð ÇòÁÅÔ ôÅçÆÁ», 

ÃîÅÇÜÕ /èÅðÇîÕ ÃîÅð¯¯Ô», ÜñÃ¶, îËÇðÜ êËÇñÃ» ÁÅÇç Çò¼Ú ÔòÅÂÆ ëÅÇÂð Õðé å¶ êÅì³çÆ ñ×ÅÂÆ 

×ÂÆ Í ÇÂÔ êÅì³çÆ C@ Ü°ñÅÂÆ B@B@ å¼Õ ñÅ×± ðÔ¶×Æ Í 

ÚÅÇÂéÅ â¯¯ð ò¶Úä å¶ êÅì³çÆ 

òèÆÕ ÇÜñÅ îËÇÜÃàÌ¶à ëðÆçÕ¯¯à é¶¶ ÇÜñÅ ëðÆçÕ¯¯à çÆ Ôç±ç Á³çð êå³×» ÁÅÇç çÆ òðå¯¯º ñÂÆ ÚÅÂÆéÅ 

â¯¯ð ò¶Úä, Ãà¯¯ð Õðé Áå¶ òðå¯¯º Õðé å¶ ê±±ðé å½½ð å¶ êÅì³çÆ ñ×ÅÀ°ä ç¶ Ô°Õî ÜÅðÆ ÕÆå¶ Ôé Í À°é» 

é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ êå³×» À°âÅÀ°ä ñÂÆ ÚÅÂÆéÅ â¯¯ð çÆ òðå¯¯º ÕÅëÆ îÅåðÅ ÇòÚ ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔË Í ÚÅÂÆéÅ 

â¯¯ð Ã±åÆ èÅ×¶ å¯¯º Ôà Õ¶ êñÅÃÇàÕ çÆ ìäÆ Ô°³çÆ ÔË Ü¯ ÕÅëÆ î÷ì±å Ô°³çÆ ÔË ÇÜÃ ç¶ éÅñ êå³× 

À°âÅÀ°ä òÅÇñÁ» ç¶ Ô¼æ å¶ À°º×ñ» Õ¼àä, ÃÅÇÂÕñ Áå¶ ÃÕ±àð ÚÅñÕ» ç¶ ×ñ å¶ Õ³é Õ¼àä ÁÅÇç 

çÆÁ» ØàéÅò» òÅêð çÆÁ» Ôé Áå¶ ÇÂÔ â¯ð îé°¼ÖÆ ÜÅé» å¶ êô±/ê³ÛÆÁ» ñÂÆ ØÅåÕ ÇÃ¼è Ô°³çÆ ÔË Í 

ÇÂÃ Ãí ç¶ î¼ç¶é÷ð òèÆÕ ÇÜñÅ îËÇÜÃàÌ¶à é¶ ÚÅÂÆéÅ â¯¯ð ò¶Úä, Ãà¯ð Õðé Áå¶ òðå¯¯º Õðé å¶ ê±±ðé 

êÅì³çÆ ñ×ÅÂÆ ÔË Í ÇÂÔ êÅì³çÆ C@ Ü°ñÅÂÆ B@B@ å¼Õ ÜÅðÆ ðÔ¶×ÆÍ 

Ô°¼ÕÅ ìÅð êÆä å¶ êÅì³çÆ 

 òèÆÕ ÇÜñÅ îËÇÜÃàÌ¶à ëðÆçÕ¯¯à é¶ ÇÂÕ Ô¯¯ð  Ô°Õî ðÅÔÆº ÇÜñÅ ëðÆçÕ¯¯à çÆ Ôç±ç Á³çð Ô°¼ÕÅ 

ìÅð» å¶ êÅì³çÆ ñ×ÅÂÆ ÔË Í ÇÜñ¶ Á³çð ÇÕÃ¶ òÆ ç°ÕÅé,Ô¯¯àñ, ðËÃà¯¯ðËºà Áå¶ Ô¯¯ð ÜéåÕ ÃæÅé» Çò¼Ú 

Ô°¼ÕÅ êÆä å¶ ê±ðé å½½ð å¶ êÅì³çÆ ñ×ÅÂÆ ÔË Í ÇÂÔ êÅì³çÆ C@ Ü°ñÅÂÆ B@B@ å¼Õ ÜÅðÆ ðÔ¶×ÆÍ 

ÇîñàðÆ ð³× çÆ òðçÆ Áå¶ òÔÆÕñ» çÆ ÖðÆç¯-ëð½Öå, Ô¯ðÇâ³× ñ×ÅÀ°ä å¶ êÅì³çÆ 

 òèÆÕ ÇÜñÅ îËÇÜÃàÌ¶à Ã: ×°ðÜÆå ÇÃ³Ø é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Ç÷ñÅ ëðÆçÕ¯à çÆ ÃÆîÅò» Á³çð ÁÅî 

ñ¯Õ» ç¶ ÇîñàðÆ ð³× çÆ òðçÆ Áå¶ òÔÆÕñ» çÆ ÖðÆç, ò¶Ú Áå¶ òðå¯º Õðé å¶ ê±ðé å½ð å¶ êÅì³çÆ 

ñ×ÅÂÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂÃ å¯º ÇÂñÅòÅ Ç÷ñ¶ Á³çð êËºçÆÁ» ÇîÀ±ºÃêñ Õî¶àÆÁ» çÆ Ôç±ç Á³çð ÃðÕÅðÆ 

ðÃÇåÁ», Ú½ºÕ» ÓÚ Ô¯ðÇâ³× ñ×ÅÀ°ä å¶ êÅì³çÆ ðÔ¶×ÆÍ ÇÂÔ ÁÅç¶ô C@ Ü°ñÅÂÆ B@B@ å¼Õ ñÅ×± 

ðÇÔä×¶Í 



èÅðÇîÕ Ü» Ö°ôÆ ÁÅÇç ç¶ ÃîÅ×î» Ãî¶º ×ñÆ,î°Ô¼ÇñÁÅ Çò¼Ú ôÅî¶ÁÅäÅ ñ×Å Õ¶ êÌ¯¯×ðÅî Õðé å¶ êÅì³çÆ 

ÇÂÕ Ô¯¯ð Ô°Õî ðÅÔÆº ÇÜñÅ ëðÆçÕ¯¯à çÆ ÃÆîÅò» Á³çð ñÅÀ±â ÃêÆÕð ñÅÀ°ä å¶ êÅì³çÆ ñ×ÅÂÆ ÔË Í 

ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ÇÜñÅ ëðÆçÕ¯¯à ç¶ ôÇÔðÆ ÇÂñÅÇÕÁ» Çò¼Ú Ãì³èå À°ê î³âñ îËÇÜÃàÌ¶à çÆ êÌòÅé×Æ ñÂ¶ 

Çìé» ×ñÆ,î°Ô¼ÇñÁÅ, èÅðÇîÕ Ü» Ö°ôÆ ÁÅÇç ç¶ ÃîÅ×î» Ãî¶º êìÇñÕ ÃæÅé» å¶ ôÅî¶ÁÅäÅ ñ×Å Õ¶ 

Õ¯¯ÂÆ òÆ èÅðÇîÕ êÌ¯¯×ðÅî, ÜñÃ¶, ðËñÆÁ» ÁÅÇç éÔÆº Õð¶×Å Í 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dispatch No I/31035/2020 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 

 

ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ� ਕੋਿਵਡ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 'ਿਮਸ਼ਨ ਫਤਿਹ' ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਿਹਯੋਗ 

ਦੇਣ- ਿਵਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਿਢੱਲ� 

 

“ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ” ਮੁਿਹੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਰਾਹ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

 

 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 4 ਜੂਨ 

 

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵੱਲ� ਕੋਿਵਡ-19  ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੰੂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ 

ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ “ਿਮਸ਼ਨ ਫਤਿਹ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਵਧਾਇਕ 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ. ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲ� ਵੱਲ� ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤ� ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ� ਿਕ ਇਸ 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਣ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਿਹੰਮ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। 

 

 ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ� ਿਵੱਢੀ ਗਈ ਮੁਿਹੰਮ 'ਿਮਸ਼ਨ ਫਤਿਹ' ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ 

ਮੋਹਰੀ ਜੰਗਜੂਆਂ ਤ� ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵੱਚ ਲ� ਿਦਆਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੰੂ 

ਲੋਕ� ਦੀ, ਲੋਕ� ਵੱਲ� ਅਤੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਲੜਾਈ ਬਣਾਏਗੀ। 

'ਿਮਸ਼ਨ ਫਤਿਹ' ਨੰੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਯੋਗ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰਾਹ� ਨ� ਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 



ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਦੱਸਿਦਆਂ ਉਨ� ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਿਦੱਤਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਰੋਕ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਾਹ� ਲੋਕ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 

ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ� ਪ�ਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਿਦਖਾਉਣ  ।   

ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਇਸ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਲੜੀਵਾਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਗਠਨ� ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਜਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਇਸੇ ਤਰ� ਦੀਆਂ ਮੁਿਹੰਮ� ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਿਵਧਾਇਕ ਸ. ਿਢੱਲ� ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੁਿਹੰਮ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ 

ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ� 

ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਿਹਣ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਮਰੀਜ਼� ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ� ਤ� 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਿਵਆਪਕ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dispatch No 

I/31234/2020 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 

 

ਡਾ: ਕੋਸਤੁਭ  ਸ਼ਰਮ� ਨ�  ਆਈ.ਜੀ.ਪੁਿਲਸ ਰ�ਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਿਲਆ 

ਪੁਿਲਸ ਵੱਲ� “ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ” ਤਿਹਤ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਕੋਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮ� 

 

ਡਵੀਜਨ ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ 

 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 4 ਜੂਨ (              ) ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕੋਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮ� ਵੱਲ� ਅੱਜ ਬਤੌਰ 

ਆਈ.ਜੀ ਪੁਿਲਸ ਰ�ਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਿਲਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਦੀ 

ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆੱਨਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਕੋਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮ� ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਨੰੂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਿਲਸ ਰ�ਜ ਦਾ ਆਈ. ਜੀ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਿਡਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਿਨਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਸਵਲ 

ਪ�ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਤ� ਸਿਹਯੋਗ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਆਰੰਭੇ ਗਏ “ਿਮਸ਼ਨ 

ਫ਼ਿਤਹ” ਤਿਹਤ  ਕਰੋਨਾ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਿਹੰਮ ਤਿਹਤ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ, ਮਾਸਕ ਪਿਹਣਨ, ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� 

ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਕੋਸਤਭ ਸ਼ਰਮ� ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਨੰੂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਨੰੂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰ�ਜ ਦਾ ਆਈ.ਜੀ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ 

ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਤ� ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਨਿਸ਼ਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ  ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਪੁਿਲਸ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ� ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਨੰੂ ਜੀ ਆਇਆ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵ� 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਪੀ. ◌ੋਸ. ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਸ.ਸੇਵਾ ਿਸੰਘ ਮੱਲੀ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਡਾ. ਮਿਹਤਾਬ 

ਿਸੰਘ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਜੈਤੋ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਲਕਾਰ ਿਸੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ 

ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਆਿਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

   



 

Dispatch No    I/31074/2020 

 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

 

ਿਮਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 

 

ਕਰੋਨਾ ਿਖਲਾਫ ਜੰਗ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਿਨੰਦਰ ਘੁਿਗਆਣਵੀ ਨੰੂ ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ 

ਸਨਮਾਿਨਆ 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੁਿਲਸ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਢੇਸੀ ਨ�  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਿਨਤ 

ਫਰੀਦਕੋਟ 4 ਜੂਨ,2020 ( )  ਇਸ ਿਜਲੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਅਤੇ ਪ�ਿਸਧ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕ�ਸਲ 

ਚੰਡੀਗੜ�  ਿਵਖੇ ਬਤੌਰ ਮੀਡੀਆ  ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਸ਼�ੀ ਿਨੰਦਰ  ਘੁਿਗਆਣਵੀ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 

ਤਿਹਤ ਕਰੋਨਾ ਿਖਲਾਫ ਜੰਗ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਜਲਾ ਪੁਿਲਸ ਮੁਖੀ  ਸ ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਢੇਸੀ ਨ�  ਿਜਲਾ ਪੁਿਲਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਲ�  ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ ਢੇਸੀ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ 

ਿਨੰਦਰ ਘੁਿਗਆਣਵੀ ਨ�   ਨ�  ਕੋਿਵਡ19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮ� ਿਜਲਾ ਪੁਿਲਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ 

ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਨ� � ਕਾ ਿਕ ਸ�ੀ ਿਨੰਦਰ ਘੁਿਗਆਣਵੀ ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕ�ਸਲ ਚੰਡੀਗੜ� ਵਲ� ਸਾਿਹਤਕ 

ਿਕਤਾਬ� ਿਲਆ ਕੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਕ�ਦਰ� ਿਵਚ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮੁੱ ਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਜਰੂਰੀ 

ਮੀਿਟੰਗ� ਆਿਦ ਿਵਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਨ�  ਆਪਣੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ।ਉਨਾ 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ� ਇਨ� ਦੇ ਕਾਰਜ� ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹ� ਹ�। 

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਲਗਪਗ 50 ਿਕਤਾਬ� ਿਲਖਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਘੁਿਗਆਣਵੀ 

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਿਪੰਡ ਘੁਿਗਆਣਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ ਤੇ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਕਤਾਬ� ਉਤੇ 12 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ�  ਐਮ ਿਫਲ ਤੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਕਤਾਬ�  ਵੱਖ  ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ 

ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispatch No     

 

I/31209/2020 

 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਕੇਸ� ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਕਰੀਬ 150 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸ�ਪਲ 

ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ੜੇ ਦੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਸਟ: ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ 



ਫਰੀਦਕੋਟ 4 ਜੂਨ,2020 (     ) ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਰਿਜੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀਆਂ 

ਹੁਣ ਤੱਕ 5188 ਸ�ਪਲ ਲੈਬ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਿਜੰਨ� ਿਵੱਚ� 322 ਸ�ਪਲ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। 

ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ�ਾਪਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱਚ 4713 ਿਰਪੋਰਟ� ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 

ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਐਕਿਟਵ ਕੇਸ 4 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੁ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। 

ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਰਿਜੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨ�  ਹੋਰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ�  ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾ 

ਕੋਟਕਪੂਰਾ,ਜੈਤੋ,ਬਾਜਾਖਾਨਾ,ਸਾਿਦਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਵਖੇ ਸਥਾਿਪਤ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਿਵਖੇ ਸ�ਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰ 

ਲੈਬ ਨੰੂ ਜ�ਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ-

ਕਰਮਚਾਰੀ,ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ,ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰਲੇ 

ਸੂਿਬਆਂ ਤ� ਆਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ�ਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ  ਲੈਬ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਿਮਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤਿਹਤ 

ਿਜ਼ਲੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਭਾਗ� ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮ� ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਸੇਵਾਵ� ਿਨਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਨ� ਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਮਨਜੀਤ ਿਕ�ਸ਼ਨ ਭੱਲਾ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਤੇ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ� ਕੋਿਵਡ-19 ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਪ�ਭਦੀਪ ਿਸੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੰੂ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਪ�ਤੀ 

ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਨੰੂ ਸ�ਪਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਫਰੰਟ ਲਈਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਨਭਾ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ,ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ,ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ 

ਮ�ਬਰ� ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ� ਦੀ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਰ ਖੰਘ,ਜ਼ੁਕਾਮ,ਬੁਖਾਰ ਜ� ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ 

ਸ�ਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ� ਨੰੂ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 

ਹਨ।ਿਜੰਨਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਜੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹ 

ਨ� ੜੇ ਦੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸ�ਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਜ਼ਲਾ ਐਪੀਿਡਮੋਲੋਿਜਸਟ ਡਾ.ਿਵਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਚੌਹਾਨ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਏ 

ਕੇਸ� ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਕਰੀਬ 150 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ�ਪਲ  ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲ� ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ 

ਹਨ। 

ਡਾ.ਰਿਜੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਫਰੀਦਕੋਟ,ਸ�ਪਲ ਇਕਤਰ ਕਰਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਮ�ਬਰ।   



 

 

 


