Dispatch No

I/31727/2020

ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਜਿਲਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱ ਲੋਂ ਸ਼ਾਜਪੰ ਗ ਮਾਲ, ਮਲਟੀਪਲੈ ਕਸ, ਧਾਰਜਮਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲਣ
ਹ ਸਬੰ ਧੀ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਮਤੀ 08.06.2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ 7 ਿੂਨ (

)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕੋਜਵਡ -13 ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਜਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲਾ

ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ
ਅੰ ਦਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱ ਕ ਕਰਜਫਊ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹਜਹ ਸਕੱ ਤਰ ਵੱ ਲੋ ਿਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਜਬਕ ਭਾਰਤ
ਦੇਸ਼ ਜਵੱ ਚ ਕੰ ਨਟੇਨਮੈਂਟ ਿੋਨਾਂ ਜਵੱ ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਮਤੀ 30.06.2020 ਤੱ ਕ ਵਧਾ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱ ਖ ਸਕੱ ਤਰ , ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਗਰਜਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਆਂ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਵੱ ਚ ਜਿਲਹਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਾਤ 9.00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5.00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਕਰਜਫਊ ਹੁਕਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਜਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ
ਅੰ ਦਰ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ / ਬਾਰਬਰ ਦੁਕਾਨਾ / ਜਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰਸ ਅਤੇ ਸਪਾਅ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਵੇਰੇ 07.00) ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 07.00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ / ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 08.00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 08.00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਖੋਲਣ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ , ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਵੱ ਲੋਂ ਜਮਤੀ 04-06-2020 ਨੂੰ ਧਾਰਜਮਕ ਸਥਾਨ / ਪੂਿਾ ਸਥਾਨ ਹੋਟਲ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ / ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜਪੰ ਗ ਮਾਲਿ ਖੋਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱ ਖ
ਸਕੱ ਤਰ , ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਗਰਜਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਆਂ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ੰੰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਵੱ ਚ ਜਿਲਾ
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਵੱ ਲੋਂ ਜਿਲਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰ ਦਰ ਧਾਰਜਮਕ ਸਥਾਨ / ਪੂਿਾ ਸਥਾਨ / ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ
ਇਕਾਈਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜਪੰ ਗ ਮਾਲਿ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਦੱ ਤੇ ਹਨ:
1 ) ਸ਼ਾਜਪੰ ਗ ਮਾਲਿ : ਜਿਲਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਜਪੰ ਗ ਮਾਲਿ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਲਟੀਪਲੈ ਕਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਿਾਣਗੇ ।
2 ) ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ : ਰੈਸਟੋਰੈਟਿ ਨੂੰ ਜਮਤੀ 15-06-2020 ਤੱ ਕ ਜਸਰਫ ਹੋਮ ਜਡਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ 08.00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਖੋਲਣ ਦੀ
ਆਜਗਆ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ । ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬੈਠਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਿ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅੰ ਦਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ।
3 ) ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ :
ਹੋਟਲਾਂ ਜਵੱ ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱ ਕ ਬੰ ਦ ਰਜਹਣਗੇ ਅਤੇ ਜਸਰਫ ਹੋਟਲ ਜਵੱ ਚ ਠਜਹਰੇ ਮਜਹਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਮਜਰਆਂ ਜਵੱ ਚ ਖਾਨਾ
ਪਰੋਸਨ ਦੀ ਹੀ ਖੁੱ ਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਸਜਥਤੀ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਜਮਤੀ 15.06.2020 ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ
ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ।
ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਜਫਊ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ । ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਜਸਰਫ ਸਵੇਰੇ 5.00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 09.00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ
ਹੋਵੇਗੀ ।

ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ , ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ।
4 ) ਧਾਰਜਮਕ ਸਥਾਨ / ਪੂਿਾ ਦੇ ਸਥਾਨ :
ਪੂਿਾ ਸਥਾਨ / ਧਾਰਜਮਕ ਸਥਾਨ ਜਮਤੀ 08.06 2020 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 05.00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 08.00 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲੇ ਰਜਹਣਗੇ । ਪਰੰ ਤੂ
ਇਥੇ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦਾ ਇੱ ਕਠ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ) ਧਾਰਜਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਪੂਿਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ , ਸਮਾਜਿਕ
ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ । ਧਾਰਜਮਕ ਅਤੇ ਪੂਿਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੰ ਡਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ
ਪਾਬੰ ਦੀ ਇਨਹ ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕ ਜਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਅਕਤੀ ਖੁੱ ਦ ਕੋਜਵਡ -19 ਸਬੰ ਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ / ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲਹਾ
ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋਂ ਿਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਦਾ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਵੱ ਚ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਜਵਰੁੱ ਧ ਜਡਿਾਸਟਰ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਜਹਤ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਮਤੀ 08.06.2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
Dispatch No. I/31744/2020

ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਫਰੀਦਕੋਟ

"ਜਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ "
ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਕਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਿਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਜਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ,ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ,ਬੈਂਜਕੰ ਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਆਜਦ
ਜਵਰੁੱ ਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਜਿਲਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
ਜਿਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਜਹਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਫਰੀਦਕੋਟ,7 ਿੂਨ-(

)

ਜਿਲਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਆਈ ਏ ਐਿੱਸ ਨੇ ਜਿਲਹਾ ਪੁਜਲਸ ਮੁਖੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਦੱ ਤੇ ਹਨ ਕੀ ਕਰਜਫਊ
/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਕਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਿਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਜਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ,ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕਾਂ,
ਬੈਂਜਕੰ ਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਆਜਦ ਜਵਰੁੱ ਧ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ।
ਜਿਲਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਧਆਨ ਜਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਕ ਕੁਝ ਜਵੱ ਤੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ,ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ,ਏਿੰ ਟ ਿਾਂ
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਕਰਜਫਊ /ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਜਕਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰ ਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ।ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਰਿਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਕਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ
ਜਤੰ ਨ ਮਹੀਜਨਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਜਰਿਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ ਨੇ 23 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਟਰ ਨੰ.
ਆਰਬੀਆਈ / 2019- 2020/244 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਹ ਾਂ ਜਕਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਤੰ ਨ ਮਹੀਜਨਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਜਿਲਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਦੱ ਤੇ ਹਨ ਜਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ,ਬੈਂਕ ਿਾਂ ਜਵੱ ਤੀ ਕੰ ਪਨੀ ਜਕਸੇ ਵੀ
ਜਕਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸ਼ਤ ਭਰਨ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਿਾਂ ਤੰ ਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਰੁੱ ਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰ ਡ ਜਵਧਾਨ ਦੇ

ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਿ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਿਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਿਬਤ
ਕਰਨ ਆਜਦ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਦੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਜਿਲਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਜਿਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਿਾਬ ਵੱ ਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੀ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਮੁਜਹੰ ਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਜਹਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਿੋ ਇਸ ਜਭਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ ਿਾ ਸਕੇ।

Dispatch No
I/31855/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ

ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਜਮਲੇ 3 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਕੇਸ
ਜਿਲ•ੰੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ ਹੋਏ 10

ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਤਜਹਤ ਫਰੰ ਟ ਲਈਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਭਾ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ,ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ,ਪੁਜਲਸ ਜਵਭਾਗ ਦੇ
ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨੰਗ/ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਜਹੰ ਮ ਿਾਰੀ

ਫਰੀਦਕੋਟ 7 ਿੂਨ(

) ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਿਾਬ ਵੱ ਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਜਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ

ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ,ਲੋ ਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰ ਿਾਬ ਫਾਈਟ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ
ਡਾ.ਰਜਿੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਅੱ ਿ ਤੱ ਕ 5749 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਬ ਜਵੱ ਚ ਭੇਿੇ ਿਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਜਿੰ ਨਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ 358
ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਵੱ ਚ 5230 ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈ ਗੇਜਟਵ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਪਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ
ਜਵੱ ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 3 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਕੇਸ ਜਿੰ ਨਾਂ ਜਵੱ ਚ ਪਜਹਲਾਂ ਪਾਿੀਜਟਵ ਆਏ ਪੁਜਲਸ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਅਈ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਆਏ 2 ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਆਈ ਹੈ ਿਦ ਕੇ 1 ਹੋਰ ਪੁਜਲਸ ਦਾ ਹੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਿੋ
ਬਾਿੇਖਾਨਾ ਜਵਖੇ ਜਡਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਆਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਿਲੇ • ਜਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 10 ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।ਪਾਿੀਜਟਵ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਵੱ ਚ

ਦਾਖਲ ਹਨ। ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਜਿਲ•ੰੇ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ,ਿੈਤੋ,ਬਾਿਾਖਾਨਾ,ਸਾਜਦਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜਵਖੇ ਸਥਾਜਪਤ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਜਵਖੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਲੈ ਬ ਨੂੰ ਿਾਂਚ ਲਈ ਭੇਿੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਫਰੰ ਟ ਲਾਈਨ
ਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਜਨਭਾ ਰਹੇ ਪੁਜਲਸ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ,ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ,ਗਰਭਵਤੀ
ਔਰਤਾ,ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱ ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਜਬਆਂ ਤੇ ਜਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਬ ਜਵੱ ਚ ਭੇਿੇ ਿਾ ਰਹੇ
ਹਨ।ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ•ੰੇ ਭਰ ਜਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ,ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਜਿਲ•ੰਾ ਨੋ ਡਲ
ਅਫਸਰ ਡਾ.ਮਨਿੀਤ ਜਕਰਸ਼ਨ ਭੱ ਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਪਰਭਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਜਲੰਗ ਸਬੰ ਧੀ ਝੂੱ ਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਜਲੰਗ ਪਰਜਕਜਰਆ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਿਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਤਜਹਤ ਫਰੰ ਟ ਲਈਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਭਾ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ
ਵਰਕਰ,ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ,ਪੁਜਲਸ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨੰਗ ਕਰ
ਖੰ ਘ,ਿੁਕਾਮ,ਬੁਖਾਰ ਿਾਂ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਜਹੰ ਮ ਿਾਰੀ ਹੈ।ਜਿੰ ਨਾ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ
ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਿੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹਨ।ਜਿਲ•ੰਾ ਐਪੇਜਡਮੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ.ਜਵਕਰਮਿੀਤ ਜਸੰ ਘ ਅਤੇ ਡਾ.ਅਨੀਤਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱ ੰੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲ•ੰੇ ਦੇ ਪਾਿੀਜਟਵ ਆਏ
ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵੱ ਚ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱ ਲੋਂ ਸੂਚੀ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਲੈ ਬ ਜਵੱ ਚ ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਸਕੇ।

