Dispatch NoI/31371/2020
ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱ ਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਤਜਿਤ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਿੁਕਮ ਿਾਰੀ
ਆਦੇਸ਼ 30 ਿੁਲਾਈ 2020 ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਜਿਣਗੇ- ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ

ਫਰੀਦਕੋਟ 5 ਿੂਨ 2020 ( ) ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ: ਗੁਰਿੀਤ ਜਸੰ ਘ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਨੇ

ਫੌਿਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰ ਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜਮਲੇ ਅਜਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ
'ਚ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਿੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨ । ਇਿ ਆਦੇਸ਼ 30 ਿੁਲਾਈ 2020 ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਜਿਣਗੇ।
ਂ ੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ
ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਬ

ਂ ੂਲੈਂਸਾਂ ਿੋ ਜਕ
ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ: ਗੁਰਿੀਤ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰ ਦਰ ਚੱ ਲ ਰਿੀਆਂ ਐਬ

ਂ ੂਲੈਂਸਾਂ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿੀਂ ਿਨ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਿੈ । ਉਨਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰ ਦਰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਬ
ਂ ੂਲੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਡ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿਨ । ਇਨਾਂ
ਜਬਨਾਂ ਪਰਜਮਟ ਤੇ ਚਲ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਵਿੀਕਲਜ਼ ਐਬ

ਂ ੂਲੈਂਸਾਂ ਜਵੱ ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ । ਅਜਿਿੀਆਂ ਐਬ
ਂ ੂਲੈਂਸਾਂ ਮਰੀਿ ਦੀ ਜਿੰ ਦਗੀ ਨਾਲ
ਐਬ
ਂ ੂਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ
ਜਖਲਵਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਐਬ
ਮਰਿੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ । ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਂ ੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਿੈ । ਇਿ ਪਾਬੰ ਦੀ 30 ਿੁਲਾਈ 2020 ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਿੇਗੀ।
ਐਬ

ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱ ਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਨਾਿ ਮੰ ਡੀ ਜਵਚ ਧਾਰਜਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਨੇ /ਮੁਿਾਿਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ
ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਜਪੰ ਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਅਨਾਿ ਮੰ ਡੀ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਜਮਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਨੇ
ਮੁਿਾਿਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਿੈ । ਇਿ ਪਾਬੰ ਦੀ 9 ਮਈ 2020 ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਿੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਧਾਰਜਮਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਿਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਜਵਖੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਜਿਬ ਿੀ ਦੀ ਿੋਈ
ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਣਾ ਮੰ ਡੀ ਜਵਖੇ ਧਰਨੇ ਮੁਿਾਿਰੇ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਿਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ
ਸਮੂਿ ਸਾਧ ਸੰ ਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰ ਘੀ ਠੇਸ ਪਿੁੰ ਚਦੀ ਿੈ । ਇਨਾਂ ਧਰਜਨਆਂ ਮੁਿਾਿਜਰਆਂ ਜਵੱ ਚ ਿੁੰ ਦੇ ਇਕੱ ਠ
ਜਵੱ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ ਸਮਾਿੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਿੋ ਭਾਰੀ ਇਕੱ ਠ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ
ਅਣ ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਿਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਿਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਆਪਸ ਜਵੱ ਚ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਨੂੰ
ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਖਤਰਾ ਬਜਣਆ ਰਜਿੰ ਦਾ ਿੈ । ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਜਪੰ ਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਅਨਾਿ ਮੰ ਡੀ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ

ਧਾਰਜਮਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਨੇ ਮੁਿਾਿਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਿੈ । ਇਿ ਪਾਬੰ ਦੀ 30 ਿੁਲਾਈ 2020 ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ
ਰਿੇਗੀ ।
ਪੂਰਵ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਜਬਨਾਂ ਿਨਤਕ ਛੱ ਪੜ ਪੂਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ
ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਿਨਤਕ ਛੱ ਪੜ ਪੂਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ
ਲਗਾਈ ਿੈ । ਉਨਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ/ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਿਨਤਕ ਛੱ ਪੜ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ
ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਾਓ ਰੁਕ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ ਿੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਜਣਆ ਰਜਿੰ ਦਾ
ਿੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਿ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਿੈ ।ਉਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ/ਪੰ ਚਾਇਤ

ਜਨਮਨ ਿਸਤਾਖਰ,ਸਬੰ ਧਤ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਾਂ ਸਬੰ ਧਤ ਬਲਾਕ ਜਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਵ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਜਬਨਾਂ ਿਨਤਕ ਛੱ ਪੜ ਨਿੀਂ ਪੂਰੇਗਾ ।ਇਿ ਪਾਬੰ ੰੰਦੀ 30 ਿੁਲਾਈ 2020 ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਿੇਗੀ।
ਜਵਆਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ

ਵਧੀਕ ਜਿਲ•ੰਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਜਿਲ•ੰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਿਦੂਦ ਅੰ ਦਰ ਡਰੋਨ ਿਾਂ ਿੋਰ ਫਲਾਇੰ ਗ
ਅਬਿੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਿੈ। ਉਨ•ੰਾੰਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਪਛਲੇ ਜਦਨੀ ਜਿਲ•ੰਾ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਵੱ ਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਜਥਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਜਲੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ
ਉਨ•ੰਾੰਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਨੂੰ ਭੰ ਗ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਿੁਕਮ

ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਉਨ•ੰਾੰਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲੋਂ ਜਵਆਿ ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਧਾਰਜਮਕ ਸਜਭਆਚਾਰਕ
ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸੇਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿੈ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫਤਰ ਜਡਪਟੀ
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਾਸੋਂ ਅਗਾਉਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ੰਾੰਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਬਨਾ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਖਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਿ ਿੁਕਮ ਜਮਤੀ
30 ਿੁਲਾਈ 2020 ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਜਿਣਗੇ।

Dispatch No I/31372/2020
ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਜਜ਼ਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਿੋਟਲ,ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਇਤਰਾਿਿੀਣਤਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ- ਵਧੀਕ ਜਜ਼ਲਾ
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ

ਫਰੀਦਕੋਟ 5 ਿੂਨ 2020 ( ) ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ: ਗੁਰਿੀਤ ਜਸੰ ਘ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਨੇ

ਫੌਿਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰ ਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜਮਲੇ ਅਜਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜਜ਼ਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ
'ਚ ਿੋ ਵੀ ਿੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੱ ਲ ਰਿੇ ਿਨ, ਉਿ ਇਤਰਾਿਿੀਣਤਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰ ਧਤ
ਜਵਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਜਲਸ ਕਪਤਾਨ, ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇੰ ਿਨੀਅਰ ਪਰਾਂਤਕ ਮੰ ਡਲ ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਲੋ ਕ

ਜਨਰਮਾਣ, ਜਜ਼ਲਾ ਨਗਰ ਯੋਿਨਾਕਾਰ, ਸਬੰ ਧਤ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ ਨਗਰ ਕੌਂ ੰੋਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ

ਆਜਦ ਤੋਂ ਇਤਰਾਿਿੀਣਤਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋ ੜੀਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਜਦੱ ਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਿੁਕਮ ਿਾਰੀ

ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਿੋਣ ਤੋਂ 15 ਜਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਸਮਰੱ ਥ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ

ਿੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਜਲਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਿਿੜੇ ਿੋਟਲ ਿਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਵੇਂ ਬਣ
ਰਿੇ ਿਨ, ਉਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 15 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਇਤਰਾਿਿੀਣਤਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ
ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰੀਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਿੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱ ਲ ਰਿੇ ਿੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਿਾਂ ਨਵੇਂ

ਬਣਾਏ ਿਾ ਰਿੇ ਜਵਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਰਜਿ ਿਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਿੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਨਤਾ
ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਿਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਿਾਨਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੁਕਮ 30
ਿੁਲਾਈ 2020 ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਜਿਣਗੇ।

Dispatch No I/31394/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ•ੰਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਿਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਬਕਸੇ ਲਗਾਉਣ, ਬੱ ਸਾਂ ਟਰੱ ਕਾਂ ਤੇ ਿੋਰ ਵਾਿਨਾਂ ਤੇ ਪਰੈਸ਼ਰ ਿਾਰਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਜਲਆਂ ਤੇ
ਿੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ -ਤਰਸੇਮ ਚੰ ਦ

ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਕੱ ਟੇ ਿਾਣਗੇ ਚਲਾਨ

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜਵਡ -19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਨਯਮਾਂ/ ਿਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਿਾ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ , 5 ਿੂਨ -(

)

ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱ ਡੇ ਸਪੀਕਰ ਬਕਸੇ ਲਗਾਉਣ ,ਬੱ ਸਾਂ ,ਟਰੱ ਕਾਂ ਤੇ ਿੋਰ ਵਾਿਨਾਂ ਤੇ ਪਰੈਸ਼ਰ ਿਾਰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼
ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਰੁੱ ਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱ ਟੇ ਿਾਣਗੇ ।ਇਿ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਰੀ ਤਰਸੇਮ ਚੰ ਦ ਨੇ ਜਦੱ ਤੀ ।

ਉਨਹਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਿ ਵੇਖਣ ਜਵੱ ਚ ਆ ਜਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ ਜਕ ਵੱ ਡੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਲੋ ਕ
ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱ ਡ ਸਪੀਕਰ ਬਕਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਿਾਂ ਜਲੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ

ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿੇ ਿਨ ।ਉਨਹਾਂ ਇਿ ਵੀ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱ ਕਾਂ ਵਾਜਲਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਸਾਂ ਵਾਜਲਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਵਾਿਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਵੀ ਜਨਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਿਾ ਿਾ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਿਨਾਂ ਤੇ ਵੱ ਡੇ ਪਰੈਸ਼ਰ ਿਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨ ,ਿੋ ਜਕ ਜਿੱ ਥੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿੈ ਉਥੇ ਸੜਕ
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਿਨ ।ਸਰੀ ਤਰਸੇਮ ਚੰ ਦ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੋਟਰ ਵਿੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ,ਟਰੱ ਕ ,ਬੱ ਸ ਿਾਂ ਿੋਰ ਵਾਿਨ ਜਿਨਹਾਂ ਤੇ ਪਰੈਸ਼ਰ ਿਾਰਨ ਿਾਂ ਵੱ ਡੇ ਸਪੀਕਰ ਬਕਸੇ ਲੱਗੇ
ਿਨ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਿੀਕਲ ਐਕਟ -1988 ਤਜਿਤ ਚਲਾਨ ਕੱ ਟੇ ਿਾਣਗੇ ।ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਜਿਨਹਾਂ
ਦੇ ਵਾਿਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਬਕਸੇ ਿਾਂ ਪਰੈਸ਼ਰ ਿਾਰਨ ਲੱਗੇ ਿਨ ਉਿ ਤੁਰੰਤ ਿਟਾ ਲੈ ਣ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਜਵਰੁੱ ਧ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ।

ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਸਰੀ ਤਰਸੇਮ ਚੰ ਦ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜਵੱ ਚ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਿੀਕਲਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਲਾਇੰ ਸਸ ਬਣਾਉਣ ਆਜਦ ਸਬੰ ਧੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਿਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ , ਪਰ ਕੋਜਵਡ -19 ਦੇ ਚੱ ਲਜਦਆਂ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ

ਅਪਵਾਇਟਮੈਟ ਲੈ ਕੇ ਿੀ ਦਫਤਰ ਆਉਣ । ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜਵਡ -19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਨਯਮਾਂ/ ਿਦਾਇਤਾ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਿਾ ਤਾਂ ਿੋ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਿ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ।

ਉਨਹਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਸਬੰ ਧੀ ਜਦੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ
ਿੈ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਿੈ ।ਉਨਹਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ
ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

Dispatch No I/31422/2020
ਦਫਤਰ ਜਿਲ•ੰਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜਵਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਦਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਜਪਤ ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਜਵੱ ਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ

ਫਰੀਦਕੋਟ 5 ਿੂਨ( )

ਸਰੀ ਿਰਬੰ ਸ ਜਸੰ ਘ ਲੇ ਖੀ, ੲਜੰੰੰਚਾਰਿ ਜਜ਼ਲ•ੰਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਿੱ ਿ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ,

ਜਜ਼ਲ•ੰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜਿਤ ਸਰੀਮਤੀ ਰਾਿਵੰ ਤ ਕੌ ਰ, ਚੀਫ
ਿੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱ ਤਰ, ਜਜ਼ਲ•ੰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱ ਲੋਂ ਅੱ ਿ ਜਮਤੀ
05.06.2020 ਨੂੰ ਕੋਜਵਡ-19 ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਿਾਰੀ ਿਦਾੲਜੰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋੲੰੇ ਜਵਸ਼ਵ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਦਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਜਪਤ ਜਜ਼ਲ•ੰਾ ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਵੱ ਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।ਉਨ•ੰਾੰਂ ਜਕਿਾ
ਜਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱ ਖਣ ਜਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਜਮਲੇ ਗੀ।
ੲਜੰਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਿੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਿਰਬੰ ਸ ਜਸੰ ਘ ਲੇ ਖੀ, ੲਜੰੰੰਚਾਰਿ ਜਜ਼ਲ•ੰਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਿੱ ਿ,
ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰੀ ਸੁਮੀਤ ਮਲਿੋਤਰਾ, ਵਧੀਕ ਜਜ਼ਲ•ੰਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਿੱ ਿ-ਕਮ- ਜਪੰ ੰਰਸੀਪਲ ਿੱ ਿ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ,
ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰੀ ਸੰ ਿੀਵ ਕੁੰ ਦੀ, ਜਸਵਲ ਿੱ ਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਿਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰੀ ਿਰਜਵੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਜਸੰ ਧੀਆ, ਚੀਫ
ਿੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰੀਮਤੀ ੲੰੇਕਤਾ ੳੰੁੰੱਪਲ, ਵਧੀਕ ਜਸਵਲ ਿੱ ਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਿਨ,
ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵਲ ਿੱ ਿ ਿੂਨੀਅਰ ਡਵੀਿਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜਮਸ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌ ਰ, ਜਸਵਲ
ਿੱ ਿ ਿੂਨੀਅਰ ਡਵੀਿਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰੀ ਰਿਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਜਜ਼ਲ•ੰਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਮੇਤ ਵਧੀਕ
ਜਜ਼ਲ•ੰਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜਮੱ ਤਲ, ਪਰਧਾਨ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀੲੰੇਸ਼ਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸਰੀ
ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰ ਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬੀੜ ਐਨ.ਿੀ.ਓ ਮੌਿੂਦ ਸਨ, ।

Dispatch No
I/31429/2020
ਦਫਤਰ ਜਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਜਮਜਲਆ 1 ਿੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਜਟਵ ਕੇਸ
ਜਪੰ ਡ ਜਸਰਸੜੀ ਦੀ 24 ਸਾਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਲਹੇ ਜਵੱ ਚ ਿੋਏ 5 ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ
ਜਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਿ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੈਂਪਜਲਗ / ਟੈਸਜਟਗ ਿਾਰੀ।
ਫਰੀਦਕੋਟ 5 ਿੂਨ (

) ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਿਾਬ ਵੱ ਲੋਂ ਸੂਬੇ ਜਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ

ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਿ ਤਜਿਤ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱ ਲੋਂ ਜਦਨ ਰਾਤ
ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ ।

ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾ.ਰਜਿੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਅੱ ਿ ਤੱ ਕ 5396 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਬ
ਜਵੱ ਚ ਭੇਿੇ ਿਾ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ। ਜਿੰ ਨਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ 258 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਿਨ। ਪ਼੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਵੱ ਚ 4983
ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਜਟਵ ਆਈਆਂ ਿਨ।ਪਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਵੱ ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 1 ਿੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਜਟਵ ਕੇਸ ਜਪੰ ਡ
ਜਸਰਸੜੀ ਦੀ 24 ਸਾਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌ ਰ ਦਾ ਆਇਆ ਿੈ ਿੁਣ ਜਜ਼ਲਹੇ ਜਵੱ ਚ 5 ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ ਿੋ ਗਏ
ਿਨ।ਿੋ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੁ ਗੋਜਬੰ ਦ ਜਸੰ ਘ ਮੈਡੀਕਲ ਿਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿਨ। ਜਵਭਾਗ
ਵੱ ਲੋਂ ਜਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜਸਿਤ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ,ਿੈਤ,ੋ ਬਾਿਾਖਾਨਾ,ਸਾਜਦਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਵਖੇ ਸਥਾਜਪਤ
ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਜਵਖੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਬ ਨੂੰ ਿਾਂਚ ਲਈ ਭੇਿੇ ਿਾ ਰਿੇ ਿਨ।ਉਨਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਫਰੰ ਟ ਲਾਈਨ ਤੇ
ਸੇਵਾਵਾ ਜਨਭਾ ਰਿੇ ਪੁਜਲਸ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ,ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ,ਆਸ਼ਾ
ਵਰਕਰ,ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ,ਿਾਲ ਿੀ ਜਵੱ ਚ ਬਾਿਰਲੇ ਸੂਜਬਆਂ ਤੇ ਜਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱ ਤਰ
ਕਰਕੇ ਲੈ ਬ ਜਵੱ ਚ ਭੇਿੇ ਿਾ ਰਿੇ ਿਨ।ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦੀ ਯੋਗ
ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਜਜ਼ਲਹੇ ਭਰ ਜਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ ਸੰ ਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਿਾ
ਿੈ,ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜਨਭਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਿੋ ਜਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ।ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਜਜ਼ਲਹਾ ਨੋਡਲ
ਅਫਸਰ ਡਾ.ਮਨਿੀਤ ਜਰਰਸ਼ਨ ਭੱ ਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਪ਼੍ਰਭਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ
ਿਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਜਲਗ ਸਬੰ ਧੀ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਿਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਸੈਂਪਜਲਗ ਪਰਜਕਜਰਆ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਿੁੰ ਚਾਈ ਿਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਫਰੰ ਟ ਲਈਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਭਾ
ਰਿੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ,ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ,ਪੁਜਲਸ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ
ਸਕਰੀਜਨਗ ਕਰਕੇ ਖੰ ਘ,ਜ਼ੁਕਾਮ,ਬੁਖਾਰ ਿਾਂ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਵੀ ਜਜ਼ਲਹੇ ਦੇ
ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਇੰ ਚਾਰਿਾਂ ਨੂੰ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕਰ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ।ਜਿੰ ਨਾ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾ
ਵੀ ਿੋਣ ਿੇ ਉਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇੜੇ ਦੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਿਨ।ਜਜ਼ਲਹਾ ਐਪੇਜਡਮੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ.ਜਵਕਰਮਿੀਤ ਜਸੰ ਘ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਚੌਿਾਨ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਜਟਵ ਆਏ
ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵੱ ਚ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱ ਲੋਂ ਸੂਚੀ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ ਤਾਂ ਿੋ ਿਲਦੀ
ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਲੈ ਬ ਜਵੱ ਚ ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਸਕੇ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ•ੰਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

ਸਵਰਨਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੋਂ ਅਿੁਦਾ ਸੰ ਭਾਜਲਆ

ਜਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਿ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 5 ਿੂਨ (

) ਸ. ਸਵਰਨਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋਂ ਅੱ ਿ ਬਤੌਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਅਿੁਦੇ

ਦਾ ਚਾਰਿ ਸੰ ਭਾਲ ਜਲਆ ਜਗਆ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ•ੰਾੰਂ ਨੂੰ ਪੰ ਿਾਬ ਪੁਜਲਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱ ਲੋ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆੱਨਰ ਪੇਸ਼

ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ•ੰਾੰਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪੁਜਲਸ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਲ•ੰੇ ਦੀ
ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਜਥਤੀ , ਕੋਜਵਡ-19 ਅਤੇ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਿ ਆਜਦ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਜਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਐਸ. ਪੀ ਸ. ਸਵਰਨਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਉਨ•ੰਾੰਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਆਪਣੀ ਜਡਊਟੀ ਪੂਰੀ
ਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਜਨਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜਸਵਲ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ
ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਜਿਯੋਗ ਲੈ ਣਗੇ। ਉਨ•ੰਾੰਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਆਰੰ ਭੇ ਗਏ “ਜਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਿ” ਤਜਿਤ ਕਰੋਨਾ
ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਜਿੰ ਮ ਤਜਿਤ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਵਚ
ਰਜਿਣ, ਮਾਸਕ ਪਜਿਣਨ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿੱ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਦੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਰੇਜਰਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ੰਾੰਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਉਨ•ੰਾੰਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਿੀ ਦੀ ਪਜਵੱ ਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋ ਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ ਿੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਿਲਾਂ ਪੁਜਲਸ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਉਨ•ੰਾੰਂ ਨੂੰ ਿੀ ਆਇਆ ਜਕਿਾ ਅਤੇ
ਸ਼ੁਭ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਭੁਜਪੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ, ਐਸ.ਪੀ. ਸ.ਸੇਵਾ ਜਸੰ ਘ ਮੱ ਲੀ, ਐਸ.ਪੀ ਮੈਡਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌ ਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ
ਿੈਤੋ ਡਾ. ਮਜਿਤਾਬ ਜਸੰ ਘ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਲਕਾਰ ਜਸੰ ਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਿਸਬੀਰ ਜਸੰ ਘ,
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰ ਘ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਆਜਦ ਿਾਜ਼ਰ ਸਨ।

