
I/20412/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਭਾਗ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਸੀ-ਡੈਕ ਈ ਸੰਜੀਿਨੀ ਓਪੀਡੀ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਅਪਰੈਲ (        ) ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦ ੇਹੋਏ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜ਼ਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਸੂਬ ੇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਨਰਜ਼ਿਘਨ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋ ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ ਿਲੋਂ ਜ਼ਿਕਸਤ ਏਕੀਜ਼ਕਰਤ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨਲ 

ਸਜ਼ਲਊਸ਼ਨ, “ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ- -ਆਨਲਾਈਨ ਓਪੀਡੀ ” (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਿ ਤੱਕ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ 

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦ ੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਜ਼ਿਚ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 

ਨੰੂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਜ਼ਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦ ੇਨੈਟਿਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤ ੇਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ 

ਸਮੱਜ਼ਸਆਿਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਟੈਲੀਮਡੇਸੀਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ 

ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦ ੇਸਰਗਰਮ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤ ੇਪਜ਼ਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਨੰੂ ਸੂਬ ੇਭਰ ਜ਼ਿੱਚ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਹੈ। 

              ਉਨ•ਾਾਾ  ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ ਓਪੀਡੀ ਦੀਆ  ਪਰਮੁੱ ਖ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ  ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਟੋਕਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਤਾਰ ਪਰਬੰਧਨ, ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਡੀਓ-ਿੀਡੀਓ ਮਸ਼ਿਰਾ, ਈ ਜ਼ਪਰਸਜ਼ਕਰਪਸ਼ਨ, 

ਐਸਐਮਐਸ/ ਈਮੇਲ ਨੋਟੀਜ਼ਫਕਸ਼ੇਨ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਿਾਿਾਂ (ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਤੋਂ) ਪੂਰੀ 
ਤਰਾਂ ਮੁਫਤ ਸੇਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਾਾ  ਕਨਜ਼ਫਗ਼ਰ ਕਰਨਯੋਗ (ਰੋਿਾਨਾ ਸਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ / ਕਲੀਜ਼ਨਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ, 

ਿੇਜ਼ਟੰਗ ਰੂਮ ਦੀਆ  ਸਲਾਟਾਂ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੀਆ  ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਿਾਂ, ਆਜ਼ਦ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੱਚ ਅਣਚਾਹੇ ਤੱਤਾਂ ਜ਼ਿਰੱੁਧ 

ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜ਼ਡਗਰੀ ਹੈ। 
           ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੋਿਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਚ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

ਜੋ ਐ ਡਰਾਇਡ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਲਈ ਐਪਲ ਐਪਸਟੋਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। “ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ-

ਓਪੀਡ” (https://esanjeevaniopd.in/) ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰੀਿ / ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਪਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ 

ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ (ਟੈਬ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿੱਖਰਾ ਜਾਂ ਇਨਜ਼ਬਲਟ ਿੈਬਕਮੈ, ਮਾਈਕ, ਸਪੀਕਰ ਅਤ ੇਇੱਕ 2 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਜਾਂ ਤੇਿ 

ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਿਚ ਰਾਜ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ 

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ (ਸਿੇਰ ੇ10 ਿਜੇ ਤੋਂ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ) ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ  ਇਹ 

ਸਮਰੱਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਿਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ•ਾਾਾ  ਜ਼ਬਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ 

ਹੋਿੇਗੀ ਜੋ ਕੋਜ਼ਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 



I/20420/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਓੁਜ਼ਪੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਬ ੂਿਲੋਂ ਜ਼ਸਿਲ ਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ  ਨੰੂ ਜ਼ਤੰਨ 'ਇਨਫਰਡ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ( 

Infrard Thermometer) ਭੇਂਟ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਅਪਰੈਲ ()  ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸ. ਹਰਓੁਜ਼ਪੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਬ ੂਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਕਲਾਨੋਰ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 

ਜ਼ਿਰੱੁਧ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਉਨਾਂ ਿਲੋਂ ਜ਼ਡਊਟੀ ਜ਼ਨਭਾ ਰਹੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ  ਲਈ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ 

ਪਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ  ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਪੀ.ਡਬਜ਼ਲਊ.ਡੀ ਜ਼ਿਭਾਗ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 

ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਜ਼ਡਊਟੀ ਜ਼ਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਹਰਉਜ਼ਪੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਬ ੂਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਿਲੋਂ 
ਰੈਂਡਮ ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਲਈ ਜ਼ਤੰਨ 'ਇਨਫਰਡ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ( Infrard Thermometer) ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 

ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਹੈ ਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਿਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਕਲਾਨੋਰ, ਬਲਕਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਘੁੰ ਮਣ ਕਲਾਂ ਤ ੇਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ 

ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਨੰੂ 'ਇਨਫਰਡ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ( Infrard Thermometer) ਭੇਂਟ ਕੀਤ ੇਗਏ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਡੰਮ ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਕਰਨ ਜ਼ਿਚ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਮਲੇਗੀ ਤ ੇਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ 

ਿਾਲੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
-------------------ਕੈਪਸ਼ਨ----੧ 

ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਓਜ਼ਪੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਬ,ੂ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਨੰੂ 'ਇਨਫਰਡ ਥਰਮੋਮੀਟਰ' ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/20429/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸਮੂਹ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਦ ੇਸਜ਼ਹਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਰੀਨ ਿੋਨ ਜ਼ਿਚ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਜ਼ਿਲੇ ਨੰੂ ਗਰੀਨ ਿੋਨ ਜ਼ਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹਣ ਤ ੇਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਅਪਰੈਲ (        )  ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ  ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 

ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਢੁੱ ਕਿੇਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ੇਗਰੀਨ ਿੋਨ ਜ਼ਿਚ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਾਰਚ ਮਜ਼ਹਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 

ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦ ੇਮੰਤਿ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਜ਼ਭਆਨ ਜ਼ਿੱਢ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਤ ੇਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਜ਼ਭਆਨ, ਜ਼ਸਿਲ 

ਤ ੇਪੁਜ਼ਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇ“ਉਪਰਾਜ਼ਲਆ  ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਜ਼ਹਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜ਼ਿਚ 

ਸਫਲ ਜ਼ਰਹਾ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਰੂਰਤ ਿਾਲੀਆ  ਿਸਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਜ਼ਿਚ 

ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਮਕੋੜਾ 

ਪੱਤਣ ਰਾਿੀ ਦਜ਼ਰਆ ਤੋਂ ਪਾਰ 07 ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਤ ੇਦਿਾਈਆ  ਿੰਡੀਆ  ਗਈਆ । ਪਰਿਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਠਜ਼ਹਰਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ 

ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦ ੇਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਕਟ 

ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਿਚ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਲੋਕਾਂ ਿਲੋਂ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਜ਼ਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਜ਼ਲਆ  ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 

ਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇਸਮੂਹ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਿਲੋਂ ਜ਼ਦੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਕੋਈ ਨਿਾਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦਾ 

ਮਰੀਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਜ਼ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਜਮ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਹੀਏ ਤ ੇਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। 
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਡੀਆ  ਜ਼ਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆ  ਮੰਡੀਆ  ਜ਼ਿਚ 86602 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਅਪਰੈਲ (         )  ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਡੀਆ  ਜ਼ਿਚ ਕੋਈ 

ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਤ ੇਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 25 ਅਪਰੈਲ ਤਕ 

94967 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 86602 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 38 

ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 65 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆ  ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨੰੂ ਿੀ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿਲੋਂ 17297, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਿਲੋਂ 15995, ਪਨਸਪ ਿਲੋਂ 20746, ਿੇਅਰਹਾਊਸ ਿਲੋਂ 

12219 ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿਲੋਂ 10345 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ 

ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖਜ਼ਦਆ  ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਉਨ•ਾਾਾ  ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ  ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆ  ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲਆਉਣ। ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨੰੂ ਮੈਨਟੇਨ 

ਕਰਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਿੇ। 
------------------------------- 

 

 


