
1*ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
                                   ਜ਼ਿਵੇਕਲੀ ਪਜ਼ਿਲਕਦਮੀ--- 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਚਾਜ਼ਲਤ ਤਕਿਾਲੋਜੀ ਐਪ ਰਾਿੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਈ-ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਲਈ ਓਲਾ ਿਾਲ 

ਸਮਝੌਤਾ 
17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਿੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ-ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਿੜਾ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਅਪਰੈਲ (         )  ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਿੜਾ ਿਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ  ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਓਲਾ ਦੇ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਿਾਲ ਇਕ ਜ਼ਿਵੇਕਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵ-ੈਚਾਜ਼ਲਤ, ਤਰਕ-ਅਧਾਜ਼ਰਤ 

ਤਕਿਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦ ੇ17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਈ-ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ 

ਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਟਰਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਿੋਰ ਵਾਿਿਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਆਿਲਾਈਿ ਪਰਬੰਧਿ ਅਤੇ ਜ਼ਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 
            ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਿੜਾ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਪਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਿ ਲਈ ਜ਼ਵਲੱਖਣ 

ਪਜ਼ਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜ਼ਵੱਚ ਇਸ ਐਪ ਿੰੂ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰ ੇਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਲ 

ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ ਜ਼ਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਿ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਿੰੂ ਿੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਿੈ। ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਦ ੇ

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿਾਂ 'ਤ ੇ'ਇੰਸਟਾਲ' ਕੀਤੀ ਇਿ ਐਪ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 

ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਪ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਜ਼ਸਿਤ ਅਤ ੇਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ 

ਦੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਿ, ਜ਼ਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਅਤ ੇਪਰਮਾਜ਼ਣਕਤਾ ਸਬੰਧੀ 

ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਵਾਏਗਾ। 
                     ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਿੜਾ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਿ ਜ਼ਵਲੱਖਣ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆ ਂਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆ ਂਦੇ 
ਸਕੱਤਰਾਂ ਿੰੂ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਵਾਸਤ ੇਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤ ੇਆੜਤੀਆ ਂਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਸ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ 

ਬਣਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇਜ਼ਤਿਾਸਕ ਅੰਕਜ਼ੜਆ ਂਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤ ੇਲੋੜੀਂਦ ੇਪਾਸ ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਆ ਂਿੰੂ ਕਣਕ ਦੀ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਕਸ ੇਖਾਸ ਜ਼ਦਿ ਲਈ ਪਾਸ 

ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਜ਼ਤੰਿ ਜ਼ਦਿ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਉਿ ਪਾਸ ਆੜਤੀਆ ਂਿੰੂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਜ਼ਕਸਮ ਦ ੇਭੀੜ 

ਭੜੱਕ ੇਿੰੂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਿ ਸਵੈ-ਚਾਜ਼ਲਤ ਤਕਿਾਲੋਜੀ ਉਪਾਅ ਬੇਲੋੜ ੇਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ਕਆ ਂਿੰੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਿੈ ਜ਼ਜਸ 

ਿਾਲ ਖਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਵਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਿੇ। ਉਿਾਂ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਿ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਸ ਆੜਤੀ ਆਪਣ ੇਜ਼ਕਸਾਿਾਂ 

ਿੰੂ ਵੰਡਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਣ। ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਫੋਿ 'ਤੇ 

ਪਾਸ ਿੰਬਰ ਅਤ ੇਐਪ ਿੰੂ ਡਾੳੂਿੂਲੋਡ ਕਰਿ ਲਈ ੇਇਕ ਜ਼ਲੰਕ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਿੀਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਵੇਗਾ।     
             ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਿੜਾ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਈ-ਪਾਸ ਜ਼ਸਸਟਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਜ਼ਵਚ 

ਇਕ  ਜ਼ਸਸਟਮ ਵੀ ਜ਼ਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਵੇਲੇ ਿਰ ਆੜਤੀਏ ਿੰੂ ਯੂਿੀਕੋਡ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਆੜਤੀਏ ਇਿਜ਼ਬਲਟ ਜ਼ਸਸਟਮ ਰਾਿੀਂ ਟਰਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਿੰੂ ਪਾਸ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਿ। ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਫਰ ਉਸਦ ੇਿੰਬਰ 



'ਤ ੇਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਐਸਐਮਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇ ਿੰੂ ਡਾਊਿਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਿ, ਅਤੇ ਇਸ  ਿੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਜ਼ਲਸ ਿਾਜ਼ਕਆ ਂਤੋਂ 

ਲੰਘਣ ਲਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਿਿ। 
------------------------ਕੈਪਸ਼ਿ-------- 

ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਿੜਾ ਿਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

  



2*ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇ110 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚ 104 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਿੈਗਜ਼ਟਵ-05 ਦੀ ਪੈਜ਼ਡੰਗ-01 ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ 

ਮਰੀਿ ਜ਼ਜਸਦਾ ਜ਼ਦਿਾਂਤ ਿੋ ਜ਼ਗਆ ਿੈ 

ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਤ ੇਫੈਲਾਅ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਿਣ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਅਪਰੈਲ (    ) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਿ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਿ ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 

ਕੁੱ ਲ 110 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 104 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਿੈਗਜ਼ਟਵ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ ਅਤੇ 05 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਜ਼ਡੰਗ ਿੈ। ਇਕ ਮਰੀਿ 

ਵਾਸੀ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਦਿਾਂਤ ਿੋ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸੀ। 
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਿ ਿੇ ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਜ਼ਵਚ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦ ੇਕਰੋਿਾ ਪੋਿਜ਼ਵਟ ਮਰੀਜ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਏ ਕੁੱ ਲ 61 ਮਰੀਜਾਂ 

ਜ਼ਵਚੋਂ 57 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਿੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਿੈ ਅਤੇ 04 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਜ਼ਡੰਗ ਿੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਂਪਲ ਪਜ਼ਿਲਾ ਇਕੱਤਰ 

ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਵੀ ਪੈਂਜ਼ਡੰਗ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁਲ 05 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਜ਼ਡੰਗ ਿੈ। 
ਉਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਾਇਆ ਿੈ ਅਤ ੇਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ 

ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਿਰਦੇਸ਼/ਸਾਵਧਾਿੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿੰੂ 

ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਉਿਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਿਟੇਿ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ 

ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ ਤੋ ਪਜ਼ਿਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੱਥਾਂ ਿੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬੁਣ ਿਾਲ ਜਰੂਰ ਧੋਣ। ਉਿਾਂ ਜ਼ਕਿਾ 
ਜ਼ਕ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਜਗ•ੂਾ ਿੈ ਅਤ ੇਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਿ ਕੇ ਅਸੀ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜੰਗ 

ਲੜ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। 
--------------------ਕੈਪਸ਼ਿ---- 

ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਿ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 


