ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ
ਮਾਜਿਰ ਸਮੂਿ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਚੀ ਕੈਬਜਨਟ ਕਰੇਗੀ ਕਰਜਿਊ ਸਬੰ ਧੀ ਅਗਲ੍ਾ ਿੈਸਲ੍ਾ-ਮਨਪਰੀਤ ਜਸੰ ਘ ਬਾਦਲ੍
-ਜ ਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਲ੍ੋ ੜ ੰ ਦ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਚਲ੍ਾਏ ਿ਼ਾ ਰਿੇ ਲ੍ੰਗਰਾਂ ਜ ਖੇ ਪੁਿੱ ਿ਼ ਕੇ ਕੀਤੀ ਿੌਂਸਲ੍ਾਂ-ਅਿਿ਼ਾਈ
-ਸਰਕਾਰ ਲ੍ ੇਗੀ ਸਿੀ ਸਮੇਂ ਸਿੀ ਿੈਸਲ੍ਾ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 26 ਅਪਰੈਲ੍ : ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੇ ਜ ਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜਸੰ ਘ ਬਾਦਲ੍ ਨੇ ਆਜਖਆ ਿੈ ਜਕ ਸੂਬੇ ਜ ਚ ਕਰਜਿਊ ਜ ਚੋਂ
ਜ ਿੱ ਲ੍ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਅੰ ਤਮ ਜਨਰਣਾ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗ ਾਈ

ਾਲ੍ੀ ਸਮੂਚੀ ਕੈਬਜਨਟ ਿੱ ਲ੍ੋਂ

ਮਾਜਿਰ ਸਮੂਿ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ੍ਆ ਿ਼ਾ ੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਪਰ ਮਨੁਿੱਖੀ ਿ਼ਾਨਾਂ ਦੀ

ਕੀਮਤ ਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ੍ ਜਕਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ੀ ਰਾਿ਼ ਦੇ ਜਿਿੱ ਤ
ਜ ਚ ਦੂਜਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਯੋਗ ਿੈਸਲ੍ੇ ਲ੍ਏ ਿਨ ਅਤੇ ਿੁਣ ੀ ਸਿੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੀ ਜਨਰਣਾ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜਿਿੱ ਤ ਜ ਚ
ਜਲ੍ਆ ਿ਼ਾ ੇਗਾ।
ਉਿ ਐਤ ਾਰ ਨੂੰ ਾਲ੍ਜਮਕੀ ਨਗਰ, ਬਸੰ ਤ ਜ ਿਾਰ ਅਤੇ ਅਗਰ ਾਲ੍ ਕਲ੍ੋ ਨੀ ਜ ਚ ਸ਼ਜਿਰ ਦੇ ਸਮਾਿ਼ ਸੇ ੀਆਂ
ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਚਲ੍ਾਏ ਿ਼ਾ ਰਿੇ ਲ੍ੰਗਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਰਾਿਤ ਕਾਰਿ਼ਾਂ ਦੀ ਿੌਂਸਲ੍ਾਂ ਅਿਿ਼ਾਈ ਲ੍ਈ ਪੁਿੱ ਿ਼ੇ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੰ ਤ
ਜਨੰਰਕਾਰੀ ਜਮਸ਼ਨ ਭ ਨ ਜ ਖੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਰਿੇ ੰ ਲ੍ਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਿ਼ਜ਼ਬੇ ਨੁੰ ੀ ਸਰਾਜਿਆ। ਇਿੱ ਥੇ ਗਰਥ
ੋ ਸੈਂਟਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ 600

ਰਾਸ਼ਨ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ੀ ਸਮਾਿ਼ ਦੇ ਲ੍ੋ ੜ ੰ ਦ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ੰ ਡਨ ਜਿਿੱ ਤ ਭੇਿ਼ੀਆਂ। ਇਿੱ ਥੇ ਇਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ੀ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜਗਆ
ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਨੂੰ ਜ ਿੱ ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੰਬਰ, ਗਲ੍ੀ ਨੰਬਰ 20 ਅਿ਼ੀਤ ਰੋਡ, ਾਰਡ ਨੰਬਰ 17,
ਿਾਉਸਿੈਡ ਕਲ੍ੋ ਨੀ ਜ ਖੇ ਪਿੁੰ ਚ ਕੇ

ੀ ਸਮਾਿ਼ ਸੇ ਾ ਜ ਚ ਲ੍ਿੱਗੇ

ਲ੍ੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਦੀ ਸਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ

ਸਮਾਿ਼ ਸੇ ੀਆਂ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕੋਜ ਡ ਰਾਿਤ ਿੰ ਡ ਲ੍ਈ ਦੋ ਲ੍ਿੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਬਾਦਲ੍ ਨੇ ਬਜ ੰ ਡਾ ਜ ਚ ਚਿੱ ਲ੍ ਰਿੇ ਰਾਿਤ ਕਾਰਿ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ੍ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸ਼ਜਿਰ ਜ ਚ
ਜਪਿੱ ਛਲ੍ੇ ਜਤੰ ਨ ਜਦਨਾਂ ਜ ਚ ਿੀ 2593 ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਕਿੱ ਟਾਂ

ਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਤੋਂ 21, ਗੋਪਾਲ੍ ਨਗਰ, ਸੰ ਿ਼ੈ ਨਗਰ,

ਨਰੂਆਣਾ ਰੋਡ, ਿ਼ੋਗੀ ਨਗਰ, ਖਿੱ ਦਰ ਭੰ ਡਾਰ ਗਲ੍ੀ, ਨ ੀਂ ਬਸਤੀ, ਪਾਰਸਰਾਮ ਨਗਰ, ਬੇਅੰਤ ਨਗਰ, ਬਸਤੀ
ਅਮਰਪੁਰਾ ਆਜਦ ਜ ਚ

ੰ ਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਿ਼ੈਿ਼ੀਤ ਜਸੰ ਘ ਿ਼ੋਿਲ੍, ਸਰੀ ਕੇਕੇ ਅਗਰ ਾਲ੍, ਸਰੀ ਪ ਨ ਮਾਨੀ, ਸਰੀ ਅਰੁਣ ਧਾ ਨ, ਸਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਧਾਨ,

ਸਰੀ ਰਾਿ਼ਨ ਗਰਗ, ਸਰੀ ਬਲ੍ਜਿ਼ੰ ਦਰ ੇ ਕੇਦਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਿਰਮੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ, ਰਾਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਰਾਮਾ, ਅਜਨਲ੍ ਭੋਲ੍ਾ, ਨਿੱਥੂ ਰਾਮ,
ਪਰਕਾਸ਼ ਚੰ ਦ ਆਜਦ ੀ ਿਾਿ਼ਰ ਸਨ।
I/20434/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ
ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜ ਚ 3.66 ਲ੍ਿੱਖ ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 26 ਅਪਰੈਲ੍: ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜ ਚ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱ ਕ 3,66,297 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ। ਇਿ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨ ਾਸਨ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ

ਜਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱ ਕ 198257 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ ਚੋਂ ਜਲ੍ਿਜਟੰ ਗ

ੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ

ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਿਸਲ੍ ਇਸ ਸਾਲ੍ ਜਪਿੱ ਛਲ੍ੇ ਸਾਲ੍ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇਿ਼ੀ ਨਾਲ੍ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਰਿੀ ਿੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਿੂਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਸ: ਮਨਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ
ਜਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱ ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ 100283 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਿੈਡ ਨੇ 99341 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ 84960
ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਰਾਿ਼ ੇਅਰ ਿਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 55965 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਜਨਗਮ ਨੇ 25605
ਟਨ ਅਤੇ ਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 144 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱ ਕ 292.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ
ਅਦਾਇਗੀਆਂ ੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ।
I/20465/2020
District Public Relations Office, Bathinda
With the continuous efforts of Punjab Government, first Jatha of Sangat returns to Punjab
from Takht Sri Hazur Sahib
•

Sangat thanks Punjab Government for their safe return

Bathinda, April 26: After continuous efforts and coordination by the Punjab Government
led by Chief Minister Captain Amarinder Singh with the union government and Maharashtra
Government the first Jatha of Sangat reached Punjab early morning today from Sri Hazur Sahib,
Nanded. These pilgrims went to Hazur Sahib in the month of March and were stuck down there
due to lockdown.
The Chief Minister Capt. Amarinder Singh had been in constant touch with the
Government of India and the State Government of Maharashtra to make proper arrangements for
the safe return of these pilgrims. Besides this the Punjab government had also coordinated with
the states through which the buses of these pilgrims were to pass so that pilgrims do not face any
problem on the way.
Eight buses of this convoy reached Punjab today, out of which seven buses entered
district Bathinda from Doomwali border of Haryana and one bus through Abohar in Fazilka
district. In these eight busses the pilgrims who have returned back include residents of district
Bathinda Sri Amritsar Sahib, Ludhiana, Kapurthala, Gurdaspur, Ropar, Shaheed Bhagat Singh
Nagar, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Jalandhar, Fazilka, Sangrur, Patiala, Moga and Chandigarh.
On entering Punjab, the administration teams led by SDM Bathinda Amarinder Singh
Tiwana and Tehsildar Sukhbir Singh Brar conducted medical checkup of the pilgrims and were
given snacks, water, masks and sanitizers. After completing all the necessary formalities, the
buses were dispatched to the respective districts. However, 21 residents of Bathinda district were
taken directly to the isolation center where they would undergo a complete medical examination
and only after final medical clearance they would be sent home.

The pilgrims specially thanked the Punjab Government for its continuous efforts and
coordination with the Government of India and other state governments for arranging safe transit
for their return.
I/20404/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ
ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਜਲ੍ਆਂ ਨੂੰ ਜਪਆ ਬੂਰ, ਤਖਤ ਸਰੀ ਿਿ਼ੂਰ ਸਾਜਿਬ ਤੋਂ ਸੰ ਗਤਾਂ ਦਾ ਪਜਿਲ੍ਾ ਿ਼ਿੱ ਥਾ ਪੰ ਿ਼ਾਬ
ਪਰਜਤਆ
-ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਨੇ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਕਿਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 26 ਅਪਰੈਲ੍ : ਐਤ ਾਰ ਦੀ ਚੜਹਦੀ ਸ ੇਰ ਾਈ ਸੌ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਲ੍ਈ ਰਾਿਤ ਲ੍ੈ ਕੇ ਬਿੁੜੀ ਿ਼ਦ ਉਿ ਲ੍ਗਭਗ
ਇਕ ਮਿੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗ ਾਈ

ਾਲ੍ੀ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ੍

ਤਖਤ ਸਰੀ ਿਿ਼ੂਰ ਸਾਜਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਚਿੱ ਲ੍ ਕੇ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਜ ਚ ਪਰ ੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਿ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂ ਮਾਰਚ ਮਿੀਨੇ ਮਿਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਸੂਬੇ ਜ ਚ ਸਜਥਤ ਅਬਚਲ੍ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਜ ਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਿੋਏ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਿੀ
ਿਸ ਗਏ ਸਨ।
ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਦੀ ਘਰ ਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਅਤੇ ਮਿਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ੍ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਲ੍ਈ ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਰਾਿਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ
ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਜਿ਼ੰ ਨਹ ਾਂ ਰਾਿ਼ਾਂ ਜ ਚੋਂ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱ ਸਾਂ ਨੇ ਲ੍ੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ੍ ੀ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ
ਮੁਕੰਮਲ੍ ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਿ਼ੋ ਰਾਸਤੇ ਜ ਚ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦਿੱ ਕਤ ਨਾ ਆ ।ੇ
ਇਸ ਕਾਿਲ੍ੇ ਜ ਚ ਸ਼ਾਜਮਲ੍ 8 ਬਿੱ ਸਾਂ ਅਿੱ ਿ਼ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਜ ਚ ਦਾਜਖਲ੍ ਿੋਈਆਂ ਜਿ਼ੰ ਨਹ ਾਂ ਜ ਚੋਂ 7 ਬਿੱ ਸਾਂ ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਿਜਰਆਣਾ
ਨਾਲ੍ ਲ੍ਗਦੇ ਡੂਮ ਾਲ੍ੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਿੀਂ ਿ਼ਦ ਜਕ ਇਕ ਿਾਜਿ਼ਲ੍ਕਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬੋਿਰ ਰਾਿੀਂ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਜ ਚ ਪਿੁੰ ਚੀ।ਇੰ ਨਹ ਾਂ
ਬਿੱ ਸਾਂ ਜ ਚ ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ ਸਰੀ ਅੰ ਜਮਰਤਸਰ ਸਾਜਿਬ, ਲ੍ੁਜਧਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲ੍ਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,
ਰੋਪੜ, ਸ਼ਿੀਦ ਭਗਤ ਜਸੰ ਘ ਨਗਰ, ਸਾਜਿਬਿ਼ਾਦਾ ਅਿ਼ੀਤ ਜਸੰ ਘ ਨਗਰ, ਿ਼ਲ੍ੰਧਰ, ਿਾਜਿ਼ਲ੍ਕਾ, ਸੰ ਗਰੂਰ, ਪਜਟਆਲ੍ਾ,
ਮੋਗਾ ਜਿ਼ਜਲ੍ਹਆਂ ਅਤੇ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂ ੀ ਸ਼ਾਜਮਲ੍ ਸਨ।
ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੀ ਿਿੱ ਦ ਅੰ ਦਰ ਪਰ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਜ ੰ ਡਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਜਟ ਾਣਾ ਅਤੇ ਤਜਿਸੀਲ੍ਦਾਰ
ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਜ ਚ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਚੈਕਅਿੱ ਪ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਾ, ਪਾਣੀ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ਼ਰ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਜਿ਼ਜਲ੍ਹਆਂ ਲ੍ਈ ਰ ਾਨਾ ਕਰ
ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ। ਜ਼ਦ ਜਕ ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ 21 ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਿੱ ਧੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ ਚ ਜਲ੍ਿ਼ਾਇਆ ਜਗਆ ਜਿ਼ਿੱ ਥੇ
ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਿ਼ਾਂਚ ਿੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ
ਭੇਜਿ਼ਆ ਿ਼ਾ ੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਨੇ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ ਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰ ਨ ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿ਼ਸ ਨੇ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਿ਼ੀਆਂ ਰਾਿ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ

ਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਰਾਿਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।

ਇਿੱ ਥੇ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਿੈ ਜਕ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਨੂੰ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ ੰ ਡਾ ਤੋਂ ਿੀ 80 ਬਿੱ ਸਾਂ ਦਾ ਕਾਿਲ੍ਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਜਿਬ ਲ੍ਈ

ਰ ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜਿ਼ਸ ਰਾਿੀਂ ਉਥੇ ਰਜਿ ਗਏ ਿੋਰ 3200 ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਬਿੱ ਸਾਂ ਰਾਿੀਂ ਮੁਿਤ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਜਲ੍ਆਂਦਾ
ਿ਼ਾ ੇਗਾ।

I/20403/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ
ਸੀ-ਡੈਕ ਈ ਸੰ ਿ਼ੀ ਨੀ ਓਪੀਡੀ ਪਰਣਾਲ੍ੀ ਰਾਿੀਂ ਮੁਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਿ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰ ਘ
ਸੰ ਧੂ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 26 ਅਪਰੈਲ੍ : ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜ ਡ -19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਜਨਰਜ ਘਨ
ਜਸਿਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਕ ਜਿਿੱ ਤ ਉਪਰਾਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਿੱ ਿ਼ ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਿਾਲ੍ੀ
ਲ੍ੋਂ ਜ ਕਸਤ ਏਕੀਜਿ੍ਰਤ ਟੈਲ੍ੀਮੇਡੀਸਨਲ੍ ਸਜਲ੍ਊਸ਼ਨ, “ਈ-ਸੰ ਿ਼ੀ ਨੀ- -ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਓਪੀਡੀ ” (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼

ਤਿੱ ਕ) ਦੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜ ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਜਸ ਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਸਿਤ ਮੰ ਤਰੀ

ਸ. ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਨੇ ਿਦਾਇਤਾਂ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ ਜਕ ਇਿ ਉਪਰਾਲ੍ਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਜ ਸ਼ੇਸ਼
ਜਸਿਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ

ਜਦਿੱ ਤੀ ਿ਼ਾ ੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਿ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ੀਡੀਓ ਕਾਨਿਰੰ ਜਸੰ ਗ ਰਾਿੀਂ ਮਾਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈ ਟ ਰਕ ਨਾਲ੍ ਿ਼ੁੜਨ
ਅਤੇ ਘਰ ਬੈ ੇ ਿੀ ਜਸਿਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਮ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਾਂ ਲ੍ਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲ੍ਾਿ਼ ਅਤੇ ਸਲ੍ਾਿ ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ ਪਲ੍ੇ ਟਿਾਰਮ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਡਾ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਸਿਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਟੈਲ੍ੀਮੇਡਸੀਨ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਜਨਕ

ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ਕ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਜਿਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਜਸਿਤ ਅਤੇ ਪਜਰ ਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਜ ਭਾਗ ਨੇ ਇਸ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਜ ਿੱ ਚ ਲ੍ਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਨੂੰ ਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ ਇਸ
ਸੇ ਾ ਬੁਜਨਆਦੀ

ਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਮੁਿੱ ਜਦਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਿੱ ਦ ਤਕ ਿਿੱ ਲ੍ ਕਰਨ

ਜ ਚ ਸਿਾਈ ਿੋ ੇਗੀ। ਈ-ਸੰ ਿ਼ੀ ਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਜਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬਨਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਜ ਚਕਾਰ ਮੌਿ਼ੂਦ

ਜਡਿ਼ੀਟਲ੍ ੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਜਦਆਂ ਜਸਿਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਿੈ। ਉਸਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਈ-ਸੰ ਿ਼ੀ ਨੀ ਓਪੀਡੀ ਦੀਆਂ
ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਜ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਿ਼ਸ ਜ ਿੱ ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿ਼ਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਟੋਕਨ ਿ਼ਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਤਾਰ ਪਰਬੰਧਨ,
ਸਬੰ ਧਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ੍ ਆਡੀਓ- ੀਡੀਓ ਮਸ਼ ਰਾ, ਈ-ਪਰਸਜਿ੍ਰਪਸ਼ਨ, ਐਸਐਮਐਸ/ ਈਮੇਲ੍ ਨੋ ਟੀਜਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਿ਼
ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇ ਾ ਾਂ (ਜਸਿਤ ਅਤੇ ਪਜਰ ਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਜ ਭਾਗ ਤੋਂ) ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਿਤ ਿਨ।
ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨ ਜ ਿੱ ਚ ਅਣਚਾਿੇ ਤਿੱ ਤਾਂ ਜ ਰੁਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਉੱਚ ਜਡਗਰੀ ਿੈ।ਜਜ਼ਲ੍ਾ
ਪਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਿ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਿ਼ਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ਕ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜ ਭਾਗ ਨੇ
ਜਜ਼ਲ੍ੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲ੍ਈ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਡੀਟੀਸੀ) ਿ਼ਾਂ ਜਜ਼ਲ੍ਾ
ਈਗ ਰਨੈਂ ਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਡੀ.ਈ.ਿ਼ੀ.ਸੀ) ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਨ।

ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਜ ਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਪਛਲ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਦਿਾਕੇ ਤੋਂ ਈ-ਸੰ ਿ਼ੀ ਨੀ (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ)
ਪਰਣਾਲ੍ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ, ਇਸ ਲ੍ਈ ਈ-ਸੰ ਿ਼ੀ ਾਨੀ - ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਓਪੀਡੀ (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼)
ਪਲ੍ੇ ਟਿਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਜ ਿੱ ਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਿੀਂ ਲ੍ਗੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਐਮਰਿ਼ੈਂਸੀ ਮਾਮਜਲ੍ਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਿਿੱ ਦ ਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ
ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਿ ਤਕਨੀਕ ਸਮਾਿ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿਊ ਅਤੇ ਕੋਜ ਡ -19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦਰਜਮਆਨ

ਜਮਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਿ ਅਤੇ ਇਲ੍ਾਿ਼ ਦੀ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ਜ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਂ ਰਾਇਡ ਲ੍ਈ ਗੂਗਲ੍ ਪਲ੍ੇ
ਇਿ ਜ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੋ ਾ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨ ਜ ਚ ੀ ਉਪਲ੍ਬਧ ਿੈ ਿ਼ੋ ਐਡ

ਸਟੋਰ ਤੇ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਲ੍ਈ ਐਪਲ੍ ਐਪਸਟੋਰ ਤੇ ਉਪਲ੍ਬਧ ਿੈ। “ਈ-ਸੰ ਿ਼ੀ ਨੀ-ਓਪੀਡ” ਦੇ ਲ੍ਾਭ ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ ਮਰੀਜ਼
/ ਜ ਅਕਤੀ ਕੋਲ੍ ਇਿੱ ਕ ਕੰ ਜਪਊਟਰ, ਲ੍ੈ ਪਟਾਪ ਿ਼ਾਂ ਟੈਬਲ੍ੇ ਟ (ਟੈਬ) ਦੇ ਨਾਲ੍ ਇਿੱ ਕ ਿੱ ਖਰਾ ਿ਼ਾਂ ਇਨਜਬਲ੍ਟ

ੈਬਕੈਮ,

ਮਾਈਕ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ 2 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਿ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਮੁਿਤ ਮੈਡੀਕਲ੍
ਸਲ੍ਾਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲ੍ਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਜ ਚ ਰਾਿ਼ ਜਸਿਤ ਜ ਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਾਰ (ਸ ੇਰੇ
10 ਿ਼ੇ ਤੋਂ 1 ਿ਼ੇ ਤਿੱ ਕ) ਉਪਲ੍ਬਧ ਰਿੇਗੀ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਿ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧਾਈ
ਿ਼ਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਸਿੂਲ੍ਤ ਉਨਾਂ ਜਬਮਾਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਲ੍ਾਭਕਾਰੀ ਿੋ ੇਗੀ ਿ਼ੋ ਕੋਜ ਡ -19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਜ਼ਰ
ਿਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਿ਼ਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਮਜਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।
I/20436/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ
ਬਜ ੰ ਡਾ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਜ ਚ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍
- 3 ਿੋਰ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈ ਗੇਜਟਗ ਪਰਾਪਤ
-ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਨੂੰ ਲ੍ਏ 106 ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਬਕਾਇਆ
-ਐਤ ਾਰ ਨੂੰ ਲ੍ਏ 42 ਿੋਰ ਨਮੂਨੇ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 26 ਅਪਰੈਲ੍: ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨ ਾਸਨ ਨੇ ਅਿੱ ਿ਼ ਇਿੱ ਥੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ
ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਿ ਕੋਜ ਡ ਸਬੰ ਧੀ ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਰੀਨ ਟੈਗ ਬਚਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲ੍ਈ

ਾਸੀਆਂ ਨੂੰ

ਧੇਰੇ ਜਿ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਨਾਲ੍

ਕਰਜਿਊ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਿੱ ਿ਼ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ੍ਿ਼ੋਲ੍ ਅਤੇ ਸਿਰ ਘਿੱ ਟ
ਕਰਕੇ ਿੀ ਅਸੀਂ ਕੋਜ ਡ 19 ਜਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਿੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਦਿੱ ਤੇ
ਿ਼ਾ ਰਿੇ ਸਜਿਯੋਗ ਲ੍ਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨ ਾਦ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸਾਡੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਿ਼ ਨੂੰ ਿੱ ਡੇ
ਸੰ ਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲ੍ ੇਗੀ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜ ਚ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰ ਧੀ 436 ਨਮੂਨੇ ਿ਼ਾਂਚ ਲ੍ਈ ਲ੍ਏ ਿ਼ਾ ਚੁਿੱ ਕੇ
ਿਨ। ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਜ ਚੋਂ 288 ਦੀ ਿ਼ਾਂਚ ਜਰਪੋਟ ਨੈ ਗੇਜਟ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ। ੀਰ ਾਰ ਨੂੰ ਲ੍ਏ ਨਮੂਜਨਆਂ ਜ ਚੋਂ ਬਕਾਇਆ 3

ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ੀ ਨੈ ਗੇਜਟਗ ਜਮਲ੍ੀ ਿੈ। ਜਸ ਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਨੂੰ ਲ੍ਏ

ਗਏ 106 ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਆਉਣੀ ਿਾਲ੍ੇ ਬਾਕੀ ਿੈ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਐਪੀਡੋਮੋਲ੍ੋਜਿ਼ਸਟ ਡਾ: ਸੁਜਮਤ ਜਿ਼ੰ ਦਲ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ
ਐਤ ਾਰ ਨੂੰ 42 ਨਮੂਨੇ ਲ੍ਏ ਗਏ ਿਨ।
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