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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਸੀ-ਡੈਕ ਈ ਸੰ ਜੀਵਨੀ ਓਪ੍ੀਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲ੍ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਾ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ- ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ
*ਸੰ ਜੀਵਨੀ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ. ਪ੍ਰਣਾਲ੍ੀ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦਰਜ਼ਮਆਨ ਜ਼ਮਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਅਤੇ ਇਲ੍ਾਜ
ਦੀ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਲ੍ਈ ਲ੍ਾਹੇਵੰਦ ਸਾਜ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ-ਡਾ. ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ੍
ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਮੰ ਤਰੀ ਪ੍ੰ ਜਾਿ ਸ. ਿਲ੍ਿੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਿਕ ਪ੍ੰ ਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਸੂਿੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ
ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਕ ਜ਼ਹਿੱਤ ਉਪ੍ਰਾਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ੰ ਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲ੍ੀ
ਵਲ੍ੋਂ ਜ਼ਵਕਸਤ ਏਕੀਜ਼ਿ੍ਰਤ ਟੈਲ੍ੀਮੇਡੀਸਨਲ੍ ਸਜ਼ਲ੍ਊਸ਼ਨ, “ਈ-ਸੰ ਜੀਵਨੀ-ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਓਪ੍ੀਡੀ” (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ
ਮਰੀਿ ਤਿੱਕ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਸ.
ਿਲ੍ਿੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਉਪ੍ਰਾਲ੍ਾ ਪ੍ੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤਿੱਕ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਉਣ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ
ਤਜ਼ਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਉਪ੍ਰਾਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਜ਼ਸੰ ਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ
ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ੍ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਘਰ ਿੈਠੇ ਹੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਆਮ ਸਮਿੱਜ਼ਸਆਵਾਂ ਲ੍ਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲ੍ਾਜ ਅਤੇ ਸਲ੍ਾਹ
ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ ਪ੍ਲ੍ੇ ਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਟੈਲ੍ੀਮੇਡਸੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ਕ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ
ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਿੇ ਭਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਲ੍ਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਿੁਜ਼ਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ੍ ਸਿੰ ਧਤ ਮੁਿੱਜ਼ਦਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲ੍
ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਸੰ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਤੇ ਪ੍ੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਿਨਾਮ ਗਰੀਿਾਂ ਜ਼ਵਚਕਾਰ
ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਡਜੀਟਲ੍ ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਰਾਿਰ ਿਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਅਿੱਗੇ ਈ-ਸੰ ਜੀਵਨੀ
ਓਪ੍ੀਡੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿੱਚ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਟੋਕਨ
ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਤਾਰ ਪ੍ਰਿੰਧਨ, ਸਿੰ ਧਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ੍ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਈ-ਪ੍ਰਸਜ਼ਿ੍ਰਪ੍ਸ਼ਨ,
ਐਸਐਮਐਸ/ ਈਮੇਲ੍ ਨੋਟੀਜ਼ਫਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ
ਜ਼ਵਭਾਗ ਤੋਂ) ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ।
ਉਨਹਾਂ ਅਿੱਗੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਪ੍ਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੇ ਤਿੱਤਾਂ ਜ਼ਵਰੁਿੱਧ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਆ ਦੀ ਇਿੱਕ ਉੱਚ ਜ਼ਡਗਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਾ
ਪ੍ਿੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ਕ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਜ਼ਵਭਾਗ
ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਡੀਟੀਸੀ) ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਾ

ਈਗਵਰਨੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਡੀ.ਈ.ਜੀ.ਸੀ) ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪ੍ੰ ਜਾਿ ਜ਼ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਪ੍ਛਲ੍ੇ ਇਿੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਈ-ਸੰ ਜੀਵਨੀ (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ) ਪ੍ਰਣਾਲ੍ੀ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲ੍ਈ ਈ-ਸੰ ਜੀਵਾਨੀ - ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਓਪ੍ੀਡੀ (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਿ)
ਪ੍ਲ੍ੇ ਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪ੍ਨਾਉਣ ਜ਼ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲ੍ਗੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਤਕਨੀਕ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਜ਼ਮਆਨ ਜ਼ਮਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਅਤੇ
ਇਲ੍ਾਜ ਦੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਜ਼ਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ੀਲ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਕਹਾ
ਜ਼ਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਧ ਤੋ ਵਧ ਲ੍ਾਭ ਲ੍ੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਅਜ਼ਨਲ੍ ਧਾਮੂ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੋਵਾ ਪ੍ੰ ਜਾਿ ਮੋਿਾਈਲ੍

ਂ ਰਾਇਡ ਲ੍ਈ ਗੂਗਲ੍ ਪ੍ਲ੍ੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਲ੍ਈ ਐਪ੍ਲ੍
ਐਪ੍ਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਉਪ੍ਲ੍ਿਧ ਹੈ ਜੋ ਐਡ
ਐਪ੍ਸਟੋਰ ਤੇ ਉਪ੍ਲ੍ਿਧ ਹੈ। “ਈ-ਸੰ ਜੀਵਨੀ-ਓਪ੍ੀਡ” ਦੇ ਲ੍ਾਭ ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ ਮਰੀਿ / ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕੋਲ੍ ਇਿੱਕ
ਕੰ ਜ਼ਪ੍ਊਟਰ, ਲ੍ੈ ਪ੍ਟਾਪ੍ ਜਾਂ ਟੈਿਲ੍ੇ ਟ (ਟੈਿ) ਦੇ ਨਾਲ੍ ਇਿੱਕ ਵਿੱਖਰਾ ਜਾਂ ਇਨਜ਼ਿਲ੍ਟ ਵੈਿਕੈਮ, ਮਾਈਕ, ਸਪ੍ੀਕਰ ਅਤੇ
ਇਿੱਕ 2 ਐਮਿੀਪ੍ੀਐਸ ਜਾਂ ਤੇਿ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਲ੍ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਲ੍ਈ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਵਚ ਰਾਜ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 1
ਵਜੇ ਤਿੱਕ) ਉਪ੍ਲ੍ਿਧ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜ ਪ੍ੈਣ ਤੇ ਇਹ ਸਮਰਿੱਥਾ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਿੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲ੍ਤ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਮਾਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਲ੍ਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ
ਹਸਪ੍ਤਾਲ੍ਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੌਰਾਨ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਲ੍ਈ ਕੀਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਧ
*ਮੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰ ਗ, ਮੂੰ ਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਵਵਸਥਾ
ਦੇ ਪ੍ੁਖਤਾ ਪ੍ਰਿੰਧ-ਜ਼ਕਸਾਨ ਜ਼ਵਜੈ ਕੁਮਾਰ
*ਮੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲ੍ਾਂਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ
* ਜ਼ਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲ੍ਈ ਪ੍ੀਣ ਵਾਲ੍ੇ ਪ੍ਾਣੀ, ਲ੍ੇ ਿਰ ਤੇ ਿਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਾਟ
ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ੍
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਨਜ਼ਜਿੱਠਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲ੍ਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਢੁਿੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ। ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰ ਗ, ਮੂੰ ਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਵਵਸਥਾ

ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲ੍ਾਂਘਾਯੋਗ ਕਾਰਿ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ ਿਾਰੇਕਾ ਦੇ ਜ਼ਕਸਾਨ
ਜ਼ਵਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਫਸਲ੍ ਵੇਚਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਕਸਾਨ ਜ਼ਵਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ੍ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਇਸ ਲ੍ਈ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕਸਾਨ ਜ਼ਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਫਸਲ੍ ਲ੍ੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜ਼ਵਜੈ
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲ੍ੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਨਾਲ੍ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।
ਉਸਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰ ਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਖਾਨੇ ਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਨੇ ਜ਼ਵਚਕਾਰ
ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲ੍ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਲ੍ੇ ਿਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਮੂੰ ਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾ
ਆਜ਼ਦ ਪ੍ਾਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੀਣ ਵਾਲ੍ੇ ਪ੍ਾਣੀ, ਲ੍ੇ ਿਰ ਤੇ ਿਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ੍ੋ -ਨਾਲ੍ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਗਈ।
ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਿੰਧਾਂ ਤੋਂ ਿੇਹਦ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ੍ੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਪ੍ਰਕੋਪ੍ ਨੂੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪ੍ਾਸ ਜ਼ਮਲ੍ਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲ੍
ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3
1/20435/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲ੍ਾਿੰ ਦੀ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸੂਜ਼ਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਫਸੇ ਜ਼ਿਹਾਰੀ ਮੂਲ੍ ਦੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਖਾਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ
ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰ 1000 ਰੁਪ੍ਏ ਕਰੇਗੀ ਟਰਾਂਸਫਰ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ੍
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਿਾਦ ਸਰੀ ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਵਲ੍ਾ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਹਾਰੀ ਮੂਲ੍ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ
ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਜ਼ਿਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਲ੍ਾਿੰ ਦੀ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸੂਜ਼ਿਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਿੈਂਕ ਖਾਤੇ
ਜ਼ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਜ਼ਰਵਾਰ 1000 ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ੍ ਮੁਿੱਖ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰ ਡ ਜ਼ਵਿੱਚੋਂ ਫੰ ਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲ੍ਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਸਰਫ ਉਨਹਾਂ ਲ੍ਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਐਲ੍ਾਨੀ
ਗਈ ਤਾਲ੍ਾਿੰ ਦੀ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸੂਜ਼ਿਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜ਼ਜਹੇ ਲ੍ੋ ਕ ਵੈਿਸਾਈਟ .... ’ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਰਜ਼ਜਸਟਰ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲ੍ਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ, ਲ੍ਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਦੇ
ਨਾਮ ’ਤੇ ਿੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਹਾਰ ਸੂਿੇ ਦੇ ਿੈਂਕ ਦੀ ਸਾਖਾ ਨਾਲ੍ ਸਿੰ ਧਤ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ, ਲ੍ਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ (ਸੈਲ੍ਫੀ) ਅਧਾਰ ਡਾਟਾਿੇਸ ਜ਼ਵਚਲ੍ੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ੍ ਮੇਲ੍ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਕ ਆਧਾਰ ਨੰਿਰ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਸਰਫ ਇਕ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਿਾਈਲ੍ ਨੰਿਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਓਟੀਪ੍ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਮੋਿਾਈਲ੍ ਐਪ੍ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ੍ ਸਿੰ ਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਸਰਫ ਿੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ਼ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਿਾਦ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਹਾਰ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਦਿੱਲ੍ੀ ਜ਼ਵਖੇ ਹੈਲ੍ਪ੍ਲ੍ਾਈਨ ਨੰਿਰ 01123792009, 23014326, 23013884 ਹਨ ਜਦਜ਼ਕ ਪ੍ਟਨਾ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਿਰ 0612-2294204, 2294205
ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-4
1/20437/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ
ਖਰੀਦ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰ ਗ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਤੇਜੀ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਜਾਵੇ-ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਦਨ 35391 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ੍
ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪ੍ਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ
ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ, ਲ੍ੇ ਿਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆੜਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨਾਲ੍ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹਾਂ ਸਮੂਹ ਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ
ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰ ਗ ਤੇ
ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਤੇਜੀ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦਿੱਤੇ। ਉਨਹਾਂ ਸਕਿੱਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ
ਮੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ੂਰਾ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨਹਾਂ ਮੰ ਡੀ ਿੋਰਡ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਨਾਂ ਪ੍ਾਸ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ੍ ਨਾ ਹੋਣ
ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ’ਚ ਲ੍ਿੱਗੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਅਮਲ੍ੇ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਡਊਟੀ ਜ਼ਨਭਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਿੰ ਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਦਿੱਕਤ ਪ੍ੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਿੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਦਨ 35339 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ
ਹੋਈ ਅਤੇ 35391 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪ੍ਨਗਰੇਨ
ਵਿੱਲ੍ੋਂ 9500 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 2045 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਿੱਡ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 10117 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ

ਟਨ, ਪ੍ਨਸਪ੍ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 8791 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ੰ ਜਾਿ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 4938 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ
ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਿਰ-5
1/20441/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਵਡ-19
ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਲ੍ਏ ਗਏ 399 ਸੈਂਪ੍ਲ੍ਾਂ ’ਚੋਂ 298 ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ : ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ
101 ਸੈਂਪ੍ਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ੈਂਜ਼ਡੰ ਗ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ੍ :
ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਸਿੰ ਧੀ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 399 ਸੈਂਪ੍ਲ੍ ਲ੍ਏ
ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 298 ਸੈਂਪ੍ਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ, 101 ਸੈਂਪ੍ਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਆਉਣੀ ਿਾਕੀ
ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ੀਲ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ੍ ਪ੍ਾਲ੍ਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ
ਪ੍ਸਾਰ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨਹਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ੀਲ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ। ਉਨਹਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ੍ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਿੁਕਾਮ, ਿੁਖਾਰ ਦੀ
ਦਵਾਈ ਲ੍ੈ ਣ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

