Dispatch No .I/20106/2020

ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
- ਨੋ ਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਨੀਲ੍ ਕੰ ਠ ਐਸ ਅਵਧ ਅਤੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਿਾਇਿੇ ਲ੍ਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਿੰ ਡੀਆਂ ਦਾ
ਦੌਰਾ
- ਜਕਸਾਨਾਂ,ਆੜਤੀਆਂ, ਲ੍ੇ ਬਰ ਨਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਗੱ ਲ੍ਬਾਤ
- ਿੰ ਡੀਆਂ ਜਵਚ ਹਾਿਰ ਸਿੂਹ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਿਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
- ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਿੰ ਡੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਕੱ ਲ੍ ਸ਼ਾਿ ਤੱ ਕ 221956 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹੋਈ :ਕੁਿਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ
ਫਰੀਦਕੋਟ 24 ਅਪਰੈਲ੍ ( ) ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਜਠੰਡਾ ਅਤੇ ਿੁਕਤਸਰ ਜਿਜਲ੍ਆਂ ਜਵਚ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਿਾਇਿਾ
ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ ਜਨਯੁਕਤ ਨੋ ਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਨੀਲ੍ ਕੰ ਠ ਐਸ ਅਵਧ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਐਿ ਡੀ ਪੰ ਿਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਵੱ ਲ੍ੋ ਅੱ ਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸਾਜਦਕ, ਰੋਿਾਣਾ ਅਿੀਤ ਜਸੰ ਘ ਅਤੇ ਖਾਰਾ ਸਿੇਤ ਕਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਿੰ ਡੀਆਂ ਜਵਚ ਚੱ ਲ੍ ਰਹੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਇਿਾ ਜਲ੍ਆ ਜਗਆ। ਇਸ ਸਿੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ
ਕੁਿਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਤੇ ਸਿੂਹ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀ ਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਐਸ ਡੀ ਐਿ ਵੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।
ਸਰੀ ਨੀਲ੍ ਕੰ ਠ ਐਸ ਅਵਧ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ੍ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਸਬੰ ਧੀ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਜਕਸਿ ਦੀ ਜਦੱ ਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੰ ਡੀਆਂ
ਜਵਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਲ੍ਈ ਿੋ ਪਾਸ ਜਸਸਟਿ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਕਸਾਨਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਿੌਕੇ ਿੰ ਡੀਆਂ
ਜਵਚ ਹਾਿਰ ਜਕਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲ੍ੇ ਬਰ ਨਾਲ੍ ਗੱ ਲ੍ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਿੰ ਡੀਆਂ ਜਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ, ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਾਫ
ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਿੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ੍ ਕੀਤੀ।ਸਰੀ ਨੀਲ੍ ਕੰ ਠ ਨੇ ਸਿੂਹ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਜਭਆਨਕ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਿੰ ਡੀਆਂ ਜਵਚ, ਖੇਤਾਂ ਜਵਚ ਸਿਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ
ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ ਹੱ ਥ ਿੂੰ ਹ ਧੋੋੰਦੇ ਰਜਹਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਿੂੰ ਹ ਤੇ ਿਾਸਕ ਿਾਂ ਕੱ ਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਿਰੂਰ ਰੱ ਖਣ।ਇਸ ਿੌਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਸੱ ਲ੍ੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਿਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੱ ਲ੍ ਸ਼ਾਿ ਤੱ ਕ 221956 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ
ਜਵਚੋਂ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 203880 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੱ ਲ੍ ਸ਼ਾਿ ਤੱ ਕ ਪਨਗਰੇਨ
ਵੱ ਲ੍ੋਂ 65828 ਿੀਟਰਕ ਟਨ, ਿਾਰਕਫੈੈੱਡ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 52958 ਿੀਟਰਕ ਟਨ,ਪਨਸਪ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 47425 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ,ਪੰ ਿਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ
ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 25787 ਿੀਟਜਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 11882 ਿੀਟਜਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ ।
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿੰ ਡੀਆਂ ਜਵਚ ਿੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਛਾਂ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਜਕਸਾਨਾਂ ਲ੍ਈ ਪੀਣ ਵਾਲ੍ੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ
ਸਬੰ ਧੀ ਜਵਸੇਸ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ ਿੰ ਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਕਰੋਨਾ
ਵਰਗੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ ਿਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ ਪਰੀਤ ਿਜਹੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਸਹੋਤਾ,ਐਸ ਡੀ ਐਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ ਪਰਿਦੀਪ ਜਸੰ ਘ, ਐਸ ਡੀ ਐਿ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਰੀ ਅਜਿਤ ਸਰੀਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਿਸਪਰੀਤ ਜਸੰ ਘ ਕਾਹਲ੍ੋ , ਜਡਪਟੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਿੰ ਡੀ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਗੌਰਵ
ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ ਫੋਟੋ: ਸਾਜਦਕ ਦਾਣਾ ਿੰ ਡੀ ਜਵਖੇ ਐਿ ਡੀ ਪੰ ਿਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰੀ ਨੀਲ੍ ਕੰ ਠ ਐਸ ਅਵਧ ਕਣਕ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹਾਜਸਲ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਨਾਲ੍ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਰੀ ਕੁਿਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ)
ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਸਬੰ ਧੀ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਿ ਡੀ ਸਰੀ ਨੀਲ੍ ਕੰ ਠ ਐਸ ਅਵਧ (ਨਾਲ੍ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਰੀ ਕੁਿਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ)
ਸਾਜਦਕ ਦਾਣਾ ਿੰ ਡੀ ਜਵਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਲ੍ਾਈ ਦੇ ਕੰ ਿ ਦਾ ਜਨਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੈੈਿ ਡੀ ਸਰੀ ਨੀਲ੍ ਕੰ ਠ ਐਸ
ਅਵਧ
(ਨਾਲ੍ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਰੀ ਕੁਿਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ)

Dispatch No. : I/20113/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਜਕਸਾਨਾਂ ਿਿਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਿ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡੇ ਿਾਣਗੇ 15000 ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਿਾਸਕਏ.ਡੀ.ਸੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ 24 ਅਪਰੈਲ੍ 2020 ( ) ਕੈਜਬਨਟ ਿੰ ਤਰੀ ਪੇਡੂ ਜਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਿ ਸ਼ਰੀ ਜਤਰਪਤ ਰਜਿੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਬਾਿਵਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਸੀਿਾ ਿੈਨ, ਜਵੱ ਤੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਪੰ ਿਾਬ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ
(ਕੋਜਵਡ-19) ਿਹਾਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਹਰ ਸਿੇਂ ਿੂੰ ਹ ਉੱਪਰ ਿਾਸਕ ਬੰ ਨਣ ਅਤੇ ਪੰ ਿਾਬ ਰਾਿ
ਜਵੱ ਚ ਲ੍ਗਾਏ ਕਰਜਫਊ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਕੁਿਾਰ ਸੋਰਭ ਰਾਿ, ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਜਹਨਿਾਈ ਹੈ ਸ਼ਰੀ ਪਰੀਤਿਜਹੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਸਹੋਤਾ, ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ (ਜਵ) ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱ ਲ੍ੋਂ
ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ੍.ਐਿ ਸਕੀਿ ਤਜਹਤ ਸੈਲ੍ਫ ਹੈਲ੍ਪ ਗਰੁੱ ਪ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ੍ੋਂ ਿਾਸਕ ਬਣਵਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦੱ ਜਸਆ ਕਰੋਨਾ (ਕੋਜਵਡ-19) ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਿਨ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ 15000 ਿਾਸਕ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਾ
ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅੱ ਿ ਜਿਲ੍ਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਫਤਰ ਜਵਖੇ ਬਲ੍ਾਕ ਜਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਜਵਭਾਗ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 5000
ਿਾਸਕ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿੋ ਜਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਲ੍ਾਕ ਦੇ ਜਪੰ ਡਾਂ ਜਵੱ ਚ ਪੰ ਚਾ/ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਕਸਾਨਾਂ, ਿਿਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਿ
ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਜਵੱ ਚ ਵੰ ਡੇ ਿਾਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਜਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਿੋਬਾਇਲ੍ ਫੋਨ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿ
ਸਾਬਣ ਵਾਲ੍ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਿਾਂ ਅਲ੍ਕੋਹਲ੍ ਨਾਲ੍ ਰੋਗਾਣੂ-ਿੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਲ੍ਆਂਦੀ ਜਕਸੇ ਵੀ
ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਰੋਗਾਣੂ-ਿੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਜਲ੍ਆਂਦਾ ਿਾਵੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰ ਤ ਜਫਰ ਇਕ ਵਾਰ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਹਰ ਚੀਿ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂਿੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ
ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਵੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾਜਿਕ
ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰਹੋ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਵੀ ਕੀਤੀ।

Dispatch No.

I/20152/2020

ਜਿਲ੍•ੈਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜਬਹਾਰ ਤੇ ਿੱ ਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰ ਿਾਬ ਸਿੇਤ ਦੂਿੇ ਰਾਿਾਂ ਜਵਚ ਫਸੇ ਲ੍ੋ ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲ੍ਈ ਆਨ ਲ੍ਾਈਨ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ
ਜਿਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱ ਤੇ ਜਲ੍ੰਕ ਿਾਂ ਹੈਲ੍ਪ ਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਫਰੀਦਕੋਟ 24 ਅਪਰੈਲ੍,2020 ( ) ਜਬਹਾਰ ਅਤੇ ਿੱ ਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਿਾਬ ਸਿੇਤ ਦੂਿੇ ਰਾਿਾਂ ਜਵਚ
ਫਸੇ ਿਿਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਵੱ ਚ ਪਰਤੀ ਪਜਰਵਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ੍ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰ ਡ ਜਵੱ ਚੋਂ ਫੰ ਡ
ਤਬਦੀਲ੍ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।
ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲ੍ਾਰੇ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਬਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਲ੍ੰਕ www.aapda.bih.nic.in 'ਤੇ ਜਦੱ ਤਾ
ਜਗਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਇਹ ਯੋਿਨਾ ਜਸਰਫ ਉਨ•ੈਾੈਂ ਲ੍ਈ ਹੈ
ਿੋ ਜਬਹਾਰ ਅਤੇ ਿੱ ਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਐਲ੍ਾਨੀ ਗਈ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਕਾਰਨ ਦੂਿੇ ਰਾਿਾਂ ਜਵੱ ਚ ਫਸੇ
ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ•ੈਾੈਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਿ ਇਹ ਹਨ:1. ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾੱਪੀ 2.
ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਿ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਿੋ ਜਬਹਾਰ ਰਾਿ ਜਵੱ ਚ ਸਜਥਤ ਇੱ ਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਵੱ ਚ ਹੈ.
ਹੋਰ ਿਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ: 1. ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ (ਸੈਲ੍ਫੀ) ਦਾ ਅਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਵਚਲ੍ੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ੍ ਿੇਲ੍ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਇਸ
ਲ੍ਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਫੋਟ,ੋ ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰੋ ਜਕ ਫੋਟੋ ਸਾਫ ਹੈ. 2. ਇਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ੍ ਿੁੜੇ ਜਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਡ
ਹੋਣਗੇ 3. ਿੋਬਾਈਲ੍ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਓਟੀਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਬਾਈਲ੍ ਐਪ' ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ. 4. ਇਸ ਨਾਲ੍ ਿੁੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਸਰਫ
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੇਿੀ ਿਾਏਗੀ.
ਉਨ•ੈਾੈਂ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਬਹਾਰ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਜਦੱ ਲ੍ੀ ਜਵਖੇ ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹਨ 3 ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰ: - 01123792009, 23014326, 23013884 ਪਟਨਾ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਰੂਿ ਦੇ ਨੰਬਰ-0612-2294204, 2294205 ਐਪ ਨੂੰ
ਜਬਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 01.04.2019 ਨੂੰ ਲ੍ਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ 20.81 ਲ੍ੱਖ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਜਬਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸੇ 12.78
ਲ੍ੱਖ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ•ੈਾੈਂ ਿੱ ਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਾਿ ਦੇ ਵਾਸੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0755-2411180 ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰ•ੈਾੈਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Dispatch No I/19908/2020

ਜਿਲ੍•ੈਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਵੱ ਧ ਸਿਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲ੍ੈ ਣ ਵਾਲ੍ੀ ਜਕਸਿ ਪੂਸਾ-44 ਦੀ ਖਰੀਦ- ਪੰ ਨੂ,
ਜਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪੂਸਾ 44 ਨਾ ਬੀਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਕੀ, ਨਰਿਾ ਬੀਿਣ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ
ਫਰੀਦਕੋਟ 24 ਅਪਰੈਲ੍ 2020 ( ) ਡਾ. ਕਾਹਨ ਜਸੰ ਘ ਪੰ ਨੂ, ਸੀਨੀਅਰ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ), ਸਕੱ ਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰ ਿਾਬ, ਵੱ ਲ੍ੋਂ
ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਧਆਨ ਜਵੱ ਚ ਜਲ੍ਆਂਦਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ-44 ਜਕਸਿ
ਿੋ ਜਕ ਪੱ ਕਣ ਲ੍ਈ ਵੱ ਧ ਸਿਾਂ ਲ੍ੈਂ ਦੀ ਅਤੇ ਿਿੀਨ ਹੇਠਲ੍ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱ ਧ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲ੍ਾ
ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ, ਲ੍ੁਜਧਆਣਾ ਵੱ ਲ੍ੋ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਾਜਣਤ
ਘੱ ਟ ਸਿਾਂ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਝਾੜ ਲ੍ੈ ਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਜਕਸਿਾਂ ਹੀ ਬੀਿੀਆਂ ਿਾਣ ਤਾਂ ਿੋ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਵੇਚਣ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਤਰ•ੈਾੈਂ
ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿੁਸ਼ਜਕਲ੍ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਕੱ ਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰ ਿਾਬ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਕ ਕੁਦਰਤੀ
ਸੋਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਫਸਲ੍ੀ ਜਵਜਭੰ ਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰਕਬਾ ਨਰਿਾ/ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਿੱ ਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ
ਹੇਠ ਜਲ੍ਆਂਦਾ ਿਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਬਿਾਈ ਲ੍ਈ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ ਿਿੀਨ ਹੇਠਲ੍ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਪੱ ਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਡੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਬਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੀ ਲ੍ੇ ਬਰ ਦੀ ਸਿੱ ਜਸਆ ਨਾਲ੍ ਨਜਿੱ ਜਠਆ ਿਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲ੍ਾਈ ਜਵਭਾਗ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆ ਿੁੱ ਖ ਫਸਲ੍ਾਂ ਦੇ ਬੀਿਾਂ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਜਲ੍ਆ ਜਗਆ
ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਜਬਿਾਈ ਸਿੇਂ ਜਸਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਿੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾ. ਹਰਨੇ ਕ ਜਸੰ ਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ
ਜਧਆਨ ਜਵੱ ਚ ਜਲ੍ਆਂਦਾ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਚਲ੍ਜਦਆਂ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜਪੰ ਡਾਂ ਜਵੱ ਚ ਤਕਨੀਕੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਪੰ ਡ ਜਵੱ ਚ ਨਰਿੇ ਅਤੇ ਿੱ ਕੀ ਦੀ ਜਬਿਾਈ ਵਾਲ੍ੇ ਫਲ੍ੈ ਕਸ ਬੈਨਰ ਲ੍ਗਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਜਕਸਾਨ
ਜਕਸੇ ਜਕਸਿ ਦੀ ਿੁਸ਼ਜਕਲ੍ ਜਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਦੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜਧਕਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਸੰ ਪਰਕ ਸਾਧ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਵਾਲ੍ੀ ਿਸ਼ੀਨ, ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲ੍ਾਂਟਰ, ਿੇਿ ਡਰਾਇਰ, ਿੇਿ ਸ਼ੈਲ੍ਰ, ਫੌਰਿ
ੇ

ਹਾਰਵੇਸਟਰ ਆਜਦ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਜਸਡੀ ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ ਜਿਲ੍•ੈੇ ਦੇ ਖੋਤੀਬਾੜੀ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕਾਗਿ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ
ਅਰਿੀਆਂ ਿੋਬਾਇਲ੍ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱ ਟਸ-ਅੱ ਪ ਉਪਰ ਭੇਿੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।P

Dispatch No. : I/20168/2020
ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਕੋਜਵਡ-19 ਤਜਹਤ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਰਾਂਹੀ ਲ੍ਏ 61 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍
ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਹੀ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲ੍ਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਂਪਲ੍-ਡਾ.ਰਜਿੰ ਦਰ ਜਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 24 ਅਪਰੈਲ੍ 2020 (

) ਜਸਹਤ ਿੰ ਤਰੀ ਪੰ ਿਾਬ ਸ.ਬਲ੍ਵੀਰ ਜਸੰ ਘ ਜਸੱ ਧੂ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜਹਤ ਅਤੇ ਜਡਪਟੀ

ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਕੁਿਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਜਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ ਡਾ.ਰਜਿੰ ਦਰ ਕੁਿਾਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ੇ ਅੰ ਦਰ
ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਤੋਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਵੱ ਖ ਅਜਧਕਾਰੀ-ਕਰਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰ.ਆਰ.ਟੀ ਟੀਿਾਂ ਕੰ ਿ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ।ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਪੰ ਿਾਬ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਨੋ ਵਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ,ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਅਤੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ
ਲ੍ਈ ਸੂਬੇ ਭਰ'ਚ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਉਪਰਾਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਿਾਂ ਿੁਤਾਬਕ ਰੈਜਪਡ ਟੈਸਟ ਜਕੱ ਟਾਂ ਰਾਂਹੀ ਸੈਂਪਜਲ੍ੰਗ
ਕਰਨੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍
ਰੀਅਲ੍ ਟਾਈਿ ਪੋਲ੍ੀਿੇਰੇਿ ਚੇਨ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ੍ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਸਥਾਜਪਤ ਫਲ੍ੂ ਕਾਰਨਰ ਅਤੇ
ਕਲ੍ਸਟਰ ਿਾਨ ਐਲ੍ਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਆਿ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲ੍ਏ ਿਾਣਗੇ ਜਿੰ ਨਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਿੁਕਾਿ,ਖੰ ਘ,ਬੁਖਾਰ
ਿਾਂ ਸਾਹ ਲ੍ੈ ਣ ਜਵਚ ਤਕਲ੍ੀਫ ਵਰਗੇ ਲ੍ੱਛਣ ਨਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਜਬਿਾਰੀ ਪਰਤੀ ਸ਼ੱ ਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਸੈਂਪਜਲ੍ੰਗ ਕੀਤੀ ਿਾ
ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਇਸ ਜਬਿਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਖਾਤੇ ਵੱ ਧਣ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ ਿਾ ਸਕੇ।ਜਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ ਡਾ.ਰਜਿੰ ਦਰ ਕੁਿਾਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸੇ ਨੂੰ
ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਿਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਸੈਂਪਜਲ੍ੰਗ ਸਬੰ ਧੀ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਅਫਸਰ ਅਤੇ

ਲ੍ੈ ਬਾਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸਖਲ੍ਾਈ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਿੁਕੰਿਲ੍ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਿ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੋ ਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਿਨਿੀਤ ਜਕਰਸ਼ਨ ਭੱ ਲ੍ਾ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਪਹਲ੍ੇ ਜਦਨ 30 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਿਦ ਜਕ ਦੂਸਰੇ ਜਦਨ ਇਹ ਜਗਣਤੀ ਵੱ ਧ ਕੇ
61 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ 91 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਸੈਂਪਲ੍ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਾਜਹਰ ਅਤੇ ਕੋਜਵਡ -19 ਅਧੀਨ ਸੈਂਪਜਲ੍ੰਗ ਸਬੰ ਧੀ

