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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਗਗਰਦਗ ਆਰਲ ਸਸਸ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਰਨਲਵਨ ਸਟਨਸ਼ਨ ਹਗਸਦਸ ਹਲਈ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਤਤਕ ਜਲਜਦਸ ਸੜਕ ਦਸ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਜ਼ਰਪਨਅਰ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ
ਕਰਸਬ 65 ਲਤਖ ਰਗਪਏ ਦਸ ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਕਸਤਸ ਜਲ ਰਹਸ ਹਹ ਸੜਕ ਦਸ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਜ਼ਰਪਨਅਰ
ਸੜਕ ਦਨ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਸ ਵਰਤਸਆਜ ਜਲ ਰਹਸਆਜ ਨਨ ਸਲਰਸਆਜ ਸਲਵਧਲਨਸਆਜ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 20 ਮਈ
ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਸ. ਕਗ ਲਜਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਗਗਰਦਗ ਆਰਲ ਸਸਸ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਰਨਲਵਨ ਸਟਨਸ਼ਨ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਹਗਸਦਸ ਹਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਤਤਕ ਜਲਜਦਸ ਕਰਸਬ 01 ਜ਼ਕਲਲ ਮਸਟਰ ਲਸਮਸ ਅਤਨ 22
ਫਗ ਤਟ ਚਦੜਸ ਸੜਕ ਦਸ ਕਰਸਬ 65 ਲਤਖ ਰਗਪਏ ਦਸ ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਮਗਰਸਮਤ ਅਤਨ ਪਸਸਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ
ਦਨ ਕਸਮ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਲ ਜ਼ਦਆਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਸ ਜ਼ਵਸਨਸ਼ ਮਗਰਸਮਤ ਹਲਣ ਨਲਲ ਲਲ ਕਲਜ ਦਸ ਜ਼ਚਰਕਲਣਸ
ਮਸਗ ਪਪਰਸ ਹਲ ਰਹਸ ਹਹ ਅਤਨ ਲਲ ਕਲਜ ਦਸਆਜ ਆਵਲਜਲਈ ਸਬਸਧਸ ਮਗਸ਼ਕਲਲਜ ਹਤਲ ਹਲਣਗਸਆਜ।
ਸ.ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਹਸਦਸ ਸਭਲ ਦਦਰਲਨ ਵਸ ਇਹ ਸੜਕ ਅਜ਼ਹਮ ਸੜਕ ਦਸ ਭਪ ਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲਉਦਸ
ਹਹ। ਉਨਲ ਲਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਨ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਕਲਰਜ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਸ ਜ਼ਸਹਤ
ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਤਲਤ ਦਤਸਸਆ ਸਲਰਸਆਜ ਸਲਵਧਲਨਸਆਜ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਸ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਜ ਨਨ ਲਲ ਕਲ
ਨਪ ਸ ਅਪਸਲ ਕਸਤਸ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਪਸਜਬ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਤ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਜ ਦਸ ਇਸਨ
ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਈ ਜਲਵਨ ਤਲਜ ਜਲ ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਨਪ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਨ।
ਸ.ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਤਥਨ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਲਲ ਕਲਜ ਦਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਲੜ ਰਹਸ
ਹਹ। ਉਉਥਨ ਜ਼ਵਕਲਸ ਦਨ ਕਲਰਜ ਵਸ ਨਲਲਲ ਨਲਲ ਜਲਰਸ ਹਨ ਅਤਨ ਹਲਕਨ ਦਨ ਜ਼ਵਕਲਸ ਜ਼ਵਤਚ ਜ਼ਕਸਨ ਵਸ ਜ਼ਕਸਮ
ਦਸ ਕਮਸ ਨਹਹ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦਤਤਸ ਜਲਵਨਗਸ। ਇਸ ਮਦਕਨ ਐਕਸਸਅਨ ਦਜ਼ਵਸਦਰ ਕਗ ਮਲਰ,ਐਸ.ਡਸ.ਓ. ਮਨਦਸਪ
ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਨ ਜਨ.ਈ. ਸਗਰਜਨ ਜ਼ਸਸਘ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
ਫਲਟਲ ਕਹਪਸ਼ਨ : ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਕਗ ਲਜਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਸੜਕ 'ਤਨ ਪਸਸਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਨ ਕਸਮ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
ਲਲ ਦਨ ਹਲਏ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਫਸਸਰ, ਫ਼ਤਜਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਹਿਬਿ
ਈ-ਸੰ ਜਿ਼ੀਵਨੀ ਨਾਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਹਿੂਲਤ ਦਾ ਲਾਹਿਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਫਪੀਲ
ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜਰ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਜਨਰਜਵਵਨ ਜਸਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਣਾਉਣ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹਿੈ ਉਪਰਾਲਾ

ਫ਼ਤਜਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਹਿਬਿ, 20 ਮਈ :
ਪੰ ਜਿ਼ਾਬਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜਰ ਸੂਬਿੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਜਨਰਜਵਵਨ ਜਸਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਣਾਉਣ ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹਿੈ, ਜਜਿ਼ਸ ਤਜਹਿਤ ਸੀ ਡੈਕ
ਮੋਹਿਾਲੀ ਵੱ ਲੋ ਜਵਕਸਤ ਏਕੀਜਕ੍ਰਤ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨਲ ਸਜਲਊਸ਼ਨ ਈ-ਸੰ ਜਿ਼ੀਵਨੀ ਆਨ ਲਾਈਨ
ਓ.ਪੀ.ਡੀ.ਚਲਾਈ ਜਿ਼ਾ ਰਹਿੀ ਹਿੈ, ਜਜਿ਼ਸਦਾ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋ ਵੱ ਧ ਲਾਹਿਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹਿੀਦਾ ਹਿੈ। ਇਹਿ
ਫਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਹਿੈਲਥ ਸੈਟਰ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. ਰਜਮੰ ਦਰ
ਕੌ ਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਾਰੇ ਜਿ਼ਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿ਼ਾ ਰਹਿੇ
ਹਿਨ ਫਤੇ ਇਸ ਸਹਿੂਲਤ ਬਿਾਰੇ ਬਿਹਿੁਪੱਖੀ ਜਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੱ ਤੀ ਜਿ਼ਾ ਰਹਿੀ ਹਿੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਜਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਸਰੰ ਜਸੰ ਗ ਰਾਹਿਂ ਮਾਜਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ
ਜਿ਼ੁੜਨ ਫਤੇ ਵਰ ਬਿੈਠੇ ਹਿੀ ਜਸਹਿਤ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸਮੱ ਜਸਆਵਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਿ਼ ਦੀ ਸਹਿੂਲਤ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਮੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹਿੈ।
ਡਾ. ਰਜਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਸਮੇਤ
ਲੈ ਪਟੌਪ/ਪੀ.ਸੀ., ਮਾਈਕ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ (02 ਐਮਬਿੀਪੀਐਸ) ਹਿੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹਿੈ।
ਰਜਜਿ਼ਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਤਜਹਿਤ ਪਜਹਿਲਾ ਓਟੀਪੀ ਜਰੀਏ ਮੋਬਿਾਈਲ ਫਫਨ ਨਨਬਰ ਤਸਦਦਕ
ਹਫਵਵਗਗ, ਉਸ ਉਪਰੰ ਤ ਨਵੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਰਜਜਿ਼ਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤਜਹਿਤ ਟੋਕਨ ਜਿ਼ਨਰੇਟ ਹਿੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਜਸਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੋਣ ਤੋ ਬਿਾਫਦ ਲੌ ਗ-ਇਨ ਕੀਤਾ ਜਿ਼ਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹਿ ਜਮਲੇ ਗੀ ਤੇ ਫਖੀਰ ਜਵੱ ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹਿ ਦੀ ਈ-ਪਰਚੀ ਡਾਊਨਲੋ ਡ
ਹਿੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋ ਸਜਨੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜਿ਼ੇ ਤੋ
ਦੁਪਜਹਿਰ 01:00 ਵਜਿ਼ੇ ਤੱ ਕ ਇਸ ਸਹਿੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਜਲਆ ਜਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹਿੈ, ਜਜਿ਼ਸ
ਲਈ esanjeevaniopd.in 'ਤੇ ਰਜਜਿ਼ਸਟਰ ਹਿੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹਿੈ।

2/5

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1309/2020-DPRO Fatehgarh Sahib
I/26368/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਜਲ੍ਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਕਸਰ, ਫ਼ਤਜਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਹਿਬਿ
ਕੋਰੋਨਾ ’਼ਤੇ ਜਜੱ ਼ਤ ਪ੍ਾਪ਼ਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰ਼ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ਼ਤਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਜਦੱ ਼ਤੀਆਂ ਸਹਿੂਲ਼ਤਾ ’਼ਤੇ ਼ਤਸੱ ਲੀ ਪ੍ਗਟਾਈ
ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਰਸ ਼ਤੋ ਬਿਚਾਅ ਲਈ ਜਸਹਿ਼ਤ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋ ਦੱ ਸੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੀ਼ਤੀ ਅਪੀਲ
ਜਜ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਰਸ ਦੇ ਹਿੁਣਾ ਜਸਰਫਕ 02 ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ
ਹਿੁਣਾ ਼ਤੱ ਕ ਸਾਹਿਮਣਾੇ ਆਏ 56 ਕੇਸਾ ਜਵੱ ਚੋ 54 ਨੂੰ ਹਿਸਪ਼ਤਾਲ ਜਵਚੋ ਕੀ਼ਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਜਕਆ ਹਿਹ ਜਡਸਚਾਰਜ
ਫ਼ਤਜਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਹਿਬਿ, 20 ਮਈ :
ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਲਪੇਟ ਜਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਼ਤੋ ਬਿਾਅਦ ਜਗਆਨ ਸਾਗਰ ਹਿਸਪ਼ਤਾਲ ਬਿਨੂੜ ਼ਤੋ ਰਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ
ਆਏ ਆਦਰਸ ਨਗਰ ਸਰਜਹਿੰ ਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰਜੀ਼ਤ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਰਲਾਜ ਅ਼ਤੇ ਰਕਾ਼ਤਵਾਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਪੰ ਜਾਬਿ ਸਰਕਾਰ
ਵੱ ਲੋ ਜਦੱ ਼ਤੀਆਂ ਸਹਿੂਲ਼ਤਾ ਼ਤੇ ਼ਤਸੱ ਲੀ ਪ੍ਗਟਾਾਜਦਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀ਼ਤਾ ਹਿਹ। ਗੁਰਜੀ਼ਤ ਜਸੰ ਘ ਦਾ ਕਜਹਿਣਾਾ
ਹਿਹ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਰਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਕਾ਼ਤਵਾਸ ਅ਼ਤੇ ਰਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਜਾਬਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਜੋ ਸਹਿੂਲ਼ਤਾ
ਜਦੱ ਼ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਸਦਕਾ ਹਿੀ ਉਹਿ ਼ਤੰ ਦਰੁਸ਼ਤ ਹਿੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਜ਼ਤਆ ਹਿਹ।
ਗੁਰਜੀ਼ਤ ਜਸੰ ਘ ਦਾ ਕਜਹਿਣਾਾ ਹਿਹ ਜਕ ਉਹਿ ਉ਼ਤਰ ਪ੍ਦੇਸ ਜਵਿੇ ਕੰ ਬਿਾਰਨ ’਼ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਆ ਸੀ ਅ਼ਤੇ
ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ’਼ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਕਾ਼ਤਵਾਸ ਕੀ਼ਤਾ ਜਗਆ ਼ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੈਪਲ ਜਲਆ ਜਗਆ। ਟਹਸਟ ਪੌਜੇਜਟਵ ਆਉਣਾ
ਉਪਰੰ ਼ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨੂੜ ਦੇ ਜਗਆਨ ਸਾਗਰ ਹਿਸਪ਼ਤਾਲ ਜਵੱ ਚ ਰਲਾਜ ਲਈ ਦਾਿਲ ਕਰਵਾਰਆ ਜਗਆ। ਜਜਿੇ
ਬਿਹਿੁ਼ਤ ਹਿੀ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਲਾਜ ਕੀ਼ਤਾ ਜਗਆ ਅ਼ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਦੱ ਕ਼ਤ ਨਹਿੀ ਆਉਣਾ
ਜਦੱ ਼ਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ਼ਤੀ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਰਸ ਼ਤੋ ਬਿਚਾਅ ਸਬਿੰ ਧੀ ਜਸਹਿ਼ਤ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋ ਦੱ ਸੀਆਂ
ਸਹਿੂਲ਼ਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾਾ ਯਕੀਨੀ ਬਿਣਾਾਈ ਜਾਵੇ ਅ਼ਤੇ ਹਿਮੇਸਾ ਰੱ ਕ ਦੂਜੇ ਼ਤੋ ਦੂਰੀ ਬਿਣਾਾ ਕੇ ਰੱ ਿੀ ਜਾਵੇ ਅ਼ਤੇ ਆਪਣਾਾ ਮੂੰ ਹਿ
ਰੁਮਾਲ ਜਾ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਢੱ ਜਕਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜਜਲ੍ਹੇ ਜਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ਼ਤਾ ਦੀ ਜਗਣਾ਼ਤੀ 56 ਹਿੋ ਗਈ
ਸੀ ਜਜਨ੍ਹਾ ਜਵੱ ਚੋ 54 ਨੂੰ ਹਿਸਪ਼ਤਾਲ ਜਵੱ ਚੋ ਜਡਸਚਾਰਜ ਕੀ਼ਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਜਕਆ ਹਿਹ ਅ਼ਤੇ ਜਜਲ੍ਹੇ ਜਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 02
ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ ਹਿਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱ ਜਸਆਂ ਜਕ ਜਜਲ੍ਹੇ ਜਵੱ ਚ ਹਿੁਣਾ ਼ਤੱ ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬਿੰ ਧੀ 2714 ਸੈਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਿਨ, ਜਜੰ ਨ੍ਹਾ
ਜਵੱ ਚੋ 2425 ਨੈਗੇਜਟਵ ਆਏ ਹਿਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ਼ਤੀ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਼ਤੋ ਬਿਚਾਅ ਲਈ ਜਸਹਿ਼ਤ ਜਵਭਾਗ
ਵੱ ਲੋ ਦੱ ਸੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਆਪਣਾਾਉਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਣਾਾਰਆ ਜਾਵੇ ਅ਼ਤੇ ਸਮਾਜਜਕ ਜਵੱ ਿ ਦਾ ਜਵਸੇਸ ਜਧਆਨ
ਰੱ ਜਿਆ ਜਾਵੇ।
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ਫਕੋਟੋ ਕਹਪਸਨ - (1) ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜੀ਼ਤ ਜਸੰ ਘ ਪੰ ਜਾਬਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਰਲਾਜ ਸਬਿੰ ਧੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਹਿੂਲ਼ਤਾ ਲਈ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਿੋਰਆ ।
ਕਹਪਸਨ- (2) ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ.ਅਗਰਵਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਰਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਕੇਸਾ ਬਿਾਰੇ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਜਦੰ ਦੇ ਹਿੋਏ ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਫਸਸਰ, ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍੍ਹ ਸਾਜਿਬ
ਜਜਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂਿ਼ ਮੰ ਡੀਆਂਿ਼ ਜਵੱ ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਦਾਲਗੀ ਵਜਿ਼ੋਂ  ਜਕਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਜਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ 397 ਕਰੋੜ੍
ਰੁਪਏ
ਮੰ ਡੀਆਂਿ਼ ਜਵੱ ਚ ਿੁਣ ਤੱ ਕ 02 ਲੱਖ 19 ਿਜ਼ਾਰ 278 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿੋਈ ਆਮਦ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਜਿ਼ੰਸੀਆਂਿ਼ ਵੱ ਲੋਂ  02 ਲੱਖ 18 ਿਜ਼ਾਰ 370 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ
ਮੰ ਡੀਆਂਿ਼ ਜਵੱ ਚੋਂ  01 ਲੱਖ 83 ਿਜ਼ਾਰ 390 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਲਸਜਟੰ ਗ
ਮੰ ਡੀਆਂਿ਼ ਜਵੱ ਚ ਕੋਜਵਡ-19 ਨੂੰ ਸੈਲਣ ਤੋਂ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਬੰਧ
ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍੍ਹ ਸਾਜਿਬ, 20 ਮਈ :
ਜਜਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂਿ਼ ਮੰ ਡੀਆਂਿ਼ ਜਵੱ ਚ ਿੁਣ ਤੱ ਕ 02 ਲੱਖ 19 ਿਜ਼ਾਰ 278 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ
ਿੋਈ ਿੈ ਜਜਿ਼ਸ ਜਵੱ ਚੋਂ  ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਜਿ਼ੰਸੀਆਂਿ਼ ਵੱ ਲੋਂ  02 ਲੱਖ 18 ਿਜ਼ਾਰ 370 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਲਿ ਜਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂਿ਼ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਿ੍ੀਮਤੀ ਫੰ ਜਮ੍ਤ ਕੌ ਰ ਜਗੱ ਲ ਨੇ
ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਦਾਲਗੀ ਵਜਿ਼ੋਂ  ਜਕਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ 397 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪਏ ਜਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿ਼ਾ ਚੁੱ ਕੇ
ਿਨ ਫਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂਿ਼ ਜਵੱ ਚੋਂ  01 ਲੱਖ 83 ਿਜ਼ਾਰ 390 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜਲਸਜਟੰ ਗ ਕਰਵਾਈ ਜਿ਼ਾ
ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ।
ਿ੍ੀਮਤੀ

ਜਗੱ ਲ

ਨੇ

ਿੋਰ

ਵੱ ਲੋਂ  43 ਿਜ਼ਾਰ 913 ਮੀਟਰਕ
ਵੱ ਲੋਂ  49 ਿਜ਼ਾਰ 890 ਮੀਟਰਕ

ਦੱ ਜਸਆ

ਜਕ ਖਰੀਦੀ

ਟਨ, ਮਾਰਕਸੈਡ
ਟਨ, ਵੇਫਰ

ਗਈ

ਕਣਕ

ਜਵੱ ਚੋਂ  ਪਨਗ੍ੇਨ

ਵੱ ਲੋਂ  55 ਿਜ਼ਾਰ 625 ਮੀਟਰਕ
ਿਾਊਸ

ਟਨ, ਪਨਸਪ

ਵੱ ਲੋਂ  34 ਿਜ਼ਾਰ 600 ਮੀਟਰਕ

ਟਨ,ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱ ਲੋਂ  34 ਿਜ਼ਾਰ 159 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂਿ਼ ਵੱ ਲੋਂ  183 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ
ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਜਵਡ-19 ਨੂੰ ਸੈਲਣ ਤੋਂ  ਰੋਕਣ ਲਈ
ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਬੰਧ ਿਨ ਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂਿ਼ ਜਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸਮਾਜਜਿ਼ਕ ਜਵੱ ਥ ਦਾ ਜਵਿੇਿ ਜਧਆਨ ਰੱ ਜਖਆ ਜਿ਼ਾ ਜਰਿਾ
ਿੈ।
ਸੋਟੋ ਕੈਪਿਨ- ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰ ਧੀ ਜਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਦੇ ਿੋਏ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਿ੍ੀਮਤੀ ਫੰ ਜਮ੍ਤ ਕੌ ਰ
ਜਗੱ ਲ।
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