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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ
ਹ੍ਿ੍ਤ ਸਜ਼ਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬ੍ਅਦ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਿਨਰਰ ਨਰੇ ਿੋ ਕਾ ਨਰੂੰ ਸੋਿਿ ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ ਨਰੂੰ ਅਪਣ੍ਉਣ ਦਟ ਅਪਟਿ ਕਟਤਟ
ਜ਼ਕਹ੍, ਸੋਿਿ ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ, ਮ੍ਸਕ ਪਜ਼ਹਨਰਣ੍ ਅਤੇ ਸ੍ਫ-ਸਫ੍ਈ ਰੱ ਖਣ੍ ਕੁੱ ਝ ਇਹੋ ਜ਼ਜਹੇ ਜ਼ਨਰਿਮ ਹਨਰ, ਜ਼ਜਨਰਲਾ ਰ੍ਹਂ ਅਸਂ ਜ਼ਬਮ੍ਰਟ ਨਰੂੰ ਦੂਰ
ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 22 ਮਈ 2020 ( )
ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਹਟਣ ਦੇ ਬ੍ਅਦ ਹ੍ਿ੍ਤ ਸਜ਼ਥਿਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਿਨਰਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਿੋ ਕਾ ਨਰੂੰ ਸੋਿਿ ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ,
ਮ੍ਸਕ ਪਜ਼ਹਨਰਣ ਅਤੇ ਸ੍ਫ-ਸਫ੍ਈ ਦ੍ ਜ਼ਧਿਨਰ ਰੱ ਖਣ ਵਰਗੇ ਕੁੱ ਝ ਜ਼ਨਰਿਮਾ ਦ੍ ਪ੍ਿਣ ਕਰਨਰ ਿਈ ਜ਼ਕਹ੍ ਹੈ। ਉਨਰਲਾ ਨਰੇ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਇਹ
ਕੁੱ ਝ ਐਸੇ ਜ਼ਨਰਿਮ ਹਨਰ, ਜ਼ਜਨਰਲਾ ਦ੍ ਪ੍ਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸਂ ਇਸ ਜ਼ਬਮ੍ਰਟ ਨਰੂੰ ਖ਼ਬੁਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬੁਦ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵ੍ਰ ਤੋਂ ਕ੍ਫ਼ਟ ਦੂਰ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾ।
ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੇ ਬ੍ਅਦ ਸਜ਼ਥਿਤਟ ਦਟ ਸਮਟਜ਼ਖਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਿਨਰਰ ਨਰੇ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਹੌਲਿਟ-ਹੌਲਿਟ ਹ੍ਿ੍ਤ ਸਜ਼ਥਿਰ ਹੋਣ
ਿੱਗੇ ਹਨਰ ਿੇ ਜ਼ਕਨਰ ਸ੍ਡਟ ਵਟ ਇਹ ਜ਼ਜ਼ੰ ਮੇਵ੍ਰਟ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸਂ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਜ਼ਖਿ੍ਫ ਇਸ ਜੰ ਗ ਜ਼ਵੱ ਚ ਿਪਣਟ ਭੂਜ਼ਮਕ੍ ਜ਼ਨਰਭ੍ਾਦੇ ਰਹਟਏ ।
ਇਸ ਦੇ ਿਈ ਸ੍ਨਰੂੰ ਸਰਕ੍ਰ ਦੁਿਰ੍ ਦੱ ਸੇ ਗਏ  ਸੋਿਿ ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ ਦੇ ਜ਼ਨਰਿਮਾ ਦ੍ ਪ੍ਿਣ ਕਰਨਰ੍ ਹੋਵੇਗ੍। ਉਨਰਲਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵੱ ਚ
ਸਜ਼ਥਿਤਟ ਸਜ਼ਥਿਰ ਕਰਨਰ ਿਈ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ  ਹਨਰ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ੍ਮ 6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਦੁਕ੍ਨਰਾ ਨਰੂੰ ਖੋਿਲਣ ਦਟ
ਇਜ੍ਜ਼ਤ ਜ਼ਦੱ ਤਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਜ਼ਕ ਿਰਜ਼ਥਿਕ ਗਤਟਜ਼ਵਧਟਿਆ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਿੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰਟ ਕੈਪਟਨਰ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦਟ ਅਗਵ੍ਈ
ਵ੍ਿਟ ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋਂ ਸੂਬੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਿਰਜ਼ਥਿਕ ਗਤਟਜ਼ਵਧਟਿਆ ਨਰੂੰ ਉਤਿ੍ਜ਼ਹਤ ਕਰਨਰ ਿਈ ਕਈ ਤਰਲਾ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠ੍ਏ  ਜ੍ ਰਹੇ ਹਨਰ।
ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਿਨਰਰ ਨਰੇ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਜ਼ਖਿ੍ਫ ਜੰ ਗ ਜ਼ਵੱ ਚ ਅਜ਼ਹਮ ਭੂਜ਼ਮਕ੍ ਜ਼ਨਰਭ੍ਉਣ ਵ੍ਿੇ ਫਰੰ ਟਿ੍ਈਨਰ ਵਰਕਰਾ, ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭ੍ਗ,
ਪੈਰ੍-ਮੈਡਟਕਿ ਸਟ੍ਫ਼, ਪੁਜ਼ਿਸ ਜ਼ਵਭ੍ਗ, ਪ੍ਰਿ੍ਸਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਰਾ ਜ਼ਵਭ੍ਗਾ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰਟਿਆ ਤੇ ਕਰਮਚ੍ਰਟਿਆ ਨਰੂੰ ਇਸ ਿਾ੍ਈ ਜ਼ਵੱ ਚ ਉਨਰਲਾ
ਦਟ ਭੂਜ਼ਮਕ੍ ਦੇ ਿਈ ਵਧ੍ਈ ਜ਼ਦੱ ਤਟ ਤੇ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਸ੍ਜ਼ਰਿਆ ਦੇ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਰਾ ਇਸ ਿਾ੍ਈ ਨਰੂੰ ਿਾਨਰ੍ ਨਰ੍ਮੁਨਰਜ਼ਕਨਰ ਸਟ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ
ਅਣ-ਅਜ਼ਧਕ੍ਰਤ ਰੂਪ ਜ਼ਵੱ ਚ ਪੈਸਟਟਸ੍ਈਡ ਵੇਚਣ ਵ੍ਿੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਸਪਿ੍ਇਰ ਦੇ ਜ਼ਖਿ੍ਫ ਐਫਫਿਈਿਰ ਦਰਜ
ਖੇਤਟਬ੍ਾਟ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਨਰੇ ਪੈਸਟਟਸ੍ਈਡ ਤੇ ਬਟਜ ਵੇਚਣ ਵ੍ਿੇ ਡਟਿਰਜ਼ ਦਟਿਆ ਦੁਕ੍ਨਰਾ ਤੇ ਚਿ੍ਈ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ
ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾ ਦੇ ਜ਼ਹੱ ਤਾ ਦਟ ਰੱ ਜ਼ਖਿ ਦੇ ਿਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਟਤਟ ਜ੍ਵੇਗਟ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ: ਖੇਤਟਬ੍ਾਟ ਅਫਸਰ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 22 ਮਈ 2020 ( )
ਅਣ-ਅਜ਼ਧਕ੍ਰਤ ਤਰਟਕੇ ਨਰ੍ਿ ਪੈਸਟਟਸ੍ਈਡ ਅਤੇ ਇੰ ਸੈਕਟੇਸ੍ਈਡ ਦਟ ਜ਼ਵੱ ਕਰਟ ਦੇ ਮ੍ਮਿੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਖੇਤਟਬ੍ਾਟ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਨਰੇ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗੋਬਰ
ਮੰ ਡਟ ਜ਼ਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਘੱ ਿ-ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਪਿ੍ਇਰ ਦੇ ਜ਼ਖਿ੍ਫ ਧੋਖ੍ਧਾਟ ਦ੍ ਮੁਕੱਦਮ੍ ਦਰਜ ਕਰਵ੍ਇਿ ਹੈ।
ਜ਼ਵਸਥਿ੍ਰ ਪੂਰਵਕ ਜ੍ਣਕ੍ਰਟ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ  ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਟਬ੍ਾਟ ਅਫਸਰ ਡ੍. ਗੁਰਮੇਿ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਖੇਤਟਬ੍ਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਕਜ਼ਿਿਣ
ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਵੱ ਿੋਂ ਵਟਰਵ੍ਰ ਨਰੂੰ ਗੋਬਰ ਮੰ ਡਟ ਸਜ਼ਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਹਰਟਿ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦਟ ਦੁਕ੍ਨਰ ਤੇ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਕਟਤਟ ਗਈ ਸਟ। ਖੇਤਟਬ੍ਾਟ ਜ਼ਵਕ੍ਸ
ਅਜ਼ਧਕ੍ਰਟ ਚਰਨਰਜਟਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਉਨਰਲਾ ਦਟ ਟਟਮ ਨਰੂੰ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਦੇ ਦੌਲਰ੍ਨਰ 23 ਪਿ੍ਸਜ਼ਟਕ ਬੋਤਿਾ ਪੈਸਟਟਸ੍ਈਡ ਕੋਰਗਨਰ ਦਟ ਬਰ੍ਮਦ
ਹੋਈ, ਜ਼ਜਸ ਤੇ ਜ਼ਿਜ਼ਖਿ ਹੋਇਿ ਸਟ ਜ਼ਕ ਇਹ ਇੱ ਕ ਹਰਬਿ ਬ੍ਇਆ  ਇੰ ਸੈਕਟ ਕੰ ਟਰੋਿ ਹੈ ਿੇ ਜ਼ਕਨਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨਰਿੂਫੈਕਚਜ਼ਰੰ ਗ
ਿ੍ਇਸੰ ਸ ਨਰੰਬਰ ਜਾ ਸਟਿਈਿਰ ਨਰੰਬਰ ਨਰਹਂ ਸਟ। ਡ੍. ਗੁਰਮੇਿ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਨਰੇ ਸ੍ਰ੍ ਸਟ੍ਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਜ਼ਿਿ, ਨਰ੍ਿ
ਹਟ ਜ਼ਰੂਰਟ ਦਸਤ੍ਵੇਜ਼ ਵਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਿਏ । ਪੁੱ ਛਤ੍ਛ ਕਰਨਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਇਹ ਮਟਟਰਟਅਿ ਉਨਰਲਾ ਨਰੇ ਘੱ ਿਖੁਰਦ ਦੇ ਇੱ ਕ
ਸਪਿ੍ਇਰ ਆ ਮ ਖੇਤਟ ਸੈਟਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਟਜ਼ਦਿ ਸਟ, ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਬ੍ਅਦ ਖੇਤਟਬ੍ਾਟ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਨਰੇ ਸਪਿ੍ਇਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡਰ ਦੋਵਾ ਦੇ ਜ਼ਖਿ੍ਫ
ਧੋਖ੍ਧਾਟ ਦ੍ ਮੁਕੱਦਮ੍ ਦਰਜ ਕਰਵ੍ ਜ਼ਦੱ ਤ੍ ਹੈ।
ਉਨਰਲਾ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾ ਦੇ ਜ਼ਹੱ ਤਾ ਦਟ ਰੱ ਜ਼ਖਿ ਦੇ ਿਈ ਪੂਰਟ ਤਰਲਾ ਵਚਨਰਬੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਈ ਕਈ ਿਤਨਰ ਕਟਤੇ ਜ੍
ਰਹੇ ਹਨਰ, ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਮ੍ਰਕਟਟ ਤੋਂ ਘਟਟਿ ਤੇ ਡੁਪਿਟਕੇਟ ਉਤਪ੍ਦਾ ਦਟ ਜ਼ਵੱ ਕਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਿਗ੍ਉਣ ਦੇ ਿਈ ਿਗ੍ਤ੍ਰ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਹੋ
ਰਹਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਜ਼ਮਿਨਰ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਪੰ ਜ੍ਬ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਕਟਤਟ ਜ੍ ਰਹਟ ਹੈ। ਉਨਰਲਾ ਨਰੇ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਵੱ ਿੋਂ ਘਟਟਿ ਤੇ ਡੁਪਿਟਕੇਟ
ਉਤਪ੍ਦਾ ਦੇ ਭੰ ਡ੍ਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਵੱ ਕਰਟ ਤੇ ਨਰਕੇਿ ਕੱ ਸਟ ਜ੍ ਰਹਟ ਹੈ ਅਤੇ ਿਉਣ ਵ੍ਿੇ ਜ਼ਦਨਰਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਇਹ ਕ੍ਰਵ੍ਈ ਇਸੇ ਤਰਲਾ ਜ੍ਰਟ ਰਹੇਗਟ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ
2.93 ਕਰਰੜ ਦਦ ਲਲਭ ਦਦਣ ਦਦ ਕਦਸ ਗਗਰਰਹਰਸਹਲਏ ਸਬ ਡਡਵਵਜ਼ਨ ਦਦ 2717 ਲਲਭਪਲਤਰਵਆਆ ਨਰ ਨ ਮਨਜ਼ਰਰ, ਖਲਡਤਆਆ ਡਵਵਚ ਜਲਦਵ ਹਵ ਆਵਦਗਵ ਰਲਸ਼ਵਰਲਣਲ ਗਗਰਮਵਤ ਡਸਨਘ ਸਰਢਵ
ਜ਼ਕਹ੍, ਹਿਕੇ ਦੇ ਸ੍ਰੇ ਉਸ੍ਰਟ ਜ਼ਕਰਤਟਿਆ ਦਟਿਆ ਅਰਜ਼ਟਿਆ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਕਟਮਾ ਤਜ਼ਹਤ ਹੋਈਿਆ ਪ੍ਰਵ੍ਨਰ
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ਗੁਰੂਹਰਸਹ੍ਏ /ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 22 ਮਈ 2020 ( )
ਸਬ ਜ਼ਡਵਟਜ਼ਨਰ ਗੁਰੂਹਰਸਹ੍ਏ  ਦੇ 2717 ਉਸ੍ਰਟ ਜ਼ਕਰਤਟਿਆ ਨਰੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਕਟਮਾ ਤਜ਼ਹਤ 2.93 ਕਰੋਾ ਰੁਪਏ  ਦੇ ਿ੍ਭ ਦੇਣ ਿਈ
ਸ੍ਰਟਿਆ ਅਰਜ਼ਟਿਆ ਮਨਰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਈਿਆ ਗਈਿਆ ਹਨਰ ਅਤੇ ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਿ੍ਭਪ੍ਤਰਟਿਆ ਦੇ ਖ੍ਜ਼ਤਿਆ ਜ਼ਵਚ ੲਹ ਰ੍ਿਟ ਜਿਦਟ ਹਟ ਟ੍ਰਾਸਫ਼ਰ
ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਟ ਜ੍ਵੇਗਟ।
ਇਹ ਜ੍ਣਕ੍ਰਟ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਿਆ ਕੈਬਜ਼ਨਰਟ ਮੰ ਤਰਟ ਰ੍ਣ੍ ਗੁਰਮਟਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੋਢਟ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰਟ ਕੈਪਟਨਰ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦਟ
ਅਗਵ੍ਈ ਵ੍ਿਟ ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਸ੍ਰੇ ਵਰਗਾ ਦਟ ਭਿ੍ਈ ਿਈ ਵਚਨਰਬੱ ਧ ਹੈ। ਉਨਰਲਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਉਸ੍ਰਟ ਜ਼ਕਰਤਟ ਸ੍ਡੇ ਸਮ੍ਜ ਦ੍ ਅਜ਼ਹਮ
ਆ ਅਦਰਸ ਕੰ ਸਟਰੱ ਕਿਨਰ ਵਰਕਸ ਵੈਫਿਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦ੍
ਜ਼ਹੱ ਸ੍ ਹਨਰ, ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋਂ ਉਸ੍ਰਟ ਜ਼ਕਰਤਟਿਆ ਦਟ ਭਿ੍ਈ ਪੰ ਜ੍ਬ ਜ਼ਬਿਜ਼ਡੰ ਗ ਐਡ
ਗਠਨਰ ਕਟਤ੍ ਜ਼ਗਿ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਨਰਰਮ੍ਣ ਕੰ ਮਾ ਨਰ੍ਿ ਜੁਾੇ ਸ੍ਰੇ ਵਰਕਰਾ ਨਰੂੰ ਿ੍ਭ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨਰ।
ਕੈਬਜ਼ਨਰਟ ਮੰ ਤਰਟ ਰ੍ਣ੍ ਗੁਰਮਟਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੋਢਟ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਵਰਕਰਾ ਨਰੂੰ ਵਜ਼ਟਫ਼੍, ਐਿ.ਟਟ.ਸਟ., ਿਗਨਰ, ਮ੍ਨਰਜ਼ਸਕ ਅਪੰ ਗਤ੍, ਡਜ਼ਿਵਰਟ,
ਸਰਜਰਟ, ਐਕਸਗ੍ਰੇਿਟਿਆ, ਸੰ ਸਕ੍ਰ ਅਤੇ ਬ੍ਿਾਟ ਸਕਟਮਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਰਲਾ ਦੇ ਿ੍ਭ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨਰ। ਇਨਰਲਾ ਸਕਟਮਾ ਤਜ਼ਹਤ ਉਸ੍ਰਟ
ਜ਼ਕਰਤਟਿਆ ਅਤੇ ਉਨਰਲਾ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵ੍ਰਾ ਨਰੂੰ ਸਹ੍ਇਤ੍ ਮੁਹੱਈਿ ਕਰਵ੍ਈ ਜਾਦਟ ਹੈ। ਉਨਰਲਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕਟਮ ਤਜ਼ਹਤ 2564 ਉਸ੍ਰਟ
ਜ਼ਕਰਤਟਿਆ ਦੇ ਬੱ ਜ਼ਚਿਆ ਦਟ ਪਾਲ੍ਈ ਿਈ 27668000 ਰੁਪਏ  ਦੇ ਵਜ਼ਟਫ਼੍ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵ੍ਨਰ ਕਟਤੇ ਗਏ  ਹਨਰ। ਇਸੇ ਤਰਲਾ 132 ਜ਼ਕਰਤਟਿਆ ਨਰੂੰ
264000 ਰੁਪਏ  ਦੇ ਐਿ.ਟਟ.ਸਟ. ਕੇਸ, ਿਗਨਰ ਸਕਟਮ ਤਜ਼ਹਤ 62000, ਮ੍ਨਰਜ਼ਸਕ ਅਪੰ ਗਤ੍ ਤਜ਼ਹਤ 20000, ਡਜ਼ਿਵਰਟ ਤਜ਼ਹਤ 5000,
ਸਰਜਰਟ ਿਈ 190528 ਰੁਪਏ , ਐਕਸਗ੍ਰੇਿਟਿਆ ਗਰਾਟ ਤਜ਼ਹਤ 900000, ਸੰ ਸਕ੍ਰ ਦੇ ਿਈ 100000 ਅਤੇ ਬ੍ਿਾਟ ਿੋਜਨਰ੍ ਤਜ਼ਹਤ
ਆ
102000 ਰੁਪਏ  ਦਟ ਸਹ੍ਇਤ੍ ਦੇਣ ਿਈ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵ੍ਨਰ ਕਟਤੇ ਗਏ  ਹਨਰ। ਉਨਰਲਾ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸ੍ਰੇ ਕੇਸ ਪੰ ਜ੍ਬ ਜ਼ਬਿਜ਼ਡੰ ਗ ਐਡ
ਅਦਰਸ ਕੰ ਸਟਰੱ ਕਿਨਰ ਵਰਕਸ ਵੈਫਿਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨਰੂੰ ਭੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜ੍ਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਿੇ ਦਟ ਕੁੱ ਝ ਜ਼ਦਨਰਾ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ਰਵ੍ਨਰ ਕਟਤੇ ਗਏ  ਕੇਸਾ ਦਟ
ਰ੍ਿਟ ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਿ੍ਭਪ੍ਤਰਟਿਆ ਦੇ ਬੈਕ ਖ੍ਜ਼ਤਿਆ ਜ਼ਵਚ ਭੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਟ ਜ੍ਵੇਗਟ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ
ਸਟ-ਡੈਕ ਈ ਸੰ ਜਟਵਨਰਟ ਆ .ਪਟ.ਡਟ.ਪ੍ਰਣ੍ਿਟ ਦ੍ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿੋ ਕ ਿ੍ਭ ਿੈ ਣ-ਜ਼ਸਵਿ ਸਰਜਨਰ
ਜ਼ਕਹ੍, ਿੋ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਡ੍ਕਟਰਟ ਸਿ੍ਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਟ ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਰ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 22 ਮਈ 2020 ( )
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ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਨਰੇ ਕੋਜ਼ਵਡ ਮਹਾਮ੍ਰਟ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਰਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿੋ ਕਾ ਿਈ ਜ਼ਨਰਰਜ਼ਵਘਨਰ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਵ੍ਵਾ ਨਰੂੰ ਿਕਟਨਰਟ ਬਣ੍ਉਣ
ਿਈ ਇੱ ਕ ਅਜ਼ਹਮ ਿੋ ਕ ਜ਼ਹੱ ਤ ਉਪਰ੍ਿ੍ ਕਟਤ੍ ਹੈ। ਸਟ-ਡੈਕ ਮੋਹ੍ਿਟ ਵੱ ਿੋਂ ਜ਼ਵਕਜ਼ਸਤ ਏ ਕਟਜ਼ਕ੍ਰਤ ਟੈਿਟਮੈਡਟਸਨਰਿ ਸਜ਼ਿਊਿਨਰ
ਦਟ ਈ-ਸੰ ਜਟਵਨਰਟ ਿਨਰਿ੍ਈਨਰ ਆ ,ਪਟ,ਡਟ. (ਡ੍ਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰਟਜ਼ ਤੱ ਕ) ਦਟ ਿੁਰੂਿਤ ਕਟਤਟ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋਂ ਉਪਿੱਬਧ ਕਰਵ੍ਈ ਗਈ ਇਸ ਸੁਜ਼ਵਧ੍ ਬ੍ਰੇ ਜ੍ਣਕ੍ਰਟ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਿਆ ਜ਼ਸਵਿ ਸਰਜਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡ੍:ਨਰਵਦਟਪ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਸਰਕ੍ਰ ਦ੍ ਇਹ ਉਪਰ੍ਿ੍ ਿਮ ਿੋ ਕਾ ਜ਼ਵਿੇਿ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ੍ਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿੋ ਕਾ ਿਈ ਇੱ ਕ ਵਰਦ੍ਨਰ
ਹੈ ਜ਼ਕਾਜ਼ਕ ਇਸ ਆ .ਪਟ.ਡਟ ਪ੍ਰਣ੍ਿਟ ਰ੍ਹਂ ਿੋ ਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਟ ਜ਼ਮਿਰਟ ਜ਼ਸਹਤ ਸਿ੍ਹ ਹ੍ਜ਼ਸਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਰ। ਉਨਰਲਾ ਜ਼ਕਹ੍
ਜ਼ਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣ੍ਿਟ ਵਟਡਟਆ  ਕ੍ਨਰਫਰੰ ਆਜ਼ਸੰ ਗ ਰ੍ਹਂ ਮ੍ਜ਼ਹਰ ਡ੍ਕਟਰਾ ਦੇ ਨਰੈਫਟਵਰਕ ਨਰ੍ਿ ਜੁਾਨਰ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਟ ਿਮ ਜ਼ਸਹਤ
ਸਮੱ ਜ਼ਸਿਵਾ ਿਈ ਡ੍ਕਟਰਟ ਸਿ੍ਹ ਹ੍ਜ਼ਸਿ ਕਰਨਰ ਿਈ ਇੱ ਕ ਪਿੇ ਟਫ਼੍ਰਮ ਮੁਹੱਈਿ ਕਰਵ੍ਾਦਟ ਹੈ। ਡ੍: ਨਰਵਦਟਪ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਨਰੇ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਪੰ ਜ੍ਬ ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰਾ 'ਚ ਟੈਿਟਮੈਡਟਸਨਰ ਸੇਵ੍ਵਾ ਤੋਂ ਇਿ੍ਵ੍ ਪ੍ਰਿ੍ਸਜ਼ਨਰਕ ਸੁਧ੍ਰਾ ਅਤੇ ਿੋ ਕ
ਜ਼ਿਕ੍ਇਤਾ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਨਰ੍ਿ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਵ੍ਰ ਭਿ੍ਈ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਨਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰ੍ਮ ਨਰੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਿ੍ਗੂ ਕਟਤ੍ ਹੈ।
ਉਨਰਲਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਇਸ ਆ .ਪਟ.ਡਟ ਪ੍ਰਣ੍ਿਟ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮਰਟਜ਼ਾ ਦਟ ਰਜ਼ਜਸਟ੍ਰੇਿਨਰ ਟੋਕਨਰ ਜਮਨਰਰੇਿਨਰ, ਕਤ੍ਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨਰ, ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ
ਡ੍ਕਟਰ ਨਰ੍ਿ ਿਜ਼ਡਆ -ਵਟਡਟਆ  ਮਿਵਰ੍, ਈ-ਪ੍ਰੈਸਕਰਜ਼ਪਿਨਰ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ/ਈਮੇਿ ਨਰੋਟਟਜ਼ਫ਼ਕੇਿਨਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡ੍ਕਟਰਾ
ਵੱ ਿੋਂ (ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਵ੍ਰ ਭਿ੍ਈ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਦੇ) ਪੂਰਟ ਤਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨਰ। ਉਨਰਲਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜ੍ਬ ਜ਼ਵੱ ਚ ਡ੍ਕਟਰ ਜ਼ਪਛਿੇ
ਇੱ ਕ ਦਹ੍ਕੇ ਤੋਂ ਈ- ਸੰ ਜਟਵਨਰਟ (ਡ੍ਕਟਰ ਤੋਂ ਡ੍ਕਟਰ) ਪ੍ਰਣ੍ਿਟ ਦ੍ ਇਸਤੇਮ੍ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਰ, ਇਸ ਿਈ ਈ-ਸੰ ਜਟਵਨਰਟ
-ਿਨਰਿ੍ਈਨਰ ਆ .ਪਟ.ਡਟ. (ਡ੍ਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰਟਜ਼) ਪਿੇ ਟਫ਼੍ਰਮ ਅਪਣ੍ਉਣ ਜ਼ਵੱ ਚ ਉਨਰਲਾ ਨਰੂੰ ਬਹੁਤ੍ ਸਮਾ ਨਰਹਂ ਿੱਗੇਗ੍। ਉਨਰਲਾ
ਅੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਇਹ ਤਕਨਰਟਕ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਮਹਾਮ੍ਰਟ ਦੌਲਰ੍ਨਰ ਜ਼ਮਿਰਟ ਡ੍ਕਟਰਟ ਸਿ੍ਹ ਅਤੇ ਇਿ੍ਜ ਮੁਹੱਈਿ ਕਰਨਰ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਹ੍ਇਤ੍ ਕਰੇਗਟ। ਇਹ ਜ਼ਵਿੇਿਤ੍ ਕੋਵ੍ ਮੋਬ੍ਇਿ ਐਪ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵਟ ਉਪਿੱਬਧ ਹੈ। ਈ-ਸੰ ਜਟਵਨਰਟ ਆ .ਪਟ.ਡਟ. ਦ੍ ਿ੍ਭ ਿੈ ਣ
ਿਈ ਮਰਟਜ਼/ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਕੋਿ ਇੱ ਕ ਕੰ ਜ਼ਪਊਟਰ,ਿੈ ਪਟ੍ਪ ਜਾ ਟੈਬ ਦੇ ਨਰ੍ਿ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰ੍ ਜਾ ਇਨਰਜ਼ਬਿਟ ਵੈਫਬਕੈਮ, ਮ੍ਈਕ,
ਸਪਟਕਰ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਤੇਜ਼ ਇੰ ਟਰਨਰੈਫਟ ਕੁਨਰੈਕਿਨਰ (2 ਐਮ.ਬਟ, ਪਟ.ਐਸ ਜਾ ਵੱ ਧ) ਹੋਣ੍ ਚ੍ਹਟਦ੍ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਿ੍ਹ ਪ੍ਰਦ੍ਨਰ
ਕਰਨਰ ਿਈ ਿੁਰੂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰ੍ਜ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਦੇ ਡ੍ਕਟਰਾ ਦਟ ਇੱ ਕ ਟਟਮ ਸੋਮਵ੍ਰ ਤੋਂ ਿੁੱ ਕਰਵ੍ਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
ਉਪਿੱਬਧ ਹੈ।
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