
I/21564/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸੀ-ਡੈਕ ਈ ਸੰਿੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ.ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰਆਤ-ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਮਈ (        ) ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ 

ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਪੰਿਾਬ ਚੰਡੀਗੜ• ਵੱਲੋਂ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 

ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ / ਜਨਰਜਵਘਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਸੰਿੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 

/ਵੈਬਸਾਇਟ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਯੋਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨ ੰ  ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ /ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ ਹੈ ਜਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਣ 

ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ  ਜਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੰੁਚਾਈਆਂ ਿਾ 
ਸਕਣ।ਜਸਹਤ ਅਤ ੇਤੁੰ ਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵੱਚ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ 

ਲਈ ਲੋਕ  e sanjeevani opd.in ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 

10:00 ਵਿ ੇਤੋਂ ਦੁਪਜਹਰ ਦੇ 1:00 ਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

 

  



I/21571/2020  

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਿਾਬ ਜਵੱਚ ਫਸੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਜਪਤਰੀ ਰਾਿ ਿਾਣ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਿਾਰੀ 

ਜਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਜਵਚ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

www.covidhelp.punjab.gov.in  'ਤ ੇਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਮਈ   (       ) ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ ਬੇ ਜਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 

ਕਰਜਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਿਾਬ ਜਵੱਚ ਫਸੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਜਪਤਰੀ ਰਾਿ ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਜਟੰਗ 

ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਟੇਟ ਕੋਜਵਡ-19 ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ, ਚੰਡੀਗੜ• ਵਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਜਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਟੇਟ 

ਜਵਚ ਿਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.covidhelp.punjab.gov.in  'ਤ ੇਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨ ੰ  

ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਉਕਤ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ ਦ ੋਮੋਬਾਇਲ 

ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਇਕ ਆਈ.ਡੀ ਨੰਬਰ ਿਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਲਥ ਚੈੈੱਕਅੱਪ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਚੈੈੱਕਅਪ 

ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਵਚ ਜਮਤੀ 03-05-2020 ਨ ੰ  ਸਵੇਰੇ 9 ਵਿੇ ਤੋਂ ਜਮਤੀ –4-05-2020 ਨ ੰ  ਰਾਤ ਤਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਬਲਾਕ ਬਜਹਰਾਮਪੁਰ ਜਵਖੇ ਕਜਮਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਸੰਘੋਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਕਾਹਨ ੰ ਵਾਨ ਜਵਖੇ ਕਜਮਊਨਟੀ ਹੈਲਥ 

ਸੈਂਟਰ ਕਾਹਨ ੰ ਵਾਨ ਤ ੇਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਜਵਖੇ, ਬਲਾਕ ਭਾਮ ਜਵਖੇ ਕਜਮਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਭਾਮ, ਕਾਦੀਆਂ, ਘੁਮਾਣ, ਬਲਾਕ ਨੋਸ਼ਜਹਰਾ ਮੱਝਾ 

ਜਸੰਘ ਜਵਖੇ ਕਜਮਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੌਸ਼ਜਹਰਾ ਮੱਝਾ ਜਸੰਘ, ਕੋਟ ਸੰਤੋਖ ਰਾਏ ਤ ੇਧਾਰੀਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਕਲਾਨੋਰ ਜਵਖੇ ਕਜਮਊਨਟੀ ਹੈਲਥ 

ਸੈਂਟਰ ਕਲਾਨੋਰ, ਬਲਾਕ ਜਧਆਨਪੁਰ ਜਵਖੇ ਕਜਮਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਲਾਕ ਫਜਤਹੜ• ਚ ੜੀਆਂ ਜਵਖੇ ਕਜਮਊਨਟੀ 

ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਫਜਤਹਗੜ• ਚ ੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਰਣਿੀਤ ਬਾਗ ਜਵਖੇ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਹੈਲਥ 

ਚੈੈੱਕਅਪ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਿਾਬ ਜਵੱਚ ਫਸੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਜਪਤਰੀ ਰਾਿ ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਦੀ 

ਪਰਜਕਜਰਆ 5 ਮਈ, 2020 ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ 

ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਜਸਹਤ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਐਫ ਦ ੇਰ ਪ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।   
------------------------- 

 

  



I/21577/2020  

ਜਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ 2 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 921 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

239 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਮਈ (         ) ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ 30 

ਅਪਰੈਲ ਤਕ 257399 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ 253921 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ 
ਦੱਜਸਆ ਜਕ 239 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਿੋ 73 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚੋਂ 91 ਫੀਸਦ 

ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 78140, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਵਲੋਂ 50344, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 52947, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 

43489, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 28126 ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 875 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਜਲਆਉਣ। ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ 

ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਵਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਸ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਫਸਲ ਜਲਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦ ੋਜਵਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣ। ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇ

ਰੱਜਖਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਿਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜਹਜਨਆ ਿਾਵੇ। 
------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/21618/2020 

ਜਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1234 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ 807 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਮਈ  (          ) ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਦ ੇ1234  ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ 807 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 423 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪੈਜਡੰਗ ਹੈ। 01 

ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸੀ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦਾ ਜਦਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਜਟਵ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 03 ਜਪੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਦ ੇਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 

ਜਰਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਜਟਵ ਆਈ ਹੈ, ਿੋ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਿ ਰ ਸਾਜਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। 
ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਜਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜਫਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਲਾ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼/ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਿਰ ਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਰ ਤ ੋਪਜਹਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਿਰ ਰ ਧੋਣ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ 
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਿਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਅਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਵਰੱੁਧ ਿੰਗ ਲੜ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
--------------------------------------- 

 

 


