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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪੀਐੱਮ ਜ਼ਕਸਾਨ ਜ਼ਨਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਜ਼ਕਸਾਨ, ਪਜ਼ਹਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੇੜਲੇ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ 

ਜ਼ਿਖੇ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਮਈ (            ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇਜ਼ਿਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਬਲਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਕ ਪੀ.ਐੱਮ ਜ਼ਕਸਾਨੀ ਜ਼ਨਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿੱਚ 

ਗਾਈਿਲਾਈਨਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ,  ਜ਼ਜਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ ਦ ੇਸਮੂਹ ਸਕੱਤਰਾਂ ਿੱਲੋਂ 

ਪੀ.ਐੱਮ ਜ਼ਕਸਾਨ ਜ਼ਨਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਕਰਜ਼ਫਊ/ਲਾਕਿਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲਲੋਕਜ਼ਹੱਤ ਲਈ ਿੱਿੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੇੜਲੀ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ 

ਦ ੇਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਾਏ ਜਾਣ। 
ਕੋਆਪਰੇਜ਼ਟਿ ਬੈਂਕ ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰੀਮਤੀ ਕਜ਼ਿਤਾ ਬੇਦੀ ਿੱਲੋਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ 

ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿੱਚ ਬੈਂਜ਼ਕੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਏਟੀਐਮ ਿੈਨ ਰੋਿਾਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਉਜ਼ਚਤ 

ਸਹੂਲਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ  ਜ਼ਿਸਤਟੈਜ਼ਸੰਗ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਜ਼ਹਤ ਮੋਬਾਈਲ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਿੈਨ ਿੱਲੋਂ 

ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਜ਼ਪੰਿ ਜ਼ਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬੈਂਜ਼ਕੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।                                 
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I/28453/2020  

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 'ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਹਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਜ਼ਿਆ 

168318 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਧਾਰਕਾਂ ਦ ੇ654212 ਜੀਆਂ ਨੰੂ 9813 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤ ੇ504 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲ ਿੰਿੀ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਮਈ (           )  ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ 

'ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ 15 ਜ਼ਕਲੋ ਕਣਕ ਪਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤੇ 03 

ਜ਼ਕਲੋ ਦਾਲ ਪਰਤੀ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਦ ੇਜ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਜ਼ਿਚ ਕੁਲ 2 ਲੱਖ 13 ਹਿਾਰ 171 ਕਾਰਿ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 8 ਲੱਖ 44 ਹਿਾਰ 667 ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਲ 13354.00  ਮੀਟਰਕ ਟਨ 

ਕਣਕ ਅਤੇ 662.90 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲ ਦੀ ਿੰਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਚ 1 ਲੱਖ 68 ਹਿਾਰ 318 ਰਾਸ਼ਨ 

ਕਾਰਿ ਧਾਰਕਾਂ ਦ ੇ654212 ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਲ 9813 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 504 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲ ਦੀ ਿੰਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।   
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ 57 ਹਿਾਰ 540 ਨਾਨ ਐਫ.ਐਸ.ਏ/ਪੀਿੀਐਸ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਕੱਟਾਂ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚ 

10 ਜ਼ਕਲੋਗਰਾਮ ਆਟਾ. 02 ਜ਼ਕਲੋ ਖੰਿ ਤ ੇਦਾਲਾਂ ਦੀ ਿੰਿ ਲੋੜਿੰਦ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰੀ ਜ਼ਹਮਾਂਸ਼ੂ ਕੱਕੜ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਤ ੇਜ਼ਸਿਲ 

ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਕੋਜ਼ਿੰਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਜ਼ਧਆ ਿਾਂਗ ਅੱਗੇ 

ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ 'ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ 

ਕਜ਼ਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਜ਼ਹਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਿੰਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਨਾਂਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 'ਆਤਮ ਜ਼ਨਰਭਰ' ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਹਤ ਪਰਿਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ 238 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ/ਆਟਾ, 

01 ਜ਼ਕਲੋ ਖੰਿ ਤ ੇਦਾਲ ਦੀ ਿੰਿ ਲਈ ਿੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।   
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I/28473/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ-ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਅਫਸਰ ਧੰਜੂ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,  28 ਮਈ (         ) ਿਾ. ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਧੰਜ ੂਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ । ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ 

ਜ਼ਬਜਾਈ, ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਚੱਲਜ਼ਦਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਾਈ ਸਮੇਂ ਮਿਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਜ਼ਿਤ ਘਾਟ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਬਹਤਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 

ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜ਼ਮਆਰ ਜ਼ਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਬਜਾਈ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਿੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜੋ ਿੀ ਜ਼ਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਾਜ਼ਹਰਾਂ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਿਾਈ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿ।ੇ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੂਨ ਦਾ ਪਜ਼ਹਲਾ ਪੰਦਰਿਾੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੂਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੰਦਰਿਾੜਾ 

ਢੁਕਿਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੱਚ ਪੱਕਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ 126 ਅਤੇ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਜੂਨ ਦ ੇਦੂਜੇ 

ਪੰਦਰਿਾੜੇ ਜ਼ਿੱਚ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਸ਼ਾਮ 

ਜਾਂ ਸਿੇਰ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਤਰ ਿੱਤਰ ਜ਼ਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਹਤਰ ਹੈ। ਰੌਣੀ 

ਉਪਰੰਤ ਖੇਤ ਤਰ ਿੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ ਤ ੇਦੋ ਿਾਰ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਿਾਹ ਕੇ ਤ ੇਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਦੋਹਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕਰ ਜ਼ਦਉ। 
ਜ਼ਬਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਬੀਜ ਨੰੂ 8-12 ਘੰਟੇ ਤਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਭਉਂ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਿੇਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ 

ਲਿੋ। ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਜ਼ਹਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 21 

ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਓ। 
----------------- 
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
03 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤੇ-ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਿਚ ਹੁਣ 08 ਐਕਜ਼ਟਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਮਈ (     ) ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ 11 ਐਕਜ਼ਟਿ 

ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਅੱਜ 03 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ (home isolation ) ਭੇਜ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟੀ ਹੈਲਥ 

ਸੈਂਟਰ ਧਾਰੀਿਾਲ ਤੋਂ 02 ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ 01 ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਘਰ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਿਚ 08 ਐਕਜ਼ਟਿ ਕੋਰੋਨਾ 

ਪੀੜਤ ਮਰੀਿ ਹਨ।   
ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਧਾਰੀਿਾਲ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਖੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ ਕੀਤਾ ਤ ੇਇਸ 

ਮੌਕ ੇਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦ ੇਬਹੁਤ ਿਧੀਆਂ ਇੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, 

ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਬਲਦੇਿ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਿੀ.ਓ, ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਧਾਰੀਿਾਲ ਤੇ ਿਾ. 

ਕਲੇਰ ਆਜ਼ਦ ਹਾਿਰ ਸਨ। 

ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅੱਗੇ  ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਅੰਦਰ 136 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 03 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।  125 ਮਰੀਜਾਂ 

ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ੇਗਏ ਹਨ (119 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, 06 ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।  ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਐਕਜ਼ਟਿ 08 

ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਲੱਿਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਹੁਣ 02 

ਪੀੜਤ ਧਾਰੀਿਾਲ ਅਤੇ 06 ਪੀੜਤ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 3011 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 2670 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ 

ਜ਼ਿਚ 136 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪੀੜਤ, 201 ਪੈਂਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ 04 ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
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ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਿਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਿਲੋਂ ਿੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਸਹਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰਗ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਮਈ (            ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਧੀਕ 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਿੱਲੋਂ ਿੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਦਫਤਰ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ 

ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਿੀਕਲ ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ./ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ./ਜ਼ਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰਗ 

ਕੀਤੀ । 
ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਦੋਰਾਨ ਿਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਫਰਿਰੀ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਜ਼ਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਿਊ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ 

ਤ ੇਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਜ਼ਕਹਾ। 
ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਿਾ ਜ਼ਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 'ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਜ਼ਨਯੋਜਨ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ' ਸਕੀਮ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ।ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਐਪੀਿੀਮਾਲੋਜ਼ਜਸਟ ਿਾ.ਪਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਕਲਸੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ (ਕੋਜ਼ਿਿ-19) ਸਬੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਿੇਂਗੂ ਦ ੇਸੀਜਨ ਦੋਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 
ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ ਿਾ.ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤ ੇਹਰੇਕ ਬੁੱ ਧਿਾਰ ਨੰੂ 

ਸਿੇਰੇ 8:00 ਿਿੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 2 ਿਿੇ ਤੱਕ ਰੂਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰੂਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਿੰਨੇ ਿੀ ਟੀਕ ੇਆਉਂਦੇ 

ਹਨ।ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਭਿਤੀ ਮਜ਼ਹਲਾਿਾਂ ਨੰੂ ਟੈਟਨਸ਼ ਦ ੇਟੀਕ ੇਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਟੀਕ ੇ

ਐਲ.ਐਚ.ਿੀ.ਸੁਪਰਿਾਈਿਰ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਲਟੀਪਰਪਿ ਹੈਲਥ ਿਰਕਰ ਫੀਮੇਲ ਿੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਟੀ.ਬੀ.ਅਫਸਰ ਿਾ.ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਤਰੀ ਨੇ ਟੀ.ਬੀ.ਦ ੇਮਰੀਿਾ ਦਾ ਇਲਾਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਮੁਫਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੋਕੇ ਿਾ.ਭਾਿਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਿੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ, ਿਾ.ਹਰਜ਼ਸਮਰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿੜੈਚ ਮੈਿੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਿਾ.ਜਸਮੀਨ ਨੰਦਾ,ਜ਼ਿਲਾ 

ਿੈਂਟਲ ਅਫਸਰ , ਗੁਰਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ, ਅਮਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦਾਲਮ ਅਤੇ ਸਰੀਮਤੀ ਗੁਜ਼ਰੰਦਰ 

ਕੌਰ ਆਜ਼ਦ ਹਾਿਰ ਸਨ। 
 


