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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ 
 

ਕੋਜਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਜਿਲੇ੍ ਜਿਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਰੇਕ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ-ਜਡਪਟੀ 
ਕਜਮਸ਼ਨਰ 

*ਆਪਣੇ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜਿਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ੍ਰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 

ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, 24 ਮਈ: 
ਜਸਹਤ ਤੇ ਪਜਰਿਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਜਿਭਾਗ ਪੰਿਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਜਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਜਿਲੇ੍ 
ਜਿਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਰੇਕ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਜਿਲੇ੍ ਜਿਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ੍ਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਿਾਰੀ ਹੋਿੇਗੀ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਜਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੋਜਿਡ-19 

ਮਹਾਂਮਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲੇ੍ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਤਜਹਤ ਸਪੰਰਚ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ 
ਆਪਣੇ ਜਪੰਡ ਜਿਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ./ਤਜਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਜਹਰਾਂ ਜਿਿੱਚ 
ਆਏ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲ੍ਰਾਂ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ 
ਿਾਿੇਗੀ।   ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਮਲ੍ਣ ‘ਤੇ ਰੈਜਪਡ ਜਰਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 
ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿਨ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਸਬੰਧਤ ਇਲ੍ਾਕੇ ਦੇ ਐਸ. ਐਮ. 
ਓ. ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਾ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ੍ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਜਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਸਟ ਿੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। 
ਉਹਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ 
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਐਸ. ਡੀ. ਐੱਮਿ. ਆਪਣੀ ਸਬ-ਡਿੀਿਨ ਜਿਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 
ਹੋਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਗਤੀਜਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।     
 
 
 
 
1/27516/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿਲ੍ੋਂ ਰਬੀ ਸੀਿਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 31 ਮਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲ੍ਾ 
*ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ-ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਿੱਚ ਜਲ੍ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ 

ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, 24 ਮਈ : 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਿਾਬ ਜਿਿੱਚ ਰਬੀ ਸੀਿਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 
ਜਮਤੀ 31 ਮਈ, 2020 ਤਿੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਜਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, 

ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲ੍ਾ ਨਿੀਂ ਜਦਿੱਲ੍ੀ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਰਬੀ ਸੀਿਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਜਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 



ਦੇ ਸੀਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਮਤੀ 15 ਅਪਰੈਲ੍, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2020 ਤਿੱਕ ਦਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ । 
ਉਹਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੰਿਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ੍ ਰਾਹੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ 
ਰਜਿਸ਼ਟਰਡ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲ੍ਡ ਅਮਲੇ੍ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਿੱਟਸਐਪ 
ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣੂ ਕਰਿਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਜਕਸਾਨਾਂ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਜਮਤੀ 31 ਮਈ, 

2020 ਤੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ-ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਚ ਜਲ੍ਆਂਦੀ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਜਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਮੰਡੀ 
ਜਿਚ ਿੇਚਣ ਤੋਂ ਿਾਝਾਂ ਨਾ ਰਜਹ ਿਾਿੇ। 
ਉਹਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਰਬੀ ਸੀਿਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਿੱਚ ਜਪਛਲੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਈ 
ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਖਰੀਦ ਲ੍ਈ ਹੌਲ੍ੀ ਹੌਲ੍ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ੍ ਜਿਿੱਚ 
ਜਲ੍ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।     
 
 
1/27524/2020   

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ 
ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਔਰਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕਰਿਾਈਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾਂ: ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿਨ 

* ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ 1 ਿੂਨ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੈ੍ ਸਕਣਗੀਆ ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ 

ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, 24 ਮਈ : 
ਕੋਜਿਡ-19 ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਿਰ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜਿਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਪੰਿਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਿਿੱ ਲੋ੍ ਈ-ਸੰਿੀਿਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਈ-ਸੰਿੀਿਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਸਬੰਧੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਕਟਾਰੀਆ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ. ਬਲ੍ਿੀਰ 
ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧ,ੂੂ ਜਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਅਜਹਮ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਲੈ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਕੋਜਿਡ-19 ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜਿਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ, ਟੈਲ੍ੀਮੈਡੀਸਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਿ ਭਰ ਦੇ 
ਮਰੀਿਾਂ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਿਰਦਾਨ ਸਾਜਬਤ ਹੋਿੇਗਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਰੋਿਾਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਦੀ ਿਰੂਰਤ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
        ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਗਰਜਹਸਤ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਲ੍ਈ ਿਰਦਾਨ ਜਸਿੱ ਧ ਹੋਿੇਗੀ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦੇ ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਿ ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਿੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜਹਰ 1 ਿਿੇ ਤਿੱ ਕ ਲੈ੍ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ  ਹੁਣ ਈ-ਸੰਿੀਿਨੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਿਿੱਚਾ-ਬਿੱਚਾ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ੍ 
ਸੇਿਾਿਾਂ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ.) ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲ੍ਈ 1 ਿੂਨ ਤੋਂ ਗਾਇਨਾਕਾਲੋ੍ਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੀ ਪਜਹਲ੍ੀ ਜਤਮਾਹੀ ਤਿੱ ਕ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਤੋਂ ਲ੍ਾਗ 
ਲ੍ਿੱ ਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਿੱ ਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ 
ਜਕ ਕੋਜਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਿੱਚ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲ੍ਈ ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਦਦਗਾਰ ਸਾਜਬਤ 
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦਿਾਈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ੍ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। ਇਹ ਗਾਇਨੀਕਾਲੋ੍ਿੀ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਿੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 9:30 ਿਿੇ ਤਿੱ ਕ ਉਪਲ੍ਬਧ 



ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਲ੍ਾਭ ਲੈ੍ਣ। 
       ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਨਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕੋਿਾ ਐਪ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਇਸ ਸੇਿਾ ਦਾ ਲ੍ਾਭ ਜਲ੍ਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਿਾ 
ਦਾ ਲ੍ਾਭ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਈ-ਸੰਿੀਿਨੀ ਓਪੀਡੀ ਡਾਟ-ਇਨ ਤੇ ਲ੍ਾਗ-ਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੋਬਾਇਲ੍, 

ਲੈ੍ਪਟਾਪ, ਆਈਪੈਡ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰਬਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੇਂ ਮਰੀਿ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਟੋਕਨ ਿਨਰੇਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਜਫਕੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲ੍ਾਗ-ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਾਰੀ ਜਸਰ 
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਲ੍ਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਰਚੀ ਡਾਊਨਲ੍ਾਉੂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਿਾਈ 
ਲ੍ਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 


