
Dispatch no. I/23398/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ  ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲ੍ਈ, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍   ਦ ੇਵਸਨੀਕਾਂ ਲ੍ਈ  ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਟਲ੍ ਸ਼਼ੁਰੂ 

ਜ਼ਲੰ੍ਕ http:cglabour.nic.in/covid19MigrantRegistrationService.aspx ਤੇ  ਰਜ਼ਿਸਜ਼ਟਡ ਹੋਣਾ ਿਰੂਰੀ 

ਫਰੀਦਕੋਟ 10 ਮਈ (                     ) : ਨੋਵਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਜ਼ਵਡ-19) ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ੍ ਰਾਿਾਂ ਦੇ ਕਈ 

ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾਣ ਦੇ ਇੱਛ਼ੁਕ ਹਨ।  

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ  ਸ਼ਰੀ ਕ਼ੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਿ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲ੍ਈ, 

ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍   ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨ ਲ੍ਾਈਨ ਜ਼ਲੰ੍ਕ http:cglabour.nic.in/covid19MigrantRegistrationService.aspx ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 

।ਇਸ ਜ਼ਲੰ੍ਕ ਤੇ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਲੋ੍ਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣਗੇ।   

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 0771-2443809, 

9109849992,7587821800,7587822800,9685850444,9109283986 ਅਤੇ 8827773986 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
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DispAtch no. I/23406/2020 

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 105 ਲੋ੍ਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲ੍ਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾ  

ਬਜ਼ ੰਡਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ੍ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦ ੇਡਾਲ੍ਟਲੇ੍ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਿਾਣਗੇ  

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕ਼ੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲ੍ਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

ਵਾਪਸ ਿਾ ਰਹੇ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ੍ਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਾਹਰ ਕੀਤੀ  

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤ ੇਸ਼ੁੱ ਕੀ ਰਸਦ ਸਫ਼ਰ ਲ੍ਈ ਜ਼ਦੱਤੀ 

ਫਰੀਦਕੋਟ 10 ਮਈ ( ) ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਰਾਿ ਜ਼ਵਚ ਦੂਿੇ ਰਾਿਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਿੋ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਿਾਂ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਰਜ਼ਹ ਰਾਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵਾਜ਼ਪਸ ਭੇਿਣ ਲ੍ਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮ਼ੁਜ਼ਹੰਮ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਸ ਤਜ਼ਹਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਿ 

ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਚ ਉਥੋ ਦ ੇਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਪੱਤਰੀ ਰਾਿ ਜ਼ਵਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ਼ਿਆ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 

     ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕ਼ੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਵਲ੍ੋਂ ਅੱਿ ਇਥੋਂ ਦ ੇਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਵਚ ਝਾਰਖੰਡ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਜ਼ਧਤ 105 

ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਬਜ਼ ੰਡਾ ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਿਥੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਲ੍ਈ ਸਪੈਸ਼ਲ੍ ਰੇਲ੍ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਹ ਉਥੋਂ ਦ ੇਡਾਲ੍ਟਲੇ੍ ਸਟੇਸ਼ਨ 

ਤੱਕ ਿਾਵੇਗੀ। 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕ਼ੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ  ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਮਿਦਰੂਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  
ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਿਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫਤਰ ਜ਼ਵਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਿੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਸੀ ।ਜ਼ਿਸ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਟੀਮਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਥਰਮਲ੍ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਸਹਤ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 105 ਲੋ੍ਕ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਜ਼ਫੱਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਿ ਸਵੇਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ(70),ਕੋਟਕਪੂਰਾ (30),ਿੈਤ ੋ(5) ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਿੋ ਜ਼ਕ ਝਾਰਖੰਡ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਸਨ ਨੂੰ  ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 

ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਵਖੇ ਇੱਕ ਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਅਤ ੇਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦ਼ੁਪਜ਼ਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸ਼ੁੱ ਕਾ 
ਰਾਸ਼ਨ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਲ੍ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸਮੂਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਥੋ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਚੰਗੇ ਸਫਰ ਲ੍ਈ 

ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਚ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੇ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲ੍ਾਤ 

ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਫਰ ਿ਼ੁਟ ਿਾਣਗੇ।ਮਿਦੂਰਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤ ੇਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 



ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਿ ਜ਼ਵਚ ਭੇਿਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱ ਖ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ 
ਕ਼ੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਪਰਮਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ,ਿੀ ਏ ਸਰੀ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ,ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਪਰਮਿੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਬਰਾੜ੍ ਅਤ ੇਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ਦਾਰ 

ਅਜ਼ਨਲ੍ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹਾਿਰ ਸਨ। 

 

 

 

 

 

Dispatch No I/23410/2020 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ੈਿਸਟਰਟੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ  ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ,ਖਾਣ -ਪੀਣ ਵਾਲ੍ੀਆ ਂਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ,ਆਈਸਕਰੀਮ ,ਿੂਸ ਦੀਆ ਂਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਆਜ਼ਦ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 
ਸਪਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਹ  

 

ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦ਼ੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ ਤੱਕ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ  

 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੇ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ,ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤ ੇ

 

ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਅਤੇ ਕੰਟਨੇਮੈਂਟ ਿੋਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਇਹ ਜ਼ ੱਲ੍ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾਏਗੀ। 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ 10 ਮਈ ( ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ੈਿਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਕ਼ੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਿ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤ ੋਬਚਾਅ ਲ੍ਈ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲ੍ਗਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ 
ਲ੍ਗਾਤਾਰਤਾ ਜ਼ਵਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਰੈਸਟੋਰੇਂਟ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ, ਿੂਸ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਆਜ਼ਦ ਦੀਆਂ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਸਜ਼ਹਤ ਅਤ ੇਿੋਨ ਵਾਈਿ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੋਂ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ ਜ਼ਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ ਜ਼ਸਰਫ ਦ਼ੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਉਪਰੋਕਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਪਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ ਇਸ ਲ੍ਈ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦ਼ੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਿੋਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਇਹ ਜ਼ ੱਲ੍ ਨਹੀਂ 
ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾਏਗੀ। 

 



ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਵੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਈਟਰਿ, ਹਲ੍ਵਾਈ  ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ, ਿੂਸ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹੇ  ਜ਼ਲ੍ਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਹੋਮ ਜ਼ਡਜ਼ਲ੍ਵਰੀ 
ਲ੍ਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਬੈ  ਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.   

ਕੰਮ ਵਾਲ੍ੀ ਿਗਹਾ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ  ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਖਆ ਿਾਵੇਗਾ । 

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲ੍ਕ ਨੂੰ  ਹਰ ਰੋਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਵੀ 
ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। .   

ਕੰਮ ਦੀ ਿਗਾ ਅਤੇ ਟੱਚ ਪ਼ੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਫਾਈ / ਰੋਗਾਣੂ ਮ਼ੁਕਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ ਜ਼ਿਵੇਂ ਜ਼ਕ ਦਰਵਾਿੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ੍ ਆਜ਼ਦ। 

 ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲ੍ਈ ਲ੍ਾਿਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ  ਹਰ ਜ਼ਦਨ ਬਦਜ਼ਲ੍ਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ।   

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆ ਲ੍ਈ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ। 

 

ਖਾਣੇ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਸਪਲ੍ਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਹ ਾ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ:  

 

 ਘਰ ਘਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਜ਼ਡਜ਼ਲ੍ਵਰੀ / ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ।  

ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਭੋਿਨ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਕਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਆਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਟੱਚ ਪ਼ੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਵੇਂ ਡੋਰ ਬੈਲ੍ ਨਾਲ੍ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ 
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। .  

ਘਰ ਘਰ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਲ੍ਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਤੇ ਗਲ੍ਵਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ। 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ,ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਿੈਤੋ ਜ਼ਵਖੇ ਿੋਨ ਵਾਈਿ ਅਤ ੇਜ਼ਦਨ ਵਾਈਿ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਣ ਵਾਲੇ੍ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਈਟਰਿ, ਹਲ੍ਵਾਈ  ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ, ਿੂਸ 
ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦ਼ੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ) 

 

ਿੋਨ ਏ- ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰਕੂਲ੍ਰ ਰੋਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲ੍ੀਵਰੀ ਲ੍ਈ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ 
ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ। 



ਿੋਨ ਬੀ- ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉਹ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿਹੜ੍ੀਆਂ ਜ਼ਕ ਭੋਲ੍ੂਵਾਲ੍ਾ ਰੋਡ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੇਲ੍ਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੋਡ ਤੋਂ 
ਅੱਗੇ ਅਮਰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਕਜ਼ਮਆਨਾ ਚੌਕ ਅਤੇ ਟੀ ਸੀ ਪੀ ਆਰਮੀ ਗੇਟ ਤੱਕ, ਮੰਗਲ੍ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ,ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲ੍ੀਵਰੀ 
ਲ੍ਈ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ। 

ਿੋਨ ਸੀ- ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉਹ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿਹੜ੍ੀਆਂ ਜ਼ਕ ਭੋਲ੍ੂਵਾਲ੍ਾ ਰੋਡ ਦੇ ਸੱਿੇ ਪਾਸ ੇਭੋਲ੍ੂਵਾਲ੍ਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰੇਲ੍ਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਚੌਂਕ ਤੋਂ 
ਨੰਜ਼ਦਆਣਾ ਗੇਟ ਗਊਸ਼ਾਲ੍ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਨਊ ਮਾਡਲ੍ ਸਕੂਲ੍ ਤੋਂ ਕਜ਼ਮਆਨਾ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਟੀ ਸੀ ਪੀ ਆਰਮੀ ਗੇਟ ਤੱਕ ਦੀਆ ਂਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਬ਼ੁੱ ਧਵਾਰ ਤੇ 
ਸ਼ਨੀਵਾਰ,ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲ੍ੀਵਰੀ ਲ੍ਈ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ। 

 

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਾ ਿੋਨ ਵਾਈਿ ਵੇਰਵਾ (ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦ਼ੁਪਜ਼ਹਰ 03 ਵਿੇ) 

ਿੋਨ ਏ- ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਉਹ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿਹੜ੍ੀਆਂ ਮ਼ੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੱਤੀਆ ਂਵਾਲ੍ਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਤੱਕ ਹਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ 
ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦ਼ੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲ੍ੀਵਰੀ ਲ੍ਈ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ। 

ਿੋਨ ਬੀ- ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਉਹ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿਹੜ੍ੀਆਂ ਮ਼ੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੱਿੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੱਤੀਆ ਂਵਾਲ੍ਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪ਼ੁਰਾਣਾ ਿੈਤ ੋਰੋਡ ਤੱਕ ਹਨ,ਮੰਗਲ੍ਵਾਰ ਤੇ 
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦ਼ੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲ੍ੀਵਰੀ ਲ੍ਈ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ। 

ਿੋਨ ਸੀ- ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਉਹ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿਹੜ੍ੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲ੍ਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਹਨ ਤੋਂ ਓਲ੍ਡ ਿੈਤ ੋਰੋਡ ਅਤ ੇਮੋਗਾ ਰੋਡ ਤੱਕ, ਬ਼ੁੱ ਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ  
ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦ਼ੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲ੍ੀਵਰੀ ਲ੍ਈ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ। 

 

ਿੈਤੋ ਦਾ ਿੋਨ ਵਾਈਿ ਵੇਰਵਾ (ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦ਼ੁਪਜ਼ਹਰ 03 ਵਿੇ) 

 

ਿੋਨ ਏ- ਿੈਤੋ, ਉਹ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿਹੜ੍ੀਆ ਂਜ਼ਸਰਫ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਮਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦ਼ੁਪਜ਼ਹਰ 
3 ਵਿੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲ੍ੀਵਰੀ ਲ੍ਈ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ। 

ਿੋਨ ਬੀ- ਿੈਤੋ, ਉਹ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿਹੜ੍ੀਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਜ਼ਵਚਕਾਰ,ਰੇਲ੍ਵੇ ਲ੍ਾਈਨ ਤੱਕ, ਮੰਗਲ੍ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ 
ਦ਼ੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲ੍ੀਵਰੀ ਲ੍ਈ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ। 

ਿੋਨ ਸੀ- ਿੈਤੋ,ਰੇਲ੍ਵੇ ਕਰੋਜ਼ਸੰਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ, ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਮ਼ੁਕਤਸਰ ਰੋਡ, ਬ਼ੁੱ ਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦ਼ੁਪਜ਼ਹਰ 3 
ਵਿੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲ੍ੀਵਰੀ ਲ੍ਈ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ  ਗਏ ਸਮੇਂ (ਸਵੇਰੇ 07 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦ਼ੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ ਤੱਕ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਦ਼ੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ੁੱ ਲ੍ੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ  
ਕੋਈ ਦ਼ੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ੀ ਿਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਹ਼ੁਕਮ ਅਗਲੇ੍ ਹ਼ੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲ੍ਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 

 

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ  



ਈ-ਸੰਿੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਪਰਣਾਲ੍ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋ੍ਕ ਲ੍ਾਭ ਲੈ੍ਣ -ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ ਡਾ.ਰਜ਼ਿੰਦਰ 

ਫਰੀਦਕੋਟ (        ) ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ  
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ਕ ਜ਼ਹੱਤ ਉਪਰਾਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ-ਡੈਕ ਮ਼ੁਹਾਲ੍ੀ ਵਲ੍ੋਂ  ਜ਼ਵਕਸਤ ਏਕੀਜ਼ਕਰਤ 

ਟੈਲ੍ੀਮੇਡੀਸਨਲ੍ ਸਜ਼ਲ੍ਊਸ਼ਨ, “ਈ-ਸੰਿੀਵਨੀ-ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਓਪੀਡੀ ” (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਿ ਤੱਕ) ਸਫਲ੍ਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ੍ ਰਹੀ 
ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾ.ਰਜ਼ਿੰਦਰ ਕ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲ੍ਬੀਰ 

ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧੂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਕ ਇਹ ਉਪਰਾਲ੍ਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾਵ।ੇ ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਇਹ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਜ਼ਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ੍ ਿ਼ੁੜ੍ਨ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈ ੇ ਹੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ 

ਸਮੱਜ਼ਸਆਵਾਂ ਲ੍ਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲ੍ਾਿ ਅਤੇ ਸਲ੍ਾਹ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਪਲੇ੍ਟਫਾਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ.ਰਜ਼ਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ 

ਅਤੇ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਟੈਲ੍ੀਮਡੇਸੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਸ਼ੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋ੍ਕ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਸਰਗਰਮ 

ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ  ਸੂਬੇ ਭਰ ਜ਼ਵੱਚ ਲ੍ਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਬ਼ੁਜ਼ਨਆਦੀ  ਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤ ੇਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ 

ਮ਼ੁੱ ਜ਼ਦਆਂ ਨੂੰ  ਕ਼ੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ੍ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਸੰਿੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਤ ੇਪੇਂਡੂ ਅਤ ੇਅਮੀਰ ਬਨਾਮ ਗਰੀਬਾਂ 
ਜ਼ਵਚਕਾਰ ਮੌਿੂਦ ਜ਼ਡਿੀਟਲ੍ ਵੰਡ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਜ਼ਵੱਚ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, 

ਟੋਕਨ ਿਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਤਾਰ ਪਰਬੰਧਨ, ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ੍ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਈ-ਪਰਸਜ਼ਕਰਪਸ਼ਨ, ਐਸਐਮਐਸ/ ਈਮੇਲ੍ 

ਨੋਟੀਜ਼ਫਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਿ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਤੋਂ) ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮ਼ੁਫਤ ਹਨ।ਉਨਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਿਾਬ ਜ਼ਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਪਛਲੇ੍ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਈ-ਸੰਿੀਵਨੀ (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ) ਪਰਣਾਲ੍ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਇਸ ਲ੍ਈ ਈ-ਸੰਿੀਵਾਨੀ - ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਓਪੀਡੀ (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਿ) ਪਲੇ੍ਟਫਾਰਮ ਨੂੰ  ਅਪਨਾਉਣ ਜ਼ਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਬਹ਼ੁਤਾ ਸਮਾਂ 
ਨਹੀਂ ਲ੍ਗੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਮਾਮਜ਼ਲ੍ਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 

ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕ਼ੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਮਾਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ਵਡ -

19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਜ਼ਮਆਨ ਜ਼ਮਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਅਤੇ ਇਲ੍ਾਿ ਦੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ 

ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੋਵਾ ਪੰਿਾਬ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੈ ਿੋ ਐਡਂਰਾਇਡ ਲ੍ਈ ਗੂਗਲ੍ ਪਲੇ੍ ਸਟੋਰ ਤੇ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ 

ਲ੍ਈ ਐਪਲ੍ ਐਪਸਟੋਰ ਤੇ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੈ। “ਈ-ਸੰਿੀਵਨੀ-ਓਪੀਡ” ਦੇ ਲ੍ਾਭ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਮਰੀਿ / ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕੋਲ੍ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਪਊਟਰ, 

ਲੈ੍ਪਟਾਪ ਿਾਂ ਟੈਬਲੇ੍ਟ (ਟੈਬ) ਦੇ ਨਾਲ੍ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਿਾਂ ਇਨਜ਼ਬਲ੍ਟ ਵੈਬਕੈਮ, ਮਾਈਕ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ 2 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਿਾਂ ਤੇਿ 

ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮ਼ੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਲ੍ਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲ੍ਈ, ਸ਼਼ੁਰੂ ਜ਼ਵਚ ਰਾਿ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 
ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਵੇਰੇ 10 ਵਿੇ ਤੋਂ 1 ਵਿੇ ਤੱਕ) ਉਪਲੱ੍ਬਧ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋ੍ੜ੍ ਪੈਣ ਤੇ  ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ 
ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲ੍ਤ ਉਨਾਂ ਜ਼ਬਮਾਰ ਲੋ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਲ੍ਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿੋ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ 
ਦੇ ਮੱਦਨੇਿਰ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ੍,ਪੈਰਾ-ਮਡੈੀਕਲ੍ ਅਤੇ ਮਾਸ 

ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ  ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸ਼ੁਜ਼ਵਧਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵ ੇਤਾਂ ਿੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋ੍ਕ ਇਸ ਓ.ਪੀ.ਡੀ 
ਸਕੀਮ ਦਾ ਲ੍ਾਭ ਲੈ੍ ਸਕਣ। 


