
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਿੰਮ ਿੋਰਾਂ 'ਤੇ 

 

ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ 

 

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਨ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ 

 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾ ਰਿੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋ੍ਕਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ 
 

ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 03 ਅਪਰੈਲ੍ : 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਿੰਮ ਿੋਰਾਂ 'ਤੇ 
ਚਿੱਲ੍ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਿੰਮ ਜ਼ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਵਿੱ ਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅੰਜ਼ਮਰਤ ਕੌਰ ਜ਼ਗਿੱਲ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ 
ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਿਰ ਲੋ੍ੜ੍ੀਂਦਾ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਜ਼ਕਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਮੁਜ਼ਿੰਮ ਚਲ੍ਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੜ੍ਕਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੰਗੀ ਪਿੱ ਧਰ ਉਤੇ 
ਚਿੱਲ੍ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਵੀ 
ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਨ। ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਜ਼ਗਿੱਲ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ 
ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਪਰੇਰਤ ਕੀਤਾ  ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। 

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਜ਼ਗਿੱਲ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਿਿੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ੍ ਧੌਣ ਅਤੇ ਖੰਗ 
ਜਾਂ ਜ਼ਿਿੱ ਕ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮ ੰ ਿ ਰੁਮਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਢਿੱ ਜ਼ਕਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਇਿ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਇਿੱ ਕ ਪੀੜ੍ਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦ ਸਰੇ 
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਥੁਿੱ ਕ ਕਣਾਂ ਰਾਿੀਂ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ  ਫਲ੍  ਵਾਲੇ੍ ਲ੍ਿੱ ਿਣਾਂ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ 
ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਕਸੇ ਨਾਲ੍ ਵੀ ਿਿੱ ਥ ਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਿੈ ਜ਼ਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾ ਰਿੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਭਰਪ ਰ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 
 

 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ 

 

ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪੁਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਸਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
 

ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲ੍ਾਏ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵਿੱਚ ਲ੍ਾਏ ਜਾ ਿਨ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਕੈਂਪ 



 

ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਸਿਤ ਸੰਭਾਲ੍ ਪਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਜਾਗਰ ਕ 

 

ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 03 ਅਪਰੈਲ੍ : 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਜ਼ਮਆਰੀ ਜ਼ਸਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ 
ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲ੍ਗਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ, ਜ਼ਜਥੇ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ 
ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦਾ  ਚੈੈੱਕਅਿੱ ਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ 
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਾਸ) ਸ਼ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸਿੱ ਧ  ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ਾਂ ਦੇ ਿਿੱਲ੍ ਲ੍ਈ ਲ੍ਾਏ 
ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵਿੱਚ ਪਜ਼ਿਲ੍ਾਂ ਪੰਚ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੈਂਪ ਸਬੰਧੀ ਸੁਨੇਿਾ ਲ੍ਗਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਪੰਿ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਲ੍ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੈਂਪ ਜ਼ਵਿੱਚ ਿਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਚੈਕਅਿੱਪ ਕਰ ਕੇ ਲੋ੍ੜ੍ਵੰਦਾਂ ਨ ੰ  
ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। 
 

ਇਸ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਿਸਟੈਂਜ਼ਸੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਖਆਲ੍ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 
ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਥਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਜ਼ਿਬਾਨ ਜ਼ਵਿੱਚੋਂ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। 
 

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 
ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਰ ਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੰਘ ਜਾਂ ਜ਼ਿਿੱ ਕਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ 
ਮ ੰ ਿ ਅਤੇ ਨਿੱ ਕ ਰੁਮਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਢਿੱ ਜ਼ਕਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਇਿ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਇਿੱਕ ਪੀੜ੍ਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  
ਥੁਿੱ ਕ ਕਣਾਂ ਰਾਿੀਂ ਫੈਲ੍ਦੀ ਿੈ। 
 

ਇਸ ਲ੍ਈ ਫਲ੍  ਵਰਗੇ ਲ੍ਿੱ ਿਣਾਂ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ੍ ਿਿੱਥ ਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਿ ਲੈ੍ਣ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਜ਼ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਸਿਤ 
ਜ਼ਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਸ ਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
 

ਸ਼ਰੀ ਜ਼ਸਿੱ ਧ  ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਿ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਕੈਂਪ ਲ੍ਾਉਣ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਵ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਜ਼ਸਿਤ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰ ਕ 
ਕਰਨਾ ਵੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ੍ੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਘਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਜਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਕਸੇ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ 
ਿਿੱਲ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ 

 

ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸਿ ਲ੍ਤ ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 'ਕੋਵਾ ਐਪ' ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਨਵੇਂ ਮੌਜ਼ਿਊਲ੍ ਸ਼ਾਮਲ੍ 

 



ਘਰ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕੀਤਾ ਿੋਮ ਿਜ਼ਲ੍ਵਰੀ ਮੌਜ਼ਿਊਲ੍ 

 

ਿਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲ੍ਾਿ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਕੁਨੈਕਟ ਟ  ਏ ਿਾਕਟਰ ਮੌਜ਼ਿਊਲ੍ 

 

ਵਾਲੰ੍ਟੀਅਰ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੀ ਐਪ ਜ਼ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ 

 

ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਵਾ ਐਪ ਦਾ ਲ੍ਾਿਾ ਲੈ੍ਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ 

 

ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 03 ਅਪਰੈਲ੍ 

 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅੰਜ਼ਮਰਤ ਕੌਰ ਜ਼ਗਿੱਲ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਿਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਰ ਤਿੱਕ 
ਪਿੰੁਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ 'ਕੋਵਾ (COVA) ਐਪ' ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਿੋਮ ਿਜ਼ਲ੍ਵਰੀ ਮੋਜ਼ਿਊਲ੍ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ, 

ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ੍ ਲੋ੍ੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਘਰ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਮੋਜ਼ਿਊਲ੍ ਨ ੰ  ਵਰਤਣ ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਾ ਐਪ ਗ ਗਲ੍ ਪਲੇ੍ਅ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ੍ ਐਪ ਸਟੋਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਿਾਊਨਲੋ੍ਿ ਲ੍ਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲ੍ਿੱ ਬਧ ਿੈ।  
 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ''ਕੁਨੈੈੈਕਟ ਟ  ਏ ਿਾਕਟਰ'' ਮੌਜ਼ਿਊਲ੍ ਇਕ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਿੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-4104 ਨਾਲ੍ ਐਪ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਿਰੀਏ ਲੋ੍ਕ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਵਚਲੇ੍ 
1800 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਜੁੜ੍ ਸਕਦੇ ਿਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਸਲ੍ਾਿ ਲੈ੍ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 
ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲ੍ੀਕੰਸਲ੍ਟੇਸ਼ਨ ਿੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ 1800-180-4104 'ਤੇ ਜ਼ਸਿੱ ਧੀ ਕਾਲ੍ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਸਲ੍ਾਿ 
ਲ੍ਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਿੀ ਐਪ ਜ਼ਵਿੱਚ ਵਾਲੰ੍ਟੀਅਰ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਚਾਿਵਾਨ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਭਜ਼ਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਲੋ੍ੜ੍ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਰਜ਼ਜਸਟਰਿ 
ਵਾਲੰ੍ਟੀਅਰਿ ਨਾਲ੍ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟੀ ਜ਼ਰਸਪੌਂਸ ਵਾਲੰ੍ਟੀਅਰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 
ਵਾਲੰ੍ਟੀਅਰ, ਗਵਰਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋੈੋਰਟ ਵਾਲੰ੍ਟੀਅਰ, ਚੈੈੱਕਇਨ ਇਨ ਐਿਂ ਚੈਟ ਵਾਲੰ੍ਟੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 
ਜ਼ਿਵੈਲ੍ਪਮੈਂਟ ਵਾਲੰ੍ਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਿਨ। 
 
 


