ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ 1
•

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੋਜਿਟਵ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਰਖਦੇ 17 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ- ਿਡਪਟੀ
ਕਿਮਸ਼ਨਰ

•

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਭਾਵ ਤ, ਬਚਣ ਲਈ ਲੋ ਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲ, ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮ2 ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ

ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 6 ਅਪੈਲ ( ) ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਸ: ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ8 ਦਿਸਆ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੋਜਿਟਵ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਰਖਦੇ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੁਲ 17 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਨ8 ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਿਵਖੇ ਹਿਰੰ ਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਪੋਜਿਟਵ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਿਕ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਉਨ2 ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ2 ਅਤੇ ਹੋਰ2 ਲੋ ਕ2 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਭਾਵ ਤ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ, 17 ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਨ2 ਿਵਚ, 11 ਿਵਅਕਤੀ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ 6 ਿਵਅਕਤੀ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਿਵਖੇ
ਹਨ। ਉਨ2 ਦਿਸਆ ਿਕ ਇਨ2 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਦੇ ਨਿਟਸ ਿਚਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ2 ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ8 ਦਿਸਆ ਿਕ ਇਨ2 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਲਛਣ ਨਹ> ਹਨ ਪਰ ਿਸਹਤ ਸੁਰਿਖਆ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਇਨ2 ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ2 ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜਿਟਵ ਕੇਸ ਨਹ> ਹੈ। ਉਨ2
ਆਮ ਲੋ ਕ2 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਭਾਵ ਤ, ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ2 ਿਵਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲ, ਜਾਰੀ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮ2 ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਤ2 ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਿਖਲਾਫ ਜੰ ਗ ਨੂੰ ਿਜਿਤਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ 2
•

ਸਾਰੇ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਤੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਪਲਾਈ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ

•

ਿਕਹਾ, ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ2 ਿਵਚ ਭੀੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ

ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 06 ਅਪੈਲ 2020
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ.ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ8 ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੇ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਾਰੀ
ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ2 ਨ8 ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕ2 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋ ਕ ਘਰੋ ਹੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ, ਜਾਰ;◌ੀ ਕੀਤੀ

ਗਈ ਵੈੱਬ ਸਾਈਡ

https://epasscovid19.pais.net.in/ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ2 ਿਕਹਾ ਿਕ ਵਖ-ਵਖ ਤਰ2 ਦੇ ਪਾਸ ਲਈ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਵਾ ਐਪ ਜ2 ਿਫਰ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ2 ਿਕਸਾਨ2 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ2 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ2 ਦੇ
ਚਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲ, ਇਹ ਸੁਿਵਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਿਦਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ
ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੋ ਹੀ ਪਾਸ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਤੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਿਦਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਪਸ਼ਾਸਨ ਵਲ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ8 ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਖ-ਵਖ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ2 ਨੂੰ
ਪਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਿਦਤਾ ਿਗਆ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ8 ਲੋ ਕ2
ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਐਮਰਜVਸੀ ਹੋਣ ਤੀ ਪਾਸ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ2 ਿਕਹਾ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ
ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਕਸਾਨ2 ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ2 ਿਕਸੇ ਤਰ2 ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਆਉਣ ਿਦਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ :-3
•

ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀ, ਸ਼ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨYਗੇਿਟਵ:- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ

•

ਿਕਹਾ, ਲੋ ਕ2 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਤ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

•

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਬ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 6 ਅਪੈਲ 2020
ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਆਈਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ
ਿਜਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸVਪਲ ਲੈ ਬ ਟੈਸਟਿਟੰ ਗ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨYਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਿਜ਼ਲੇ
ਿਵਚ ਿਜਨ8 ਵੀ ਲੋ ਕ2 ਦੇ ਸVਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ2 ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨYਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ8 ਿਕਹਾ ਿਕ
ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ8 ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ2 ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲ, ਇਸ ਤਰ2 ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਕੜੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰਖੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਬਰ2ਚ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ.ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ8 ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਸਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ\ਿਕ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਛਣ ਅਤੇ ਆਮ ਸਰਦੀ, ਖ2ਸੀ ਦੇ ਲਛਣ ਕਾਫੀ ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ2 ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ8 ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਿਜਸ ਤੋ ਬਾਅਦ
ਪਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰ ਿਧਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਬਨ2 ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ
ਤਰ2 ਦੀਆਂ ਗਲਾ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ8 ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੈ ਬ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਿਕ\ਿਕ ਿਬਨ2 ਲੈ ਬ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਰ2 ਦੀਆ ਸੂਚਨਾਵ2 ਨਾਲ
ਲੋ ਕ2 ਿਵਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ
ਹੁੰ ਦੀ

ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
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•

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤ, ਬਾਅਦ ਅਗੇ ਆਈਆਂ ਯੂਥ ਸੰ ਸਥਾਵ2, ਿਦਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਲਈ ਿਦਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਥ2ઠ

•

ਿਕਹਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੌਜ਼ਿਟਵ ਜ2 ਸ਼ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਿਵਚ ਿਦਕਤ ਆਈ ਤ2 ਸੰ ਸਥਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਸੰ ਸਕਾਰ
ਲਈ ਥ2 ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਿਫ਼ਰੋਜਪੁਰ, 6 ਅਪੈਲਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ੀ ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਵਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼2 ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ
ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰ ਸਥਾਵ2 ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ2 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ
ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਵਤਨ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਿਰਪੋਰਟ ਤ, ਸਰਪੰ ਚ ਮਨਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਉਰਫ
ਮਨੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰ ਘ ਿਟਬੀ ਨ8 ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਤਰ2 ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਸੰ ਸਥਾ
ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰ ਸਕਾਰ ਲਈ ਥਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਬਲਿਕ ਹਰ ਤਰ2 ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਨ ਵਾਲੇ ਮਨੀ ਸਰਪੰ ਚ ਨ8 ਕਹਾ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ8 ਲੋ ਕ2 ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤ, ਇੰਨਸਾਨੀਯਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਕਾਬ
ਉਤਾਰ ਿਦਤਾ ਹੈ ਿਕ`ਿਕ ਦੁਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਿਕਸੇ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹ> ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਉਨ2
ਿਕਹਾ ਉਨ2 ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ\ਦਾ ਹੈ ਤ2 ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਥ2 ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਬਲਿਕ
ਪਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਰ ਤਰਫ਼, ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ2 ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ
ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਨਹ> ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਿਕ ਸਹੀ ਗਲ ਨਹ> ਹੈ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ8 ਇਨ2 ਨੌਜਵਾਨ2 ਦੀ ਪਸ਼ੰ ਸਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੁਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵਚ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇਕਠ8 ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ2 ਹੀ ਅਸ> ਵਾਇਰਸ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰ ਗ ਨੂੰ ਿਜਤ ਸਕਦੇ ਹ2। ਉਨ2 ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਤਰ2 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਗਆਨੀ ਤਥ
ਸਾਹਮਣੇ ਨਹ> ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਿਕ ਇਸ ਦੇ
ਉਲਟ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜਿਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਿਜੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੰ ਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ8 ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਉਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਉਨ2 ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ
ਉਸ

ਦੇ

ਸੰ ਸਕਾਰ

ਿਵਚ

ਕੋਈ

ਰੁਕਾਵਟ

ਨਾ

ਪੈਦਾ

ਕਰਨ।

ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ ਨੰ:5
•

ਪਸ਼ਾਸਨ ਨ8 ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ2 ਤ, ਐਬੂਲੈਸ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰ ਗੀਆ, ਸੰ ਸਾਧਨ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਨ2 ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਐਬੂਲੈਸ , ਉਨ2 ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਿਡਟੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ
ਨੰਬਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 6 ਅਪੈਲ 2020
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਚਲ ਰਹੀ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਿਜਲਾ ਪਧਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੰ ਸਾਧਾਨ2 ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਿਜਲੇ ਿਵਚ ਚਲਣ ਵਾਲੀ
ਸਾਰੀ ਐਬੂਲੈਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨ8 ਿਜਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਸਪਤਾਲਾ ਤੋ ਉਨ2 ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਐਬੂਲੈਸ ਦਾ
ਵੇਰਵਾ ਮੰ ਗੀਆ ਹੈ। ਿਜਲਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪਤਰ ਿਵਚ ਸਮੂਹ ਹਸਪਤਾਲ2 ਨੂੰ ਉਨ2 ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਐਬੂਲੈਸ
ਜਾ ਉਨ2 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਐਟਚ ਐਬੂਲੈਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਐਬੂਲੈਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤ2
ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਮਰਜੈਸੀ ਜਾ ਲੋ ੜ ਸਮੇ ਇਨ2 ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕਤਰ ਅਸੋਕ ਬਿਹਲ ਨ8 ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆ ਐਬੂਲੈਸ ਦੀ
ਿਡਟੇਲ ਇਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤ2 ਜੋ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਨ2 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ2 ਦਿਸਆ ਿਕ ਸਮੂਹ ਹਸਪਤਾਲ2
ਵਲ, ਇਹ ਿਡਟੇਲ redcrossferozepur@rediffmail.com ਜਾ ਿਫਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 94174-00009 ਤੇ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਭੇਜੀ
ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਬੰ ਿਧਤ ਆਥੋਰਟੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
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•

ਂ ੂਲVਸ ਵੈਨ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਟੈਚ
ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨ8 ਐਬ

ਂ ੂਲVਸ ਵੈਨ
ਿਫਰੌਜ਼ਪੁਰ 6 ਅਪੈਲ ( ) ਿਜ਼ਲਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨ8 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਐਬ
ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਿਦਤੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਲਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕਤਰ ਅਸ਼ੌਕ ਬਿਹਲ ਨ8 ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਡਪਟੀ
ਂ ੂਲVਸ ਵੈਨ ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ-05-ਏਕੇ-6510 ਨੂੰ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ
ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਤੇ ਐਬ
ਿਦਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਮਰੀਜ2 ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ2 ਜੋ ਮਰੀਜ2 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਆਉਣ
ਅਤੇ ਛੁਟੀ ਤ, ਬਾਅਦ ਘਰ ਛਡਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ ਨੰ:-7
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵਚ ਲੋ ਕ2 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ2 ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ2
ਵਚਨਬਧ:-ਿਵਧਾਇਕ ਿਪੰ ਕੀ
ਿਕਹਾ, ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰ2 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਿਵਚ ਸੰ ਗਤ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਘਰ2 ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ
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ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹ2ਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕ2 ਤਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ2 ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ2 ਵਚਨਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ
ਸ਼ਿਹਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਿਵਧਾਇਕ ਸ.ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਪੰ ਕੀ ਨ8 ਪਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ2 ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਵਚ ਲੋ ਕ2 ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ
ਿਜਸ ਤਰ2 ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵ2 ਅਗੇ ਆਇਆ ਹਨ, ਇਹ ਇਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਉਨ2 ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25
ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ2 ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਡੀ ਤਾਦਾਦ ਿਵਚ ਲੋ ਕ2 ਤਕ ਸੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ
ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ2 ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ2 ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾ ਹੀ
ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਵਧਾਇਕ ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਪੰ ਕੀ ਨ8 ਦਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸੀ.ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਆਸ਼ਰਮ, ਿਪੰ ਡ ਬਾਰੇ ਕੇ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਿਤਸੰ ਗ
ਘਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਨਗਰ,ਵਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ, ਜੰ ਜ ਘਰ, ਬਸਤੀ ਟVਕਾ ਵਾਲੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਰ ਸਮੇਤ ਵਖ-ਵਖ ਥਾਵ2 ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ2 ਲੋ ਕ2 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋ ਕ ਿਸਰਫ਼
ਆਪਣੇ ਘਰ2 ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੀ ਪਲਾਣ2 ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲ, ਲੋ ਕ2 ਤਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਆਉਣ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਹੈ ਤ2, ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

