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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਿਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 1
ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2532 ਨਵੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਜ਼ੜ ਤ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਹੋਏ- ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਮਰੀਜ਼ਿਾ ਦੀ ਵੱ ਧ ਰਹੀ ਜ਼ਗਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਧਿਨ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਟਟ ਕਲੀਜ਼ਨਕਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ

ਕੇਦਰਾ ਦੇ ਖੁੱ ਲਿ ਦਾ ਸਮਾ

ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕੀਤਾ:ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ

ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (

)ਕਰਜ਼ਫ਼

ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਿਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਗਿਤੀ ਜ਼ਵਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀਜ਼ੜ ਤ ਮਰੀਜ਼ਿਾ ਨੇ ਟਟ ਕਲੀਜ਼ਨਕਾ ਦਾ ਰੁੱ ਖ

ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜ਼ਜਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱ ਧੂ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟਟ ਕਲੀਜ਼ਨਕਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ
ਛੁਡਾ

ਕੇਦਰਾ ਦੇ ਖੁੱ ਲਿ ਦਾ ਸਮਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਿ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਿਰ ਨਵੀਿਂ

ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨਾ ਲਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਊਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਿ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਇੱ ਥੇ ਮਰੀਜ਼ਿਾ ਦੀਿਂ ਲੰਮੀਿਂ ਕਤਾਰਾ ਨਾ
ਲੱਗਿ।ਇਹ ਜਾਿਕਾਰੀ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਨਵਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਿਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫ਼
ਕਲੀਜ਼ਨਕਾ ਜ਼ਵਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ

ਦੌਰਾਨ ਟਟ

ਮਰੀਜ਼ਿਾ ਦੀ ਜ਼ਗਿਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ

2532 ਨਸ਼ਾ ਪੀਜ਼ੜ ਤ ਮਰੀਜ਼ਿ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ

ਕੇਦਰਾ ਜ਼ਵਚ ਦਵਾਲਈ ਦੇਿ ਸਮੇ

ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਧਿਨ ਰੱ ਜ਼ਖਿ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਿਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਇੱ ਕ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਜ਼ਿਿਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ,ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਿ ਜ਼ਵਚ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਿਉਦੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਨਜ਼ਿਦੀਕੀ ਜ਼ਸਹਤ ਕੇਦਰ ਜ਼ਵਖੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਚ ਕਰਜ਼ਫ਼
ਜ਼ਗਿ ਹੈ ਜ਼ਜਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ

ਲਗਾਇਿ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪੈ ਜ਼ਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਜਹੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਵਚ ਮਰੀਜ਼ਿ ਵੱ ਲੋ ਇਲਾਜ ਅਧਵਾਟੇ

ਛੱ ਡਿ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੱ ਧ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜੋਜ਼ਕ ਮਰੀਜ਼ਿ ਲਲਈ ਘਾਤਕ ਵੀ ਜ਼ਸੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਲਈ ਹੁਿ ਘਰ ਜ਼ਲਜਾਉਿ
ਲਲਈ(ਟੇਕ ਹੋਮ ਡੋਜ਼ਿ) ਦਵਾਲਈ ਦੀ ਹੱ ਦ 21 ਜ਼ਦਨ ਤੱ ਕ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਲਈ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਮਰੀਜ਼ਿ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਲਈ ਕੇਵਲ
ਸਾਇਕੈਟਜ਼ਰਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਪਰੰ ਤ ਹੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਵ ਗੁਮਰਾਹ

ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ  ਜ਼ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਲਈਿ ਕਰਵਾਕੇ ਜ਼ਨਰੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ
ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 104 ਤੇ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ
ਮੁਹੱਲਈਿ ਕਰਵਾਲਈ ਜਾਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਿਕਾਰੀ
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ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬਂਕ ਲਲਈ ਐਨ. ਜੀ.ਟ. ਹੈਲਜ਼ਪੰ ਗ ਹਂਡਜ ਨੇ 2 ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵਚ 35 ਯੂਜ਼ਨਟ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਟੀਮ ਐਨ. ਜੀ. . ਹੈਲਜ਼ਪੰ ਗ ਹਂਡਜ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਸੰ ਸਥਾ ਵੱ ਲੋ ਕਰੌਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱ ਲਦੇ
ਬਲੱਡ ਬਂਕ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਦਨ ਵੀ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕਰਵਾਇਿ ਜ਼ਗਿ।
ਸਹਾਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸ਼੍ਰੀ ਕੰ ਵਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਹੈਲਜ਼ਪੰ ਗ ਹਂਡਜ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਜ਼ਦਿਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਿ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਨੋਜਵਾਨਾ ਵੱ ਲੋ ਦੋ ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵਚ ਬਲੱਡ ਬਂਕ ਨੂੰ 35 ਯੂਜ਼ਨਟ ਖ਼ੂਨਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਿ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਹੋਰਨਾ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਲਈ ਜ਼ਕਹਾ।
ਐਨਜੀਟ ਦੇ ਫਾ ਡਰ ਜ਼ਨਜ਼ਤਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਕੀ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਿ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਿਉਿ
ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋ ੜ  ਪੈਿ ਤੇ ਟੀਮ ਵੱ ਲੋ ਪੂਰਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਟੀਮ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਵੱ ਚ
ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕਂਪ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸੇਵਾ, ਅਵਾਰਾ ਜ਼ਿਖਮੀ ਜਾਿਵਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ਿ, ਜ਼ਿਰੂਰਤਮੰ ਦ ਮਰੀਜਾ ਦਾ
ਇਲਾਜ਼ਿ, ਕੀੜ ੇ ਪਏ ਲਵਾਜ਼ਰਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਿਾ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ਿ, ਜ਼ਿਰੂਰਤਮੰ ਦ ਬੱ ਜ਼ਚਿ ਦੀ ਪੜ ਾਲਈ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮਦੱ ਦ, ਕਰੌਨਾ ਲੋ ਕਡਾਉਿ ਜ਼ਵੱ ਚ
ਜ਼ਿਰੂਰਤਮੰ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਰੂਰਤਮੰ ਦਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਾੳੱਿ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਤਨ ਰਾਿਾ, ਯੋਗੇਸ਼, ਬੰ ਟੀ,
ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਿਜ਼ਦ ਮਾਜੂਦ ਸਨ ।
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ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਪੰ ਡ ਿਂਸਲ ਜ਼ਵਖੇ ਸਮਰਾਟ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾ ਨੂੰ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਕ ਤੇ ਦਾਲ ਵੰ ਡਿ
ਦੀ ਹੋਲਈ ਸ਼ੁਰੂਿਤ-ਜ਼ਪੰ ਕੀ

ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਕਰਜ਼ਫ

ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਿਵੇ ਇਸ ਲਲਈ ਘਰਾ ਤੱ ਕ ਕਿਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਲਈ
ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020( ) ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕਰਜ਼ਫ਼

ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਿਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ

ਜ਼ਤੰ ਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੜ ੀ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱ ਜ ਜ਼ਪੰ ਡ ਿਂਸਲ ਜ਼ਵਖੇ ਕਿਕ ਅਤੇ ਦਾਲ
ਦੀ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਪਲਾਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਿਂ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸ੍ਰ: ਪਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਜ਼ਪੰ ਕੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਿਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕਾ ਤੱ ਕ ਜ਼ਿਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਿ ਦੇ ਲਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਭੇਜੀ ਕਿਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਹੁਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਿਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਘਰਾ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚਾਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫ਼

ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਖਾਿੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਈ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਵੱ ਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਿ

ਜ਼ਗਿ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਕੜ ੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਿਰੂਰਤਮੰ ਦ ਲੋ ਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱ ਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ਿ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇੱ ਕ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਜ਼ਕੱ ਲੋ ਕਿਕ ਵੰ ਡੀ ਜਾਿੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜ ੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਗ਼ਰਰੀਬਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਵੰ ਦਾ ਨਾਲ ਮੋੇੇ ਨਾਲ ਮੋੇਾ ਜੋੜ  ਕੇ ਖੜ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾ
ਜ਼ਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਕੋਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਿਉਿ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵੀਰ ਬਾਠ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰ ਮਤੀ, ਰਜ਼ਵੰ ਦਰ
ਜ਼ਸੰ ਘ, ਹਰਦੇਵ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਸਮਰਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜੱ ਜ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਮਲਖਾ ਜ਼ਸੰ ਘ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 4
ਜ਼ਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾ ਤੋ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਚ ਲਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਟੀਮਾ ਨੇ ਕਵਾਰਨਟਾਲਈਨ ਸੇਟਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜਾਕੇ ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾ ਤੋ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਲੋ ਕਾ ਦੇ ਸਵੈਬ ਸਂਪਲ
ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ
ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋ ਦੂਰ ਰੱ ਖਿ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋ ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾ ਤੋ
ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਿਉਿ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਚ ਲਲਈ ਇੱ ਕ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਲਈ ਹੈ , ਜ਼ਜਸਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਵੱ ਡੀ ਤਾਦਾਦ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਪੁੱ ਜਿ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾ ਦੀ ਜਾਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਲਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋ ਸਥਾਪਤ
ਕਵਾਰਨਟਾਲਈਨ ਸੇਟਰਸ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕਵਾਰਨਟਾਲਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਿ ਹੈ ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਜ਼ਲਿਂ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਫਸੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਲਿਉਿ ਲਲਈ ਇੱ ਕ ਮੁਜ਼ਹਮ
ਚਲਾਲਈ ਗਲਈ ਸੀ । ਇਸ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਦੇਡ ਸਾਜ਼ਹਬ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਤੋ ਵੱ ਡੀ ਜ਼ਗਿਤੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸੰ ਗਤ
ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਕਵਾਰਨਟਾਲਈਨ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਗਿ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਕੋਟਾ, ਜੈਲਸਮੇਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਤੋ ਵੀ ਵੱ ਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਚਲਾਲਈਿਂ ਗਲਈਿਂ ਸਪੇਸ਼ਲ ਬੱ ਸਾ ਦੇ ਜਜ਼ਰਏ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਜਾਰੀ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾ ਤਜ਼ਹਤ ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾ ਤੋ ਿਉਿ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾ ਦੀ
ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਾਰਨਟਾਲਈਨ ਸੇਟਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਮਾਜ਼ਹਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਵੈਬ ਸਂਲ ਇਕੱ ਠੇ
ਕਰਕੇ ਲੈ ਬ ਜਾਚ ਲਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾ ਤੋ ਿਉਿ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਵੱ ਲੋ ਸਥਾਪਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਵਾਰਨਟਾਲਈਨ ਸੇਟਰਸ ਜ਼ਵੱ ਚ ਏਕਾਤਵਾਸ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰੱ ਜ਼ਖਿ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ
ਜ਼ਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਤੰ ਨ ਟਾਲਈਮ ਦਾ ਖਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸੁਜ਼ਵਧਾਵਾ ਕਵਾਰਨਟਾਲਈਨ ਸੇਟਰਸ ਜ਼ਵੱ ਚ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ
ਕਰਵਾਲਈ ਜਾ ਰਹੀਿਂ ਹਨ । ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋ ਮੁਕਤ
ਬਿਾਉਿ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵਧਿ ਤੋ ਰੋਕਿ ਲਲਈ ਕੋਲਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱ ਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਲਈ ਲੋ ਕਾ ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਕੋਲਈ ਵੀ ਲੋ ਕ ਲਜ਼ਹਰ ਲੋ ਕਾ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਤੋ ਜ਼ਬਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ
ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇ ਵਜੋ ਕਰਜ਼ਫ

ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟੇਜ਼ਸੰ ਗ ਦੇ ਜ਼ਨਯਮਾ ਦਾ ਸੱ ਖਤਾਲਈ ਨਾਲ ਪਾਲਿ ਕਰਿ ਦਾ ਿਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਜੋ

ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲਿ ਦੀ ਕੜ ੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਐਸਡੀਐਮ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾ ਤੋ ਿਉਿ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾ ਦੀ
ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਅਤੇ ਕਵਾਰਨਟਾਲਈਜ਼ਨੰਗ ਪਜ਼ਰਕ੍ਰੀਿ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਜੋ ਇਹ ਰੋਗ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗੇ ਨਾ
ਫੈਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਅਤੇ ਕਵਾਰਨਟਾਲਈਨ ਕਰਿ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਿਂ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਟੀਮ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
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