
ਜ਼ਿਲ•ਾ  ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦ ਸਪੁਰ। 
 

ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਅਫਵ ਹਾਂ ਫੈਲ ਉਣ ਵ ਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕ ਰਵ ਈ-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰ ਨ ਪਰਸ਼ ਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ ਰੀ ਹਦ ਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ  ਕਰਨ ਵ ਜ਼ਲਆ ਂ'ਤੇ 08 ਡਰੋਨਾਂ ਰ ਹੀਂ ਰੁੱ ਖੀ ਜ  ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਨੀ 
ਨਿਰ 

 

ਗੁਰਦ ਸਪੁਰ, 7 ਅਪਰੈਲ (     ) ਸ. ਸਵਰਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦ ਸਪੁਰ ਨੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ 
ਅੰਦਰ ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭ ਗ ਵਲੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇਨਿਰ ਸਸ਼ੋਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਫਵ ਹਾਂ ਫਲੈ ਉਣ ਅਤੇ ਜ ਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ 
ਕ ਰਨ ਪੈਦ  ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਦਜ਼ਹਸ਼ਤ ਦੇ ਮ ਹੌਲ ਨ ਲ ਨਜ਼ਜੁੱ ਠਣ ਲਈ ਪੁਖਤ  ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਜਹੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆ ਂਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ 

ਸਖ਼ਤ ਕਰਵ ਈ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ। 
 

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਲਗ ਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰ ਨ ਪਰਸ਼ ਸਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦ ਇਤਾਂ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣ  ਕਰਨ ਵ ਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ ਵੀ ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭ ਗ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣ ਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 08 ਡਰੋਨਾਂ 

ਰ ਹੀਂ ਅਜ਼ਜਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਿਰ ਰੁੱ ਖੀ ਜ  ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹ  ਜ਼ਕ ਹਦ ਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ  ਕਰਨ ਵ ਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ ਸਖਤ 

ਕ ਰਵ ਈ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ। 
 

ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਕਲੀ ਜ਼ਟੁੱ ਕ ਟੌਕ ਵੀਡੀਓ, ਜ਼ਨਰ ਰਥਕ ਆਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼, ਭੜਕ ਊ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਬ ਪੁਜ਼ਲਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਤੁੱ ਖੀ ਨਿਰ ਰੁੱ ਖੀ ਜ  ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜ ਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਵਚ ਏਡੀਜੀਪੀ 

ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ ਰੀ ਦੀ ਅਗਵ ਈ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦ  ਗਠਨ ਕੀਤ  ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲ ਕਡ ਉਨ ਦੌਰ ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭ ਜ਼ਵਤ 

ਕਰਨ ਵ ਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਫਵ ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਘਟਨ  ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 

ਪਲੇਟਫ ਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰ ਨੀ ਕੀਤੀ ਜ  ਸਕੇ। 
 

ਗਲਤ ਅਤ ੇਜ਼ਨਰ ਧ ਰ ਸੂਚਨ , ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਘਬਰ ਹਟ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦ  ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੈਲ  ਕੇ ਮੌਜੂਦ  
ਹ ਲ ਤਾਂ ਦ  ਫ ਇਦ  ਉਠ ਉਣ ਦੀ ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ ਆਪਣੀ ਚੇਤ ਵਨੀ ਨੰੂ ਦੁਹਰ ਉਂਜ਼ਦਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹ  ਜ਼ਕ 

ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ ਸਖ਼ਤ ਕ ਰਵ ਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ  ਜ ਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਜਲ  ਵ ਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਅਫਵ ਹਾਂ ਤੋਂ 

ਸੁਚੇਤ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰ ਹੀਂ ਘਬਰ ਹਟ ਜਾਂ ਬਚੇੈਨੀ ਪੈਦ  ਕਰਨ ਵ ਜ਼ਲਆ ਂਦੀ 

ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭ ਗ ਨੰੂ ਸਚੂਨ  ਦਣੇ। 
--------------------------ਕੈਪਸ਼ਨ------------------- 

ਸ. ਸਵਰਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦ ਸਪੁਰ।   



ਜ਼ਜਲ  ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦ ਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤ ਲ ਗੁਰਦ ਸਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਫਲ ੂਕ ਰਨਰ ਸਥ ਪਤ 

ਇਲ ਜ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਦ  ਰੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜ ਵੇਗ  ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ੇ ਜ਼ਖਆਲ 

 

ਗੁਰਦ ਸਪੁਰ, 7 ਅਪਰੈਲ (       ) ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤ ਲ ਗੁਰਦ ਸਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਬੁਖ ਰ , ਖੰਘ , ਜੁਕ ਮ ਆਜ਼ਦ ਫਲ ੂਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ 

ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਸਪਤ ਲ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਲ ੂਕ ਰਨਰ ਦੀ ਸਥ ਪਨ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਹ ਜ ਣਕ ਰੀ ਡ . ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ 

ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਗੁਰਦ ਸਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ । 
                         ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭ ਗ ਗੁਰਦ ਸਪੁਰ ਵੁੱ ਲੋਂ ਕਰੋਨ  ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ੇ

ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਅੁੱ ਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤ ੇਜ  ਰਹੇ ਹਨ ।ਉਨ•ਾ ਾ ਂਜ਼ਕਹ  ਜ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭ ਗ ਦੀਆ ਂ

ਟੀਮਾਂ ਚਵੌੀ ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵ  ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਹ ਿਰ ਹਨ ।ਉਨ•ਾ ਾ ਂਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕ ਰਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ੇਜ਼ਵੁੱ ਚ ਫਲ ੂ

ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਖੰਘ, ਿਕੁ ਮ ਤੇ ਬੁਖ ਰ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ , ਦੇ  ਆਮ ਮਰੀਿਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਇਲ ਜ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਦੁੱ ਕਤ ਨੰੂ 

ਮੁੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤ ਲ ਜ਼ਵਖੇ ਹੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਲ ੂਕ ਰਨਰ ਦੀ ਸਥ ਪਨ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਮ ਹਰ 

ਡ ਕਟਰ ਅਤੇ ਪੂਰ  ਸਟ ਫ ਹ ਿਰ ਰਹੇਗ  । ਇਲ ਜ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਲੇੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਦ  ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਖਆਲ ਰੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜ ਵੇਗ । 
 

ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭ ਗ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨ  ਵ ਇਰਸ ਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ ਨਜ਼ਜੁੱ ਟਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਉਪਰ ਲੇ 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਨ  ਵ ਇਰਸ ਦੇ ਬਚ ਅ ਲਈ ਜ ਗਰੂਕ ਕੀਤ  ਜ  ਜ਼ਰਹ  ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਜਲ  

ਵ ਸੀਆ ਂਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹ  ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰੋਨ  ਵ ਇਰਸ ਤੋਂ ਘਬਰ ਉਣ ਨ  ਸਗੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ। ਬੇਲੋੜ  ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬ ਹਰ 

ਜ਼ਨਕਲਣ ਤ ੇਗਰੁਜੇ ਕੀਤ  ਜ ਵੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜ ਵੇ। 
-----------------ਕੈਪਸ਼ਨ------ 

ਡ . ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ , ਗੁਰਦ ਸਪੁਰ। 

 

 

 

 

 

 



ਜ਼ਜਲ  ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦ ਸਪੁਰ। 
 

ਇੰਸਟੀਜ਼ਚਊਟ ਫ ਰ ਜ਼ਡਿ ਸਟਰਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ (ਆਈਡੀਈਏ) ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਲਈ 

“psdm.gov.in” 'ਤੇ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲਜ਼ਕੁੱ ਟ ਕੀਤੀ ਲਾਂਚ 

 

ਕੋਜ਼ਵਡ -19  ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ  ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਕੁੱ ਟ ਦ  ਇਸਤੇਮ ਲ 

 

 

ਗੁਰਦ ਸਪੁਰ, 7 ਅਪਰੈਲ (      ) ਡ . ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਇੰਸਟੀਜ਼ਚਊਟ ਫ ਰ ਜ਼ਡਿ ਸਟਰਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਡਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ (ਆਈਡੀਈਏ) ਨੇ ਕੋਵੀਡ -19  ਲਈ ਸਵੈ-

ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲਜ਼ਕੁੱ ਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ “psdm.gov.in”  'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤ  ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਜੁੱ ਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 

ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਇਸ ਟੂਲਜ਼ਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨ  ਵ ਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਜ਼ਕਆ ਂਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ  ਹੈ।     
 

ਉਨ•ਾ ਾਂ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲਜ਼ਕੁੱ ਟ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹ  ਜ਼ਕ ਆਈਡੀਈਏ ਨੇ ਇਹ ਟੂਲਜ਼ਕੁੱ ਟ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤ ੇ

ਪਜ਼ਰਵ ਰ ਭਲ ਈ ਮੰਤਰ ਲੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫ ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰਸਰਚ ਅਤ ੇਜ਼ਵਸ਼ਵ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੁੱ ਲੋਂ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ 

ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਸਬੰਧੀ ਜ ਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ -ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸ ਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੁੱ ਖ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਤ ਵਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲੋਕਾਂ 

ਜ਼ਵਚ ਕੋਰੋਨ  ਪਰਤੀ ਸ਼ੰਜ਼ਕਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਬੰਧੀ ਦੁੱ ਸਣ  ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਵ   ਇਸ ਰ ਹੀਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਜ਼ਸਸਟਮ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵ ਲ  ਭ ਰ ਵੀ 

ਘਟੇਗ  ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸੰਚ ਰ / ਨੋਸਕੋਮੀਅਲ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਸੰਭ ਵਨ  ਵੀ ਘੁੱ ਟ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਇਸ ਤਰ•ਾ ਾਂ ਇਹ ਟੂਲਜ਼ਕੁੱ ਟ  ਸਹੀ ਅਤ ੇਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪਰਦ ਨ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਕ ਰਵ ਈ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਰ ਹੀਂ ਹਰ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰੂ ਜ਼ਬਮ ਰੀ ਰਜ਼ਹਤ , ਸੰਪਰਕ ਅਤ ੇਸ਼ੁੱ ਕੀ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਖ਼ਤ  ਜ ਣਕ ਰੀ 

ਜ਼ਮਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾ ਾਂ ਇਹ ਜ਼ਕੁੱ ਟ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵ ਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਣ ਵ ਲੀਆਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਿਾਂ 

ਸਬੰਧੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨ ਲ ਨ ਲ  ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੀ ਰੋਕਥ ਮ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇਨਿਰ ਸਮ ਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀਆਂ, ਸ ਹ ਦੀ ਸਵੁੱ ਛਤ  

ਅਤ ੇਹੋਰ ਰੋਕਥ ਮ ਉਪ ਵਾਂ' ਸਬੰਧੀ ਕਰਨਯੋਗ ਜਾਂ ਨ  ਕਰਨਯੋਗ ਹਦ ਇਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਦੁਹਰ ਏਗੀ। ਇਹ ਟੂਲਜ਼ਕੁੱ ਟ 

ਸ ਰੇ ਬਰ ਊਜ਼ਜੰਗ ਪਲੇਟਫ ਰਮਾਂ ਅਤ ੇਜ਼ਡਵ ਈਸਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਡ ਕਟਰੀ ਸਲ ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦ  



ਰ ਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਦਸ਼  ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸ ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜ ਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮ ਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਉਪਰ ਲ  ਹੈ। ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ 

ਜ਼ਬਮ ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੁੱ ਛਣਾਂ, ਯ ਤਰ  ਦੇ ਇਜ਼ਤਹ ਸ ਅਤ ੇਸੰਪਰਕ ਇਜ਼ਤਹ ਸ ਨ ਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸ ਰੇ ਆਮ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦ  

ਹਵ ਲ  ਜ਼ਦਤ  ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਬੁਲ ਰੇ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਹੀ ਜਨਤਕ ਮੇਲਜੋਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਜ਼ਦਰਤ ਹੈ ਅਤ ੇਕੋਜ਼ਵਡ 19 

ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਟੂਲਜ਼ਕੁੱ ਟ ਨੰੂ ਹੇਠ ਜ਼ਦਤੇ ਜ਼ਲੰਕੀ https://innovoidea.in/covidselftest/india/ ਤੋਂ 

ਡ ਊਨਲੋਡ ਕੀਤ  ਜ  ਸਕਦ   ਹੈ   । 
 

---------------------------- 

 

 


