
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 

 

ਬਲਬੀਰ ਸਿਿੰ ਘ ਸਿਿੱ ਧੂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸਿਵਲ ਹਿਪਤਾਲ ਫਜੇ਼ - 6 ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦਰੌਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਿ ਦ ੇਇਲਾਜ ਦ ੇਿਿੰ ਬਿੰ ਧ ਸਵਚ ਪਰਬਿੰ ਧਾਂ ਦਾ ਸਲਆ ਜਾਇਜਾ 

ਿਟਾਫ ਨੂਿੰ  ਕੀਤਾ ਪਰੇਸਰਤ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 8 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲ੍ਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਼ਿਮੀਨੀ ਸਜਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇ਼ਿਾ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ, ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ 
ਭਲ੍ਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਨੇ ਅਿੱਜ ਇਿ ੇਜਸਵਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਫੇ਼ਿ - 6 ਦਾ ਅਚਨਚਤੇ 
ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 
ਜਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕ ੇ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਲ੍ਈ ਪਾਜੇਜਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜਾਂ ਦ ੇਇਲ੍ਾਜ ਦਾ 
ਜਾਇ਼ਿਾ ਲੈ੍ਣ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਸਨੈੀਿਾਈਜੇਸ਼ਨ 
ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇ਼ਿਾ ਜਲ੍ਆ। 
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਿਾਫ ਨਾਲ੍ ਵੀ ਗਿੱਲ੍ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲ੍ਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿਾਫ ਨੰੂ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਜਦਵਾਇਆ ਜਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਪੈਰਾਫੇਰੀਅਲ੍ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂ ਜਨਰਸਵਾਰਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਜਕਹਾ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਮਹਨਤ ਅਤੇ ਲ੍ਗਨ ਦਾ ਫਲ੍ ਜਮਜਲ੍ਆ ਹੈ ਅਤ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਮਰੀ਼ਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇ ਘਰ ਚਲੇ੍ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਜਵਰੁਿੱ ਧ ਇਸ ਲ੍ੜਾਈ ਜਵਿੱਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਼ਿਰੂਰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। 
ਇਸ ਮਕੌੇ ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਪਰਾਪਰਿੀ ਕੰਸਲ੍ਿੈਂਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜਹ ਨੇ 2 ਿਰਮਾਮੀਿਰ ਗਨ ਤੋਂ 
ਇਲ੍ਾਵਾ 50 ਪੀਪੀਈ ਜਕਿੱਿਾਂ, 1000 ਜਿਰਪਲ੍ ਲੇ੍ਅਰ ਮਾਸਕ, 100 ਐਨ -95 ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਜਸੰਘ, ਪਰਾਪਰਿੀ ਕੰਸਲ੍ਿੈਂਿਸ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦ ੇ ਚੇਅਰਮਨੈ ਕਮਲ੍ਜੀਤ ਜਸੰਘ ਪੰਛੀ, ਪਰਧਾਨ ਕਮਲ੍ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਵਿੱ ਤ ਸਕਿੱਤਰ 
ਮਨਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਸਨ। 

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

ਸਿਹਤ ਮਿੰ ਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿਿੰ ਘ ਸਿਿੱ ਧ ੂਨੇ ਸਨਿੱਜੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਫੇਜ਼ 7 

ਸਵਿੱ ਚ ਿੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਸਹਿੰ ਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰਆੂਤ 

 

ਿੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਿਫਾਈ ਦੇ ਦੂਤ ਦਿੱ ਸਿਆ 

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 8 ਅਪਰੈਲ੍: 
 



"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲ੍ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ੜੀਂਦ ੇਕਦਮ 
ਚੁਿੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿੀਚੇ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਰਿੱਖਦ ੇਹੋਏ ਅਿੱਜ ਫੇ਼ਿ - 7 ਜਵਖੇ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਮੁਜਹੰਮ ਚਲ੍ਾਈ 
ਗਈ।" 

ਆਪਣੀ ਜਨਿੱਜੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਮੁਜਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕ ੇ ਅਿੱਜ ਇਿ ੇ ਜਸਹਤ ਅਤ ੇ
ਪਜਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲ੍ੀ ਤੋਂ ਜਵਧਾਇਕ ਸ. ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲ੍ਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲ੍ੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ। 
ਸੈਨੀਿਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਵਚ ਲ੍ਿੱ ਗੇ ਸਿਾਫ ਨੰੂ ਸਫਾਈ ਦ ੇਦੂਤ ਦਿੱਸਜਦਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਦਿੱਤਾ ਜਕ 
ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਸੈਨੇਿਾਈ਼ਿਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਸੰਬੰਧਤ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂ
਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਧਆਨ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰੋਗਾਣੂ-ਮਕੁਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ੍ਰਾਈਿ ਨਾਲ੍ ਸਪਰੇਅ 
ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਫਾਇਰ ਿੈਂਡਰ, ਹੈਂਡ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਝੁਿੱਗੀਆ ਂ
ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਪਜਹਲ੍ ਦ ੇਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮਕੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

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

ਸਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਿਸਹਯਗੋ ਨਾਲ ਚਿੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਘੜ੍ੂਿੰ ਆ ਂਸਵਖੇ ਿੂਬ ੇਦੀ 
ਿਿੱ ਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਕੋਸਵਡ-19 ਆਈਿੋਲੇਸ਼ਨ ਿਹਲੂਤ ਕੀਤੀ ਿਥਾਸਪਤ 

 

1000 ਬੈਡ ਦੀ ਕਆੁਰਨਟਾਈਨ ਿਹੂਲਤ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤ ੇਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਿਟਾਫ਼ ਲਈ 
ਵਿੱ ਖਰੀ ਆਈਿੋਲੇਸ਼ਨ ਿਹੂਲਤ ਉਪਲਿੱ ਬਧ 

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, ਅਪਰੈਲ੍ 8: 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤ ੇਚੰਡੀਗੜਹ ਯੂਨੀਵਰਜਸਿੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਜਵਰੁੁੁੁ ਿੱਧ ਇਸ 
ਜਵਸ਼ਵਜਵਆਪੀ ਜੰਗ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ’ਸੀ.ਯੂ ਏਡ’ ਤਜਹਤ ਘੜੂੰਆ ਂਜਵਖੇ ਸਬੂ ੇਦਾ 
ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਅਜਤ-ਆਧੁਜਨਕ ਮਡੈੀਕਲ੍ ਸੈਂਿਰ ਸਿਾਜਪਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ 
ਕੁਆਰਨਿਾਈਨ ਕਰਨ ਲ੍ਈ 1000 ਬੈਡ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦ ੇਇਲ੍ਾਜ ਲ੍ਈ 200 ਬੈਡ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ 
ਹਨ।  
 

ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲ੍ੀ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਕੋਜਵਡ-19 ਨਾਲ੍ ਨਜਜਿੱਠਣ ਲ੍ਈ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 
ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਜਸਿੀ ਦ ੇਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਜਤਆਰੀ ਤਜਹਤ ਭਜਵਿੱ ਖ ’ਚ ਜਕਸ ੇਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਜਿਤੀ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਸਹੂਲ੍ਤ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸੀ.ਯੂ 
ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਸਹੂਲ੍ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਜਵਿੱ ਖ ’ਚ ਸੰਕਿਕਾਲ੍ੀਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਸੰਕਰਜਮਤ ਮਾਮਜਲ੍ਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਵਿੱ ਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਵਿੱ ਚ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜਲ੍ਦ ਤੋਂ ਜਲ੍ਦ ਕਰ 
ਆਈਸੋਲੇ੍ਿ ਕਰ ਸਕੇ।ਸਰੀ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਜਸਿੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇ



ਸਿਾਫ਼ ਦ ੇਸ਼ੁਕਰਗੁ਼ਿਾਰ ਹਾਂ ਜਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੀ ਘਿੱਿ ਸਮੇਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵਿੱਡੀ ਸਹੂਲ੍ਤ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ 
ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਹਾਲ੍ੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਜਸਿੀ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਖਰੜ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ੍ 
ਜਪੰਡਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸੀਯੂ-ਏਡ ਮਜੁਹੰਮ ਚਲ੍ਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਜਿੇ ਯੂਨੀਵਰਜਸਿੀ ਦੇ ਵਲੰ੍ਿੀਅਰ 2000 ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਧ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਦ ੋਵਕਤ ਦਾ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਜਕ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤ ੇ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ 
’ਵਰਜਸਿੀ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਂਡ ਸਨੇੈਿਾਈ਼ਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਜਡਪਿੀ 
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਜਸਿੀ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਵਜਦਅਕ ਅਦਾਜਰਆ ਂ ਅਤ ੇ
ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਕਿ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਿੱ ਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 
 

ਇਸ ਮਕੌੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਖਰੜ ਸਰੀ ਜਹਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੀਮ ਸਮਤੇ ਚੰਡੀਗੜ 
ਯੂਨੀਵਰਜਸਿੀ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਸਹੂਲ੍ਤ ਦਾ ਮਆੁਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ ’ਵਰਜਸਿੀ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਜਤਆਰੀਆ ਂਦਾ ਜਾਇ਼ਿਾ ਜਲ੍ਆ। 
 

ਇਸ ਮਕੌੇ ਸ਼ਰੀ ਜਹਮਾਂਸ਼ ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਸੀਂ ਘੜੂੰਆਂ ਜਵਖੇ ਸੀ.ਯੂ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਸਹੂਲ੍ਤ ਦਾ 
ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਢੁਿੱ ਕਵੀਂ ਸਹੂਲ੍ਤ 
ਨੰੂ ਮੌਜੂਦ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ ਯੂਜਨਿ, ਦਵਾਈਆ,ਂ ਮਡੈੀਕਲ੍ ਿੀਮ ਲ੍ਈ ਪੀ.ਪੀ.ਈ 
ਜਕਿੱ ਿ ਅਤ ੇ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ੍ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਐਬਂੂਲ੍ੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲ੍ਤ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ 
ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਜਸਿੀ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਸਹੂਲ੍ਤ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲ੍ਈ ਲ੍ਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ 
ਦੇ ਜਪੰਡਾਂ ਅਤ ੇਖਰੜ ਜਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦ ੇਵਾਧੇ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਜਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਚੰਡੀਗੜਹ ਯੂਨੀਵਰਜਸਿੀ ਦ ੇਚਾਂਸਲ੍ਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਜਸੰਘ 
ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ’ਵਰਜਸਿੀ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਿਾਜਪਤ ਕੀਤ ੇਮਡੈੀਕਲ੍ ਸੈਂਿਰ ’ਚ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲ੍ਈ 
ਯੋਗ ਡਾਕਿਰਾਂ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਿਾਫ਼ ਨੰੂ ਤਨੈਾਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਦਜਕ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਨਾਲ੍ ਨਜਜਿੱਠਣ ਲ੍ਈ ਪੀ.ਪੀ.ਿੀ ਜਕਿੱ ਿਾਂ ਸਮਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਡੈੀਕਲ੍ ਉਪਕਰਨਾਂ 
ਨਾਲ੍ ਲੈ੍ਸ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਸੈਂਿਰ ਜਵਖੇ ਸਿਾਜਪਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ’ਵਰਜਸਿੀ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਇਲ੍ਾਜ ਲ੍ਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਸਲੰ੍ਡਰਾਂ ਅਤ ੇ
ਬਾਈਓਮੈਡੀਕਲ੍ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਦਜਕ ਜੇ ਭਜਵਿੱ ਖ ’ਚ ਲੋ੍ੜ ਪਈ ਤਾਂ 
ਇਸ ਸਹੂਲ੍ਤ ਨੰੂ 5000 ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ਤਿੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 
’ਵਰਜਸਿੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਲ੍ਈ ਜਜਿੇ 24 ਘੰਿੇ ਐਬਂੂਲ੍ੈਂਸ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕੰੁਮਲ੍ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ ਹੈ ਉਿ ੇਹੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ’ਵਰਜਸਿੀ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 
 

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

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਿ ਦ ੇ4 ਹਰੋ ਪਾਜੇਸਟਵ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਿਾਹਮਣ,ੇ ਿਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਪਿੰ ਡ ਜਵਾਹਰਪਰੁ 
ਨਾਲ ਿਬਿੰ ਧਤ 

ਉਿ ੇਸਪਿੰ ਡ ਦੀਆਂ 80 ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆ ਂਨੈਗਸਟਵ 



ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 8 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਵਿੱ ਚ ਅਿੱਜ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਚਾਰ ਹੋਰ ਪਾਜੇਜਿਵ ਮਾਮਲੇ੍ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 
ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਜਪੰਡ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਜਸ ਦ ੇਪਜਹਲ੍ਾਂ 11 ਪਾਜੇਜਿਵ ਮਾਮਲੇ੍ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 
ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍, ਇਕਿੱ ਲੇ੍ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਜੇਜਿਵ ਮਾਮਜਲ੍ਆ ਂਦੀ ਜਗਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ 
ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਵਿੱ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਪਾਜੇਜਿਵ ਮਾਮਜਲ੍ਆ ਂਦੀ ਜਗਣਤੀ ਕੁਿੱ ਲ੍ 30 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ 164 ਨਮੂਜਨਆ ਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ 118 

ਮਾਮਲੇ੍ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ 80 ਨਮੂਜਨਆ ਂਦੀ ਜਰਪੋਰਿ ਨੈਗਜਿਵ ਪਾਈ 
ਗਈ ਹੈ। 
 
 

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

 


