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ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਪਭਾਿਵਤ� ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਵਤਕਰਾ - ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਦਸਣ ਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜ� ਿਸਹਤ ਕ"ਦਰ� ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਪਰਕ 

ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਘਬਰਾਟ ਜ� ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 01881-227241 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਸੰਪਰਕ 

 
ਰੂਪਨਗਰ, 06 ਅਪੈ੍ਲ : ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ�ੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ 

ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼" ਨੰੂ ਸ#ਪਲ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲ%ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਉਨ% " ਨੰੂ ਖਾਣੇ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ% " ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਿਪੱਛਲੇ ਿਦਨੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼ ਤ2 ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ5 ਗਿਟਵ ਟੈਸਟ ਪਾਇਆ 

ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ2 ਿਕਸੇ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਸਾਇਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ਼ੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ 

ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਨ% " ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਸਸਪੈਕਿਟਡ ਹੈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹ: ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਪੋਜਿਟਵ ਹੀ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਲੈਬਰੋਟਰੀ ਿਵੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ"ਚ ਤ2 ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 

ਜ"ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਵ ਹੈ ਜ" ਨਹ: । ਉਨ% " ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜ"ਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਕੰਨਫਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜਿਟਵ ਨਹ: ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ%" ਨਾਲ ਸਵੱਸਥ ਹਨ  । ਉਨ% " ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਦ2 ਘਰ ਜਾ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਜ"ਦੇ ਹਨ ਤ" ਉਨ% " ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ%ਾ ਦਾ ਿਵਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇ। ਉਨ% " ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ% " ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ% " ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ% " ਦੇ 

ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ%" ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਦਬਾਅ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱੁਕ ਲੈਣ। ਉਨ% " ਿਜ਼ਲ%ਾ 

ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਮਲਣ ਤ" ਉਹ ਿਜ਼ਲ%ਾ 

ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜ਼" ਨਜਦੀਕੀ ਿਸਹਤ ਕ=ਦਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ% " ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਸਹਤ ਨੰੂ 

ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜ" ਿਕਸੇ ਤਰ%" ਦੀ ਘਬਰਾਟ ਜ" ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤ" ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 01881-227241 

ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਡਾਕਟਰ" ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲ2 ਉਨ% " ਦੀ ਹਰ ਤਰ%ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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47 ਸ'ਪਲ� ਿਵਚ�  42 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨ) ਗਿਟਵ, 03 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੈਿਡੰਗ ਅਤੇ 02 ਕੇਸ ਪੋਜਿਟਵ- ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ  

 
ਚੰਡੀਗੜ� ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਿਵਖੇ ਚੱਲ ਿਰਹੇ ਿਪੰਡ ਚਤਾਮਲੀ ਿਨਵਾਸੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ� ਿਵਖੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 

ਕਾ0ਟ 

 
ਰੂਪਨਗਰ, 06 ਅਪੈ੍ਰਲ : ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ�ੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਜ਼ਲ%ੇ  ਿਵੱਚ 

ਕੱੁਲ 02 ਕੇਸ ਪਾਜਿਟਵ ਹਨ। ਿਜ਼ਲ%ਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੋਿਰੰਡਾ ਦੇ ਿਪੰਡ ਚਤਾਮਲੀ ਿਨਵਾਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਿਹਲ" ਤ2 ਹੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ% ਿਵਖ ੇਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜਿਟਵ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ% ਿਵਖੇ ਹੀ 

 ਕਾ?ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ%" ਨਾਲ ਿਜ਼ਲ%ੇ  ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 02 ਕੇਸ ਹੀ ਪੋਜਿਟਵ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ%" ਨਾਲ ਿਜ਼ਲ%ੇ  ਿਵੱਚ 

ਲਏ ਗਏ 47 ਸ#ਪਲ" ਿਵਚ2  42 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨ5 ਗਿਟਵ, 03 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੈਿਡੰਗ ਅਤੇ 02 ਕੇਸ ਪੋਜਿਟਵ ਹਨ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕ ਪੋਜਿਟਵ ਕੇਸ" ਿਵਚ2 ਚਤਾਮਲੀ ਿਨਵਾਸੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ੋ ਿਕ 

ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ% ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਦੇ 02 ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਬਰ" ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਗਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸ#ਟਰ ਬਨੂੜ 

ਿਵਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ  ਿਪੰਡ ਚਤਾਮਲੀ 

,ਚਤਾਮਲਾ ਅਤੇ ਿਧਆਨਪੁਰ" ਤਿਹਸੀਲ ਮੋਿਰੰਡਾ ਿਜ਼ਲ%ਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਿਪੰਡ" ਿਵਖੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਹਿਤਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ  ਕੰਨਟੇਨਮ#ਟ ਪਲਾਨ (ਕੋਿਵਡ - 19 ) ਦੇ ਿਨਯਮ" ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
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ਿਕਸੀ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਿਨੱਜਠਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ%ੇ  ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 91 ਬੈਡ ਦੇ 02 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ - 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ 47 ਮਰੀਜ਼" ਦਾ ਇਲਾਜ  

42 ਮਰੀਜ਼" ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨ5 ਗਿਟਵ ਆਉਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਕਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਘਰ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼" ਦਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਪਰੂਾ ਿਖਆਲ 

ਿਜ਼ਲ%ੇ  ਿਵੱਚ 530 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਿਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇਵਾ - ਿਸਵਲ 

ਸਰਜਨ 

 
ਰੂਪਨਗਰ, 06 ਅਪੈ੍ਰਲ : ਿਕਸੀ ਵੀ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨੱਜਠਣ ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ਲ%ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ%" ਨਾਲ ਮੂਸਤੇਦ ਹ ੈ

ਿਜਲ%ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ2 ਿਜਲ%ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਪੜ ਿਵਖੇ 55 ਬੈਡ ਅਤੇ 36 ਬੈਡ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਨੰਗਲ ਿਵਖੇ 

ਿਤਆਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ%" ਨਾਲ ਿਜ਼ਲ%ੇ  ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 91 ਬੈਡ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 

ਿਜਨ% " ਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਈਕੁਊਪਮ#ਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ% " ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 

ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼" ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਿਜਨ% " ਦੇ ਿਵਚ2 42 ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਨ5 ਗਿਟਵ ਆਈ 

ਸੀ ,ਿਜ਼ਨ% " ਨੰੂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। 03 ਕੇਸ" ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੈਿਡੰਗ ਹੈ ਅਤੇ 02 ਪੋਜਿਟਵ ਹਨ, 

ਿਜਨ% " ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਗਆਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸ#ਟਰ ਬਨੂੜ ਿਵਖ ੇ ਿਸ਼ਫਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

 ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ% " ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਜ਼ ਿਵੱਚ ਖਾਣੇ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ%" ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ% " ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤ" ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ । ਇਨ% " 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਉਨ% " ਮਰੀਜ" ਨੰੂ ਰੱਿਖਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਸ਼ੱਕੀ ਜ" ਪੋਜ਼ਿਟਵ ਕਸੇ ਹਨ। ਉਨ% " ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਰੱਿਖਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ 

ਵੀ ਜ਼ਾਇਜ ਮੰਗ ਨੰੂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ ਹੈ। ਉਨ% " ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 

ਵਾਰਡਜ਼ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼" ਨ�  ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਨ% " ਨੰੂ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ2 ਹਰ ਸੰਭਵ 

ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜ"ਦੀ ਹੈ।  

 ਿਜ਼ਲ%ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵਚ2 ਨ5 ਗਿਟਵ ਿਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ 

ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਅਪੈ੍ਰਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ% " ਦੱਿਸਆ ਿਕ  ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ" ਦਾ ਵਤੀਰਾ 

ਉਨ% " ਪ�ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਿਰਹਾ । ਉਨ% " ਨੰੂ ਜਦ2 ਵੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਖਾਣੇ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਨ% " 

ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਉਨ% " ਨ�  ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ" ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ  ਿਕ ਿਜਲ%" ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਿਹਿਤਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ" ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣ। 



 ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਿਜ਼ਲ%ਾ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ: 

ਹੈ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ" ਉਹ ਿਸਹਤ ਕ=ਦਰ ਨਾਲ ਜਰੂਰ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ2  ਬਣਾਏ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਤਰ%ਾ  ਨਾਲ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ 

ਜ"ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼" ਦੀ ਲੈਬੋਟਰੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸ#ਪਲ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

 ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਐਚ.ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ%ੇ  ਿਵੱਚ 530 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ, 

ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ% " ਨ�  ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ" , ਸਮੂਹ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ 

ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ" ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਿਦਆ ਹੋਇਆ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਿਖਮ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ%" ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ2 ਇਨ% " ਨੰੂ ਸੌਿਪਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸਨੰੂ 

ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਿਨਭਾਇਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਰੂਪਨਗਰ 

 
ਿਜਉਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨ4  ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ� ਦੀ ਮਦੱਦ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਰੂਪਨਗਰ ਨੰੂ ਸੌਿਪਆ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 

ਦਾ ਚੈੱਕ 

 
ਰੂਪਨਗਰ 06 ਅਪ�ੈਲ 2020 - ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਪ�ਧਾਨ ਿਜਉਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੋਪੜ ਨ�  ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ" ਦੀ ਮਦੱਦ ਲਈ 

ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨ" 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਨੰੂ ਸੌਿਪਆ 

।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਰਮਾ,ਸਾਿਹਲ ਅਹੁਜਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾਰਾ ਸੱਕਤਰ ਿਜਉਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ 

ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਿਗਿਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰ#ਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿਜ਼ਲ%ਾ ਬ�"ਚ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਨਾਮ 

ਸਟੇਟ ਬੈਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਿਵਖੇ ਅਕਾ?ਟ ਖੋਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰ; 55053096065 ਅਤੇ IFSC 

Code – SBIN0050419 ਹੈ। ਉਨ% " ਨ�  ਸਮੂਹ ਿਜ਼ਲ%ਾ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਕਤ 

ਅਕਾ?ਟ ਨੰਬਰ ਿਵੱਚ ਕੋਨਟ�ੀਿਬਊਟ ਕਰ ਵੱਧ ਤ2 ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ 

ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ" ਸੰਸਥ" ਇਸ ਤਰ%" ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ" ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ 

ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲ�  40 ਕੁਆਇੰਟਲ ਆਟਾ 25 ਕੁਆਇੰਟਲ ਸ਼ੂਗਰ 08 ਕੁਆਇੰਟਲ ਚੌਲ 

ਅਤੇ 7.5 ਕੁਆਇੰਟਲ ਦਾਲ ਦੇ ਫੂਡ ਪੈਕਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਿਜ਼ਲ�� ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੌਪ ੇ

 
ਰੂਪਨਗਰ, 06 ਅਪੈ੍ਰਲ -  ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲ2  40 ਕੁਆਇੰਟਲ ਆਟਾ 25 ਕੁਆਇੰਟਲ ਸ਼ੂਗਰ 

08 ਕੁਆਇੰਟਲ ਚੌਲ ਅਤੇ 7.5 ਕੁਆਇੰਟਲ ਦਾਲ ਦੇ ਫੂਡ ਪੈਕਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਿਜ਼ਲ%" ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੌਪੇ ਗਏ । 

ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ  ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ 

ਚੈਰੀਟੇਬ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਜੇ.ਜੱਗੀ ਵੱਲ2  ਮੈਨਿਜੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ. ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤਿਹਤ ਉਕਤ 

ਰਾਸ਼ਨ ਿਜਲ%ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ਼ੋ ਯੋਜਨਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ" ਤੱਕ ਪਹੰ◌ੁਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨ% " ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲ2 ਪਿਹਲ" ਵੀ ਜਰਰੂਤ ਪਣੈ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲ2 ਹਰ ਤਰ%" ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ 

ਜ"ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜ"ਦੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਸ ਮੌ◌ੇਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੰਨਾ ਗੁਰਵੀਰ ਿਸੰਘ ਓਬਰਾਏ ਸੁਖਦੇਵ 

ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਦਨ ਗੁਪਾਤ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 


