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ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਗੇਿਟਵ ਆਉਣ ਤ! ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤ! ਿਮਲੀ ਛੁ% ਟੀ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਅਫ਼ਸਰ' ਨ( ਫ਼ੁਲ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਜੋਤ ਨੂੰ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਦ% ਤੀ ਵਧਾਈ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਵਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਿਜ਼ਿਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਨਹ.- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਿਫਰੋਜਪੁਰ, 29 ਅਪੈਲ ( )
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਆਏ ਪਿਹਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਿਜ਼ਿਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਕ'ਸਟੇਬਲ ਪਰਮਜੋਤ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਗੇਿਟਵ ਆਉਣ ਤ!
ਬਾਅਦ ਬੁ% ਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤ! ਿਡਸਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਤ! ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਤੇ
ਕ'ਸਟੇਬਲ ਪਰਮਜੋਤ ਤੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ' ਨ( ਫੁ% ਲ' ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਿਦ% ਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਸਿਲਪ ਵੀ ਿਦਤੀ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ( ਪਰਮਜੋਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਡਾਕਟਰ' ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ
ਪਰਮਜੋਤ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਸ ਨ( ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਿਦ% ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅ%ਜ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤ! ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ
ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦ% ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ' ਦ% ਿਸਆ ਿਕ ਪਰਮਜੋਤ ਦਾ 27 ਅਪੈਲ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਸ;ਪਲ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਸ;ਪਲ 28 ਅਪੈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜ'ਚ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵ' ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਗੇਿਟਵ
ਆਉਣ ਤ! ਬਾਅਦ ਅ%ਜ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤ! ਿਡਸਚਾਰਜ ਕਰ ਿਦ% ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ' ਦ% ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਗ% ਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁ ਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਿਜ਼ਿਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਨਹ. ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ. ਿਫਰ ਕੋਰੋਨਾ
ਮੁਕਤ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ'।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ( ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ' ਅਤੇ ਅਫਸਰ' ਦੀ ਹੌ?ਸਲਾ ਅਵਜਾਹੀ
ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਅਗੇ ਆਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜੰ ਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਣ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ( ਕਹਾ ਿਕ
ਕੋਰੋਨਾ ਿਖਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਿਜਨਾੰ ਦੀ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਿਮਹਨਤ ਸਦਕਾ
ਸਾਡਾ ਿਜਲਾ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਿਕਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕ'ਸਟੇਬਲ ਪਰਮਜੋਤ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅ%ਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤ! ਛੁ% ਟੀ ਿਮਲੀ ਹੈ ਨ( ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਸ'ਝੇ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ' ਵ% ਲ! ਪੂਰੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ' ਉਸ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰ% ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
ਦਵਾਈ ਤ! ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਤ% ਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮB ਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਿਮਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ! ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵ% ਲ! ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ'
ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆCਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁ% ਿਛਆ ਜ'ਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਜੋਤ ਨ( ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ
ਪਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਿਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ%. ਨਵਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਨ( ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਿਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ
ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮਰੀਜ ਕ'ਸਟੇਬਲ ਪਰਮਜੋਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾਿਖਲ ਸੀ, ਜੋਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅ%ਜ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ! ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਕੇ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ
ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਿਸਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
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ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵ% ਲ! ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵ% ਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰ% ਖਣ ਬਾਰੇ
ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ: ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 29 ਅਪੈਲ ( )ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਿਸ% ਧੂ ਵ% ਲ! ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਮ% ਦੇਨਜ਼ਰ
ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵ% ਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰ% ਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਨ( ਦ% ਿਸਆ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ% ਲ!
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ/ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕ ਿਹ% ਤ ਿਵ% ਚ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵ% ਚ ਕਰਿਫਊ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋ ਕ' ਦੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਭਾਵB ਸਰਕਾਰ ਨ( ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ' ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦ% ਤੀ ਹੈ।
ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ! ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇ%ਕ ਿਵਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਕੰ ਮ
ਵਾਲੀ ਥ' ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮB ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮB ਿਵ% ਚ ਕੁ% ਝ ਫਾਸਲਾ
ਰ% ਖੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਵੀ ਸਮB ਿਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰ ਮ ਿਵ% ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ', ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ
ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥ' ਤੇ ਇਸ ਤਰ' ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਘ% ਟੋ-ਘ% ਟ 1
ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰ% ਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ ਨਵਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਨ( ਅ%ਗੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬੁਖਾਰ ਜ' ਹੋਰ ਲ%ਛਣ ਿਜਵB ਖੰ ਘ/ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵ% ਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵ% ਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ
ਵਰਕਰ' ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦ% ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਹ% ਥ ਨਾ ਿਮਲਾਉਣ ਜ' ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਮਨਰੇਗਾ
ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਿਬਨ' ਕੰ ਮ ਤ! ਨਾ ਘੁੰ ਮਣ ਅਤੇ ਉਨ' ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ/ਸਾਈਟ ਤ! ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦ% ਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ' ਅ%ਗੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਪੰ ਚ/ਜੀਆਰਐਸ ਸਮੇਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮB ਕ% ਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ
ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨ%ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਵੀ
ਕਵਰ ਕਰੇ। ਕ% ਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਵਰਤ! ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹ% ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼' ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦ% ਸਿਦਆਂ, ਉਨ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥ' ਤੇ ਲੋ ੜ.ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ' ਨੂੰ ਪੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਜਦ!
ਵੀ ਹ% ਥ ਧੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ , ਉਹ ਘ% ਟੋ-ਘ% ਟ ਹ% ਥ' ਨੂੰ 20 ਸੈਿਕੰ ਡ ਤ% ਕ ਚੰ ਗੀ ਤਰ' ਧੋਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਥੇਲੀ, ਹ% ਥ ਦਾ
ਿਪਛਲਾ ਪਾਸਾ, Cਗਲ' ਅਤੇ ਅੰਗੂਠ( ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ' ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹ% ਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਹਰ ਦੋ ਘੰ ਟੇ
ਬਾਅਦ ਹ% ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Kਪਰ ਦ% ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ! ਪਿਹਲ' ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤ!
ਬਾਅਦ ਹ% ਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ/ਖੰ ਘ/ਿਛ% ਕ/ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵ% ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ, ਤ' ਉਹ
ਖੁਦ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਮB ਿਸਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇ%ਕ ਦੂਜੇ ਤ! ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ' ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ/ਸਨਕਸ ਇ%ਕਿਠਆਂ ਨਹ. ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵ% ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ!
ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ ਜ'ਦਾ ਹੈ ਤ' ਉਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ. ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 / ਸਟੇਟ
ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 01722920074/08872090029 ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ' ਜੋ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ
ਪਤਾ ਲ%ਗ ਸਕੇ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਵ% ਖ ਵ% ਖ ਥ'ਵਾ ਤ! ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਥ'ਵ' ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ - ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ! ਪਰਤੇ 86 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਐਸਬੀਐਸ ਕਾਲਜ ਿਵਖੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸ;ਪਲ ਟੈਸਟ
ਲਈ ਲੈ ਬ ਿਵਚ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇੰਤਜਾਮ
ਿਫਰੋਜਪੁਰ 29 ਅਪੈਲ ( ) ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਿਬਆਂ ਤ! ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਪਰਤੇ ਵ% ਖ ਵ% ਖ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਿਦਨ' ਲਈ ਕੁਆਰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ' ਦੀ ਸ;ਪਿਲੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ( ਿਦ% ਤੀ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ( ਦ% ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ 3 ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸ;ਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ! ਇ%ਕ ਿਵਚ 86, ਦੂਜੇ ਿਵਚ 60
ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਵਚ 24 ਿਵਅਕਤੀ ਕੁਆਰਨਾਈਨ ਹਨ। ਉਨ' ਦ% ਿਸਆ ਿਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ! ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਆਏ 86
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਐਸਬੀਐਸ ਕਾਲਜ ਿਵਖੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨ' ਦੇ ਸ;ਪਲ ਲੈ ਕੇ ਟੈੱਸਟ ਲਈ ਲੈ ਬ ਿਵਖੇ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਹਨ। ਇਸ ਤ! ਪਿਹਲ' ਜ਼ੀਰਾ ਿਵਚ ਆਏ 60 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੋਿਦਆ ਿਵਿਦਆਿਲਆ ਮਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਿਵਖੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨ' ਦੀ ਸ;ਪਿਲੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ! ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੀ ਥ' ਲਖਮੀਰ ਪੁਰੇ ਿਵਖੇ 24 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ' ਦੇ ਵੀ ਸ;ਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ' ਦ% ਿਸਆ ਿਕ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸ;ਟਰਾ ਿਵਖੇ ਪੁਖਤਾ ਪਬੰ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਨ' ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਉਨ' ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਗੇਰਾ ਉਥੇ ਹੀ ਮੁਹ%ਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਿਦ% ਕਤ ਨਹ. ਆਉਣ ਿਦ% ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ'
ਦ% ਿਸਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤ! ਬਾਅਦ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ( ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ' ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰ! ਆਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਹਰ! ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤ! ਆCਦਾ ਹੈ ਤ' ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇ। ਉਨ' ਿਕਹਾ
ਅਸ. ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ' ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਜ਼ਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਿਜ਼ਲਾ ਬਿਣਆ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਲੋ ਕ ਪਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤ' ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ
ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ! ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪਮੁ% ਖ ਸਕ% ਤਰ ਨ( ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਚ% ਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਿਵ% ਚ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ
ਿਤਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪਸ਼ੰ ਸਾ ਕੀਤੀ
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ( ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸ;ਟਰ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸਹੂਲਤ' ਦਾ ਿਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵ% ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਜ' ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਿਕਸਾਨ' ਨਾਲ ਵੀ ਗ% ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 29 ਅਪੈਲ 2020 ( )
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਚ% ਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਿਵ% ਚ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ' ਦੀ ਰਿਵਊ ਕਰਨ
ਦੇ ਲਈ ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪਮੁ% ਖ ਸਕ% ਤਰ ਸੀ. ਵੀਕੇ ਜੰ ਜੂਆ ਬੁ% ਧਵਾਰ ਨੂੰ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਇ%ਥੇ ਉਨ' ਨ( ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪੰ ਡ ਹਕੂਮਤ ਿਸੰ ਘ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸ;ਟਰ, ਿਸਵਲ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵ% ਚ ਚ% ਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰ ਘ ਕਾਲਜ ਿਵ% ਚ ਚ% ਲ ਰਹੇ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸ;ਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵ% ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਜ' ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ। ਵ% ਖ-ਵ% ਖ ਸਥਾਨ' ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਚ% ਲ ਰਹੀ ਜੰ ਗ ਿਵ% ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਮੁ% ਖ ਿਵਭਾਗ' ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ' ਨ( ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵ% ਲ! ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ' ਦੀ ਪਸ਼ੰ ਸਾ ਕੀਤੀ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੀ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ( ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਦ% ਿਸਆ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ% ਲ! ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ
ਦੇ ਪਮੁ% ਖ ਸਕ% ਤਰ ਸੀ. ਵੀਕB ਜੰ ਜੂਆ ਨੂੰ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵ% ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਚ% ਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੋ ਰਹੇ
ਕਾਰਜ' ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੁ% ਧਵਾਰ ਨੂੰ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰ ਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤ! ਪਿਹਲਾ ਉਨ'
ਨ( ਿਪੰ ਡ ਹਕੂਮਤ ਿਸੰ ਘ ਵਾਲਾ ਿਵ% ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤ! ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰ ਘ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ
ਸਟੇਟ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਫੈਸਿਲਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ Kਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਬੰ ਧ' ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ। ਇਸ ਤ! ਬਾਅਦ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ
ਜਾ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵ% ਲ! ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਬੰ ਧ' ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ( ਦ% ਿਸਆ
ਿਕ ਵੀਕੇ ਜੰ ਜੂਆਂ ਨ( ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਸ਼ੰ ਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ' ਵ% ਲ! ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ' ਤੇ ਤਸ% ਲੀ ਪਗਟ ਕੀਤੀ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ(
ਦ% ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵ% ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਖਲਾਫ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵ% ਲ! ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁ% ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਪੰ ਡ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਿਵਖੇ 100 ਬੈੱਡ'
ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸ;ਟਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 500 ਬੈੱਡ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਵ% ਚ ਕਣਕ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲੌ ◌ੇ ਿਵ% ਚ ਹੁਣ ਤ% ਕ 3.42 ਲ%ਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕੁ% ਲ
ਕਣਕ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵ% ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਿਲਫਿਟੰ ਗ ਹੋ ਚੁ% ਕੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵ% ਚ
ਰਾਈਸ ਚਾਵਲ ਸੈਲਰ' ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕBਦਰ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵ% ਚ 226 ਕBਦਰ' ਤੇ ਖਰੀਦ ਚ% ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ'
ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁ% ਿਕਆ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਇ%ਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤ! ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ
ਚਲਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਰਿਵੰ ਦਰਪਾਲ ਿਸੰ ਘ, ਐੱਸਡੀਐਮ ਅਿਮਤ ਗੁਪਤਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਕੰ ਵਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

