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ਜ਼ਸਵਲ ਸਸਪਤਹਲ ਨੰੂ ਜ਼ਸਲੀ  ਵੱਡੀ  ਸਸੂਲਤ, ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਹਸਨ ਨੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਸਪਤਹਲ ਨੰੂ ਜ਼ਦੱਤੇ  2 ਵੈਂਟੀ ਲੇ ਟਰ
ਵੈਂਟੀ ਲੇ ਟਰ ਐਸਆਰਟ ਅਤੇ  ਸਹਟ-ਐਡਂ ਸਡੋ ਸਸੂਲਤਾ ਨਹਲ ਲੈਸ, ਸੀ ਰੀ ਅਸ ਸਰੀ ਜ਼ਾ ਦੀ  ਜਹਨ ਬਚਹਉਣ ਜ਼ਵਚ

ਜ਼ਸਲੇ ਗੀ  ਸੱਦਦ

ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਜ਼ਸਵਲ ਸਸਪਤਹਲ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ ਦੀ ਆਂ ਜ਼ਸਸਤ ਸਸੂਲਤਾ ਜ਼ਵਚ ਵਹਾਹ ਕਰਦੇ  ਸੋ  ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ
ਪ੍ਰਸ਼ਹਸਨ ਵੱਲੋ 2 ਆਾਰਜ਼ਨਕ ਸਸੂਲਤਾ ਵਹਲੇ  ਵੈਂਟੀ ਲੇ ਟਰ ਸਰਸੱਟਆ ਕਰਵਹ  ਗ  ਸਨ। ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਸਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ:

ਕਰਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤੇ  ਐਸਡੀ ਐਸ ਅਜ਼ਸੱਤ ਗਰਪਤਹ ਵੱਲੋ ਜ਼ਸਵਲ ਸਸਪਤਹਲ ਜ਼ਵਿੇ  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਹ. ਨਵਦੀ ਪ ਜ਼ਸੰਘ
ਨੰੂ ਸੌਪ ਜ਼ਦੱਤੇ  ਗ  ਸਨ। ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਸਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ: ਕਰਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਵਲ ਸਸਪਤਹਲ ਨੰੂ ਵੈਂਟੀ ਲੇ ਟਰ
ਦੀ  ਬਸਰਤ ਸੀ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ , ਜ਼ਜਸ ਲਟ 2 ਵੈਂਟੀ ਲੇ ਟਰ ਜ਼ਸਵਲ ਸਸਪਤਹਲ ਨੰੂ ਸਰਸੱਟਆ ਕਰਵਹ  ਗ  ਸਨ। ਉਨ੍ਾ
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵੈਂਟੀ ਲੇ ਟਰ ਦੀ  ਸਸੂਲਤ ਸੋਣ ਨਹਲ ਕਟ ਸੀ ਰੀ ਅਸ ਕੇ ਸਾ ਨੰੂ ਸੰਭਹਜ਼ਲਆ ਜਹ ਸਕਦਹ ਸੈ।ਉਨ੍ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਰਸ ਦੀ  ਸਸਾਸਹਰੀ  ਦੇ  ਸੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਹਸਨ ਵੱਲੋ ਪਰਤਤਹ ਪ੍ਰਬੰਾ ਕੀ ਤੇ  ਗ  ਸਨ, ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਕਸਹ
ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਜ਼ਵਚ ਜੇ ਕਰ ਕੋਟ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਰਸ ਨਹਲ ਸਬੰਜ਼ਾਤ ਸੀ ਰੀ ਅਸ ਕੇ ਸ ਆਉਂਦਹ ਸੈ ਤਾ ਉਸ ਜ਼ਵਚ ਵੀ  ਇਰਸ

ਵੈਂਟੀ ਲੇ ਟਰ ਦੀ  ਸਦਦ ਲਟ ਜਹਵੇ ਗੀ ।
ਇਰਸ ਸਬੰਾੀ  ਸੋਰ ਜਹਣਕਹਰੀ  ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਹ. ਨਵਦੀ ਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵੈਂਟੀ ਲੇ ਟਰ ਜ਼ਸਲਣ

ਨਹਲ ਜ਼ਸਵਲ ਸਸਪਤਹਲ ਨੰੂ ਵੱਡੀ  ਸਸੂਲਤ ਜ਼ਸਲੀ  ਸੈ। ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਕਸਹ ਜ਼ਕ ਇਰਸ ਵੈਂਟੀ ਲੇ ਟਰ ਐਸਆਰਆਟ ਕੰਪੈਜ਼ਟਬਲ
ਸੈ ਅਤੇ  ਇਰਸ ਵੈਂਟੀ ਲੇ ਟਰ ਜ਼ਵਚ ਸਹਟ-ਐਡਂ ਸਡੋ ਦੀ  ਸਰਜ਼ਵਾਹ ਵੀ  ਸੈ। ਇਰਸ ਸਸੂਲਤਾ ਸੀ ਰੀ ਅਸ ਸਰੀ ਜ਼ ਲਟ

ਸਦਦਗਹਰ ਸਹਬਤ ਸੋਣਗੀ ਆਂ। ਉਨ੍ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵੈਂਟੀ ਲੇ ਟਰ ਦੀ  ਸਸੂਲਤ ਜ਼ਸਲਣ ਨਹਲ ਕਟ ਲੋਕਾ ਦੀ ਆਂ ਜਹਨਾ
ਬਚਹਟਆਂ ਜਹ ਸਕਦੀ ਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਸਵਲ ਸਸਪਤਹਲ ਨੰੂ ਵੈਂਟੀ ਲੇ ਟਰ ਸਰਸੱਟਆ ਕਰਵਹਉਣ ਲਟ ਡਹ. ਨਵਦੀ ਪ ਜ਼ਸੰਘ
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਸਸ਼ਨਰ ਦਹ ਾੰਨਵਹਦ ਕੀ ਤਹ। ਇਰਸ ਸੌਕੇ  ਐਸਐਸਓ ਅਜ਼ਵਨਹਸ਼ ਜ਼ਜੰਦਲ, ਡਹ. ਜ਼ਵਸ਼ਹਲ

ਬਜਹਜ ਵੀ  ਸਹਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਬੇ ਰਰਜ਼ਗਹਰ ਨੌਜਵਹਨਾ ਨੰੂ ਰਰਜ਼ਗਹਰ ਜ਼ਦਵਹਉਣ ਲਟ ਰੋਜ਼ਗਹਰ ਉਤਪਤੀ  ਅਤੇ  ਜ਼ਸਿਲਹਟ ਜ਼ਵਭਹਗ ਵੱਲੋ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀ ਤਹ ਜ਼ਗਆ ਸੈ ਆਨਲਹਟਨ
ਪੋਰਟਲ PGRKAM

ਬੇ ਰਰਜ਼ਗਹਰ ਨੌਜਵਹਨ http://www.pgrkam.com ਤੇ  ਆਪਣਹ ਨਹਸ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਸਨ

ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਗਹਰ ਅਤੇ  ਕਹਰੋਬਹਰ ਜ਼ਬਊਰਰੋ, ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ ਦੇ   ਸੀ .ਟ.ਓ-ਕਸ-ਵਾੀ ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਸਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਹਸ)
ਸ. ਰਜ਼ਵੰਦਰਪਹਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਾੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਹਬ ਸਰਕਹਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਸਸ਼ਨ ਘਰ- ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਹਰ ਤਜ਼ਸਤ ਿੋਲੇ  ਗ  ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਜ਼ਬਊਰਰੋ ਆਫ਼
ਰੋਜ਼ਗਹਰ ਅਤੇ  ਕਹਰੋਬਹਰ  ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ ਵੱਲੋ ਬੇ ਰਰਜ਼ਗਹਰ ਨੌਜਵਹਨਾ ਨੰੂ ਰਰਜ਼ਗਹਰ ਜ਼ਦਵਹਉਣ ਜ਼ਵਚ ਸਸਹਟ ਜ਼ਸੱਾ ਸੋ  ਸਨ। ਇਰਸੇ  ਸੰਤਵ
ਅਾੀ ਨ ਰੋਜ਼ਗਹਰ ਉਤਪਤੀ  ਅਤੇ  ਜ਼ਸਿਲਹਟ ਜ਼ਵਭਹਗ, ਪੰਜਹਬ ਵੱਲੋ PGRKAM ਆਨਲਹਟਨ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀ ਤਹ ਜ਼ਗਆ ਸੈ, ਜ਼ਜਸ
ਤਜ਼ਸਤ ਸਬੰਜ਼ਾਤ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦੇ  ਪੜ੍ੇ -ਜ਼ਲਿੇ  ਨੌਜਵਹਨ ਘਰ ਬੈBੇ ਸੀ  ਆਨਲਹਟਨ ਇਰਸ ਦੀ  ਵੈੱਬਸਹਟਟ http://www.pgrkam.com ਤੇ 
ਆਪਣਹ ਨਹਸ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਸਨ। ਵਾੀ ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਸਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਹਸ) ਜੀ  ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਨਲਹਟਨ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ
ਪ੍ਰਹਰਥੀ ਆਂ ਦੀ  ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਗਹਰ ਅਤੇ  ਕਹਰੋਬਹਰ ਜ਼ਬਊਰਰੋ, ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ ਵੱਲੋ ਟੇ ਲੀ ਫੋਨ ਰਹਸਂ ਕਹਊਸਜ਼ਲੰਗ  ਵੀ  ਕੀ ਤੀ  ਜਹ ਰਸੀ  ਸੈ ਤਾ ਜੋ
ਪ੍ਰਹਰਥੀ ਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾ ਦੀ  ਅਗਲੇ ਰੀ  ਜ਼ਵੱਜ਼ਦਅਕ ਯੋਿਗਤਹ, ਸਰਕਹਬਲੇ  ਦੀ ਆਂ ਪ੍ਰੀ ਜ਼ਿਆਵਾ, ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਪਤ ਅਸਹਸੀ ਆਂ, ਸਵੈ-ਰਰਜ਼ਗਹਰ ਸਬੰਾੀ 

ਉਚੇ ਰੀ  ਜਹਣਕਹਰੀ  ਸਰਸੱਟਆ ਕਰਵਹਟ ਜਹ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਾ ਨੇ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦੇ  ਪੜ੍ੇ -ਜ਼ਲਿੇ  ਨੌਜਵਹਨਾ ਨੰੂ ਅਪੀ ਲ ਕੀ ਤੀ  ਜ਼ਕ ਉਸ ਵੱਾ ਤੋ ਵੱਾ
ਤੋ ਵੱਾ ਜ਼ਗਣਤੀ  ਜ਼ਵਚ ਇਰਸ ਆਨਲਹਟਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ  ਆਪਣਹ ਨਹਸ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਕਰਕੇ  ਇਰਸ ਦਹ ਲਹਸਹ ਲੈਣ।
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ਸਰਣ ਜ਼ਸਵਲ ਸਸਪਤਹਲ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ ਨਸਂ ਰਸੇ ਗਹ ਰੈਫ਼ਰਲ ਸਸਪਤਹਲ -ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਗੰਭੀ ਰ ਅਵਸਥਹ ਜ਼ਵਚ ਆਟ ਗਰਭਵਤੀ  ਔਰਤ ਦੀ  ਬਚਹਟ ਜਹਣ, ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਤਰਦ ਕੀ ਤੀ  ਅਗਵਹਟ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ( )

ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਹ. ਨਵਦੀ ਪ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ  ਅਗਵਹਟ ਸੇ B ਜ਼ਸਸਤ ਜ਼ਵਭਹਗ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਅੰਦਰ ਜ਼ਸਸਤ ਸੇ ਵਹਵਾ ਨੰੂ ਜ਼ਬਸਤਰ
ਬਣਹਉਣ ਜ਼ਸੱਤ ਲਗਹਤਹਰ ਅਣਥੱਕ ਯਿਤਨ ਜਹਰੀ  ਸਨ। ਇਰਸੇ  ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲੇ  ਜ਼ਵਚ ਤਹਜਾ ਜ਼ਸਸਹਲ ਉਦੋ ਜ਼ਸਲੀ  ਜਦੋ ਕੱਲ੍ ਦੇ ਰ ਰਹਤ ਜ਼ਸਵਲ

ਸਸਪਤਹਲ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਜ਼ਵਿੇ  ਆਟ ਅਜ਼ਤ ਗੰਭੀ ਰ ਅਵਸਥਹ ਵਹਲੀ  33 ਸਹਲਹ ਗਰਭਵਤੀ  ਔਰਤ ਦੀ  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਤਰਦ ਸਰਜਰੀ  ਦੀ 
ਅਗਵਹਟ ਕੀ ਤੀ ।

ਇਰਸ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਹ. ਨਵਦੀ ਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਰਸ ਗਰਭਵਤੀ  ਔਰਤ ਕਹਲੇ  ਪੀ ਲੀ   ਤੋ ਪੀ ੜ੍ਤ ਸੀ  ਤੇ  ਇਰਸ ਦੇ 
ਪਜ਼ਸਲਹ ਵੀ  2 ਸੀ ਜੇ ਰੀ ਅਨ ਆਪ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਸੋ  ਸਨ ਅਤੇ   ਇਰਸ ਜ਼ਪੰਡ ਜੰਡ ਵਹਲਹ ਦੀ  ਗਰਭਵਤੀ  ਔਰਤ ਪੀ .ਐੱਸ.ਸੀ . ਜੀ ਵਾ ਅਰਹਟ ਂਤੋ ਗੰਭੀ ਰ
ਅਵਸਥਹ ਜ਼ਵੱਚ ਰੈਫ਼ਰ ਸੋ ਕੇ  ਆਟ ਸੀ । ਉਨ੍ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਉਸ ਆਪ ਵੀ  ਜੱਚਹ ਬੱਚਹ ਰੋਗ ਸਹਜ਼ਸਰ ਸਨ ਤੇ  ਉਨ੍ਾ  ਵੱਲੋ ਡਹ. ਪੂਜਹ ਜੱਚਹ ਬੱਚਹ
ਰੋਗ ਸਹਜ਼ਸਰ, ਐੱਨਐੱਸਥੀ ਸੀ ਆ ਸਹਜ਼ਸਰ ਡਹ. ਜ਼ਵਸ਼ਹਲ ਬਜਹਜ ਅਤੇ  ਜ਼ਸਸਟਰ ਜ਼ਨਰਸਲਜੀ ਤ ਕੌਰ ਤੇ  ਆਾਹਜ਼ਰਤ ਟੀ ਸ ਦੇ  ਸਜ਼ਸਯਿੋਗ ਨਹਲ
ਐਸਰਜੈਂਸੀ  ਸਰਜਰੀ  ਕਰਕੇ  ਗਰਭਵਤੀ  ਸਜ਼ਸਲਹ ਦੀ  ਜਹਣ ਬਚਹਟ ਗਟ ਸੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸ੍ਰਤ ਬੱਚੇ  ਦੇ  ਨਹਲ ਜ਼ਸਵਲ ਸਸਪਤਹਲ ਜ਼ਵਿੇ  ਆਟ ਸੀ ।
ਉਨ੍ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗਰਭਵਤੀ  ਔਰਤ ਨੰੂ ਸਰ ਪ੍ਰਕਹਰ ਦੀ  ਸੰਗਹਸੀ  ਡਹਕਟਰੀ  ਸਸਹਇਰਤਹ ਦੇ ਣ ਤੋ ਇਰਲਹਵਹ 2 ਯੂਿਜ਼ਨਟ ਤੂਨ ਵੀ  ਐਸਰਜੈਂਸੀ 

ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦੱਤਹ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ  ਸਰਣ ਉਸ ਦੀ  ਸਹਲਤ Bੀ ਕ ਸੈ। ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਵਹਸੀ ਆਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਹ ਦਰਆਇਰਆ ਜ਼ਕ ਭਜ਼ਵੱਿ ਜ਼ਵਚ ਵੀ  ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਸਸਪਤਹਲ
ਜ਼ਵਿੇ  ਸਰ ਤਰ੍ਾ ਦੀ  ਜਣੇ ਪਹ ਐਸਰਜੈਂਸੀ  ਨੰੂ ਅਟੈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾ ਜਹਰੀ  ਰਜ਼ਸਣਗੀ ਆਂ ਅਤੇ  ਰੈਫਰਲ ਨੰੂ ਲਗਹਤਹਰ ਘੱਟ

ਕਰਨ ਦੀ  ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਜਹਰੀ  ਰਸੇ ਗੀ । ਇਰਸ ਸੌਕੇ  ਸ੍ਰੀ . ਜ਼ਵਕਹਸ ਕਹਲੜਹ ਵੀ  ਸਹਜ਼ਰ ਸਨ।
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