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

ਜ਼ਿਲੇ੍ ਜਿਚ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਪਾਜੇਜਿਿ ਮਾਮਲੇ੍ ਆਏ ਸਾਹਮਣ ੇ 

65 ਸਾਲ੍ਾ ਜਮਿਤਕ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ 13 ਨਮਨੇੂ ਨੈਗਜਿਿ  

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 1 ਅਪਿੈਲ੍: 
ਜ਼ਿਲੇ੍ 'ਚ ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਪਾਜੇਜਿਿ ਮਾਮਲੇ੍ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਲ੍ਈ ਪਾਜੇਜਿਿ ਪਾਏ ਗਏ ਜਤੰਨਾਂ ਮਾਮਜਲ੍ਆ ਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਜੇਜਿਿ ਜਿਅਕਤੀ 
ਨਾਲ੍ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤ ਰੰਤ ਕ ਆਰੰਿੀਨ ਰੁੱ ਜਿਆ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ੍ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅੁੱਜ 3 

ਪਾਜੇਜਿਿ ਮਾਮਜਲ੍ਆਂ ਜਿਚੋਂ 2 ਮਾਮਲੇ੍ ਫੇ਼ਿ-9 ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਿਾਂ ਮਾਮਜਲ੍ਆਂ ਜਿੁੱ ਚੋਂ ਇਕ 10 ਸਾਲ੍ਾਂ 
ਦੀ ਲ੍ੜ੍ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਦਸੂਰਾ 74 ਸਾਲ੍ਾ ਮਜਹਲ੍ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੋੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਜੇਜਿਿ ਮਾਮਲੇ੍ ਦ ੇ
ਪਜਰਿਾਰ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪਿੋਿਕੋੋਲ੍ ਅਨ ਸਾਰ 
ਕੰਿਨੇਮੈਂਿ ਼ੋਿਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਤੀਜਾ ਪਾਜੇਜਿਿ ਮਾਮਲ੍ਾ ਜਗਤਪ ਰਾ ਦਾ ਰਜਹਣ ਿਾਲ੍ਾ 55 ਸਾਲ੍ਾ ਜਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਪਾਜੇਜਿਿ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਿੁੱ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਇਲ੍ਾਕੇ ਨੰੂ ਸੀਲ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਕ ੁੱ ਲ੍ 
3 ਿੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਿਿੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਇਹਨਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ੍ ਅਤ ੇਿਸੈਿ ਿੀ ਕਰ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਰੋੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਮੰਗਲ੍ਿਾਰ ਨੰੂ ਮਰਨ ਿਾਲੇ੍ 65 ਸਾਲ੍ਾ ਬ਼ਿ ਰਗ ਦ ੇ
ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ 13 ਨਮਨੇੂ ਨੈਗਜਿਿ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 
-------- 

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

ਡੀਐਮ ਿੁੱਲ੍ੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਜਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਦਾਂ ਦੀ ਜਨਰਜਿਘਨ ਸਪਲ੍ਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲ੍ਈ ਕਮਿੇੀ ਦਾ ਗਠਨ  

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 1 ਅਪਿੈਲ੍: 



ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਜਸਿਰੇਿ ਸਿੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਅਗਲ੍ੀ ਫਸਲ੍ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਿੁੱ ਚ ਰੁੱ ਿਜਦਆਂ ਸਬੰਧਤ 
ਸਜਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਦਾਂ ਦੀ ਜਨਰਜਿਘਨ ਸਪਲ੍ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਇੁੱਕ ਕਮਿੇੀ ਦਾ 
ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਜਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜਡਪਿੀ ਰਜਜਸਿਰਾਰ ਇਸ ਕਮਿੇੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗ,ੇ 

ਜਦਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਨੇੈਜਰ, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਇਫਕ,ੋ ਐਸ ਏ ਐਸ 
ਨਗਰ ਕਨਿੀਨਰ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਿੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ ਅਤ ੇਬੀਡੀਪੀਓ ਨੰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ੍ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 
ਸਬੰਧਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮਨਰੇਗਾ ਤਜਹਤ ਮ਼ਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿੀ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਕ ਮ਼ਿਦੂਰ ਸਮਾਜਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂ ਦ ੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਮਾਸਕ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਸਨੈੀਿਾਈ਼ਿਰ ਦੀ ਜਨਰੰਤਰ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣ। 
-------- 
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• ਪਿਾਇਿੇਿ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਕੋਜਿਡ-19 ਦ ੇਪਾਜੇਜਿਿ/ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਾਮਜਲ੍ਆ ਂਦ ੇਇਲ੍ਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦ-ੇ ਡੀ.ਸੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 

• ਜ਼ਿਲੇ੍ ਜਿਚ 10 ਬੈਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਿਾਲੇ੍ ਪਿਾਈਿੇਿ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ 
ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਬੈਡ/ਿਾਰਡ/ਹੋਰ ਬ ਜਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰਨਗ ੇਜਤਆਰ 

ਜਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਿੁੱਲ੍ੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤ ੇਮਰੀ਼ਿਾਂ ਤੋਂ ਪਿਾਇਿੇਿ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਨਹੀਂ ਲੈ੍ਣਗੇ ਿਰਚਾ  
ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਜਸਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਰੇਿਾਂ ‘ਤ ੇਇਲ੍ਾਜ ਲ੍ਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ੍ ਸਮਾਨ 
ਜਜਿੇਂ ਦਿਾਈਆ,ਂ ਸਜਰੰਜਾਂ ਆਜਦ ਲ੍ਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ ਭ ਗਤਾਨ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 1 ਅਪਿੈਲ੍: 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਿੁੱ ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਿੁੱ ਧ ਰਹੇ ਪਿਭਾਿ ਦ ੇਮੁੱਦਨੇ਼ਿਰ, ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ, ਸ ਰੁੱ ਜਿਆ ਤ ੇਰਾਹਤ 
ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਿ ਲ੍ਈ ਅਤ ੇਜ਼ਿਲੇ੍ ਜਿਚ ਕੋਜਿਡ-19 ਦੇ ਪਾਜੇਜਿਿ/ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਾਮਜਲ੍ਆ ਂਲ੍ਈ ਸਹੀ 
ਡਾਕਿਰੀ ਦੇਿਭਾਲ੍ ਦੀ ਜਿਿਸਥਾ ਕਰਨ ਦ ੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲ੍ਈ, ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਸਿੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ, ਮ ਹਾਲ੍ੀ ਦੀ ਪਿਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ 
ਸਲ੍ਾਹਕਾਰ ਕਮਿੇੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਿਚ ਜਕਸ ੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਘਿਨਾ ਦੀ 



ਸੂਰਤ ਜਿਚ, ਪਿਾਇਿੇਿ ਜਸਹਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ੍ੜ੍ ਅਤ ੇਮ ਲ੍ਾਂਕਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ।  
ਉਹਨਾਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਹਨ ਜਕ ਸਾਰੇ ਪਿਾਈਿਿੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ (10 ਬੈਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਿਾਲੇ੍) 
ਆਪਣੇ ਬਡੈਾਂ (ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਸਮਤੇ) / ਿੈਂਿੀਲੇ੍ਿਰਾਂ /ਰੈਸਪੀਰੇਿਰਸ, ਲੈ੍ਰੀੰਗੋਸਕੋਪਸ, ਪੀਪੀਈ ਅਤ ੇ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਼ਿਰੂਰੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਮਹੋਾਲ੍ੀ ਿੁੱ ਲ੍ੋਂ ਦਰਸਾਏ ਅਨ ਸਾਰ ਸੂਚੀ ਮ ਹੁੱਈਆ 
ਕਰਿਾਉਣਗੇ।  
ਇਹ ਕਮਿੇੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦੀ ਸਮ ੁੱ ਚੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਜਸਧਾਂਤ ਦ ੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇ
ਬੈਡਾਂ/ਿੈਂਿੀਲੇ੍ਿਰਾਂ/ਐਬਂਲੂ੍ੈਂਸਾਂ ਆਜਦ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦਾ ਫਸੈਲ੍ਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 
ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਪਿਾਈਿਿੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ (10 ਬਡੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਿਾਲੇ੍) ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਬਡੈ/ ਿਾਰਡਾਂ / 
ਹੋਰ ਬ ਜਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਇਸ ਕਮਿੇੀ ਿੁੱ ਲ੍ੋਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਅਨ ਸਾਰ ਿੁੱ ਿਰੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਰਨਗ ੇਤਾਂ 
ਜੋ ਲੋ੍ੜ੍ ਸਮੇਂ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਿੁੱਲ੍ੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲ੍ਈਆ ਂਜਾ ਸਕਣ।  
 

ਹ ਕਮਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਿੁੱਲ੍ੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਜਲ੍ਆ ਂ ਜਿੁੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ੍ 
ਦ ਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਰੇਿਾਂ 'ਤੇ ਇਲ੍ਾਜ ਜਿੁੱ ਚ ਿਰਤ ੇਸਮਾਨ (ਜਜਿੇਂ ਜਕ ਦਿਾਈਆ,ਂ 

ਸਜਰੰਜਾਂ ਆਜਦ) ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਕ ੇਕਈੋ ਹੋਰ ਿਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜਲ੍ਆ ਜਾਿੇਗਾ।  
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਡਾਕਿਰ, 

ਨਰਸਾਂ, ਅਤ ੇਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਆਜਦ ਸਾਰਾ ਸਿਾਫ ਜਡਊਿੀ 'ਤੇ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੋਿੇ ਅਤ ੇਕੋਈ ਕੋਜਿਡ-19 

ਦੇ ਪਾਜੇਜਿਿ/ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਾਮਜਲ੍ਆਂ ਦਾ ਇਲ੍ਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਦੇ ਪਿਾਇਿਿੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਿੁੱ ਲ੍ੋਂ ਅਸਜਹਯੋਗ, ਸਮਰੁੱਥਾ ਘੁੱਿ ਦੁੱਸਣਾ, ਿਧੇਰੇ 
ਿਰਚਾ, ਿੁੱ ਿਰੇ ਿਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਿਰਗੀਆਂ ਕਈ 
ਿਬਰਾਂ ਜਮਲ੍ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਇੁੱਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਜਕ ਪਿਾਇਿੇਿ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਿੁੱ ਲ੍ੋਂ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦਾ ਇਲ੍ਾਜ ਨਾ 
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿੀ ਿਬਰਾਂ ਿੀ ਜਮਲ੍ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ, ਇਹ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਕ ਝ 
ਮਾਮਜਲ੍ਆ ਂਜਿਚ, ਹਸਪਤਾਲ੍ ਪਿਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਹੈ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਿਾਫ ਨੇ ਕੋਜਿਡ-19 ਦੇ ਪਾਜੇਜਿਿ 
/ ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਾਮਜਲ੍ਆਂ ਦਾ ਇਲ੍ਾਜ ਜਾਂ ਮਰੀ਼ਿ ਨੰੂ ਦੇਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਦੁੱਤਾ ਹੈ। ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 
ਨੇ ਜਕਹਾ, “ਇਹ ਇਕ ਨਿੇਕਲ੍ੀ ਸਜਥਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮ ਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦਸੇ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਇ਼ਿ 
ਨਹੀਂ ਠਜਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਤਆਰ ਰਜਹਣ ਲ੍ਈ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋ੍ੜ੍ ਹੋਿੇਗੀ।”  



ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇ ਸੰਭਾਿਤ ਿਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇਨ਼ਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਿੁੱਚ ਜਨਤਕ ਜਸਹਤ ਦਾ 
ਬ ਜਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰੁੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੁੱ ਥੋਂ ਤਕ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ੍, ਜੋ ਇਕ ਮਡੈੀਕਲ੍ 
ਕਾਲ੍ਜ ਦ ੇਰੂਪ ਜਿਚ ਪ ਨਰ ਜਨਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕੋਲ੍ ਜਸਰਫ 100 ਬੈਡ ਹਨ (ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਿਚੋਂ 20 ਬੈਡ 
ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਰੁੱ ਿੇ ਗਏ ਹਨ) ਅਤੇ ਕਈੋ ਿੀ ਿੈਂਿੀਲੇ੍ਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਪਿਾਇਿਿੇ ਿੇਤਰ 
ਜਿੁੱ ਚ ਜਸਹਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਮ਼ਿਬਤੂ ਹੈ ਜੋ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਿੁੱ ਚ ਲੋ੍ੜ੍ੀਂਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈਡ / ਿੈਂਿੀਲੇ੍ਿਰਾਂ 
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲ੍ਈ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇ ਇਲ੍ਾਜ ਲ੍ਈ 
ਰਣਨੀਤੀਆਂ/ਬ ਜਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਇਕਸਾਰ  ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚ ੁੱ ਕਣੇ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹਨ। 
ਹ ਕਮਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਅੁੱ ਗੇ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਿੁੱਚ ਘੁੱਿ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। 
ਜਜੰਦਗੀ ਦੀ ਰੁੱ ਜਿਆ ਲ੍ਈ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ੍ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਜਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਿੀਕਲ੍ 21 ਦੇ ਤਜਹਤ 
ਲੋ੍ਕਾਂ ਦਾ ਮੌਜਲ੍ਕ ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ੍ਣ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਿਚ ਇਹ ਘੁੱਿ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਿਾਲ੍ਾ 
ਜਨਤਕ ਜਸਹਤ ਬ ਜਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਘੁੱਿ ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ੍ ਗਰ ੁੱ ਪਾਂ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਲੋ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ 
ਨ ਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਕਉਂਜੋ ਉਹ ਪਿਾਇਿਿੇ ਡਾਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈ੍ਣ ਦ ੇਸਮਰੁੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਕਸੇ ਿੀ 
ਜਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜੀਿਨ ਉਸਦੀ ਆਰਜਥਕ ਸਜਥਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲ੍ਈ, ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਜਥਤੀ ਲ੍ਈ ਜਤਆਰ ਰਜਹਣਾ ਨਾ ਜਸਰਫ ਸੂਝਿਾਨ ਹੈ, ਬਲ੍ਜਕ 
਼ਿਰੂਰੀ ਿੀ ਹੈ। 
---- 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਿੁੱਲ੍ੋਂ 25239 ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਦੁੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ  
17564 ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ 80 ਲ੍ੁੱ ਿ ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਦਾ ਸ ੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਜਡਆ 

ਛੇ ਜਦਨਾਂ ਜਿਚ 7675 ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਦਨ ਜਿਚ ਦ ੋਿਾਰ ਪਕਾਇਆ ਿਾਣਾ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਗਆ  

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 1 ਅਪਿੈਲ੍: 
 

ਸਮਾਜ ਸਿੇੀ ਲੋ੍ਕਾਂ ਿੁੱ ਲ੍ੋਂ ਜਦੁੱ ਤੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 25 ਹ਼ਿਾਰ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ 
ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੋਜਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਏ ਦੇਸ਼-



ਜਿਆਪੀ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦ ੇਮੁੱ ਦਨੇ਼ਿਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਰਜਹ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਗਿਾਿਾ ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਸਿੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੁੱ ਿ-ਿੁੱ ਿ ਐਨ.ਜੀ.ਓ਼ਿ, ਗ ਰਦ ਆਜਰਆਂ, ਰੈਡ ਕਰਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਜਸਆਸੀ ਨੇਤਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਜਸਿਲ੍ ਸ ਸਾਇਿੀ ਦੇ ਿਲੰ੍ਿੀਅਰਾਂ ਦ ੇ ਸਰਗਰਮ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ 
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਨੇ 17564 ਼ਿਰੂਰਤਮੰਦ ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ ੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ, 

ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਮ ਹਾਲ੍ੀ ਦੇ 8800, ਡੇਰਾਬੁੱ ਸੀ ਦ ੇ3268 ਅਤੇ ਿਰੜ੍ ਸਬ ਡਿੀਜਨ ਦੇ 5496 ਪਜਰਿਾਰ 
ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹਨ। ਪਜਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਗਣਤੀ ਚਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ੍ 
ਤਕਰੀਬਨ 70 ਹ਼ਿਾਰ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਜਮਲ੍ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਛੇ ਜਦਨਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਕਰੀਬ 87 ਲ੍ੁੱ ਿ 
ਰ ਪਏ ਦਾ ਸ ੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ।  
ਉਹਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਕਾਇਆ ਿਾਣਾ ਿੀ ਿੰਜਡਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 

ਮਾਰਚ ਤੁੱਕ 7675 ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ 36,4560 ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜਦਨ ਜਿਚ ਦ ੋਿਾਰ ਭੋਜਨ ਜਦੁੱ ਤਾ 
ਜਾ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੁੱ ਚ ਮ ਹਾਲ੍ੀ ਦ ੇ2325 ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਦ ੇ111600 ਮੈਂਬਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਦ ੇ1660 

ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਦੇ 79680 ਮੈਂਬਰ ਅਤ ੇਿਰੜ੍ ਦੇ 3690 ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਦੇ 173280 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹਨ। ਸਿੀ 
ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ੍ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਭਗ 70 ਲ੍ੁੱ ਿ ਰ ਪਏ ਿਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ, “ਹਾਲ੍ਾਂਜਕ, ਸਮਾਜਜਕ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ 
ਪਕਾਏ ਿਾਣੇ ਨਾਲ੍ੋਂ ਸ ੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਜਧਆਨ ਦੇਿੇਗਾ।” 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਹਰਾਇਆ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋ੍ੜ੍ਿੰਦਾਂ ਅਤੇ ਕਮ਼ੋਿਰ ਿਰਗ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਿਾਸ 
ਕਰਕ ੇਪਰਿਾਸੀਆ ਂਲ੍ਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲ੍ਬਧਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਿਚਨਬੁੱਧ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕਈੋ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਡੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਕਲ੍ ਪੇਸ਼ ਨਾ 
ਆਿੇ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਲ੍ਈ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜੋ ਲੋ੍ਕ 
ਜਿੁੱ ਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈੋ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨਾਲ੍ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
----- 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 



ਕੋਜਿਡ-19 ਪਾਜੇਜਿਿ ਮਰੀ਼ਿ ਨੰੂ ਦਾਿਲ੍ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਇਕ ਜਨਜੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰਨਾ, ਉਜਚਤ ਨਹੀਂ- ਡੀ.ਸੀ. 
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 1 ਅਪਿੈਲ੍: 
ਕੋਜਿਡ-19 ਪਾ਼ੇਿਜਿਿ ਮਰੀ਼ਿ ਨੰੂ ਦਾਿਲ੍ ਕਰਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਜਨੈੱਜੀ 
ਹਸਪਤਾਲ੍ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਜਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਇਹ ਪਿਗਿਾਿਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦ ੇਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਜਿਡ-19 ਪਾ਼ੇਿਜਿਿ ਮਰੀ਼ਿ ਨੰੂ ਦਾਿਲ੍ ਕਰਨ ਲ੍ਈ 
ਮ ਹਾਲ੍ੀ ਦ ੇਇੁੱਕ ਜਨੈੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਕ ਝ ਕਾਲ੍ਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਲ੍ਾਂਜਕ, ਉਹਨਾਂ 
ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਪਿਿੋੋਕੋਲ੍ ਦੇ ਸਿਤ ਜਿਰ ੁੱ ਧ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੁੱ ਧ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਜਸਹਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਲ੍ਾਉਣਾ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ, ਇਹ ਿੀ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਜਕ 
ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿੁੱ ਲ੍ੋਂ ਪਿੋਿੋਕੋਲ੍ ਅਨ ਸਾਰ ਇਲ੍ਾਜ / ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ / ਕ ਆਰੰਿੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਤ 
ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ। 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਿਤ ਤੀਬਰਤਾ ਦ ੇਮੁੱ ਦਨੇ਼ਿਰ, ਹ ਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਜਨਜੀ ਜਸਹਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿੁੱ ਲ੍ੋਂ 
ਜਮਲ੍ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ੍, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਬੈਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ 
ਬੈਡ ਿਾਲੇ੍ ਸਾਰੇ ਪਿਾਈਿਿੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਨੰੂ  ਕੋਜਿਡ-19 ਪਾਜੇਜਿਿ / ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਾਮਲੇ੍ ਦ ੇਇਲ੍ਾਜ ਜਾਂ 
ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਬਡੈਾਂ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ., ਿੈਂਿੀਲੇ੍ਿਰਾਂ ਆਜਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦ ੇਆਦਸੇ਼ ਜਦੁੱ ਤ ੇ
ਹਨ। 
ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ੍ਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿੁੱ ਚ ਜਨਤਕ ਜਸਹਤ ਦਾ ਬ ਜਨਆਦੀ 
ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰੁੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਿੁੱ ਚ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੈੱਡਾਂ / ਿੈਂਿੀਲੇ੍ਿਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
ਲ੍ਈ ਸ਼ਜਹਰ ਜਿੁੱਚ ਉਪਲ੍ਬਧ ਪਿਾਇਿਿੇ ਜਸਹਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹ ਤ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 
-------------- 

 


