
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿਸਪਤਾਲ੍ ਨ ੰ  ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ੍ ਲ੍ਈ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਟ 

 

ਜ਼ਿਸ਼ਿ ਜਾਜ਼ਗਿਤੀ ਜ਼ਮਸ਼ਨ, ਸਰਜ਼ਿੰਦ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲ੍ਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਅਮਲੇ੍ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 

 

ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 16 ਅਪਿੈਲ੍  

 

ਜ਼ਿਸ਼ਿ ਜਾਜ਼ਗਿਤੀ ਜ਼ਮਸ਼ਨ, ਸਰਜ਼ਿੰਦ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿਸਪਤਾਲ੍ ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ਿਖੇ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ੍ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ੜ੍ੀਂਦਾ 
ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਮਾਨ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ 10 ਸਟੀਮ ਇਨਿੇਲ੍ਰ, 10 ਜ਼ਡਿੀਟਲ੍ ਬੀ.ਪੀ. ਅਪਰੇਟਸ, 05 ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ, 10 

ਨੇਬ ਲ੍ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 01 ਪਲ੍ਸ ਓਕਸੀਮੀਟਰ, 10 ਸਟਰੈਚਰ, 25 ਬੈਡ ਪੈਨ, 25 ਯ ਰੀਨ ਪੌਟ, 04 ਿੀਲ੍ਹਚੇਅਰ ਅਤੇ 

01 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟਰਾਲ੍ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਅੰਜ਼ਮਿਤ ਕੌਰ ਜ਼ਗੱਲ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਅਗਰਿਾਲ੍ ਨੇ ਜ਼ਿਸ਼ਿ 

ਜਾਜ਼ਗਿਤੀ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮ ਿ ਆਿੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਸ਼ਿ ਜਾਜ਼ਗਿਤੀ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਿੱਲ੍ੋਂ 
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਇਿ ਉਪਰਾਲ੍ਾ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਜ਼ਿਸ਼ਿ ਜ਼ਿਆਪੀ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੜ੍ਨ ਜ਼ਿੱਚ ਸਿਾਈ ਿੋਿੇਗਾ। ਜ਼ਿਸ਼ਿ ਜਾਜ਼ਗਿਤੀ 
ਜ਼ਮਸ਼ਨ, ਸਰਜ਼ਿੰਦ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਲ੍ੜ੍ੀ ਜਾ ਰਿੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟਾਫ ਦਾ 
ਤਾੜ੍ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ੍ ਿਰਹਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਾਇਕ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸਿਪਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਪਿਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ, ਜ਼ਡਪਟੀ 
ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਜ਼ਸੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸਿਤ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਨਿਜੋਤ ਕੌਰ, ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. ਕੁਲ੍ਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ, 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ ਚਨਾ ਅਫਸਰ ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਜ਼ਡਪਟੀ ਸਮ ਿ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਤੇ ਸ ਚਨਾ ਅਫਸਰ ਬਲ੍ਜ਼ਜੰਦਰ 

ਜ਼ਸੰਘ, ਜ਼ਿਸ਼ਿ ਜਾਜ਼ਗਿਤੀ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਸਰਜ਼ਿੰਦ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਅਸ਼ਿਨੀ ਗਰਗ, ਡਾ. ਜ਼ਿਤੇਂਦਰ ਸ ਰੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਿਰਮਾ, ਜ਼ਕਿਸ਼ਨ 

ਗੁਪਤਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ੍, ਸੁਨੀਲ੍ ਿਰਮਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਿਰਮਾ, ਜ਼ਿਨੇ ਗੁਪਤਾ ਮੌਜ ਦ ਸਨ। 
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ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਿਰ ਰੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਯਕੀਨੀ : 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

 

ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ 

 

ਜ਼ਕਸਾਨ ਕ ਪਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਆਪਣੇ ਫਸਲ੍ ਲੈ੍ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਆਉਣ 

 

ਿੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ 97 ਮੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ; 72 ਮੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਦੀ ਿੋਈ ਖਰੀਦ 

 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ੍ ਖਮਾਣੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਖੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਿਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਲ੍ਆ 

 

ਖਮਾਣੋਂ/ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 16 ਅਪਿੈਲ੍ : 

 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਅੰਜ਼ਮਿਤ ਕੌਰ ਜ਼ਗੱਲ੍ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ੍ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਲ੍ਈ ਕੀਤ ੇਪਿਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਖਮਾਣੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ 

ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ 97 ਮੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿੋਈ ਿੈ ਤੇ 72 ਮੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਦੀ 
ਖਰੀਦ ਿੋਈ ਿੈ। ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਪਜ਼ਿਲ੍ਾਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਕ ਪਨਾਂ ਨਾਲ੍ ਿੀ ਲੈ੍ ਕੇ ਪੁੱਜ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦਿਾਇਆ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਪਿਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸਕਲ੍ ਪੇਸ਼ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 
ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਜ਼ਦਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਿਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਿਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ੍ 

ਖਰੀਦਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿੱਚ 33 ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ 24 ਸ਼ੈਲ੍ਰਾਂ ਦੀ ਿੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਿਜੋਂ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਤੇ 

ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੱਚ ਿੋਰ ਸ਼ੈਲ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਤੇ ਖਰੀਦ 

ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ੍ੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 
 

ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਜ਼ਗੱਲ੍ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਿੜੇ੍ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆੜ੍ਤੀਆਂ ਿਰੀਏ ਟੌਕਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ਜਿੜੇ੍ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨ ੰ  
ਜ਼ਜਿੜੇ੍ ਜ਼ਦਨ ਦਾ ਟੋਕਨ ਜ਼ਮਜ਼ਲ੍ਆ ਿੈ, ਉਿ ਉਸੇ ਜ਼ਦਨ ਿੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿੱਚ ਲੈ੍ ਕੇ ਆਿੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ੍ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿੱਚ 

ਭੀੜ੍ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਿਿੋੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋ੍ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 

ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲ੍ਈ ਛਾਂ ਦਾਰ ਜਗਹਾ, ਪੀਣ 

ਿਾਲ੍ਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਖਾਜ਼ਨਆਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪਿਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ। 
 

ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਜ਼ਗੱਲ੍ ਨੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਰਜ਼ਿ ਕੇ ਿੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਜੰਗ ਜ਼ਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 
ਸਾਥ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ. ਪੀ. ਿਰਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ, ਐਸ.ਡੀ. ਐਮ. ਪਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਧਰਮਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ, 

ਡੀ.ਐਸ. ਪੀ. ਜਸਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਟਿਾਣਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਪਿਧਾਨ ਤੇਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਲ੍ੋਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ 



ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ ਰਾਜ, ਅਮਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਸੋਿਲ੍ ਪਿਧਾਨ 

ਬਲ੍ਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਖਮਾਣੋਂ ਿੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ। 
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ਚਨਾਰਥਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟੀ ਿੈਲ੍ਥ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਪਸੈ਼ਲ੍ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਿਾਰਡ : ਡਾ. ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਕੌਰ 

 

ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿੈ ਜਾਗਰ ਕ 

 

ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 16 ਅਪਿੈਲ੍ : 

 

 

ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਅਗਰਿਾਲ੍ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਿਤ ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟੀ ਿੈਲ੍ਥ ਸੈਂਟਰ ਚਨਾਰਥਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਿਖੇ 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੱ਼ਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਲ੍ਈ ਸਪੈਸ਼ਲ੍ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਸੱ਼ਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੇ 

ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿੱਚ ਆਏ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜ਼ਿੱਚ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਿ ੈਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਗੱਲ੍ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟੀ ਿੈਲ੍ਥ ਸੈਂਟਰ ਚਨਾਰਥਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ ਦੀ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. (ਅੱਖ, ਨੱਕ ਤੇ ਗਲੇ੍ ਦੀ ਮਾਿਰ) 

ਡਾਕਟਰ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਕੌਰ ਿਾਲ੍ੀਆ ਨੇ ਗੱਲ੍ਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸਾਰੇ ਪਿਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਚਨਾਰਥਲ੍ ਕਲ੍ਾਂ  ਦੇ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜ਼ਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 

ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਸਮ ਿ ਫੀਲ੍ਡ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟਾਫ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਜ਼ਡਊਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਿਾ 

ਿੈ। 
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ਡਾ. ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੱ਼ਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿੱਚ ਆਏ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜ਼ਿੱਚ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ 

ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਸਮ ਿ ਫੀਲ੍ਡ ਸਟਾਫ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿਾਢੀ ਦੇ 

ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਜਾਂ ਿੋਰ ਲੇ੍ਬਰ ਨ ੰ  ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨ ੰ  ਕਜ਼ਿ ਕੇ ਅਲੱ੍ਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਤਿਾਮ 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰ-ਿਾਰ ਇਿੋ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਿੀ ਰਜ਼ਿਣ ਅਤੇ ਘਰ 

ਦਾ ਪੌਸ਼ਜ਼ਟਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ।  

 

 

ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਿੀ ਜ਼ਕਿਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਨਾਲ੍ ਸਾਫ 

ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਰਜ਼ਿ ਕੇ ਯੋਗ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਾਰੀ 

ਸਜ਼ਥਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਨੋਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਿੀ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਿਨ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਪ ਰੇ ਪਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਰ 

ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰੈਜ਼ਪਡ ਜ਼ਰਸਪੌਂਸ ਟੀਮਾਂ ਿੀ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ ਜੋ ਜ਼ਕ ਲੋ੍ੜ੍ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚਦੀਆਂ ਿਨ 

ਅਤੇ ਲੋ੍ੜ੍ੀਂਦੀ ਦਿਾਈ ਜ਼ਦੰਦੀਆਂ ਿਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਫਸਰ ਡਾ: ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਕੌਰ ਿਾਲ੍ੀਆ ਨੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ 
ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇ  
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ 

 

ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿੈਲ੍ਪ ਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਨ ੰ  ਮੱੁਖ 

ਰੱਖਜ਼ਦਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿੈਲ੍ਪ ਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 

 

ਫਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 16 ਅਪਿੈਲ੍ : 

 

ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲ੍ਈ 
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ਮਜ਼ਿਲ੍ਾ ਤੇ ਬਾਲ੍ ਜ਼ਿਕਾਸ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿੈਲ੍ਪ ਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿੀਮਤੀ ਅੰਜ਼ਮਿਤ ਕੌਰ ਜ਼ਗੱਲ੍ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੇ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ 
ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣੀ ਿੋਿ ੇਜਾਂ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਪਿੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਿ ੈਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ੍ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ 

ਅਫਸਰ ਿਰਭਜਨ ਜ਼ਸੰਘ ਮਜ਼ਿਮੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰ: 99143-10010 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ ਿੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੇਸਿਾਰਾ, ਲੋ੍ੜ੍ਿੰਦ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਪਿੇਸ਼ਾਨ ਿੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਕਾਊਂਸਜ਼ਲੰ੍ਗ ਦੀ ਲੋ੍ੜ੍ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰ: 84373-05040, ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ 

ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰ: 78375-01659, ਲ੍ੀਗਲ੍ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਨੰਬਰ 78889-82465 ਅਤੇ ਚਾਈਲ੍ਡ ਿੈਲ੍ਪ 

ਲ੍ਾਈਨ ਨੰ: 1098 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ੍ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਿਰਭਜਨ ਜ਼ਸੰਘ ਮਜ਼ਿਮੀ ਨੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜ਼ਪਤਾ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਆਪਣਾ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਨਾ ਜਾਣ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਿ ੇਅਤੇ ਖੁਦ ਿੀ ਜੇਕਰ 

ਕੋਈ ਐਮਰਜੰਸੀ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਿੀ ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲ੍ੋਂ ਇਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਜ਼ਿਰੁੱ ਧ ਲ੍ੜ੍ੀ 

ਜਾ ਰਿੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿੱਚ ਿਰੇਕ ਿਰਗ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਨ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
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