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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 1
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭ੍ਗ ਿੱ ਿੋ ਬਣ੍

ਗ

ਸਰਿਲਵਿੈਸ ਆਪ੍ਰਲਵਸ਼ਨਰਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਟੀਸ

ਰੈਡਸ ਚੈੈਜ਼ਕੰ ਗ ਸੁਜ਼ਹੰ ਸ ਤਜ਼ਹਤ 11 ਸਰੀਜ਼ਾਂ ਦਲਵ ਨਰੇਜ਼ੋਫਰੈਂੀਅਿ ਸੈਪਿ ਿਏ ਗਏ -ਡ੍. ਹੁਸਨਰ ਪ੍ਿ
ਕੋਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ ਨਰੂੰ ਸੱ ਦਲਵਨਰਜ਼ਰ ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭ੍ਗ ਿੱ ਿੋ ਰੈਡਸ ਚੈੈਜ਼ਕੰ ਗ ਸੁਜ਼ਹੰ ਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020
ਜ਼ਸਿਿ ਸਰਂਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡ੍. ਨਰਿਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤਲਵ ਸੀਨਰੀਅਰ ਸੈਡੀਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਡ੍. ਬਿਿੀਰ
ਕੁਸ੍ਰ ਸੀ.ਐੱਚੈ. ਸੀ. (ਕਜ਼ਸਊਜ਼ਨਰਟੀ ਹੈਿ ਸੈਟਰ) ਗੁਰੂਹਰਸਹ੍ਏ ਦਲਵ ਜ਼ਦਸ਼੍-ਜ਼ਨਰਰਦਲਵਸ਼ਾਂ ਹਲਵ ਸੈਡੀਕਿ ਸਪੈਸ਼ਜ਼ਿਸਟ ਡ੍. ਹੁਸਨਰ ਪ੍ਿ ਦੀ
ਰਜ਼ਹਨਰੁਸ੍

ਹਲਵ ਸਰਿਲਵਿੈਸ ਆਪ੍ਰਲਵਸ਼ਨਰਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਤਜ਼ਹਤ ਇੱ ਕ ਟੀਸ ਬਣ੍

ਗ

ਹੈ, ਜ਼ਂਸ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਸੈਡੀਕਿ ਅਫਸਰ ਡ੍. ਰਸਨਰਦੀਪ

ਕੌ ਰ, ਅਂਲਵ ਕੁਸ੍ਰ ਐਸ ਐਿ ਟੀ ਗਰਲਵਡ -1, ਹਨਰੂੰ ਕੁਸ੍ਰ ਰੂਰਿ ਫ੍ਰਸਲਵਸੀ ਅਫਸਰ, ਬੰ ਤ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿ੍ਰਡ ਅਟੈਡੈਟ ਸ਼੍ਜ਼ਸਿ ਹਨਰ।
ਇਹ ਂ੍ਣਕ੍ਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਆ ਸੈਡੀਕਿ ਸਪੈਸ਼ਜ਼ਿਸਟ ਡ੍. ਹੁਸਨਰ ਪ੍ਿ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 (ਕੋਰੋਨਰ੍) ਿ੍ਇਰਸ ਨਰੂੰ
ਦਲਵਖਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭ੍ਗ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿੱ ਿੋ ਜ਼ਨਰਗਰ੍ਨਰੀ ਦ੍ ਦ੍ਇਰ੍ ਿਧ੍ਉਂਦਲਵ ਹੋਏ ਰੈਡਸ ਚੈੈਜ਼ਕੰ ਗ ਸੁਜ਼ਹੰ ਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗ
ਸੀ.ਐੱਚੈ. ਸੀ ਗੁਰੂਹਰਸਹ੍ਏ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਦਿ੍

ਹੈ, ਜ਼ਂਸ ਤਜ਼ਹਤ

ਿੈ ਣ ਆਏ 11 ਸਰੀਜ਼ਾਂ ਦਲਵ ਬੁਾ੍ਰ, ਨਰਜ਼ਿ੍, ਜ਼ੁਕ੍ਸ, ਖਾਂਸੀ ਆਜ਼ਦ ਸਰੀਜ਼ਾਂ ਦਲਵ ਫਿੂ ਕ੍ਰਨਰਰ

ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਨਰੇਜ਼ੋਫਰੈਂੀਅਿ ਸੈਪਿ ਿਏ ਗਏ ਅਤਲਵ ਐੱਸ.ਐੱਿ.ਟੀ ਅਂਲਵ ਕੁਸ੍ਰ ਿੱ ਿੋ ਪੈਜ਼ਕੰ ਗ ਕਰਕਲਵ ਸੈਪਿਾਂ ਜ਼ਿਚੈਿਲਵ ਤ੍ਪਸ੍ਨਰ ਨਰੂੰ ਸਲਵਨਰਟਲਵਨਰ ਕਰਦਲਵ
ਹੋਏ ਜ਼ਸਿਿ ਸਰਂਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਖਲਵ ਪਹੁੰ ਚੈ੍ਇਆ ਜ਼ਗਆ, ਜ਼ਂੱ ੋ ਇਹ ਸੈਪਿ ਆਰ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਿ

ਗੁਰੂ

ਗੋਜ਼ਬੰ ਦ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੈਡੀਕਿ ਕ੍ਿਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਭਲਵਂਲਵ ਂ੍ਣਲਵ ਹਨਰ। ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਟੀਸ ਿੱ ਿੋ ਸੈਡੀਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਰੂੰ ਸੈਪਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰਲਵਜ਼ਨਰੰਗ ਿੀ
ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗ ।
ਉਨਰਲਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰੈਡਸ ਸੈਪਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਰ ਦ੍ ਸਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਕ ਂਲਵਕਰ ਜ਼ਕਸਲਵ ਿੀ ਇਿ੍ਕਲਵ ਦ੍ ਕੋ

ਪੋਜ਼ਲਵਜ਼ਟਿ ਕਲਵਸ

ਜ਼ਨਰਕਿਦ੍ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਪਡ ਜ਼ਰਸਪਾਂਸ ਟੀਸ ਆਪਣਲਵ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਿ ਦਲਵ ਜ਼ਹਸ੍ਬ ਨਰ੍ਿ ਉਸ ਇਿ੍ਕਲਵ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਆ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀਆਆ ਕਰਲਵਗੀ ਤਾਂ
ਂੋ ਇਹ ਇਨਰਫੈਕਸ਼ਨਰ ਨਰੂੰ ਉ ਲਵ ਹੀ ਰੋਕ ਕਲਵ ਅਗਾਂਹ ਫੈਿਣ ਤੋ ਰੋਜ਼ਕਆ ਂ੍ ਸਕਲਵ। ਉਨਰਲਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ 1 ਹਜ਼੍ਰ ਦੀ ਆਬ੍ਦੀ ਦਲਵ ਅੰ ਦਰ ਂਲਵਕਰ 2
ਕਲਵਸ ਪੋਜ਼ਲਵਜ਼ਟਿ ਪ੍ਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਇਿ੍ਕਲਵ ਨਰੂੰ ਸੀਿ ਕਰਕਲਵ ਸ੍ਰਲਵ ਿੋ ਕਾਂ ਦਲਵ ਸੈਪਿ ਿਏ ਂ੍ਣਗਲਵ ਅਤਲਵ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਿ ਅਨਰੁਸ੍ਰ ਬਣਦੀ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀ
ਕੀਤੀ ਂ੍ਿਲਵਗੀ। ਇਸ ਸੌਕਲਵ ਡ੍.ਕਰਨਰਿੀਰ ਕੌ ਰ, ਡ੍. ਜ਼ਰੰ ਪਿ ਆਨਰੰਦ, ਜ਼ਬੱ ਕੀ ਕੌ ਰ ਬਿ੍ਕ ਐਕਸਟੈਸਨਰ ਐਂੂਕਲਵਟਰ, ਰ੍ਂ ਕੁਸ੍ਰ
ਐਸ.ਐਿ.ਟੀ., ਇਕਬ੍ਿ ਚੈੰ ਦ ਅਤਲਵ ਂੀਤ ਿ੍ਿ ਆਜ਼ਦ ਹ੍ਜ਼ਰ ਸਨਰ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 2
ਜ਼ਿਧ੍ਇਕ ਪਰਜ਼ਸੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਪੰ ਕੀ ਨਰੇ ਦ੍ਣ੍ ਸੰ ਡੀ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛ੍ਉਣੀ ਜ਼ਿਖਲਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ੍
ਅਤਲਵ ਿਲਵ ਬਰ ਨਰੂੰ ਿੰ ਡਲਵ ਸ੍ਸਕ

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖਰੀਦ ਤੋ ਪਜ਼ਹਿਾਂ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ
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ਜ਼ਕਹ੍, ਸੰ ਡੀਆਆ ਜ਼ਿਚੈ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ, ਆੜਲਤੀਆਆ ਅਤਲਵ ਿਲਵ ਬਰ ਨਰੂੰ ਜ਼ਕਸਲਵ ਤਰਲਾਂ ਦੀ ਸੁਸ਼ਕਿ ਨਰਹਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਂ੍ਿਲਵਗੀ
ਕਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ ਦਲਵ ਚੈੱ ਿਜ਼ਦਆਆ ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ ਬਣ੍ ਕਲਵ ਕਰਿ੍

ਂ੍ ਰਹੀ ਹੈ ਖਰੀਦ: ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਸਸ਼ਨਰਰ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020.
ਜ਼ਿਧ੍ਇਕ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਸ੍ਰ: ਪਰਜ਼ਸੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਪੰ ਕੀ ਨਰੇ ਦ੍ਣ੍ ਸੰ ਡੀ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛ੍ਉਣੀ ਜ਼ਿਖਲਵ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕ੍ਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਿ੍ । ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ੍ਉਣ ਤੋ ਪਜ਼ਹਿਾਂ ਉਨਰਲਾਂ ਿੱ ਿੋ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ ਅਤਲਵ ਿਲਵ ਬਰ ਨਰੂੰ ਸੈਨਰੇਟ੍ ਜ਼ਰ, ਸ੍ਸਕ ਅਤਲਵ ਜ਼ਡਟੋਿ ਸ੍ਬਣ
ਿੰ ਡਲਵ ਗਏ। ਇਸ ਸੌਕਲਵ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਸਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਿਿੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੀ ਹ੍ਜ਼ਰ ਸਨਰ।
ਜ਼ਿਧ੍ਇਕ ਪਰਜ਼ਸੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਪੰ ਕੀ ਨਰੇ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਸੁੱ ਖ ਸੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨਰ ਅਸਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੱ ਿੋ ਪੂਰਲਵ ਸੂਬਲਵ ਅੰ ਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਨਰਰਜ਼ਿਘਨਰ
ਾਰੀਦ, ਜ਼ਿਫ਼ਜ਼ਟੰ ਗ ਅਤਲਵ ਸਸਂ ਜ਼ਸਰ ਅਦ੍ਇਗੀ ਿ

ਸਾਤ ਜ਼ਨਰਰਦਲਵਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤਲਵ ਗਏ ਹਨਰ। ਉਨਰਲਾਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਸੰ ਡੀਆਆ ਜ਼ਿਚੈ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ ਆੜਲਤੀਆਆ,

ਿਲਵ ਬਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਆਜ਼ਦ ਨਰੂੰ ਜ਼ਕਸਲਵ ਿੀ ਤਰਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਪਲਵਸ਼ ਨਰਹੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਂ੍ਿਲਵਗੀ। ਉਨਰਲਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਾੁਰ੍ਕ ਤਲਵ ਜ਼ਸਿਿ
ਸਪਿ੍

ਜ਼ਿਭ੍ਗ ਿੱ ਿੋ ਾਰੀਦੀ ਗ

ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆ

ਿ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਲਵਸ਼ਨਰ ਅਤਲਵ ਿਲਵ ਬਰ ਦਲਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਕੰਸਿ ਕਰ ਿਏ ਗਏ ਹਨਰ

ਅਤਲਵ ਜ਼ਜ਼ਿਲਲਵ ਦੀ ਜ਼ਕਸਲਵ ਿੀ ਅਨਰ੍ਂ ਸੰ ਡੀ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਬ੍ਰਦ੍ਨਰੇ ਦੀ ਘ੍ਟ ਨਰਹਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਂ੍ਿਲਵਗੀ। ਉਨਰਲਾਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਵ ਿੀ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਨਰੂੰ ਸੰ ਡੀ
ਜ਼ਿਚੈ ਨਰਹਂ ਰੁਕਣ ਜ਼ਦੱ ਤ੍ ਂ੍ਿਲਵਗ੍ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਸਿਲਵਰਲਵ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਸੰ ਡੀ ਜ਼ਿਚੈ ਿੈ ਕਲਵ ਆਿਲਵਗ੍ ਅਤਲਵ ਸ਼੍ਸ ਤੱ ਕ ਆਪਣੀ ਫਸਿ ਿਲਵਚੈ ਕਲਵ ਘਰ
ਚੈਿ੍ ਂ੍ਿਲਵਗ੍। ਉਨਰਲਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ ਦਲਵ ਸੱ ਦਲਵਨਰਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਸੰ ਡੀ ਨਰੂੰ ਸੈਨਰੇਟ੍ ਜ਼ਰ ਕਰਿ੍ਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤਲਵ ਬ੍ਹਰੋ ਆਉਣ
ਿ੍ਿਲਵ ਹਰਲਵਕ ਿਹੀਕਿ ਨਰੂੰ ਸੈਨਰੇਟ੍ ਜ਼ਰ ਕੀਤ੍ ਂ੍ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਸਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਿਿੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੰ ਡੀਆਆ ਜ਼ਿਚੈ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ, ਆੜਲਤੀਆਆ ਦੀ ਸਹੂਿਤ ਿ
ਗਏ ਹਨਰ। ਉਨਰਲਾਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ (ਕੋਜ਼ਿਡ-19) ਨਰੂੰ ਫੈਿਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਿ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਿ

ਸੰ ਡੀਆਆ ਜ਼ਿਚੈ ਸ਼ੋਸਿ ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ ਬਣ੍

ਰੱ ਖਣੀ

ਖਰੀਦ ਕਰ੍ਉਣ ਸੌਕਲਵ ਸ਼ੋਸਿ ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ ਦ੍ ਪੂਰ੍ ਜ਼ਧਆਨਰ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਂ੍ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ। ਉਨਰਲਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲਲਵ

ਦੀਆਆ 199 ਸੰ ਡੀਆਆ ਜ਼ਿਚੈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਿ੍
ਜ਼ਿਆਉਣ ਿ

ਸ੍ਰਲਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਕੰਸਿ ਕੀਤਲਵ

ਂ੍ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤਲਵ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲਲਵ ਦਲਵ 1200 ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ ਨਰੂੰ ਕਣਕ ਸੰ ਡੀਆਆ ਜ਼ਿਚੈ

ਪ੍ਸ ਂ੍ਰੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਲਵ ਗਏ ਹਨਰ। ਉਨਰਲਾਂ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ ਨਰੂੰ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸੰ ਡੀਆਆ ਜ਼ਿਚੈ ਸੁੱ ਕੀ ਕਣਕ ਹੀ ਿੈ ਕਲਵ ਆਉਣ,

ਤਾਂ ਂੋ ਉਸ ਦੀ ਾਰੀਦ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋ

ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਪਲਵਸ਼ ਨਰ੍ ਆਿਲਵ। ਉਨਰਲਾਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਸੰ ਡੀਆਆ ਨਰੂੰ ਪੂਰਲਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਲਵ ਗਏ ਹਨਰ ਹਰਲਵਕ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਆਪਣੀ

ਫਸਿ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਪ੍ਸ ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਹੋਣ ਤੋ ਬ੍ਅਦ ਹੀ ਸੰ ਡੀ ਜ਼ਿਚੈ ਿੈ ਕਲਵ ਆਉਣ।
ਇਸ ਸੌਕਲਵ ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜ਼ਸੱ ਤ ਗੁਪਤ੍, ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਪੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਤੋ ਇਿ੍ਿ੍ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਂੰ ਸੀਆਆ ਦਲਵ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀ,
ਆੜਲਤੀਏ ਅਤਲਵ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਹ੍ਜ਼ਰ ਸਨਰ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ ਨਰੰ:3
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿੰਗਰ ਸਲਵਿ੍ ਸੁਸ੍ਇਟੀ ਨਰੇ ਜ਼ਸਿਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਨਰੂੰ ਭਲਵਟ ਕੀਤੀਆਆ 51 ਪੀ.ਪੀ. . ਜ਼ਕੱ ਟਾਂ
ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਤੋ ਿੈ ਕਲਵ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਿੰਗਰ ਸਲਵਿ੍ ਸੋਸ੍ਇਟੀ ਿੱ ਿੋ ਜ਼ਰੂਰਤਸੰ ਦਾਂ ਨਰੂੰ ਖ੍ਣ੍ ਤਲਵ ਰ੍ਸ਼ਨਰ ਸੁਹੱ ਆ ਕਰਿ੍ਇਆ ਂ੍ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ
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ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020 (

)
ਕੋਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ ਤੋ ਬਚੈ੍ਅ ਨਰੂੰ ਿੈ ਕਲਵ ਦਲਵਸ਼ ਭਰ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਂ੍ਰੀ ਿੋ ਕਡ੍ ਨਰ ਦਲਵ ਜ਼ਿੱ ਚੈ

ਆਪਣੀ ਂ੍ਨਰ ਦੀ ਬ੍ਜ਼ੀ ਿਗ੍ ਕਲਵ ਸਰੀਜ਼ਾਂ ਦ੍ ਇਿ੍ਂ ਕਰ ਰਹਲਵ ਡ੍ਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਂੰ ਨਰੀ ਤ੍ਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਂ੍ਿਲਵ ਘੱ ਟ ਹੈ । ਡ੍ਕਟਰ ਅਤਲਵ ਫ਼ਰੰ ਟ
ਫੂਟ ਤਲਵ ਕੰ ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਰੈਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਰਸਪਪਸ ਟੀਸ ਦਲਵ ਸੈਬਰ ਜ਼ਦਨਰ ਰ੍ਤ ਜ਼ਸਹਨਰਤ ਕਰਕਲਵ ਜ਼ਜ਼ਿਲਲਵ ਨਰੂੰ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਸੁਕਤ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਬਣ੍

ਰੱ ਖਣ ਿ

ਯਤਨਰਸ਼ੀਿ ਹਨਰ। ਉਨਰਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਤ ਜ਼ਸਹਨਰਤ ਦਲਵ ਚੈੱ ਿਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਜ਼ਿਲਲਵ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਇੱ ਕ ਿੀ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪ੍ਜ਼ੀਜ਼ਟਿ ਕਲਵਸ ਨਰਹਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਜ਼ਿਲਲਵ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਡ੍ਕਟਰਾਂ ਅਤਲਵ ਫਰੰ ਟ ਫੂਟ ਤਲਵ ਕੰ ਸ ਕਰ ਰਹਲਵ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭ੍ਗ ਦਲਵ ਕਰਸਚੈ੍ਰੀਆਆ ਨਰੂੰ ਸ੍ਹਸਣਲਵ ਆ ਰਹੀ ਪੀ.ਪੀ. . ਜ਼ਕੱ ਟ ਦੀ
ਸਸੱ ਜ਼ਸਆ ਨਰੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨਰ ਿ

ਅਤਲਵ ਉਨਰਲਾਂ ਦੀ ਹੌਸਿ੍ ਅਫਂ੍

ਿ

ਿੀਰਿ੍ਰ ਨਰੂੰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿੰਗਰ ਸਲਵਿ੍ ਸੁਸ੍ਇਟੀ ਿੱ ਿੋ ਜ਼ਸਿਿ

ਹਸਪਤ੍ਿ ਦਲਵ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ. ਅਜ਼ਿਨਰ੍ਸ਼ ਜ਼ਂੰ ਦਿ ਨਰੂੰ 51 ਪੀ.ਪੀ. . ਜ਼ਕੱ ਟਾਂ ਭਲਵਟ ਕੀਤੀਆਆ ਗ ਆਆ ਹਨਰ। ਿੰਗਰ ਸਲਵਿ੍ ਸੁਸ੍ਇਟੀ ਦਲਵ ਸੰ ਚੈ੍ਿਕ
ਸ਼ਜ਼ਿੰਦਰ ਕੁਸ੍ਰ ਨਰੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ. ਨਰੂੰ ਜ਼ਿਸ਼ਿ੍ਸ ਦਿ੍ਇਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਦਲਵ ਜ਼ਖਿ੍ਫ ਂ੍ਰੀ ਂੰ ਗ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਜ਼ਸਿਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਨਰੂੰ ਜ਼ਕਸਲਵ ਿੀ ਤਰਲਾਂ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਿਲਵਗੀ ਤਾਂ ਸੁਸ੍ਇਟੀ ਦਲਵ ਸੈਬਰ ਹਰ ਸੰ ਭਿ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਰਗਲਵ ।
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿੰਗਰ ਸਲਵਿ੍ ਸੁਸ੍ਇਟੀ ਿੱ ਿੋ ਬੀਤਲਵ ਕ੍ਫ਼ੀ ਸਸਂ ਤੋ ਜ਼ਸਿਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਸਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤਲਵ ਉਨਰਲਾਂ ਦਲਵ ਪਜ਼ਰਿ੍ਰ
ਨਰੂੰ ਿੰਗਰ ਜ਼ਖਿ੍ਉਣ ਦੀ ਸਲਵਿ੍ ਕੀਤੀ ਂ੍ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਂਸ ਜ਼ਦਨਰ ਤੋ ਪ੍ਰਦਲਵਸ਼ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ ਦਲਵ ਪ੍ਰਭ੍ਿ ਨਰੂੰ ਦਲਵਖਜ਼ਦਆਆ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ
ਿਗ੍ਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਉਸਲਵ ਜ਼ਦਨਰ ਤੋ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿੰਗਰ ਸਲਵਿ੍ ਸੋਸ੍ਇਟੀ ਿੱ ਿੋ ਜ਼ਰੂਰਤਸੰ ਦਾਂ ਨਰੂੰ ਖ੍ਣ੍ ਤਲਵ ਰ੍ਸ਼ਨਰ ਸੁਹੱ ਆ ਕਰਿ੍ਇਆ ਂ੍
ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ। ਇਸਲਵ ਕੜੀ ਤਜ਼ਹਤ ਿੀਰਿ੍ਰ ਨਰੂੰ 1 ਹਜ਼੍ਰ ਤੋ ਜ਼ਜ਼ਆਦ੍ ਜ਼ਰੂਰਤਸੰ ਦ ਿੋ ਕਾਂ ਨਰੂੰ ਿੰਗਰ ਖਿ੍ਇਆ ਂ੍ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ। ਿੰਗਰ ਸਲਵਿ੍ ਦਲਵ
ਨਰ੍ਿ-ਨਰ੍ਿ ਸੋਸ੍ਇਟੀ ਸੈਬਰਾਂ ਨਰੇ ਦਲਵਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਿਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਡ੍ਕਟਰ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਜ਼ਖਿ੍ਫ ਂ੍ਰੀ ਂੰ ਗ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਜ਼ਦਨਰ-ਰ੍ਤ ਪੂਰਲਵ ਹੌਸਿਲਵ
ਤਲਵ ਂਜ਼ਬਲਵ ਦਲਵ ਨਰ੍ਿ ਇਹ ਿੜ੍

ਿੜ ਰਹਲਵ ਹਨਰ। ਸੋਸ੍ਇਟੀ ਸੈਬਰਾਂ ਨਰੇ ਸੋਜ਼ਚੈਆ ਜ਼ਕ ਸ੍ਡ੍ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਹ੍ਿਲਵ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ ਤੋ ਬਜ਼ਚੈਆ ਹੈ

ਅਤਲਵ ਪਰ ਸ੍ਨਰੂੰ ਿੀ ਆਪਣ੍ ਕੁੱ ਝ ਯੋਗਦ੍ਨਰ ਪ੍ਉਣ੍ ਚੈ੍ਹੀਦ੍ ਹੈ ਜ਼ਂਸ ਤਲਵ ਜ਼ਿਚੈ੍ਰ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਉਨਰਲਾਂ ਜ਼ਸਿਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਨਰੂੰ 51 ਪੀਪੀ
ਭਂਟ ਕਰਨਰ ਦ੍ ਸਨਰ ਬਣ੍ਇਆ ਤਲਵ ਿੀਰਿ੍ਰ ਨਰੂੰ 51 ਪੀਪੀ

ਜ਼ਕੱ ਟ

ਜ਼ਕੱ ਟ ਐੱਸਐੱਸਓ ਅਜ਼ਿਨਰ੍ਸ਼ ਜ਼ਂੰ ਦਿ ਨਰੂੰ ਸਪਪੀਆਆ।

ਇਸ ਸੌਕਲਵ ਐੱਸਐੱਸਓ ਨਰੇ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿੰਗਰ ਸਲਵਿ੍ ਸੋਸ੍ਇਟੀ ਦਲਵ ਸੈਬਰਾਂ ਦ੍ ਧੰ ਨਰਿ੍ਦ ਕੀਤ੍ ਤਲਵ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਦਲਵ
ਜ਼ਖਿ੍ਫ ਂ੍ਰੀ ਂੰ ਗ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਫਰੰ ਟ ਫੂਟ ਤਲਵ ਕੰ ਸ ਕਰਲਵ ਜ਼ਸਹਤ ਕਰਸਚੈ੍ਰੀ ਨਰੂੰ ਪੀਪੀ

ਜ਼ਕੱ ਟ ਜ਼ਸਿਣ ਤਲਵ ਉਹ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਤਰੀਕਲਵ ਨਰ੍ਿ ਆਪਣੀ

ਜ਼ਡਊਟੀ ਹੋਰ ਂੋਸ਼ ਨਰ੍ਿ ਜ਼ਨਰਭ੍ਉਣਗਲਵ। ਇਸ ਸੌਕਲਵ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿੰਗਰ ਸਲਵਿ੍ ਸੋਸ੍ਇਟੀ ਸੰ ਚੈ੍ਿਕ ਸ਼ੈਿਂਦਰ ਕੁਸ੍ਰ ਨਰੇ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਸ੍ਨਰੂੰ ਇਸ
ਕੁਦਰਤ ਨਰੇ ਤਾਂ ਸਸ੍ਂ ਨਰੂੰ ਿੀ ਇੰ ਨਰਲ੍ ਕੁੱ ਝ ਜ਼ਦੱ ਤ੍ ਹੈ, ਜ਼ਂਸ ਦਲਵ ਚੈੱ ਿਦਲਵ ਅਸਂ ਆਪਣ੍ ਿਧੀਆ ਂੀਿਨਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹਲਵ ਹਾਂ। ਉਨਰਲਾਂ ਨਰੇ ਜ਼ਕਹ੍
ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਉਹ ਸੌਕ੍ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸਂ ਆਪਣਲਵ ਸਸ੍ਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਦਲਵ ਿ
ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰਹਲਵ। ਇਸ ਦਲਵ ਚੈੱ ਿਦਲਵ ਅੱ ਂ ਸੁਸ੍ਇਟੀ ਿੱ ਿੋ 50 ਪੀਪੀ

ਕੁੱ ਝ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਂੋ ਸ੍ਡ੍ ਸਸ੍ਂ ਸ੍ਡ੍ ਦਲਵਸ਼ ਸਿ੍ਸ ਤਲਵ
ਜ਼ਕੱ ਟ ਤਲਵ 1 ਡੈਸੋ ਪੀਪੀ

ਜ਼ਕੱ ਟ ਜ਼ਸਿਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਦਲਵ ਐੱਸਐੱਸਓ

ਅਜ਼ਿਨਰ੍ਸ਼ ਜ਼ਂੰ ਦਿ ਨਰੂੰ ਭਂਟ ਕੀਤੀ ਗ । ਉਨਰਲਾਂ ਨਰੇ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਸੋਸ੍ਇਟੀ ਿੱ ਿੋ ਜ਼ਸਿਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਿੱ ਚੈ ਸਲਵਿ੍ਿਾਂ ਦਲਵ ਰਹਲਵ ਡ੍ਕਟਰਾਂ ਨਰੂੰ ਹਰ
ਸੰ ਭਿ ਸਹ੍ਇਤ੍ ਉਪਿੱਬਧ ਕਰਿ੍

ਂ੍ਿਲਵਗੀ। ਇਸ ਸੌਕਲਵ ਸੋਸ੍ਇਟੀ ਦਲਵ ਸੈਬਰ ਕਰਨਰ ਕਟ੍ਰੀਆ , ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਢੱ ਿੋ , ਜ਼ਿਸ਼੍ਿ ਸਲਵ ੀ, ਜ਼ਿਕ੍ਸ

ਪ੍ਸੀ, ਹਰਸ਼ ਅਰੋੜ੍, ਜ਼ਿਪੁਿ ਨਰ੍ਰੰ ਗ, ਜ਼ਂੰ ਸੀ ਕੱ ਕੜ, ਅਜ਼ਸਤ ਸਲਵ ੀ, ਸੁਨਰੀਿ ਅਰੋੜ੍, ਜ਼ਿਕ੍ਸ ਗੁਪਤ੍, ਸਨਰੀਸ਼, ਅਨਰੂ ਭੱ ਿ੍, ਜ਼ਰਸ਼ੂ ਚੈ੍ਿਿ੍ ਤਲਵ
ਆਸੀਸ਼ ਚੈ੍ਿਿ੍ ਤੋ ਇਿ੍ਿ੍ ਰੈੱਡ ਕਰ੍ਸ ਦਲਵ ਸਕੱ ਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਜ਼ਹਿ ਿੀ ਸੌਂੂਦ ਸਨਰ।

