
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-1 

1/20522/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 

 ਓਟ ਕਲ੍ੀਜ਼ਨਕਾਂ ਤ ੇਨਸਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦ ੇਖੁੁੱਲ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵਰੇੇ 8 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਿਰ 2 ਵਿੇ ਤੁੱਕ ਿੋਵੇਗਾ: ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ 

*ਇੁੱਕ ਮਿੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 1567 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਨਵੇਂ ਨਸਾ-ਪੀੜਤ ਮਰੀਿ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਿੋਏ-ਡਾ. ਸਜ਼ੁਰੰਦਰ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 27 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਜ਼ਸਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਬਲ੍ਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੁੱਧੂ ਵਲੋ੍ ਨਸਾ ਛਡੁਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬਧ ਜ਼ਵਚ ਲ੍ਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ੍ ਕਾਰਨ  ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ 
ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਵੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਲ੍ਤਾ ਿਾਸਲ੍ ਿਈੋ ਿੈ 

ਜ਼ਿਸ ਤਜ਼ਿਤ ਿਿਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਚ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿਾਂ ਨੇ ਓਟ ਕਲ੍ੀਜ਼ਨਕਾਂ ਤ ੇਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਜ਼ਿਸ 
ਨੰੂ ਦੇਖਦ ੇਿੋਏ ਜ਼ਸਿਤ ਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲ੍ਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੁੱਧੂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਓਟ ਕਲ੍ੀਜ਼ਨਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਖੁੁੱਲ੍ਣ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਿਰ 2 ਵਿੇ ਤੁੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸਨਾਂ ਲ੍ਈ ਅੁੱਲ੍ਗ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ 
ਦੀਆ ਂਿਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਿੋ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰ੍ਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਾ ਲ੍ੁੱਗਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੁੱਜ਼ਖਆ ਿਾ ਸਕ।ੇ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੀਆਂ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ ਡਾ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵਚ ਨਸਾ-ਛੁਡਾਊ ਮੁਜ਼ਿੰਮ 

ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਸਰਫ ਇਕ ਮਿੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1567 ਨਵੀਆ ਂਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸਨਾ ਦਰਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਜ਼ਿਸ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ 
ਰੁੱਖਜ਼ਦਆਂ ਨਸਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲ੍ੋਂ ਜ਼ਵਸੇਸ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਤਾਂ ਿ ੋਨਵੇਂ ਮਰੀਿਾਂ ਨੰੂ ਇਲ੍ਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਮੁਿੁੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਨਸਾ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਆਉ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਲ੍ ਕ ੇਇੁੱਸ ਨਸ ੇਦ ੇਕੋਿੜ ਨੰੂੂ ਖਤਮ ਕਰਨ 
ਜ਼ਵਚ ਅਪਣਾ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਅੁੱਗੇ ਆਈਏ।     
ਇੁੱਸ ਮੌਕ ੇਜ਼ਿਲ੍ਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਅਜ਼ਨਲ੍ ਧਾਮੂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਨਸਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ 

ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਧਆਨ ਰੁੱਜ਼ਖਆ ਿਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮਰੀਿਾਂ ਨੰੂ ਸਚੁੇਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਇਕ 
ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਿ ੈਅਤੇ ਿੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਿ ਲੈ੍ਣ ਜ਼ਵੁੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਲ੍ਾਿਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਤੁਰੰਤ ਨਿਦੀਕੀ ਜ਼ਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ੍ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟੌਲ੍ ਫਰੀ ਿੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ’ਤੇ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਸਾ-ਛਡੁਾਊ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱਜ਼ਸਆ 
ਜ਼ਕ ਮਰੀਿ ਨੰੂ ਘਰ ਜ਼ਲ੍ਿਾਣ ਲ੍ਈ (ਟੇਕ ਿੋਮ ਡੋਿ) ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਮਆਦ 21 ਜ਼ਦਨ ਤੁੱਕ ਕਰ ਜ਼ਦੁੱਤੀ ਗਈ ਿੈ ਪਰ ਇਿ 
ਦਵਾਈ ਕੇਵਲ੍ ਸਾਇਕਟੈਜ਼ਰਸਟ ਦੀ ਸਲ੍ਾਿ ਉਪਰੰਤ ਿੀ ਮਰੀਿ ਨੰੂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ।  

 

 

 

 

 



ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-2 

1/20594/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਤਜ਼ਿਤ ਿਿੂਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਤੋਂ 9 ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ 
*ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਿੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂ ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਿੀ ਿਲ੍ਦ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਕੋਲ੍ ਪਿੰੁਚ ਿਾਣਗੇ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

* ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਵੁੱਲ੍ੋਂ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੁੱਚ ਿੀ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

 ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ 

ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ/ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 27 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰੀ ਿਿੂਰ ਸਾਜ਼ਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਤ ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ ਸੁਰੂ ਿੋ ਚੁੁੱਕੀ ਿੈ। ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਿੀ ਪਰਤੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਿਸਪਤਾਲ੍ ਿਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਜ਼ਵਖੇ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ 
ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ੍ ਰੁੱਖਦੇ ਿੋਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲ੍ਈ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ 
ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 
ਫਾਿਜ਼ਲ੍ਕਾ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ 61 ਸਰਧਾਲ੍ੂ ਸਰੀ ਿਿੂਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ਵਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਿੋਏ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 
ਉਥੇ ਿੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਜ਼ਵੁੱਚੋਂ 9 ਪਿੰੁਚੇ ਿਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਧਾਲ੍ੂ ਵੀ ਿਲ੍ਦ 
ਆਪਣੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਕੋਲ੍ ਪਿੰੁਚ ਿਾਣਗੇ ਜ਼ਿਸਦੇ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਸਮੁੁੱਚੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਾਲ੍ ਿੁਜ਼ੜਆ 
ਿੋਇਆ ਿੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਲ੍ਗਾਤਾਰ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ੍ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਲ੍ਈ ਸੁਰੁੱਜ਼ਖਅਤ ਰਾਿਦਾਰੀ ਦਾ 
ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਿਨਹ ਾਂ ਰਾਿਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਸਾਂ ਨੇ ਲੰ੍ਘ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਾਲ੍ ਵੀ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲ੍ੋਂ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਿੋ ਰਾਸਤੇ ਜ਼ਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਸਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਨੰੂ 
ਕੋਈ ਸਮੁੱਜ਼ਸਆ ਪੇਸ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਪਿੰੁਚੇ ਸਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਨੇ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਵਸੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਸ ਨੇ 
ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਿੀਆਂ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਰਾਿਦਾਰੀ 
ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।     
 

 

 

 

 

 

 



ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3 

1/20638/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲ੍ੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਨੰੂ ਗਰੀਨ ਿੋਨ ਜ਼ਵਚ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ 

ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍ 

* 39 ਿੋਰ ਸੈਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਈ ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਵੁੱਚੋਂ 10 ਸੈਂਪਲ੍ ਮੂੜ ਤੋਂ 
ਟੈਸਟ ਲ੍ਈ ਭੇਿੇ-ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 27 ਅਪਰੈਲ੍: 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਗਰੀਨ ਟੈਗ ਬਚਾਈ ਰੁੱਖਣ ਲ੍ਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ਼ਿਕ 
ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਲੇ੍ਿੋਲ੍ ਅਤੇ ਸਫਰ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਿੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਅੁੱਗੇ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕ 
ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਵੁੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦੁੱਤ ੇਿਾ ਰਿੇ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਲ੍ਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ 
ਸਾਡੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਾਡ ੇਪੂਰੇ ਸਮਾਿ ਨੰੂ ਵੁੱਡ ੇਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲ੍ਵੇਗੀ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਿਰ ਸੰਭਵ ਸਿਾਇਤ ਲ੍ਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ੍ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ 

ਜ਼ਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਫਸੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ੂਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਢੁੁੱਕਵੇਂ 
ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਿੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਿੋ ਿਰੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਜ਼ਚਆ ਕੋਲ੍ ਸੁਰੁੱਜ਼ਖਅਤ ਪਿੰੁਚ ਸਕੇ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਬਾਿਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂੂ ੂੋਜ਼ੂਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੁੱਲ੍ੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕਰਕੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲ੍ਈ 
ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿ।ੈ 
ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ ਡਾ. ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੁੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਿਣੁ ਤੁੱਕ 399 ਸੈਂਪਲ੍ ਲ੍ਏ 

ਗਏ ਿਨ, ਜ਼ਿਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 299 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨ ਤੁੱਕ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸੀ। ਅੁੱਿ ਜ਼ਮਤੀ 27 ਅਪਰੈਲ੍ 2020 ਨੰੂ 
39 ਿੋਰ ਸੈਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਈ ਿ,ੈ ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਵੁੱਚੋਂ 10 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਨੰੂ ਮੂੜ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਲ੍ਈ ਭੇਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। 

 

 


