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1/21251/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ-ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਮੰਿੀਆਂ ਜ਼ਿਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 350391 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ -ਰਾਿਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ 
*231499 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰਗ ਹੋਈ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 30 ਅਪਰੈਲ੍ 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨੰੂ ਲੈ੍ ਕੇ ਅੱਿ ਸਥਾਨਕ ਕੈਂਪ 
ਆਜ਼ਫਸ ਜ਼ਿਖੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ 
ਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ 
ਨਾਲ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਤੇਿੀ 
ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਿੋ ਮੰਿੀਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲ੍ੀ ਫਸਲ੍ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਿੇ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਿ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰਟਰੋਲ੍ਰ ਰਾਿਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਸ. ਸੰਧੂ ਨੰੂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰਿੀਆਂ ਜ਼ਿਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 
350391 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆਂ ਿੱਲ੍ੋਂ 343111 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 231499 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨ 38460 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਿਚੋਂ ਪਨਗਰੇਨ 
ਿੱਲ੍ੋਂ 13968 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿੱਲ੍ੋਂ 3425 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਿ ਿੱਲ੍ੋਂ 9748 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ 
ਟਨ, ਪਨਸਪ ਿੱਲ੍ੋਂ 5760 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪੰਿਾਬ ਿੇਅਰਹਾਊਸ ਿੱਲ੍ੋਂ 5559 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ 
ਗਈ ਹੈ 
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1/21299/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਿਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ 
’ਚ ਏਅਰ ਕੰਿੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਿਾਇਿੀ ਿਾਰੀ 
* ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਰੁੱਧ ਲ੍ੜਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਿੱਤ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੋ੍ਕ-ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਿਨ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 30 ਅਪਰੈਲ੍ 

ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਿਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਏਅਰ 
ਕੰਿੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਿਾਇਿਰੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਿਨ ਿਾ 
ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੱਛਲੇ੍ ਕੁਝ ਹਫ਼ਜ਼ਤਆ ਂਤੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲ੍ਦੇ ਏਅਰ 
ਕੰਿੀਸ਼ਨਰਾਂ/ਕਲੂ੍ਰਾਂ ਦਾ ਕੋਜ਼ਿਿ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਝੁ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 
ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਏਅਰ ਕੰਿੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਕਮਰੇ ਜ਼ਿਚਲ੍ੀ ਹਿਾ ਨੰੂ ਘੁੰ ਮਾ ਕੇ (ਰੀ-ਸਰਕੁਲੇ੍ਟ) ਦੁਬਾਰਾ ਠੰਿਾ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਜ਼ਨਯਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮੌਿੂਦਾ ਕੋਜ਼ਿਿ-19 ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਿੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿੱਿ ੇਸਥਾਨਾਂ ਜ਼ਿਿੇਂ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਜ਼ਪੰਗ 
ਮਾਲ੍, ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ੍ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਿੱਚ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦ ੇਚੱਲ੍ਦ ੇਸੂਬੇ ਿੱਲ੍ੋਂ ਅਜ਼ਿਹੀਆ ਂਸ਼ੰਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਏਅਰ ਕੰਿੀਸ਼ਨਰ/ਕੂਲ੍ਰਾਂ ਦੀ ਿੱਖ-
ਿੱਖ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ।ੈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ ਏ ਸੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰੂਰੀ ਸਲ੍ਾਹਾਂ/ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਤਜ਼ਹਤ ਘਰੇਲ੍ ੂਥਾਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਿੀਸ਼ਨਰ ਦਆੁਰਾ ਕਮਰੇ ਜ਼ਿੱਚ ਿਾਰ-
ਿਾਰ ਘੁੰ ਮਣ ਿਾਲ੍ੀ ਹਿਾ ਜ਼ਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤਾਿੀ ਹਿਾ ਦਾ ਮੇਲ੍ ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਸ ਲ੍ਈ ਜ਼ਖੜਕੀ ਨੰੂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਹਾ ਖੋਲ੍ ਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿ ੋਕੁਦਰਤੀ ਹਿਾ ਕਮਰੇ ਜ਼ਿੱਚ ਦਾਜ਼ਖਲ੍ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹਿਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ਮਲ੍ ਪਾਿੇ। 
ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਤੋਂ 27 ਜ਼ਿਗਰੀ ਸੈਲ੍ਸੀਅਸ ਜ਼ਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਨਮੀਂ (ਜ਼ਹੳਮੀਜ਼ਿਟੀ) 40 ਤੋਂ 70 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿੱਚ ਰੱਖੀ ਿਾਿੇ। ਏਅਰ ਕੰਿੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲ੍’ੂਤ ੇਸਰਜ਼ਿਸ ਕਰਿਾਈ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਿ ੋਜ਼ਫਲ੍ਟਰ ਸਾਫ਼ ਰਜ਼ਹਣ। 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ੍ਕਾਂ ਿਾਲੇ੍ ਕਮਰੇ ਜ਼ਿੱਚ ਹਿਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਿਾਲ੍ਾ ਪੱਖਾ (ਐਗਿਾਸਟਫੈਨ) ਲ੍ਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ੍ 
ਕਮਰੇ ਜ਼ਿੱਚ ਨੈਗੇਜ਼ਟਿ ਪਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ੇਅਤੇ ਕਮਰੇ ਜ਼ਿੱਚ ਘੁੰ ਮ ਰਹੀ ਹਿਾ ਨੰੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਜ਼ਢਆ ਿਾਿੇ। 
ਅਿੈਪੋਰੇਜ਼ਟਿ/ਿੈਿਰਟ ਏਅਰ ਕਲੂ੍ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਜ਼ਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਧੂੜ-ਜ਼ਮੱਟੀ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤਾ ਿਾਿੇ ਅਤੇ 
ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ (ਹਾਈਿੀਨ) ਰੱਖੀ ਿਾਿੇ। ਅਿੈਪੋਰੇਜ਼ਟਿ ਕੂਲ੍ਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤ ੇਪਾਣੀ ਨੰੂ ਤਾਿਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕ ੇਬਦਜ਼ਲ੍ਆ ਿਾਿ।ੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲੇ੍ੇ ੇਟੈਂਕ ਨੰੂ ਖਾਲ੍ੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਸੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ, 
ਸਪੰਿ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਸਾਫ਼ (ਪੰੂਜ਼ਿਆ) ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਿੋ ਜ਼ਪੱਛਲ੍ੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਮਾਂ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨੰੂ 
ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕ।ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਟੈਂਕ ਨੰੂ ਹਲ੍ਕੇ ਸਾਬਣ ਿਾਲੇ੍ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਤਾਿੇ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ੍ ਧੋਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਿੈਂਟੀਲੇ੍ਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਅਿੈਪੋਰੇਜ਼ਟਿ ਕੂਲ੍ਰ ਜ਼ਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਿਾ ਹਿਾ ਆਉਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਿਾ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੱਜ਼ਖਆਂ ਨੰੂ ਚਲ੍ਾਉਣ ਸਮੇਂ ਿੀ ਜ਼ਖੜਕੀਆ ਂਨੰੂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਹਾ ਖੋਲ੍ ਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾਿ।ੇ ਿੇਕਰ 
ਨਿਦੀਕ ਹੀ ਕੋਈ ਐਗਿਾਸਟ ਫਨੈ ਲ੍ੱਜ਼ਗਆ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਚੱਲ੍ਦਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਿੋ ਹਿਾ ਦਾ ਜ਼ਬਹਤਰ ਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਪਾਜ਼ਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ੍) ਤੇ ਉਦਯੋਜ਼ਗਕ (ਇੰਿਸਟਰੀਅਲ੍) ਥਾਿਾਂ ਜ਼ਿਖੇ ਹਿਾ ਜ਼ਿੱਚ ਫ਼ਲੈ੍ਾਅ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖਣ 



ਲ੍ਈ ਿਰੂਰੀ ਹ ੈਜ਼ਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਜ਼ਿੱਚ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਬਾਹਰੀ ਹਿਾ ਆਏ। ਜ਼ਸਰਫ਼ ਜ਼ਖੜਕੀਆ ਂਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਿਗਹ ’ਤੇ 
ਿੇਕਰ ਿੈਂਟੀਲੇ੍ਸ਼ਨ ਿਾਲ੍ਾ ਮਕਨੈੀਕਲ੍ ਿੈਂਟੀਲੇ੍ਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਟਮਿ ਅਤ ੇਏਅਰ ਕੰਿੀਸ਼ਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਸਸਟਮਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਹਤਰ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਬਾਹਰੀ ਹਿਾ ਨੰੂ ਜ਼ਫਲ੍ਟਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਾ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਜ਼ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਲ੍ਆਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ 
ਤਾਿੀ ਹਿਾ ਉਪਲ੍ਬੱਧ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਸਫਾਜ਼ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤਾਿੀ ਹਿਾ ਲ੍ਈ ਸੈਂਟਰਲ੍ ਇਨਲ੍ਾਈਨ 
ਫੈਨ ਜ਼ਫਲ੍ਟਰ ਯੂਜ਼ਨਟ ਨਾਲ੍ ਇੱਕ ਏਅਰ ਿਕਟ (ਹਿਾ ਿਾਲ੍ੀ ਪਾਈਪ) ਿੋੜ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾਿ ੇਅਤ ੇਿੇਕਰ ਮਲ੍ਟੀਪਲ੍ ਕੈਸੇਟ ਿਾਂ 
ਮਲ੍ਟੀਪਲ੍ ਹਾਈ ਿਾਲ੍ ਯੂਜ਼ਨਟ ਹਣੋ ਤਾਂ ਤਾਿੀ ਹਿਾ ਨੰੂ ਗਜ਼ਰਲ੍ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿੱਚ ਿਾਂ ਉਸਦੇ ਨਿਦੀਕ 
ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਹੜੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ੍ ਿੈਂਟੀਲੇ੍ਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਣ 
ਿਾਲ੍ੀਆ ਂਜ਼ਖੜਕੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਜ਼ਿਿ-19 ਿਾਰਿਾਂ ਿਾਂ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਫ਼ੈਲ੍ਣ 
ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜ਼ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਲ੍ਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਿਾਂ 
ਜ਼ਬਲ੍ਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ੍ੋਂ ਏਅਰ ਕੰਿੀਸ਼ਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਸਸਟਮ ਿੱਖਰਾ ਹੋਿ ੇਤਾਂ ਿੋ ਸੰਭਾਜ਼ਿਤ ਸੰਕਰਜ਼ਮਤ ਹਿਾ ਿਾਂ ਜ਼ਛੱਜ਼ਟਆਂ ਨੰੂ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ 
ਰੋਜ਼ਕਆ ਿਾ ਸਕ।ੇ ਉਹ ਕੁਝ ਥਾਿਾਂ ਜ਼ਿਥੇ ਿੱਖਰੀ ਏਅਰ ਕੰਿੀਸ਼ਜ਼ਨੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਉਥ ੇਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਿਾਣ 
ਿਾਲ੍ੀ ਹਿਾ ਜ਼ਿੱਚ ਸੰਕਰਜ਼ਮਤ ਰੋਗਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਰਜ਼ਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਉਪਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਸੰਕਰਮਣ ਨੰੂ ਫਲੈ੍ਣ ਦ ੇਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਜ਼ਿਿ-19 ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਮਰੀਿ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਐਗਿਾਸਟ ਹਿਾ 
ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਹੈਪਾ-ਜ਼ਫਲ੍ਟਰੇਸ਼ਨ ਿਾਂ ਕੈਮੀਕਲ੍ ਜ਼ਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ੍ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿਾ ਦੀ ਬਬਜ਼ਲੰ੍ਗ ਕਰਨ 
ਲ੍ਈ ਗੈਰ ਧਾਤ ੂਮਟੀਰੀਅਲ੍ ਿਾਲੇ੍ ਜ਼ਿਜ਼ਫੳੇੂਿਿ ਏਅਰ ਏਰੀਏਟਰ ਟੈਂਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਿੱਚ 1 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੋੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ੍ਰਾਈਟ ਸੋਜ਼ਲ੍ੳਸ਼ਨਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ। 
ਇਸ ਮੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਮਾਸ ਮੀਿੀਆ ਅਫਸਰ ਅਜ਼ਨਲ੍ ਧਾਮੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਗਿਾਸਟ ਜ਼ਸਸਟਮ ਜ਼ਿੱਚ ਐਕਜ਼ਟਿ ਿਾਇਰਲ੍ 
ਪਾਰਟੀਕਲ੍ ਮੌਿੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਦ ੇਚੱਲ੍ਦ ੇਇਹ ਜ਼ਸਫਾਜ਼ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਐਗਿਾਸਟ ਜ਼ਸਸਟਮ ਦੀ ਮੈਂਟੀਨੈਂ ਸ ਦ ੇ
ਸਮੇਂ ਉਪਯੁਕਤ ਜ਼ਨੱਿੀ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਨਯਮਾਿਲ੍ੀ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਿ।ੇ ਕੋਜ਼ਿਿ-19 ਦੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 
ਲ੍ਈ ਸੀਜ਼ਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਿਾਲੇ੍ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈਸਲੇੋ੍ਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਦੀਿਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚ ੇਿਾਲੇ੍ ਟੈਂਟ ਿਾਂ ਜ਼ਕੳਬੀਕਲ੍ (ਪਲ੍ਾਸਜ਼ਟਕ ਿਾਂ ਧਾਤੂ) ਨੰੂ ਪਲ੍ਾਸਜ਼ਟਕ ਸ਼ੀਟ ਿਾਂ ਕਨੈਿਸ 
ਕਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਿਾਦਾਰ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਗੇਜ਼ਟਿ ਿਾਂ ਜ਼ਨਉਟਰਲ੍ ਪਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂਟਨੇ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ। ਿਦੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ੍ ਿੈਂਟੀਲੇ੍ਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਾਰ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲ੍ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਜ਼ਕ ਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਗੰਦੀ 
(ਮਰੀਿਾਂ ਿੱਲ੍ ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਐਗਿਾਸਟ ਿੱਲ੍ ਗੰਦੀ) ਹਿਾ ਲੈ੍ ਿਾਣ ਦ ੇਿਹਾਅ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਲ੍ਆਦਂਾ ਿਾਿੇ। 
ਯੂਜ਼ਨਟਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਿਾਿ।ੇ ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾਿੇ। ਿਾ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ੍ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਉ 
ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਲ੍ ਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਰੁੱਧ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਲ੍ੜਾਈ ਜ਼ਿਤੀ ਿਾ ਸਕੇ।     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3 
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸੋਿੀਅਿ ਹਾਈਪੋਕਲੋ੍ਰਾਈਟ ਦਿਾਈ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ 

ਅਤੇ ਫੌਜ਼ਗੰਗ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਿਾਰੀ 
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 30 ਅਪਰੈਲ੍ 

ਕੋਜ਼ਿਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨੰੂ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ 
ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਿੱਲ੍ਂ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ ਆਯੋਜ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਇਲ੍ਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸੋਿੀਅਿ ਹਾਈਪੋਕਲੋ੍ਰਾਈਟ ਦਿਾਈ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਅੰਦਰ ਫੌਜ਼ਗੰਗ 
ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਿਾਰੀ ਹੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੇੜਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 
ਰੋਿਾਨਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀਆਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਿਾਰਿਾਂ ’ਚ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ਗੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਨੇਪਰੇ ਚੜਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨ ਬਿਾਰ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ 
ਜ਼ਹੱਜ਼ਸਆਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸੋਿੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ੍ਰਾਈਟ ਦਿਾਈ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਲ੍ਾਈਨ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਜ਼ਿਖੇ ਫੋਜ਼ਗੰਗ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਿੋ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ 
ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਿਾ ਸਕੇ। 
 

 

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-4 
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਬੀਤੀ ਰਾਤਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲ੍ਆ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰੀ ਹਿੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ 
 ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਿਾਪਸ ਪਰਤੇ 66 ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂ-ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

*ਜ਼ਿਲੇ੍ੇ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ 75 ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਦੀ ਹਿੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਿਾਪਸੀ 
*ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਨੰੂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੇਿਰ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍, ਰਾਮਸਰਾ ਦੇ ਕਜ਼ਮਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ਾ ਛੁਿਾਊ ਕੇਂਦਰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ 

*ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲ੍ੋਂ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਜ਼ਲੰ੍ਗ ਸ਼ੁਰੂ 

ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 30 ਅਪਰੈਲ੍ : 
ਕੋਜ਼ਿਿ-19 ਨੰੂ ਲੈ੍ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜ਼ਿੱਚ ਚੱਲ੍ ਰਹੇ ਲ੍ਾਕਿਾਊਨ ਕਰਕੇੇੇ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀ ਹਿੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲ੍ਈ 
ਨੰਦੇੜ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਫਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ 66 ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਹੰੇੁਚੇ। ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਦੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲ੍ਆ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਲ੍ਆਦਾਂ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਾਹਰੋ ਆਏ 23 ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਨੰੂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ 
ਮੇਿਰ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍, 35 ਰਾਮਸਰਾ ਦੇ ਕਜ਼ਮਊਨਟੀ ਹੈਲ੍ਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 8 ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ 



ਛੁਿਾਊ ਕੇਂਦਰ ’ਚ  ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ  ਜ਼ਸਹਤ ਿਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ 
ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਲ੍ਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲ੍ੀ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ੍ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਿਾਿੇਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ 27 ਅਪਰੈਲ੍ ਨੰੂ 9 ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂ ਹਿੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜ਼ਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਲੈ੍ ਲ੍ਏ ਗਏ 
ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਬਾਕੀ ਹੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਿ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਦੀ ਸੁਜ਼ਿਧਾ ਲ੍ਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰੂਰੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ੍ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿੱਚ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਹਰ ਿਰੂਰੀ ਸਾਿਧਾਨੀ ਅਪਣਾਈ 
ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਸ ਲ੍ਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਿੀ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਨੈਗੇਜ਼ਟਿ 
ਸੈਂਪਲ੍ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜ਼ਿੱਚ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ 
ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ੍ ਪੋਿੀਜ਼ਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਿਾਰਿ 
ਜ਼ਿੱਚ ਇਲ੍ਾਿ ਲ੍ਈ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾਿੇਗਾ। 
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਆਏ 13 ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ 
 ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਜ਼ਟਿ-ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਿਨ 

*448 ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਿ, 75 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 30 ਅਪਰੈਲ੍ 

ਬੀਤੀ 27 ਅਪਰੈਲ੍ ਨੰੂ ਰਾਿਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਨਗਰੀ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਖੇ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ/ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ 
ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਭੇਿੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਾਪਸ 
ਪਰਤੇ ਸੀ। ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਿਨ ਿਾ. ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 27 ਅਪਰੈਲ੍ ਰਾਤ ਨੰੂ ਸਾਰੇ 13 ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੀ ਮੁੱਢਲ੍ੀ ਜ਼ਸਹਤ ਿਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਜ਼ਪਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਸੈਂਪਲ੍ ਲੈ੍ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ 13 ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲ੍ਏ ਗਏ ਨਮੂਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਿਸ ਕਰਕੇ 
ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਜ਼ਿੱਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦੂਿੇ ਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲ੍ੀ ਿਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਜ਼ਪਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ 
ਿਾਿੇਗੀ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਜ਼ਿਿ-19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨੰੂ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਿਾ ਸਕੇ। 
ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਿਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ੍ੇ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 523 ਸੈਂਪਲ੍ ਲ੍ਏ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਿਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 448 ਦੇ 
ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਿ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 75 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 
 
 


