
 
 
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਿੁਣ ਤਿੱਕ 16 ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆ ਂਨੈਗੇਜ਼ਟ  

 

ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦਾ ਇਕ  ੀ ਕੇਸ ਨਿੀਂ ਆਇਆ ਸਾਿਮਣ ੇ

 

ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਪਟਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ 

 
ਫਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 04 ਅਪਰੈਲ੍ 

 
 ਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ- ਨੋਿਲ੍ ਅਫਸਰ ਕੋਜ਼ ਿ-19 ਕੰਟਰੋਲ੍, ਸਰੀ ਜਸਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ 
ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਿੁਣ ਤਿੱਕ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ 16 ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀਆ ਂ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ 
ਨੈਗੇਜ਼ਟ  ਆਈਆ ਂਿਨ ਤ ੇ 30 ਦੀਆ ਂ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆ ਂਬਾਕੀ ਿਨ I ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਿਾਲੇ੍ ਤਿੱਕ 
ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਇਕ  ੀ ਕੇਸ ਸਾਿਮਣ ੇਨਿੀਂ ਆਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਚ 
ਬਾਿਰੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ 795 ਜ਼ ਅਕਤੀਆ ਂ ਨ ੰ  ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ ਚੋਂ 641 ਆਪਣਾ 
ਇਕਾਂਤ ਾਸ (ਕੁਆਰੰਟੀਨ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ ਰਾ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਨ ਤ ੇਰਜ਼ਿੰਦੇ 154 ਜ਼ ਅਕਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਘਰ ਜ਼ ਚ 
ਿੀ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। 
 

 

 ਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ- ਨੋਿਲ੍ ਅਫਸਰ ਕੋਜ਼ ਿ-19 ਕੰਟਰੋਲ੍ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਦਨੁੀਆ ਂਭਰ 
ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ  ਧ ਰਿੇ ਕੇਸਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਰਿੱਖਦੇ ਿੋਏ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ।ਸ. ਜਸਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  
ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ 
ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ  ੇਤਾਂ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਉਿਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਪਣੇ ਿਿੱਥਾਂ ਨ ੰ   ਾਰ- ਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ੍ ਧੋਇਆ ਜਾ ।ੇਖੰਘ ਜਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਕਣ ਸਮੇਂ 



ਆਪਣਾ ਮ ੰ ਿ ਅਤੇ ਨਿੱ ਕ ਰੁਮਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਢਿੱ ਜ਼ਕਆ ਜਾ  ੇਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਇਿ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਇਿੱਕ ਪੀੜ੍ਤ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਤੋਂ 
ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਥੁਿੱ ਕ ਕਣਾਂ ਰਾਿੀਂ ਫੈਲ੍ਦੀ ਿੈ।ਇਸ ਲ੍ਈ ਫਲ੍   ਰਗੇ ਲ੍ਿੱ  ਣਾਂ  ਾਲੇ੍ ਜ਼ ਅਕਤੀ 
ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕ ੇਰਿੱਖੀ ਜਾ ।ੇਜ਼ਕਸ ੇ ੀ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਨਾਲ੍ ਿਿੱਥ ਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ਾਇਆ ਜਾ ।ੇ 
ਖੰਘ,ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਿ ਲੈ੍ਣ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਜ਼ ਿੱ ਚ, ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ ਭਾਗ ਨ ੰ  ਸ ਜ਼ਚਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ।ੇ 
 

 

 ਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਪਟਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੁਖਤਾ 
ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਿਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਦਾਖਲ੍ 
ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ  ਾਰਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨ। ਉਿਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਘਰ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਰਜ਼ਿ ਕ ੇਿੀ ਇਸ 
ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਜੰਗ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ।ੇ 
 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸ਼ਨ: ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦ ੇਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦ ੇਿੋਏ  ਧੀਕ 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ- ਨੋਿਲ੍ ਅਫਸਰ ਕੋਜ਼ ਿ-19 ਕੰਟਰੋਲ੍ ਸਰੀ ਜਸਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ। 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ 

 

 

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਸਰਜ਼ਿੰਦ-ਫਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਿੱਧਰ 'ਤ ੇਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਾਏ ਮਾਸਕ 

 

ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ ਕ ੜ੍ ੇਦੀ ਿੋਰ ਟ  ਿੋਰ ਕੁਲੈ੍ਕਸ਼ਨ ਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਿੇਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਨੇੜ੍ ੇ
ਲੋ੍ਕ ਕਰ ਰਿੇ ਨੇ ਸਰਾਿਨਾ 
 
ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 04 ਅਪਰੈਲ੍ : 
 

 ਕੋਜ਼ ਿ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਸਰਜ਼ਿੰਦ ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ  ਿੱਲ੍ੋਂ ਇਿੱਕ 
ਜ਼ ਸ਼ੇਸ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਜ਼ਕਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਿਤ ਇਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍  ਿੱਲ੍ੋਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਾ ਕੇ 
 ੰਿ ੇਜਾ ਰਿੇ ਿਨ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਿਰੇਕ  ਰਗ ਦ ੇਲੋ੍ਕਾਂ  ਿੱਲ੍ੋਂ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅੰਜ਼ਮਰਤ ਕੌਰ ਜ਼ਗਿੱਲ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਮਾਜ ਸੇ ੀ 
ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਦ ੇਸਜ਼ਿਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ  ਿੱਲ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਨਾਲ੍ ਲੈ੍ 
ਕ ੇਕਿੱਪੜ੍ ੇਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕਰ ਾ ਕੇ ਇਿ ਮਾਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਮਾਸਕ 
ਜ਼ਤਆਰ ਿੋਣ ਉਪਰੰਤ  ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਧੋ ਕ ੇਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ  ੰਜ਼ਿਆ ਜਾ 
ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਥ ੇਇਿ  ੀ  ਰਨਣਯੋਗ ਿੈ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਾਸਕ ਨ ੰ  ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ 
ਜ਼ਕ ਪਿੱਗ ਬੰਨਹ ਣ  ਾਲੇ੍ ਜ਼ ਅਕਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਇਿ ਮਾਸਕ  ਰਤਣ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਨਾ ਆ ੇ। 
 

 ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਮ ਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ਾਂ ਤ ੇਨਗਰ 
ਪੰਚਾਇਤ  ਿੱਲ੍ੋਂ ਕ ੜ੍ ੇਦੀ ਿੋਰ ਟ  ਿੋਰ ਕੁਲੈ੍ਕਸ਼ਨ  ੀ ਕਰ ਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਲੋ੍ਕਾਂ  ਿੱਲ੍ੋਂ 
ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ੍ ਲ੍ਈ  ੀ 
ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ।ੇ 
 



ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ 

 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕਰਨ  ਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ’ਤੇ ਿਰੋਨ ਰਾਿੀਂ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਰਿੀ ਨਿਰ 

 

ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿੇਠ O2 ਜ਼ ਅਕਤੀਆ ਂਜ਼ ਰੁਿੱ ਧ ਕੇਸ ਦਰਜ 

 

ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ, 04 ਅਪਰੈਲ੍ : 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ  ਲ੍ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲ੍ੋਂ ਰਾਜ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕੋਜ਼ ਿ-19 ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲ੍ਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ 
ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕਰਨ  ਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ’ਤ ੇਿਰੋਨ ਕੈਮਜ਼ਰਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ੍ ਨਿਰ 
ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਤ ੇਿਰੋਨ ਕੈਮਜ਼ਰਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ੍ 02 ਜਜ਼ਣਆਂ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ਼ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ 
ਦ ੇਦੋਸ਼ ਿੇਠ ਫਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਸਟਸ਼ੇਨ ਜ਼ ਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। 
 

 

ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਿੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਫ਼ਤਜ਼ਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਿਬ ਸ਼ਰੀ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਕਾਿਲ੍ੋਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲ੍ਗਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਸਾਜ਼ਰਆ ਂਨ ੰ  ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸ ੇ ੀ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਨ ੰ  ਸਖਤੀ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਾਗ  ਕਰ ਾਉਣ ਲ੍ਈ ਿਰੋਨ ਕਮੈਜ਼ਰਆ ਂਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ੍ 
 ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਥਾਈ ਂਨਿਰ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ I 
 
 


