
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

ਵਵਖ-           ਵਵਖ ਕਕਮਮ ਜ਼ਸਹਤ ਪਪਲਗਰਲਮਲਮ ਅਧਮਨ ਜ਼ਦਵਤਮਆਮ ਜਲ ਰਹਮਆਮ ਹਨ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਵਲਵਲਮ

 

 ਰਰਪਨਗਰ 21  ਮਈ -   ਜ਼ਜਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19   ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਵਵਖ-         ਵਵਖ ਕਕਮਮ ਜ਼ਸਹਤ ਪਪਲਗਰਲਮਲਮ ਅਧਮਨ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਵਲਵਲਮ ਜ਼ਦਵਤਮਆਮ ਜਲ
 ਰਹਮਆਮ ਹਨ  । ਵਵਖ-          ਵਵਖ ਸਸਵਲਵਲਮ ਦਮ ਕਲਰਗਗਜਲਰਮ ਬਲਰਸ ਜਲਣਕਲਰਮ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਮ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਚ.ਐਨ.    ਸ਼ਰਮਲ ਨਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

      ਬਮਤਸ ਜ਼ਦਨ ਬਗਵਧਵਲਰ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚ 63    ਆਊਟਰਮਚ ਕਕਪਲਮ ਰਲਹਹ 3856     ਲਲਭਪਲਤਰਮਆਮ ਦਲ ਟਮਕਲਕਰਨ ਕਮਤਲ ਜ਼ਗਆ,  ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚਤ
1512    ਬਵਜ਼ਚਆਮ ਦਲ ਟਮਕਲਕਰਨ ਹਲਇਆ            । ਟਮਕਲਕਰਨ ਦਕਰਲਨ ਫਮਲਡ ਜ਼ਸਹਤ ਕਲਜ਼ਮਆਮ ਵਵਲਤ ਮਮਤਲ ਜ਼ਦਵਸ ਆਯਲਜਨ ਮਕਕਸ ਸਮਲਜ਼ਜਕ
ਦਰਰਮ,  ਇਸਨਫਫਕਸ਼ਨ ਕਸਟਰਲਲ,               ਖਸਘਣ ਅਤਸ ਜ਼ਛਵਕਣ ਦਲਰਲਨ ਮਰਸਹ ਨਰ ਸ ਕਵਰ ਕਰਨਲ ਅਤਸ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਲਉਣ ਦਲ ਖਲਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰਵਜ਼ਖਆ
ਜ਼ਗਆ                 । ਹਰਸਕ ਟਮਕਲਕਰਨ ਸਫਸ਼ਨ ਤਸ ਹਵਥ ਧਲਣ ਲਈ ਸਲਬਣ ਅਤਸ ਸਫਨਮਟਲਈਜਰ ਰਵਖਣ ਦਮਆਮ ਹਦਲਇਤਲਮ ਦਮ ਪਲਲਣਲ ਸਮਰਹ
ਐਸ.ਐਮ.     ਓਜ਼ ਵਵਲਤ ਸਗਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕਮਤਮ ਗਈ।

   ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਡਲ.                 ਸ਼ਰਮਲ ਨਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਸਸਥਲਗਤ ਜਣਸਜ਼ਪਆਮ ਦਸ ਅਸਕਜ਼ੜਆ ਤਸ ਝਲਤ ਮਲਰਮ ਜਲਵਸ ਤਲਮ ਮਹਮਨਲ ਜਨਵਰਮ ਜ਼ਵਵਚ
306 ਜਣਸਪਸ,   ਫਰਵਰਮ ਜ਼ਵਵਚ 258,   ਮਲਰਚ ਜ਼ਵਵਚ 286,   ਅਪਪਫਲ ਜ਼ਵਵਚ 252    ਜਣਸਪਸ ਅਤਸ ਕਗ ਵਲ 1102    ਜਣਸਪਸ ਸਰਕਲਰਮ ਜ਼ਸਹਤ

   ਸਸਸਥਲਵਲਮ ਜ਼ਵਵਚ ਹਲਏ ਹਨ,      ਜ਼ਜਨਲਲਮ ਜ਼ਵਵਚਤ ਜਨਵਰਮ ਮਹਮਨਸ ਦਲਰਲਨ 91,   ਫਰਵਰਮ ਮਹਮਨਸ 83,   ਮਲਰਚ ਮਹਮਨਸ 92,   ਅਪਪਫਲ ਮਹਮਨਸ
89,   ਅਤਸ ਕਗ ਵਲ 355     ਜਣਸਪਸ ਸਰਜਰਮ ਰਲਹਹ ਹਲਏ ਹਨ।

             ਉਨਲਲ ਲਮ ਜਲਣਕਲਰਮ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਮ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰਮ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਮ ਜ਼ਵਵਚ ਐਮਰਜਕਸਮ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਮ ਨਰ ਸ 24¿7   ਜਲਰਮ ਰਵਜ਼ਖਆ
     ਜ਼ਗਆ ਅਤਸ ਮਹਮਨਲ ਜਨਵਰਮ ਦਲਰਲਨ 549  ਬਲਵਡ ਯਰਜ਼ਨਟ,   ਫਰਵਰਮ ਦਲਰਲਨ 584 ਯਰਜ਼ਨਟ,   ਮਲਰਚ ਦਲਰਲਨ 415 ਯਰਜ਼ਨਟ,  ਅਪਪਫਲ
 ਦਲਰਲਨ 401    ਯਰਜ਼ਨਟ ਅਤਸ ਕਗ ਵਲ 1949             ਬਲਵਡ ਯਰਜ਼ਨਟ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਜਲਲਸ ਦਸ ਸਰਕਲਰਮ ਬਲਵਡ ਬਕਕਲ ਤਤ ਜਲਰਮ ਕਮਤਸ ਗਏ ਹਨ   । ਇਸ ਦਸ

  ਨਲਲ ਹਮ ਕਲਜ਼ਵਡ-19               ਦਕਰਲਨ ਜ਼ਜਵਥਸ ਪਪਲਈਵਸਟ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਮ ਜ਼ਵਵਚ ਡਲਇਲਜ਼ਸਸ ਦਮ ਸਸਵਲ ਜ਼ਨਰਸਤਰ ਰਰਪ ਜ਼ਵਵਚ ਨਹਹ ਪਪਲਪਤ ਹਲਈ, 
          ਉਥਸ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਖਸ ਇਹ ਸਸਵਲ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਮਗਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ ਗਈ,      ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚ ਮਹਮਨਲ ਜਨਵਰਮ ਦਕਰਲਨ 90,

  ਫਰਵਰਮ ਦਕਰਲਨ 90,   ਮਲਰਚ ਦਕਰਲਨ 102    ਅਤਸ ਅਪਪਫਲ ਦਕਰਲਨ 104    ਕਸਸ ਅਤਸ ਕਗ ਵਲ 386      ਕਸਸਲਮ ਨਰ ਸ ਡਲਇਲਜ਼ਸਸ ਦਮ ਸਸਵਲ
  ਮਗਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ ਗਈ        । ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਰਰਪਨਗਰ ਨਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਈ-    ਸਸਜਮਵਨਮ ਪਲਰਟਲ ਰਲਹਹ ਈ-ਓ.ਪਮ.ਡਮ.    ਦਮ ਸਸਵਲ ਦਮ
              ਸ਼ਗਰਰਆਤ ਕਮਤਮ ਜਲ ਰਹਮ ਹਫ ਅਤਸ ਲਲਕਲਮ ਨਰ ਸ ਇਸ ਦਲ ਭਰਪਰਰ ਫਲਇਦਲ ਲਫਣਲ ਚਲਹਮਦਲ ਹਫ।

                  ਇਸ ਦਕਰਲਨ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ,      ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਮਲਨਮਟਜ਼ਰਸਗ ਐਡ ਇਵਫਜ਼ਲਊਏਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸ.     ਲਖਵਮਰ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਸ ਜ਼ਜਲਲ ਲ
ਬਮ.ਸਮ.ਸਮ.            ਕਲਆਰਡਮਨਸਟਰ ਵਵਲਤ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਸ ਟਮਕਲਕਰਨ ਸਫਸ਼ਨ ਦਲ ਮਗਆਇਨਲ ਵਮ ਕਮਤਲ ਜ਼ਗਆ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

      ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਆ ਕਲਜਸ਼ਸ਼ਲਆ ਨਰ ਸ ਜਪਆ ਬਰਰ;   ਜਜ਼ਸਦਗਦ ਪਟੜਦ '   ਤਤ ਆਉਣਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰ

-          ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਲਲ ਕਦਤਤ ਜਨਵਤਕਲਤ ਉਪਰਲਜਲਆਆ ਦਦ ਜਜਲਲ ਲ ਵਲਸਦਆਆ ਵਲਲ ਸ਼ਲਲਘਲ

-     ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਦ ਬਰਕਰਲਰ ਰਰਖਣ '          ਚ ਅਜਹਮ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲ ਰਹਤ ਹਨ ਜਸਵਲ ਜਡਫਫਸ ਵਲਸਟਦਅਰ :  ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸ਼ਨਰ

ਰਰਪਨਗਰ, 21  ਮਈ :
   ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਕਲਜਵਡ-19              ਦਤ ਪਪਭਲਵ ਨਰ ਸ ਫਫਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਕਦਤਦਆਆ ਗਈਆਆ ਕਲਜਸ਼ਸ਼ਲਆ ਨਰ ਸ ਉਦਲ ਬਰਰ ਜਪਆ,

     ਜਦਲ ਜਜ਼ਜਲਆਆ ਜਵਰਚ ਜਜ਼ਸਦਗਦ ਪਟੜਦ '      ਤਤ ਆਉਣਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਹਲ ਗਈ ਹਫ     । ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਆ ਸਮਮ-  ਸਮਮ '  ਤਤ ਜਦਰਤਦਆਆ
                ਹਦਲਇਤਲਆ ਨਰ ਸ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸ਼ਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਲਲ ਸਸ਼ਚਲਰਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਲਲਗਰ ਕਰਨ ਸਦਕਲ ਅਰਜ ਜਜਲਲਤ ਜਵਰਚ ਜਜ਼ਸਦਗਦ ਆਮ

      ਵਲਆਗ ਹਲ ਗਈ ਹਫ ਅਤਤ ਜਜਲਲ ਲ     ਵਲਸਦਆਆ ਵਲਲ ਵਦ          ਕਦਤਤ ਪਸ਼ਖਤਲ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਦ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਫ  । ਜਡਪਟਦ
      ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਰਰਪਨਗਰ ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਸਲਨਲਲਦ ਜਗਰਦ ਨਤ ਕਲਜਵਡ-19         ਦਤ ਪਪਭਲਵ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜਜਥਤ ਅਜਹਮ ਕਦਮ ਪਸ਼ਰਟਤ, ਉਥਤ

           ਆਮ ਜਨਤਲ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਲਰਲਨ ਜ਼ਰਰਰਦ ਸਹਰਲਤਲਆ ਵਦ ਜਨਰਜਵਘਨ ਮਸ਼ਹਰਈਆ ਕਰਵਲਈਆਆ ਹਨ  ।
             ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦਮਤਦ ਸਲਨਲਲਦ ਜਗਰਦ           ਨਤ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਫ਼ਲ ਅਤਤ ਸਬਜ਼ਦਆਆ ਦਦ ਜਨਰਜਵਘਨ ਸਪਲਲਈ ਘਰਲਆ

                ਤਰਕ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਹਸ਼ਣ ਲਲਕਡਲਊਨ ਸਮਮ ਜਦਰਤਦ ਗਈ ਛਲਟ ਦਲਰਲਨ ਦਸ਼ਕਲਨਲਆ ਅਰਗਤ ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਦ ਵਦ
    ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਲਲ        ਕਦਤਤ ਗਏ ਪਪਬਸਧਲਆ ਸਦਕਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਗਈ  ।  

   ਸਪਦਮਤਦ ਸਲਨਲਲਦ ਜਗਰਦ            ਨਤ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸ਼ਨ ਵਲਲ ਜਵਦਤਸ਼ਲਆ ਤਲ ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਐਨ.ਆਰ.   ਆਈਜ਼ ਨਰ ਸ ਕਲਜਵਡ
       ਰਲਹਤ ਕਮਦਰਲਆ ਜਵਰਚ ਕਸ਼ਆਰਨਟਦਨ ਕਦਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਫ।,   ਜਜਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਵਰਖ-      ਵਰਖ ਜ਼ਰਰਰਦ ਸਹਰਲਤਲਆ ਮਸ਼ਹਰਈਆ ਕਰਵਲਈਆਆ ਜਲ
 ਰਹਦਆਆ ਹਨ     । ਉਨਲਲਆ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਐਸ.ਡਦ.ਐਮਜ਼,   ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ,  ਤਜਹਸਦਲਦਲਰ,   ਨਲਇਬ ਤਜਹਸਦਲਦਲਰ,

ਬਦ.ਡਦ.ਪਦ.ਓਜ਼,            ਪਟਵਲਰਦਆਆ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸਬਸਧਤ ਜਵਭਲਗਲਆ ਦਤ ਅਜਧਕਲਰਦਆਆ ਅਤਤ ਕਰਮਚਲਰਦਆਆ ਵਲਲ ਜਮਹਨਤ ਨਲਲ
          ਜਨਭਲਈ ਗਈ ਜਡਊਟਦ ਸਦਕਲ ਅਰਜ ਜਜ਼ਸਦਗਦ ਆਮ ਵਲਆਗ ਹਲ ਗਈ ਹਫ        । ਉਨਲਲਆ ਜਜਲਲ ਲ ਵਲਸਦਆਆ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਰਜਦਆਆ ਜਕਹਲ

                  ਜਕ ਜਬਨਲਆ ਜ਼ਰਰਰਦ ਕਸਮ ਦਤ ਘਰਲ ਬਲਹਰ ਜਨਕਲਣ ਤਲ ਗਸ਼ਰਤਜ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਜਤਕਰ ਘਰਲ ਬਲਹਰ ਜਲਣਲ ਪਫਦਲ ਹਫ,  ਤਲਆ
ਮਲਸਕ,         ਸਫਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਤ ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਦ ਬਰਕਰਲਰ ਰਰਖਣਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਤ।
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ

         ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਲਸਲਸ ਦਦ ਜ਼ਗਣਤਦ ਘਵਟ ਕਲ 01  ਹਲਈ -  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

  ਕਕ ਵਲ ਕਲਸ 60    ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚਲ ਕਰਲਨਲ      ਜ਼ਰਕਵਰ ਮਰਦਜ਼ਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ 59,      ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜ਼ਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ 01  ਅਤਲ 01 
  ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ

 ਰਰਪਨਗਰ 21  ਮਈ  -               ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਰਦ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜਲਸ ਦਦ
   ਸਸਜ਼ਖਆ ਘਵਟ ਕਲ 01  ਰਜ਼ਹ   ਗਈ ਹਹ          । ਉਨਲਲਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਕਣ ਤਵਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ 1655      ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਸ ਦਲ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

  ਇਨਲਲਸ ਜ਼ਵਚਚ 1437   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਹਗਜ਼ਟਵ, 149   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ, 01     ਕਲਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ   ਅਤਲ 59 ਜ਼ਰਕਵਰ
               ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ ਅਤਲ ਜ਼ਪਸਡ ਚਤਲਮਲਦ ਜ਼ਨਵਲਸਦ ਇਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ ਪਜ਼ਹਲਲਸ ਹਦ ਹਲ ਚਕਵਕਦ ਹਹ  ।          

             ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਕਣ ਕਕ ਵਲ 60    ਕਲਸ ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ,    ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚਚ ਕਰਲਨਲ     ਜ਼ਰਕਵਰ ਮਰਦਜ਼ਲਸ ਦਦ
 ਸਸਜ਼ਖਆ 59,      ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜ਼ਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ 01    ਅਤਲ ਚਤਲਮਲਦ ਜ਼ਨਵਲਸਦ 01       ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ ਪਜ਼ਹਲਲਸ ਹਲ ਚਕਵਕਦ ਹਹ  ।

                         ਉਨਲਲਸ ਸਮਰਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਨਵਲਸਦਆਸ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਲਲਸ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਰਰਰਦ ਕਸਮ ਤਚ ਘਰ ਤਚ ਬਲਹਰ ਨਲ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਲਵਲ ਅਤਲ
                ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਸਸ ਨਰ ਸ ਹਰ ਪਵਧਰ ਤਲ ਮਲਨਟਹਨ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲ ਅਤਲ ਮਲਸਕ ਦਦ ਵਰਤਚ ਵਦ ਲਲਜ਼ਮਦ ਕਦਤਦ ਜਲਵਲ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ। 

1 ਜੂਨ ਤ� ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਸਪਤਾਲ  ਵੱਲ� ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਆਨ ਲਾਇਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ  ਰ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਸਰਵਖੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਪ�ਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਜਾਗਰੂਕ - ਚਰਨਜੀਤ 

ਕੁਮਾਰ 

 
ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ, 21 ਮਈ ( ) 
 
     ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼  ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਖਲਾਫ ਲੜੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ3  ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ 

ਹਮਲਾ ਨਿਜੱਠ ਿਲਆ ਹੈ। ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵ  ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ 

ਮਰੀਜ਼  ਦਾ ਿਰਕਵਰੀ ਰੇਟ 82 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਰੇਟ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 
 
         ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਚ. ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ 

ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਭਾਈ ਜਤੈਾ ਜੀ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ  ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ  ਵੱਲ�  ਸ਼�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਵੱਲ� ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹ ਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ 

ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ  ਵੱਲ�  ਲੋਕ  ਕੋਲ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫਲੂ ਵਰਗੀ 

ਬੀਮਾਰੀ ਿਜਵ; ਬੁਖਾਰ, ਖ ਸੀ, ਜੁਕਾਮ ਆਿਦ ਲੱਛਣ  ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ  ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨ  ਨੰੂ 

ਕਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ  ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਿਜਵ; ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ,  

ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ  ਨੰੂ ਧੋਣਾ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।  
 
            ਡਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨ3  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ  ਵੱਲ� ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� 1 ਜੂਨ ਤ� ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਸਪਤਾਲ  ਵੱਲ� ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ 

ਆਨ ਲਾਇਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਰ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ  ਘਰ ਬੈਠ3  ਹੀ ਗਾਇਨੀ ਸੇਵਾਵ  ਬਾਰੇ 

ਮਾਿਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ� ਆਨ ਲਾਇਨ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
 
            ਉਨ   ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ  ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ, ਸੋਨੀ ਦੇਵੀ, 

ਪੂਨਮ, ਸਰੋਜ, ਕ ਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਰ, ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਸੁਨੀਤਾ, ਿਨਰਮਲਾ ਆਿਦ ਵੱਲੋ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 

ਕਰੋਨਾ ਮਹ ਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਲੋਕ  ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
 
ਤਸਵੀਰ:- ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹ ਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਦ�B। 
 


