
ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਜ਼ਧਿਪਕ ਲਈ ਲਹਪਤਹ 12 ਸਹਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੰੂ ਵਹਪਸ ਜ਼ਲਿਉਣ ਲਈ ਲਖਨਊ 
ਭਜੇੀ ਕਹਰ, ਦੋ ਮਹੀਜ਼ਨਿਆ  ਹਅਦ  ੱਚੇ ਨੇ ਪਜ਼ਰਵਹਰ ਨਹਲ ਕੀਤੀ ਮਰਲਹਕਹਤ
 ੱਚਹ ਦਹਦੀ ਨੰੂ ਜ਼ਮਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤੋ ਪਜ਼ਹਲਿ ਮਹਲਗੱਡੀ ਜ਼ਵਚ  ੈਠ ਕੇ ਰਵਹਨਹ ਹੋ ਜ਼ਗਿ ਸੀ, ਪਰ  ੱਚਹ 
ਲਖਨਊ ਪਹਰੰ ਚ ਜ਼ਗਿ
 ਹਲ ਭਲਹਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋ ਸੂਚਨਹ ਜ਼ਮਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੇ  ੱਚੇ ਨੰੂ ਵਹਪਸ ਜ਼ਲਿਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਕਹਰ

 ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ, 29 ਮਈ
 ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਿ੍ਰੀ ਕਰਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦੇ ਯਤਨਿ ਸਦਕਹ, ਇੱਕ 12 ਸਹਲਹ ਲੜਕਹ ਿਰੱ ਕਰਵਹਰ ਨੰੂ ਦੋ 
ਮਹੀਜ਼ਨਿਆ  ਹਅਦ ਿਪਣੇ ਪਜ਼ਰਵਹਰ ਨੰੂ ਜ਼ਮਲ ਸਜ਼ਕਿ ਹੈ।   ੱਚਹ ਿਪਣੀ ਦਹਦੀ ਨੰੂ ਜ਼ਮਲਣ ਲਈ  ਦੋ ਮਹੀਨੇ 
ਪਜ਼ਹਲਿ ਇਕ ਮਹਲ ਗੱਡੀ ਜ਼ਵਚ  ਠੈ ਜ਼ਗਿ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ ਹਹਰ ਪਹਰੰ ਚਣ ਦੀ  ਜਹਏ ਲਖਨਊ ਪਹਰੰ ਚ ਜ਼ਗਿ।   ੱਚੇ ਨੰੂ 
ਲੱਭਣ ਲਈ  ਹਰਤ ਕਜ਼ੋਿਿ ਕੀਤੀ ਜਹ ਰਹੀ ਸੀ।  ਇਸੇ ਦੌਰਹਨ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰਿਹਸਨ ਦੀ  ਹਲ ਭਲਹਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋ 
ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿਹਸਨ ਨੰੂ ਇਹ  ੱਚਹ ਲਖਨਊ ਹੋਣ  ਹਰੇ ਸੂਚਨਹ ਜ਼ਮਲੀ, ਜ਼ਜਸ 'ਤੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਸ੍ਰੀ 
ਕਰਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਤਰਰੰਤ ਕਹਰਵਹਈ ਕਰਜ਼ਦਿਆ,  ੱਚੇ ਨੰੂ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਵਹਪਸ ਜ਼ਲਿਉਣ ਲਈ 27 ਮਈ ਨੰੂ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ 
ਤੋ ਲਖਨਊ ਇੱਕ ਕਹਰ ਰਵਹਨਹ ਕੀਤੀ ਗਈ।
            ਜ਼ਵਸਥਹਰਪੂਰਵਕ ਜਹਣਕਹਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਸ੍ਰ: ਕਰਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ 
ਇਹ  ੱਚਹ ਜ਼ ਹਹਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰਦੀ ਿਪਣੀ ਦਹਦੀ ਨੰੂ ਜ਼ਮਲਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹਲਗੱਡੀ ਜ਼ਵਚ  ੈਠ ਜ਼ਗਿ ਸੀ।  ਪਜ਼ਰਵਹਰ 
ਉਸਦੀ ਭਹਲ ਕਰਦਹ ਜ਼ਰਹਹ ਪਰ ਉਹ ਲਖਨਊ ਪਹਰੰ ਚ ਜ਼ਗਿ ਸੀ।  ਜ਼ਜਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਹਸਨ ਨੰੂ ਸੂਚਨਹ ਜ਼ਮਲੀ ਜ਼ਕ  ੱਚਹ 
ਲਖਨਊ ਜ਼ਵੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਰੱਜ਼ਖਅਤ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਜ਼ਲਿਉਣ ਲਈ ਇੱਕ  ਹਲ ਭਲਹਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈ ਰ ਨੰੂ  ਕਹਰ ਜ਼ਵੱਚ 
ਲਖਨਊ ਭਜ਼ੇਜਿ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈ ਰ  ੱਚੇ ਨੰੂ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਵਹਪਸ ਲੈ ਿਏ, ਜ਼ਜਸ ਨੰੂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ 
ਸ੍ਰੀ ਕਰਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਿ ਦੇ ਜ਼ਪਤਹ ਦੇ ਹਵਹਲੇ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਹ।  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੇ  ੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਚਹਕਲੇਟ  ਹਕਸ
ਵੀ ਜ਼ਦੱਤਹ, ਅਤੇ ਨਹਲ ਹੀ ਸਮਝਹਇਿ ਜ਼ਕ ਭਜ਼ਵੱਖ ਜ਼ਵੱਚ ਉਹ ਿਪਣੇ ਿਪ ਘਰੋ ਇੱਕਲਹ  ਹਹਰ ਨਹੀ ਜਹਵੇਗਹ।
 ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੇ ਸਹਰੇ ਮਹਜ਼ਪਿਆ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਪਣੇ  ੱਜ਼ਚਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤਿ ਜੋ 
ਅਜ਼ਜਹੀਿਆ ਘਟਨਹਵਿ ਤੋ  ਜ਼ਚਿ ਜਹ ਸਕੇ।
             ੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਪਤਹ ਉਦੈ ਿੰਕਰ ਕਰਮਹਰ ਜੋ ਸਥਹਨਕ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਧਿਪਕ ਹਨ, ਨੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ 
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦਹ ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਧੰਨਵਹਦ ਕੀਤਹ।  ਉਨ੍ਿ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਉ ਹੀ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿਹਸਨ ਨੰੂ 
 ੱਚੇ ਦੇ ਲਖਨਊ ਜ਼ਵੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਹ ਜ਼ਮਲੀ, ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਕਹਰ ਨੰੂ ਉਸਦੇ  ੇਟੇ ਨੰੂ 
ਘਰ ਵਹਪਸ ਜ਼ਲਿਉਣ ਲਈ ਰਵਹਨਹ ਕੀਤਹ ਜ਼ਗਿ।  ਦੋ ਮਹੀਜ਼ਨਿਆ  ਹਅਦ, ਉਹ ਿਪਣੇ  ੱਚੇ ਨੰੂ ਵਹਪਸ ਲੈ ਕੇ 
 ਹਰਤ ਖਰਿ ਹੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਜ਼ਟੱਡੀ ਦਲ ਤੋ ਫ਼ਸਲਿ ਨੰੂ  ਚਹਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ ਜ਼ਵੱਚ ਐਕਿਨ ਪਲਹਨ ਜ਼ਤਿਰ, ਸਹਰੇ ਜ਼ਵਭਹਗਿ ਦੀਿਆ 
ਜ਼ਡਊਟੀਿਆ ਲਗਹਈਿਆ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੇ ਜ਼ਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਛੜਕਹਅ ਦੇ ਲਈ ਦਵਹਈਿਆ, ਫਹਇਰ ਜ਼ ੍ਰਗੇਡ ਦੀਿਆ
ਗੱਡੀਿਆ, ਪਹਣੀ ਦੀਿਆ ਟੈਕੀਿਆ, ਸਰਚ ਲਹਈਟਿ ਸਮਤੇ ਸਹਰਹ ਸਹਜ਼ੋ-ਸਹਮਹਨ ਜ਼ਤਿਰ ਰੱਖਣ ਦਹ ਜ਼ਨਰਦਿੇ ਜ਼ਦੱਤਹ

ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ 29 ਮਈ 2020 ( )

ਜ਼ਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਹਜ਼ਵਤ  ਤਰੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਕਸਹਨਿ ਦੀਿਆ ਫ਼ਸਲਿ ਨੰੂ  ਚਹਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ 
ਪ੍ਰਿਹਸਨ ਵੱਲੋ ਐਕਿਨ ਪਲਹਨ ਜ਼ਤਿਰ ਕਰ ਜ਼ਲਿ ਜ਼ਗਿ ਹੈ। ਿਰੱ ਕਰਵਹਰ ਨੰੂ ਇਸ ਮਹਮਲੇ ਜ਼ਵੱਚ ਹਰਣ ਤੱਕ ਦੀਿਆ 
ਜ਼ਤਿਰੀਿਆ ਦਹ ਜਹਇਜ਼ਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ ਸ੍ਰ. ਕਰਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਹਈ ਜ਼ਵੱਚ ਇੱਕ 
 ਠੈਕ ਹੋਈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਖੇਤੀ ਹੜੀ ਜ਼ਵਭਹਗ, ਲੋਕਲ  ਹਡੀਜ਼ ਜ਼ਵਭਹਗ, ਗ੍ਰਹਮੀਣ ਜ਼ਵਕਹਸ ਜ਼ਵਭਹਗ, ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਹਗ 
ਸਮਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਹਰੀ ਿਹਮਲ ਹੋਏ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਸ੍ਰੀ. ਕਰਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਰਹਜਸਥਹਨ 
ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਟੱਡੀ ਦਲ ਵੱਲੋ ਫ਼ਸਲਿ ਤੇ ਹਮਲਹ ਕੀਤਹ ਜ਼ਗਿ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਹ  ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਿ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਿਿੰਕਹ 
ਜ਼ਵਅਕਤ ਕੀਤੀ ਜਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਨੰੂ  ਹਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਜਸਥਹਨ  ਹਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਲਹਜ਼ਕਿਆ ਨੰੂ 
ਮਰਸਤੈਦ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਜ਼ਨਗਰਹਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
            ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਹੜੀ ਜ਼ਵਭਹਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਹਰੀਿਆ ਨੰੂ ਜ਼ਨਰਦੇਿ ਜ਼ਦੱਤੇ ਹਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ ਦੇ ਮਰੱ ਖ 
ਖੇਤੀ ਹੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਮਰਜ਼ਹੰਮ ਜ਼ਵੱਚ  ਤੌਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਹਰੇ ਜ਼ਵਭਹਗਿ ਦੇ 
ਨਹਲ ਤਹਲਮੇਲ  ਣਹ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਸਹਰੇ ਜ਼ਵਭਹਗਿ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਹਰੀਿਆ ਦਹ ਇੱਕ ਵਟਸਐੱਪ ਗਰਰੱ ਪ  ਣਹਉਣਗੇ, 

ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਟੱਡੀ ਦਲ ਨਹਲ ਜਰੜੀਿਆ ਸਹਰੀਿਆ ਸੂਚਨਹਵਿ ਨੰੂ ਸਿਝਹ ਕੀਤਹ ਜਹਵੇਗਹ ਤਿਜ਼ਕ ਸਹਡੀ ਜ਼ਤਿਰੀ ਹੋਰ 
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ਮਜ਼ ਤੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟੱਡੀ ਦਲ ਦਹ ਹਮਲਹ ਫ਼ਸਲਿ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਵੱਚ ਖੇਤਿ 
ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਛੜਕਣ ਵਹਲੀ ਦਵਹਈ ਦਹ ਭਰਪੂਰ ਸਟਹਕ ਜ਼ਤਿਰ ਰੱਜ਼ਖਿ ਜਹਵੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਹਵਹ ਫਹਇਰ ਜ਼ ੍ਰਗੇਡ ਦੀਿਆ 
ਗੱਡੀਿਆ, ਮਹਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਿਆ ਗੱਡੀਿਆ, ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ, ਰਹਤ ਨੰੂ ਿਪਰੇਿਨ ਚਲਹਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਚ ਲਹਈਟਿ 
ਸਮਤੇ ਸਹਰੇ ਸੰਸਹਧਨੋ ਦੀਿਆ ਸੂਚੀਿਆ ਜ਼ਤਿਰ ਰੱਖੀਿਆ ਜਹਣ। ਉਨ੍ਿ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਹਰੀ ਜ਼ਲਸਟ ਖੇਤੀ ਹੜੀ 
ਜ਼ਵਭਹਗ ਵੱਲੋ ਸ ੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਭਹਗਿ ਤੋ ਇਕੱਤਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਤਿਰ ਕੀਤੀਿਆ ਜਹਣਗੀਿਆ, ਨਹਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੜੀ ਜ਼ਵਭਹਗ, 

ਗ੍ਰਹਮੀਣ ਜ਼ਵਕਹਸ ਜ਼ਵਭਹਗ, ਜ਼ ਜਲੀ ਜ਼ਵਭਹਗ, ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਹਗ, ਪੰਚਹਇਤਿ ਦੇ ਜ਼ਵੱਚ ਿਪਸੀ ਤਹਲਮੇਲ ਜ਼ਵੱਚ ਕੋਈ 
ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਹਹੀਦੀ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੇ ਪਹਵਰ ਕਹਰਪੋਰੇਿਨ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਹਰੀਿਆ ਨੰੂ ਵੀ ਜ਼ਨਰਦੇਿ ਜ਼ਦੱਤਹ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਜੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਿ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸੂਚਨਹ ਜ਼ਮਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ ਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਹਈ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਜਹਰੀ ਰੱਖਣ ਤਿਜ਼ਕ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਜ਼ਟਊ ਵੈੱਲ ਜਿ ਮੋਟਰ ਚਲਹ ਕੇ ਪਹਣੀ ਦੀ ਸਪਲਹਈ ਸਰਜ਼ਨਿਜ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਹ ਸਕੇ।
            ਖੇਤੀ ਹੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਹ. ਮਰ ਜ਼ਤਿਰ ਜ਼ਸੰਘ ਭਰੱ ਲਰ ਨੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੰੂ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਖੇਤੀ ਹੜੀ ਜ਼ਵਭਹਗ
ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਹਰੀ ਤੇ ਮਰਲਹਜ਼ਮ ਰੋਜ਼ਹਨਹ ਜ਼ਪੰਡਿ ਜ਼ਵੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਕਸਹਨਿ ਨਹਲ  ਠੈਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਿ ਨੰੂ ਜ਼ਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ  ਹਰੇ ਜ਼ਵੱਚ ਜਹਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਿ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫ਼ਲਹਹਲ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪਰਰ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਟੱਡੀ 
ਦਲ ਦਹ ਵੀ  ਤਰਹ ਨਹੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਕਨ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਨਹਲ ਜ਼ਨਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਤਿਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਿ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਇਸ ਲੜਹਈ ਜ਼ਵੱਚ ਕੰਮ ਿਉਣ ਵਹਲੇ ਸਹਰੇ ਸੰਸਹਧਨਿ ਦੀਿਆ ਸੂਚੀਿਆ ਜ਼ਤਿਰ ਕੀਤੀਿਆ ਜਹ 
ਰਹੀਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਰੇ ਸੰਸਹਧਨ ਜ਼ ਲਕਰਲ ਜ਼ਤਿਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਿਜ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਿ ਨੰੂ ਕਦੀ ਵੀ 
ਇਸਤੇਮਹਲ ਕੀਤਹ ਜਹ ਸਕੇ। 
 

 

 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਹਗ ਵੱਲੋ ਗੱਟੀ ਰਹਜੋ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਿ ਨੰੂ ਕਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਦੇ ਨਹਲ-ਨਹਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਿਆ ਤੇ ਜ਼ਚਕਨਗਰਨੀਿ
ਜ਼ ਮਹਰੀਿਆ  ਹਰੇ ਕੀਤਹ ਜ਼ਗਿ ਜਹਗਰੂਕ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ 29 ਮਈ 2020 ( )

 ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਹ. ਨਵਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਦਿਹ ਜ਼ਨਰਦੇਿਿ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਡੈੀਕਲ ਅਫਸਰ ਮਮਦਟੋ ਡਹ. 
ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਮਨਚੰਦਹ ਦੀ ਅਗਵਹਈ ਜ਼ਵੱਚ ਸ  ਸੈਟਰ ਗੱਟੀ ਰਹਜੋ ਕੇ ਜ਼ਵਖੇ ਲੋਕਿ ਨੰੂ ਕਰੋਨਹ ਮਹਿਮਹਰੀ ਦੇ ਨਹਲ-ਨਹਲ 
ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਿ ਅਤੇ ਜ਼ਚਕਨਗਰਨੀਿ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਮਰੱ ਖ ਰੱਖਜ਼ਦਿਆ ਮੱਛਰ ਤੋ ਹੋਣ ਵਹਲੀਿਆ ਜ਼ ਮਹਰੀਿਆ  ਹਰੇ ਵੀ 
ਜਹਗਰੂਕ ਕੀਤਹ ਜ਼ਗਿ।
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  ਇਸ ਮਕੌੇ ਹੈਲਥ ਜ਼ਵਭਹਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਹਰੀ ਏ. ਐੱਨ. ਐੱਮ ਪੂਨਮ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕਰਮਹਰ ਤੇ ਸੀ.ਐੱਚ.ਓ ਨਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ
ਨੇ ਹਹਜ਼ਰ ਲੋਕਿ ਨੰੂ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਿਆ ਦੀਿਆ ਜ਼ ਮਹਰੀਿਆ ਤੋ  ਚਣ ਦੇ ਤਰੀਜ਼ਕਿਆ  ਹਰੇ ਦੱਜ਼ਸਿ। ਉਨ੍ਿ ਲੋਕਿ ਨੰੂ 
ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਗਿ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਪਣੇ ਿਲੇ-ਦਰਿਲੇ ਨੰੂ ਸਹਫ਼-ਸਰਥਰਹ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਜ਼ਵਿਿੇ ਜ਼ਧਿਨ ਦੇਣ ਤੇ ਪਹਣੀ ਇੱਕ 
ਜਗ੍ਹ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਨਹ ਹੋਣ ਦੇਣ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਪਹਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਿ ਤੇ ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ ਨਹਲ ਮੱਛਰ ਪੈਦਹ ਹਰੰ ਦਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਿ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ 
ਰਹਤ ਸਮੇਂ ਮੱਛਰਦਹਨੀ ਦਹ ਇਸਤਮੇਹਲ ਕਰਨਹ ਚਹਹੀਦਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਪੂਰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਹਵਹ ਉਨ੍ਿ ਲੋਕਿ ਨੰੂ ਕਰੋਨਹ ਮਹਿਮਹਰੀ  ਹਰੇ ਜਹਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਹ ਤੇ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਪਣੇ ਨੱਕ, ਮੰੂਹ 
ਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਨਹਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਿ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਖਿਸੀ, ਜ਼ਰਕਹਮ ਤੇ  ਰ ਹਰ ਿਜ਼ਦ ਲੱਛਣਿ ਦੇ ਿਉਣ ਤੇ ਮਰੱ ਢਲੇ 
ਜ਼ਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਿ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਹਲ ਜ਼ਵੱਚ ਿਪਣਹ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਹਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਲਹਲ ਜ਼ਸੰਘ ਤੇ
ਕਰਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਿਜ਼ਦ ਵੀ ਹਹਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਹਗ ਮੈਸਟਰੂਅਲ ਹਹਈਜੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨ ੱਧ: ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਜ਼ਕਹਹ, ਜ਼ਵਭਹਗ ਵੱਲੋ ਿਿਹ ਕਰਮੀਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹਲ ਜ਼ਕਿੋਰੀਿਆ ਨੰੂ ਸਨੇੈਟਰੀ ਨੈਪਜ਼ਕਨ ਮਰਹੱਈਿ ਕਰਵਹਏ ਜਿਦੇ 
ਹਨ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ 29 ਮਈ 2020 ( )

ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਹ. ਨਵਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਹਈ ਹੇਠ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਹਗ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਵੱਲੋ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 (ਕਰੋਨਹ) 
ਮਹਿਮਹਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਜੱਥੇ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਹ ਰੋਗ ਨੰੂ ਕਹ ੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਹਰੀ ਜ਼ਨਰਦੇਿਿ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੋਟਕੋਹਲ ਅਨਰਸਹਰ ਢਰਕਵੀਿਆ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਿਆ ਅਮਲ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲਿਆਦੀਿਆ ਜਹ ਰਹੀਿਆ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਵਭਹਗ ਵੱਲੋ ਚਲਹਏ 
ਜਹ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਸਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਹਮਿ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਸਹਤ 
ਜ਼ਵਭਹਗ ਵੱਲੋ ਰਹਿਟਰੀ ਮੈਸਟਰੂਅਲ ਹਹਈਜੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਹਮ ਨਹਲ ਸ ੰਜ਼ਧਤ ਰਹਿਟਰੀ ਜ਼ਦਵਸ ਨੰੂ ਸਮਰਜ਼ਪਤ ਜ਼ਵਭਹਗ 
ਦੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਹਮ ਪ੍ਰੋਗਰਹਮ ਦੌਰਹਨ ਜ਼ਕਿੋਰੀਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਿ ਨੰੂ ਮੈਸਟਰੂਅਲ (ਮਹਹਵਹਰੀ) ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਹਈ 
ਮੇਨਟਨੇ ਕਰਨ  ਹਰੇ ਜਹਗਰੂਕ ਕੀਤਹ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ।
ਇਹ ਜਹਣਕਹਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਿਆ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਹ. ਨਵਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਿੋਰੀਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਿ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ 
ਅਤੇ ਸਨਮਹਨ ਲਈ ਸਰਰੱਜ਼ਖਅਤ ਮਹਹਵਹਰੀ  ਹਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਹਵਹਰੀ ਨਹਲ ਜਰੜੀਿਆ ਗ਼ਲਤ ਧਹਰਨਹਵਿ ਅਤੇ 
ਜ਼ਮੱਥਿ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਿੋਰੀਿਆ ਨਹਲ ਇਸ  ਹਰੇ ਗੱਲ ਹਤ ਕਰਨਹ  ਹਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜ਼ਜਹਹ 
ਮਹਹਵਹਰੀ ਦੌਰਹਨ ਪ੍ਰਚੱਜ਼ਲਤ ਸਵੱਸਜ਼ਥਕ ਸਹਫ-ਸਫਹਈ ਨਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜ਼ਵਹਹਰ ਕਹਰਨ ਹੋਣ ਵਹਲੇ ਲਹਗ ਦੀ ਸੰਭਹਵਨਹ 
ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਿ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਭਹਗ ਵੱਲੋ ਿਿਹ ਕਰਮੀਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹਲ ਜ਼ਕਿੋਰੀਿਆ ਨੰੂ ਸਨੇੈਟਰੀ 
ਨੈਪਜ਼ਕਨ ਮਰਹੱਈਿ ਕਰਵਹਏ ਜਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਿਹ ਕਰਮੀ ਵੱਲੋ ਿਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਿਆ ਜ਼ਕਿੋਰੀਿਆ (10 

ਤੋ 19 ਸਹਲ ਦੀਿਆ ਲੜਕੀਿਆ) ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਵੱਚ ਇੱਕ ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਮੈਸਟਰੂਅਲ 
ਹਹਈਜੀਨ, ਸਨੇੈਟਰੀ ਨੈਪਜ਼ਕਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਿ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਿ ਦੇ ਉਜ਼ਚੱਤ ਜ਼ਨਪਟਹਰੇ  ਹਰੇ ਜਹਣਕਹਰੀ 
ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਿਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਭਹਗ ਵੱਲੋ ਰਹਿਟਰੀ ਜ਼ਕਿੋਰ ਸਵੱਸਥ ਪ੍ਰੋਗਰਹਮ ਅਧੀਨ ਚਲਹਏ ਜਹ 
ਰਹੇ ਉਮੰਗ ਕਲੀਜ਼ਨਕਿ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਜ਼ਕਿੋਰੀਿਆ ਨੰੂ ਜ਼ਨੱਜੀ ਸਹਫ਼ ਸਫ਼ਹਈ  ਹਰੇ ਜਹਣਕਹਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਿਦੀ ਹੈ।
 
 

File No.DIPR-PRSS0PFA4(366)/34/2020-DPRO Ferozepur
I/29009/2020

83


