
I/30179/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
                                               'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' 

ਕੋਜ਼ਿਡ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਨ ੰ  ਿਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤ ੇਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਿਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ 

ਿਾਲੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਿੁਜ਼ਹੰਿ ਸ਼ੁਰ -ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ   
ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ, ਸਿਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਦਾਿਲੇ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰ ਕ ਰਜ਼ਹਣ ਪਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਾਗਰ ਕ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2  ਜ ਨ  (               ) ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਿੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨ ੰ  ਸ ਬ ੇਭਰ ਜ਼ਿੱਚ ਿਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਦੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿਲੋਂ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਿਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ 
ਿੁਜ਼ਹੰਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਇਸ ਿਹਾਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤ ੇਜਾਗਰ ਕਤਾ 

ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਿੁਜ਼ਹੰਿ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਦਾ ਘੇਰਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਕੋਜ਼ਿਡ 

ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਿੋਹਰੀ ਜੰਗਜ ਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਲਾਿ ੇਜ਼ਿੱਚ ਲੈਂਜ਼ਦਆਂ 

ਇਸ ਲੜਾਈ ਨ ੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਿੱਲੋਂ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਬਣਾਏਗੀ। 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਨ ੰ  ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, 

ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਤੇ ਹਿਦਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ 

ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਦੱਸਜ਼ਦਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਤ ੇਿੋਰ ਜ਼ਦੱਤਾ। ਉਨ•ਾਾਾ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

ਲੌਕਡਾਊਨ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤ ੇਗਰੀਬਾਂ ਪਰਤੀ ਹਿਦਰਦੀ 

ਜ਼ਦਖਾਉਣ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰਿਿਾਨੀ ਹੋਿੇਗੀ, ਜ਼ਜਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੁਸ਼ਕਲਾਂ 

ਨਾਲ ਜ ਝ ਕੇ ਜੇਤ  ਿਜੋਂ ਉਭਰਾਂਗੇ। 
ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਿੁਜ਼ਹੰਿ ਦੇ ਜ਼ਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਲੜੀਿਾਰ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ ਜ਼ਿੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸ ਚਨਾ 

ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓਿ, ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤ ੇਸਿਾਜ਼ਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 

ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ਜਨ•ਾਾਾ ਂਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਿਚ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਜ਼ਹੰਿਾਂ 

ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਸ ਬ ੇਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਭਾਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ ਬੇ ਜ਼ਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਿਾਹੌਲ 

ਜ਼ਸਰਜਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱ ਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅੱਗ ੇਿਧਣ ਅਤ ੇਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਨ ੰ  ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ 



ਜ਼ਿੱਚ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੁਜ਼ਹੰਿ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਅਤ ੇਨਤੀਜਾ ਿੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ 

ਜ਼ਿਭਾਗ ਨੇ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ, ਸਿਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਚ 

ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਿਲੇ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰ ਕ ਰਜ਼ਹਣ, ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਿਰੀਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇ

ਉਨ•ਾਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਿਾ ਐਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 

ਨਾਲ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿਆਪਕ ਰੋਡ-ਿੈਪ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਧਆਨ ਕੇਂਦਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 

ਜ਼ਿੱਚ ਘਰੇਲ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੀ ਿਹੱਤਤਾ, ਫਲ  ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕਜ਼ਰਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੌਕਡਾਉਨ 5.0 ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤ ੇਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਜ਼ਿੱਚ ਿੁਰਿਾਨੇ, ਿਹਾਿਾਰੀ ਜ਼ਿਰੱੁਧ 

ਜ਼ਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਾਜ ਦੀ ਲਾਿਬੰਦੀ ਦੀ ਿਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਨ 'ਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  

ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਹੰੁਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਦ ਜ਼ਜਆ ਂਨ ੰ  ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 

ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ।   

------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/30182/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
                                 ' ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' 

'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਾਗਰ ਕ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਜ ਨ (          ) ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿੁੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ 
ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨ ੰ  ਸ ਬ ੇਭਰ ਜ਼ਿੱਚ ਿਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਦਾ ਅਗਾਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, 

ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤ ੇਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪੱਧਰ ਤ ੇਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਿਾ 
ਿਾਇਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਖਤਿ ਕਰਨ ਜ਼ਿੱਚ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ 

ਜੰਗ ਜ਼ਜੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਰੋਿਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਿਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਅਜ਼ਜਹੇ ਜ਼ਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਜੰਿੇਿਾਰੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿੀ ਿੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆ ਂਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਜ਼ਗਆ ਿਾਸਕ 

ਪਾਇਆ ਜਾਿ ੇਅਤ ੇਉਜ਼ਚਤ ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤ ੇਥੁੱ ਕਣ ਦੀ ਿੀ ਿਨਾਹੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਰ ਰੀ ਕੰਿ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ 

ਜ਼ਨਕਲਣ ਅਤ ੇਉਸ ਸਿੇਂ ਿਾਸਕ ਦੀ ਲਾਿਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ 

ਰੱਖਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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I/30190/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।                                         
                               'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' 

ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ 3724 ਸ਼ੱਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 3195  ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਜ ਨ (     ) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨ ੰ  ਸ ਬ ੇਭਰ ਜ਼ਿੱਚ ਿਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੱੁਖ 

ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿਲੋਂ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਇਸ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜ਼ਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 

ਉਤ ੇਜਾਗਰ ਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਿਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਿੁਜ਼ਹੰਿ ਦਾ ਆਗਾਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਜ਼ਥਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
             ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ 09 ਐਕਜ਼ਟਿ ਿਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 03 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 

ਪੀੜਤਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਭੇਜ (home isolation) ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੁਲ 06 ਐਕਜ਼ਟਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ 

ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ 3724 ਸ਼ੱਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 3195  ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹੈ, 

141 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ, 384 ਪੈਂਜ਼ਡੰਗ ਅਤ ੇ04 ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰਜੈਕਟ ਹੋਏ ਹਨ।  ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 141 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ 

ਜ਼ਿਚੋਂ 03 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੋਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।  132  ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜ ੇਗਏ ਹਨ (122 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, 10 ਘਰਾਂ 

ਅੰਦਰ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ)।   03 ਪੀੜਤ ਧਾਰੀਿਾਲ ਅਤ ੇ 03 ਪੀੜਤ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗਨ। 
                                            ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜ਼ਜਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲਾਿਿੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਿਾਸਕ ਜਰ ਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਜ਼ਹਨਣ 

ਅਤ ੇਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੰਿ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ 

ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਾਿ ੇਅਤ ੇਜਰ ਰੀ ਕੰਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਾਿ ੇਅਤ ੇਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ ਨ ੰ  

ਲਾਿਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਹੱਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ । 

         



 

 


