
I/31213/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਜਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ 

ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਿੰਡੀ ਜਿਚੋਂ ਕੋਜਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ 24 ਸੈਂਪਲ ਲਏ 

ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਿੂਨ (         ) ਕੈਪਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਿੁੁੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਚਲਾਏ ਿਾ ਰਹੇ 

'ਜਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ' ਤਜਹਤ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜਜ਼ਲਹੇ  ਭਰ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਿਾਂਚ ਲਈ ਆਿ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਿੁਜਹੰਿ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਿਲ ਸਰਿਨ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਿ ਿਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਿੰਡੀ ਜਿੁੱ ਚ 

ਪਹੰੁਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਏ ਗਰਾਹਕਾਂ ਦੇ 24 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਬਿੀ ਿੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ੍ ਭੜ੍ੁੱਕ ਬਿਾਰਾਂ ਜਿਚ ਇਹ ਸੈਂਪਲ 'ਜਿਸ਼ਨ 

ਫਜਤਹ' ਤਜਹਤ ਲਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਜਕ ਜਕਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਕਜਿਊਜਨਟੀ ਸਪਰੈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਜਰਹਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਭਜਿੁੱ ਖ ਜਿੁੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਿੰਡੀਆਂ, ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਚੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ/ਿਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਿ 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। 

ਉਨਾਂ ਅੁੱਗੇ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਿ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹਨ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ 

ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਦੁੱ ਜਸਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਿਾਜਿਕ 

ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿੁੱ ਚ ਕਾਇਿ ਰੁੱ ਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਦੁੱ ਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ 

ਅਿਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੰੂ ਬੜ੍ੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰੁੱ ਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਸਿਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੰਡੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਆਜਦ ਜਿੁੱ ਚ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ 

ਆਈ ਿੈਡੀਕਲ ਟੀਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਸਜਹਯੋਗ ਕਰਨ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/31235/20 

ਜਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

'ਜਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ' 

ਕੋਜਿੰਡ-19 ਜਿਰੁੁੱ ਧ ਿੰਗ ਸੁਰੁੱ ਜਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ-ਕੈਬਜਨਟ ਿੰਤਰੀ ਰੰਧਾਿਾ 

ਕੈਬਜਨਟ ਿੰਤਰੀ ਰੰਧਾਿਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇਰੁੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਾਰ-ਿੁੱਕ ਹੁੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਿੂਨ (      ) ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ ਸਜਹਕਾਰਤਾ ਿੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਿੁੁੱ ਖ ਿੰਤਰੀ 

ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ 'ਜਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ' ਕਜਿੰਡ-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਿੇ ਅਣਜਕਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੁੱਠਣ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 

ਿਲੋਂ ਜਿੁੱ ਢੀ ਗਈ ਿੁਜਹੰਿ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਿੋਕਾਂ ਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਸ਼ਨ ਹੈ। 

ਕੈਬਜਨਟ ਿੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਿਾ ਨੇ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਸ਼ਨ ਫਜਤਹ' ਅਨੁਸਾਸਨ, ਸਜਹਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿਦਰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 

ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਦਰੜ੍ਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਿਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਜਤਆਹ ਿਰਤਣੇ, ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ 

ਿਲੋਂ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨਜਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਜਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਿਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਿ ਿਦਦ 

ਕਰਨਾ ਪੰਿਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸ਼ਲ ਿਾਅਜਨਆਂ ਜਿਚ ਪੰਿਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਭਾਿਨਾ ਸਾਨੰੂ ਹਰ 

ਿੁਸ਼ਜਕਲ ਜਿਚ ਿੇਤੂ ਿਿੋਂ ਉਭਾਰੇਗੀ। 

ਸ. ਰੰਧਾਿਾ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੁਜਹੰਿ ਨੰੂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਤੀਿਾ ਿੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਹੁੱਥ 

ਧੋਣ, ਸਿਾਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖਣ, ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਜਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪਰਤੀ ਿਾਗਰੂਕ ਰਜਹਣ, ਿਾਇਰਸ ਦੀ 

ਲਾਗ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜਿਤ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੁੱ ਜਖਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਕੋਿਾ ਐਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ 

ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਤੀਜਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜਿਆਪਕ ਰੋਡ-ਿੈਪ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਜਰਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੁੱ ਚ 

ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੀ ਿਹੁੱਤਤਾ, ਫਲੂ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਕਜਰਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੌਕਡਾਉਨ 5.0 

ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਜਿੁੱ ਚ ਜ਼ਰੁਿਾਨੇ, ਿਹਾਿਾਰੀ ਜਿਰੁੁੱ ਧ ਜਿਲ ਕੇ ਲੜ੍ਨ ਲਈ ਸਿਾਿ ਦੀ ਲਾਿਬੰਦੀ ਦੀ ਿਹੁੱਤਤਾ 

ਬਾਰੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/31278/2020 

ਜਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।                                         
                                                   'ਜਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ' 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਰੁੱਖਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ-ਜਸਿਲ ਸਰਿਨ 

ਕਾਦਰੀ ਿੁਹੁੱਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 01 ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪੋਜ਼ਜਟਿ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਿੂਨ (      ) ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਿਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਕੋਜਿਡ-19 

ਜਖ਼ਲਾਫ਼ ਿੰਗ ਨੰੂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਜਿੁੱ ਚ ਜ਼ਿੀਨੀ ਪੁੱਧਰ ਤੁੱਕ ਲੈ ਿਾਣ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਿੁੁੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਿਲੋਂ 'ਜਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ' ਤਜਹਤ 

ਇਸ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਜਿਆਪਕ ਪੁੱਧਰ ਉਤੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦ ੇਿਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਿੁਜਹੰਿ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਤ ੇ

ਜਜ਼ਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਜਥਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ 

ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਿਾਸਕ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੋਰ ਤ ੇਪਜਹਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੁੱਖਣ। 
ਉਨਾਂ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਜਿਚ 4391 ਸ਼ੁੱਕੀ ਿਰੀਿਾਂ ਦ ੇਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਜਿਚੋਂ 3824  ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਿ ਆਈ ਹੈ, 145 

ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਤ ਅਤੇ 424 ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਪੈਂਜਡੰਗ ਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅੁੱਿ ਇਕ ਜਿਅਕਤੀ ਿੋ ਕਾਦਰੀ ਿੁਹੁੱਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਿਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਜਦਨੀਂ ਕੁਿੈਤ ਜਿਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ 

ਪੋਜ਼ਜਟਿ ਆਈ ਹੈ। 
ਜਜ਼ਲੇ ਦ ੇ145 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਤਾਂ ਜਿਚੋਂ 03 ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੋਤ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ, 132 ਿਰੀਿਾਂ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ, (129 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ 

ਅਤੇ 03 ਘਰਾਂ ਜਿਚ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ 03 ਪੀੜ੍ਤ ਬਟਾਲਾ, 06 ਪੀੜ੍ਤ ਧਾਰੀਿਾਲ ਅਤੇ 01 ਪੀੜ੍ਤ ਅੰਜਿਰਤਸਰ ਜਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। 
ਜਸਿਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਜਿਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਦੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਬਨਾਂ ਕੰਿ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਜਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਨਕਜਲਆ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਿਰੂਰੀ 

ਕੰਿ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਹੀ ਬਾਹਰ ਜਨਕਜਲਆ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਿੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ 

ਿਲੋਂ  ਲੋਕ ਜਹੁੱਤ ਲਈ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਿੇ। 
--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



I/31314/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
'ਜਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ' 

ਜਸਿਲ ਸਰਿਨ ਿਲੋਂ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿੀਜਟੰਗ-ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਜਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਿਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਿੂਨ (            ) ਜਸਿਲ ਸਰਿਨ ਡਾ.ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਐਕਟੇਨਸ਼ਨ ਐਿੂਕੇਟਰ ਦੀ 

ਿਹੀਨਾਿਾਰ ਿੀਜਟੰਗ ਦਫਤਰ ਜਸਿਲ ਸਰਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਸਿਲ ਸਰਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ 

ਬੀ.ਈ.ਈ.ਦੇ ਕੰਿਾਂ ਦੀ ਕੋਜਿਡ-19 ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਜਿਡ-19 ਅਧੀਨ ਜਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਿਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਇੁੱਕ ਿੀਟਰ , ਿਾਸਕ ਪਜਹਨਣਾ ਜਿਆਦਾ ਭੀੜ੍ ਇਕੁੱਠੀ ਨਾ ਕਰਨਾ 

,ਿਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਥੁੁੱ ਕਣ ਸਬੰਧੀ ਿਾਗਰੂੁੱ ਕ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ। 
                      ਜਜ਼ਲਾ ਪਜਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਜਿਿੈ ਕੁਿਾਰ ਿੀ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ  ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ ਿਾ 
ਰਹੀਆਂ ਿੁੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਸਿੇਾਿਾਂ,ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਜਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੁੱ ਤੀ ਿਾਿੇ।ਗਰਭਿਤੀ ਅੋਰਤ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਿੀ ਕਰਿਾਇਆ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਜਕ ਿਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਚਾ ਠੀਕ ਰਜਹ 

ਸਕਣ।ਈ-ਸੰਿੀਿਨੀ ਰਾਂਹੀ ਿੀ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁੁੱ ਧਿਾਰ ਅੋਨਲਾਈਨ ਰਾਂਹੀ ਿੀ ਜਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 
ਇਸ ਿੋਕ ੇਡਾ.ਪਰਭਿੋਤ ਕੋਰ ਕਲਸੀ ਜਜ਼ਲਾ ਐਪੀਡੀਿਾਲੋਜਿਸਟ,ਡਾ.ਭਾਿਨਾ ਸ਼ਰਿਾ ਜਜ਼ਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ,ਡਾ.ਅੁਕੰਰ 

ਕੌਸ਼ਲ,ਜਜ਼ਲ•ਾਾ ਿਾਸ ਿੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ,ਸਰੀਿਤੀ ਦੀਪਕ ਡੋਗਰਾ, ਜਡਪਟੀ ਿਾਸ ਿੀਡੀਆ ਸਰੀਿਤੀ ਗੁਜਰੰਦਰ ਕੌਰ,ਸਰੀ ਅਿਰਿੀਤ 

ਜਸੰਘ ਦਾਲਿ ਅਤੇ ਸਿੂਹ ਬੀ.ਈ.ਈ.ਆਜਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/31318/2020  

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਸਿਲ ਸਰਿਨ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਸਹਤ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿੀਜਟੰਗ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਿੂਨ (         )  ਜਸਿਲ ਸਰਿਨ-ਕਿ-ਜਜ਼ਲਾ ਐਰਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾ.ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ 
ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ.ਿਨਜਿੰਦਰਿੀਤ ਕੌਰ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ 
ਹੇਠ ਜਜ਼ਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਟੇੀ ਅੰਡਰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਡਂ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਦੀ ਿੀਜਟੰਗ ਦਫਤਰ ਜਸਿਲ ਸਰਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਖੇ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਿੀਜਟੰਗ ਦੋਰਾਨ ਡਾ.ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਿਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜਹਤ ਇੁੱਕ 

ਸਾਂਝੀ ਟੀਿ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਡਾ.ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਿਾ ਬੀ.ਏ.ਐਿ.ਐਸ.ਨੰੂ ਲਜਧਆਣਾ ਜਿਖੇ ਸਾਈ ਕਲੀਜਨਕ ਤੇ ਜਲੰਗ ਜਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰਜਦਆਂ ਰੰਗੇ ਹੁੱਥੀ ਕਾਬ ੂਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਿੋਕ ੇਤੇ ਹੀ ਦਲਾਲ ਿਗਿੀਤ ਕੌਰ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਕ ੇਜਸਿਲ ਸਰਿਨ ਲੁਜਧਆਣਾ  ਦੀ 

ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿੁੱ ਚ ਪੁਜਲਸ਼ ਨੰੂ ਸੋਪ ਜਦੁੱ ਤ ੇ।ਇਸ ਿੋਕ ੇਜਸਿਲ ਸਰਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਪਛਲੇ ਕੁਝ ਿਹੀਜਨਆਂ ਤੋਂ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਜ਼ਲੇ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ ਰੋਸ਼ ੇਜਿੁੱ ਚ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
                 ਡਾ.ਜਿਿੈ ਕਿਾਰ ,ਜਜ਼ਲ•ਾਾ ਪਜਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਤੰਨ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ 

ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੀਜਨਊ ਕਰਿਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਹਨ।ਜਜ਼ਲ•ਾਾ ਪਜਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਨੰੂ ਸਾਜਰਆ ਂਨੰੂ ਪਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀ ਲੜ੍ਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਾਿ ਜਿੁੱ ਚ ਜਕਸ ੇਿੀ ਤਰ•ਾਾ ਦਾ ਭਦੇ -ਭਾਿ 

ਨਹੀ ਕਰਾਗੇ ਅਤੇ ਿਨਿ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁੁੱ ਖ ਜਿੁੱ ਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਿਾਜਲਆਂ ਦੇ ਜਿਰੁੁੱ ਧ ਰਲ ਜਿਲ ਕੇ ਅਿਾਜ਼ ਉਠਾਿਾਗੇਂ। 
ਇਸ ਿੋਕ ੇਸਰੀ ਅਿਨਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਸੰਧੂ ਜਜ਼ਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਡਾ.ਹਰਲੀਨ ਿੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਜਲਸਟ ਜਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਡਾ.ਭਾਸਕਰ ਬੁੱ ਜਚਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਿਾਜਹਰ ,ਸਰੀ ਰਿੇਸ਼ ਸ਼ਰਿਾ,ਐਨ.ਿੀ.ਓ.,ਸਰੀ ਿਨਕ ਰਾਿ ਸ਼ਰਿਾ,ਐਨ.ਿੀ.ਓ.,ਸਰੀ 
ਅਿਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਦਾਲਿ ਜਡਪਟੀ ਿਾਸ ਿੀਡੀਆ ਅਫਸਰ, ਸਰੀਿਤੀ ਬਲਿੀਤ ਕੋਰ ਅੰਕੜ੍ਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰੀ ਹਰਦਿੇ ਜਸੰਘ 

ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਸਹਾਇਕ ਆਜਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 
 

 

 

 

 

 


