
1/31823/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਆਵਾਿ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਵਾਹਨ ਿਾਲ੍ਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ 
ਜਾਣਗੇ ਚਲ੍ਾਨ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ 

*ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਬਕਸ ੇਜਾਂ ਪਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਹਨ ਚਾਲ੍ਕ 

*ਿੋਟਰ ਵਹੀਕਲ੍ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਤਰਲੋ੍ਚਨ ਜ਼ਸੰਘ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 7 ਜੂਨ   
ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲ੍ੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਲ੍ਗਾ 
ਕੇ ਆਵਾਿ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਵਾਹਨ ਿਾਲ੍ਕਾਂ ਦ ੇਜ਼ਿਲ੍ਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਚਲ੍ਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਸਰੀ ਤਰਲੋ੍ਚਨ ਜ਼ਸੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ ਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ੍ ਵਾਹਨ ਚਾਲ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਵੱਡ ੇਸਪੀਕਰ/ਬਕਸ਼ ੇਲ੍ੱਗੇ 
ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਦਜ਼ਸਆ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਲ੍ੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਿ ਨਾਲ੍ ਕੋਲੋ੍ ਲੰ੍ਘਣ ਵਾਲੇ੍ 
ਵਾਹਨ ਚਾਲ੍ਕ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਹੋਰ 
ਵਾਹਨ ਿਾਲ੍ਕਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਵੀ ਜ਼ਨਯਿਾਂ ਤੋਂ ਉਲ੍ਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜੱਥੇ 
ਜ਼ਨਯਿਾਂ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ । 

ਸਰੀ ਤਰਲੋ੍ਚਨ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰੱਕ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਪਰਸ਼ੈਰ ਹਾਰਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ 
ਸਪੀਕਰ ਬਕਸੇ ਲ੍ੱਗੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ’ਤੇ ਿੋਟਰ ਵਹੀਕਲ੍ ਐਕਟ -1988 ਤਜ਼ਹਤ ਚਲ੍ਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍ 
ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਬਕਸ ੇਜਾਂ ਪਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਲ੍ੱਗ ੇਹਨ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਲੈ੍ਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਜ਼ਵਰੁੱਧ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਜ਼ਨਯਿਾਂ/ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਨੰੂ ਸਫਲ੍ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦ ੇਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 

ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਕੰਿਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1/31835/2020 

 ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹੈ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ-
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਫ਼ਸਰ 

*ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੰ ੁਚ ਕਰਕੇ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 

ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਾਗਰੂਕ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 7 ਜੂਨ 

ਿੁੱਿ ਿੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰੰਭੇ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ੍ ਜ਼ਵਕਾਸ 
ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਿ ਕਰਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਬਾਰੇ ਿਜ਼ਹਲ੍ਾਵਾਂ ਤੇ 
ਬੱਜ਼ਚਆਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲ੍ਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਹਿ ਭੂਜ਼ਿਕਾ ਜ਼ਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਫਸਰ 
ਿੈਡਿ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਿਜ਼ਹਲ੍ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਪਰਕੋਪ ਨੰੂ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 

ਲ੍ਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਣ ਅਤ ੇਿੁੱਲੇ੍ੇ੍ਹ ’ਚ ਨਾ ਥੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਪੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੰ ਚੁ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਬੱਜ਼ਚਆ ਦੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ 
ਸੰਭਾਲ੍ ਰੱਿਣ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ 
ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ 
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਤੱਕ ਿਦੁ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਤਾਂ ਜੋ ਕਈੋ ਵੀ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਭੇਜੀ ਸਿੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਜ਼ਹ ਸਕੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਿਜ਼ਹਲ੍ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਇੰਨ-ਜ਼ਬਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਜ਼ਚਆ ਂਅਤ ੇਬਜੁਰਗਾਂ 
ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਜ਼ਿਆਲ੍ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾਵ।ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿੰਨ ਕੇ ਹਰੇਕ 
ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿੇਂ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/31843/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ 44 ਿਰੀਜ ਠੀਕ ਹੋ ਕ ੇਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤੇ ਰਜ਼ਹੰਦੇ 5 ਿਰੀਜ ਵੀ 
ਜਲ੍ਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਣਗੇ- ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ 

*ਜ਼ਜਲੇ੍ ਜ਼ਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4658 ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ 

 124 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਬਕਾਇਆ 

* ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ ਕਰਕੇ 

 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫਲੈ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕਦ ੈ

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 7 ਜੂਨ 

ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਿੋਹਨ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲ੍ਈ ਲ੍ਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਲ੍ਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਲ੍ਈ ਚੰਗੀ ਿਬਰ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ਜੱਤ ਪਾਉਣ ਦ ੇਿਕਸਦ ਅਤੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲ੍ਈ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਿੁਜ਼ਹੰਿ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਜਸ ਨੰੂ ਸਫਲ੍ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਬਹੁਤ 
ਿਰੂਰੀ ਹ।ੈ 
ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵਚ ਕਲੁ੍ 4658 ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ ਤ ੇ124 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ 

ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵੱਚ 44 ਕਰੋੋਨਾ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਿਰੀਜ ਜੋ ਜ਼ਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ੇ5 ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਜ਼ਟਵ ਪਾਜੀਜ਼ਟਵ ਕਸੇ ਵੀ ਜਲ੍ਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕ ੇਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਜੱਤ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਸਹਤ 
ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਾਨੰੂ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰਗ, ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ 
ਅਤੇ ਬਵੇਜਹਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲ੍ਣ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਤ ਲੋ੍ੜ ਹ।ੈ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 25 ਸਾਲ੍ਾ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸੀ ਜ ੋਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਤੋਂ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ 

ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟਵ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਸਫ਼ਟ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ 
ਜ਼ਗਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਅੰਦਰ ਜ਼ਸਰਫ 5 ਕਰੋਨਾ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕੇਸ ਹਨ। 

 

 

 

 


