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ਦਫ਼ਤਰ,ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਫਰੋਜਪੁਰ

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ' ਨੰੂ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ
ਅਪੀਲ

'ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ' ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਵ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੰੂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ

ਿਫਰੋਜਪੁਰ, 4 ਜੂਨ 2020

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ੀ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵਲ ਸੂਬੇ
ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ' ਨੰੂ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ

ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਮੁਿਹੰਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਬੰਧ  ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਇਸ
ਮਹ ਮਾਰੀ ਤ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵਲ ਲੋਕ  ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

ਿਵੱਚ ਿਬਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਇਸ ਮਹ ਮਾਰੀ ਤ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ

ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਿਦਆਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਕ ਜਨ ਲਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ੀ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੁਿਹੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣਨ ਵੱਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਤਵੱਜ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ  ਲੋਕ  ਨੰੂ ਉਦਾਹਰਣ  ਦ ੇਕੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵ  ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ 'ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ' ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ
ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪਤੀਕ ਹੈ ਿਜਨ  ਨ ਹਰ ਤਰ  ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਮੁਿਹੰਮ ਨੰੂ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਾਇਕ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ, ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਰੱਖਣ, ਬਜ਼ਰੁਗ  ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ  ਦਾ ਉਨ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣ, ਕੋਿਵਡ
ਪਭਾਿਵਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ

ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੋਰ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਿਜਵ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਦਸਣ ਤ ਬਾਅਦ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ , ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ
ਮਹ ਮਾਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਦੈਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਿਵਭਾਗ  ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਨੰੂ
ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਅਗੇ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ੀ ਅਿਮਤ
ਗੁਪਤਾ, ਐਗਜੀਿਕਉਿਟਵ ਇੰਜੀਿਨਅਰ ਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।



I/31321/2020

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ

ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ: ਿਜਲੇ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3665 ਲੋਕ  ਦੀ ਹੋਈ ਸਕਰੀਿਨੰਗ, 90 ਫੀਸਦੀ ਤ ਵੱਧ ਸਪਲ  ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਆਈ ਨਗੇਿਟਵ

ਕੁਲ 3330 ਲੋਕ  ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨਗੇਿਟਵ, 176 ਸਪਲ  ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੇ ਿਡਂਗ: ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਿਕਹਾ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹੈ।

ਿਫਰੋਜਪੁਰ, 4 ਜੂਨ ( )
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਪਲ  ਿਵਚ
ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਤ ਵੱਧ ਸਪਲ  ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ  ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ

ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ  ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ
ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ
ਿਬਮਾਰੀ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ  ਿਵਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 3665 ਲੋਕ  ਦੇ ਸਪਲ ਲਏ
ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਹਨ, ਿਜਨ  ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੇਸਟ ਲਈ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਲ 3330 ਲੋਕ
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ ਦੇ ਕੋਲ 176 ਸੈਪਲ  ਦੀ ਟੇਸਟ ਿਰਪੋਰਟ
ਪਿਡੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜਨ  ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਲੇ  ਿਵੱਚ ਕੁਲ 43

ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿਜਿਟਵ ਮਰੀਜ ਿਰਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ
ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲੇ  ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਿਜ਼ਿਟਵ ਮਰੀਜ ਨਹ  ਹੈ ਪਰ ਖਤਰਾ ਹਜੇ ਟੱਿਲਆ ਨਹ  ਹੈ ਇਸ ਲਈ

ਸਾਨੰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟਿਸੰਗ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਵਜਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਲ ਆਿਦ ਿਨਯਮ  ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।


