I/31162/2020
ਦਫ਼ਤਰ,ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਫਰੋਜਪੁਰ
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ' ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ
ਅਪੀਲ
'ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ' ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਵ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ
ਿਫਰੋਜਪੁਰ, 4 ਜੂਨ 2020
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ੀ ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਵਲ ਸੂਬੇ
ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ' ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ
ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਵਲ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਵਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਮੁਿਹੰ ਮ ਸਬੰ ਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਬੰ ਧ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਦਆਂ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲਾ ਮੰ ਤਵ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਇਸ
ਮਹ ਮਾਰੀ ਤ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵਲ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਿਵੱ ਚ ਿਬਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹ ਮਾਰੀ ਤ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰ ਗ
ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾ ਿਦਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨ ਲਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ੀ ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੁਿਹੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣਨ ਵੱ ਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਤਵੱ ਜ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ 'ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ' ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ
ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪਤੀਕ ਹੈ ਿਜਨ ਨ ਹਰ ਤਰ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਮੁਿਹੰ ਮ ਨੂੰ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਾਇਕ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ, ਹੱ ਥ ਧੋਣ, ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਰੱ ਖਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ, ਬਾਹਰੀ ਲੋ ਕ ਦਾ ਉਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣ, ਕੋਿਵਡ
ਪਭਾਿਵਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ
ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਹੋਰ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਿਜਵ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ, ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਦਸਣ ਤ ਬਾਅਦ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ , ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨ, ਇਕੱ ਠ ਹੋ ਕੇ
ਮਹ ਮਾਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰ ਗ ਲੜਨ ਸਬੰ ਧੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱ ਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਨੂੰ
ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਅਗੇ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ੀ ਅਿਮਤ
ਗੁਪਤਾ, ਐਗਜੀਿਕਉਿਟਵ ਇੰਜੀਿਨਅਰ ਸ਼ੀ ਸੰ ਦੀਪ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

I/31321/2020
ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜਪੁਰ
ਪੈਸ ਨਟ
ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ: ਿਜਲੇ ਿਵੱ ਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 3665 ਲੋ ਕ ਦੀ ਹੋਈ ਸਕਰੀਿਨੰਗ, 90 ਫੀਸਦੀ ਤ ਵੱ ਧ ਸਪਲ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਆਈ ਨਗੇਿਟਵ
ਕੁਲ 3330 ਲੋ ਕ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨਗੇਿਟਵ, 176 ਸਪਲ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੇ ਿਡਂਗ: ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
ਿਕਹਾ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਿਫਰੋਜਪੁਰ, 4 ਜੂਨ ( )
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਪਲ ਿਵਚ
ਹੁਣ ਤੱ ਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਤ ਵੱ ਧ ਸਪਲ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ
ਚੰ ਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ
ਿਜੱ ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ
ਿਬਮਾਰੀ ਤੇ ਿਜੱ ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਕੁਲ 3665 ਲੋ ਕ ਦੇ ਸਪਲ ਲਏ
ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਿਜਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੇਸਟ ਲਈ ਲੈ ਬੋਰੇਟਰੀ ਿਵੱ ਚ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੁਲ 3330 ਲੋ ਕ
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਲੈ ਬੋਰੇਟਰੀਜ ਦੇ ਕੋਲ 176 ਸੈ ਪਲ ਦੀ ਟੇਸਟ ਿਰਪੋਰਟ
ਪਿਡੰ ਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਿਜਲੇ ਿਵੱ ਚ ਕੁਲ 43
ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿਜਿਟਵ ਮਰੀਜ ਿਰਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਿਜ਼ਿਟਵ ਮਰੀਜ ਨਹ ਹੈ ਪਰ ਖਤਰਾ ਹਜੇ ਟੱ ਿਲਆ ਨਹ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟਿਸੰ ਗ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਵਜਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਲ ਆਿਦ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਸਖਤ ਲੋ ੜ ਹੈ।

