I/31841/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ
ਪਰੈਸ ਨੋਟ

ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ: 250 ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਵੰ ਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਕੁਿੱ ਲ੍ 25 ਹਿਾਰ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਰਾਸ਼ਨ
ਵੰ ਜ਼ਡਆ ਜ਼ਗਆ: ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਜ਼ਪੰ ਕੀ

ਜ਼ਕਹਾ, ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨਾਰ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਜ਼ਵਚ ਸਿਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ੍ ਹਰ ਰੋਿ 28 ਹਿਾਰ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਲ੍ੰਗਰ ਖੁਆਇਆ ਜ਼ਗਆ
ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ, 7 ਜਨਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਦੇ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਰਜ਼ਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਪੰ ਕੀ ਨੇ ਿੁਿੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ
ਤਜ਼ਹਤ 250 ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਵੰ ਡੀਆਂ। ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਜ਼ਪੰ ਕੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਾਂ ਹੀ

ਸਾਰਥਕ ਜ਼ਸਿੱ ਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੰ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੈ ਕੇ ਚਿੱ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ
ਭੁਿੱ ਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ 25 ਹਿਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਨੰ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ
ਲ੍ੋ ਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਜ਼ਡਆ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਭੁਿੱ ਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਲ੍ਾਂਜ਼ਕ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਖੁਿੱ ਲ੍ ਚੁਿੱ ਜ਼ਕਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਜੇ
ਜ਼ਕਸੇ ਨੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ੍ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਰਜ਼ਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਪੰ ਕੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਿੇਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਿਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਹਿ

ਭਜ਼ਿਕਾ ਜ਼ਨਭਾਈ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਿਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 28 ਹਿਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਲ੍ੰਗਰ
ਖੁਆਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਦਾ ਿੰ ਤਵ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਇਸ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨਾ,
ਇਸ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਨਯੰ ਤਰਣ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲ੍ਈ ਇਸ ਨੰ ਲ੍ੋ ਕ ਲ੍ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਬਦਲ੍ਣ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਹੈ

I/31880/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ
ਪਰੈਸ ਨੋਟ 2
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ: ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੁਿੱ ਧ ਲ੍ੜਾਈ ਜ਼ਜਿੱ ਤਣ ਲ੍ਈ, ਡੋਰ ਟ ਡੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 162436 ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 807048 ਲ੍ੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਹੋਈ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ: ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ
ਦਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਡੋਰ ਟ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਜਲ੍ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਘਰ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣਗੀਆਂ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ
ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ
ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ, 7 ਜਨਿੁਿੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਦੇ ਦਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਜਲ੍ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ
ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣਗੀਆਂ।ઠਜ਼ਵਸਥਾਰਪਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਸ਼ਰੀ ਕੁਲ੍ਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡੋਰ ਟ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਦਾ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਪੜਾਅ 30 ਿਈ ਨੰ
ਪਰਾ ਹੋ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।ઠ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਪਰੈਲ੍ ਦੇ ਅਖੀਰਲ੍ੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 30 ਿਈ ਤਿੱ ਕ ਚਲ੍ਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।ઠ ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 162436 ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ
ਪਹੁੰ ਚੀਆਂ ਅਤੇ 807048 ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਦਾ ਕੰ ਿ ਪਰਾ ਕੀਤਾ।ઠ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਰਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਸੰ ਕਰਿਣ ਦੇ ਫੈਲ੍ਣ ਨੰ ਵੇਖਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡੇ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਚਲ੍ਾਈ ਗਈ ਸੀ।ઠ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ
ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਣ ਨੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੰ ਜ਼ਿਊਜ਼ਨਟੀ ਟਰਾਂਸਜ਼ਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ।ઠ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ
ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਦਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲ੍ੇ ਪੜਾਅ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਬਲ੍ਾਕ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ੍ 31,22 ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕ
ਿਿਦੋਟ ਬਲ੍ਾਕ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 42,994, ਕਸੋਆਣਾ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 40808, ਗੁਰ ਹਰ ਸਹਾਏ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 33370, ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਬਲ੍ਾਕ ਜ਼ਵਿੱ ਚ
7855 ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਬਲ੍ਾਕ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 6187 ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।ઠ ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਹਾਂ ਬਲ੍ਾਕਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਰਿਵਾਰ
158646, 204613, 211213, 168880, 35846 ਅਤੇ 28158 ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।ઠ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ
ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਜ਼ਵਚ 166 ਲ੍ਿੱਛਣ ਵਾਲ੍ੇ ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਅਗਲ੍ੇ ਰੀ ਜਾਂਚ
ਲ੍ਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ, ਜ਼ਜਥੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਵਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਡਾ: ਨਵਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਿੱ ਲ੍ 4626 ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਲ੍ੈ ਬ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲ੍ਈ
ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ 3990 ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 363 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਰ
ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਜ਼ਰਪੀਟ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ,ઠ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕ 43 ਿਰੀਿ ਪੋਜ਼ਿਜ਼ਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਸਹਤਿੰ ਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰ
ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ।ઠ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿੱ ਡੇ ਕਦਿ ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

