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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ਠਸਡਲ
ਕਲਜ਼ਵਡ 19
ਸਲਵਧਨ ਰਹਲ ਅਤਤ ਆਪਣਣ ਇਇਛਲਸ਼ਕਤਣ ਰਇਖਲ ਮਜਬਬਤ- ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਅਫਵਲਹਲਹ ਨਲ ਫਫਲਲਓ ਨਲ ਅਫਵਲਹਲਹ ਤਤ ਯਕਣਨ ਕਰਲ
ਬਸਜ਼ਠਡਲ, 9 ਅਪਪਫਲ
ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਬਮਲਰਣ ਦਤ ਮਇਦਤਨਜਰ ਜ਼ਜ਼ਲਤ ਦਤ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ: ਅਮਰਣਕ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਵਲਸਣਆਹ ਨਬ ਸ ਅਪਣਲ ਕਣਤਣ ਹਫ ਜ਼ਕ
ਉਹ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਬ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਲਰਣਆਹ ਸਲਵਧਲਨਣਆਹ ਵਰਤਨ ਅਤਤ ਘਰ ਦਤ ਅਸਦਰ ਹਣ ਰਜ਼ਹਣ । ਪਰ ਨਲਲ
ਹਣ ਉਨਲਹ ਨਤ ਲਲ ਕਲਹ ਨਬ ਸ ਅਪਣਲ ਕਣਤਣ ਹਫ ਜ਼ਕ ਲਲ ਕ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਣ ਦਲ ਤਨਲਅ ਆਪਣਤ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਨਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਅਤਤ ਆਪਣਣ
ਇਇਛਲਸ਼ਕਤਣ ਨਬ ਸ ਮਜਬਬਤ ਰਇਖਣ। ਉਨਲਹ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਣ ਤਤ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਲਲ ਕ ਆਮ ਤਤਰ ਤਤ ਠਣਕ ਹਲ ਜਲਹਦਤ ਹਨ ਅਤਤ
ਅਸਸ ਆਪਸਣ ਦਬ ਰਣ ਬਣਲ ਕਤ, ਲਗਲਤਲਰ ਹਇਥਲਹ ਨਬ ਸ ਧਤਦਤ ਰਜ਼ਹ ਕਤ ਅਤਤ ਖਸਗਣ ਸਮਮ ਆਪਣਲ ਮਬਸਹ ਢਇਕ ਕਤ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਣ ਦਣ ਲਲਗ
ਨਬ ਸ ਅਇਗਤ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕ ਸਕਦਤ ਹਲਹ। ਉਨਲਹ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਬਮਲਰਣ ਜ਼ਕਸਤ ਨਬ ਸ ਵਣ ਹਲ ਸਕਦਣ ਹਫ ਅਤਤ ਇਸਦਲ ਜ਼ਕਸਤ ਧਰਮ,
ਜਲਤਣ ਜਲਹ ਜ਼ਿਗ ਨਲਲ ਕਲਈ ਸਸਬਸਧ ਨਹਸ ਹਫ। ਉਨਲਹ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜਤਕਰ ਜ਼ਕਸਤ ਨਬ ਸ ਇਹ ਜ਼ਬਮਲਰਣ ਹਲ ਜਲਵਤ ਤਲਹ ਉਸ ਨਬ ਸ ਘਬਰਲਉਣਲ
ਨਹਸ ਚਲਹਣਦਲ ਸਗਤ ਡਲਕਟਰਣ ਸਲਲਹ ਨਲਲ ਇਸਦਲ ਇਲਲਜ ਕਰਵਲਉਣ ਚਲਹਣਦਲ ਹਫ। ਇਸਤ ਤਰਲਹ ਸਲਨਬ ਸ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਣ ਦਤ
ਪਸਲਰ ਨਬ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਇਗਤ ਸਲਡਤ ਡਲਕਟਰਣ ਅਮਲਤ , ਪਪਜ਼ਲਸ ਫਲਰਸ, ਸਫਲਈ ਕਰਮਣਆਹ ਅਤਤ ਹਲਰ ਉਨਲਹ ਸਲਰਤ ਲਲ ਕਲਹ ਦਲ
ਸਜ਼ਤਕਲਰ ਕਰਨਲ ਚਲਹਣਦਲ ਹਫ ਜਲ ਮਲਹਰਲਣਆਹ ਸਫਲਹ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਤ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਤ ਹਨ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਤ ਇਸ ਮਤਕਤ ਅਪਣਲ ਕਣਤਣ ਜ਼ਕ ਲਲ ਕ ਅਫਵਲਹਲਹ ਤਤ ਜ਼ਧਆਨ ਨਲ ਦਤਣ ਅਤਤ ਨਲ ਹਣ ਖਪਦ ਅਫਵਲਹਲਹ ਫਫਲਲਉਣ ।
ਉਨਲਹ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰਣ ਸ਼ਲਸ਼ਰਤਲਹ ਤਤ ਪਪਲਪਤ ਹਲਣ ਵਲਲਣ ਸਬਚਨਲ ਤਤ ਹਣ ਯਕਣਨ ਕਣਤਲ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਜ਼ਜਸ ਸਬਚਨਲ ਤਤ ਸਇਚਣ ਹਲਣ
ਦਲ ਯਕਣਨ ਨਲ ਹਲਵਤ ਉਸ ਨਬ ਸ ਸ਼ਲਸਲ ਮਣਡਣਆ ਤਤ ਅਇਗਤ ਸਲਹਝਲ ਨਲ ਕਰਲ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ਠੰਡਾ
ਕੋਜ਼ਵਡ 19
-ਇਹ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵਵੀ ਚੰ ਗਵੀ ਹੈਬਜ਼ਠੰਡਾ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਕੁੱ ਲ 98 ਨਮੂਜ਼ਨਿਆਂ ਦਵੀ ਜ਼ਰਪੋਟ ਿਈ ਨੈਗੇਜ਼ਟਗ, 2 ਦਵੀ ਜ਼ਰਪੋਟ ਬਕਾਇਿ
26125 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰ ਡ ਪ੍ਰਣਾਲਵੀ ਦਵੀ ਕਣਕ ਤਕਸਵੀਮ
ਬਜ਼ਠੰਡਾ, 9 ਅਪ੍ਰਲ
ੈ
ਬਜ਼ਠੰਡਾ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਤੋ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਬਮਾਰਵੀ ਸਬੰ ਧਵੀ ਕੁੱ ਲ 100 ਨਮੂਨੇ ਜਾਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਜੰ ਨਾ
ਜ਼ਵਚੋ 98 ਦਵੀ ਜ਼ਰਪੋਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰਵੀ ਜ਼ਜਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟਵੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰਵੀ ਬਵੀ ਸ੍ਰਵੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ
ਜ਼ਦੱ ਤਵੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 2 ਨਮੂਜ਼ਨਿਆਂ ਦਵੀ ਜ਼ਰਪੋਟ ਹਾਲੇ ਤੱ ਕ ਿਉਣਵੀ ਬਾਕਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹਵੀ ਉਨਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਇਹ ਸਮਾ ਬਹੁਤ ਹਵੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ਵੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋ ਕ ਕਰਜ਼ਫਿਊ ਦਾ ਸਖ਼ਤਵੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਪਣੇ ਘਰਾ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਹਵੀ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਿਪਸਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋ ਘੱ ਟ ਰੱ ਜ਼ਖਿ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਬਜ਼ਠੰਡਾ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋ ਬਚਾਇਿ ਜਾ
ਸਕੇ। ਉਨਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਰਪੋਟਾ ਦਾ ਨੈਗੇਜ਼ਟਗ ਿਉਣਾ ਚੰ ਗਵੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਿਪਣੇ ਜਵੀਵਨ ਜ਼ਵਚ
ਪੋਜਵੀਟਵੀਜ਼ਵਟਵੀ ਭਾਵ ਹਾਪੱ ਖਵੀ ਜ਼ਵਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣੇ ਹਨ ਤਾ ਜੋ ਅਸੀ ਇਸ ਸੰ ਕਟਮਈ ਸਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖੜੇ ਮੱ ਥੇ ਪਾਰ ਕਰ
ਸਕਵੀਏ। ਉਨਾ ਨੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸਵੀਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋ ਲੋ ਕਾ ਦਵੀ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਵੀਤੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਵਵੀ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟਵੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਜਨਤਕ ਵੰ ਡ ਪ੍ਰਣਾਲਵੀ ਸਕਵੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰਵੀਿਆਂ
ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਵੀ ਵੰ ਡ ਦਾ ਕੰ ਮ ਤੇਜਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰਵੀ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਵੀ ਘਾਟ ਨਾ ਿਵੇ। ਉਨਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਵਵੀਰਵਾਰ
ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਇਸ ਸਕਵੀਮ ਤਜ਼ਹਤ 26125 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਨੂੰ 26500 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਵੀ ਜ਼ਕਲੋ ਦਵੀ ਦਰ
ਤੇ ਮੁਹਈਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱ ਕਵੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾ ਬੈਂਜ਼ਕੰ ਗ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀ ਵਵੀ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਧਨ ਜ਼ਨਕਾਸਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹਵੀ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਲੋ ਕਾ ਕੋਲ ਨਗਦਵੀ
ਦਵੀ ਘਾਟ ਨਾ ਿਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹਵੀ ਉਨਾ ਨੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਅਪਵੀਲ ਕਵੀਤਵੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਯਕਵੀਨਵੀ ਬਣਾਊਣ ਜ਼ਕ ਬੈਂਕ ਜ਼ਵਚ ਭਵੀੜ ਨਾ
ਕਵੀਤਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਜ਼ਵਚ ਿਪਸਵੀ ਦੂਰਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਵੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਵਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਪੱ ਛਲੇ 6 ਕੰ ਮਕਾਜਵੀ ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵਚ 189740 ਲੋ ਕਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾ ਤੋ ਧਨ ਜ਼ਨਕਾਸਵੀ ਕਵੀਤਵੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋ ਜ਼ਬਨਾ
ਬੈਂਕਾ ਦੇ 331 ਕਾਰੋਬਾਰਵੀ ਨੁੰਮਾਇੰ ਜ਼ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਿ ਜ਼ਗਿ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕ ਿਪੋ ਿਪਣੇ ਇਲਾਜ਼ਕਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ਕਾ ਦਵੀਿਆਂ
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ਬਰੂਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋ ਕਾ ਦੇ ਖਾਜ਼ਤਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਜ਼ਬਨਾ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ
ਪੱ ਜ਼ਕਿ ਪਕਾਇਿ ਭੋਜਨ ਵਵੀ ਜ਼ਨੱਤ ਵੰ ਜ਼ਡਿਆਂ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦਵੀਿਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਦਵੀ
ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਭੁਜ਼ਮਕਾ ਜ਼ਨਭਾਅ ਚੁੱ ਕਵੀਿਆਂ ਹਨ। ਉਨਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ 9 ਅਪ੍ਰਲ
ੈ ਨੂੰ ਤਲਵੰ ਡਵੀ ਸਾਬੋ ਉਪਮੰ ਡਲ ਜ਼ਵਚ ਹਵੀ
2775 ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਪੱ ਜ਼ਕਿ ਹੋਇਿ ਭੋਜਨ ਵੰ ਜ਼ਡਿ ਜ਼ਗਿ। ਇਸੇ ਤਰਾ ਬਜ਼ਠੰਡਾ ਉਪਮੰ ਡਲ ਦੇ ਜ਼ਦਹਾਤਵੀ ਖੇਤਰਾ ਜ਼ਵਚ 2240
ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਅੱ ਜ ਪੱ ਜ਼ਕਿ ਹੋਇਿ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਿ ਕਰਵਾਇਿ ਜ਼ਗਿ ਹੈ।

3/3

