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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 
ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਦੇ ਸਕੰਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤ ੇਜ਼ ਿੱਤਾਂਗੇ ਿਨਪ੍ੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਦਲ 

ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ  ਾ ਰਹੀ ਹਰ ਿਦਦ 

ਸ ਿੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤ ੇਪਿੱ ਜ਼ਕਆ ਭੋ ਨ ਿੰਜ਼ਡਆ  ਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਰ 
ਸਿਰ  ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

 ਬਜ਼ ੰਡਾ, 1 ਅਪ੍ਰਲ :  

 ਪੰ ਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਿੱਤ ਿੰਤਰੀ ਸ: ਿਨਪ੍ੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਿੱ  ਆਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਅਸੀਂ 
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ  ੰਗ ਜ਼ਿਚ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ ਿੱਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰ ਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ  ਾਰੀ ਭਾਿ ਕ ਅਪੀਲ 

ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਿ ਲਈ ਇਕ ਚ ਣੌਤੀ ਹਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਨੂੰ  ਹਰਾ ਕੇ  ੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਨਕਲਾਂਗੇ। 

 ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਿੌਕੇ ਭ ਿੱ ਿ ਅਤੇ ਤਨਾਅ ਦੋ ਿਿੱਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਿ ਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜ਼ ਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ 
ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਾ  ਿੀ ਪੰ ਾਬ ਦੀ ਰਿਾਇਤ ਅਨ ਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਰ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ 

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕਰਜ਼ਿਊ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸ ਰਿੱ ਜ਼ਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਪਆ ਹਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰ  ਾਬਤੇ 
ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ  ਾਿਗੇਾ ਜ਼ ਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਦਦ 

ਕੀਤੀ  ਾ ਸਕੇ।  

 ਜ਼ਿਿੱਤ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੇ ਕਿੱਲ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਜ਼ਿਚ 13000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪਿੱ ਜ਼ਕਆ ਹੋਇਆ ਭੋ ਨ ਿ ਹਈਆ 

ਕਰਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ  ਦ ਜ਼ਕ ਹ ਣ ਤਿੱਕ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ ਆਦਾ ਸ ਿੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਕਟ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਉਪਲਬਿੱਧ ਕਰਿਾਏ  ਾ ਚ ਿੱ ਕੇ ਹਨ। 

ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੰਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਚ 200, ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਜ਼ਿਚ 200, ਗ ਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਜ਼ਿਚ 100, ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਜ਼ਿਚ 

200, ਸੰਗੂਆਣਾ ਬਸਤੀ ਜ਼ਿਚ 200, ਲਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਬਸਤੀ ਜ਼ਿਚ 200,  ਨਤਾ ਨਗਰ ਜ਼ਿਚ 350, ਪਰਸਰਾਿ ਨਗਰ ਜ਼ਿਚ 150, ਸੰ  ੇ

ਨਗਰ ਜ਼ਿਚ 150, ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਜ਼ਿਚ 50, ਗ ਰੂ ਗੋਜ਼ਬੰਦ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਰ 60 ਅਤੇ ਪਾਿਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਤੇ 50 ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਬੀਤੇ ਕਲ 

ਭੋ ਨ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹਰ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬ ਿੱ ਧਿਾਰ ਨੂੰ  ਸ ਰਿਪੀਰ ਰੋਡ ਤੇ 200, ਘਨਈਆਂ ਨਗਰ ਜ਼ਿਚ 300, ਪਜ਼ਰੰਦਾ ਰੋਡ ਤੇ 150, ਸ ਭਾਸ਼ 

ਬਸਤੀ ਜ਼ਿਚ 200, ਸ ਿੱਚਾ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਚ 150, ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ 200, ਗ ੁ ਰੂ ਗੋਜ਼ਬੰਦ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਰ 150, ਬਾਲਾ ਰਾਿ ਨਗਰ 

150, ਸੰ ੇ ਨਗਰ ਜ਼ਿਚ 200, ਿੇਤਾਜ਼ਸੰਘ ਬਸਤੀ ਕਿੱਚੀ ਕਲੌਨੀ ਜ਼ਿਚ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ , ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਜ਼ਿਚ 200 ਅਤ ੇਪਾਰਸ ਰਾਿ 

ਨਗਰ ਜ਼ਿਚ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿ ਹਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ।   

 ਜ਼ਿਿੱਤ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਿੌਕੇ ਇਸ ਔਿੀ ਘੜੀ ਜ਼ਿਚ ਿਾਨਿਤਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ਜ਼ਿਚ ਸਿਚੂੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਾਡ ੇ

ਸਿਾ  ਸੇਿੀ ਿੀ ਆਪਣੀ ਿਿੱਢਿ ਿੱਲਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋੜਿੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਸ ੇਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 
ਸਭ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਿੀ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਹਰ ਤਾਂ  ੋ ਿਨ ਿੱ ਿਤਾ ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਿਤਰੇ ਨੂੰ  ਟਾਜ਼ਲਆ  ਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਾਪਸ ਸਿਾ  ਨੂੰ  ਆਿ ਜ਼ ੰਦਗੀ 
ਜ਼ਿਚ ਲਰ   ਾ ਸਕੀਏ।  
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 
 ੋਿਰਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਿਗੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀ ਬੰਜ਼ ਡਾ ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰੋ ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ ਰੂ 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤੀ ਟੀਿ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 ਬਜ਼ ੰਡਾ, 1 ਅਪ੍ਰਲ :  

 ਬਜ਼ ੰਡਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰੋ ਘਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹ ਣ  ੋਿਰਟੋ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੀਗੀ ਐਪ ਤੋਂ ਿੀ ਸੇਿਾ 
ਸ ਰੂ ਹੋ ਚ ਿੱ ਕੀ ਹਰ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ੀ ਬੀ ਸ੍ੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ ਨੇ ਸਿੀਗੀ ਟੀਿ ਨੂੰ  ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਜ਼ਿਲੇ 

ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹ ਣ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਸਿੂਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬ ਜ਼ਨਆਦੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ 
ਬਹਾਲ ਹੋ ਚ ਿੱ ਕੀ ਹਰ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਿਚ ਹ ਣ ਤਿੱਕ ਦੋ ਦਰ ਨ ਸਟੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰੋ ਘਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

 ਦ ਜ਼ਕ ਦੋ ਿੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਲੋਕ ਘਰ ਬਰ ੇ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਗਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਿਸਿਾਸ਼ ਦ ਆਇਆ ਜ਼ਕ 

ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹਰ ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਿ ਸਜ਼ਕਲ ਸਿੇਂ ਸੰਯਿ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਅਤ ੇਘਰ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ।  

 ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਿਿੱਲੋਂ  ਘਰ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਗਈ ਕ ਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਔਿ ਸਾਨੂੰ  
ਿਿੱਡੇ ਿਤਰਨਾਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ।   
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 
ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਹਾਰਾ  ਾਨਿਰਾਂ ਤਿੱਕ ਿੀ ਪਹ ੰਚ ਜ਼ਰਹਾ ਹਰ ਚਾਰਾ 

ਅੰਜ਼ਡਆਂ ਦੀ ਹੋਿ ਡਲੀਿਰੀ ਸ਼ ਰੂ 

 ਬਜ਼ ੰਡਾ, 1 ਅਪ੍ਰਲ  :  

 ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਉ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਹਾਰਾ  ਾਨਿਰਾਂ ਤਿੱਕ ਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹ ੰਚ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿਿੱਲੋਂ  ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਿਾਰਫ਼ਤ ਸਿਾ  ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤ ੇਨਗਰ ਜ਼ਨਗਿ ਦ ੇ

ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ  ਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਰ। ਇਹ  ਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ੀ ਬੀ ਸ੍ੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ 

ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ ਜ਼ਿਚ ਹਰ ਤਾਂ   ੋਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ  ਾ ਸਕੇ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ 
ਗਊਸਾਲਾ ਜ਼ਿਚ ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਿੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਸਾਲਾਿਾਂ ਜ਼ਿਚ ਿਾਧ ਿ ਰਾਕ ਉਪਲਬਿੱਧ ਹਰ। 

 ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ  ਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਡਾਇਰਰਕਟਰ ਡਾ: ਅਿਰੀਕ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸਾਲਾਿਾਂ 
ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਿਲਹਾਲ  ਰੂਰਤ ਅਨ ਸਾਰ ਚਾਰੇ  ਦਾ ਸਟਾਕ ਿੀ ਹਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਿੀ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਚ ਿੱ ਕੀ ਹਰ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਿਭਾਗ 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹਰ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਗਊਸਾਲਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਬੇਸਹਾਰਾ  ਾਨਿਰਾਂ 
ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਿਾਇਆ  ਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਰ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕੰਿ ਜ਼ਿਚ ਨਗਿ ਜ਼ਨਗਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਿਾਜ਼ ਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ 
ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਿੀ ਬਹ ਤ ਿਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹਰ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਿੀ ਬੇਸਹਾਰਾ 
 ਾਨਿਰਾਂ ਤਿੱਕ ਚਾਰਾ ਪ ਿੱ ੇ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿਿਸਥਾ ਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ। 

 ਡਾ: ਅਿਰੀਕ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਹੋਰ  ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦ ਿੱ ਧ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦ ਿੱ ਧ ਦੀ ਿਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ ਿੱਥੇ ਿੇਰਕਾ 
ਨੇ ਿਰੀਦ ਿਧਾਈ ਹਰ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ  ਿੀ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦ ਿੱ ਧ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੰਜ਼ਡਆਂ ਅਤ ੇ

ਹੋਰ ਅਜ਼ ਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਿ ਡਲੀਿਰੀ ਿੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਿਾਈ  ਾ ਚ ਿੱ ਕੀ ਹਰ।   
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 
ਪੰ ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਸਰਿੱਬਤ ਜ਼ਸਹਤ ਬੀਿਾ ਯੋ ਨਾ ਅਧੀਨ ਇਲਾ  ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਿਰਜ਼ਟ੍ਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ 

ਪ੍ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤੋਂ ਛੋਟ 

ਬਜ਼ ੰਡਾ, 1 ਅਪ੍ਰਲ : ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਿਿੱਦੇਨ ਰ ਪੰ ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਿੱਬਤ ਜ਼ਸਹਤ ਬੀਿਾ ਯੋ ਨਾ ਅਧੀਨ 

ਆਉਂਦ ੇਸੂਚੀਬਿੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਿਿੱਚ ਇਲਾ  ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਿਰਜ਼ਟ੍ਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ 

ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰ ਨ ਡਾ. ਅਿਰੀਕ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਿੰਤਰੀ 
ਪੰ ਾਬ ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸਿੱ ਧੂ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਸਰਬਿੱਤ ਜ਼ਸਹਤ ਬੀਿਾ ਯੋ ਨਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ  
ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਿਿੱਚ ਰਿੱਿਜ਼ਦਆਂ ਿਰੀਿ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਿੱਚ ਦਾਿਲ  ਾਂ ਜ਼ਡਸਚਾਰ  ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਇਓਿੀਜ਼ਟ੍ਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪ੍ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤੋਂ ਆਰਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ। 

ਇਸ ਯੋ ਨਾ ਅਧੀਨ ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਹ ਣ ਜ਼ਸਰਿ ਈ-ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ  ਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬਿੱਧ 

ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ  ਇਸ ਿਰਸਲੇ ਬਾਰੇ  ਾਣੂ ਕਰਿਾ ਜ਼ਦਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹਰ। ਡਾ: ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਨਿੇਂ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ 
ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਿਰਲਾਅ ਦੇ ਿਿੱਦੇਨ ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਿਿੱਚ ਕੰਿ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ  ਿੇਿਜ਼ਦਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ   ਣੇਪੇ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਹਰਲਥ ਪਰਕੇ ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ  ਾਂਦੇ ਇਲਾ   ੋ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਿਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ  ਾਂਦਾ ਹਰ, ਨੂੰ  
ਰਾਿਿੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ( ਡੀ-ਜ਼ਰਿਰਿ) ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹਰ। ਇਸ ਡੀ-ਜ਼ਰਿਰਿ ਟਰੀਟਿੈਂਟ ਜ਼ਿਿੱਚ ਸਾਧਰਨ ਜ਼ਡਜ਼ਲਿਰੀ, 
ਸੀ ੇਰੀਅਨ ਜ਼ਡਜ਼ਲਿਰੀ ਅਤ ੇਉੱਚ  ੋਿਿ ਜ਼ਡਜ਼ਲਿਰੀ ਆਜ਼ਦ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਜ਼ ਸ ਜ਼ਿਿੱਚ ਹ ਣ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਜ਼ਿਆ ਲਈ 

ਇਲਾ  ਦੀ ਇਹ ਸ ਜ਼ਿਧਾ ਆਯੂਸ਼ਿਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬਿੱਤ ਜ਼ਸਹਤ ਬੀਿਾ ਯੋ ਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਪ੍ਾਇਿੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਈ  ਾ 
ਸਕਦੀ ਹਰ। ਜ਼ ਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਰਰਫ਼ਰਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਕਤ ਇਲਾ  ਲਈ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਪ੍ਾਇਿੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਚ  ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਰਸਲੇ 

ਕਰਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੰ ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਲੋਕ ਜ਼ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹ ਕਿਾਂ ਤਿੱਕ ਲਾਗੂ 
ਰਜ਼ਹਣਗੇ। 
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 
ਕੋਜ਼ਿਡ-19 

ਸਿਾਜ਼ ਕ ਦੂਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਜ਼ਪੰਡ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਿੀ ਿਰਤੀਆਂ  ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ  ਾ ਰਹੀ ਹਰ ਪਾਲਣਾ 

ਬਜ਼ ੰਡਾ, 1 ਅਪ੍ਰਲ : ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ੀ ਬੀ.ਸ੍ੀਜ਼ਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਸ਼ਿ ਜ਼ਿਆਪੀ ਿਹਾਿਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ 

ਚ ਿੱ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਿੱਚ ਜ਼ਪੰਡ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਿੀ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚ ਕਿੱ ਨੇ ਹੋ ਚ ਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਹਾਿਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਕੋਪ 

ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਜ਼ਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਿਲੋਂ  ਿੀ ਸਿਾਜ਼ ਕ ਦੂਰੀ ਰਿੱਿ ਕੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 
ਿਰਤੀਆਂ  ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਿੂਹ ਜ਼ਪੰਡ ਿਾਸੀਆਂ ਸ ਚੇਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਅਪੀਲ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਤ ੇ

ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ  ਇਸ ਸੰਕਟ ਘੜੀ ਜ਼ਿਚ   ੋਿੀ ਖ਼ਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ  ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤ ਹਾਡੀ ਜ਼ਸਹਤ ਨੂੰ  ਿ ਿੱ ਿ 

ਰਿੱਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ  ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ  ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ  ਾਿੇ।  

ਕਰੋਨਾ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਿਿੱਦੇਨਿਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਪੰਡ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ  ਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰ ਾਂ ਬਾਰੇ 

 ਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ੀ ਹਰਜ਼ ੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ  ਿੱਸਲ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਲੋੜਿੰਦ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ  
ਭ ਿੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦਿੱਤਾ  ਾਿੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਭਾਿੇਂ ਜ਼ਪੰਡ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਆਿ ਲੋਕਾਂ ਿਲੋਂ  ਘਰ ਰਜ਼ਹਣ ਨੂੰ  ਹੀ 
ਤਰਿੀਹ ਜ਼ਦਿੱਤੀ  ਾ ਰਹੀ ਹਰ ਪਰ ਜ਼ਫ਼ਰ ਿੀ  ੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਿਰੂਰੀ ਕੰਿ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਕਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣਾ ਪਿੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਿਲੋਂ  ਚੌਕਸੀ 
ਿਰਤਜ਼ਦਆਂ ਪੂਰੀ ਸਿਾਜ਼ ਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਿੀ  ਾ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹਰ।  

ਸ਼੍ੀ  ਿੱਸਲ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਿੌ ੂਦਾ ਸਜ਼ਥਤੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਪੰਡ ਜ਼ਿਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਇਸ ਿਹਾਿਾਰੀ ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ  ਾਗਰੂਕ ਤੇ ਚੌਕਸ ਹਨ। ਿੇਤਾਂ ਜ਼ਿਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਿੇਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਿਲੋਂ  ਪੂਰੀ 
ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤੀ  ਾ ਰਹੀ ਹਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਲੋਕਾਂ ਿਲੋਂ  ਡੇਅਰੀ 'ਤੇ ਦ ਿੱ ਧ ਜ਼ਲਆਉਣ  ਾਂ ਪਾਉਣ ਸਿੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੌਕਸੀ ਿਰਤੀ  ਾ 
ਰਹੀ ਹਰ। ਸਬਿੀਆਂ ਅਤ ੇਦਿਾਈ ਆਜ਼ਦ ਲਰਣ ਸਿੇਂ ਿੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਆਲ ਰਿੱਿਜ਼ਦਆਂ ਪੂਰੀ ਿੂਸਤਰਦੀ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਦੂ ੇ ਤੋਂ 
ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਿੀ  ਾ ਰਹੀ ਹਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਲੋਕਾਂ ਿਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਤੇ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ  ਿੀ ਸਰਨੀਟਾਈਿ ਕੀਤਾ  ਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਰ।  

ਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਿਚ ਿਰਤੀਆਂ  ਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ  ਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਡ 

ਅਬਲੂ ਦ ੇਏ.ਟੀ.ਐਿ. ਜ਼ਿਿੇ ਲੋਕਾਂ ਿਲੋਂ  ਬਹ ਤ ਹੀ ਸ ਚਿੱ ੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂ ੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਸਪਰਸ਼ਲ ਬਾਕਸ ਬਣਾਏ 

ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਪੰਡ ਲਜ਼ਹਰਾ ਬੇਗਾ ਜ਼ਿਿੇ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਿਲੋਂ  ਦ ਕਾਨ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿਾਨ ਲਰਣ ਲਈ ਦੂਰੀ ਰਿੱਿ ਕ ੇਹੀ 
ਆਪਣੇ ਸਿਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਿਰੋਿਤ ਕੀਤੀ  ਾ ਰਹੀ ਹਰ।  

 


