
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ਠੰਡਾ
ਕੋਜ਼ਵਡ 19

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨਿ ਅਜ਼ਹਮ ਭੁਜ਼ਮਕਾ-ਟੀ.ਐਸ
ਸ਼ੇਰਜ਼ਗੱਲ

ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨਿ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ
ਬੰਜ਼ਠਡਾ, 10 ਅਪ੍ਰਲੈ
            ਲੈ:  ਜਨਿਰਲ ਟੀ ਐਸ ਸ਼ੇਰਜ਼ਗੱਲ ਪੀਵੀਐਸਐਮ,  ਸੀਨਿੀਅਰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨਿ ਜੀਓਜੀ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇਿ ਦੱਜ਼ਸਿ ਹੈ ਜ਼ਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਖਲਾਫ ਜੰਗ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਹਮ ਭੁਜ਼ਮਕਾ
ਜ਼ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨਿ। ਉਨਿਾ ਨੇਿ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਗਾਮੀ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ
ਰਾਜ਼ਖਿਂ ਵੱਲੋ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿ ਨਿਾਲ ਮੋਢੇ ਨਿਾਲ ਮਢੋਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਿਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਿਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਨਿਵਾਸਨਿ,  ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.  ਡਾ:  ਨਿਾਨਿਕ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤੇ ਬਜ਼ਠੰਡੇ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜ਼ਜ਼ਿਜ਼ਲਿ ਂ ਦੇ ਜੀਓਜੀ
ਮੱੁਖੀਿਂ ਨਿਾਲ ਬਠੈਕ ਕਰਨਿ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ।
            ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੈ. ਜਨਿਰਲ ਟੀ ਐਸ ਸ਼ੇਰਜ਼ਗੱਲ ਨੇਿ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨਿ ਦੌਰਾਨਿ
ਸਾਡੇ ਜ਼ਕਸਾਨਿ ਵੀਰਾ ਨੰੂਿ ਕੋਈ ਮਸੁਜ਼ਕਲ ਨਿਾ ਿਵੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜ਼ਪੰਡਾ ਜ਼ਵਚ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਲੋਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸੁਜ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿ ਦੇ ਜ਼ਧਿਿਨਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਿਊਣਗੇ ਤਾ ਜੋ
ਜ਼ਬਨਿਾ ਦੇਰੀ ਜ਼ਕਸਾਨਿਾ ਦੀਿਂ ਮੁਸਜ਼ਕਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨਿਾ ਨੇਿ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣਤੌੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀ ਚੜਦੀਕਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਜੱਤ ਦਾ ਜਜ਼ਿਬਾ ਮਨਿ ਜ਼ਵਚ ਲੈਕੇ ਇਸ ਤੇ ਫਜ਼ਤਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
            ਉਨਿਾ ਨੇਿ ਜੀਓਜੀ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਮੁੱ ਖੀਿਂ ਨੰੂਿ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਮੂਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨਿ ਜ਼ਪੰਡਾ ਜ਼ਵਚ ਲੋਕਾ ਨੰੂਿ
ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਾਵਧਿਾਨਿੀਿਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਿ ਅਤੇ ਨਿਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾ
ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਿਾ ਨੇਿ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਨਿਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ,

ਪੈਨਿਸ਼ਨਿਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਜ਼ਲਿਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾ ਤਜ਼ਹਤ ਰਕਮਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਿਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਜ਼ਤਿ ਂ ਜ਼ਵਚ ਪਾਈਿਂ
ਗਈਿਂ ਹਨਿ। ਅਜ਼ਜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜੀਓਜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਿਂ ਨੰੂਿ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਨਿ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸੁਜ਼ਵਧਿਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇ
ਲੋਕ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਸਧਿਾਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਿਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਿ ਅਤੇ ਨਿਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ
ਮਦਦ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਵੀ ਯਕੀਨਿੀ ਹੋਵੇ।
            ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੈ: ਜਨਿਰਲ ਟੀਐਸ ਸ਼ੇਰਜ਼ਗੱਲ ਨੇਿ ਹੋਰ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜੀਓਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨਿ ਲਈ
ਿਨਿਲਾਈਨਿ ਪੋਰਟਲ ਨੰੂਿ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਿ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਨਿਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰਦਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਪੰਡਾ ਤੋ ਸਾਡੇ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ
ਰਾਖੇ ਤੁਰੰਤ ਿਪਣੀ ਜ਼ਰਪੋਟ ਜ਼ਸੱਧੇਿ ਉਨਿਾ ਨੰੂਿ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂਿ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨਿ। ਇਸ ਨਿਾਲ ਲੋਕ
ਮਸਜ਼ਲਿਂ ਦੇ ਤਜੇੀ ਨਿਾਲ ਜ਼ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
            ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਿਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਨਿਵਾਸਨਿ ਨੇਿ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਕੋਜ਼ਵਡ ਪ੍ਰਭਾਜ਼ਵਤ ਮਰੀਜ ਨਿਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ: ਨਿਾਨਿਕ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇਿ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਤੋ ਲੋਕਾ ਦੇ ਿਵਾਗਮਨਿ ਨੰੂਿ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਕੀਤੇ ਇੰਤਜਾਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਬਜ਼ਠੰਡਾ ਦੇ ਜੀਓਜੀ ਹੈਡ ਕਰਨਿਲ ਗੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧੂਿ ਨੇਿ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ
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ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ਖਿਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ।
            ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨਿਵੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਓਐਸਡੀ,  ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੀਓਜੀ ਹੈਡ ਮਜੇਰ ਜੀਐਸ
ਔਲਖ,  ਫਾਜ਼ਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ ਕਰਨਿਲ ਅਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ,  ਸਕਾਰਡਨਿ ਲੀਡਰ ਮਲੂਕ ਜ਼ਸੰਘ,  ਜ਼ਗਿਨਿ ਜ਼ਸੰਘ ਤਜ਼ਹਸੀਲ ਮੁੱ ਖੀ
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ੍ਰੀ ਓਪੀ ਮਜ਼ਹਤਾ ਤਜ਼ਹਸੀਲ ਮੁਖੀ ਫਲੂ, ਸ: ਜੁਗਰਾਜ਼ਿ ਜ਼ਸੰਘ ਤਜ਼ਹਸੀਲ ਮੁੱ ਖੀ ਮੜੌ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨਿ।
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o/o District Public Relations Officer, Bathinda

GoG plays key role in fight against Covid-19: T S Shergill

•           will support the administration in wheat procurement and relief operations, Says
Shergill

Bathinda, April 10

            Lt: Gen. TS Shergill (PVSM), Senior Vice Chairman GOG and Chief Advisor to
Chief  Minister  Punjab  stated  that  the  Guardians  of  Governance  (GoG)  are  playing  an
important  role in the war against  Covid-19. He said that  in wheat procurement  and relief
work, the GoGs would support to district administration in very dedicated manner. He was
speaking here today after presiding over a meeting with Deputy Commissioner, Mr. B Sri
Niwasan, SSP Dr. Nanak Singh and along with GoG heads of four districts of the region. 

Lt. Gen. TS Shergill said that during the wheat harvest season and its procurement process, to
ensure that  our farmers  would not  face any problem, our GoGs would be vigilant  in  the
villages and if there was any difficulty, they would immediately bring it to the notice of the
government and district administration. "Covid-19 is a challenge for all of us and we have to
conquer it with a sense of victory," he added. 

He asked the  GOG district  chiefs  to  aware  the  people  about  covid  protection  like  social
distancing and other required etiquettes. He said that people should be made aware of the
necessary precautions to prevent the disease. He said that wheat distribution is going on in the
districts through the public distribution system, as well as government also releasing pensions
and other welfare schemes benefits for our beneficiaries of the lower income group to provide
aid at this time of crisis. So GoGs should come forward to aware the people, he added.

Lt. Gen. TS Shergill further said that online portal of GoG has been further empowered with
new feature to strengthen the feedback channel through our ground fellows from all across the
state, and now our GoGs from grass root level may directly send their report to him or to
office of CM Punjab with just a single click. He said that this will make it possible for us to
resolve issues faster.

Speaking on the occasion, Deputy Commissioner Mr B Sri Niwasan said that there is no covid
affected patient in the district so for. SSP Dr. Nanak Singh informed about there are solid
arrangements has been made to prevent the movement of people from outside districts. Col.
Gurjit  Singh Sidhu, GOG Head of Bathinda,  informed about the work being done by the
GoGs in the district.

On this occasion, Mr. Karnveer Singh OSD, Major GS Aulakh District Head Muktsar,  Col.
Ajit Singh, District Head Fazilka, Sqn Ldr Maluk Singh, Gian Singh Tehsil Head Talwandi
Sabo, Mr. OP Mehta and Mr. Jugraj Singh were also present.

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1/6/2020-DPRO Bathinda
I/17798/2020

3/8



ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ਠੰਡਹ
ਸਰਕਹਰੀ ਸਕੂਲਾ ਦੇ ਜ਼ਵਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਕਰਵਿਹਈ ਜਹ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਲਹਈਨ ਪੜ੍ਹਈ

6 ਵਿੀ ਤੋ 12 ਵਿੀ ਜਮਹਤ ਤੱਕ ਦਹ ਜ਼ਸਲੇਬਸ ਤੇ ਜ਼ਕਤਹਬਾ ਵਿੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਨਲਹਈਨ
ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਹ ਰਹੇ ਹਨ ਆਨਲਹਈਨ ਦਹਖ਼ਲੇ

ਬਜ਼ਠੰਡਹ, 10  ਅਪ੍ਰਲੈ :  ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਹ ਵਿਹਇਰਸ ਮਹਾਮਹਰੀ ਨੰੂ ਫ਼ਲੈਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਜੱਥੇ ਸੂਬਹ
ਸਰਕਹਰ ਅਤੇ ਪੰਜਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਵਿਲੋ ਇੱਕ ਜੁੱ ਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਬਮਹਰੀ ਦਹ ਟਹਕਰਹ ਕੀਤਹ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ
ਜ਼ਵਿਭਹਗ ਵਿਲੋ ਵਿੀ ਸਮਹਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਹਰ ਰੱਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਵਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਪੜ੍ਹਈ ਲਈ ਜ਼ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਹਲੇ ਕੀਤੇ ਜਹ
ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ.  ਹਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਤੱਗੜ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਪੜ੍ਹਈ ਦਹ ਖ਼ਹਸ
ਜ਼ਖਆਲ ਰੱਖ਼ਜ਼ਦਆਂ ਅਜ਼ਧਿਆਪਕਾ ਵਿਲੋ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦੇ 276 ਸਰਕਹਰੀ ਜ਼ਮਡਲ, ਹਹਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾ ’ਚ ਪੜ੍
ਰਹੇ 34433 ਲੜਕੇ ਤੇ 34322 ਲੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਬਜ਼ੈਠਆਂ ਹੀ ਆਨਲਹਈਨ ਪੜ੍ਹਈ ਕਰਵਿਹਈ ਜਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਹਰੀ
ਸਕੂਲਾ ਜ਼ਵਿਚ ਨਵਿੇ ਦਹਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿਹਲੇ ਜ਼ਵਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਦਹਖ਼ਲੇ ਵਿੀ ਜ਼ਬਨਾ ਫ਼ੀਸ ਲਏ ਆਨਲਹਈਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਹ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਨ੍ਾ ਇਹ ਵਿੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਹਬ ਸਕੂਲ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਬੋਰਡ ਵਿਲੋ 6 ਵਿੀ ਤੋ 12 ਵਿੀ ਜਮਹਤ ਤੱਕ ਦਹ ਜ਼ਸਲੇਬਸ ਤੇ ਸਹਰੇ
ਜ਼ਵਿਜ਼ਸ਼ਆ ਂਦੀਆਂ ਜ਼ਕਤਹਬਾ ਵਿੀ ਆਨਲਹਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਜਨ੍ਾ ਨੰੂ ਜ਼ਵਿਜ਼ਦਆਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਸਹਨੀ ਨਹਲ
ਪੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧਿੀ ਹੋਰ ਜਹਣਕਹਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿਹਲੀਆਂ ਜਮਹਤਾ
ਜ਼ਜਵਿੇ ਜ਼ਕ 7 ਵਿੀ, 9 ਵਿੀ ਅਤੇ 11 ਵਿੀ ਜਮਹਤ ਦੇ ਜ਼ਵਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਪੜ੍ਹਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜ਼ਧਿਆਪਕਾ ਵਿਲੋ ਜ਼ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਹਰ
ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਜਵਿੇ ਜ਼ਕ ਵਿਟਸਐਪ, ਵਿੀਡੀਓ ਕਹਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਹਤ ਰਹਹੀ ਕਰਵਿਹਈ ਜਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਧਿਆਪਕਾ
ਵਿਲੋ ਰੋਜ਼ਹਨਾ ਜ਼ਵਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਵਿਸ਼ ੇਅਨੁਸਹਰ ਕੰਮ ਜ਼ਦੱਤਹ ਜਾਦਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਹਅਦ
ਜ਼ਵਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੀ ਜ਼ਲਆ ਜਾਦਹ ਹੈ। ਜ਼ਵਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਵਿਲੋ ਅਜ਼ਧਿਆਪਕਾ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਸਵਿੈ
ਇੱਛਹ ਨਹਲ ਪੜ੍ਹਈ ਨੰੂ ਤਰਜ਼ੀਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਹ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਉਪ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ.  ਇਕਬਹਲ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਜਹਣਕਹਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੋਰਡ ਵਿਹਲੀਆਂ
ਜਮਹਤਾ ਜ਼ਜਵਿੇ ਜ਼ਕ 10 ਵਿੀ ਅਤੇ 12 ਵਿੀ ਦੇ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਪੇਪਰਾ ਦੀ ਵਿੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜ਼ਧਿਆਪਕਾ ਵਿਲੋ ਆਨਲਹਈਨ
(ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਿਹਈ ਜਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਦਹ ਇਹ ਵਿੀ ਕਜ਼ਹਣਹ ਹੈ ਜ਼ਕ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਪੇਪਰਾ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਉਦੋ
ਤੱਕ ਜਹਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋ ਤੱਕ ਜ਼ਵਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਵਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਵਿਰਗ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮਹਾਮਹਰੀ ਤੋ ਬਚਹਅ ਲਈ ਸਮਹਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ
ਨੰੂ ਬਰਕਰਹਰ ਰੱਖ਼ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਵਿਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਈ ਨੰੂ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਿਘਨ ਜਹਰੀ ਰੱਖ਼ਣ। ਉਨ੍ਾ ਇਹ
ਵਿੀ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਧਿਆਪਕਾ ਕੋਲੋ ਜ਼ਕਸੇ ਵਿੀ ਸਮੇ ਪੜ੍ਹਈ ਸਬੰਧਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਿਹਵਿਾ ਜ਼ਬਨਾ ਜ਼ਝਜਕ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਉਪ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਹਰੀ ਸਕੂਲਾ ’ਚ ਜ਼ਵਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਆਨਲਹਈਨ ਦਹਖ਼ਲੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਜ਼ਜਹੜੇ ਜ਼ਵਿਜ਼ਦਆਰਥੀ ਪਜ਼ਹਲਾ ਹੀ ਸਰਕਹਰੀ ਸਕੂਲਾ ਜ਼ਵਿਚ ਪੜ੍ਦ ੇਹਨ ਉਨ੍ਾ ਦਹ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਹਤਾ
ਜ਼ਵਿਚ ਦਹਖ਼ਲਹ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਹ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਹਪੇ ਜ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਦ ੇਆਪਣੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਨੰੂ ਸਰਕਹਰੀ ਸਕੂਲਾ ’ਚ
ਦਹਖ਼ਲਹ ਜ਼ਦਵਿਹਉਣਹ ਚਹਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾ ਉਨ੍ਾ ਨੰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜ਼ਪੰਡ ਦੇ ਸਰਕਹਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾ ਜ਼ਕਸ ੇਹੋਰ ਅਜ਼ਧਿਆਪਕ
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ਦੇ ਮੋਬਹਇਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਨੇੁਹਹ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਗਲਬਹਤ ਕਰਕੇ ਦਹਖ਼ਲਹ ਕਰਵਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾ ਇਹ ਵਿੀ ਜ਼ਕਹਹ
ਜ਼ਕ ਨਵਿੇ ਦਹਖ਼ਲੇ ਜ਼ਬਨਾ ਜ਼ਕਸੇ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਦਸਤਹਵਿਜ਼ੇ ਜ਼ਲਆ ਕੀਤੇ ਜਹ ਰਹੇ ਹਨ।    

File No.DIPR-PRSS0PRS1/6/2020-DPRO Bathinda
I/17800/2020

5/8



ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ਠੰਡਾ
ਕੋਜ਼ਵਿਡ 19

ਬਜ਼ਠੰਡਾ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਿਾਇਰਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਯੋਧੇ
 ਅੰਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਨਾਜ਼ਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ

ਬਜ਼ਠੰਡਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਬਜ਼ਠੰਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋ ਬਜ਼ਚਿਆ ਹੋਇਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੁਿਆਲੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿਆ ਕਵੱਿਚ
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਿਆਂ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਨਵਿਾਸਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਨੰੂ ਿਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਮਾਰਗਾ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਤੋ
ਿਆਉਣ ਵਿਾਜ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਵੱਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਯਤਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ
ਨੰੂ ਜ਼ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿਆ ਜ਼ਕ ਅੰਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਨਾਜ਼ਕਿਆਂ ਤੇ ਇਨਾ
ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਭਾਗ ਦੀਿਆਂ ਟੀਮਾ ਨੰੂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾ ਬਾਹਰੋ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਿਚ ਦਾਖਲ
ਹਣੋ ਵਿਾਲੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵਿੀ ਜ਼ਬਮਾਰ ਜ਼ਵਿਅਕਤੀ
ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਨਵਿਾਸਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿਆ ਜ਼ਕ ਬਜ਼ਠੰਡਾ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਜ਼ਿਜ਼ਲਿਆ ਂਜ਼ਜਵਿੇ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਜ਼ਹਬ,  ਫਰੀਦਕੋਟ,  ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਜ਼ਵਿਤ ਮਰੀਜ ਸਾਹਮਣੇ ਿਆ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ
ਤਰਾ ਹਜ਼ਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਸਰਸਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੀ ਬਜ਼ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜ਼ਜੱਥੇ ਵਿੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਜ਼ਵਿਤ ਲੋਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਵੱਿਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਿਚ
ਿਆਉਣ ਵਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਸਹਤ ਮੁਿਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਿੇ।

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਸਹਤ ਨਾਜ਼ਕਿਆਂ ਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਦੀ ਟੀਮਾ ਵਿੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਜ਼ਹੰਦੀਿਆਂ
ਹਨ ਤਾ ਜੋ ਲੋਕਾ ਦੀ ਿਆਵਿਾਜਾਈ ਤੇ ਜ਼ਨਯੰਤਰਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇਵਿਲ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸਤਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾ ਪਾਸ ਧਾਰਕ ਲੋਕ ਹੀ
ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਨ। ਉਨਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀਿਆਂ ਟੀਮਾ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਿਚ  ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਾਲੇ ਨਾਜ਼ਕਿਆਂ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖ
ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਸਵਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ:  ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਡੱਬਵਿਾਲੀ ਰੋਡ,  ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ,  ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ,  ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ
ਸਾਜ਼ਹਬ ਰੋਡ ਿਆਜ਼ਦ ਸਭ ਸੜਕਾ ਦੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਮਲਾ ਿਆਪਣੀਿਆਂ ਸਵੇਿਾਵਿਾ ਜ਼ਨਭਾਅ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਿਚ
ਦਾਖਲਾ ਰੋਜ਼ਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਜ਼ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਗਰ ਜ਼ਸੱਧ ਹਵੋਿੇਗਾ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,  ਬਜ਼ਠਸਡਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19           ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਕ ਹਹ ਮਨਲਇਆ ਜਲਵਕ ਜ਼ਵਸਲਖ਼ਹ ਦਲ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਜ਼ਦਹਲੜਲ
: ਡਹ.           ਸਹ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਜ਼ਦਵਤਹਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਹ ਕਹਤਹ ਜਲਵਕ ਪਲਲਣਲ ਬਜ਼ਠਸਡਲ 10  ਅਪਪਪਲ ( ) :    ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਹ
ਬਹ.                     ਸ਼ਪਹਜ਼ਨਵਲਸਨ ਨਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਹਆਆ ਨਨ ਸ ਅਪਹਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਹਪ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਸਲਖਹ ਦਕ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਜ਼ਦਹਲੜਕ ਨਨ ਸ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਹਹ ਰਜ਼ਹ ਕਕ

 ਮਨਲਇਆ ਜਲਵਕ         ’            । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਫ਼ਪਸਲਲ ਕਕਮਲਆਤਰਹ ਪਵਧਰ ਤਕ ਆਪਣਕ ਪਪਰ ਪਸਲਰ ਚਚਵਕਹ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਹ ਜ਼ਬਮਲਰਹ ਨਨ ਸ ਨਵਥ
                   ਪਲਉਣ ਲਈ ਆਪਸਹ ਦਨਰਹ ਨਨ ਸ ਬਰਕਰਲਰ ਰਵਖਣ ਦਕ ਮਵਦਕਨਜ਼ਰ ਕਹਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ। ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਸਲਖਹ ਦਕ
   ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਜ਼ਦਹਲੜਕ ਮਕਕਕ 14  ਅਪਪਪਲ 2020              ਨਨ ਸ ਤਖ਼ਤ ਸ਼ਪਹ ਦਮਦਮਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਲਵਸਡਹ ਸਲਬਲ ਜ਼ਵਖਕ ਜ਼ਕਸਕ ਤਰਲਲਆ ਦਲ ਕਲਈ ਸਰਕਲਰਹ
   ਸਮਲਗਮ ਨਹਹ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵਕਗਲ          । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਫ਼ਪਸਲਲ ਸਨਬਲ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19      ਦਕ ਮਵਦਕਨਜ਼ਰ ਜ਼ਕਸਕ ਤਰਲਲਆ ਦਲ

   ’         ਇਕਵਠ ਨਲ ਕਰਨ ਤਕ ਲਗਲਈ ਗਈ ਰਲਕ ਨਨ ਸ ਮਚਵਖ ਰਵਖਜ਼ਦਆ ਜ਼ਲਆ ਹਪ   । ਸ਼ਪਹ ਬਹ.        ਸਪਹਜ਼ਨਵਲਸਨ ਨਕ ਸਲਰਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਹਆਆ ਨਨ ਸ ਅਪਹਲ
       ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਹਪ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਤਉਹਲਰ ਆਪਲ-          ਆਪਣਕ ਘਰਲਆ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਕ ਹਹ ਸ਼ਰਧਲ ਭਲਵਨਲ ਨਲਲ ਮਨਲਉਣ     । ਉਨਲਲਆ ਇਹ ਵਹ

                      ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਕਜਨਦਲ ਸਮਮ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਜਲ ਵਹ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜ਼ਦਵਤਹਆਆ ਜਲ ਰਹਹਆਆ ਹਨ ਉਹ ਲਲਕਲਆ ਦਹ ਸਚਰਵਜ਼ਖਆ ਨਨ ਸ ਮਚਵਖ ਰਵਖ ਕਕ ਹਹ
                   ਜ਼ਦਵਤਹਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਹਆਆ ਨਨ ਸ ਅਪਹਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਹਲਆਮਲਰਹ ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਜ਼ਵਵਢਹ ਗਈ ਜਸਗ ਨਨ ਸ ਜ਼ਜਵਤਣ ਜ਼ਵਚ
  ਆਪਣਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਕਣ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ਠੰਡਾ

ਕਜ਼ੋਵਡ 19

ਬਠਠੰਡਾ ਠਜ਼ਲੇ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਨਮਠੂਨਿਆ ਦੀ ਠਰਪੋਟ ਿਈ ਨੈਗੇਠਟਗ- ਡੀਸੀ

ਬਜ਼ਠੰਡਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ

                ਬਜ਼ਠੰਡਾ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨਮੂਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਜ਼ਰਪੋਟ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਨੈਗੇਜ਼ਟਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ

ਹਣੁ ਤੱਕ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਲ 100 ਨੈਗੇਜ਼ਟਗ ਜ਼ਰਪੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੱੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ

ਬੀ. ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 101 ਸੈਂਪਲ ਜਾਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਜੰਨਾ ਜ਼ਵਚੋ 100 ਦੀ

ਜ਼ਰਪੋਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਵਚੋ ਦੋ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਟ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਜ਼ਕ ਇਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜਾਚ ਲਈ

ਲੈ ਕ ੇਭਜ਼ੇਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।

                ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ

ਕਰਨ ਤਾ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਯਤਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੰੂ

ਫੈਲਣ ਤੋ ਰਜ਼ੋਕਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
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