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ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮਹਹਲਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਦੱ ਤੀ ਮਾਤ
* ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਹਖਲਾਾ ਹਜੱ ਤੀ ਜੰ ਗ
* ਹਡਿਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਤ ਹਸਹਤ ਮਮਲ ਨੇ ਹਦੱ ਤੀਂ ਸ਼ਹੱ ਭਕਾਮਨਾਵਤ
ਬਰਨਾਲਾ, 19 ਮਪਰੈਲ
ਬਰਨਾਲਾ ਦ ਸਖਾ ਰੋਡਿ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮਹਹਲਾ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਹਟਵ ਸੀ, ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹਖਲਾਾ ਜੰ ਗ ਹਜੱ ਤ ਲਈ
ਹੈ। ਇਸ ਮਹਹਲਾ ਨੂੰ ਰਹਜੰ ਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਟਂਲਾ ਤੋ ਛਹੱ ਟੀ ਹਮਲਣ ਮਗਰੋ ਬਰਨਾਲਾ ਹਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ
ਸ਼ਹੱ ਭਕਾਮਨਾਵਤ ਹਦੰ ਦ ਹੋਏ ਘਰ ਭਹਜਂ ਹਗਂ।
ਹਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਹਵਖ ਹਡਿਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤਜ ਪਰਤਾਪ ਹਸੰ ਘ ਾੂਲਕਾ ਤ ਹਸਹਤ ਮਮਲ ਵੱ ਲੋ ਮੱ ਜ
ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ (44) ਨੂੰ ਾਹੱ ਲਤ ਦ ਗਹਲਦਸਤ ਭਟ ਕਰ ਕ ਉਸ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਮਾਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕ ਹਡਿਪਟੀ
ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲੋ ਹਸਹਤ ਮਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਹਡਿਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਂਹਖਂ ਹਕ ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ
ਵਾਸੀਂ ਲਈ ਸਹਖਦ ਖਬਰ ਹੈ ਮਤ ਸਾਹਰਂ ਦ ਸਹਹਿੋਗ ਮਤ ਹਮਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ , ਹਜਸ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਮਹਹਲਾ
ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਹਖਲਾਾ ਜੰ ਗ ਹਜੱ ਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਂਹਖਂ ਹਕ ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰ ਗ ਹਜੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਹਹਤਂਤ ਵਰਤ ਜਾਣ ਮਤ ਉਸ ਨੇ ਲੋ ਕਤ ਨੂੰ ਘਰਤ ਹਵਚ ਰਹਹਣ ਦੀ ਮਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕ ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਿਾ. ਗਹਹਰੰ ਦਰਬੀਰ ਹਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਹਸਂ ਹਕ ਸਬੰ ਧਤ ਮਹਹਲਾ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ 5 ਮਪਰੈਲ ਨੂੰ
ਪਾਜ਼ਹਟਵ ਂਈ ਸੀ ਤ ਹਹਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਪੋਰਟਤ ਨੈਗਹਟਵ ਂਉਣ ਤੋ ਬਾਮਦ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋ ਮਹਕਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ।
ਉਨਤ ਦੱ ਹਸਂ ਹਕ ਹਹਣ ਤੱ ਕ ਹਜ਼ਲ ਹਵਚ 89 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚਹੱ ਕ ਹਨ, ਹਜਨਤ ਹਵਚੋ 2 ਪਾਜ਼ਹਟਵ ਂਏ ਸਨ। ਇਨਤ ਹਵਚੋ
ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਹਹਧਂਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਵਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤ ਦੂਜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਹਤਿਾਬ ਹੋ ਹਗਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ
ਇਲਾਵਾ 13 ਸੈਂਪਲਤ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਮਜ ਪੈਂਹਡਿੰ ਗ ਹੈ, ਹਜਨਤ ਹਵਚੋ 8 ਦਹਬਾਰਾ ਭਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ
ਇਲਾਵਾ 75 ਹਵਮਕਤੀ ਘਰਤ ਹਵਚ ਏਕਤਤਵਾਸ ਕੀਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕ ਐਸਐਮਓ ਡਿਾ. ਤਹਪੰ ਦਰਜੋਤ ਕੌ ਸ਼ਲ, ਡਿਾ. ਮਨਪਰੀਤ ਹਸੰ ਘ (ਮੈਡਿੀਕਲ ਮਾਹਹਰ), ਡਿਾ. ਰਹਜੰ ਦਰ ਹਸੰ ਗਲਾ, ਡਿਾ.
ਮਹਨੀਸ਼, ਡਿਾ. ਮਰਮਾਨਦੀਪ ਹਸੰ ਘ, ਸਰੀਮਤੀ ਕਹਵਤਾ, ਨਰਸ ਗਹਰਮਲ ਕੌ ਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਸਟਾਾ ਨਰਸ ਬਲਰਾਜ
ਕੌ ਰ, ਹਰਪਾਲ ਕੌ ਰ, ਕਹਲਵੰ ਤ ਕੌ ਰ, ਹਰਪਰੀਤ ਕੌ ਰ, ਨਹਰੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਂਹਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਸਰ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਕਰਫਿੳੂ ਦੌਰਾਨ ਫਜ਼ਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਫਵਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ: ਫਜ਼ਲਾ
ਮੈਫਿਸਟਰੇਟ
* ਜ਼ਰਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਰਹੇਗੀ ਿਾਰੀ
* ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਫਕਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਸਫਚਤ
ਬਰਨਾਲਾ, 19 ਅਪਰੈਲ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਵਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਹਾਲ
ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ ੱ ਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟ੍ਰਟ੍
ੇ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਫਲਕਾ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ
ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜ਼ਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਫਲਹਾਲ
ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ ਬੰ ਦਸ਼ਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਲਾਗ ਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਰਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਸਜ਼ਚਤ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

