
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, �ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ 
 
ਪ�ੈ�ਸ ਨ� ਟ-I/26343/2020 
 
ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੇਠ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਿਪੰਡ ਪਠਲਾਵਾ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਏ 
 
  
 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਿਵਨ�  ਬਬਲਾਨੀ ਨ�  ਖੁਦ ਿਪੰਡ ’ਚ ਪੱੁਜ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 
 
  
 
ਿਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨ�  ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ �ੁਕਰਾਨ�  ਵਜ� ਿਤੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅਿ�ਰਤਸਰ ਰਸਦ ਭੇਜੀ 
 
  
 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਨੰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਤੇ ਿਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨ�  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਿਨਤ 
 
ਨਵ��ਿਹਰ/ਬੰਗਾ, 20 ਮਈ- 
 
ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੇਠ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਿਪੰਡ ਪਠਲਾਵਾ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। �ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ 
ਨਗਰ ਦੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਿਵਨ�  ਬਬਲਾਨੀ ਨ�  ਅੱਜ ਖੁਦ ਿਪੰਡ ’ਚ ਪੱੁਜ ਕੇ, ਦੋ ਮਹੀਨ�  ਪਿਹਲ� ਿਪੰਡ ’ਤੇ ‘ਕੰਨਟੇਨਮ�ਟ ਜ਼ੋਨ’ 
ਤਿਹਤ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ� � ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਮੁ�ਿਕਲ� ਸੁਣਨ 
ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਸਪਤਾਲ�, ਬ�ਕ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਉਨ� � ਕੋਲ 
ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਨ� � ਿਪੰਡ� ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਆਮ ਵ�ਗ ਵਰਤ�-ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਪ�ਤੀ ਕੋਈ ਿਝਜਕ ਨਾ ਿਦਖਾਉਣ। 
 
  ਅੱਜ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬੰਗਾ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨਾਲ ਿਪੰਡ ਪੱੁਜੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਨ�  ਿਪੰਡ ਵੱਲ� ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ �ੁਕਰਾਨ�  ਵਜ� ਦਰਬਾਰ 
ਸਾਿਹਬ ਅਿ�ਰਤਸਰ ਲਈ ਿਤੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਰਸਦ ਦੀਆਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਪਠਲਾਵਾ ਵੱਲ� ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ’ਚ 
�ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਵੱਲ� ਇਨ� � ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ��ਾਸਨ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਉਨ� � ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ �ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਬੀਰ ਿਸੰਘ ਪੱਲੀ ਿਝੱਕੀ, 
ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਬੰਗਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਜ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਮੁਖੀ ਿਮਸਲ �ਹੀਦ� ਤਰਨਾ ਦਲ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਏਕ 
ਨੂਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਵਾਰੀਆ ਤੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
 
  ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਨ�  ਏਕ ਨੂਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਮੁ�ਿਕਲ� ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ 
ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ� ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਪਠਲਾਵਾ ਦੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ’ਚ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਿਵਨ�  
ਬਬਲਾਨੀ ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਵੱਲ� ਿਪੰਡ ’ਤੇ ਆਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਿਦੱਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਉਨ� � ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 
ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 
 
  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਨ�  ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਪਠਲਾਵਾ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ �ਚੀ ਸੱੁਚੀ ਸਖ�ੀਅਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕਰਿਦਆਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ� ਕੀਤੇ ਨਾਮ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਸਮਰਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਠਲਾਵਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ� ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ 
ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵ��ਿਹਰ ’ਚ� ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਿਪੰਡ ਮੁੜੀਆਂ। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਨਾਲ 
ਹੀ ਸਬੰਧਤ 15 ਮਰੀਜ਼� ਦਾ ਕੋਿਵਡ ਮਰੀਜ਼� ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਮੱੁਚੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ��ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ’ਚ 
ਰੱਖਿਦਆਂ ਹੀ ਪਠਲਾਵਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਿਪੰਡ� ਨੰੂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਠਲਾਵਾ 



ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਖਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੰੂ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਪੰਡ ’ਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਿਵਡ 
ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਅਦ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ�� ’ਤੇ 28 ਿਦਨ� ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮ� ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਿਪੰਡ 
ਨੰੂ ਖੋਿਲ�ਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
  ਉਨ� � ਨ�  ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਿਵਡ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ 
ਮੰੂਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ, ਹੱਥ� ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਜ� ਸੈਨ� ਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਆਿਦ 
ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 
 
ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪ�ਨ: 20.05.2020 ਪਠਲਾਵਾ 01: ਪਠਲਾਵਾ ਿਪੰਡ ਵੱਲ� ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅਿ�ਰਤਸਰ ਲਈ ਰਸਦ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ 
ਗੱਡਿਅ� ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਵੱਲ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ’ਚ �ਾਿਮਲ ਡੀ ਸੀ ਿਵਨ�  ਬਬਲਾਨੀ ਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ 
ਗੌਤਮ ਜੈਨ। 
 
20.05.2020 ਪਠਲਾਵਾ 02: ਪਠਲਾਵਾ ਿਵਖੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਪੱੁਜੇ ਡੀ ਸੀ ਿਵਨ�  
ਬਬਲਾਨੀ ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ। ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਬੀਰ ਿਸੰਘ ਪੱਲੀ ਿਝੱਕੀ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ 
ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਤੇ ਏਕ ਨੂਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਿਸੰਘ  ਵਾਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਿਦਖਾਈ 
ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, �ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ 
 
ਪ�ੈ�ਸ ਨ� ਟ-I/26410/2020 
 
  
 
ਕੋਿਵਡ ਮਾਮਿਲਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਾਅਦ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ- 
ਵਧੀਕ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ 
 
  
 
ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਿਹਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥ�ਵ� ’ਤੇ ਥੱੁਕ ਸੱੁਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 
 
  
 
ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ ਕੋਿਵਡ ਰੋਕਥਾਮ ਪ�ਬੰਧ� ’ਤੇ ਸੰਤੁ�ਟੀ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ 
 
  
 
ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਐਬੂਂਲ�ਸ� ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 
 
  
 
ਨਵ��ਿਹਰ, 20 ਮਈ- 
 
ਵਧੀਕ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਿਵੱਤ ਕਿਮ�ਨਰ ਵਣ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸ�ੀਮਤੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨ�  ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ��ਾਸਨ ਨਾਲ 
ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ ਕੋਿਵਡ ਰੋਕਥਾਮ ਪ�ਬੰਧ� ’ਤੇ ਸੰਤੁ�ਟੀ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ� � ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਲੋਕ� ’ਚ 



ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਮਾਸਕ, ਹੱਥ ਧੋਣ/ਹ�ਡ ਸੈਨ� ਟਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੋ�ਲ ਿਡਸਟ�ਿਸੰਗ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ� � ਇਹ 
ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ� � ’ਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਿਹਨਣ ਤੇ 
ਜਨਤਕ ਥ� ’ਤੇ ਥੱੁਕ ਸੱੁਟਣ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ �ਾਿਮਲ ਹੈ। 
 
  ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਮੱ◌ੁਚਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਡਾ ਦੇ� ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਕਿਠਨ ਦੌਰ ’ਚ� ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕੋਿਵਡ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ‘ਇਕ�ਤਵਾਸ’ 
ਕਰਨਾ, ਆਮ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵਚਰਨ ਮੌਕੇ ਮੰੂਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਲੈਣਾ, ਜਨਤਕ ਥ�ਵ� ’ਤੇ ਨਾ ਥੱੁਕਣਾ, ਸੋ�ਲ ਿਡਸਟ�ਿਸੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣਾ/ਸੈਨ� ਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਿਦ �ਾਿਮਲ ਹਨ। ਉਨ� � ਆਿਖਆ ਿਕ ਕੋਿਵਡ ਤ� ਰੋਕਥਾਮ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਯਤਨ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਲੋਕ ਖੁਦ ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਉਨ� � 
ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਸਿਥਤੀ ਅਿਜਹੀ ਆ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜੇਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ �ਾਮ 7 ਤ� ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
 
  ਉਨ� � ਨ�  �ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨਗਰ ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ ਕੋਿਵਡ ਮਰੀਜ਼� ਪ�ਤੀ ਪ��ਾਸਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਹਮਦਰਦਾਨਾ ਪਹੰੁਚ ਦੀ 
�ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ ਲੋੜ�ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨਪਾਵਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਐਬੂਂਲ�ਸ� ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਲੱਬਾਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ। 
 
  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਿਵਨ�  ਬਬਲਾਨੀ ਨ�  ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ 6 ਐਕਿਟਵ ਕੇਸ ਹਨ ਜਦਿਕ 101 
ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰ� ਨੰੂ ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ 404 ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 
ਪ�ਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ 300 ਹੋਰ ਬੈਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਿਵਡ ਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰ� ਵਜ� ਿਜ਼ਲ�ਾ 
ਹਸਪਤਾਲ ਨਵ��ਿਹਰ ’ਚ 100 ਬੈਡ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਮ�ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਢਾਹ� ਕਲੇਰ� ਿਵਖੇ 50 ਬੈਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ 
ਤਰ�� ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ ਕੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਨਵ��ਿਹਰ ਿਵਖੇ 380 ਬੈਡ ਅਤੇ ਿਰਆਤ ਕ�ਪਸ ਰੈਲ ਮਾਜਰਾ ਿਵਖੇ 400 ਬੈਡ ਦੇ ਕੋਿਵਡ ਕੇਅਰ 
ਸ�ਟਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ 20 ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈ�ਿਲਸਟ, 68 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, 112 ਨਰਸ�, 
177 ਏ ਐਨ ਐਮ, 57 ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ� ਤ� ਇਲਾਵਾ 79 ਵਾਰਡ ਅਟ�ਡ�ਟ ਅਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਸਰਵੇ ਲਈ 548 ਆ�ਾ ਵਰਕਰ� ਹਨ। 
ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਐਨ ਐਚ ਐਮ ਤਿਹਤ 
ਕੋਿਵਡ ਕੇਅਰ ਸ�ਟਰ ਲਈ 65 ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਿਨਯੱੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 30 ਵਰਕਰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 
  ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਿਜੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ ਲੋੜ�ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੀ ਪੀ ਈ ਿਕੱਟ�, ਐਨ 95 ਮਾਸਕ, 
ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਗਲਵਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਿਨਰੰਤਰ ਹੰੁਦੀ ਰਿਹਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵੀ 
ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 
 
  ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ 
ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਾਚੌਰ, ਜਣੇਿਪਆਂ ਲਈ ਹੋਰਨ� ਹਸਪਤਾਲ� ’ਚ 120 ਬੈਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਾਤਰੂ ਚੈਕ 
ਅਪ ਲਈ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰ, 16 ਮੁਢਲੇ ਿਸਹਤ ਕ�ਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ� � 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ 6 ਟੀਮ� ਅਤੇ 3 ਿਕਓਸਕ ਕੋਿਵਡ ਸ�ਪਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ 200 ਸ�ਪਲ ਲੈਣ 
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 
 
  ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ੇ ’ਚ 85 ਪ�ਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟ, 64 ਪ�ਾਈਵੇਟ ਨਰਿਸੰਗ ਹੋਮ ਤੇ ਮੈਟਰਿਨਟੀ ਹੋਮ, 126 ਪ�ਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, 
38 ਪ�ਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, 415 ਕੈਿਮਸਟ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਅਤੇ 40 ਪ�ਾਈਵੇਟ ਐਬੂਂਲ�ਸ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਤ� 
ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੇਵਾਵ� ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 



  ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਜ) ਅਿਦਿਤਆ �ਪਲ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨਵ��ਿਹਰ ਜਗਦੀ� ਿਸੰਘ ਜੌਹਲ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਲਾਚੌਰ 
ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬੰਗਾ ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਮ�ਨਰ ਦੀਪਜੋਤ ਕੌਰ, ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਿਜੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਤੇ 
ਿਜ਼ਲ�ਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਦਿਵੰਦਰ ਢ�ਡਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
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