
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ 

ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਕਰਜ਼ਿਊ -ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ 

ਕੁਝ ਛੋਟ੍ਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮਲੀਆਂ, ਿਦ ਜ਼ਕ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਿਾਰੀ ਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ 

ਬਜ਼ ੰਡਾ, 18 ਮਈ: 

         ਬਜ਼ ੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ 
ਜ਼ਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੱਕ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਰਜ਼ਿਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 
ਵਿੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਛੋਟ੍ਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 18 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਜ਼ਹਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਤ 
ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਊ ਸਮੇਂ ਆਵਾਿਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੁਰਗ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, 
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਿਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 

         ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਰਜ਼ਹਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਦੱਤੇ 
ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। 

         ਬਾਕਸ ਲਈ ਪਰਸਤਾਜ਼ਵਤ 

         ਕੀ ਕੁਝ ਖੱੁਲੇਗਾ 

         ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ, ਸਲੂਨ, ਸਪਾਅ ਆਜ਼ਦ ਮੇਨ ਬਿਾਰ, 
ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਨ ਬਾਿਾਰ, ਰੇਹੜੀ ਬਿਾਰ ਆਜ਼ਦ 
ਸਮੇਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ੇਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਸਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਪੋਰਟ੍ਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖੱੁਲ 
ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਜ਼ਦਹਾਤੀ ਅਤ ੇਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੰਮ ਕਰ 
ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਕਾਰਿ ਵੀ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਦਹਾਤੀ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਖੇਤੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ 
ਪਾਲਣ, ਵੈਟ੍ਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਈ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ  ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ੍ 
ਦਫ਼ਤਰ ਘੱਟ੍ ਸਟ੍ਾਿ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

         ਬਾਕਸ ਲਈ ਪਰਸਤਾਜ਼ਵਤ 

         ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਲਾਿਮੀ 

         ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਛੋਟ੍ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਸਮਾਜ਼ਿਕ 
ਦੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਸਧਾਂਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮਨੁੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ 6 ਿੁੱ ਟ੍ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਲਾਿਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 50 
ਿੀਸਦੀ ਸਟ੍ਾਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਥਾ ਜ਼ਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਲ 



ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂਜ਼ਕ ਗਰਾਹਕਾਂ ਜ਼ਵਚਕਾਰ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਗਰਾਹਕ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਣਨਗੇ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ 
ਜ਼ਸਹਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਗੇ। 

         ਬਾਕਸ ਲਈ ਪਰਸਤਾਜ਼ਵਤ 

         ਪਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹਨ ਹਦਾਇਤਾਂ 

         ਉਦਯਗੋਾਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ  ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 
7 ਵਿੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਨਿੱਿੀ ਅਦਾਜ਼ਰਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਪਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਿਾ ਸਕਣਗੇ। 

         ਬਾਕਸ ਲਈ ਪਰਸਤਾਜ਼ਵਤ 

         ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 

         ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਣ ਿਾਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ 4 ਪਹੀਆ 
ਵਾਹਨ, 3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਟ੍ੈਕਸੀ ਜ਼ਵਚ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਦ ੋਯਾਤਰੀ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਰ, ਸਾਈਕਲ, ਜ਼ਰਕਸ਼ਾ 
ਅਤੇ ਆਟ੍ੋ ਜ਼ਰਕਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੇ ਜ਼ਨਯਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। 

         ਬਾਕਸ ਲਈ ਪਰਸਤਾਜ਼ਵਤ 

         ਹਾਲੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ 

         ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤ ੇਹਨ ਜ਼ਕ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਿ, ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਸੰਸਥਾਨ, ਕੋਜ਼ਚੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ 
ਰਜ਼ਹਣਗੇ। ਹੋਟ੍ਲ, ਰੈਸਟ੍ੋਰੈਂਟ੍, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਜ਼ਟੰ੍ਗ ਪੁਆਇੰਟ੍, ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਭੋਿਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ 
ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਸਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਾਲ, ਕਲੱਬ ਜ਼ਿੰਮ, ਸਜ਼ਵਜ਼ਮੰਗ ਪੂਲ, ਇੰਟ੍ਰਟ੍ੇਨਮੈਂਟ੍ ਪਾਰਕ, ਥੀਏਟ੍ਰ, ਬਾਰ, 
ਆਡੀਟ੍ੋਰੀਅਮ, ਐਸੰਬਲੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹੋੋੋਰ ਅਜ਼ਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਬੰਦ ਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਜ਼ਪੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਿਵੇਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਗ ਬਿਾਰ, 
ਜ਼ਰਲਾਇੰਸ ਮਾਲ, ਵਾਲ ਮਾਰਟ੍, ਇਿੀ ਡੇਅ, ਜ਼ਵਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ੍, ਆਜ਼ਦ ਬੰਦ ਰਜ਼ਹਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਕਰ 
ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ਼ਿਕ, ਧਾਰਜ਼ਮਕ, ਜ਼ਸਆਸੀ, ਖੇਡ, ਮੰਨੋਰਿਨ, ਅਕਾਦਜ਼ਮਕ, ਸਜ਼ਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਾਂ 
ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੰਨਟ੍ੋਨਮੈਂਟ੍ ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੇਵਲ ਅਜ਼ਤ ਿਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ 
ਰਹੇਗਾ। 
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 

ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ’ਚ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ 10,64,708 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਖਾਦ 

ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ 1,09,131 ਲੀਟ੍ਰ ਦੁੱ ਧ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਜ਼ਦਆ ਜ਼ਗਆ 

ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਮਾਰਕਿੈਡ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ 

          ਬਜ਼ ੰਡਾ, 18 ਮਈ : ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਮੱਦਨੇਿਰ ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜ਼ਨਾਵਸਨ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤ ੇ
ਚਲਜ਼ਦਆਂ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਬਜ਼ ੰਡਾ ’ਚ ਕੱੁਲ 10,18,456 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ 
ਜ਼ਿਵੇਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਘਓ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਖੰਡ ਆਜ਼ਦ ਅਤੇ ਕੈਟ੍ਲਿੀਡ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਤੇ 
10,64,708 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਵੀ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 
ਉਪ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰਾਰ ਸ਼ਰੀ ਅਜ਼ਨਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। 

          ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਉਪ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵੇਰਕਾ ਜ਼ਮਲਕ ਪਲਾਂਟ੍ 
ਬਜ਼ ੰਡਾ ਵੱਲੋ 1,09,131 ਲੀਟ੍ਰ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 
47021 ਲੀਟ੍ਰ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਾਂ ਦ ੇਦਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ 5475 
ਜ਼ਕਲੋ ਦਹੀਂ, 707 ਜ਼ਕਲੋ ਪਨੀਰ, 6780 ਲੀਟ੍ਰ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਘਓ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਮ ਿਨਤਾ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

                   ਉਪ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕਿੈਡ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਵੱਲੋ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ੍ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ  2000 ਲੀਟ੍ਰ ਜ਼ਘਓ ਅਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਿੈਡ ਬਜ਼ ੰਡਾ 
ਵੱਲੋੋੇ 30 ਟ੍ਨ ਕੈਟ੍ਲ ਿੀਡ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜ਼ ੰਡਾ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ  442 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਰਟ੍ 
ਟ੍ਰਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

I/25654/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 

ਬਜ਼ ੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ 1782 ਨਮਨੇੂ, 1729 ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ੍ ਆਈ ਨੈਗੇਜ਼ਟ੍ਵ 

ਬਜ਼ ੰਡਾ, 18 ਮਈ: 

                ਬਜ਼ ੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀਜ਼ਨਵਾਸਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਬਜ਼ ੰਡਾ 
ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1782 ਨਮੂਨੇ ਿਾਂਚ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 1729 ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ੍ 
ਨੈਗੇਜ਼ਟ੍ਵ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਦ ਜ਼ਕ 10 ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ੍ ਉਡੀਕੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

                ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਜ਼ਰਪੋਰਟ੍ਾ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟ੍ਵ ਆਈਆਂ 
ਸਨ। ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋ 39  ੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ 4 ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਡਾਕਟ੍ਰੀ 
ਦੇਖਰੇਖ ਹੇ  ਹਨ। 

I/25677/2020 



ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 

ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਹਾਈਪਰਟ੍ੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜ਼ਗਆ 

ਸਰੀਜ਼ਰਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਾਵੇ ਖਾਸ ਜ਼ਖਆਲ 

ਬਜ਼ ੰਡਾ 18 ਮਈ (       ): ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਿਨ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇ  
ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਹਾਈਪਰਟ੍ੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। 

        ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਜ਼ਮੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਿਰੀਨ ਨੂੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੇਕਰ ਹਾਈਪਰਟ੍ੈਨਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ 
ਦਾ ਸਮੇਂ-ਜ਼ਸਰ ਇਲਾਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਵੇਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਅਧਰੰਗ, 
ਅੰਨਾਪਣ, ਗੁਰਜ਼ਦਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 
ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਕ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੱ ਾ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਵੱਚ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ, ਤਜ਼ਲਆ ਤੇ 
ਜ਼ਚਕਨਾਹਟ੍ ਵਾਲਾ ਭੋਿਨ ਨਾ ਖਾਧਾ ਿਾਵੇ। ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਰੋਿਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਰੋਿਮਰਾ ਦੇ 
ਭੋਿਨ ਜ਼ਵਚ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰੀਰਕ ਵਿਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਯੋਗ ਤੇ 
ਜ਼ਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ਚਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

        ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਨਾਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ 
ਹੈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਡਾਕਟ੍ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੈਕਅੱਪ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ 
ਰਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਜ਼ਦਆਂ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, 
ਸੂਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਜ਼ਦਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਜ਼ਸਹਤ ਵੱਲ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਭੀੜ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਿਾਓ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟ੍ਰੀ ਹਾਇਿਨ ਦਾ ਅਜ਼ਭਆਸ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ-
ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਜ਼ਛੱਕਣ ਅਤ ੇਖੰਘਣ ਸਮੇਂ ਮੂੰ ਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਸਹਤ  ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਹੋਣ ’ਤ ੇ
ਆਪਣੇ ਨਿਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਰੋਿੈਕਟ੍ਜ਼ਨਸਟ੍  
ਕੇਵਲ ਜ਼ਿ੍ਰਸਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਕਾਊਂਟ੍ੈਂਟ੍ ਸਜ਼ਚਨ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਊਂਸਲਰ ਕੇਵਲ ਕੌਰ, ਸਟ੍ਾਫ਼ ਨਰਸ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਿਗਦੀਸ 
ਰਾਮ ਆਜ਼ਦ ਹਾਿਰ ਸਨ। 

I/25691/2020 

  

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ। 

ਸੀ-ਪਾਈਟ੍ ਕੈਂਪ ਕਾਲਝਰਾਣੀ ਜ਼ਵਖੇ 4 ਜ਼ਿਜ਼ਲਆਂ ਦੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਕੇ ਿੌਿ ਦੇ ਜ਼ਲਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ 
ਜ਼ਤਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉ ਾਉਣ ਲਾਭ 

ਬਜ਼ ੰਡਾ, 18 ਮਈ (      ): ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿੌਿ ਜ਼ਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਨੂੰ  ਮੱਦਨੇਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ-ਪਾਈਟ੍ ਕੈਂਪ ਕਾਲਝਰਾਣੀ (ਬਜ਼ ੰਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ ੰਡਾ, ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਜ਼ਹਬ, ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ 



ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਜ਼ਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਕੇ ਿੌਿ ਦੇ ਜ਼ਲਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ 15 ਮਈ 
ਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਰੀ ਿਗਿੀਤ ਜ਼ਸੰਘ, ਕੈਂਪ ਇੰਚਾਰਿ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ। 

 ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰ ਜ਼ਿਜ਼ਲਆ (74 ਬਜ਼ ੰਡਾ, 85 ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਜ਼ਹਬ, 22 ਿਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ 18 
ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜ਼ਲਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾ ਦਾ 
ਜ਼ਰਿਲਟ੍ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਿੌਿ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜ਼ਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਜ਼ਸ਼ਆਂ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਦੋਂ ਹਾਲਾਤ  ੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਿੌਿ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ  ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ੍ ਨੋਜ਼ਟ੍ਸ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਸ 
ਕਰਕੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ  ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਜ਼ਮਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਿਾਇਦਾ ਉ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    

I/25702/2020 


