
ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 
ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਿ਼ਜਿਿ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ 

142 ਨੈਗੇਜਿਿ ਜਰਪੋਰਿਾਂ ਿੀ ਪਰਾਪਤ 

ਬਜ ੰਡਾ, 6 ਿ਼ੂਨ 

         ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੀ ਮੌੜ ਤਜਹਸੀਲ੍ ਜਿਚ ਇਕ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਜਿਡ 19 ਦੀ ਿੈਸਿ ਜਰਪੋਰਿ ਪਾਜਿ਼ਜਿਿ ਆਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਾਲ੍ ਹੁਣ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੜਾਈ ਲ੍ੜ ਰਹੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  
ਦੇ ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਬਾਲ੍ਗ ਜਿਅਕਤੀ ਹੈ ਿ਼ੋ ਜਕ 
ਜਦਿੱਲ੍ੀ ਤੋਂ ਪਰਜਤਆ ਸੀ। ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ੍ਕੇ ਉਹ ਹੋਮ ਕੁਆਰਨਿਾਈਨ ਜਿਚ ਸੀ। 
         ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਅਿੱ ਿ਼ 142 ਨੈਗੇਜਿਿ ਜਰਪੋਰਿਾਂ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
         ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਕੁਿੱ ਲ੍ 61 ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਿੈਸਿ ਜਰਪੋਰਿ ਪਾਜਿ਼ਜਿਿ 
ਆਈ ਹੈ।ਜਿੰ਼ਨਹ ਾਂ ਜਿਚੋਂ 50  ੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਡਾਕਿਰੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇ  ਹਨ। 
         ਜਡਪਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ੍ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਫਾ ਜਕ ਿ਼ਨਤਕ ਥਾਂਿਾਂ ਤੇ ਦੁਸਰੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਸਜਥਤੀ ਦਾ 
ਅੰਦਾਿ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲ੍ਗਾਇਆ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲ੍ਈ ਿ਼ਨਤਕ ਥਾਂਿਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲ੍ਾਿ਼ਮੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਿ਼ੇ 
ਤੋਂ 6 ਫੁਿੱ ਿ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਿੱ ਖੋ। ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਤੇ ਬਿ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜਨਕਲ੍ਣ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਹੈ। 
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 
-ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ - 

ਪੰਿ਼ਾਬ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਿ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੰਦੀ ਤੇ ਫਜਤਹ ਹਾਸਲ੍ ਕਰਕੇ ਦੂਿ਼ੇ ਸੂਜਬਆਂ ਲ੍ਈ ਬਣੇਗਾ ਚਾਣਨ ਮੁਨਾਰਾ-
ਮਨਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਬਾਦਲ੍ 

-ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਦਲੇ੍ਗਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਜਥਕ ਤਕਦੀਰ 

-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋ੍ਕ ਇਿੱਛਾਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲ੍ੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ 
-ਜਿਿੱ ਤ ਮੰਤਰੀ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਬਜ ੰਡਾ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਕੋਜਿਡ ਸੰਕਿ ਜਿਚੋਂ ਜਨਕਲ੍ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਊਂਤਬੰਦੀ ਲ੍ਈ ਜਿਚਾਰਾਂ 

ਬਜ ੰਡਾ, 6 ਿ਼ੂਨ : ਪੰਿ਼ਾਬ ਦੇ ਜਿਿੱ ਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਬਾਦਲ੍ ਨੇ ਆਜਖਆ ਹੈ ਜਕ ਪੰਿ਼ਾਬ ਜਬਹਤਰ ਆਰਜਥਕ 
ਪਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਜਿਡ 19 ਸੰਕਿ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੰਦੀ ਜਿਚੋਂ ਸਫਲ੍ਤਾ ਨਾਲ੍ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ੍ਣ ਜਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਿੇਗਾ 
ਅਤੇ ਸੁਿੱ ਚਿ਼ੇ ਪਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਿ਼ਾਬ ਰਾਿ਼ ਦੂਜਿ਼ਆਂ ਸੂਜਬਆਂ ਲ੍ਈ ਚਾਣਨ ਮੁਨਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਿੇਗਾ। 
 ਅਿੱਿ਼ ਬਜ ੰਡਾ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਬਿ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਜਲ੍ਆਂ ਜਿਚ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਜਮਲ੍ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ੍ਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਜਕਲ੍ਾਂ ਸੁਣਨ ਪੁਿੱ ਿ਼ੇ ਜਿਿੱ ਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿ਼ਦ ਜਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਆਿਾਿ਼ਾਈ 
ਿਧੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਜਕਿ ਜਿਚ ਤੇਿ਼ੀ ਆਿੇਗੀ। ਸ: ਬਾਦਲ੍ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਣਕ, ਆਲ੍ੂ ਅਤੇ ਜਕੰਨੰੂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਦਹਾਤੀ ਪੰਿ਼ਾਬ ਜਿਚ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੰੁਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਿ਼ਦ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ 4-5 ਮਹੀਜਨਆਂ ਜਿਚ 
ਲੋ੍ਕਾਂ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਖਰਚੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੂਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਜਿਚੋਂ ਜਨਕਲ੍ ਆਿੇਗਾ। 
 ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਬਾਦਲ੍ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਬਿ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਜਲ੍ਆਂ ਜਿਚ ਪੁਿੱ ਿ਼ ਕੇ ਲੋ੍ਕਾਂ 
ਨਾਲ੍ ਜਿਸਥਾਰ ਨਾਲ੍ ਗਿੱਲ੍ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਸੰਕਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਚ ਲੋ੍ਕ ਜਹਿੱ ਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 
ਚੰਡੀਗੜਹ ਿ਼ਾਂ ਜਦਿੱਲ੍ੀ ਬੈ  ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਿ਼ਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਉਹ ਖੁਦ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜਮਲ੍ ਕੇ 



ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ੍ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਲੋ੍ਕ ਇਿੱਛਾਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਸਮੇਂ ਜਿਚ ਆਪਣੀਆਂ 
ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਜਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਿ ਜਿਚੋਂ ਸਭ ਨੰੂ ਕਿੱ ਜਿਆ ਿ਼ਾ ਸਕੇ। 
 ਜਿਿੱ ਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਜਿਚੋਂ ਜਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਜਹਮ ਅਤੇ ਡਰ 
ਕਿੱਿਣਾ ਿੀ ਿ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲੋ੍ਕ ਇਸ ਮੁਸਜਕਲ੍ ਜਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕਲੇ੍ ਨਾ ਸਮਝਣ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਰੀ 
ਕੈਪਿਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲ੍ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ 
ਤਜਹਤ ਰਾਿ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਲ੍ਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕ ਿ਼ਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨ ਜਿਚ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ੍ 
ਲ੍ੜਨ ਦਾ ਿ਼ਿ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਰਿੱ ਖਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਪਰਤੀ 
ਿ਼ਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕੇ। 
 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਿੱ ਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਿੱਿ਼ ਆਰੀਆ ਸਮਾਿ਼ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜਕਲ੍ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਰਜਕਿ ਤਿੱ ਕ ਬਿ਼ਾਰ ਦਾ ਅਤੇ 
ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ, ਿੈਗੋਰ ਨਗਰ, ਪੰਚਿਿੀ ਨਗਰ ਆਜਦ ਇਲ੍ਾਜਕਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਜਮਲ੍ ਕੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਜਕਲ੍ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। 
   ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਪਰੂਿਮੈਂਿ ਿਰਿੱਸਿ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰੀ ਕੇ ਕੇ ਅਗਰਿਾਲ੍, ਸ਼ਜਹਰੀ ਪਰਧਾਨ ਸ਼ਰੀ ਅਰੁਣ ਿਧਾਿਨ, ਸ਼ਰੀ 
ਪਿਨ ਮਾਨੀ, ਸ਼ਰੀ ਮੋਹਨ ਲ੍ਾਲ੍ ਝੁੰਬਾ, ਸ਼ਰੀ ਰਾਿ਼ਨ ਗਰਗ, ਸ਼ਰੀ ਰਾਿ਼ੂ ਭਿੱ  ੇਿਾਲ੍ਾ, ਸ਼ਰੀ ਸਾਿ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, 
ਸ਼ਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਨਿੱ ਥੂਰਾਮ, ਸ਼ਰੀ ਿ਼ਗਤਾਰ ਜਿਕੀ, ਰਾਿ਼ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਯੂਥ ਪਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਰੀ ਬਲ੍ਿ਼ੀਤ ਜਸੰਘ, ਸ਼ਰੀ ਹਰੀ 
ਓਮ  ਾਕੁਰ ਆਜਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  
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DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, BATHINDA 

MISSION FATEH: PUNJAB TO BE AN EXAMPLE FOR OTHER STATES IN WINNING 

OVER THE CORONA CRISIS: MANPREET BADAL 

SAYS, AGRI-BASED ECONOMY WILL TRANSFORM THE DESTINY OF THE STATE 

THE STATE GOVERNMENT WILL FORM NEW POLICIES IN CONSONANCE WITH THE 

PEOPLE'S ASPIRATIONS 

DISCUSSES STRATEGY WITH THE BATHINDA RESIDENTS ON EMERGING OUT OF 

THIS CRISES 

Bathinda, June 6- 

Punjab Finance Minister Mr. Manpreet Singh Badal said that the state is set to succeed in 

winning the financial crisis caused by COVID-19 with careful economic management measures 

and that will set an example for other states. 

            Interacting with the people in the markets and colonies of Bathina on Saturday, the FM 

said that with the increased mobility and money circulation will help boost the market sentiment. 

             Mr. Badal said that with the procurement of wheat, potato and kinnow has pumped in 

nearly Rs. 32,000 Crore in the Punjab economy. In the coming weeks and months, this money 

will certainly lead to a revival as cash flow increases and money circulation picks up. 



            In the meantime, Mr. Manpreet Singh Badal reached out to people in various markets and 

residential areas in Bathinda and engaged in numerous consultations with various sections of 

society. 

            He said that in the wake of the prevailing pandemic, it is difficult to draft people-friendly 

policies while sitting in the offices in Delhi or Chandigarh,  and that is why he was constantly 

meeting people and soliciting their valuable suggestions. Out policies to overcome the crisis 

caused due to the pandemic will be drafted in consonance with people's aspirations, demands and 

requirements.           

            The FM said that along with confronting the pandemic, it was equally important to 

eradicate panic caused by this disease. In this hour of crisis, people will not find themselves 

alone as state government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh like always is 

standing with them. 

            Mr. Badal said that keeping in mind this objective; the state government has launched 

`Mission Fateh' to spread mass awareness against this disease. 

            The Finance Minister today visited the Arya Samaj Chowk to Qila Mubarak Market 

besides Shakti Nagar, Panchwati Nagar, Tagore Nagar, and other localities. On the occasion 

Chairman Improvement Trust Mr. K.K. Aggarwal, City President Mr. Arun Wadhawan, Mr. 

Pawan Mani, Mr. Mohan Lal Jhumba, Mr. Rajan Garg, Mr. Sajan Sharma, Mr. Hemant Sharma, 

Mr. Parkash Chand Nathuram, Mr. Jagtar Vicky, Nambardar Mr. Raj, Youth Congress President 

Mr. Baljeet Singh, Mr. Hari Om Thakur, and others were present. 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 

-ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ- 

ਜਸਿਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਗੋਜਨਆਣਾ ਜਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਿ਼ਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਪਲ੍ ਲੈ੍ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ 

18 ਸਿਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 6 ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲ੍ਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ੍ 

ਬਜ ੰਡਾ, 06 ਿ਼ੂਨ (          ) : ਜਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲ੍ਿੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਦੀ ਰਜਹਨੁਮਾਈ ਹੇ  ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਡਾ. 
ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿੱਿ਼ ਜਸਿਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਗੋਜਨਆਣਾ ਜਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ 
ਿ਼ਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਪਲ੍ ਲੈ੍ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

        ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਫ਼ਸਰ ਗੋਜਨਆਣਾ ਨੇ ਿਧੇਰੇ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅਿੱਿ਼ ਜਸਿਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ 
ਗੋਜਨਆਣਾ ਜਿਖੇ 18 ਸਿਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 6 ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਪਲ੍ ਲ੍ਏ ਗਏ, ਜਿ਼ਨਾਂ 
ਨੰੂ ਿ਼ਾਂਚ ਲ੍ਈ ਲੈ੍ਬ ਜਿਖੇ ਭੇਜਿ਼ਆ ਿ਼ਾਿੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਿਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੁਜਲ੍ਸ ਮੁਲ੍ਾਿ਼ਮ, 
ਫਰੰਿ ਲ੍ਾਈਨ ਿਰਕਰ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਿਾਲੇ੍ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਪਾਿ਼ੀਜਿਿ ਮਰੀਿ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ, 
ਇੰਿਰਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਅਤੇ ਘਰੈਲ੍ੂ ਯਾਤਰੀ, ਪੁਜਲ੍ਸ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਫੜੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਲ੍ਿੱ ਮ ਏਰੀਆ ਜਿਿੱਚ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਹਣ ਿਾਲੇ੍ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਿ਼ਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਪਲ੍ ਲੈ੍ ਕੇ ਲੈ੍ਬਰਾਿਰੀ ਜਿਖੇ ਭੇਿ਼ੇ ਿ਼ਾਣਗੇ । 
ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਸਿਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਗੋਜਨਆਣਾ ਜਿਖੇ ਡਾ. ਲ੍ਿਦੀਪ ਜਸੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਪਲ੍ ਲ੍ਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ 



ਨਾਲ੍ ਿੀਮ ਮੈਂਬਰ ਿ਼ਸਪਰੀਤ ਜਸੰਘ(ਫਾਰਮਾਜਸਸਿ), ਿ਼ਸਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੀ.ਐਚ.ੳ.), ਰੁਜਪੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੀ.ਐਚ.ੳ.), 
ਜਿ੍ਰਤਪਾਲ੍ ਕੌਰ (ਸਿਾਫ ਨਰਸ), ਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ (ਉਪਿੈਦ) ਅਤੇ ਅਮਜਨੰਦਰ ਕੌਰ (ਉਪਿੈਦ) ਨੇ ਸੈਂਪਲ੍ ਕੁਲੈ੍ਕਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਪੈਜਕੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। 

        ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਸਹਤ ਬਲ੍ਾਕ ਗੋਜਨਆਣਾ ਦੇ 70 ਜਪੰਡਾਂ ਜਿਿੱਚ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਦੇ ਮਪਹਿ 
ਸੁਪਰਿਾਈਿ਼ਰ, ਸੀ.ਐਚ.ੳਜ਼, ਮਪਹਿ ਮੇਲ੍ ਫੀਮੇਲ੍, ਆਸ਼ਾ ਿਰਕਰਾਂ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਜਪਛਲੇ੍ ਕੁਿੱ ਝ ਮਹੀਜਨਆਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਰੈਜਪਡ 
ਜਰਸਪਾਂਸ ਿੀਮ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲ੍ਾਿਾ ਲ੍ਖਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਬਲ੍ਾਕ ਐਿ਼ੂਕੇਿਰ ਦੁਆਰਾ ਜਪੰਡਾਂ ਜਿਿੱਚ ਆਮ 
ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਿ਼ਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬਲ੍ਾਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੀਮਾਂ ਨਾਲ੍ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬਤੌਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ । 
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