ਟੀਕਾਕਰਨ ਭੁਹਹਿੰ ਭ ਹ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਲ ਹ ਕ ਭੀਸਲਜ਼ ਅਤ ਰੂਫਲਾ ਹਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਫੀਭਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿੱ ਹਚਆਂ ਨੂਿੰ
ਫਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ- ਧੀਕ ਹਡਟੀ ਕਹਭਸ਼ਨਰ
ਹ ਸ਼ ਹਸਹਤ ਸਿੰ ਗਠਨ ਿੱ ਲੋਂ ਰਭਾਹਣਤ ਇਹ ਕਸੀਨ ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਰਿੱਹਖਅਤ
ਹਸਹਤ ਹ ਬਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਿਾਣ ਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਹਰਹਾ ਹ ਹਫਲਕੁਲ ਭੁਪਤ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 8 ਭਈ :
ਫਿੱ ਚ ਹਸਹਤਭਿੰ ਦ ਸਭਾਿ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਿਕਰ ੳੁੁਹ ਹਸਹਤਭਿੰ ਦ ਹਣਗ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭਾਿ ਤ ਦਸ਼ ਤਰਿੱ ਕੀ
ਕਰਗਾ।ਇਸ ਾਸਤ ਫਿੱ ਹਚਆਂ ਨੂਿੰ ਫੀਭਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹ। ਇਹਨਾਂ ਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਗਟਾ ਾ ਧੀਕ ਹਡਟੀ
ਕਹਭਸ਼ਨਰ ਿਨਰਲ ਸਰੀ ਸਿੰ ਦੀ ਹਰਸ਼ੀ ਨੇ ਅਿੱ ਿ ਆਣ ਦ ੇਂ ਲੜਹਕਆਂ ਦਾ ਭੀਸਲ ਰੂਫਲਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਾਉਣ
ਉਰਿੰ ਤ ਕੀਤਾ।

ਉਨਹਾਂ ਹਕਹਾ ਹਕ ਸਾਰ ਭਾਹਆਂ ਨੂਿੰ ਹਸਹਤ ਹ ਬਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਚਲਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਇਸ ਭੁਹਹਿੰ ਭ ਦਾ ਹਹਿੱ ਸਾ ਫਣ ਕ ਅਤ 9 ਭਹੀਨੇ
ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ ਦ ਫਿੱ ਹਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਾ ਕ ਆਣੀ ਹਿਿੰ ਭ ਾਰੀ ਨੂਿੰ ਹਨਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਉਨਾਂੁੇਹ ਿੱ ਲੋਂ
ਉਕਤ ਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦ ਸਿੰ ਫਿੰ ਧ ਹ ਿੱ ਚ ਸਸ਼ਲ ਭੀਡੀਆ ‘ਤ ਹ ਰਹ ਗਲਤ ਰਚਾਰ ਦਾ ਖਿੰ ਡਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਤ ਹਕਹਾ ਹਕ
ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਹਰਹਾ ਦੁਸ਼ਟ-ਰਚਾਰ ਹ ਅਤ ਸਾਨੂਿੰ ਸਾਹਰਆਂ ਨੂਿੰ ਇਨਹਾਂ ਅਪ ਾਹਾਂ ਿੱ ਲ ਹਧਆਨ
ਨਹੀਂ ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲਹਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਭੁਹਹਿੰ ਭ ਹ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਲ ਹ ਕ ਭੀਸਲਜ਼ ਅਤ ਰੂਫਲਾ ਹਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ
ਫੀਭਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿੱ ਹਚਆਂ ਨੂਿੰ ਫਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
ਸਰੀ ਸਿੰ ਦੀ ਹਰਸ਼ੀ ਨੇ ਹਕਹਾ ਹਕ ਹਹਲਾਂ ਬਾਰਤ ਦ 12 ਰਾਜ਼ਾਂ ਦ 8 ਕਰੜ ਫਿੱ ਹਚਆਂ ਨੂਿੰ ਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹਦਿੱ ਤੀ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ
ਤ ਹੁਣ ਿੰ ਿਾਫ ਦ ਫਿੱ ਹਚਆਂ ਨੂਿੰ ਇਨਹਾਂ ਫੀਭਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਇਹ ਭੁਹਹਿੰ ਭ ਹ ਿੱ ਢੀ ਗਈ ਹ।
ਉਨਹਾਂ ਲ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਅੀਲ ਕੀਤੀ ਹਕ ਹਫਨਹਾਂ ਹਕਸ ਡਰ ਅਤ ਸ਼ਿੱ ਕ ਦ ਫਿੱ ਹਚਆਂ ਦੀ ਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਾਈ ਿਾਏ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਹਸਆ ਹਕ ਹ ਸ਼ ਹਸਹਤ ਸਿੰ ਗਠਨ ਿੱ ਲੋਂ ਰਭਾਹਣਤ ਇਹ ਕਸੀਨ ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਰਿੱਹਖਅਤ ਹ।ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਹਸਆ ਹਕ
ਭੀਸਲਿ ਇਿੱ ਕ ਖਤਰਨਾਕ ਾਇਰਲ ਫੀਭਾਰੀ ਹ ਹਿਸ ਨਾਲ ਤਿ ਫੁਖਾਰ, ਸ਼ਰੀਰ ਤ ਦਾਣ, ਅਿੱ ਖਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਲਾਲੀ, ਦਸਤ
ਆਹਦ ਹ ਿਾਂਦ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਹਸਆ ਹਕ ਗਰਬਅ ਸਥਾ ਦਰਾਨ ਰੂਫਲਾ ਫੀਭਾਰੀ ਹ ਿਾਣ ਤ ਾਰ ਾਰ ਗਰਬਾਤ ਹ
ਸਕਦਾ ਹ, ਫਿੱ ਚਾ ਭੁਰਦਾ ਦਾ ਹ ਸਕਦਾ ਹ ਿਾਂ ਫਿੱ ਚ ਹ ਿੱ ਚ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਿਭਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਦਾ ਹ ਸਕਦਾ ਹ।ਉਨਹਾਂ
ਦਿੱ ਹਸਆ ਹਕ ਐੱਭ. ਆਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇਨਹਾਂ ਦ ਖਤਰਨਾਕ ਫੀਭਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹ ।ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਹਸਆ ਹਕ
ਹਸਹਤ ਹ ਬਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਿਾਣ ਾਲਾ ਉਕਤ ਟੀਕਾ ਹਫਲਕੁਲ ਭੁਪਤ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਹਰਹਾ ਹ।

