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ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰਟਟ �ੱਿੋ ਕਣਕਕ ਦੀ  ਰਜ਼ ੰਦ-ਖੂਜ਼ ੰਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਿਗ੍ਉਣਕ 'ਤਟ ਪ੍ਬੰਦੀ  ਦਟ  ਰਕਮ ਿ੍ਰੀ 

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ 15 ਅਪ੍ਰਿੈ 2020.

ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਮਜ਼ੈਿਸਟਰਟਟ ਸ. ਕਰਿ�ੰਤ ਜ਼ਸੰਘ  �ੱਿੋ ਫ਼ਿੌਦ੍ਰੀ  ਜ਼੍ਬਤ੍, ਸੰਘਤ੍ 1973(2 ਆਫ਼ 1972) ਦੀ  ਧ੍ਰ੍ 144

ਅਧੀ ਨ ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰਰਾ ਦੀ  �ਰਤੋ ਕਰਦਟ  ੋਏ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ ਜ਼�ਿ ਕਣਕਕ ਦੀ  ਰਜ਼ ੰਦ-ਖੂਜ਼ ੰਦ ਨੰੂ ਅੱਗ
ਿਗ੍ਉਣਕ 'ਤਟ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤਟ ਪ੍ਬੰਦੀ  ਿਗ੍ਈ ਗਈ  ੈ।

ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਮਜ਼ੈਿਸਟਰਟਟ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤਟ ਦਟਖਣਕ ਜ਼�ਿ ਆਆਆ  ੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਮੀ ਨ ਮ੍ਿਕਰਾ �ੱਿੋ ਕਣਕਕ ਦੀ 
ਰਜ਼ ੰਦ-ਖੂਜ਼ ੰਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਿਗ੍ ਜ਼ਦੱਤੀ  ਿਰਾਦੀ   ੈ ਜ਼ਿਸ ਨ੍ਿ  �੍ ਜ਼�ਿ ਧੰੂਏ ਂਨ੍ਿ ਬ ਰਤ ਪ੍ਰਦੂੂਣਕ ਫਿੈਿਦ੍  ੈ ਅਤਟ
�੍ਤ੍�ਰਨ 'ਤਟ ਮ੍ੜ੍ ਅਸਰ ਪੈਦ੍  ੈ। ਉਨਲ ਰਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕਕ ਦਟ ਨ੍ੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਿਗ੍ਉਣਕ ਨ੍ਿ ਆੱਕ ਤਰਾ ਜ਼ਿੱਥਟ
ਨ੍ਿ ਿੱਗਦਟ ਖਟਤਰਾ ਜ਼�ਿ ਅੱਗ ਿੱਗਣਕ ਦ੍ ਡਰ ਰਜ਼ ੰਦ੍  ੈ ਉਥਟ  ੀ  ਧੰੂਏ ਂਜ਼�ਿ ਸੜਕਰਾ 'ਤਟ ਆ�੍ਿ੍ਈ ਜ਼�ਿ ਜ਼�ਘਨ
ਪੈਦ੍  ੈ ਅਤਟ ਕੋਈ ਦਰਰਘਟਨ੍ �ੀ  �੍ਪਰ ਸਕਦੀ   ੈ। ਆਸ ਤੋ ਆਿ੍�੍ ਅੱਗ ਿਗ੍ਉਣਕ ਨ੍ਿ ਜ਼ਮੀ ਨ ਜ਼�ਿਿਟ

ਿ੍ਭਦ੍ਆਕ ਿੀ � ਿੰਤਆੂਂ ਦੀ  ਜ਼�ਰ੍ਸਤ ਦ੍ ਸਰਮ੍ਆਆ ਖ਼ਤਮ  ੋ ਿਰਾਦ੍  ੈ ਅਤਟ ਜ਼ਮੀ ਨ ਜ਼�ਿ ਉਪਿ੍ਊ ੂਕਤੀ 
�ੀ  ਘੱਟ  ੋ ਿਰਾਦੀ   ੈ। ਉਨਲ ਰਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਗ ਿਗ੍ਉਣਕ ਨ੍ਿ ਪੈਦ੍  ੋਏ ਧੰੂਏ ਂਦ੍ ਮਨਰੱ ਖੀ  ਜ਼ਸ ਤ ਤਟ ਮ੍ੜ੍ ਅਸਰ
ਪੈਦ੍  ੈ ਅਤਟ ਜ਼ਬਮ੍ਰੀ ਆਂ ਿੱਗਣਕ ਦ੍ ਡਰ ਬਜ਼ਣਕਆ ਰਜ਼ ੰਦ੍  ੈ। ਆਸ ਨੰੂ ਮਰੱ ਖ ਰੱਖਦਟ  ੋਏ ਆ  ਪ੍ਬੰਦੀ  ਿੱਗਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰੀ   ੈ।  ਆ   ਰਕਮ 15 ਿਨੂ 2020. ਤੱਕ ਿ੍ਗੂ ਰਜ਼ ਣਕਗਟ।
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ਸਬਜ਼ੀ  ਮੰਡੀ  ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ ੂਜ਼ ਰ ਜ਼�ਿ ਭੀ ੜ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਿ ਕਰਨ ਿਈ ਨ�ੇ  ਰਕਮ ਿ੍ਰੀ 
ਸਬਜ਼ੀ  ਮੰਡੀ  ਸ�ਟਰਟ 5 �ਿਟ ਤੋ ਸ�ਟਰਟ 8 �ਿਟ ਤੱਕ ਅਤਟ ਫਿਿ ਮੰਡੀ  ਸ�ਟਰਟ 9 �ਿਟ ਤੋ 11 �ਿਟ ਤੱਕ ਿੱਗਟਗੀ 

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ, 15 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020.

ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਮੂਨਰ ਸ. ਕਰਿ�ੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨ੍ �੍ਆਰਸ (ਕੋਜ਼�ਡ-19) ਨੰੂ ਫੈਿਿਣਕ ਤੋ ਰੋਕਣਕ ਿਈ ਜ਼ਜ਼ਿਲਟ  ਭਰ ਜ਼�ਿ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ
ਿਗ੍ਆਆ ਜ਼ਗਆ  ੈ। ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰ੍ਨ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ ੂਜ਼ ਰ ਸਬਜ਼ੀ  ਮੰਡੀ  ਜ਼�ਿ ਸਬਜ਼ੀ  ਅਤਟ ਫਿਿਰਾ ਨ੍ਿ ਸਬੰਜ਼ਧਤ �ਪ੍ਰੀ ਆਂ, ਆੜਲਤੀ ਆਂ
ਅਤਟ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾ ਨੰੂ ਕਰੱ ਝ ਛੂਟ ਜ਼ਦੱਤੀ  ਗਈ ਸੀ  ਪਰ ਦਟਖਣਕ ਜ਼�ਿ ਆਆਆ  ੈ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀ  ਜ਼�ਿ ਭੀ ੜ ਜ਼ਜ਼ਆਦ੍ ਆਕੱਠੀ   ੋ ਿਰਾਦੀ   ੈ। ਜ਼ਿਸ ਦਟ

ਮੱਦਟਨਜ਼ਰ ਨ�ੇ  ਰਕਮ ਿ੍ਰੀ  ਕੀ ਤਟ ਗਏ  ਨ।
ਉਨਲ ਰਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨ�ੇ  ਰਕਮਰਾ ਅਨਰਸ੍ਰ ਸਬਜ਼ੀ  ਮੰਡੀ  ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ ੂਜ਼ ਰ ਜ਼�ਿ ਭੀ ੜ  ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਿ ਕਰਨ ਅਤਟ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾ ਨੰੂ ਸ ੂਿਤ ਦਟਣਕ
ਿਈ ਸਬਜ਼ੀ  ਮੰਡੀ  ਅਤਟ ਫਿਿ ਮੰਡੀ  ਨੰੂ ਦੋ ਜ਼ ੱਜ਼ਸਆ ਜ਼�ਿ �ੰਜ਼ਡਆਂ ਜ਼ਗਆ  ੈ।  ਜ਼ਿਸ ਦਟ ਮਰਤ੍ਜ਼ਬਕ ਸਬਜ਼ੀ  ਮੰਡੀ  ਸ�ਟਰਟ 5 �ਿਟ ਤੋ ਸ�ਟਰਟ 8
�ਿਟ ਤੱਕ ਿੱਗਟਗੀ  ਜ਼ਿਸ ਜ਼�ਿ ਸਬਜ਼ੀ  ਨ੍ਿ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਕਸ੍ਨ, �ਪ੍ਰੀ  ਅਤਟ ਆੜਲਤੀ ਏ  ੀ   ੍ਜ਼ਰ  ੋ ਸਕਣਕਗਟ। ਆਸਟ ਤਰਲਰਾ ਫਿਿ ਮੰਡੀ 

ਸ�ਟਰਟ 9 �ਿਟ ਤੋ 11 �ਿਟ ਤੱਕ ਿੱਗਟਗੀ  ਜ਼ਿਸ ਜ਼�ਿ ਫਿਿਰਾ ਨ੍ਿ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਖ਼ਰੀ ਦਦ੍ਰ �ਪ੍ਰੀ  ਅਤਟ ਆੜਲਤੀ ਏ  ੍ਜ਼ਰ  ੋਣਕਗਟ।
ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਮੂਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕ ੍ ਜ਼ਕ ਫਿਿ ਅਤਟ ਸਬਜ਼ੀ ਆਂ ਨ੍ਿ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਕਸ੍ਨ, �ਪ੍ਰੀ  ਅਤਟ ਆੜਲਤੀ ਆਂ ਜ਼ਬਨਰਾ ਜ਼ਕਸਟ ਕੋਤ੍ ੀ  ਤੋ ਆਨਲ ਰਾ

 ਰਕਮਰਾ ਦੀ  ਆੰਨ-ਜ਼ਬੰਨ ਪ੍ਿਨ੍ ਕਰਨਗਟ । 
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ਨਗਰ ਕੌਸਿ,ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ �ੱਿੋ ਰੋਜ਼੍ਨ੍ ੂਜ਼ ਰ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟ੍ਆਿ ਕੀ ਤ੍ ਿ੍ ਜ਼ਰ ੍  ੈ
ਕਰੋਨ੍ �੍ਆਰਸ ਦਟ ਬਿ੍ਅ ਿਈ ਸਨੇੈਟ੍ਆਿ ਸਪਰਟਅ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਿ੍ਰੀ 

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ, 15 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020.

ਨਗਰ ਕੌਸਿ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ �ੱਿੋ ਜ਼ਪਛਿਟ ਕਈ ਜ਼ਦਨਰਾ ਤੋ ੂਜ਼ ਰ ਦਟ �ੱਖ-�ੱਖ ਜ਼ ੱਜ਼ਸਆਂ ਜ਼�ੱਿ ਕਰੋਨ੍ �੍ਆਰਸ ਦਟ
ਬਿ੍ਅ ਿਈ ਜ਼ਡਸਆਨਫਿਕੈਜ਼ਟਡ ਸਪਰਟਅ ( ਸਨੈੀ ਟ੍ਆਜ਼ਰ ) ਕਰ�੍ਆਆ ਿ੍ ਜ਼ਰ ੍  ੈ। ਨਗਰ ਕੌਸਿ,ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ

�ੱਿੋ  ਰਣਕ ਤੱਕ ੂਜ਼ ਰ ਦਟ ਸ੍ਰਟ �੍ਰਡਰਾ, ਕਮਰੂੀ ਅਿ ਏਰੀ ਆ ਅਤਟ ਪਬਜ਼ਿਕ ਸਥ੍ਨ ਜ਼ਿ�ੇ ਜ਼ਕ ਪ੍ਰਕ,

ਸਟਟਡੀ ਅਮ, ਬੈਕ, ਧ੍ਰਜ਼ਮਕ ਸਥ੍ਨ ਅਤਟ ਜ਼ਿੰਨ੍ ਸਥ੍ਨਰਾ ਤਟ ਿੰਗਰ ਜ਼ਤਆਰ  ੋ ਰ ੀ   ੈ, ਉਣਕਨ੍ ਸਥ੍ਨਰਾ ਨੰੂ
ਿਗ੍ਤ੍ਰ ਸੈਨੇਟ੍ਆਿ ਕਰ�੍ਆਆ ਿ੍ ਜ਼ਰ ੍  ੈ।  ਰਣਕ ਨਗਰ ਕੌਸਿ,ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ �ੱਿੋ ੂਜ਼ ਰ ਨੰੂ ਦਿੂਟ ਿਰਨ ਜ਼�ਿ

ਸਨੇੈਟ੍ਆਜ਼ ਦ੍ ਕੰਮ ੂਰਰੂ ਕਰ�੍ ਜ਼ਦੱਤ੍  ੈ।

ਆਸ ਤੋ ਆਿ੍�੍ ਿੋਕਡ੍ਊਨ ਦਟ ਿੱਿਜ਼ਦਆਂ ਨਗਰ ਕੌਸਿ ਦਟ ਸਮੂ  ਸਫ਼੍ਈ ਕਰਮਿ੍ਰੀ  ਜ਼ਿੱਥਟ ੂਜ਼ ਰ ਨੰੂ ਿਗ੍ਤ੍ਰ
ਸ੍ਫ਼-ਸਰਥਰ੍ ਰੱਖ ਰ ਟ  ਨ, ਉਥਟ ੂਜ਼ ਰ ਅੰਦਰੋ ਿਗਭਗ 80 ਗ੍ਰਬਟਜ਼ ਕਰਿਟਕਟਰ੍ ਰ੍ ੀ ਘਰਰਾ ਜ਼�ਿੋ 35 ਤੋ 40

ਟਨ ਕੱਿਰ੍ ਆਕੱਠ੍ ਕਰ�੍ਆਆ ਿ੍ ਜ਼ਰ ੍  ੈ।
ਅੱਿ ਕ੍ਰਿ ਸ੍ਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ  ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸਰਖੀ ਿ੍ ਿੀ  ਦਟ ਜ਼ਦੂ੍ ਜ਼ਨਰਦਟੂ ਰਾ ਅਨਰਸ੍ਰ ਸੈਨੇਟਰੀ 

ਆੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਖਪ੍ਿ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤਟ ਗਰਰਆੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿੀ  ਦੀ  ਅਗ�੍ਈ  ਟਠ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ ੂਜ਼ ਰ ਦੀ  ਅਨ੍ਿ ਮੰਡੀ 
ਜ਼�ੱਿ ਮਰਕੰਮਿ ਰੂਪ ਜ਼�ੱਿ ਸੈਨੀ ਟ੍ਆਜ਼ ਕੀ ਤ੍ ਜ਼ਗਆ। ਜ਼ਕਿ ਿੋ ਸਰਕ੍ਰ ਦੀ ਆਂ  ਦ੍ਆਤਰਾ ਅਨਰਸ੍ਰ 15 ਅਪ੍ਰਿੈ ਤੋ
ਕਣਕਕ ਦੀ  ਫ਼ਸਿ ਆਉਣਕੀ  ਰੂਰੂ  ੋ ਿ੍�ਟਗੀ । ਆਸ ਿਈ ਆੱਥੋ ਦਟ ਆੜਲਤੀ ਆਂ, ਿਟਬਰ ਅਤਟ ਆੱਥਟ ਆਉਣਕ �੍ਿਟ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾ

ਦੀ  ਸਰਰੱਜ਼ਖਆ ਿਈ ਨਗਰ ਕੌਸਿ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ �ੱਿੋ ਆਪਣਕੀ  ਫਿ੍ਆਰ ਜ਼ਬ੍ਰਗਟਡ ਦੀ  ਗੱਡੀ  ਰ੍ ੀ ਪੂਰੀ  ਮੰਡੀ  ਨੰੂ
ਸਨੈੀ ਟ੍ਆਜ਼ ਕਰ�੍ਆਆ ਜ਼ਗਆ।

ਅੰਤ ਜ਼�ਿ ਕ੍ਰਿ ਸ੍ਧਕ ਅਫਿਸਰ ੂ੍ਰੀ  ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸਰਖੀ ਿ੍ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਫ਼੍ਈ ਕਰਮਿ੍ਰੀ ਆਂ ਅਤਟ
ਸਪਰਟਅ ਓਪਰਟਟਰ ਨੰੂ ਉਣਕਨ੍ ਦੀ  ਸਰਰੱਜ਼ਖਆ ਿਈ ਸਟਫ਼ਟੀ  ਜ਼ਕੱਟਰਾ ਅਤਟ ਮ੍ਸਕ, ਦਸਤ੍ਨੇ,  ੈਡ ਸਨੇੈਟ੍ਆਿ
ਉਪਿਬਧ ਕਰ�੍ਏ ਗਏ  ਨ। ਿੋਕਰਾ ਨੰੂ ਅਪੀ ਿ  ੈ ਜ਼ਕ ਉ  ਜ਼ਬਨ੍ ਜ਼ਕਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਕੰਮ ਤੋ ਘਰ ਤੋ ਬ੍ ਰ ਨ੍

ਜ਼ਨਕਿਣਕ, ਕਰੋਨ੍ ਤੋ ਬਿਣਕ ਿਈ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ ਣਕ੍  ੀ  ਸਭ ਤੋ �ੱਡ੍ ਆਿ੍ਿ  ੈ।
ਆਸ ਮੌਕਟ ਤਟ ਮ੍ਰਕੀ ਟ ਕਮਟਟੀ  ਦਟ ਿਟਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ  ਸਰਖਜ਼�ੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਅਟ੍ਰੀ , ਜ਼ਰੰਕੂ ਗਰੋ�ਰ, ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ  ਰਾਡ੍, ਤੋ

ਆਿ੍�੍ ਆੜਲਤੀ ਏ �ੀ  ਮੌਿਦੂ ਸਨ।
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ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਮੂਨਰ �ੱਿੋ ਮੈਰੀ ਟੋਰੀ ਅਸ ਸਕੂਿ  ਕੂਮਤ ਜ਼ਸੰਘ �੍ਿ੍ ਜ਼�ੱਿ ਕੋਜ਼�ਡ ਕਟਅਰ ਆਈਸੋਿਟੂਨ ਸੈਟਰ ਦੀ  ਸਥ੍ਪਨ੍ ਸਬੰਧੀ  ਆੱਕ
ਜ਼� ਟੂੂ ਮੀ ਜ਼ਟੰਗ ਦ੍ ਆੋੋਿਨ

ਜ਼ਕ ੍, ਮੈਰੀ ਟੋਰੀ ਅਸ ਸਕੂਿ ਆਈਸੋਿਟੂਨ ਸੈਟਰ 100 ਬੈੱਡ ਦ੍ ਬਣਕ੍ਆਆ ਿ੍ਣਕ੍  ੈ ਿੋੜ ਅਨਰਸ੍ਰ ਜ਼ਗਣਕਤੀ  �ਧ੍ਈ �ੀ  ਿ੍�ਟਗੀ 
ਕੋਜ਼�ਡ-19 ਸੈਟਰ ਦੀ  ਮੈਨੇਿਮੈਟ ਕਮਟਟੀ  ਬਣਕ੍ਈ ਿ੍�ਟ ਤਰਾ ਿੋ ਆ  ਸੈਟਰ ਸਫਿਿਤ੍ਪੂਰ�ਕ ਨੇਪਰਟ ਿੜਲਟ

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020 ( ) ਕੋਜ਼�ਡ-19 (ਕੋਰੋਨ੍) �੍ਆਰਸ ਦਟ ਪ੍ਰਭ੍� ਨੰੂ ਦਟਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਜ਼ਿਲਟ  ਜ਼�ੱਿ ਅਗ੍ਊ ਪ੍ਰਬੰਧਰਾ ਨੰੂ ਿੈ ਕਟ ਜ਼ਡਪਟੀ 
ਕਜ਼ਮੂਨਰ ਸ੍ਰ. ਕਰਿ�ੰਤ ਜ਼ਸੰਘ �ੱਿੋ ਮੈਰੀ ਟੋਰੀ ਅਸ ਸਕੂਿ  ਕੂਮਤ ਜ਼ਸੰਘ �੍ਿ੍ ਜ਼�ੱਿ ਕੋਜ਼�ਡ ਕਟਅਰ ਆਈਸੋਿਟੂਨ ਸੈਟਰ ਦੀ  ਸਥ੍ਪਨ੍

ਸਬੰਧੀ  ਆੱਕ ਜ਼� ਟੂੂ ਮੀ ਜ਼ਟੰਗ ਕੀ ਤੀ  ਗਈ। ਆਸ ਮੌਕਟ ਉਨਲ ਰਾ ਨ੍ਿ �ਧੀ ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਮੂਨਰ (ਿ.) ਸ੍ਰ. ਰਜ਼�ੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤਟ
ਐੱਸ.ਡੀ .ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ . ਅਜ਼ਮਤ ਗਰਪਤ੍ �ੀ   ੍ਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀ ਜ਼ਟੰਗ ਦੀ  ਪ੍ਰਧ੍ਨਗੀ  ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਮੂਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭ੍�ੇ ਸ੍ਡਟ ਜ਼ਜ਼ਿਲਟ  ਜ਼�ੱਿ ਕੋਰੋਨ੍ �੍ਆਰਸ ਦ੍ ਕੋਈ �ੀ  ਕਟਸ ਨ ੀ  ੈ
ਪਰ ਸ੍ਨੰੂ  ਰਣਕਟ ਤੋ  ੀ  ਿੌਕੰਨੇ  ੋਣਕ ਦੀ  ਜ਼ਰੂਰਤ  ੈ। ਉਨਲ ਰਾ ਜ਼ਕ ੍ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼�ਡ ਕਟਅਰ ਆਈਸੋਿਟੂਨ ਸੈਟਰ ਦੀ  ਸਥ੍ਪਨ੍ ਦ੍ ਮਕਸਦ ਆ   ੈ
ਜ਼ਕ ਿਟਕਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪਰਰ ਜ਼�ੱਿ ਿਟਕਰ ਜ਼ਕਸਟ ਕੋਰੋਨ੍ ਪੋਿਟਜ਼ਟ� ਮਰੀ ਜ਼ ਦੀ  ਪਰੂਟੀ   ਰੰ ਦੀ   ੈ ਤਰਾ ਆਸ ਸੈਟਰ ਜ਼�ੱਿ ਉਸ ਮਰੀ ਜ਼ ਨੰੂ
ਰੱਜ਼ਖਆ ਿ੍�ਟਗ੍। ਉਨਲ ਰਾ ਜ਼ਕ ੍ ਜ਼ਕ ਆ  ਆਈਸੋਿਟੂਨ ਸੈਟਰ 100 ਬੈੱਡ ਦ੍ ਬਣਕ੍ਆਆ ਿ੍ਣਕ੍  ੈ ਤਟ ਿੋੜ ਅਨਰਸ੍ਰ ਬੈੱਡਰਾ ਦੀ  ਜ਼ਗਣਕਤੀ 

�ਧ੍ਈ �ੀ  ਿ੍�ਟਗੀ ।
ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਮੂਨਰ ਨੇ ਜ਼ਸ ਤ ਜ਼�ਭ੍ਗ ਤਟ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਜ਼�ਭ੍ਗ ਸਮਟਤ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਜ਼�ਭ੍ਗੀ  ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀ ਆਂ ਤੋ ਆਸ ਆਈਸੋਿਟੂਨ ਸੈਟਰ ਜ਼�ੱਿ
ਤੈਨ੍ਤ ਕੀ ਤਟ ਸਰਪਰ�੍ਈਜ਼ਰਰਾ, ਸਜ਼ਕਉਜ਼ਰਟੀ  ਗ੍ਰਡਰਾ, ਨਰਸਰਾ, ਸਟ�੍ਦ੍ਰਰਾ ਤਟ ਸਫ਼੍ਈ ਸਟ�ਕਰਾ ਦੀ ਆਂ ਜ਼ਿਸਟਰਾ ਦੀ  ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਕੀ ਤੀ ਆਂ ਤਟ ਜ਼ਕ ੍
ਜ਼ਕ ਸ�ੀ ਪਰ ਤਟ ਸਜ਼ਕਉਜ਼ਰਟੀ  ਗ੍ਰਡ  ੋਰ ਿਗ੍ਏ ਿ੍ਣਕ। ਉਨਲ ਰਾ ਜ਼ਕ ੍ ਜ਼ਕ ਆ  ਜ਼ਡਊਟੀ  ਅਮਿ੍ ਆਪਣਕੀ  ਜ਼ਡਊਟੀ  ਪ੍ਰਤੀ  ਪੂਰੀ  ਤਰਲਰਾ ਪਜ਼ ਿ੍
ਤੋ  ੀ  ਿੌਕੰਨ੍  ੋ ਿ੍�ਟ ਤਟ ਆਪਣਕੀ  ਜ਼ਡਊਟੀ  ਪੂਰੀ  ਆਮ੍ਨਦ੍ਰੀ  ਤਟ ਤਨਦਟ ੀ  ਨ੍ਿ ਜ਼ਨਭ੍�ਟ। ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਮੂਨਰ ਨੇ ਅੱਗਟ ਜ਼ਕ ੍ ਜ਼ਕ ਆਸ
ਆਈਸੋਿਟੂਨ ਸੈਟਰ ਨੰੂ ਸਫਿਿਤ੍ਪੂਰ�ਕ ਨੇਪਰਟ ਿ੍ੜਲਨ ਿਈ ਕੋਜ਼�ਡ-19 ਸੈਟਰ ਦੀ  ਮੈਨੇਿਮੈਟ ਕਮਟਟੀ  ਬਣਕ੍ਈ ਿ੍�ਟ। ਆਸ ਤੋ ਬ੍ਅਦ
ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਮੂਨਰ �ੱਿੋ ਖ਼ਰਦ  ਕੋਜ਼�ਡ ਕਟਅਰ ਆਈਸੋਿਟੂਨ ਸੈਟਰ ਦਟ ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਤਟ ਬ੍ਥਰੂਮਰਾ ਦੀ  ਿੈਜ਼ਕੰਗ ਕੀ ਤੀ  ਗਈ ਤਟ ਸਬੰਜ਼ਧਤ

ਜ਼�ਭ੍ਗਰਾ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ੍ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਪ੍ਣਕੀ , ਸਫ਼੍ਈ ਆਜ਼ਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਜ਼ ਿਰਾ ਤੋ  ੀ  ਮਰਕੰਮਿ ਕਰ ਿਏ ਿ੍ਣਕ।
ਆਸ ਮੌਕਟ ਐੱਸ.ਪੀ . ਆਪ੍ਰਟੂਨ ਬਿਿੀ ਤ ਜ਼ਸੰਘ, ਜ਼ਡਪਟੀ  ਮੈਡੀ ਕਿ ਕਜ਼ਮੂਨਰ ਡ੍. ਰ੍ਜ਼ਿੰਦਰ ਮਨਿੰਦ੍, ਜ਼ਡਪਟੀ  ਡੀ ਈਓ ਮੋਗ੍ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਸੰਘ

ਬਰ੍ੜ ਅਤਟ ਨ੍ਆਬ ਤਜ਼ ਸੀ ਿਦ੍ਰ ੋ੍ਦਜ਼�ੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸਮਟਤ �ੱਖ-�ੱਖ ਜ਼�ਭ੍ਗਰਾ ਦਟ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀ  �ੀ   ੍ਜ਼ਰ ਸਨ। 
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