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ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੰੂਰ ਿੈ ਕੇ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਬ੍ਰਰ ਤਸੱਿੀਬਖ਼ਸ਼ ਹਨਰ, ਪੀਣ ਵ੍ਿੇ ਪ੍ਣੀ, ਬ੍ਰਦ੍ਣ੍ ਅਤੇ ਿੇਬਰ ਨੰੂਰ ਿੈ ਕੇ ਜ਼ਕਸੇ 
ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘ੍ਟ ਨਰਹੀ - ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਕੁਿਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ
ਕਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਰਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਪ੍ਰਬੰਰਾ ਹੇੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਦੀਿਂ ਮੰਡੀਿਂ ਜ਼ਵਚ  65,439 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ ਕਣਕ ਦੀ ਿਮਦ ਅਤੇ 56,711 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ -ਜ਼ਡਪਟੀ 
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020 ( ) ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮ੍ਰੀ ਦੇ ਚੱਿਜ਼ਦਿਂ ਸਰਕ੍ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਵੱਿੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ
ਪੁਖ਼ਤ੍ ਪ੍ਰਬੰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਨੰੂਰ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਰਹੀ ਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਰਲ ਾ ਸ਼ਬਦਾ ਦ੍ ਪ੍ਰਗਟ੍ਵ੍ ਮੱਿਵ੍ਿ ਜ਼ਪੰਡ ਦੇ 
ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਕੁਿਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇਰ ਜ਼ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਛਾ੍ਣਣੀ ਦੀ ਦ੍ਣ੍ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਖੇ ਿਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਿ ਜ਼ਿਿਣਣ ਮਕਕੇ ਕੀਤ੍।
ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਕੁਿਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਮ੍ਰੀ ਨੰੂਰ ਦੇਖਜ਼ਦਿਂ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿੋ ਜੋ ਵੀ ਹਦ੍ਇਤਾ ਜ੍ਰੀ ਹੋਈਿਂ ਹਨਰ 
ਣਸ ਦੇ ਅਨੁਰਸ੍ਰ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਮੰਡੀਿਂ ਜ਼ਵਚ ਸੈਨੇਰਟ੍ਈਜ਼ਰ ਦ੍ ਜ਼ਛਾਿਕ੍ਅ ਕੀਤ੍ ਜ੍ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ। 
ਣਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀਿਂ ਜ਼ਵਚ ਪੀਣ ਵ੍ਿੇ ਪ੍ਣੀ, ਬ੍ਰਦ੍ਣ੍ ਅਤੇ ਿੇਬਰ ਨੰੂਰ ਿੈ ਕੇ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਲਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ 
ਕੁਿਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇਰ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਮ੍ਰਜ਼ਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਿੋ ਜ੍ਰੀ ਪ੍ਸ ਅਨੁਰਸ੍ਰ ਹੀ ਮੈ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਿਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਿ ਿੈ ਕੇ ਿਇਿ ਹਾ 
ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਟਂਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰ੍ਿੀ ਨੰੂਰ ਵੀ ਮ੍ਰਜ਼ਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜ਼ਰਕ੍ਰੀਿਂ ਵੱਿੋ ਸੈਨੇਰਟ੍ਈਜ਼ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗਿ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀ 
ਿਉਂਜ਼ਦਿਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਿ ਨੰੂਰ ਿ੍ਹ ਕੇ ਪੱਖ੍ ਿਗ੍ਇਿ ਜ਼ਗਿ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤੁਿ੍ਈ ਹੋਣ ਜ੍ ਰਹੀ ਹੈ।
ਣਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਪੰਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿੋ ਜੋ ਵ੍ਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਰ, ਣਸ ਮੁਤ੍ਜ਼ਬਕ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਡਸਟਟਜ਼ਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਿਣ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜ੍ ਰਹੀ ਹੈ। ਣਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜੰਨੇਰ ਵੀ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਸਵੇਰੇ ਿਪਣੀ ਫ਼ਸਿ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਿੈ ਕੇ ਿਉਂਦੇ ਹਨਰ ਣਹ ਸ਼੍ਮ 
ਤੱਕ ਿਪਣੀ ਫ਼ਸਿ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਚਿੇ ਜਾਦੇ ਹਨਰ, ਇਸ ਿਈ ਅਸੀ ਸ੍ਰੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਪੰਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਦੇ ਰੰਨਰਵ੍ਦੀ ਹਾ ਜ਼ਜਨਰਲ ਾ ਨੇਰ ਸ੍ਡੇ ਿਈ 
ਇਸੇ ਣਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨਰ।
ਇਸ ਮਕਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ 19 ਅਪ੍ਰੈਿ ਸ਼੍ਮ ਤੱਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਦੀਿਂ ਮੰਡੀਿਂ ਜ਼ਵੱਚ 65,439 ਮੀਟਜ਼ਰਕ ਟਨਰ ਕਣਕ ਦੀ 
ਿਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 56,711 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋ ਪਨਰਗਰੇਨਰ ਵੱਿੋ 16,292 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ, ਮ੍ਰਕਫਿੈੱਡ ਵੱਿੋ 
16,655, ਪਨਰਸਪ ਵੱਿੋ 10,752, ਪੰਜ੍ਬ ਵੇਅਰਹ੍ਊਸ ਵੱਿੋ 11,733, ਐਫਿਸੀਿਈ ਵੱਿੋ 1259 ਅਤੇ ਵਪ੍ਰੀਿਂ ਵੱਿੋ 20 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ
ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਣਨਰਲ ਾ ਵੱਿੋ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਦੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾ ਨੰੂਰ ਅਪੀਿ ਕਰਜ਼ਦਿਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਣਹ ਿਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾ 
ਪਕ੍ ਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਪ੍ਸ ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਕਰਨਰ ਣਪਰੰਤ ਹੀ ਮੰਡੀਿਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਿਿਣਣ ਤਾ ਜੋ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾ ਨੰੂਰ ਜ਼ਕਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿ ਦ੍ ਸ੍ਹਮਣ੍
ਨਰ੍ ਕਰਨਰ੍ ਪਵੇ। 
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ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰੀ ਿਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ੍ ਨਰ੍ਿ ਬਿੱਡ ਬਟਕ ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਵੱਚ ਵੱਰ-ਵੱਰ ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰ ਕਰਨਰ-ਅਸ਼ੋਕ ਬਜ਼ਹਿ

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020 ( )

ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਰੈੱਡ ਕਰ੍ਸ ਸ਼੍ਖ੍-ਕਮ ਇੰਚ੍ਰਜ ਬਿੱਡ ਬਟਕ ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ. ਅਸ਼ੋਕ ਬਜ਼ਹਿ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਰ੍ 
ਵ੍ਇਰਸ ( ਕੋਵਡ-19) ਦੇ ਪ੍ਰਰ੍ਵ ਨੰੂਰ ਦੇਖਜ਼ਦਿਂ ਸ੍ਰੇ ਰ੍ਰਤ ਜ਼ਵੱਚ ਿ੍ਕ ਡ੍ਊਨਰ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗਿ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਿੋਕ ਇਸ ਜ਼ਰਿਨਰਕ ਜ਼ਬਮ੍ਰੀ ਦੇ 
ਜ਼ਸ਼ਕੰਜੇ ਤੋ ਬਚ ਸਕਣ। ਣਨਰਲ ਾ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਬਿੱਡ ਬਟਕ ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਵੱਚ ਖੂਨਰ ਦੀ ਘ੍ਟ ਚੱਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਇਸ 
ਜ਼ਰਿਨਰਕ ਜ਼ਬਮ੍ਰੀ ਕ੍ਰਨਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਜ਼ਵੱਚ ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰ ਕਟਪ ਵੀ ਨਰਹੀ ਿਗ੍ਏ ਜ੍ ਸਕਦੇ।
ਣਨਰਲ ਾ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਦੇ ਸਮੂਹ ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰੀਿਂ ਨੰੂਰ ਅਪੀਿ ਕਰਜ਼ਦਿਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਣਹ ਿਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ੍ ਨਰ੍ਿ ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰ ਕਰਨਰ ਿਈ ਬਿੱਡ ਬਟਡ 
ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਵੱਚ ਪਹੰੁਚਣ ਤਾ ਜੋ ਕਟਸਰ, ਥੈਿ੍ਸੀਮੀਿ ਗਰਰਵਤੀ ਔਰਤਾ, ਦੁਰਘਟਨਰ੍ (ਐਕਸੀਡਟਟ) ਕੇਸਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ 
ਿਪ੍ਰੇਸ਼ਨਰਾ ਦੇ ਰੋਗੀਿਂ ਿਈ ਖੂਨਰ ਮੁਹੱਈਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਣਨਰਲ ਾ ਦੀ ਜ੍ਨਰ ਬਚ੍ਈ ਜ੍ ਸਕੇ। ਣਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਦੇ ਸਮੂਹ ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰੀ 
ਸਮ੍ਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣ੍ਈ ਰੱਖਣ ਿਈ ਇੱਕ ਟ੍ਈਮ ਜ਼ਵੱਚ 1-2 ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰੀ ਹੀ ਬਿੱਡ ਬਟਕ ਜ਼ਵੱਚ ਿਣਣ ਤਾ ਜੋ ਿਪ੍ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱਜ਼ਖਿ ਜ੍
ਸਕੇ। 
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ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪੋਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਿਏ 32 ਿੋਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਿਈ ਨੈਰਗੇਜ਼ਟਵ, ਪਜ਼ਰਵ੍ਜ਼ਰਕ ਮਟਬਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਵੀ ਿਈ 
ਨੈਰਗੇਜ਼ਟਵ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਨੇਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਨੰੂਰ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਤੋ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਿਈ ਸ੍ਰੇ ਿੋਕਾ ਨੰੂਰ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦ੍ ਸਖ਼ਤੀ ਨਰ੍ਿ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਨਰ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਅਪੀਿ

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਿ ( ) ਜ਼ਪੰਡ ਵ੍ਿ੍ ਰ੍ਈ ਕ੍ ਦੇ 27 ਸ੍ਿ੍ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪੋਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਿਣਣ ਵ੍ਿੇ 32 ਿੋਕਾ ਦੀ 

ਟੈੱਸਟ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਰਗੇਜ਼ਟਵ ਿਈ ਹੈ, ਜਦਜ਼ਕ 2 ਿੋਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪਟਜ਼ਡੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜ੍ਣਕ੍ਰੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਿਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇਰ

ਜ਼ਦੱਤੀ। ਣਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਿਈ ਇਹ ਰ੍ਹਤ ਰਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜ਼ਕ 34 ਜ਼ਵਚੋ 32 ਿੋਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਰਗੇਜ਼ਟਵ ਿ ਚੱੁਕੀ ਹੈ 

ਤੇ 2 ਿੋਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਿਣਣੀ ਬ੍ਕੀ ਹੈ। ਣਨਰਲ ਾ ਿੋਕਾ ਨੰੂਰ ਅਪੀਿ ਕਰਜ਼ਦਿਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਨੰੂਰ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ੍ ਚ੍ਹੰੁਦੇ
ਹਨਰ ਤਾ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦ੍ ਸਖ਼ਤੀ ਨਰ੍ਿ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਨਰ ਤੇ ਿਪਣੇ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ।

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਇਸ ਪੋਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵ੍ਜ਼ਰਕ ਮਟਬਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਰਗੇਜ਼ਟਵ ਿਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਣਨਰਲ ਾ 

ਦੇ 57 ਸ੍ਿਾ ਜ਼ਪਤ੍, 50 ਸ੍ਿਾ ਮਾ, 26 ਸ੍ਿਾ ਪਤਨਰੀ ਅਤੇ 2 ਸ੍ਿ ਦ੍ ਬੇਟ੍ ਸ਼੍ਮਿ ਹੈ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ 

ਿੁਜ਼ਰਿਣ੍ ਜ਼ਵਚ ਤੈਨਰ੍ਤ ਜ਼ਪੰਡ ਵ੍ਿ੍ ਰ੍ਈ ਕ੍ ਦ੍ ਰਜ਼ਹਣ ਵ੍ਿ੍ 27 ਸ੍ਿਾ ਪੁਜ਼ਿਸ ਮੁਿ੍ਜ਼ਮ ਜ਼ਵਚ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜ਼ਜਸ ਤੋ ਬ੍ਅਦ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਵੱਿੋ ਸੂਚਨਰ੍ ਜ਼ਮਿਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ਪੰਡ ਨੰੂਰ ਸੀਿ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤ੍ ਜ਼ਗਿ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਿਏ ਿੋਕਾ ਦੀ 

ਪਜ਼ਹਚ੍ਣ ਕਰ ਕੇ ਣਨਰਲ ਾ ਨੰੂਰ ਹੋਮ ਕੁਿਰਨਰਟ੍ਈਨਰ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗਿ ਹੈ। ਕੁਿ 34 ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾ੍ਣ ਕਰਨਰ ਤੋ ਬ੍ਅਦ ਣਨਰਲ ਾ ਦੇ ਸਟਪਿ ਿਏ 

ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋ 32 ਜ਼ਵਅਕਤੀਿਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਰਗੇਜ਼ਟਵ ਿਈ ਹੈ।  ਣਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਉਤੇ ਮੰਡਰ੍ ਜ਼ਰਹ੍ ਖ਼ਤਰ੍ 
ਟੱਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਗਿ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਰਹੀ ਹੋਇਿ ਹੈ। ਇਹ ਤਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗ੍ ਜਦੋ ਅਸੀ ਸ੍ਰੇ ਜ਼ਮਿ ਕੇ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦ੍ ਪ੍ਿਨਰ 
ਕਰਾਗੇ ਅਤੇ ਿਪਣੇ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਰਹਾਗੇ। ਣਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਦੇ ਿਈਸੋਿੇਸ਼ਨਰ ਵ੍ਰਡ ਜ਼ਵਚ ਦ੍ਖਿ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪੋਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ 

ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਲਾ ੇੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਣਸ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿੱਛਾਣ ਸ੍ਹਮਣੇ ਨਰਹੀ ਿਏ ਹਨਰ। ਣਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਿੋਕ ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਡਸਟਟਜ਼ਸੰਗ, ਮ੍ਸਕ 
ਪਜ਼ਹਨਰਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਰ੍ਗ ਵੱਿੋ ਜ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਿਂ ਸ੍ਵਰ੍ਨਰੀਿਂ ਦੀਿਂ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਨਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂਰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱਖਣ।
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