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I/19538/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 1
ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਵੱ ਲੋ ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਦੌਰਹਨ ਜ਼ਿਿਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁਲਹਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕਰਤਹ ਜ਼ਿਆ ਸਨਮਹਜ਼ਨਤ
ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਨਹਲ ਨਜ਼ਜੱ ਠਣ ਲਈ ਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁਲਹਜ਼ਮਾ ਦਹ ਅਜ਼ਹਮ ਯੋਿਦਹਨ
ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ( ) ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਪੂਰਹ ਸੰ ਸਹਰ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਨਹਲ ਲੜ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਵਹਿ ਵੱ ਲੋ
ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਰ ਜਹਨ ਵਰ ਪ੍ਰਵਹਹ ਨਹ ਕਰਤੇ ਜ਼ਬਨਾ ਜ਼ਦਨ ਰਹਤ ਇੱ ਕ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾ ਦਰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ
ਕੰ ਮ ਕਰਤਹ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਹਏ ਿਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਜ਼ਵਵ ਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁਲਹਜ਼ਮਾ ਵੱ ਲੋ ਲਿਹਤਹਰ ਕੰ ਮ ਕਰਤਹ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ , ਇਸ
ਦੇ ਵੱ ਲਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਵੱ ਲੋ ਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁਲਹਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸਨਮਹਜ਼ਨਤ ਕਰਤਹ ਜ਼ਿਆ। ਜਦੋ ਤੋ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਦਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱ ਲ
ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ ਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁਲਹਜ਼ਮਾ ਵੱ ਲੋ ੀਸ਼ਜ਼ਹਰ ਵਹਸਰਆਆ ਦਰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰ ਭਵਵ ਯਤਨ ਕਰਤਹ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ। ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਦੇ
ਅਜ਼ਧਿਕਹਰਰਆਆ ਨੇ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁਲਹਜ਼ਮਾ ਵੱ ਲੋ ਘਰਾ ਤੋ ਬਹਹਰ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਸਹਿਰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਤਹ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ
ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਹਿਹ ਵਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਹ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀ ਵਰ ਆਪਣਹ ਪੂਰਹ ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਦੇਈਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਦੌਰਹਨ ਘਰਾ ਜ਼ਵਵ ਬਣੇ ਰਹਰਏ
ਤੇ ਸਰਕਹਰ ਵੱ ਲੋ ਜਹਰਰ ਸਹਵਧਿਹਨਰਆਆ ਦਰ ਪਹਲਨਹ ਕਰਰਏ, ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਸਹਜ਼ਰਆਆ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਨਹਲ ਹਰ ਕੋਰੋਨਹ ਜ਼ਖਲਹਫ ਜੰ ਿ ਨੂੰ
ਜ਼ਜੱ ਜ਼ਤਆ ਜਹ ਸਕਦਹ ਹੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 2
ਕਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਵਰਿਰ ਜ਼ਬਮਹਰਰ ਤੋ ਬਵਹਅ ਲਈ ਸਰਕਹਰ ਤੇ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਹਸਨ ਵੱ ਲੋ ਮੰ ਿਰਆਆ ਜ਼ਵੱ ਵ ਕਰਤੇ ਿਏ ਹਨ ਪੁਖ਼ਤਹ
ਪ੍ਰਬੰਧਿ
ਮੰ ਿਰਆਆ ਜ਼ਵੱ ਵ ਜ਼ਕਸਹਨਾ ਨੂੰ ਪਰਣ ਵਹਲੇ ਪਹਣਰ, ਲੇ ਬਰ ਤੇ ਬਹਰਦਹਨੇ ਦਰ ਕੋਈ ਵਰ ਘਹਟ ਨਹੀ ਤੇ ਜ਼ਕਸਹਨਾ ਦੇ
ਆ ਰਰ ਿੇਟ ਤੇ ਕਰਤਹ ਜਾਦਹ ਹੈ ਸੈਨੇਟਹਈਜ਼
ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਹਲਰਆਆ ਨੂੰ ਐਟ

ਜ਼ਕਸਹਨ ਪਹਸ ਪ੍ਰਹਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਆਪਣਰ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰਰ ਤਰ੍ਾ ਪਕਹ ਕੇ ਮੰ ਿਰ ਜ਼ਵੱ ਵ ਜ਼ਲਆਉਣ -ਜ਼ਿਪਟਰ ਕਜ਼ਮੀਸ਼ਨਰ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ( )
ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਮਹਾਮਹਰਰ ਦਰ ਰੋਕਥਹਮ ਲਈ ਲਿਹਏ ਿਏ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੇ ਵੱ ਲਜ਼ਦਆਆ ਪੰ ਜਹਬ ਸਰਕਹਰ ਵੱ ਲੋ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਲਈ
ਅਤੇ ਮਹਾਮਹਰਰ ਨੂੰ ਅੱ ਿੇ ਵੱ ਧਿਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਵੀਸ਼ੇੀਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਕਰਤੇ ਿਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਹਨਾ ਨੂੰ ਜਹਰਰ ਕਰਤੇ ਜਾਦੇ ਪਹਸਾ ਰਹਹੀ
ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ ਦੇ ਖਰਰਦ ਕੇਦਰਾ ਜ਼ਵਵ ਕਣਕ ਦਰ ਆਮਦ, ਖਰਰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟੰ ਿ ਲਿਹਤਹਰ ਜਹਰਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਾ ੀਸ਼ਬਦਾ ਦਹ ਪ੍ਰਿਟਹਵਹ
ਜ਼ਕਸਹਨ ਅਮਰਜਰਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਪੰ ਿ ਕਹਸੂ ਬੇਿੂ ਵਹਲੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਉਣਰ ਮੰ ਿਰ ਜ਼ਵਵ ਆਪਣਰ ਕਣਕ ਦਰ ਫਸਲ ਵੇਵਣ ਮੌਕੇ
ਕਰਤਹ। ਜ਼ਕਸਹਨ ਅਮਰਜਰਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਵਰਿਰ ਜ਼ਬਮਹਰਰ ਤੋ ਬਵਹਅ ਲਈ ਸਰਕਹਰ ਤੇ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ
ਪ੍ਰੀਸ਼ਹਸਨ ਵੱ ਲੋ ਮੰ ਿਰਆਆ ਜ਼ਵੱ ਵ ਪੁਖ਼ਤਹ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਕਰਤੇ ਿਏ ਹਨ ਤੇ ਮੰ ਿਰਆਆ ਜ਼ਵੱ ਵ ਜ਼ਕਸਹਨਾ ਨੂੰ ਪਰਣ ਵਹਲੇ ਪਹਣਰ, ਲੇ ਬਰ ਤੇ
ਬਹਰਦਹਨੇ ਦਰ ਕੋਈ ਵਰ ਘਹਟ ਨਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਹਸਨ ਵੱ ਲੋ ਮੰ ਿਰਆਆ ਜ਼ਵਵ ਲਿਹਈਆਆ ਪਹਣਰ ਦਰਆਆ ਟੂਟਰਆਆ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹਲ
ਦਬਹਉਣ 'ਤੇ ਪਹਣਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲੱਿ ਪੈਦਹ ਹੈ ਤੇ ਨਲ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਲਿਹਉਣ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪੈਦਰ।ਉਨ੍ਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜਹ ਵਰ
ਜ਼ਕਸਹਨ ਮੰ ਿਰ ਜ਼ਵੱ ਵ ਆਪਣਰ ਕਣਕ ਦਰ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਹ ਹਰ ਪਜ਼ਹਲਹ ਮੇਨ ਿੇਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਹਲਰ ਨੂੰ
ਸੈਨੇਟਹਈਜ਼ ਕਰਤਹ ਜਾਦਹ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱ ਥ ਵਰ ਸੈਨੇਟਹਈਜ਼ ਕਰਵਹਏ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਹਵਹ ਮੰ ਿਰ ਜ਼ਵਵ ਸੋੀਸ਼ਲ
ਜ਼ਿਸਟੈਜ਼ਸੰ ਿ ਦਹ ਪੂਰਹ ਜ਼ਧਿਆਨ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਹਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਿਕਹਰਰ ਵਰ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਸੋੀਸ਼ਲ ਜ਼ਿਸਟੈਸ ਬਣਹ ਕੇ ਰੱ ਖਣ
ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਮਹਸਕ ਜਾ ਰੁਮਹਲ ਨਹਲ ਢੱ ਕਣ ਲਈ ਜਹਿਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਹਬ ਸਰਕਹਰ ਵੱ ਲੋ ਜੋ ਵਹਅਦੇ
ਕਰਤੇ ਿਏ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਕਸਹਨਾ ਦਰ ਕਣਕ ਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦਹ ਦਹਣਹ-ਦਹਣਹ ਮੰ ਿਰਆਆ ਜ਼ਵਵੋ ਵੁੱ ਜ਼ਕਆ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀ ਸਹਰੇ ਜ਼ਕਸਹਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁੀਸ਼ ਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਵਰ ਸਰਕਹਰ ਵੱ ਲੋ ਸਹਿੇ ਜ਼ਕਸਹਨਾ ਲਈ ਇੰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿ
ਕਰਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਪਟਰ ਕਜ਼ਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ੀਸ਼ਹਮ ਤੱ ਕ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ ਦਰਆਆ ਮੰ ਿਰਆਆ
ਜ਼ਵੱ ਵ 98,264 ਮਰਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 85,700 ਮਰਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਦਰ ਖ਼ਰਰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵੋ
ਪਨਿਰੇਨ ਵੱ ਲੋ 26,416 ਮਰਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਮਹਰਕਫੈੱਿ ਵੱ ਲੋ 26,476 ਪਨਸਪ ਵੱ ਲੋ 17,207, ਪੰ ਜਹਬ ਵੇਅਰਹਹਿਸ ਵੱ ਲੋ
13,948 ਐਫਸਰਆਈ ਵੱ ਲੋ 1633 ਅਤੇ ਵਪਹਰਰਆਆ ਵੱ ਲੋ 20 ਮਰਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਖ਼ਰਰਦ ਕਰਤਰ ਿਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ ਦੇ
ਜ਼ਕਸਹਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਰ ਕਣਕ ਦਰ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰਰ ਤਰਾ ਪਕਹ ਕੇ ਹਰ ਮੰ ਿਰਆਆ ਜ਼ਵੱ ਵ ਜ਼ਲਆਉਣ ਤਾ
ਜੋ ਜ਼ਕਸਹਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਪ੍ਰਕਹਰ ਦਰ ਮੁੀਸ਼ਕਲ ਦਹ ਸਹਹਮਣਹ ਨਹ ਕਰਨਹ ਪਵੇ।
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ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 3
ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ 100 ਰੇਜ਼ਪਿ ਟੈਸਜ਼ਟੰ ਿ ਜ਼ਕੱ ਟਾ ਜ਼ਮਲਰਆਆ- ਜ਼ਿਪਟਰ ਕਜ਼ਮੀਸ਼ਨਰ
ਰੇਜ਼ਪਿ ਟੈਸਜ਼ਟੰ ਿ ਜ਼ਕੱ ਟਾ ਜ਼ਮਲਣ ਨਹਲ ਰੋਜਹਨਹ ਟੈਸਜ਼ਟੰ ਿ ਦਰ ਜ਼ਿਣਤਰ ਵੱ ਧਿੇਿਰ ਅਤੇ ਕਹਰਵਹਈ ਜ਼ਵਵ ਵਰ ਹੋਵਿਰ ਤੇਜਰ - ਜ਼ਸਵਲ
ਸਰਜਨ
ਰੈਜ਼ਪਿ ਟੈਸਟ ਜ਼ਕੱ ਟਾ ਦਹ ਫਲੂ ਕਹਰਨਰ ਸਕਰਰਜ਼ਨੰਿ ਲਈ ਹੋਵੇਿਹ ਵੱ ਿਹ ਫਹਇਦਹ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ( )
ਜ਼ਿਪਟਰ ਕਜ਼ਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਲਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਹ ਵਹਈਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਬੰ ਧਿਰ 100 ਰੇਜ਼ਪਿ
ਟੈਸਜ਼ਟੰ ਿ ਜ਼ਕੱ ਟਾ ਪ੍ਰਹਪਤ ਹੋਈਆਆ ਹਨ ਜ਼ਜਨ੍ਾ ਦਰ ਸਹਹਇਤਹ ਨਹਲ ਘੱ ਟ ਸਮੇ ਜ਼ਵੱ ਵ ਹਰ ਜ਼ਕਸੇ ਵਰ ਮਰਰਜ ਦੇ ਕਰੋਨਹ ਇਨਫੈਕੀਸ਼ਨ
(ਸੰ ਕਰਮਣ) ਬਹਰੇ ਪਤਹ ਲਿਹਇਆ ਜਹ ਸਕਦਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਸਰਕਹਰਰ ਜ਼ਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾ ਤਜ਼ਹਤ ਇਹ ਟੈਸਟ ੀਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਵਵ
ਫਲੂ ਕਹਰਨਰਾ 'ਤੇ ਸੱ ਤ ਜ਼ਦਨਾ ਤੋ ਵੱ ਧਿ ਲੱ ਣਾ ਵਹਲੇ ਸਹਰੇ ਮਰਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਰਤਹ ਜਹਏਿਹ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧਿਰ ਹੋਰ ਜਹਣਕਹਰਰ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਹ. ਨਵਦਰਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਹਹੀ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਇਕੋ
ੇਕ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਮੰ ਟਾ ਜ਼ਵਵ ਨਤਰਜਹ ਉਪਲਬਧਿ ਹੁੰ ਦਹ ਹੈ। ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਤੋ
ਬਹਅਦ ਜੇਕਰ ਨਤਰਜਹ ਪੋਸਜ਼ਟਵ ਆਉਦਹ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਦਹ ਪਰਸਰਆਰ (ਪੁਰਹਨਹ ਟੈਸਟ) ਕਰਤਹ ਜਹਵੇਿਹ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਤਰਜਹ
ਨੈਿੇਜ਼ਟਵ ਆਉਦਹ ਹੈ ਤਾ ਮਰਰਜ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇੀਸ਼ਨ ਲਈ ਭਵੇਜ਼ਜਆ ਜਹਵੇਿਹ।
ਉਨ੍ਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋ ਇਲਹਵਹ ਸਰਕਹਰ ਵੱ ਲੋ ਰੋਜਹਨਹ ਜ਼ਜਆਦਹ ਤੋ ਜ਼ਜਆਦਹ ਲੋ ਕਾ ਦਰ ਟੈਸਜ਼ਟੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਜ਼ਲੰਿ
ਆਫ ਸੈਪਲ ਕਰਨ ਦਰਆਆ ਹਦਹਇਤਾ ਜਹਰਰ ਹੋਇਆਆ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ 5-5 ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਆ ਦਹ ਇੱ ਕ ਪੂਲ ਬਣਹਕੇ ਇੱ ਕਠਹ
ਟੈੱਸਟ ਕਰਤਹ ਜਹਵੇਿਹ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 5 ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਆ ਜ਼ਵਵੋ ਜ਼ਕਸੇ ਇੱ ਕ ਦਹ ਪੋਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਟੈਸਟ ਆਉਦਹ ਹੈ ਤਾ ਜ਼ਫਰ ਸਹਰੇ 5
ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਆ ਦਹ ਵੱ ਖਰਹ ਵੱ ਖਰਹ ਟੈੱਸਟ ਜ਼ਲਆ ਜਹਵੇਿਹ ਅਤੇ ਐਕੀਸ਼ਨ ਪਲਹਨ ਤਜ਼ਹਤ ਅਿਲਰ ਕਹਰਵਹਈ ਕਰਤਰ ਜਹਵੇਿਰ। ਉਨ੍ਾ
ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਇਸ ਰੈਜ਼ਪਿ ਟੈਸਟ ਜ਼ਕੱ ਟਾ ਜ਼ਮਲਣ ਨਹਲ ਪਜ਼ਹਲਾ ਜੋ ਨਤਰਜ਼ਜਆਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰ ਧਿਰ ਕਹਰਵਹਈ ਜ਼ਵਵ ਦੇਰਰ ਹੁੰ ਦਰ ਸਰ
ਉਹ ਕੰ ਮ ਸੋਖਹ ਤੇ ਜਲਦਰ ਹੋ ਜਹਵੇਿਹ।
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ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰਰ ਰਹਣਹ ਸੋਢਰ ਨੇ ਜੇਰੇ ਇਲਹਜ ਕੋਰੋਨਹ ਮਰਰਜ਼ ਨਹਲ ਵਰਿਰਓ ਕਹਨਫ਼ਰੰ ਸ ਰਹਹੀ ਕਰਤਰ ਿੱ ਲਬਹਤ, ਜਲਦਰ
ਜ਼ਸਹਤਮੰ ਦ ਹੋਣ ਦਰ ਕਰਤਰ ਦੁਆ, ਪੂਰੇ ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਦਹ ਜ਼ਵੀਸ਼ਵਹਸ ਜ਼ਦਵਹਇਆ
ਹਸਪਤਹਲ ਜ਼ਵਵ ਦਹਖਲ ਮਰਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਹਜ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਹਨਹ ਸਰਰਰਕ ਇੰ ਪਰੂਵਮੈਟ ਦਰ ਜਹਣਕਹਰਰ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰਰ ਨੂੰ
ਜ਼ਦੱ ਤਰ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ( )
ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰਰ ਰਹਣਹ ਿੁਰਮਰਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੋਢਰ ਨੇ ਮੰ ਿਲਵਹਰ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਹਲ ਜ਼ਵਵ ਜੇਰੇ ਇਲਹਜ ਕੋਰੋਨਹ
ਪਹਜ਼ਰਜ਼ਟਵ ਪੰ ਜਹਬ ਪੁਜ਼ਲਸ ਦੇ ਜਵਹਨ ਨਹਲ ਵਰਿਰਓ ਕਹਲ ਦੇ ਰਹਹੀ ਿੱ ਲਬਹਤ ਕਰਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਹ ਹਹਲਵਹਲ ਪੁੱ ਜ਼ ਆ। ਉਨ੍ਾ
ਮਰਰਜ਼ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲਹਜ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਹਲ ਜ਼ਵਵ ਿਹਕਟਰਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰ ਰੋਜ਼ਹਨਹ ਸਰਰਰ ਜ਼ਵੱ ਵ ਹੋ ਰਹਰ
ਇੰ ਪਰੂਵਮੈਟ ਬਹਰੇ ਜਹਣਕਹਰਰ ਹਹਸਲ ਜ਼ਕਤਰ। ਰਹਣਹ ਸੋਢਰ ਨੇ ਮਰਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਵਰ ਤਰ੍ਾ ਨਹਲ ਘਬਰਹਉਣ
ਦਰ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਰ ਤਰ੍ਾ ਉਸਦੇ ਨਹਲ ਹਨ। ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰਰ ਨੇ ਮਰਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਉਸਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵਵ
ਆਉਣ ਵਹਲੇ ਸਹਰੇ 34 ਲੋ ਕਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਹ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾ ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਨੈਿੇਜ਼ਟਵ ਆਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਨਹਲ ਹੁਣ ਸਹਰੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਹਨ।
ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰਰ ਨਹਲ ਿੱ ਲਬਹਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਮਰਰਜ਼ ਨੇ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਹਲ ਜ਼ਵੱ ਵ ਵਧਿਰਆ ਇਲਹਜ ਜ਼ਮਲ
ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹਕਟਰਾ ਵੱ ਲੋ ਉਸ ਦਰ ਜ਼ਸਹਤ ਦਰ ਰੋਜ਼ਹਨਹ ਪੜਤਹਲ ਕਰਤਰ ਜਹ ਰਹਰ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ 3 ਟਹਈਮ ਦਹ ਪੌੀਸ਼ਜ਼ਟਕ
ਖਹਣਹ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਰੋਜ਼ਹਨਹ ਕਸਰਤ ਕਰ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ ਤੇ ਵਰਿਰਓ ਕਹਲ ਦਰਜ਼ਮਆਨ ਕਸਰਤ ਵਰ ਕਰਕੇ
ਜ਼ਵਖਹਈ। ਰਹਣਹ ਿੁਰਮਰਤ ਸੋਢਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪੰ ਜਹਬ ਪੁਜ਼ਲਸ ਦੇ ਜਵਹਨ ਪਰਮਜੋਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦਰ ਜਲਦਰ ਜ਼ਸਹਤਮੰ ਦ ਹੋਣ ਦਰ
ਅਰਦਹਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਕਸਰ ਵਰ ਤਰ੍ਾ ਦਰ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਝਜਕ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਸਵਲ
ਹਸਪਤਹਲ ਦੇ ਿਹਕਟਰਾ ਨਹਲ ਿੱ ਲਬਹਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਮਰਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਿਰਆ ਇਲਹਜ ਉਪਲਬਧਿ ਕਰਵਹਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਹ ਤਾ ਜੋ ਉਸ
ਦਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਦਰ ਠਰਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾ ਲਈ ਇਹ ਰਹਹਤ ਵਹਲਰ ਿੱ ਲ ਹੈ ਜ਼ਕ ਪਹਜ਼ਰਜ਼ਟਵ
ਮਰਰਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵੱ ਵ ਆਉਣ ਵਹਲੇ ਸਹਰੇ ਲੋ ਕਾ ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਦਰ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਿੇਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ , ਜ਼ਜਸ ਨਹਲ ਕਜ਼ਮਿਜ਼ਨਟਰ
ਟਰਾਸਜ਼ਮੀਸ਼ਨ ਦਹ ਖ਼ਤਰਹ ਟਲ ਜ਼ਿਆ ਹੈ।
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ਐਸਬਰਆਈ ਬੈਕ ਨੇ ਕੋਰੋਨਹ ਜ਼ਖਲਹਫ ਜੰ ਿ ਜ਼ਵਵ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਹਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤਹ ਸਜ਼ਹਯੋਿ, 400 ਮਹਸਕ ਅਤੇ 100 ਸੈਨੇਟਹਈਜ਼ਰ
ਜ਼ਿਪਟਰ ਕਜ਼ਮੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਪੇ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਕੋਰੋਨਹ ਜ਼ਖਲਹਫ ਜੰ ਿ ਜ਼ਵਵ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਹਸਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਦੇਣ ਵਜੋ ਐਸਬਰਆਈ ਬੈਕ ਦੇ ਰਰਜਨਲ
ਮੈਨੇਜਰ ਰਹਕੇੀਸ਼ ਜ਼ਜੰ ਦਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਧਿਕਹਰਰ ਰੋਜ਼ਹਤ ਧਿਵਨ ਨੇ ਜ਼ਿਪਟਰ ਕਜ਼ਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ; ਕੁਲਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੂੰ 400 ਮਹਸਕ ਅਤੇ 100
ਸੈਨੇਟਹਈਜ਼ਰ ਜ਼ਦੱ ਤੇ। ਜ਼ਿਪਟਰ ਕਜ਼ਮੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਸਬਰਆਈ ਬੈਕ ਦਹ ਧਿੰ ਨਵਹਦ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਇਹ ਮਹਸਕ ਅਤੇ
ਸੈਨੇਟਹਈਜ਼ਰ ਕੋਰੋਨਹ ਦਰ ਰੋਕਥਹਮ ਜ਼ਵਵ ਜੁਟੇ ਮੁਲਹਜ਼ਮਾ ਜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਆ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਹਣਿੇ।
ਜ਼ਿਪਟਰ ਕਜ਼ਮੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਹ ਕੋਰਨ
ੋ ਹ ਜ਼ਖਲਹਫ ਜੰ ਿ ਨੂੰ ਜ਼ਜੱ ਤਣ ਲਈ ਸਹਜ਼ਰਆਆ ਦਹ ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਜ਼ਰੂਰਰ ਹੈ । ਇਸ ਜੰ ਿ ਜ਼ਵਵ
ਪਜ਼ਹਲਾ ਤੋ ਹਰ ਕਈ ਸਮਹਜਸੇਵਰ ਸੰ ਸਥਹਵਾ ਵੱ ਲੋ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਨੂੰ ਖਹਣਹ, ਰਹੀਸ਼ਨ, ਮਹਸਕ ਜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਰ ਵਸਤੂਆਆ ਵੰ ਿਰਆਆ ਜਹ
ਰਹਰਆਆ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜਰ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱ ਜ ਐਸਬਰਆਈ ਵੱ ਲੋ ਵਰ ਆਪਣੇ ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਵਜੋ ਪ੍ਰੀਸ਼ਹਸਨ ਨੂੰ ਮਹਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਹਈਜ਼ਰ
ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਿਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਪਟਰ ਕਜ਼ਮੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਆਮ ਲੋ ਕ ਵਰ ਸਰਕਹਰ ਵੱ ਲੋ ਜਹਰਰ ਸਹਵਧਿਹਨਰਆਆ ਦਰ ਪਹਲਨਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ
ਜ਼ਵਵ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਕੋਰੋਨਹ ਜ਼ਖਲਹਫ ਇਸ ਜੰ ਿ ਜ਼ਵੱ ਵ ਆਪਣਹ ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਸਰਕਹਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਹਸਨ
ਵੱ ਲੋ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਦਰ ਘੜਰ ਜ਼ਵਵ ਜ਼ਦਨ ਰਹਤ ਕੰ ਮ ਕਰਤਹ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰ੍ਾ ਦਰ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਹ ਆਵੇ ਇਸ
ਲਈ ਲੋ ਕ ਵਰ ਆਪਣਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਜਹਰਰ ਜ਼ਨਯਮਾ ਅਤੇ ਸਹਵਧਿਹਨਰਆਆ ਦਰ ਪਹਲਨਹ ਕਰਨ।
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ਕਣਕ ਦੇ ਨਹੜ ਦਰ ਅੱ ਿ ਬੁਝਹਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤਾ ਜ਼ਵੱ ਵ ਉਤਰੇ ਐੱਸਿਰਐੱਮ, ਸਟਹਫ ਦੇ ਨਹਲ ਜ਼ਮਲ ਕੇ ਅੱ ਿ ਤੇ ਪਹਇਆ ਕਹਬੂ
ਜ਼ਰਰਹ ਨੈੀਸ਼ਨਲ ਹਹਈਵੇ ਤੋ ਿੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਐਸਿਰਐੱਮ ਰਣਜਰਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਖੇਤਾ ਜ਼ਵੱ ਵ ਲੱਿਰ ਅੱ ਿ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਅੱ ਿ ਬੁਝਹਉਣ ਉੱਤਰੇ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ( )
ਕਸਬਹ ਜ਼ਰਰਹ ਜ਼ਵੱ ਵ ਮੰ ਿਲਵਹਰ ਨੂੰ ਐੱਸਿਰਐੱਮ ਜ਼ਰਰਹ ਸ੍ਰ. ਰਣਜਰਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰ ਟਰਮ ਦਰ ਬਦੌਲਤ ਇੱ ਕ ਵੱ ਿਹ ਹਹਦਸਹ ਹੋਣ ਤੋ ਬਵ
ਜ਼ਿਆ। ਨੈੀਸ਼ਨਲ ਹਹਈਵੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦਰਕ ਖੇਤਾ ਜ਼ਵੱ ਵ ਕਣਕ ਦੇ ਨਹੜ ਨੂੰ ਲੱਿਰ ਹੋਈ ਅੱ ਿ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐੱਸਿਰਐੱਮ ਜ਼ਰਰਹ ਖ਼ੁਦ ਅੱ ਿ ਬੁਝਹਉਣ
ਖੇਤਾ ਜ਼ਵੱ ਵ ਉੱਤਰ ਿਏ। ਉਨ੍ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਾ ਦੇ ਿੰ ਨਮੈਨ, ਿਰਹਈਵਰ ਅਤੇ ਸਟਹਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰ ਅੱ ਿ ਬੁਝਹਉਣ ਲੱਿੇ। ਕੁੱ ਝ ਹਰ ਜ਼ਮੰ ਟਾ ਦਰ
ਜ਼ਮਹਨਤ ਦੇ ਬਹਅਦ ਅੱ ਿ ਤੇ ਕਹਬੂ ਪਹ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਅੱ ਿ ਲੱਿਰ ਹੋਈ ਸਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਹਲ ਹਰ ਕਣਕ ਦਰ ਹਜ਼ਹਰਹ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਖੜਰ
ਹੋਈ ਸਰ, ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਅੱ ਿ ਪਹੁੰ ਵਣ ਤੋ ਬਹਅਦ ਕਹਫਰ ਨੁਕਸਹਨ ਹੋ ਸਕਦਹ ਸਰ।
ਜ਼ਵਸਥਹਰ ਸਜ਼ਹਤ ਜਹਣਕਹਰਰ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਿਰਐੱਮ ਰਣਜਰਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਰ ਟਰਮ ਨਹਲ ਨੈੀਸ਼ਨਲ ਹਹਈਵੇ ਤੋ ਲੰਘ
ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਾ ਨੇ ਦੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਖੇਤ ਜ਼ਵੱ ਵ ਕਣਕ ਦੇ ਨਹੜ ਨੂੰ ਅੱ ਿ ਲੱਿਰ ਹੋਈ ਸਰ ਤੇ ਅੱ ਿ ਬੁਝਹਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਸਰਫ਼ 2 ਹਰ ਲੋ ਕ ਸਨ ਜੋ ਜ਼ਕ
ਅੱ ਿ ਤੇ ਕਹਬੂ ਨਹੀ ਪਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਜ਼ਦਆਆ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਿੱ ਿਰ ਤੋ ਉੱਤਰ ਕੇ ਖੇਤ ਜ਼ਵੱ ਵ ਪਹੁੰ ਵੇ ਤੇ ਲੋ ਕਾ ਦਰ ਅੱ ਿ ਬੁਝਹਉਣ
ਜ਼ਵੱ ਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਿੇ। ਉਨ੍ਾ ਦਰ ਸਹਰਰ ਟਰਮ ਵਰ ਇਸ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵੱ ਵ ਜੁੱ ਟ ਿਈ। ਦਰਖਤਾ ਦਰਆਆ ਟਹਹਣਰਆਆ ਨਹਲ ਅੱ ਿ ਬੁਝਹਉਣ ਦਹ ਕੰ ਮ
ੀਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਹ ਜ਼ਿਆ ਅਤੇ 10 ਜ਼ਮੰ ਟ ਬਹਅਦ ਹਰ ਅੱ ਿ ਬੁਝਹ ਜ਼ਦੱ ਤਰ ਿਈ। ਐੱਸਿਰਐੱਮ ਜ਼ਰਰਹ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਅੱ ਿ ਜ਼ਬਜਲਰ ਦਰਆਆ ਤਹਰਾ
ਦੇ ਸਪਹਰਜ਼ਕੰ ਿ ਹੋਣ ਨਹਲ ਲੱਿਰ ਸਰ ਜ਼ਜਸਨੂੰ ਸਮੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦੇ ਹਰ ਬੁਝਹ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਅੱ ਿ ਲੱਿਰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦਰਕ
ਹਰ ਕਣਕ ਦਰ ਫਸਲ ਖੜ੍ਰ ਸਰ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਅੱ ਿ ਪਹੁੰ ਵਣ ਨਹਲ ਕਹਫਰ ਨੁਕਸਹਨ ਹੋ ਸਕਦਹ ਸਰ।
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