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ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਿੈ ਕੇ ਆਉਣ ਿਈ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 4310 ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ ਨਰੂੰ ਜਾ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪ੍ਸ- ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ
ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ 2419 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 1083 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ ਦੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦਰੀਦ
ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਰੀਦ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਤੋ ਬਚ੍ਅ ਿਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ੍ਵਧ੍ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਬਣ੍ਈ ਜਾ੍ ਰਹੀ ਹੈ ਯਕੀਨਰੀ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020 ( )
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਵੱ ਿੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਰੀਦ ਸਬੰ ਧੀ ਸ੍ਰੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਿ ਹਨਰ। ਉਨਰਲਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥ੍ਮ ਿਈ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਨਰੂੰ ਸੈਨਰੇਟ੍ਈਜਾ ਕੀਤ੍ ਜਾ੍ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ ਅਤੇ
ਿੇ ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ ਨਰੂੰ ਮ੍ਸਕ ਤੇ ਸੈਨਰੇਟ੍ਈਜ਼ਰ ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਹਨਰ। ਉਨਰਲਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਿੈ ਕੇ ਆਉਣ ਿਈ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ
ਹੁਣ ਤੱ ਕ 4310 ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ ਨਰੂੰ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਪ੍ਸ ਜਾ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਰ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਭੀਂ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਿਈ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ ਨਰੂੰ ਮੰ ਡੀਆਂ
ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਿਈ ਵੱ ਖਰੇ ਵੱ ਖਰੇ ਜ਼ਦਨਰ ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਹਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤ੍ਜ਼ਬਕ ਹੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਫ਼ਸਿ ਿੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨਰ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਵ੍ੀੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਰੀਦ ਦੌਰ੍ਨਰ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਤੋ ਬਚ੍ਅ ਸਬੰ ਧੀ ਸ੍ਰੀਆਂ
ਿੋ ਂੀਦੀਆਂ ਸ੍ਵਧ੍ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਯਕੀਨਰੀ ਬਣ੍ਈ ਜਾ੍ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਡਸਟਟਜ਼ਸੰ ਗ ਨਰੂੰ ਬਣ੍ਏ ਰੱ ਖਣ ਿਈ ਮੰ ਜ਼ਡਆਂ ਜ਼ਵਚ ਵੱ ਖਰੇ
ਵੱ ਖਰੇ ਬਿ੍ਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵ੍ ਕੇ ਮ੍ਰਜ਼ਕੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਰਲਾਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ ਿਈ ਪੀਣ ਵ੍ਿ੍ ਪ੍ਣੀ ਤੇ ਪਖ੍ਜ਼ਨਰਆਂ
ਦੇ ਵੀ ਪੁਖ਼ਰੀਦਤ੍ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਰ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 16 ਅਪ੍ਰੈਿ ਸ਼੍ਮ ਤੱ ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ 2419 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ
ਟਨਰ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 1083 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ , ਜ਼ਜਾਸ ਜ਼ਵਚੋ ਪਨਰਗਰੇਨਰ ਵੱ ਿੋ 58 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ, ਮ੍ਰਕਫੈੱਡ
ਵੱ ਿੋ 295, ਪਨਰਸਪ ਵੱ ਿੋ 50, ਪੰ ਜਾ੍ਬ ਵੇਅਰਹ੍ਊਸ ਵੱ ਿੋ 628, ਐਫਸੀਆਈ ਵੱ ਿੋ 52 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਉਨਰਲਾਂ ਨਰੇ ਭਰੋਸ੍ ਜ਼ਦਵ੍ਇਆ ਜ਼ਕ ਖ਼ਰੀਦਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੌਰ੍ਨਰ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ ਨਰੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਰਹੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ੍ਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਿ ਦ੍ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਦ੍ਣ੍ ਖ਼ਰੀਦਰੀਜ਼ਦਆ ਜਾ੍ਵੇਗ੍।
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ਜ਼ਵਧ੍ਇਕ ਜ਼ਪੰ ਕੀ ਨਰੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਮ੍ਰਟ ਰ੍ਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਡ ਧ੍ਰਕਾਂ ਨਰੂੰ ਜ਼ਤੰ ਨਰ ਮਹੀਨਰੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਵੰ ਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜ਼ਕਹ੍, ਪਜ਼ਹਿੇ ਜ਼ਦਨਰ ਿਗਭਗ 4 ਹਜ਼੍ਰ ਸਮ੍ਰਟ ਰ੍ਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਡ ਧ੍ਰਕਾਂ ਨਰੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪੰ ਜਾ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘਂੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਿੋ ਂਵੰ ਦਾਂ ਨਰ੍ਿ ਮੋੀੇ ਨਰ੍ਿ ਮੋੀ੍ ਜਾੋਂ ਕੇ ਖਂੀ ਹੈ-ਜ਼ਵਧ੍ਇਕ ਜ਼ਪੰ ਕੀ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020
ਜ਼ਵਧ੍ਇਕ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਸ੍ਰ. ਪਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਪੰ ਕੀ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 (ਕੋਰੋਨਰ੍) ਨਰੂੰ
ਮੱ ਦੇਨਰਜ਼ਰ ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਿਗ੍ਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਨਰੂੰ ਦੇਖਜ਼ਦਆਂ ਪੰ ਜਾ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋ ਸਮ੍ਰਟ ਰ੍ਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਡ ਧ੍ਰਕਾਂ ਨਰੂੰ ਜ਼ਤੰ ਨਰ ਮਹੀਜ਼ਨਰਆਂ ਦੀ
ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਵੰ ਡਣ ਦ੍ ਫ਼ੈਸਿ੍ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ , ਜ਼ਜਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨਰਲਾਂ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਬ੍ਰੇ ਕੇ , ਮਧਰੇ ਤੇ ਵ੍ਰਡ ਨਰੰ: 15
ਬੈਕਸ੍ਈਟ ਮ੍ਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਵਖੇ ਸਮ੍ਰਟ ਰ੍ਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਡ ਧ੍ਰਕਾਂ ਨਰੂੰ ਜ਼ਤੰ ਨਰ ਮਹੀਨਰੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੰ ਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜ਼ਵਧ੍ਇਕ ਨਰੇ
ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵ੍ਰ ਦੇ ਜ਼ਦਨਰ ਿਗਭਗ 4 ਹਜ਼੍ਰ ਸਮ੍ਰਟ ਰ੍ਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਡ ਧ੍ਰਕਾਂ ਨਰੂੰ ਕਣਕ ਵੰ ਡੀ ਗਈ ਹੈ , ਕਣਕ ਵੰ ਡ ਦੌਰ੍ਨਰ
ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਡਸਟਟਜ਼ਸੰ ਗ ਦ੍ ਪੂਰ੍ ਜ਼ਖ਼ਰੀਦਆਿ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ।ਜ਼ਵਧ੍ਇਕ ਪਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਪੰ ਕੀ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾ੍ਬ ਕੈਪਟਨਰ
ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਿੋ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿ੍ਘ੍ਯੋਗ ਹੈ, ਪਜ਼ਹਿਾਂ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋ 2 ਰੁਪਏ ਜ਼ਕੱ ਿੋ ਦੇ ਜ਼ਹਸ੍ਬ ਨਰ੍ਿ ਇਹ ਕਣਕ
ਵੰ ਡੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਦਜ਼ਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਸ੍ ਨਰ੍ ਿੈ ਕੇ ਇਹ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਵਚ ਵੰ ਡੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨਰਲਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੂਬੇ ਜ਼ਵਚੋ ਸਭ ਤੋ ਪਜ਼ਹਿ੍
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਕਣਕ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਵਧ੍ਇਕ ਜ਼ਪੰ ਕੀ ਨਰੇ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਿਈ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਦ੍ਿ , ਰੋਟੀ ਦ੍
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਰ੍ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿ ਹੋ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ , ਜ਼ਜਾਸ ਨਰੂੰ ਦੇਖਜ਼ਦਆਂ ਪੰ ਜਾ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ੍ਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ । ਜ਼ਵਧ੍ਇਕ ਨਰੇ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਿੇ ਿਈ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨਰ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦ੍ ਧੰ ਨਰਵ੍ਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਦੀ
ਮਹਾਂਮ੍ਰੀ ਕ੍ਰਨਰ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘਂੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਿੋ ਂਵੰ ਦਾਂ ਨਰ੍ਿ ਮੋੀੇ ਨਰ੍ਿ ਮੋੀ੍ ਜਾੋਂ ਕੇ ਖਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਕਾਂ ਨਰੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਲਾਂ
ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼੍ਨਰੀ ਨਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨਰਲਾਂ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਿਕੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਿੋ ਕਾਂ ਨਰੂੰ ਰ੍ਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘ੍ਟ ਨਰਹੀ ਆਉਣ
ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ੍ਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨਰਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਰੂੰ ਪੂਰ੍ ਕੀਤ੍ ਕੀਤ੍ ਜਾ੍ਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰ੍ਨਰ ਭੁੱ ਖੇ ਪੇਟ ਨਰ੍
ਸੌਵੇਂ। ਇਸ ਤੋ ਇਿ੍ਵ੍ ਉਨਰਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਮ੍ਜਾ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥ੍ਵਾਂ ਦ੍ ਧੰ ਨਰਵ੍ਦ ਵੀ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਜਾਨਰਲਾਂ ਵੱ ਿੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਿੋ ਕਾਂ ਨਰੂੰ ਿੰਗਰ ਖੁਆਇਆ ਜਾ੍
ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ ਤੇ ਰ੍ਸ਼ਨਰ ਵੀ ਵੰ ਜ਼ਡਆ ਜਾ੍ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ।
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ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪੋਜਾਜ਼ਟਵ ਕੋਸ ਦੀ ਸੂਚਨਰ੍ ਜ਼ਮਿਜ਼ਦਆਂ ਹੀ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਨਰੇ ਸੀਿ ਕੀਤ੍ ਪੂਰ੍ ਜ਼ਪੰ ਡ, ਮਰੀਜ਼ ਨਰੂੰ ਆਈਸੋਿੇਸ਼ਨਰ ਵ੍ਰਡ ਚ ਕੀਤ੍
ਜ਼ਸ਼ਫ਼ਟ -ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ
ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਰੇ ਪੋਜਾਜ਼ਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੇਸਾਂ ਨਰੂੰ ਿੱਭਣ ਿਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਿ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਿ (

) ਜ਼ਪੰ ਡ ਵ੍ਂ੍ ਭ੍ਈ ਕ੍ ਜ਼ਵਚ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪੋਜਾਜ਼ਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਮਿਣ ਤੋ ਬ੍ਅਦ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਨਰੇ ਪੰ ਜਾ੍ਬ

ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋ ਜ਼ਨਰਰਧ੍ਜ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕ੍ਿ ਤਜ਼ਹਤ ਕ੍ਰਵ੍ਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੈ । ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਨਰੇ ਪੋਜਾਜ਼ਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਨਰੂੰ ਜ਼ਸਵਿ
ਹਸਪਤ੍ਿ ਦੇ ਆਈਸੋਿੇਸ਼ਨਰ ਵ੍ਰਡ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਸ਼ਫ਼ਟ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤ੍ ਹੈ ਨਰ੍ਿ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵ੍ਰਕ ਮਟਬਰਾਂ ਨਰੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰਨਰਟ੍ਈਨਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤ੍
ਹੈ। ਇਹ ਜਾ੍ਣਕ੍ਰੀ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਉਨਰਲਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੁਜ਼ਧਆਣ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਵੱ ਿੋ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਰੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਿ ਨਰੂੰ ਜ਼ਿਖਤੀ
ਸੂਚਨਰ੍ ਭੇਜਾੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਜਾਸ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਏ ਿੋ ਕਾਂ ਦੀ ਤਿ੍ਸ਼ ਕਰਨਰ ਿਈ ਜ਼ਿਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ
ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੁਜ਼ਧਆਣ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਵੱ ਿੋ ਜ਼ਚੱ ਠਾੀ ਜ਼ਮਿਦੇ ਹੀ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਵੱ ਿੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਏ ਿੋ ਕਾਂ ਨਰੂੰ
ਿੱਭਣ ਦੀ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਰਲਾਂ ਨਰੂੰ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵ੍ਰ ਨਰੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੋਜਾੇਜ਼ਟਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਰ੍ ਜ਼ਮਿੀ। ਜ਼ਜਾਸ ਤੋ ਬ੍ਅਦ
ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਨਰੂੰ ਸੀਿ ਕਰਕੇ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿੋ ਜ਼ਨਰਰਧ੍ਜ਼ਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕ੍ਿ ਤਜ਼ਹਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵ੍ਿੇ ਿੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਸ੍ਰੀ. ਅਜ਼ਮਤ ਗੁਪਤ੍, ਜ਼ਸਵਿ ਸਰਜਾਨਰ ਡ੍. ਨਰਵਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵ੍ਈ ਹੇਠਾ ਪੁਜ਼ਿਸ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ
ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀ ਖ਼ਰੀਦੁਦ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵੱ ਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਵ੍ਈ ਦੀ ਜ਼ਨਰਗਰ੍ਨਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਰ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਿੋ ਕਾਂ ਨਰੂੰ ਅਪੀਿ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਜ਼ਖਿ੍ਫ ਚੱ ਿ ਰਹੀ ਿਂ੍ਈ ਜ਼ਵੱ ਚ ਉਹ ਿੋ ਕਾਂ ਦ੍
ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਕਿਉਜ਼ਕ ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਡਸਟਟਜ਼ਸੰ ਗ ਦ੍ ਪ੍ਿਨਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਇਰਸ ਨਰੂੰ ਫੈਿਣ ਤੋ
ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨਰਲਾਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਿੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਤੋ ਜ਼ਬਨਰਾਂ ਇਸ ਿਂ੍ਈ ਨਰੂੰ ਜ਼ਜਾੱ ਤਣ੍ ਮੁਸ਼ਕਿ ਹੈ ਇਸ ਿਈ ਿੋ ਕ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦ੍ ਪ੍ਿਨਰ
ਕਰਨਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ।
ਜ਼ਸਵਿ ਸਰਜਾਨਰ ਡ੍. ਨਰਵਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪੋਜਾਜ਼ਟਵ ਕੇਸ ਨਰੂੰ ਨਰੂੰ ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ
ਆਈਸੋਿੇਟ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵ੍ਿੇ 10 ਪਜ਼ਰਵ੍ਕ ਮਟਬਰਾਂ ਨਰੂੰ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਇਕਾਂਤਵ੍ਸ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ੳਨਰਲਾਂ ਦੇ
ਕਰੋਨਰ੍ ਟੈਸਟ ਿਈ ਸਟਪਿ ਵੀ ਿਏ ਗਏ ਹਨਰ। ਉਨਰਲ੍ ਜ਼ਜ਼ਿ੍ ਜ਼ਨਰਵ੍ਸੀਆਂ ਨਰੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਘਬਰ੍ਹਟ ਜ਼ਵੱ ਚ ਨਰ੍ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸ਼ਣ
ਵੱ ਿੋ ਜਾ੍ਰੀ ਜ਼ਹਦ੍ਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿਣ੍ ਕਰਨਰ ਦੀ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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