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ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦਆਂ  �ੰਡਆਂ  'ਚ ਕੱਲ੍ਹ  ਾ� ਤੱਕ 7,72,710 �ਆਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਆ ਹੋਈ ਂ�ਦ -ਜ਼ਡਪਟਆ ਕਜ਼� ਨਰ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰਆਦ ਏਜੰਸਆਂ  ਵੱਲੋ 7,72,531 �ਆਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਆ ਕਆਤਆ ਗਈ ਕਈ ਖ਼ਰਆਦ

ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 19 �ਈ 2020 ( )

ਜ਼ਡਪਟਆ ਕਜ਼� ਨਰ ਸ੍ਰ. ਕਲੁਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਂ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਦੱਤਆਂ  ਹਦਾਇਤਾ
�ੁਤਾਜ਼ਬਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦਆਂ  �ੰਡਆਂ  ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਆ ਖ਼ਰਆਦ ਕਆਤਆ ਜਾ ਰਹਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਆ ਖ਼ਰਆਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰਂ ਤਸੱਲਆ ਬਖ਼  ਢੰਗਈ ਕ
ਨਾਲ ਜਾਰਆ ਹੈ। ਜ਼ਡਪਟਆ ਕਜ਼� ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦਆਂ  �ੰਡਆਂ  ਜ਼ਵਚ �ੰਗਈ ਕਲਵਾਰ  ਾ� ਤੱਕ 7 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਿਾਰ

710 �ਆਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਆ ਂ�ਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰਆਦ ਏਜੰਸਆਂ  ਵੱਲੋ 7 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਿਾਰ 531 �ਆਜ਼ਟ੍ਰਕ
ਟਨ ਕਣਕ ਦਆ ਖ਼ਰਆਦ ਕਆਤਆ ਜਾ ਚੱੁਕਆ ਹੈ।

ਜ਼ਡਪਟਆ ਕਜ਼� ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਂ ਜ਼ਕ �ੰਡਆਂ  ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਆ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਹੀਂ ਂਉਣ ਜ਼ਦੱਤਆ ਜਾ ਰਹਆ ਹੈ ਤੇ
�ੰਡਆਂ  ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ �ੁਕੰ�ਲ ਕਆਤੇ ਗਈ ਕਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਂ ਜ਼ਕ ਸੋ�ਵਾਰ  ਾ� ਤੱਕ
ਪਨਗਈ ਕਰੇਨ ਵੱਲੋ 2,64,973 �ਆਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸਆ.ਂਈ ਵੱਲੋ 29,412 �ਆਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, �ਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋ 1,95,412 �ਆਜ਼ਟ੍ਰਕ
ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲੋ 1,52,007 �ਆਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋ 1,22,613 �ਆਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਆਂ  ਵੱਲੋ

8114 �ਆਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਆ ਖ਼ਰਆਦ ਕਆਤਆ ਜਾ ਚੱੁਕਆ ਹੈ ਅਤੇ 94 ਫ਼ਆਸਦਆ ਕਣਕ ਦਆ ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟੰਗਈ ਕ ਕਆਤਆ ਜਾ ਚੱੁਕਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹ ਾ
ਦੱਜ਼ਸਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦਆਂ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰਆਦ ਏਜੰਸਆਂ  ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰਆਂ  ਵੱਲੋ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਆ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗਈ ਕਆ

ਕਆਤਆ ਗਈ ਕਈ ਹੈ।
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ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਲਏ ਗਈ ਕਏ ਸਂਪਲਾ ਜ਼ਵਚੋ 94 ਫ਼ਆਸਦਆ ਜ਼ਨਕਲੇ ਨੈਗੇਈ ਕਜ਼ਟਵ, 30 ਸਂਪਲਾ ਦਆ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ
ਇੰਤਜਾਰ: ਜ਼ਡਪਟਆ ਕਜ਼� ਨਰ

ਜ਼ਕਹਾ,  ਹਣੁ ਤੱਕ ਕੁਲ 1779 ਜ਼ਵਚੋ 1680 ਸਂਪਲ ਪਾਏ ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਨੈਗੇਈ ਕਜ਼ਟਵ,  43 ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ �ਰਆਜ ਠਆਕ ਹੋਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ
 

ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ,  19 �ਈ -
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਆ ਜਾਚ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਆਤੇ ਗਈ ਕਏ ਸਾਰੇ ਸਂਪਲਾ ਜ਼ਵਚੋ 94 ਫ਼ਆਸਦਆ ਸਂਪਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੈਗੇਈ ਕਜ਼ਟਵ
ਜ਼ਨਕਲੇ ਹਨ ।  ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗਈ ਕ ਵੱਲੋ ਹਣੁ ਤਕ ਕੁਲ 1779 ਸਂਪਲ ਲਏ ਗਈ ਕਏ ਸਨ,  ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋ 1680 ਸਂਪਲਾ ਦਆ ਜ਼ਰਪੋਰਟ
ਨੈਗੇਈ ਕਜ਼ਟਵ ਂਈ ਹੈ  ਜਦੋ ਜ਼ਕ 30 ਸਂਪਲਾ ਦਆ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰਆ ਜ਼ਵੱਚ ਪਂਜ਼ਡੰਗਈ ਕ ਹੈ । ਜਦਜ਼ਕ ਕਈ ਸੈੰਪਲ ਜ਼ਰਪਆਟ ਜ਼ਕਤੇ ਗਈ ਕਏ

ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰਆ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹਏੋ ਜ਼ਡਪਟਆ ਕਜ਼� ਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜਪਰੁ  ੍ਰਆ ਕਲੁਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ  ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵੱਚ ਥਰੌਟ ਸਵੈਬ
ਟੈਸਜ਼ਟੰਗਈ ਕ ਦੇ ਕਰਆਬ 94 ਫ਼ਆਸਦਆ �ਾ�ਲੇ ਨੈਗੇਈ ਕਜ਼ਟਵ ਂਏ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰ ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਸਂਪਲ ਟੇਸਜ਼ਟੰਗਈ ਕ ਲਈ

ਇੱਕ ਜ਼ਵਂਪਕ �ੁਜ਼ਹੰ�  ੁਰੂ ਕਆਤਆ ਗਈ ਕਈ ਸਆ,  ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਕੁਲ 1779 ਸਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਆਤੇ ਗਈ ਕਏ ਸਨ ।  ਹਾਜ਼ਸਲ ਹਏੋ
ਨਤਆਜ਼ਜਂ  ਦੇ �ੁਤਾਜ਼ਬਕ 1680 ਸਂਪਲਾ ਦਆ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਈ ਕਜ਼ਟਵ ਂਈ ਹੈ ।  ਜਦੋ ਜ਼ਕ ਹਣੁੇ ਤੱਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵੱਚ ਕੁਲ 43 ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ
�ਰਆਜ਼ਿ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ,  ਜ਼ਜਨ੍ਹ ਾ ਨੰੂ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ  ਦੇ ਂਈਸੋਲੇ ਨ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵੱਚ ਇਲਾਜ ਤੋ ਬਾਅਤ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਹਣੋ ਤੇ ਛੁਟ੍ਆ ਦੇ ਜ਼ਦਤਆ ਗਈ ਕਈ ਹੈ। ਜ਼ਫਲਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵੱਚ ਇਕ ਵਆ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੈੰਪਲਾ ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ

ਭੇਜ਼ਜਂ ਜ਼ਗਈ ਕਂ ਹੈ।  
ਜ਼ਡਪਟਆ ਕਜ਼� ਨਰ  ੍ਰਆ ਕਲੁਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਅਪਆਲ ਕਰਜ਼ਦਂ  ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦਆ ਇਸ ਘੜਆ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸੇ ਵਆ
ਗਈ ਕਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰ ਾਸਨ  ਵੱਲੋ ਇਸ ਜੰਗਈ ਕ ਨੰੂ ਜ਼ਜੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਰੂਰਆ ਕਦ� ਚੱੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ ।  ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਦੇ ਜ਼ਖਲਾਫ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਜ਼ਨਿਯ� ਅਪਣਾ ਕੇ ਜ਼ਜੱਤ ਸਕਦੇ ਹ,ੈ  ਜ਼ਜਸ
ਜ਼ਵੱਚ ਸੋ ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਜ਼ਸੰਗਈ ਕ,  ਬਵੇਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲ਼ਨਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ  ਾਜ਼�ਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਂਪਣੇ

ਂਪ ਸੋ ਲ ਜ਼ਡਸਟੇਜ਼ਸ ਗਈ ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰਆ ਜ਼ਨਿਯ�ਾ ਦਆ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
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ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਖਲਾਫ ਜੰਗਈ ਕ ਜ਼ਵਚ ਸਜ਼ਹਿਯੋਗਈ ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਆਂ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ�ਾਜ ਸੇਵਆ ਸੰਸਥਾਵਾ ਦਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਜ਼ਪੰਕਆ
ਨੇ ਕਆਤਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਂਪਣੇ ਜ਼ਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਆਤਾ ਸਨ�ਾਜ਼ਨਤ

ਜ਼ਕਹਾ, �ੁ ਕਲ ਦਆ ਇਸ ਘੜਆ ਜ਼ਵਚ ਸ�ਾਜ ਸੇਵਆ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵੱਲੋ ਕਆਤੇ ਗਈ ਕਏ ਕੰ�ਾ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਂ ਜਾ
ਸਕਦਾ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 19 �ਈ 2020 ( ) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ �ੱਦਨੇਜ਼ਿਰ ਗੰਈ ਕਭਆਰ ਸਜ਼ਥਤਆ ਨੰੂ ਦੇਖਜ਼ਦਂ  ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਦਆਂ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ�ਾਜ ਸੇਵਆ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵੱਲੋ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਲਈ ਜੋ ਕੰ� ਕਆਤੇ ਗਈ ਕਏ ਹਨ ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ

ਭੁਲਾਇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਵਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਈ ਕਟਾਵਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ  ਜ਼ਹਰਆ ਸ੍ਰ: ਪਰਜ਼�ੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਪੰਕਆ ਨੇ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਦਆਂ  ਸ�ਾਜ ਸੇਵਆ ਸੰਸਥਾਵਾ ਦਾ ਂਪਣੇ ਜ਼ਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜ਼ਵਖੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਂ  ਕਆਤਾ।

ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਜ਼ਪੰਕਆ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਕਟ ਦਆ ਘੜਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਦਆਂ  ਵੱਖ
ਵੱਖ ਸ�ਾਜ ਸੇਵਆ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਜ਼ਨਿਯ�ਾ ਨੰੂ ਜ਼ਧਂਨ ਜ਼ਵੱਚ ਰੱਖਜ਼ਦਂ  ਜ਼ਿਰੂਰਤ�ੰਦਾ ਲੋਕਾ ਦਆ ਜ਼ਦਨ-
ਰਾਤ �ਦਦ ਕਆਤਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾ ਸ�ਾਜ ਸੇਵਆ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵੱਲੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਪਜ਼ਹਲਾ ਤਾ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾ ਨ ਵੰਜ਼ਡਂ

ਜ਼ਗਈ ਕਂ, ਜ਼ਫਰ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੱਡਆ ਜ਼ਗਈ ਕਣਤਆ ਜ਼ਵਚ ਰੋਜ਼ਿਾਨਾ ਲੰਗਈ ਕਰ ਜ਼ਤਂਰ ਕਰ ਕੇ ਵੰਜ਼ਡਂ ਜ਼ਗਈ ਕਂ।
ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਂ ਜ਼ਕ ਇਨ੍ਹ ਾ ਸ�ਾਜ ਸੇਵਆ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵੱਲੋ ਲਗਈ ਕਾਤਾਰ ਲੋਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਸਨ ਨੰੂ �ਾਸਕ, ਸੈਨਆਟਾਈਜ਼ਿਰ,

ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਪਆਪਆਈ ਜ਼ਕੱਟਾ ਵਆ �ੁਹੱਈਂ ਕਰਵਾਈਂ  ਗਈ ਕਈਂ  ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਂ ਜ਼ਕ  ਸ�ਾਜ ਸੇਵਆ ਸੰਸਥਾਵਾ
ਜ਼ਵੱਚ �ਿੰਯਕ ਫਾਉਡ ੇਨ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਲੰਗਈ ਕਰ ਸਵੇਾ, ਹੈਲਜ਼ਪੰਗਈ ਕ ਹਂਡ, ਲਾਈਫ਼ ਸੇਵਰ, ਰਾ�  ਰਨ� ਂ ਰ�, ਰਾਧਾ
ਸੁਂ �ਆ ਡੇਰਾ, �ਾਨਸ ਸੇਵਾ ਸਜ਼�ਤਆ, ਅਜ਼�ੱਤ ਫਾਉਡ ੇਨ, ਰਾਧੇ-ਰਾਧੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ, ਬਾਬਾ ਰਾ�ਲਾਲ ਗੁਈ ਕਰਦੁਂਰਾ
ਲੰਗਈ ਕਰ ਸੇਵਾ  ਾ�ਲ ਹਨ ਜ਼ਜਨ੍ਹ ਾ ਵੱਲੋ � ੁਕਲ ਦਆ ਇਸ ਘੜਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਸਵੇਾ
ਕਆਤਆ ਗਈ ਕਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਵੱਲੋ ਜ਼ਤਂਰ ਕਰਵਾਏ ਗਈ ਕਏ 50 ਹਜ਼ਿਾਰ �ਾਸਕ ਵਆ ਇਨ੍ਹ ਾ ਸ�ਾਜ ਸੇਵਆ

ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੰੂ ਸੌਪੇ ਗਈ ਕਏ ਜੋ ਜ਼ਕ ਅੱਗੇਈ ਕ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇਈ ਕ।
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