ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸੰ ਗਤਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਵਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ
ਹਵਵਸਥਾ
ਚਾਹ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਹਰਹਾ ਹੈ ਮੁੱ ਹਈਆ
ਹਿਯਹਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਹਰਆ ਿੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਿੇਟਾਈਜ਼
ਟੂਥ ਬਰੁੱ ਸ਼, ਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ, ਮੁੱ ਗ-ਬਾਲਟੀਆਂ ਆਹਦ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਮਾਿ ਵੀ ਉਪਲਬਧ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 3 ਮਈਜਮਤੀ 26 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੱ ਕ ਿ਼ੋ ਸੰ ਗਤਾਂ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਿ਼ੂਰ ਸਾਜਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ
ਸਕੂਲ੍ ਜਿਖੇ ਬਣੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਿਚ ਰੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ , ਜਿ਼ੱ ਥੇ ਸੰ ਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੁਲ੍ਤ ਲ੍ਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਜਨਆਦੀ
ਿਸਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਿ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰ ਗਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਬਜ ੰ ਡਾ ਦੇ ਸੇਿਾ ਭਾਿ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਸ਼
ਹਨ। ਜਿ਼ਿੇਂ ਜਿ਼ਿੇਂ ਇਹ ਸੰ ਗਤਾਂ ਇੱ ਥੇ ਪੁੱ ਿ਼ੀਆਂ ਸਨ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਿਰੂਰੀ ਲ੍ੋ ੜ ਦੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਟੂਥ ਬਰੱ ਸ਼,
ਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ, ਸੈਂਪੂ, ਮੱ ਛਰ ਮਾਰ ਦਿਾਈ ਅਤੇ ਮੱ ਗ ਬਾਲ੍ਟੀਆਂ ਕਮਰੇ ਅਲ੍ਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ
ਗਏ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਗਤਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖ
ਭਾਲ੍ ਦਾ ਜਿੰ ਮਾਂ ਬਜ ੰ ਡਾ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਜਟਿਾਣਾ ਅਤੇ ਤਜਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ
ਸੌਂਜਪਆ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸੰ ਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲ੍ੋ ੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਿਸਤੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ੍ ਜਿਖੇ

ਜਹਰੇ 125 ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ

ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਪੌਸ਼ਜਟਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਜਿਅਕਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਜਸਹਤਮੰ ਦ ਰੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਤੰ ਗੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਰੋਿਾਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲ੍ੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਨੌਿਿਾਨਾ ਿੇਲ੍ਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਿੀ ਬਹੁਤ ਸਜਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸਡੀਐਮ ਸ: ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇੱ ਥੇ ਰਜਹ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜਿਸੇਸ਼
ਜਖਆਲ੍ ਰੱ ਜਖਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬੈਡ , ਗੱ ਦੇ ਤੇ ਜਸਰਹਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਪੱ ਖੇ ਤੇ ਜਟਊਬ ਲ੍ਾਈਟ ਦਾ
ਪਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਜਰਆਂ ਲ੍ਈ ਜਤੰ ਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਿ਼ੋ ਜਕ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ
ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਜਟਕਤਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਰੱ ਖ ਕੇ ਜਤਆਰ ਕਰਿਾਇਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਸਹਤ ਮਜਹਕਮੇ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਇੱ ਕ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿ਼ੱ ਥੋਂ ਅੱ ਗੇ ਇਹ

ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਲ੍ਿ਼ਾ ਕੇ ਅੱ ਗੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਿ਼ੇ ਢੰ ਗ ਤੇ ਸਾਿਧਾਨੀ ਪੂਰਿਕ ਬਾਕੀ ਸੰ ਗਤਾਂ ਨਾਲ੍
ਸਾਂਝਾਂ ਕਰ ਲ੍ੈਂ ਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱ ਜਚਆ ਲ੍ਈ ਜਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੌਫੀਆਂ ਿੀ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਿ਼ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱ ਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰ ਿੇਲ੍ੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਜਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿ਼ੇਕਰ ਜਕਸੇ ਨੂੰ ਦਿਾਈ ਦੀ ਿ਼ਰੂਰਤ
ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਿਾਈ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਜਲ੍ੰਗ ਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਿ਼ੋ ਉਨਹ ਾਂ
ਦਾ ਮਨੋ ਬਲ੍ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਲ੍ੱਗ-ਅਲ੍ੱਗ ਗਤੀਜਿਧੀਆਂ ਿ਼ਾਂ
ਗੱ ਲ੍ਾਂਬਾਤਾਂ ਤੇ ਪੂਿ਼ਾ-ਪਾ ਰਾਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟਾਫ਼, ਜਸਿਲ੍ ਤੇ ਪੁਜਲ੍ਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ
ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸੰ ਗਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱ ਖ-ਅਰਾਮ ਦਾ ਜਖਆਲ੍ ਰੱ ਜਖਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿ਼ੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ੍
ਨਾ ਆਿੇ।ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਕਮਜਰਆਂ ਨੂੰ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕਰਿਾਇਆ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ।ਿ਼ਦ ਜਕ ਇਸ
ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੇ ਿਰਜਿ਼ਤ ਖੇਤਰ ਜਿਚ ਿ਼ਾਣ ਿਾਲ੍ੇ ਅਮਲ੍ੇ , ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ, ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਿਾਲ੍ੇ ਅਮਲ੍ੇ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ
ਜਕੱ ਟਾਂ ਿੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਮਾਨਦੰ ਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਿੀ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ
ਹਾਿ਼ਰ ਸੰ ਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕੀਤੇ ਇੰ ਤਿ਼ਾਮ ਤੇ ਤਸੱ ਲ੍ੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
I/21852/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ

ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 6.94 ਲੁੱਖ ਮੀਹਿ੍ਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ
1065 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਹਕਸਾਿਾਂ ਿੂੰ ਅਦਾਇਗੀ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 3 ਮਈ :
ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿਲ੍ੇ ’ਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ 6.94 ਲ੍ੱਖ ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਿ਼ੰ ਸੀਆਂ ਿਲ੍ੋਂ
ਖ਼ਰੀਦੀ ਿ਼ਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦੱ ਤੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ
ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਕਣਕ ਦੀ 4,67,080 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਜਲ੍ਫ਼ਜਟੰ ਗ ਿੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ
ਇਹ ਿੀ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਪਛਲ੍ੇ ਜਦਨ ਤੱ ਕ 721697 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਚ ਪੁੱ ਿ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ
ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1065 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਸ. ਮਨਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ
ਪਨਗੇੇ੍ਰਨ ਿਲ੍ੋਂ 199849 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਿਲ੍ੋਂ 178749 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਿਲ੍ੋਂ 154527
ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਿੇਅਰ ਹਾਊਸ ਿਲ੍ੋਂ 108898 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਖ਼ਰੀਦ ਏਿ਼ੰ ਸੀ ਿਲ੍ੋਂ
51886 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਚ ਜਕਸਾਨਾਂ
ਿੀਰਾਂ ਦੇ ਲ੍ਈ ਸਾਰੇ ਸੁਚੱਿ਼ੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਿੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਜਸਆ
ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱ ਤੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ।
I/21853/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ

33 ਹੋਰ ਪਾਹਜਟਵ ਹਰਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਿਾਲ ਹਜਲਹੇ ਹਵਚ ਕਰੋਿਾ ਿਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਹਗਣਤੀ ਹੋਈ 35
-ਸਾਰੇ ਪੰ ਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਸਥਾਿਕ ਸ਼੍ਰੋਤ ਿਹੀਂ-ਹਿਪਟੀ ਕਹਮਸ਼੍ਿਰ
-ਹਜਲਹੇ ਹਵਚ ਪਹੰ ਚਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹਵਚ
-173 ਹੋਰ ਿੈਗੇਹਟਵ ਹਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 3 ਮਈਪੰ ਿ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਲ੍ਏ ਨਮੂਜਨਆਂ ਜਿਚੋਂ 33 ਹੋਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜਰਪੋਟ ਪਾਜਿ਼ਟਿ ਆਉਣ
ਨਾਲ੍ ਹੁਣ ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਕੋਜਿਡ 19 ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੜ ਰਹੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ੍ ਜਗਣਤੀ 35 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਦੀ
ਜਰਪੋਟ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜਿਚ
ਤਬਦੀਲ੍ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਆਈਏਐਸ ਨੇ
ਜਦੱ ਤੀ ਹੈ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ 173 ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈ ਗੇਜਟਗ
ਜਰਪੋਟਾਂ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲ੍ਏ ਸਾਰੇ
ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਦੇ ਨਤੀਿ਼ੇ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਿ਼ਦਜਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਿ਼ਸਥਾਨ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱ ਸਾਂ
ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਿੀ ਿ਼ਾਂਚ ਲ੍ਈ ਭੇਿ਼ੇ ਿ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ
ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿ਼ਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੈ ਗੇਜਟਿ ਪਰਾ ਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਜਫਲ੍ਹਾਲ੍ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿ਼ਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਹਾਲ੍ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜਿਚ ਹੀ ਰਜਹਣਗੇ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜਿ਼ੰ ਨਹ ਾਂ 35 ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਪੋਟਾਂ ਪਾਜਿ਼ਟਿ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਜਿਚੋਂ
33 ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲ੍ੁਜਧਆਣਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਸਭ ਹਾਲ੍
ਦੀ ਘੜੀ ੀਕ ਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਿ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇੰ ਨਹ ਾ ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ
ਦਾਖਲ੍ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜਿਚ ਕਰ ਜਲ੍ਆ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਜਰਿਾਰ ਨੂੰ ਿੀ ਜਮਲ੍ਣ
ਨਹੀਂ ਜਦੱ ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਹਾਲ੍ੇ ਤੱ ਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਤ
ੋ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰ ਕੇਤ ਨਹੀਂ
ਜਮਜਲ੍ਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਰਾਿ਼ਸਥਾਨ ਦੇ ਿ਼ੈਸਮਲ੍ੇ ਰ ਤੋਂ ਿ਼ੋ ਲ੍ੇ ਬਰ ਦੇ 376 ਜਿਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਜਿਚੋਂ ਿੀ 60 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ
ਨੈ ਗੇਜਟਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲ੍ਏ ਿ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿ਼ਦ ਜਕ ਕੁਝ ਦੇ ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੇ ਜਰਿ਼ਲ੍ਟ
ਉਡੀਕੇ ਿ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇੰ ਨਹ ਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲ੍ਿੰ ਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਖੇ ਬਣੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਚ
ਜਹਰਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ।
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