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ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਭਰਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੀ ਦੇਖਭਰਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਹੈ - ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧੂ
ਜ਼ਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦਜੂੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ  ੱਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ ਚ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾ ਜ਼ ਚ  ਾਧਾ ਹੋਇਆ

ਹੈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ
ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ ਲੈਬਰੋੇਟਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 4 ਮਈ ( ) ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ ਚ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਭਰਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੀ ਦੇਖਭਰਾਲ ਕਰਨਾ
ਸਾਡਾ ਪਜ਼ਹਲਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਜ਼ੋਿਪੁਰ ਜ਼ ਚ ਕੋਜ਼ ਡ

19 ਦੇ ਕੰਮਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।  ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਇਹ ਗਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜ਼ਕ
ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਨੰੂ ਕੰਟਰਲੋ ਕਰਨ ਜ਼ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਧੀਆ ਚੱਲ ਜ਼ਰਹਾ ਸੀ ਪਰ 7
ਹਜ਼ਿਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਆ ਲੋਕਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾ ਜ਼ ਚ  ਾਧਾ ਜ਼ਿਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਕਧੇ ਨਾ ਕਧੇ ਦਾ ਘਰ

 ਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸੈਪਜ਼ਲੰਗ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਝੁ ਜ਼ਦਨਾ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੈਪਜ਼ਲੰਗ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  

ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੂਬੇ ਜ਼ ੱਚ ਸਪੈਲਾ ਦੀ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੰੂ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀ  ਾਜ਼ਲਆਂ ਨਾਲ
ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤਾ ਜੋ  ੱਧ ਤੋ  ੱਧ ਨਮਜ਼ੂਨਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਲਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਸਮੇ
ਜ਼ਸਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ ਨੰੂ ਜ਼ਮਲਾ ਕੇ ਕੁੱ ਲ ਅੱਠ ਹਜ਼ਿਾਰ
ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਟੋਮੈਜ਼ਟਕ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾ

ਜ਼ਮਲਣ  ਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾ ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਜ਼ਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਭਰਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਜ਼ ਚ ਮਜੌੂਦਾ ਸਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਲਆ। ਜ਼ਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਕਲੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਨਪਟਨ  ਾਲੇ ਸੰਸਾਧਨਾ
ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਾ ਜ਼ਕ ਪੀਪੀਈ ਜ਼ਕੱਟਾ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਿਰ, ਜ਼ਡਸਇਨਫੈਕਜ਼ਟਡ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ
ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨ ਉਜ਼ਚਤ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਜ਼ ਚ ਬੈੱਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ ਚ

 ੀ  ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ ਧਾਇਕ ਜ਼ਪੰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ ਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਆ ਲਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਹੋਗ ਨਾਲ ਹੀ

ਜ਼ਜੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ
ਜ਼ਿਰੂਰੀ ਜ਼ਨਹਮਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ: ਕਲੁ ੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ ਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਜ਼ ੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ,  ਧੀਕ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ ਕਾਸ) ਰਜ਼ ੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਜ਼ਮੱਤ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ਸ ਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਨ ਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ

ਆਜ਼ਦ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
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ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ ੱਚ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ  ਦੇ 39 ਪੋਜ਼ਿਜ਼ੇਟ  ਐਕਜ਼ਟ  ਕੇਸ,  569 ਸੈਪਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਜ਼ਟ : ਜ਼ਡਪਟੀ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

 

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 4 ਮਈ 2020 ( )

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਸ਼੍ਰ. ਕੁਲ ੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਹਣੁ ਕਲੁ 39 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ  ਦੇ ਐਕਜ਼ਟ  ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹ ਾ
ਦੱਜ਼ਸਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਸੋਮ ਾਰ ਕੋਜ਼ ਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾ) ਦੀਆਂ 54 ਜ਼ਰਪੋਰਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਜਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ ੱਚੋਂ 13 ਜ਼ਰਪੋਰਟਾ
ਪਜੋੇਜ਼ਟ  ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 41 ਜ਼ਰਪੋਰਟਾ ਨੈਗੇਜ਼ਟ  ਆਈਆਂ ਹਨ।  ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ 13 ਜ਼ਰਪੋਰਟਾ ਪੋਜਜ਼ੇਟ  ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹ ਾ

ਜ਼ ੱਚੋਂ 6 ਜ਼ ਅਕਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਆ ਹੋਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤ ਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ ੱਚ 28 ਪੋਜਜ਼ੇਟ  ਕੇਸ ਸਨ,

ਜ਼ਜਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ ੱਚੋਂ 1 ਲੜਕਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤੇ 1 ਜ਼ ਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਮ ਤੱਕ ਕੁੱ ਲ
26 ਐਕਜ਼ਟ  ਪਜੋੇਜ਼ਟ  ਕੇਸ ਸਨ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਜ਼ ੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਕੁੱ ਲ 470 ਲੋਕ ਆ ਚੱੁਕੇ
ਹਨ ,  ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ਚੋਂ 265 ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਆਆ ਹਨ।  ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ ੱਚ 1016 ਲੋਕਾ
ਦੀ ਸੈਪਜ਼ਲੰਗ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ,  ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ਚੋਂ 569 ਸੈਪਲ ਨੈਗੇਜ਼ਟ  ਆ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 39 ਕੇਸ ਪੋਜਜ਼ੇਟ  ਆ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ।  ਬਾਕੀ

ਸੈਪਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ।  ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ ੱਚ ਕੁੱ ਲ ੇੇ ਕੰਟੋਨਮੈਟ ਜਨੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਆ ਹਨ ,  ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ਚੋਂ 4 ਜ਼ਿੀਰਾ
ਇਲਾਕੇ ਜ਼ ੱਚ ਹਨ ।  ਇੱਕ ਕਮਾਲਗੜ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਲਾਕਾ ਅਲੀਕੇ ਜ਼ਪੰਡ ਹੈ ।
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ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5,86,462 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ੱਚੋਂ 5,84,947 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ
ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 4 ਮਈ 2020 ( )

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਕਲੁ ੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਚ ਐਤ ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਿਾਰ 462

ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ੱਚੋਂ  ੱਖ- ੱਖ ਖਰੀਦ ਆਜੰਸੀਆਂ  ੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਿਾਰ 947 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ
ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ ੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਹੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ
ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ ੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾ  ਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋੜੀਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ੱਖ- ੱਖ ਖਰੀਦ
ਆਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਜ ੇਂ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ  ੱਲੋਂ 2,04,137 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ  ੱਲੋਂ  24,288 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ  ੱਲੋਂ
1,46,857 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ  ੱਲੋਂ  1,13,775 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਪੰਜਾਬ  ੇਅਰ ਹਾਊਸ  ੱਲੋਂ 91,600 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ
 ਪਾਰੀਆਂ  ੱਲੋਂ 4290 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੰੂ ਖਾਸੀ, ਜ਼ਿਕੁਾਮ ਜਾ
ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ੇ ਤਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜ਼ ੱਚ ਨਾ ਆ ੇ ਬਲਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ ਖੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਚ ਕਰ ਾਉਣ ਤਾ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ

 ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰਜ਼ੋਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।
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