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ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਜ਼ਲੱਚ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਲ੍ਰਰਸ ਿ  ਿ  ਏ  ਸਂਪਿਾ ਜ਼ਲਚੋਂ ਕਰਬਲ 88 ਫ਼ਬਸਦਬ ਜ਼ਨਰਕਿੇ ਨੈਰਏੇਜ਼ਟਲ: ਜ਼ਡਿਪਟਬ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ
ਜ਼ਕਹ੍,  ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਿ 1586 ਜ਼ਲਚੋਂ 1402 ਸਂਪਿ ਪ੍  ਜਾ੍ ਚੱੁਕੇ ਹਨਰ ਨੈਰਏੇਜ਼ਟਲ,  128 ਸਂਪਿਾ ਦਬ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪਂਜ਼ਡੰਿਏ

 

ਜ਼ਫਰੋਜਾਪੁਰ,  12 ਿ  -
 

ਕੋਰੋਨਰ੍ ਲ੍ਰਰਸ ਦਬ ਜਾਾਚ ਿ  ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਜ਼ਲੱਚ ਰਕੱਠੇ ਕਬਤੇ ਏ  ਸ੍ਰੇ ਸਂਪਿਾ ਜ਼ਲਚੋਂ ਕਰਬਲ 88 ਫ਼ਬਸਦਬ ਸਂਪਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੈਰਏੇਜ਼ਟਲ ਜ਼ਨਰਕਿੇ
ਹਨਰ ।  ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਲਭ੍ਏ ਲੱਿੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਿ 1586 ਸਂਪਿ ਿ  ਏ  ਸਨਰ,  ਜ਼ਜਾਸ ਜ਼ਲਚੋਂ 1402 ਸਂਪਿਾ ਦਬ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਰਏੇਜ਼ਟਲ ਈ  ਹੈ

 ਜਾਦੋਂ ਜ਼ਕ 128 ਸਂਪਿਾ ਦਬ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਿੈਲੋਰੇਟਰਬ ਜ਼ਲੱਚ ਪਂਜ਼ਡੰਿਏ ਹੈ ।
ਲਧੇਰੇ ਜਾ੍ਣਕ੍ਰਬ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋ  ਜ਼ਡਿਪਟਬ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਜ਼ਫਰੋਜਾਪੁਰ ਸ਼੍ਰਬ ਕੁਿਲੰਤ ਜ਼ਸੰਘ  ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਜ਼ਲੱਚ ਥਰੌਟ ਸਲੈਲ ਟੈਸਜ਼ਟੰਏ ਦੇ
ਕਰਬਲ 88 ਫ਼ਬਸਦਬ ਿ੍ਿਿੇ ਨੈਰਏੇਜ਼ਟਲ ਈ  ਹਨਰ ।  ਉਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਲੱਿੋਂ ਸਂਪਿ ਟੇਸਜ਼ਟੰਏ ਿ  ਰੱਕ ਜ਼ਲਈਪਕ ਿੁਜ਼ਹੰਿ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਬਤਬ ਏ  ਸਬ,  ਜ਼ਜਾਸ ਜ਼ਲੱਚ ਕੁਿ 1586 ਸਂਪਿ ਰਕੱਠੇ ਕਬਤੇ ਏ  ਸਨਰ ।  ਹ੍ਜ਼ਸਿ ਹੋ  ਨਰਤਬਜ਼ਜਾਈਂ ਦੇ ਿੁਤ੍ਜ਼ਲਕ 1402 ਸਂਪਿਾ ਦਬ
ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਰਏੇਜ਼ਟਲ ਈ  ਹੈ ।  ਜਾਦੋਂ ਜ਼ਕ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਜ਼ਲੱਚ ਕੁਿ 44 ਪ੍ਜ਼ਜਾਜ਼ਟਲ ਿਰਬਜ਼ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨਰ,  ਜ਼ਜਾਨਰਲ ਾ ਦ੍ ਜ਼ਸਲਿ
ਹਸਪਤ੍ਿ  ਦੇ ਈ ਸੋਿੇਸ਼ਨਰ ਲ੍ਰਡਿ ਜ਼ਲੱਚ ਰਿ੍ਜਾ ਕਬਤ੍ ਜਾ੍ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ।  ਸ੍ਰੇ ਿਰਬਜ਼ਾ ਨੰੂਰ ਲਧਬਈ ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਲ੍ਲਾ ਉਪਿੱਲਧ

ਕਰਲ੍ ਈਂ ਜਾ੍ ਰਹਬਈਂ ਹਨਰ।
ਉਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਕਾਸਟੇਲਿ ਪਰਿਜਾੋਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਜ਼ਹਿਾ ਹਬ ਜ਼ਸਹਤਿੰਦ ਹੋਕੇ ਹਸਪਤ੍ਿ ਤੋਂ ਛੱੁਟਬ ਿੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ੍ ਚੱੁਜ਼ਕਈ ਹੈ,  ਜ਼ਜਾਸ ਨੰੂਰ
ਕੋਰੋਨਰ੍ ਲ੍ਰਰਸ ਪ੍ਜ਼ਜਾਜ਼ਟਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਲੱਚ ਦ੍ਖਿ ਕਬਤ੍ ਜ਼ਏਈ ਸਬ ।  ਰਸ ਦੇ ਲ੍ਅਦ ਹੁਣ ਕੁਿ 43 ਐਕਜ਼ਟਲ ਕੇਸ
ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਲੱਚ ਹਨਰ ਅਤੇ ਉਨਰਲ ਾ ਜ਼ਲਚੋਂ ਕੋ  ਲਬ ਕੇਸ ਕਜ਼ਰਜ਼ਟਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣਬ ਦ੍ ਨਰਹੀ ਹੈ ।  ਪ੍ਜ਼ਜਾਜ਼ਟਲ ਪ੍  ਏ  ਸ੍ਰੇ ਕੇਸਾ ਨੰੂਰ ਤਤਕ੍ਿ

ਪ੍ਰਭ੍ਲ ਨਰ੍ਿ ਜ਼ਸਲਿ ਹਸਪਤ੍ਿ  ਦੇ ਈ ਸੋਿੇਸ਼ਨਰ ਲ੍ਰਡਿ ਜ਼ਲੱਚ ਜ਼ਸ਼ਫ਼ਟ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤ੍ ਜ਼ਏਈ ਸਬ ।
ਜ਼ਡਿਪਟਬ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਸ਼੍ਰਬ ਕੁਿਲੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇਰ ਿੋਕਾ ਨੰੂਰ ਅਪਬਿ ਕਰਜ਼ਦਈਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦਬ ਰਸ ਘੀਬ ਜ਼ਲੱਚ ਜ਼ਕਸੇ ਲਬ ਏਿ ਨੰੂਰ ਿੈ ਕੇ
ਘਲਰ੍ਉਣ ਨਰ੍ ਜ਼ਕਿਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ  ਲੱਿੋਂ ਰਸ ਜੰਾਏ ਨੰੂਰ ਜ਼ਜੱਾਤਣ ਿ  ਸ੍ਰੇ ਜ਼ਰੂਰਬ ਕਦਿ ਚੱੁਕੇ ਜਾ੍ ਰਹੇ ਹਨਰ ।  ਉਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਿੋਕ
ਕੋਰੋਨਰ੍ ਲ੍ਰਰਸ  ਦੇ ਜ਼ਖਿ੍ਫ ਰਸ ਿੀ੍  ਨੰੂਰ ਕੱੁਝ ਜ਼ਨਰਿਯਿ ਅਪਣ੍ ਕੇ ਜ਼ਜੱਾਤ ਸਕਦੇ ਹੈ,  ਜ਼ਜਾਸ ਜ਼ਲੱਚ ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਡਿਸਟੇਜ਼ਸੰਏ,  ਲੇਲਜਾਲ੍ ਲ੍ਹਰ

ਨਰ੍ ਜ਼ਨਰਕਲ਼ਨਰ੍ ਅਤੇ ਸਫ਼੍  ਲਣ੍  ਰੱਖਣ੍ ਸ਼੍ਜ਼ਿਿ ਹੈ ।
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ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਨੰੂਰ ਦੋ ਲ੍ਰ ਸੈਨੇਰਟ੍ ਜਾ ਕਰ ਚੱੁਕਬ ਹੈ ਨਰਏਰ ਕੌਸਿ: ਜ਼ਡਿਪਟਬ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ
ਜ਼ਕਹ੍, 1.30 ਿੱਖ ਦਬ ਈਲ੍ਦਬ ਨੰੂਰ ਕਲਰ ਕਰਨਰ ਿ  ਦੋ ਹਜ਼੍ਰ ਿਬਟਰ ਸੋਡਿਬਅਿ ਹ੍ ਪੋ ਕਿੋਰ੍ ਡਿ ਕੈਿਬਕਿ ਦ੍ ਜ਼ਛੀਕ੍ਅ ਕਬਤ੍

ਜ਼ਏਈ ਹੈ
ਪੰਜਾ ਜ਼ਲਸ਼ੇਸ਼ ਟਬਿਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰਰ ਜ਼ਲ੍ਰਏੇਡਿ ਦਬਈਂ ਏੱਡਿਬਈਂ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਰ ਜ਼ਲੱਚ ਰੱੁਝਬਈਂ ਹੋ ਈਂ ਹਨਰ: ਨਰਏਰ ਕੌਸਿ

 ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 12 ਿ 

ਕੋਰੋਨਰ੍ ਲ੍ਰਰਸ ਦਬ ਿਹਾਿ੍ਰਬ ਦੇ ਿੱਦੇਨਰਜ਼ਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਨੰੂਰ ਲੈਕਟਬਰਬਈ ਿੁਕਤ ਰੱਖਣ ਿ  ਜਾਬਲ੍ਣੂ ਨਰ੍ਸ਼ਕ ਕੈਿਬਕਿ ਦ੍ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੇ
ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਲੱਚ ਦੋ ਲ੍ਰ ਜ਼ਛੀਕ੍ਅ ਕਬਤ੍ ਜਾ੍ ਚੱੁਜ਼ਕਈ ਹੈ।  ਰਸ ਿੁਜ਼ਹੰਿ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ 1.30 ਿੱਖ ਈਲ੍ਦਬ ਨੰੂਰ ਕਲਰ ਕਰਨਰ ਿ  2 ਹਜ਼੍ਰ
ਿਬਟਰ ਕੈਿਬਕਿ ਸਪਰੇਅ ਦ੍ ਜ਼ਛੀਕ੍ਅ ਕਬਤ੍ ਜ਼ਏਈ ਹੈ।  ਰਹ ਜਾ੍ਣਕ੍ਰਬ ਜ਼ਡਿਪਟਬ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰਬ ਕੁਿਲੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇਰ ਜ਼ਦੱਤਬ।
ਉਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਲੱਿੋਂ ਸਿੱੁਚੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਨੰੂਰ ਲੈਕਟਬਰਬਈ ਿੁਕਤ ਰੱਖਣ ਿ  ਜ਼ਲਸ਼ੇਸ਼ ਿੁਜ਼ਹੰਿ ਚਿ੍  ਜਾ੍ ਰਹਬ ਹੈ, ਜ਼ਜਾਸ ਤਜ਼ਹਤ
ਪੇਡੂਿ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾ  ਖੇਤਰਾ ਜ਼ਲੱਚ ਰੋਜ਼੍ਨਰ੍ ਸਪਰੇਅ ਕਬਤਬ ਜਾ੍ ਰਹਬ ਹੈ।  ਉਨਰਲ ਾ ਦੱਜ਼ਸਈ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਲੱਚ ਲੈਕਟਬਰਬਈ ਿ੍ਰੂ ਸਪਰੇਅ ਦੋ
ਲ੍ਰ ਹੋ ਚੱੁਕ੍ ਹੈ, ਜ਼ਜਾਸ ਤਜ਼ਹਤ 1.30 ਿੱਖ ਦਬ ਈਲ੍ਦਬ ਨੰੂਰ ਕਲਰ ਕਬਤ੍ ਜ਼ਏਈ ਹੈ।   ਉਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਸ੍ਰੇ ਪ੍ਰ੍ ਲੇਟ, ਸਰਕ੍ਰਬ ਲਂਕ,

 ਟਬਐਿ, ਹਸਪਤ੍ਿ, ਸੇਲ੍ ਕੇਦਰ, ਸਰਕ੍ਰਬ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੂੀੇ ਦੇ ਸੈਕੰਡਿਰਬ ਪੁਈਰੰਟ, ਕੂੀ੍ ਚੱੁਕਣ ਲ੍ਿੇ ਲ੍ਹਨਰਾ ਨੰੂਰ ਲਬ ਸੈਨੇਰਟ੍ ਜਾ ਕਬਤ੍
ਜ਼ਏਈ ਹੈ।  ਰਸ ਤੋਂ ਰਿ੍ਲ੍, ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਲਚ ਸਥ੍ਪਤ ਸ੍ਰੇ ਕੁਈਰਨਰਟ੍ ਨਰ ਸਂਟਰਾ ਜ਼ਲਚ ਫੋਜ਼ਏੰਏ ਦੇ ਨਰ੍ਿ-ਨਰ੍ਿ ਰੋਜ਼੍ਨਰ੍ ਸੋਡਿਬਅਿ ਹ੍ ਪੋ

ਕਿੋਰ੍ ਡਿ ਸਪਰੇਅ ਕਬਤਬ ਜਾ੍ ਰਹਬ ਹੈ।
ਜ਼ਡਿਪਟਬ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਰਹ੍ਰਸ਼ਬ ਰਿ੍ਜ਼ਕਈਂ ਤੋਂ ਰਿ੍ਲ੍ ਰਹ ਜ਼ਛੀਕ੍ਅ ਲਪ੍ਰਕ ਖੇਤਰਾ, ਖ਼੍ਸਕਰ ਲ੍ਜ਼੍ਰਾ ਜ਼ਲੱਚ ਕਬਤ੍

ਜਾ੍ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ।  ਨਰਏਰ ਕੌਸਿ ਦਬਈਂ ਪੰਜਾ ਟਬਿਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰਰ ਜ਼ਲ੍ਰਏੇਡਿ ਦਬ ਏੱਡਿਬਈਂ ਨੰੂਰ ਰਸ ਕੰਿ ਿ  ਤ੍ਰਨਰ੍ਤ ਕਬਤ੍ ਜ਼ਏਈ ਹੈ।
 ਤਕਰਬਲਨਰ 15 ਜ਼ਲਅਕਤਬਈਂ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਲੱਚ ਲੈਕਟਬਰਬਈ ਦੇ ਜ਼ਛੀਕ੍ਅ ਲ੍ਿੇ ਕੰਿ ਜ਼ਲਚ ਜਾੁਟੇ ਹੋ  ਹਨਰ। ਉਨਰਲ ਾ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ

ਲੱਿੋਂ ਰਸ ਕੰਿ ਜ਼ਲਚ ਕੋ  ਕਸਰ ਨਰਹੀ ਛੱਡਿਬ ਜਾ੍ਲੇਏਬ।
ਨਰਏਰ ਕੌਸਿ ਦੇ  .ਓ.ਪਰਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੁਖਬਜਾ੍ ਅਤੇ ਸੈਨੇਰਟਰਬ ਰੰਸਪੈਕਟਰ ਸ੍ਰਬ ਸੁਖਪ੍ਿ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਈ ਜ਼ਕ ਨਰਏਰ ਕੌਸਿ ਲੱਿੋਂ ਜ਼ਦਨਰ
ਭਰ ਲੈਕਟਬਰਬਈ ਰੋਕੂ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਫੋਜ਼ਏੰਏ ਦ੍ ਕੰਿ ਚੱਿ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ।  ਉਨਰਲ ਾ ਦੱਜ਼ਸਈ ਜ਼ਕ ਰਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਿਾ ਨਰਏਰ ਕੌਸਿ ਨੇਰ ਿੋਕਾ ਨੰੂਰ
ਜਾ੍ਏਰੂਕ ਕਰਨਰ ਿ  ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਬਈਂ ਪ੍ਰਿੱੁਖ ਸੀਕਾ 'ਤੇ ਸਿੋਏਨਰ ਪੇਟ ਕਰਲ੍ ਕੇ ਜ਼ਲਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਬਤਬ ਏ  ਸਬ, ਜ਼ਜਾਸ ਨੰੂਰ ਲ੍ਅਦ ਜ਼ਲੱਚ
ਦੂਜਾੇ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਿਲਈਂ ਨੇਰ ਲਬ ਅਪਣ੍ਰਈ ਹੈ।  ਰਸ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਜ਼ਹਤ ਿੋਕਾ ਨੰੂਰ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਲ੍ਰਰਸ ਕ੍ਰਨਰ ਘਰਾ ਜ਼ਲਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦਬ ਅਪਬਿ ਕਰਨਰ ਿ 

ਸਿੋਏਨਰ ਪੇਟ ਕਰਲ੍  ਏ  ਸਬ।
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