
I/19519/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਜਿਚ 1684 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਅਪਰੈਲ (               ) ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਦੱਜਸਆ 

ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 20 ਅਪਰੈਲ ਤਕ 4904 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਿਚੋਂ 1684 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ 

ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇ197 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਅੱਿ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿਲੋਂ 886, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਿਲੋਂ 148, ਪਨਸਪ ਿਲੋਂ 45, ਿੇਅਰਹਾਊਸ ਿਲੋਂ 

560 ਅਤ ੇਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿਲੋਂ 45 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ 

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਜਦਆ ਂਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆ ਂਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆ ਂਜਿਚ ਜਲਆਉਣ। ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਡੀਆ ਂਜਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 

ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਆੜ•ਤੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਨਾਲ ਲੈ 

ਕੇ ਆਉਣ। ਮੰਡੀਆ ਂਜਿਚ ਫਸਲ ਜਲਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦ ੋਜਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣ। ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨੰੂ ਮੈਨਟੇਨ 

ਕਰਕ ੇਰੱਜਖਆ ਿਾਿੇ। 
ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਡੀਆ ਂਜਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱਤੀ ਿਾਿੇਗੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ 

ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਜਦਆ ਿਾਿੇਗਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੁੱ ਲ 117 ਮੰਡੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 

94 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆ ਂਅਤ ੇ37 ਮੰਡੀਆ/ਂਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸੈਲਰਾਂ ਜਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਡੀਆ ਂਜਿਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ 

ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। 
---------------ਕੈਪਸ਼ਨ— 

ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 

 

 



 

 

I/19491/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ-ਜਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਿਾਰੀ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਅਪਰੈਲ (   ) ਸ. ਬਜਰੰਦਰਮੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 

ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿਆਪਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਠੋਸ 

ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਜਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ 

ਸਥਾਜਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਮਲੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਕਾਨੰੂਨ ਤੇ 

ਜਿਿਸਥਾ, ਕਰਜਫਊ, ਪੁਜਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਜਕਸੇ ਿੀ ਮੱੁਦੇ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 

ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 108 ਐਬਂੂਲਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਹੈ। 
ਜਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਹੈ, 1905 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 

ਿਰੂਰੀ ਿਸਤੂਆਂ/ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 1800-180-4104 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਟੈਲੀ ਡਾਕਟਰ/ਸਲਾਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ। 

ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨੰੂ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 
ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ ਦੋਰਾਨ ਘਰਾਂ ਜਿਚ ਰਜਹਣ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ ਜਦੱਤੀ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਿਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈਣ 'ਤ ੇਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਜਨਕਜਲਆ ਿਾਿੇ। 
--------------ਕੈਪਸ਼ਨ----------- 

ਸ. ਬਜਰੰਦਰਮੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਧਾਇਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/19523/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਧਆਪਕਾਂ ਿੱਲੋਂ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਪੜਾਈ ਕਰਿਾਉਣ  ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ 
ਜਗਆ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 21  ਅਪਰੈਲ (          ) 

ਕੋਜਿਡ 19 ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੇ ਜਿਸ਼ਿ ਜਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਘਰਾਂ ਜਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਿੀਿਨ ਬਹਤੁ ਪਰਭਾਜਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਚ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਪੜਹਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਚੁਣਤੌੀ ਨੰੂ 
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਜਸੱਜਖਆ ਜਿਭਾਗ ਿੱਲੋ ਭੇਿੇ ਗਏ ਜਸਲੇਬਸ 

ਨਾਲ ਬੱਚ ੇਿੁੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਪੜਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਪਰੋਕਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਪੜਹੋ ਪੰਿਾਬ ਪੜਹਾਓ ਪੰਿਾਬ ਦ ੇਜਿਲਹਾ 
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਿਨ ਅੱਤਰੀ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੂਲ ਜਸੱਜਖਆ ਸਕੱਤਰ ਜਕਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਜਡਪਟੀ 

ਡੀ.ਈ.ਓ .ਲਖਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਜਿੱਚ ਜਿਲਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਅਜਧਆਪਕਾਂ ਿੱਲੋਂ 
ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਧਆਪਕਾਂ ਿੱਲੋਂ ਿੱਟਸਐਪ, ਯੂ ਜਟਊਬ , ਟੀ.ਿੀ.ਚਨੈਲ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਜਧਅਮ 
ਨਾਲ ਬੱਜਚਆ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਨੇੁਹਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲਹਾ ਜਸੱਜਖਆ ਅਜਧਕਾਰੀ ਤੇ ਬਲਾਕ 
ਜਸੱਜਖਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮ ੇਸਮੇ ਤੇ ਿੀਜਡਉ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਸਲਾ ਅਫਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਨਹ ਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਬਲਾਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਜਸੱਜਖਆ ਅਫਸਰ ਦੋਰਾਗਲਾਂ ਸਰੀ  ਬੋਧ ਰਾਿ ਦੀਆ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਧਆਪਕ 
ਦਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ , ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਮਨਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ,ਨਿਰੂਪ ,ਅਿੀਬ ਜਸੰਘ ,ਬਲਿੀਤ ਕੌਰ  , ਿਨਕ ਰਾਿ , ਰਾਿ ਕੁਮਾਰ , 

ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ,ਰਿੀ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ , ਸਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ  , ਿੱਲੋਂ ਬੱਜਚਆ ਲਈ ਜਸਲੇਬਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿੀਡੀਉ ਜਤਆਰ 
ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਿ ੋਜਕ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਸੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/19532/2020  

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਜਕਸ ੇਜਕਸਮ ਦੀ ਕਈੋ ਜ ੱਲਮੱਠ ਨਹੀਂ ਿਰਤੀ ਿਾਿੇਗੀ-ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 

ਰੈਜਪਡ ਟੈਸਜਟੰਗ ਜਕੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਕਰੀਜਨੰਗ (ਟੈਸਟ)-ਮੌਕ ੇਤ ੇਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਰਪੋਰਟ 

30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇਲਏ ਗਏ ਟੈਸਟ-ਸਾਜਰਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਿ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਅਪਰੈਲ (     ) ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮਹੰੁਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲ•ੇ ੇਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ 
ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਜਹਤ ਅੱਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਖੇ ਮਿਦੂਰਾਂ ਤੇ 

ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜਪਡ ਟੈਸਜਟੰਗ ਜਕੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਇਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ 

ਮੋਕ ੇਤੇ ਜਰਪੋਰਟ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਜਦਆਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਅੱਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਖੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 
ਟੀਮ ਿਲੋਂ ਰੈਜਪਡ ਟੈਸਜਟੰਗ ਜਕੱਟਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰੀਬ 30 ਮਿਦੂਰਾਂ ਤ ੇਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ ੇਸਾਜਰਆ ਂਦ ੇਟੈਸਟ 

ਨੈਗਜਟਿ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਟੈਸਜਟੰਗ ਰਾਹੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਿ ਹੋਣ 

ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਅੰਦਰ ਰੈਜਪਡ ਟੈਸਜਟੰਗ ਜਕੱਟਾਂ ਰਾਹੀ ਟੈਸਜਟੰਗ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜਿਲ•ੇ ੇਅੰਦਰੋਂ ਗਈਆਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਿਦ ਿਾਪਸ ਜਿਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਿੀ ਟਸੈਜਟੰਗ ਕਰਿਾਏ ਿਾਣ ਨੰੂ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਿੇਗਾ ਤਾਂ ਿੋ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਜਿਚ ਕੋਈ ਜ ੱਲਮੱਠ ਨਹੀਂ ਿਰਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਹਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ 

ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ 

ਦੀ ਟੈਸਜਟੰਗ ਕਰਿਾਈ ਿਾਿੇਗੀ ਤਾਂ ਿੋ ਆਪਣਾ ਜਿਲ•ੇਾ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋ ਬਜਚਆ ਰਹੇ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਅਰਜਿੰਦਰ ਸਲਿਾਨ ਤਜਹਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਲਬੀਰ ਜਸੰਘ ਬਾਿਿਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਜਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਪਰਧਾਨ ਸੁੱ ਚਾ 
ਜਸੰਘ ਰਾਮ ਨਗਰ, ਜਬਕਰਮਿੀਤ ਜਸੰਘ ਫਾਰਮੈਸੀ ਅਫਸਰ, ਸਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟ, ਸਜਹਲ 

ਮਾਈਕਰੋ ਅਟੈਂਡਟ, ਲਾਟੀ ਮਹਾਿਨ ਸਮਾਿ ਸਿੇੀ ਸਿੇੀ ਆਜਦ ਹਾਿਰ ਸਨ। 
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ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਖੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਜਿਚ ਰੈਜਪਡ ਟੈਸਜਟੰਗ ਜਕੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 

ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾ ਜਦਰਸ਼। 

 

 


