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ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਿਾਂ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਜਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪਰਮੁੁੱ ਖ 

ਸਕੁੱਤਰ, ਿੇਲ ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ  ਦੌਰਾ 

ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਜਿ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦ ੇਜਦੁੱ ਤੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ 

ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਸਰੀ ਰਤਨਮ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਜਕਰਆ 'ਤ ੇਪਰਗਟਾਈ ਤਸੁੱਲੀ 

ਜਜ਼ਲਾ ਪਰਬੰਿਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਵਖੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵੁੱ ਚ ਚਲ ਰਿੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਿਾਂ ਸਬੰਿੀ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਅਪਰੈਲ (            ) ਸਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਿੇਲ ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾਣਾ 

ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲ ਰਿੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਿਾ ਜਲਆ ਜਗਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ 

ਮੁਿੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਮੌਿ ਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਲ•ਾਾ ਪਰਬੰਿਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਵਖੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 

ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਜਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਸਬੰਿੀ ਜਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਜਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਜਟੰਗ ਜਵਚ ਸਰੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਜਪੰਦਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਟਾਲਾ, ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਿ  ਵਿੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਿ), ਸਕੁੱਤਰ ਜਸੰਘ 

ਬੁੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਗੁਰਜਸਮਰਨ ਜਸੰਘ ਜ ੁੱ ਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, 

ਬਲਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਟਾਲਾ, ਜਨਰਮਲ ਜਸੰਘ ਜਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ, ਜਿਮਾਂਸ਼  ਕੁੱਕੜ ਜਿਲਾ ਫ ਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ 

ਕੁਲਿੀਤ ਜਸੰਘ ਜਡਪਟੀ ਜਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਮੋਿ ਦ।   
                        ਮੀਜਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਸਰੀ ਰਤਨਮ ਨ ੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਿੋਏ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲੇ 

ਦ ੇਜਵੁੱ ਚ 94 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ, ਜਿਨ•ਾਾਾਂ ਦ ੇਜਵੁੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਰਜਵਘਨ ਚਲ ਜਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ 

ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੁੱਡੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ  ੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਿੇ ਿਨ ਜਕ ਛੋਟੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇਕਣਕ ਦੀ 

ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਨਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਰਿੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦ ੇਜਵੁੱ ਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇਲਈ ਮਾਸਕ , ਸੈਂਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਫ 

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਅਤ ੇਿੋਰ ਲੋੜੀਂਦ ੇ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦ ੇਸਮੇਂ ਿਾਰੀ ਿੋਏ ਪਾਸ ਨ ੰ  ਜਦਖਾ 

ਕੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵੁੱ ਚ ਜਲਆਂਦੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦ ੇਦਾਖਲ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਮੀ ਚੈੈੱਕ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲਾ 

ਮੰਡੀ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 35 ਿਜ਼ਾਰ 430 ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆੜ•ਤੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਜਵਚ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾ ਚੁੁੱ ਕ ੇਿਨ। 
ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜਦੁੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੋਿ ਦ ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦ ੇਵੀ 

ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਿੇ ਿਨ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲ•ਾੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ 28 ਅਪਰੈਲ ਤਕ 1 ਲੁੱ ਖ 77 ਿਜ਼ਾਰ 969 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ 

ਆਮਦ ਿੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ 1 ਲੁੱ ਖ 71 ਿਜ਼ਾਰ 139 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਿੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਿੈ, ਿੋ 87 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਿੈ। 127 ਕਰੋੜ 

ਰੁਪਏ 65 ਲੁੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਜਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਿੋ 58 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਜਨਰਿਾਜਰਤ ਸਮੇਂ 

ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਿੋਰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ, ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 



 

                ਇਸ ਮੋਕੇ ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਸਰੀ ਰਤਨਮ ਵਲੋਂ ਸਬੰਜਿਤ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਦੰਦੇ ਿੋਏ ਜਕਿਾ ਜਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵੁੱ ਚ 

ਬਾਰਦਾਨੇ ਦ ੇਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਿਾਣ । ਸਵੇਰ ਦ ੇਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵੁੱ ਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਵੁੱ ਲੋ ਜਲਆਂਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਲਫਜਟੰਗ ਸ਼ਾਮ 

ਤੁੱਕ ਪ ਰੀ ਕਰ ਲਈ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ ਦ ਸਰੇ ਜਦਨ ਿੋਰ ਕਣਕ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵੁੱ ਚ ਿਗ•ਾਾਾਂ ਉਪਲਬਿ ਿੋਵੇ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ 

ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਤਜਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਯਮਾਂ ਤਜਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਲੇਬਰ ਨ ੰ  ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਜਕਿਾ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕ।ੇ 
ਮੀਜਟੰਗ ਉਪੰਰਤ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਦੋਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਤ ੇਜਕਸਾਨਾਂ ਤ ੇਆੜ•ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ 

ਪਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ ਜਲਆ। ਉਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ 

ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਜਜ਼ਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦ ੇਸੁਚਾਰ  ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਿਾਂ 'ਤ ੇਤਸੁੱਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ 

ਕੀਤਾ।   
---------------ਕੈਪਸ਼ਨ--------- 

1.2  ਸਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਿੇਲ ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਿੀ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦਾ 

ਿਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਿੋਏ ਨਾਲ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤ ੋਿੋਰ। 
3.4..  ਸਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਿੇਲ ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੁਰਦਸਾਪੁਰ ਜਵਖੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਜਨਰੀਖਣ 

ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਨਾਲ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤ ੋਿੋਰ ।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/21068/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਿੇਲ• ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ 

ਿਾਲੇ ਤੁੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਜ਼ਲੇ ਜਵਚ ਨਿੀਂ ਿੈ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਜ਼ਟਵ ਕੇਸ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਅਪਰੈਲ (          ) ਸਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਿੇਲ ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ ਵਲੋਂ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 

ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ ਜਲਆ ਜਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ, 

ਸਵਰਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਜਪੰਦਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਟਾਲਾ ਤ ੇਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਿ  ਵਿੀਕ 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਿ) ਵੀ ਮੋਿ ਦ ਸਨ। 
                 ਮੀਜਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਰਤਨਮ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਜ਼ਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਾਲੇ ਤੁੱਕ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਜਵਚ ਬਜਣਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤ ੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਿੀਂ ਿੈ ਪਰ ਜਜ਼ਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖੇ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ 

ਬਾਿਰਲੇ ਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ ਰੁੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇ। 
ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਲ•ਾਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੀ ਰਜਿਣ ਅਤੇ ਕਰਜਫਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਜਕਉਂਜਕ ਇਿੀ 

ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਿੈ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਦ ੇਪਸਾਰ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦਾ। 
                      ਉਨਾਂ ਜਸਿਤ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਕਿਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦ ਸਰੀਆਂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦ ੇਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਿ 

ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤਾਂ ਿੋ ਮਰੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਵਰੁੁੱ ਿ ਚੋਕਸ ਰਿੋ ਤ ੇਸਾਵਾਿਾਨੀ ਵਰਤੀ ਿਾਵੇ ਤ ੇਜਸਿਤ 

ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸੈਂਪਜਲੰਗ ਜਵਚ ਿੋਰ ਤੇਜ਼ੀ 

ਜਲਆਂਦੀ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਬਲਾਕ, ਤਜਿਸੀਲ ਤ ੇਜਿਲਾ ਪੁੱਿਰ 'ਤ ੇਜਜ਼ਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਵਰੁੁੱ ਿ ਚੁੁੱ ਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਜਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਕੋਲੋਂ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੁੱ ਬਿਤਾ ਸਬੰਿੀ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਜਸਲ ਕੀਤੀ।   
ਮੀਜਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਸਰੀ ਰਤਨਮ ਨ ੰ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਿੋਏ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਦ ੇਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੈ 

ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਜਮਲ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਿਿ ਰ ਸਾਜਿਬ , ਨਾਂਦੇੜ ਜਵਖੇ ਆ ਰਿੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ 

ਿਾਰੀਵਾਲ ਜਵਖੇ ਦ ੋਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨ, ਜਿਥੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਜਲਗ ਵਿਾਈ ਗਈ ਿੈ ਪਰ ਸਰੀ ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਜਵਖੇ ਸੈਂਪਜਲੰਗ ਜਰਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਿੀ ਿਾ ਰਿੀ ਅਤੇ ਉਥੇ 

ਜਿਆਦਾ ਸੈਂਪਜਲੰਗ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਜਰਪੋਟ ਿਲਦੀ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸਾਨਾਂ 

ਦੀ ਸੈਂਪਜਲੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਿੋ ਸਕ।ੇ 
ਮੀਜਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ ੇਬਟਾਲਾ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨ ੰ  ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਲ•ਾੇ ਦ ੇ

ਲੋਕ ਪ ਰਾ ਸਜਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਪੁਜਲਸ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਜਫਊ ਤੋੜਨ ਵਾਜਲਆਂ ਜਖਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾ 



ਰਿੀ ਿੈ। 
ਮੀਜਟੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰੀ ਰਤਨਮ ਵਲੋਂ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਜ਼ਲਾ ਪਰਬੰਿਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਵਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ, ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਅਤੇ 

ਸੁਜਵਿਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਨਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤ ੇਜਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਰਜਫਊ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਿਤਰੀਨ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵ ਸਰੀ ਸਕੁੱਤਰ ਜਸੰਘ ਬੁੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਗੁਰਜਸਮਰਨ ਜਸੰਘ ਜ ੁੱ ਲੋਂ 

ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਲਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਟਾਲਾ, ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਵੀ ਮੋਿ ਦ।   
---------------ਕੈਪਸ਼ਨ--------- 

5.6  ਸਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਿੇਲ ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਸਬੰਿੀ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ 

ਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਨਾਲ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤ ੋਿੋਰ। 
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ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਿੇਲ• ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ ਵਲੋਂ ਜਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਦੋਰਾ 

ਆਈਸ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਵਚ ਰੁਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਿਿ ਰ ਸਾਜਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦ ੇਸ਼ਰਿਾਲ ਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁੱਲਬਾਤ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਅਪਰੈਲ (         ) ਸਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਿੇਲ ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ ਵਲੋਂ ਜਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ, 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਤ ੇਆਈਸ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਵਚ ਰੁਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਿਿ ਰ ਸਾਜਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਸ਼ਰਿਾਲ ਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ 

ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ, ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਿ  ਵਿੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਿ), ਸਕੁੱਤਰ ਜਸੰਘ 

ਬੁੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਤ ੇਸੁਖਪਾਲ ਜਸੰਘ 

ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵੀ ਮੋਿ ਦ।   
ਸਰੀ ਰਤਨਮ ਵਲੋਂ ਜਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਬਣਾਏ ਆਈਸ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰੁਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਿਿ ਰ ਸਾਜਿਬ, 

ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਿਾਲ ਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤ ੇਸ਼ਰਿਾਲ ਆਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਰ ਸਿ ਲਤ ਦਾ ਜਿਆਨ 

ਰੁੱ ਜਖਆ ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਜਿਬ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਜਦਨ ਇਿ ਸ਼ਰਿਾਲ  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਵਖੇ ਪੁਿੰਚੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਿੇ ਗਏ 

ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਸ਼ਰਿਾਲ  ਆਈਸ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਵਚ ਰੁਕੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਜਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਬਣਾਏ ਗਏ 

ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਰ ਮ ਦਾ ਜਨਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। 
ਉਨਾਂ ਜਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਿੋਰ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੋਰਤਾਂ ਤ ੇਬੁੱ ਜਚਆਂ ਦੀਆਂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਜਲਆ ਤ ੇਮਰੀਿਾਂ ਨਾਲ 

ਗੁੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਐਕਸਰੇ ਰ ਮ ਅਤੇ ਈ.ਸੀ.ਿੀ ਰ ਮ ਦਾ ਜਨਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤ ੇਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦ ੇਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਕਿਾ ਜਕ ਉਿ 

ਿਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਿਾਂ ਦਾ ਪਜਿਲ ਦ ੇਆਿਾਰ 'ਤ ੇਚੈੈੱਕਅੁੱ ਪ ਕਰਨ ਜਵਚ ਕੋਈ ਜ ੁੱ ਲਮੁੱਠ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਿਤ 

ਜਵਭਾਗ ਦ ੇਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦ ੇਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟੀ ਿੈ ਅਤੇ ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ 

ਈ.ਸੀ.ਿੀ ਜਵਚ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀਂ ਆਈ ਿੈ। 
ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਦ ੇਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜਿਤ ਜਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਿਰ ਸਿ ਲਤ ਦਾ 

ਜਖਆਲ ਰੁੱ ਜਖਆ ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ। 
---------------ਕੈਪਸ਼ਨ--------7,8,9,10-11-- 

ਸਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਿੇਲ ਜਵਭਾਗ, ਪੰਿਾਬ ਜਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਸ਼ਰਿਾਲ ਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਨਾਲ 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਿੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤ ੋਿੋਰ। 

ਅਤੇ ਿੋਰ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਤਸਵੀਰਾਂ। 
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ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਿੰਗ ਲੜ ਰਿੇ ਜਸਵਲ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੁੱ ਜਖਆ ਲਈ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਆਏ 

ਅੁੱ ਗੇ                                                                                                                 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਜਕੁੱ ਟਾਂ, ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਤ ੇਟਰੀਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਭੇਟ       

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਅਪਰੈਲ (  )  ਦੁਬੁੱਈ ਦੇ ਉਘ ੇਜਸੁੱ ਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ 'ਸਰਬੁੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟਬੇਲ ਟਰੁੱਸਟ' ਦੇ ਬਾਨੀ 
ਡਾਕਟਰ ਐਸ.ਪੀ. ਜਸੰਘ ਉਬਰਾਏ ਵੁੱ ਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮੁੁੱ ਚੀ ਮਨੁੁੱ ਖਤਾ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਿੇ ਅਜਿਮ 

ਉਪਰਾਜਲਆਂ ਤਜਿਤ ਸ ਬੇ ਦ ੇਪੁਜਲਸ ਅਤ ੇਜਸਵਲ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨਅਰ ਅਜਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ ੋਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੁੱ ਜਖਆ ਲਈ ਭੇਿੀਆਂ ਗਈਆ ਂਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਜਕੁੱ ਟਾਂ, ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਟਰੀਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਜਡਪਟੀ 
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮਿੰੁਮਦ ਇਸਫ਼ਾਕ ਨ ੰ  ਸਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੁੱਸਟ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਰਿਾਨ ਰਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ 

ਮਠਾਰ , ਿਰਜਸਮਰਨ ਜਸੰਘ ਿੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਿਰਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ ਵੁੱ ਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ ਜਰਿਾਇਸ਼ ਜਵਖੇ ਭਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮਿੰੁਮਦ ਇਸਫ਼ਾਕ ਨੇ ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ. ਜਸੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਿਾ ਜਕ 
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜ•ਾੀ ਜਵੁੱ ਚ 'ਸਰਬੁੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੁੱਸਟ' ਵੁੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਿੇ ਕਾਰਿ ਬਿੁਤ ਿੀ 
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਿਨ, ਉਨ•ਾਾਾ ਂਜਕਿਾ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਵੁੱਲੋਂ ਜਿੁੱ ਥ ੇਗਰੀਬਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਜਦੁੱ ਤਾ ਿਾ ਜਰਿਾ 

ਿੈ, ਉਥ ੇਨਾਲ ਿੀ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਸਮੇਤ ਜਸਵਲ ਅਤੇ ਪੁਜਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਵੀ ਸੁਰੁੱ ਜਖਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਕੁੱ ਟਾਂ ਅਤੇ 

ਿੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਦੁੱ ਤਾ ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ। 
           ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੁੱਸਟ ਦੇ ਜਜ਼ਲਾ ਪਰਿਾਨ ਰਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਮਠਾਰ  ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਵੁੱ ਲੋਂ ਸ ਬੇ ਦੇ ਮਡੈੀਕਲ 
ਕਾਲਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਰ ਜਿਲੇ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤ ੇਪੁਜਲਸ ਅਤ ੇਜਸਵਲ ਜਵਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਜਵਚ 

ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿੇ ਪੁੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਮਾਸਕ ਜਦੁੱ ਤੇ ਿਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੀ. ਏ. ਵਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਵੀ 

ਮਜ਼ ਦ ਸਨ। 
 

 

 


