
I/21329/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ 2 ਲੱਖ 14 ਹਿਾਰ 841 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

186 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 30 ਅਪਰੈਲ (         ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 

29 ਅਪਰੈਲ ਤਕ 219009 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 214841 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 186 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 72 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 95 

ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿਲੋਂ 65875, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਿਲੋਂ 43609, ਪਨਸਪ ਿਲੋਂ 45537, ਿੇਅਰਹਾਊਸ ਿਲੋਂ 

36009, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿਲੋਂ 23146 ਅਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਿਲੋਂ 665 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲਆਉਣ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ 

ਜ਼ਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਸ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦ ੋਜ਼ਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣ। ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ 

ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ ਅਤ ੇਮਾਸਕ ਜਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਿੇ। 
------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/21360/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 541 ਲੋਕ ਪੱੁਜੇ -183 ਸੈਂਪਲ ਲਏ, 49 ਨੈਗਜ਼ਟਿ, 03 ਪੋਜਜ਼ਟਿ ਅਤੇ 131 ਪੈਂਜ਼ਡੰਗ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 30 ਅਪਰੈਲ  )        (ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ 

ਅੰਦਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 541 ਲੋਕ ਪੱੁਜੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਿਚ 488 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ। 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੁਲ 541 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 183 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, 03 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਟ 

ਪੋਿਜ਼ਟਿ, 49 ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਤੇ 131 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਂਜ਼ਡੰਗ ਹੈ। 

ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਸਥਾਰ ਜ਼ਿਚ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪੁਹੰਚੇ 488 ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 162  ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ 

ਲਏ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 3 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ (ਿਸਨੀਕ ਜ਼ਪੰਡ ਭੱਟੀਆਂ, ਕਾਹਨ ੰ ਿਾਨ )ਅਤੇ 37 ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਦੀ 

ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 122 ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਂਜ਼ਡੰਗ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਟਾ ਤੋਂ 12 ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਆਏ 

ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਹੈ। ਫੈਜਲਾਬਾਦ ਤੋਂ 09 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਂਜ਼ਡਗ ਹੈ। ਨਾਸਕ ਤੋਂ 10 ਅਤੇ ਹਨ ੰ ਮਾਨਗੜਹ ਤੋਂ 22 ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਪੁਹੰਚੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਜ਼ਲੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਆਈਸੋਲੇਜ਼ਟਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰੀਬ 50 ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਪਰਾਪਤ 

ਹੋਿੇਗੀ, ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਿ ਆਿੇਗੀ, ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਖੇ 

ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਜਾਗਰ ਕ ਰਜ਼ਹਣ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਗਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਾਂ ਜ਼ਪੰਡ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਨੇੜਲੇ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ 

ਆਜ਼ਦ ਨ ੰ  ਜਰ ਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹਣ, ਸ਼ੋਸਲ 

ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰ-ਿਾਰ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਧੋਣ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ .ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪੁਹੰਚੇ 

ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਜ਼ਪੰਡ ਭੱਟੀਆ ਨੇੜੇ ਕਾਹਨ ੰ ਿਾਨ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਡ 

ਭੱਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੀਲ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜ਼ਪੰਡ ਅੰਦਰ ਸੈਂਪਜ਼ਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ 

ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਧਾਰੀਿਾਲ ਜ਼ਿਖੇ ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਥੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਆਈਸੋਲੇਜ਼ਟਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
---------------- 

 

 

 

 



I/21385/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਆਏ 

ਅੱਗੇ                                                                                                                                

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਜ਼ਕੱਟਾਂ, ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਤੇ ਟਰੀਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਭੇਟ       

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 30 ਅਪਰੈਲ (  )  ਦੁਬੱਈ ਦ ੇਉਘੇ ਜ਼ਸੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ' ਦ ੇਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ 

ਐਸ.ਪੀ. ਜ਼ਸੰਘ ਉਬਰਾਏ ਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮੱੁਚੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜ਼ਹਮ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆਂ ਤਜ਼ਹਤ ਸ ਬੇ 

ਦ ੇਪੁਜ਼ਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਲ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨਅਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ ੋਇਲਾਿਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਜ਼ਕੱਟਾਂ, ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਟਰੀਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ, ਜ਼ਜਲਾ ਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁਖੀ ਸਿਰਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨ ੰ  'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ 

ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ' ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇਪਰਧਾਨ ਰਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮਠਾਰ  ਤ ੇਹਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿਲੋਂ ਸਰੀ ਨਿਜੋਤ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧ  ਐਸ.ਪੀ 

ਹੈੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨ ੰ  ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ, ਰੀਡਰ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਿੀ ਮੋਜ ਦ ਸਨ। 
  

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਰਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ. ਜ਼ਸੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜ•ੀੀ 

ਜ਼ਿੱਚ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ' ਿੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦ ੇਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ•ੀਾੀਂ ਜ਼ਕਹਾ 

ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਜੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਸਮੇਤ 

ਜ਼ਸਿਲ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਿੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਿੀ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
           ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਧਾਨ ਰਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮਠਾਰ  ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਾ. ਉਬਰਾਏ ਿੱਲੋਂ ਸ ਬੇ ਦ ੇਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ 

ਇਲਾਿਾ ਹਰ ਜ਼ਜਲੇ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਲ ਜ਼ਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ 

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਮਾਸਕ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
-----------------ਕੈਪਸ਼ਨ-----1--- 

'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭੱਲਾ ਟਰੱਸਟ' ਦ ੇਮੱੁਖ ਸੇਿਾਦਾਰ ਰਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮਠਾਰ ,ਐਸਪੀ ਨਿਜੋਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨ ੰ  ਪੀ. ਈ. ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਤ ੇਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਭੇਟ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ।       

 


