
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ
ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਕੋਪ ਤਤ ਡਹਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ

ਪ੍ਸ਼ਹਸਨ ਨੇ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਹਏ ਕਜ਼ੋਵਡ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਸਟਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਪੋਡ: ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ
* ਹਸਪਤਹਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਦਹਖਲ ਹੋਣ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਲੂ ਕਹਰਨਰ ਜ਼ਵੱਚ ਜਾਂਚ

* ਜ਼ਬਿਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵੱਚ ਆਇਆ  ਡਹਕਟਰ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
* ਜ਼ਦਨ ਰਹਤ ਲੋਕ ਸੇਵਹ ਜ਼ਵੱਚ ਜਟੁੇ ਡਹਕਟਰੀ ਸਟਹਫ਼ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੱਖਣਹ ਬਿੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ

* ਕੋਜ਼ਵਡ ਟਸੈਜ਼ਟੰਗ ਸਟਸ਼ੇਨ, ਕੋਜ਼ਵਡ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਪੋਡ ਅਤੇ ਫਲੂ ਕਹਰਨਰ ਕਰਵਹਏ ਜ਼ਤਆਰ
* ਸਰਵੋਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲਆਆਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਵੀ ਸਥਹਪਤ

ਸੰਗਰੂਰ,9ਅਪੈ੍ਲ:
               ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਜ਼ਜਹੀ ਮਹਰੂ ਜ਼ਬਿਮਹਰੀ ਨਹਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਹਗਜ਼ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਹਨ ਜੋਜ਼ਖਮ ਜ਼ਵੱਚ ਪਹ 
ਕੇ ਜ਼ਸਹਤਤਯਹਬਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਦ੍੍ਤਹ ਨਹਲ ਜ਼ਦਨ ਰਹਤ ਜੁਟੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਹਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਤੇ ਸੁਜ਼ਵਿਹ ਨੰੂ ਤਯਕੀਨੀ 
ਬਿਣਹਆਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਸ਼ਹਸਨ ਵੱਲਤ ਜ਼ਨਵੇਕਲਹ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਪਰਹਲਹ ਕੀਤਹ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਨਹਲ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ
ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਨਹਲ ਪੀ੍ਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਸਪਤਹਲ ਜ਼ਵੱਚ ਦਹਖਲ ਹੋਣ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਵਸਜ਼ਤ੍ਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਂਚ 
ਤਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਹਲਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਹਵ ਹੇੇ ਆਆਣ ਤਤ ਮਕੰੁਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਚਹਇਆ 
ਜਹ ਸਕੇਗਹ। ਇਹ ਜਹਣਕਹਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ੀ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਸ਼ਹਸਨ 
ਨਹਗਜ਼ਰਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਨੰੂ ਤਯਕੀਨੀ ਬਿਣਹਆਣ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਹਤ ਤਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਸ਼ੇ 
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਹੱਤ ਕੋਜ਼ਵਡ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਪੋਡ, ਕੋਜ਼ਵੰਗ ਟਸੈਜ਼ਟੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਕਹਰਨਰ ਦਹ ਜ਼ਨਰਮਹਣ ਕਰਵਹਇਆ 
ਜ਼ਗਆ ਜੋ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਹਰੀ ਦੇ ਫੈਲਹ  ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦਗਹਰ ਸਹਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨ੍ਾਂ
ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਹਲ ਨਹਲ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਂਚ ਕਹਰਜਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜਟੁੇ ਸਟਹਫ਼ ਨੰੂ ਸੰਕਰਜ਼ਮਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆ  ਤਤ 
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਬਿਲਕਲੁ ਵੀ ਸੰਰਹਵਨਹ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
               ਅੱਜ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਬੰਿਿਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਵਖੇ ਪੱਤਰਕਹਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਹਨ ਇਸ ਬਿਹਰੇ ਜਹਣਕਹਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ  
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ੀ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਦੇ ਪੀ੍ਤਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਦਨ ਰਹਤ ਦੀ ਸੇਵਹ 
ਅਤੇ ਜ਼ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਹਵਾਂ ਪ੍ਦਹਨ ਕਰਕੇ ਬਿਚਹਆਣ ਜ਼ਵੱਚ ਜਟੁੇ ਡਹਕਟਰ ਸਹਜ਼ਹਬਿਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਟਹਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਮੇ ਦੀ ਅਜ਼ਹਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਨ੍ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ ਟਸੈਜ਼ਟੰਗ ਪੋਡ ਅਤੇ 
ਕੋਜ਼ਵਡ ਟਸੈਜ਼ਟੰਗ ਸਟਸ਼ੇਨ ਅਜ਼ਜਹੇ ਹੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਹਨ ਸਹਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਜਥੇ ਡਹਕਟਰ ਇੱਕ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਜ਼ਬਿਨ 
ਜ਼ਵੱਚ ਬਿੈੇ  ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਹਲ ਜ਼ਸੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵੱਚ ਆਏ ਬਿਗੈਰ ਹੀ  ਆਪਣੀਆ  ਡਹਕਟਰੀ ਸੇਵਹਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਹ ਸਕਣਗੇ। ਆਨ੍ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟਸੈਜ਼ਟੰਗ ਪੋਡ ਜੋ ਜ਼ਕ ਇੱਕ ਛੋਟਹ 4 ਬਿਹਏ 4 ਆਕਹਰ ਦਹ ਚੈਬਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਰਹਹੀ 
ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਗਹਇਆ  ਡਹਕਟਰ ਵੱਲਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਹਵੇਗੀ। ਆਨ੍ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਸ਼ੀਸ਼ੇਨੁਮਹ ਚੈਬਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਹਸੇ ਡਹਕਟਰ ਬਿੈੇ ੇ ਗਹ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਬਿਰ ਨਹਲ ਜੁ੍ੇ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੇ ਗਲਵਜ਼ ਜ਼ਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਹ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨੰੂ ਅਮਲ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲਆ ਦਹ ਜਹਵੇਗਹ। ਸ਼੍ੀ ਥੋਰੀ 
ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣ ਨਹਲ ਡਹਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਰਜ਼ਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਰਹਵਨਹ ਨਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ 
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਟਸੈਟ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਬਿਮਹਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਹਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਲਹਜ ਸਬੰਿਿੀ ਪ੍ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਆਰੰਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 
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ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਹਸਪਤਹਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਹਰ ਸਥਹਪਤ ਕੀਤੇ ਜਹਣ ਵਹਲੇ ਇਨ੍ਾਂ ਕੇਦਰਾਂ ਨਹਲ ਰਜ਼ਵੱਖ 
ਜ਼ਵੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਜ਼ਕੱਟਾਂ, ਮਹਸਕਾਂ, ਗਲਵਜ਼ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਵਰਤਤ ਨੰੂ ਕਹਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਹ ਜਹ ਸਕੇਗਹ ਜ਼ਜਸ ਨਹਲ 
ਸਰਕਹਰੀ ਰਹਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਿਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
               ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਜ਼ਕ ਆਕਹਰ ਜ਼ਵੱਚ ਪੋਡ ਨਹਲਤ ਵੱਡਹ 
ਹੈ, ਆਸ ਜ਼ਵੱਚ ਇੱਕ ਤਤ ਵਿੇਰੇ ਡਹਕਟਰ ਬਿੈੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆ  ਸਵੇਹਵਾਂ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ  ੰਗ ਨਹਲ ਪ੍ਦਹਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਨ੍ਾਂ 
ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਇਨ੍ਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਰਹਹੀ ਡਹਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਹਲ ਜ਼ਸੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵੱਚ ਆਆਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਸਜ਼ਟੰਗ ਸਬੰਿਿੀ ਮੁ ਲੀ ਪ੍ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨੰੂ ਅਮਲ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲਆ ਦਹ ਜਹਵੇਗਹ। ਆਨ੍ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ 
ਪ੍ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੌਰਹਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦਹ ਵੀ ਪੂਰਹ ਜ਼ਿਆਨ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਹਵੇਗਹ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਹਣ ਵਹਲੇ 
ਗਲਵਜ਼ ਦੇ ਆਪਰ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਵਜਤ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਹਸਜ਼ਟਕ ਦੇ ਕਵਰ ਚ੍੍ਹਏ ਜਹਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਮਗਰਤ ਇਨ੍ਾਂ ਕਵਰਾਂ ਨੰੂ ਬਿਦਜ਼ਲਆ ਜਹਵੇਗਹ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਹਵਹ ਹਰ ਵਹਰ ਗਲਵਜ਼ ਨੰੂ ਸਡੋੀਅਮ 
ਹਹਈਪਰੋਕਲੋਰਹਈਟ ਨਹਲ ਜ਼ਡਸਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਹ ਜਹਵੇਗਹ।
               ਸ਼੍ੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਇਲਹਵਹ ਇੱਕ ਟੈਟਨੁਮਹ ਫਲੂ ਜਾਂਚ ਕਹਰਨਰ ਵੀ ਜ਼ਤਆਰ 
ਕਰਵਹਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਆਨ੍ਾਂ ਸਹਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਹਵੇਗੀ ਜ਼ਜਨ੍ਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਖਾਂਸੀ, ਬਿੁਖਹਰ ਆਜ਼ਦ 
ਲੱਛਣ ਪਹਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਨ੍ਾਂ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹੀਆ  ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲਆਆਣ ਦਹ ਮੁੱ ਖ ਮਕਸਦ ਕੋਰੋਨਹ 
ਵਹਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤਤ ਰੋਕਣਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਜਹਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀ੍ਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਸੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਹਲ 
ਜ਼ਵੱਚ ਦਹਖਲ ਨਹ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦਹ ਖ਼ਤਰਹ ਪੈਦਹ ਹੋ ਸਕੇ।  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਇੱਕ ਨਹਗਜ਼ਰਕ ਤਤ ਦੂਜੇ ਨਹਗਜ਼ਰਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵੱਚ ਆਆਣ ਨਹਲ ਫਲੈਦਹ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਤ ਬਿਚਹਅ ਲਈ ਸਮਹਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਸਿਾਂਤ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹਲ ਪਹਲਣਹ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲਆ ਦਹ ਜਹਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ।
ਸ਼੍ੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗਲੋਬਿਲ ਪੱਿਰ 'ਤੇ ਵਰਤਤ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲਆ ਦੀਆ  ਜਹ ਰਹੀਆ  ਸਰਵੋਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਰਹਜ 
ਜ਼ਵੱਚ ਕੋਜ਼ਵਡ ਦੀ ਰੋਕਥਹਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਹਣ ਦੇ ਆਦਸ਼ੇ ਨਹਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਵੱਚ ਇਨੋਵਸ਼ੇਨ ਸੈਲ ਸਥਹਪਤ ਕੀਤਹ ਜ਼ਗਆ
ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਦਹ ਇੰਚਹਰਜ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਮਹਲ ਅਫ਼ਸਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨੰੂ ਲਗਹਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜਦਜ਼ਕ ਪੀ.ਐਸ.  
ਜਸਵੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤੇ ਨਹਜਰ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਵੱਲਤ ਵੀ ਆਪਣਹ ਸਜ਼ਹਤਯੋਗ ਜ਼ਦੱਤਹ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ।
 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/31/2020-DPRO Sangrur
I/17633/2020

2



O/o District Public Relations Officer, Sangrur

Sangrur administration develops Covid-19 mobile testing pod for risk free sample 

collection: Deputy Commissioner

Besides installing mobile testing pods in hospitals, will also be used for sample 

collection from different locations: Ghanshyam Thori

Sangrur, April 9:

District sangrur administration has always been first to take initiative to fight 

contagious COVID-19 disease and now testing pod has been developed to make 

sample collection risk free. While divulging the details, Deputy Commissioner 

Sangrur Mr. Ghanshyam Thori said that the model will ensure safety of health 

personnel who will take sample of the suspected patients. He added that these pods 

would be installed at civil hospitals and other required places in the district. DC said 

that one testing pod would cost around 25 to 30 thousand Rupees. He further added 

that innovation cell has been established at district headquarter under the 

supervision of District revenue officer to review and appreciate all working models to 

fight this disease. 

Deputy Commissioner said that the use to these testing pods will also reduce the in 

demand PPE kits, gloves, masks etc. being used for sample collection as the patient 

will not be exposed directly to the medical staff. He said that best global practices will

be followed in this testing pod as disposable gloves will be used over plastic gloves 

which will be disposed off after taking every sample. Further, Sodium Hypochlorite 

spray will be used for disinfection of plastic gloves to prevent spread of this disease. 

He said that this pod could also be mounted on a vehicle and can be moved to any 

location for taking samples. He added that the simple design of this pod will not 

create any panic in the community and the sample collection would become easier 

as compared to traditional methods.

"It is time when safety of medical staff is on our utmost priority and besides restricting

direct contact, it would also reduce the manpower required for sampling during an 

epidemic," Ghanshyam Thori said.

DC said that social distancing has emerged effective way to prevent spread of 
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coronavirus in the community and while testing with these pods, social distancing will

be strictly followed.
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਵਵਲਲ ਜਮਲਲਮਖਲਰਰ ਕਰਨ ਅਤਰ ਵਸਤਰਆਮ ਦਰਆਮ ਵਵਧ ਕਰਮਤਲਮ ਵਸਰਲਣ ਵਲਜ਼ਲਆਮ ਜ਼ਵਰਰਵਧ ਕਲਰਵਲਈ ਦਰ ਆਦਰਸ਼

ਸਸਗਰਰਰ, 9 ਅਪਪਮਲ:
                             ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਕਰਮਤਲਮ ਤਲ ਵਵਧ ਕਰਮਤਲਮ ਵਸਰਲਣ

 ਵਲਲਰ ਕਮਜ਼ਮਸਟਲਮ,             ਕਜ਼ਰਆਨਲ ਸਟਲਰ ਆਜ਼ਦ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਲ ਸਖ਼ਤ ਹਦਲਇਤਲਮ ਜਲਰਰ ਕਰਤਰਆਮ ਗਈਆਮ ਹਨ   । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
          ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਰਟ ਸਪਰ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਨਰ ਜ਼ਲਰਰ ਹਰਕਮਲਮ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਮਜ਼ਮਸ਼ਟਲਮ,  ਕਜ਼ਰਆਨਲ ਸਟਲਰ, ਫਲ-    ਸਬਜ਼ਰਆਮ ਵਰਚਣ ਵਲਲਰ

         ਕਰਝ ਜ਼ਵਕਰਰਤਲ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਕਰਮਤਲਮ ਤਲ ਵਵਧ ਵਸਰਲਰ ਕਰ ਰਹਰ ਹਨ,      ਜਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨਯਮਲਮ ਦਰ ਉਲਸਘਣਲ ਹਮ     । ਉਨਲਲਮ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਮਲਲਮਖਲਰਰ
                 ਤਰ ਵਵਧ ਕਰਮਤਲਮ ਵਸਰਲਣ ਵਲਜ਼ਲਆਮ ਜ਼ਵਰਰਵਧ ਸਖ਼ਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਰਤਰ ਜਲਵਰਗਰ। ਸਪਰ ਥਲਰਰ ਨਰ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਸਸਗਰਰਰ

                ਅਤਰ ਜ਼ਲਨਲ ਲਲਇਸਸਜ਼ਸਸਗ ਅਥਲਰਟਰ ਸਸਗਰਰਰ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਮ ਜ਼ਕ ਉਹ ਡਰਵਗ ਇਸਸਪਮਕਟਰਲਮ ਰਲਹਰ ਯਕਰਨਰ
     ਬਣਲਉਣਗਰ ਜ਼ਕ ਕਲਈ ਵਰ ਕਮਜ਼ਮਸਟ ਐਮ.ਆਰ.ਪਰ.          ਤਲ ਵਵਧ ਮਰਵਲ ਨਲ ਵਸਰਲਣ ਅਤਰ ਜਮਲਲਮਖਲਰਰ ਨਲ ਕਰਤਰ ਜਲਵਰ   ।ਕਲਈ ਵਰ

     ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਅਪਣਰ ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤ 9876388433 '     ਤਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਲ ਸਕਦਲ ਹਮ।
     ਸਪਰ ਥਲਰਰ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਡਰ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਸਰ.            ਸਸਗਰਰਰ ਇਹ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣਗਰ ਜ਼ਕ ਕਲਈ ਵਰ ਕਜ਼ਰਆਨਲ ਸਟਲਰ ਦਰਕਲਨਦਲਰ ਅਤਰ
      ਥਲਕ ਮਲਲਕ ਜ਼ਕਸਰ ਵਰ ਵਸਤਰ ਦਲ ਐਮ.ਆਰ.ਪਰ.           ਜਲਮ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਲ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਮਰਵਲ ਤਲ ਵਵਧ ਕਰਮਤ ਨਲ ਵਸਰਲਰ  ।ਜ਼ਕਸਰ ਵਰ
                 ਤਰਲਲਮ ਦਰ ਜਮਲਲਮਖਲਰਰ ਨਲ ਕਰਤਰ ਜਲਵਰ ਅਤਰ ਜ਼ਨਰਸਤਰ ਸਪਲਲਈ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਈ ਜਲਵਰ। ਹਰਰਕ ਦਰਕਲਨਦਲਰ ਮਦਜਰਦ ਵਸਤਰਆਮ ਦਰ

               ਜ਼ਮਕਦਲਰ ਅਤਰ ਰਰਟ ਸਬਸਧਰ ਸਰਚਰ ਪਪਦਰਜ਼ਸ਼ਤ ਕਰਨਲ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਏ। ਉਨਲਲਮ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨਯਮਲਮ ਦਰ ਉਲਸਘਣਲ ਸਬਸਧਰ
  ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤ 01672234188 '      ਤਰ ਦਰਜ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਸਕਦਰ ਹਮ।
                                ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਰਟ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਰ ਸ ਇਹ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣ ਦਰ ਹਦਲਇਤ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਮ

 ਜ਼ਕ ਸਬਜ਼ਰਆਮ-          ਫਲਲਮ ਦਰ ਜ਼ਵਕਰਰ ਸਬਸਧਰ ਜਲਰਰ ਹਦਲਇਤਲਮ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਤਰ ਜਲਵਰ       ।ਕਲਈ ਵਰ ਜ਼ਵਕਰਰਤਲ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਕਰਮਤ ਤਲ
            ਵਵਧ ਮਰਵਲ ਨਲ ਵਸਰਲਰ ।ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਉਲਸਘਣਲ ਦਰ ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕਲਲ 9780600300  ਅਤਰ

01672231078 '     ਤਰ ਕਰਤਰ ਜਲ ਸਕਦਰ ਹਮ         ।ਉਪਰਲਕਤ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਦਰ ਹਮਲਲਲਈਨ
ਨਸ.01672232304 '       ਤਰ ਵਰ ਸਸਪਰਕ ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਮ            ।ਸਪਰ ਥਲਰਰ ਨਰ ਅਪਰਲ ਕਰਜ਼ਦਆਮ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਲਕ ਆਪਣਰ ਤਰ ਸਮਲਜ

              ਦਰ ਜ਼ਹਵਤਲਮ ਦਰ ਸਰਰਵਜ਼ਖਆ ਲਈ ਜ਼ਕਸਰ ਐਮਰਜਸਸਰ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਆਪਣਰ ਘਰਲਮ ਤਲ ਬਲਹਰ ਨਲ ਜ਼ਨਕਲਣ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਸਸਗਰਰਰ
  ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਕਲਜ਼ਵਡ-19   ਜ਼ਰਲਰਫ ਫਸਡ '      ਚ ਪਸਜਲਬ ਅਨਮਸਰਜ਼ਚਤ ਜਲਤਰਆਆ ਭਭ ਜ਼ਵਕਲਸ
         ਅਤਤ ਜ਼ਵਮਤ ਕਲਰਪਲਰਤਸ਼ਨ ਦਤ ਮਮਲਲਜ਼ਮਲਆਨਤ ਜ਼ਦਮਤਰ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਦਰ ਤਨਖਲਹ

ਸਸਗਰਰਰ, 9 ਅਪਪਪਲ: 
                  ਪਸਜਲਬ ਅਨਮਸਰਜ਼ਚਤ ਜਲਤਰਆਆ ਭਭ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤਤ ਜ਼ਵਮਤ ਕਲਰਪਲਰਤਸ਼ਨ ਨਤ ਆਪਣਤ ਸਲਰਤ ਮਮਲਲਜ਼ਮਲਆ ਦਰ ਇਮਕ ਜ਼ਦਨ ਦਰ ਤਨਖਲਹ ਮਮਮਖ
 ਮਸਤਰਰ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਜ਼ਰਲਰਫ਼ ਫਸਡ ਜ਼ਵਮਚ ਪਲਈ ਹਪ     । ਕਲਰਪਲਰਤਸ਼ਨ ਦਤ ਚਤਅਰਮਪਨ ਇਸਜਰ:        ਮਲਹਨ ਲਲਲ ਸਰਦ ਨਤ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਕ

     ਜ਼ਦਨ ਦਰ ਤਨਖਲਹ ਕਟਵਲ ਕਤ 2  ਲਮਖ 23       ਹਲਜ਼ਲਰ ਤਭ ਵਮਧ ਦਲ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਇਆ ਹਪ        । ਸਪਰ ਸਰਦ ਨਤ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ
               ਅਨਮਸਰਜ਼ਚਤ ਜਲਤਰਆਆ ਭਭ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤਤ ਜ਼ਵਮਤ ਕਲਰਪਲਰਤਸ਼ਨ ਦਤ ਕਰਮਚਲਰਰਆਆ ਵਲਭ ਹਮਤਸ਼ਲਆ ਔਖਤ ਸਮਮ ਆਪਣਤ ਫਰਜਲਆ '   ਤਤ ਪਜ਼ਹਰਲ

   ਜ਼ਦਸਦਤ ਆ ਰਹਤ ਹਨ                । ਚਤਅਰਮਪਨ ਵਲਭ ਕਲਰਪਲਰਤਸਨ ਦਲ ਸਮਰਹ ਕਰਮਚਲਰਰਆਆ ਵਲਭ ਇਸ ਸਸਕਟ ਦਤ ਸਮਮ ਪਲਏ ਯਲਗਦਲਨ ਲਈ
                   ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਹਰ ਅਜ਼ਜਹਲ ਪਜ਼ਹਲਲ ਸਰਬਲ ਹਪ ਜ਼ਜਮਥਤ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ

                ਲਲਕਲਆ ਦਰਆਆ ਜ਼ਜਸਦਗਰਆਆ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਵਮਡਲ ਫਪਸਲਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਸਮਮਮਚਤ ਸਰਬਤ ਜ਼ਵਮਚ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਲਗਲਉਣ ਦਲ ਐਲਲਨ ਕਰਤਲ ਸਰ।
                     ਸਪਰ ਸਰਦ ਨਤ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਰ ਮਹਲਆਮਲਰਰ ਦਤ ਸਸਕਟ ਜ਼ਵਮਚ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਤਣ ਤਤ ਆਪਣਤ ਘਰਲਆ

     ਜ਼ਵਮਚ ਹਰ ਰਜ਼ਹਣ ਨਰ ਸ ਤਰਜਰਹ ਦਤਣ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/31/2020-DPRO Sangrur
I/17668/2020

6


