
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਭਾਗ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  

ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ਼ਿਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਚ ਫਜ਼ਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਨਾਮਿਦ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦ ੇਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 97791-66566 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਅਪਰੈਲ (       )  ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਦੇ ਿਾਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਹੈ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਪਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ਼ਿਦਸ਼ੇ ਜ਼ਿਚ ਫਜ਼ਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨਾਂ ਿਲੋਂ ਨਾਮਿਦ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ. 

ਹਰਜ਼ਭੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ (ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ- 97791-66566) 'ਤ ੇਜ਼ਿਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਚ ਫਸ ੇਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਜ਼ਪਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ, 

ਮੋਜ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਿਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਚ ਮੋਜ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ (ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਸ ਰਤ 

ਜ਼ਿਚ) ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਿੇ। 
------------------ 

 

  



ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਐਸ.ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਮਾਣ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਕਜ਼ਹਣ ਜ਼ਿਚ ਫਖ਼ਰ ਮਜ਼ਹਸ ਸ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ 'ਮੈਂ ਿੀ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ' ਹਾਂ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਅਪਰੈਲ (       ) ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਐਸ.ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ 

ਬਹਾਦਰੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਹ ਕਜ਼ਹਣ ਜ਼ਿਚ ਫਖ਼ਰ ਮਜ਼ਹਸ ਸ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ 'ਮੈਂ ਿੀ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਹਾਂ।' 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਐਸ.ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਿਰੁੁੱ ਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਬਾਖ ਬੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਭਾਈ 

ਹੈ ਅਤੇ ਦ ਸਜ਼ਰਆ ਂਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬੜੇ ਦੁੁੱ ਖ ਦੀ ਗੁੱਲ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 

ਬਚਾਉਣ ਜ਼ਿਚ ਲੁੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ, ਜੋ ਦੁੁੱ ਖ ਿਾਲੀ ਗੁੱਲ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਸਿਲ ਤ ੇਪੁਜ਼ਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਹੁੱ ਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਿ ਅਦਾ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਸਿਲ ਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਜ਼ਡਊਟੀਆਂ ਜ਼ਨਭਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੁੱਲ ਚਾਹੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਿ ਦੀ ਹੋਿ,ੇ ਮੰਡੀ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ, 

ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ, ਪੁਜ਼ਲਸ ਨਾਜ਼ਕਆ ਂਤੇ ਜ਼ਡਊਟੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਦੀ, ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਜ਼ਨਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 
ਜ਼ਿਰੁੁੱ ਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਜ਼ਧਆ ਨ ੰ  ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਜ਼ਿਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ 

ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ, ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧ  ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ), 

ਸਕੁੱ ਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੁੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੁੱ ਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸਮੇਤ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆ ਂ

ਿਲੋਂ  'ਮੈਂ ਿੀ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਬੈਜ ਲਗਾਏ ਗਏ। 
ਦੁੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਬੀਤੀ 12 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਪਜ਼ਟਆਲਾ ਜ਼ਿਖੇ ਐਸ.ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦਾ ਜ਼ਡਊਟੀ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਨਹੰਗਾਂ ਿਲੋਂ ਗੁੁੱ ਟ ਿੁੱ ਢ 

ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
--------------------ਕੈਪਸ਼ਨ----1------------ 

ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 'ਮੈਂ ਿੀ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਬੈਜ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਦਫਤਰ ਜ਼ਿਖੇ ਨਿਰ ਆ 

ਰਹੇ ਹਨ। 

  



ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਸ਼ਿ ਪਰਸ਼ਾਦ ਿਲੋਂ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਨ ੰ  11 ਪੀ.ਪੀ.ਜ਼ਕੁੱ ਟਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਅਪਰੈਲ (      ) ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰੀ ਜ਼ਸ਼ਿ ਪਰਸ਼ਾਦ 

ਸ਼ਰਮਾ,  ਗੀਤਾ ਭਿਨ ਰੋਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ 11 ਪੀ.ਪੀ. ਜ਼ਕਟਾਂ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਨ ੰ   ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ। 

ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਰੋਕਨ ਿਾਸਤ ੇਇਨ•ਾਾ ਜ਼ਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਿੰਦ ਹਨ। 
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਜ਼ਰਸ ਦ ੇਮਰੀਜ ਦ ੇਜ਼ਸੁੱ ਧੇ ਸੰਬਧ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਆਉਂਦ ੇਹਨ ਉਹਨਾਂ 

ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾਂ ਿਾਜ਼ਰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾਂ ਿੁੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਇਕਾਂਤ ਿਾਸ ਜ਼ਕੁੱ ਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ੋਕੁੜਾਂ 

ਕਰੁੱਕਟ ਚੁਕਣ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਪੀ.ਪੀ. ਜ਼ਕਟਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਕਟਮਈ 

ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਡਾ ਜਸਜ਼ਮਨ ਨੰਦਾ ,ਡਾ ਭਾਿਨਾ ਸ਼ਰਮਾ , ਹਰਸਮਜ਼ਰੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿੜਚੈ, ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਡਾ ਲੀਹੰਬਰ ਰਾਮ, ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ 
ਦੋਰਾਗਲਾਂ , ਬੀ.ਈ.ਈ ਅਸ਼ੋਕ ਕਮਾਰ , ਸੀ.ਅਚ.ਓ ਡਾ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਮਾਸ ਜ਼ਮਡੀਆ ਅਫਸਰ ਅਮਰਜੀਤ 

ਜ਼ਸੰਘ ਦਾਲਮ ਹਾਜਰ ਸਨ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਇੁੱਕ ਜੁਟਤਾ ਜ਼ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦ ੇਬੈਚ ਬਾਜ  ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ-ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਅਪਰੈਲ (        ) ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਸਹਤ ਮਜ਼ਹਕਮ ੇਦ ੇਸਟਾਫ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਬਾਜ ਆ ਂਉਪਰ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦ ੇ ਬੈਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਆਪਣ ੇਦਫਤਰਾਂ ਜ਼ਿਖੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਡਊਟੀ 

ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਡਊਟੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜ਼ਸਹਤ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁਲਾਿਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਕੋਜ਼ਿਡ- 19 ਦੇ ਜ਼ਖਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਚੁੱਲ 

ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਕ ੇਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਦੀ ਪੁਜ਼ਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਿੁੱ ਲੋ ਲੜੀ ਜਾ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ 

ਲਾਈਨ ਤ ੇਲੜ ਰਹੇ ਯੋਜ਼ਧਆ ਂਨ ੰ  ਇੁੱਕ ਜੁੁੱ ਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਪੁਜ਼ਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਤ ੇਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਅਪਰੈਲ (        )  ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਜਲ•ਾਾ 
ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਬੇਰੁਿਗਾਰ ਨੋਜਿਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਖਆ 

ਲੈਣ , ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਂਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ, ਸਿ-ੈਰੋਜਗਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ  ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰਾਰਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਆਨ-

ਲਾਇਨ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ/ਕੋਸਜ਼ਲੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਰੋਜਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਅਫਸਰ ਸ਼ਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜ਼ਚੰਬ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਂ

ਜ਼ਕ ਪੜ•ਾ ੇਜ਼ਲਖ ੇਨੌਜਿਾਣ ਆਪਣਾ ਨਾਮ  www.pgrkam.org website ਤੇ ਆਪਣ ੇਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕਾਊਸਜ਼ਲੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਗਾਇਡੈਂਸ ਕਾਊੰਸਲਰ ( ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 78885-

92634) ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ (ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 85568-30060) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ । ਦਫਤਰ ਿਲੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾ ਹੀ 

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਖੇ ਦਰਜ ਪਰਾਰਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰ ਚੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 

ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਿਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲਾਕ-ਡਾਉਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਬੇਰੁਿਗਾਰ ਪਰਾਰਥੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । 
ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਇਹ ਕਾਉਂਸਜ਼ਲੰਗ ਸਿੇਰ ੇ09:00 ਿਜੇ ਤੋਂ 

ਸ਼ਾਮ 05:00 ਿਜੇ ਤੁੱ ਕ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤ ੇਿੁੱ ਧ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਨੋਜਿਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਿਾ ਿੀ ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਤੈਨਾਤ ਸਟਾਫ ਿਲੋਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਟਸ-ਐਪ ਗਰੁੁੱ ਪਾਂ 
ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਖੇ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਪਰਾਰਥੀ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: ਤ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਲੰਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ  ਪਰਾਰਥੀ  ਆਪਣ ੇਘਰ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਜ਼ਰਹ ਕੇ ਹੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਸਕਨ ਅਤ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪਰੀਖੀਆ ਂਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰ 

ਸਕਣ। 
------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/20626/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਿਚ 1 ਲੁੱ ਖ 14 ਹਿਾਰ 184  ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

53 ਕਰੋੜ 10 ਲੁੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਅਪਰੈਲ (         ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 26 ਅਪਰੈਲ ਤਕ 122989 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 114184 ਮੀਟਰਕ ਟਨ 

ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 53 ਕਰੋੜ 10 ਲੁੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 50 ਫੀਸਦ 

ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆ ਂਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨ ੰ  ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿਲੋਂ 36595, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਿਲੋਂ 22939, ਪਨਸਪ ਿਲੋਂ 26182, 

ਿੇਅਰਹਾਊਸ ਿਲੋਂ 14974, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿਲੋਂ 13312 ਅਤ ੇਿਪਾਰੀਆ ਂਿਲੋਂ 182 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨ ੰ  ਮੁੁੱ ਖ ਰੁੱਖਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ 

ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 

ਉਨ•ਾਾਾ ਂਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲਆਉਣ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  
ਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਆੜ•ਤੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡੀ 

ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਿਚ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦ ੋਜ਼ਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣ। 

ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਿ ੇਅਤੇ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਿੇ। 
------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/20635/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਸੁਣੀਆ ਂਗਈਆ ਂਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਅਪਰੈਲ (     ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀਆ ਂਨਾਲ ਿੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆ ਂਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਕ ੇਉਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਜਸ ਦ ੇਚੁੱਲਜ਼ਦਆ ਂਅੁੱਜ ਉਨਾਂ ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਖਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਪੰਡ ਭੁੱ ਠੀਆ ਂਨੇ 

ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਜ਼ਿਚ 10 ਜਾਣ ੇਨਾਲ ਓਥ ੇਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਸ ੇਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਾਪਸ ਆਉਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ  ਭੇਜਣ 

ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। 
ਜ਼ਦਲਬਾਗ ਜ਼ਸੰਘ ਲਾਲੀ ਚੀਮਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਲੀਚੀ ਦ ੇਬਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਜੰਮ  ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, 

ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 

ਨੰਬਰ 97791-66566 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਉੱਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਕੰਗ ਿਾਸੀ ਘੁੰ ਮਣ ਕਲਾਂ ਨੇੜ ੇਨੋਸ਼ਜ਼ਹਰਾ ਮੁੱਝਾ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਦ ੇਜ਼ਪੰਡ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਿਜੇ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ ਟਾਿਰ ਨੇੜ ੇਠੇਕਾ ਖੁੁੱ ਲ•ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਜਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਿੀਸੀ ਦੋਰਾਨ ਹੀ 
ਏ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ ਸਰੀਮਤੀ ਰਾਜਜ਼ਿੰਦਰ ਕੋਰ ਨ ੰ  ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । 
ਹੈਪੀ ਕੁਮਾਰ ਿਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ੇਅੰਦਰ ਮੋਟੀਿਟੇਰ (ਿਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤ ੇਸ਼ੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਭਾਗ) 

ਿਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਤ ੇਹੋਰ ਮੋਟੀਿੇਟਰਾਂ ਦ ੇਤਨਖਾਹ ਦੇ ਜ਼ਬੁੱ ਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਜਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਡਪਟੀ 
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ.ਈ ਨ ੰ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ 

ਗੇ ਜ਼ਬੁੱ ਲ ਜਲਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। 
--------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/20640/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇ844 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 341 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ-502 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਜ਼ਡੰਗ 

 

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਅਪਰੈਲ (      ) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 

ਦ ੇ844 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 341 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 502 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਜ਼ਡੰਗ ਹੈ। ਇਕ ਮਰੀਿ 

ਿਾਸੀ ਭੈਣੀ ਪਸਿਾਲ ਦਾ ਜ਼ਦਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜ਼ਟਿ ਆਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੁੱਜ ਇਕ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ 

ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਹੈ। 

             ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰੁਟੀਨ ਜ਼ਿਚ 743 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਿਾਲ ਦ ੇਪੋਿਜ਼ਟਿ ਮਰੀਜ ਦੇ 

ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਚ ਆਏ 77, ਦੁਬਾਰਾ ਲਏ ਗਏ 15 ਸੈਂਪਲ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆਏ ਸਨ। ਬਟਾਲਾ ਨੇੜੇ ਜ਼ਪੰਡ ਚੈਨੇਿਾਲ ਦਾ ਪੁਜ਼ਲਸ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਲੁਜ਼ਧਆਣੇ ਰਜ਼ਹੰਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਚ ਆਏ 09 ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਿੀ ਨੈਗਜ਼ਟਿ 

ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁਲ 844 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 341 ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 502 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ 

ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਂਜ਼ਡਗ ਹੈ।  01 ਮਰੀਜ, ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਿਾਲ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ , ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 

ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼/ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ ਤੋ ਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰ-ਿਾਰ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਜਰ ਰ ਧੋਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ 
ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਸੁਰੁੱ ਜ਼ਖਅਤ ਜਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਅਸੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਿਰੁੁੱ ਧ ਜੰਗ ਲੜ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
----------------------------------- 
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਿਾਜ਼ਲਆ ਂਨ ੰ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮਲੀ ਆਜ਼ਗਆ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਜ਼ਲਆ ਂਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਸਿੁੱ ਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਬਾਰ ੇਅਡਿਾਇਿਰੀ ਜਾਰੀ 
 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਅਪਰੈਲ (     ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਜ਼ਮਆ ਂਨ ੰ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਦੇ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ  

ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਰ ਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। । 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ -19 ਦੇ ਮੁੱ ਦੇਨਿਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਜ਼ਲਆ ਂ

ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿੁੱ ਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਡਿਾਇਿਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰਿਾਈਿਰੀ ਸਰਪੰਚ/ਜੀ.ਆਰ.ਐੈੱਸ./ਕਾਜ਼ਮਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 

ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰਿਾਈਿਰ ਇੁੱਕ ਜ਼ਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਸਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤ ੇਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ 

ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਕੁੁੱ ਝ ਫਾਸਲਾ ਰੁੱ ਖੇ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਿੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਿੇ ਤ ੇਕੰਮ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਿਟ ਿੀ ਨਾ ਆਿੇ। ਇਸ ੇ

ਤਰ•ਾਾਾ,ਂ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਕਾਰਜ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤ ੇਇਸ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜ਼ਕ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ

ਦਰਜ਼ਮਆਨ ਘੁੱਟ-ੋਘੁੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਦ ੇਜ਼ਨਯਮ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੁੱ ਛਣ ਜ਼ਜਿੇਂ ਖੰਘ/ਸਾਹ ਲੈਣ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਜ਼ਹਸ ਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਘਰ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਿਰਕਰਾਂ ਨ ੰ  

ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਕਸ ੇਨਾਲ ਹੁੱਥ ਨਾ ਜ਼ਮਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਕਸ ੇਨ ੰ  ਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੰਮ 

ਤੋਂ ਨਾ ਘੁੰ ਮਣ ਅਤ ੇਉਨ•ਾਾਾ ਂਦੇ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ/ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜਾਿੇ। ਉਨ•ਾਾਾ ਂਅੁੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ 

ਜ਼ਕ ਸਰਪੰਚ/ਜੀਆਰਐਸ ਸਮੇਤ ਸਾਜ਼ਰਆ ਂਨ ੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁੱ ਪੜ ੇਦ ੇਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਮਾਸਕ ਨ ੰ  ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਹ ਨੁੱ ਕ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਮ ੰ ਹ ਨ ੰ  ਿੀ ਕਿਰ ਕਰੇ। ਕੁੱ ਪੜ ੇਦ ੇਮਾਸਕ ਨ ੰ  ਿਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਿ 

ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱ ਸਜ਼ਦਆ,ਂ ਉਨ•ਾਾਾ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਾਰਜ 

ਿਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਿਰਕਰਾਂ ਨ ੰ  



ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਿੀ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਮਲੇ, ਉਹ ਘੁੱਟ-ੋਘੁੱਟ ਹੁੱਥਾਂ ਨ ੰ  40 ਸਜ਼ਕੰਟ ਤੁੱ ਕ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਾਾ ਂਧੋਣ, 

ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਥੇਲੀ, ਹੁੱਥ ਦਾ ਜ਼ਪਛਲਾ ਪਾਸਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗ ਠੇ ਜ਼ਿਚਕਾਰ ਿੀ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਾਾ ਂਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਹੁੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਹਰ ਦ ੋਘੰਟ ੇਬਾਅਦ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਸਫਾਰਸ਼ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੁੱ ਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ 

ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਥ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 
ਉਨ•ਾਾਾ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇਿ ਬੁਖਾਰ/ਖੰਘ/ਜ਼ਛੁੱ ਕ/ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਜ਼ਹਸ ਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਖੁਦ ਸੁਪਰਿਾਈਿਰ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿ ੇਅਤ ੇਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਿੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਇੁੱਕ ਦ ਜ ੇਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਕ ਦ ਜ ੇਨਾਲ 

ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਦੇ ਖਾਣ/ੇਸਨੈਕਸ ਇੁੱਕਜ਼ਠਆ ਂਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 
ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਆਉਣ ਕਰਕ ੇਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ 

ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਕਸ ੇਨ ੰ  ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 / ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨੰਬਰ 

01722920074/08872090029 ਨ ੰ  ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੁੱ ਗ ਸਕੇ 

ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
----------------- 

 

 

 

 

 

 


