
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਜ਼ਸਗ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿੀਜ਼ਟੰਗ 

ਬੈਂਕ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ  ਿੈਨਟਨੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆ ਂਜ਼ਦੱਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਅਪਰੈਲ (             ) ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ 

ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਜ਼ਸੰਗ ਿਰੀਏ ਿੀਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕ ਬੈਂਕ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ ਨ ੰ  ਿੈਨਟੇਨ ਰੱਖਣ 

ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਜ਼ ੱਲਿੱਠ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜ਼ਿਤ ਕਾਂਸ਼ਲ ਲੀਿ ਬੈਂਕ ਿੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਵਚ 

ਕਸਟਿਰ ਨਾਲ ਕੰਿਕਾਜ ਦੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਨਰਿਾਜ਼ਰਤ ਜ਼ਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜ਼ਵਚ ਟੋਕਨ 

ਜ਼ਸਸਟਿ ਰਾਹੀ ਕਸਟਿਰ ਦਾ ਕੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬੈਂਕ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਕਸਟਿਰ ਦ ੇਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆ ਂਹੋਣ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਜ਼ਵਚ ਦ ਰੀ 06 ਫੁੱ ਟ ਲਾਿਿੀ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕ ਦ ੇਬਾਹਰ 20 ਤੋਂ 

ਜ਼ਜਆਦਾ ਕਸਟਿਰ ਨਾ ਹੋਣ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦ ੇਕੁਝ ਜ਼ਬਜਨਸ ਕਰਾਸਪੋਨਿੈਂਟ/ਕਸਟਿਰ ਸਰਜ਼ਵਸ ਪਰਸਨ (ਵਲੋਂ 
ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਜਆਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਸਿਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਵੇ। 
ਿੀਜ਼ਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ ਹੈੈੱਿਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬੈਂਕ ਦ ੇਕੁਝ 

ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਪੁਜ਼ਲਸ ਨਾਜ਼ਕਆ ਂਤ ੇਜ਼ਿਊਟੀ ਦੋਰਾਨ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦ ੇਬੈਂਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਿ 

ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਊਟੀ ਟਾਇਿ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਜਸ ਸਬੰਿੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆ ਂਨੇ 

ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਕ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਕੋਈ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਕਰਿਚਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 
ਐਸ.ਪੀ ਹੈੈੱਿਕਆੁਟਰ ਨਵਜੋਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ98140-00170 ਅਤ ੇਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿੋਬਾਇਲ 

ਨੰਬਰ 98158-00896 'ਤ ੇਜ਼ਿਊਟੀ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਿੀਜ਼ਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਿੀਆ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ.ਕੇ ਗਰਚਾ, ਿੀ.ਕੇ ਵਜ਼ਸ਼ਸਟ, ਸਜ਼ਤੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਤ ੇਸਜ਼ਚਨ ਆਜ਼ਦ 

ਬੈਂਕ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਕ ਬੈਂਕ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਰਿਾਜ਼ਰਤ ਜ਼ਨਯਿਾਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ 

ਜ਼ਿਸਟੈਂਲ ਿੈਨਟੇਨ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
------------------ਕੈਪਸ਼ਨ------1-2--- 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਜ਼ਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿੀਜ਼ਟੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

 



ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 70099-89791 ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਬਣਾਵਉਣ ਲਈ ਜ਼ਨਰਿਾਜ਼ਰਤ ਪਰੋਫਾਰਿੇ ਤਜ਼ਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ 
ਜਾਵ ੇ

ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀ ਬਹਤੁ ਜਰ ਰੀ ਕੰਿ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਿੁਕੰਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ-ਵਿੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ 
ਸੰਿ  

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਅਪਰੈਲ (   ) ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਿ  ਵਿੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇ
ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ•ੇ ੇਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿੇਂ ਦਰੋਾਨ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ•ੇਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ 

ਜਰ ਰੀ ਕੰਿ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸ. ਸੰਿ  ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 70099-89791 ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ 

ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਸਬੰਿੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਨੈਪੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਜ਼ਵਚ ਆਇਆ ਜ਼ਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਫਊ 

ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਿ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦ ੇਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਿਸ਼ੁਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. 

ਉਨਾਂ ਜ਼ਜਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਕੰਿ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿੁਕੰਿਲ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਨਰਿਾਜ਼ਰਤ ਫਾਰਿ, (ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕਥ ੋਤੋਂ ਜ਼ਕਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਾਂ, ਜ਼ਿਤੀ, ਨਾਿ ਅਤੇ ਜ਼ਪਤਾ ਦਾ ਨਾਿ/ ਪਤੀ ਦਾ 

ਨਾਿ, ਿੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਕਸ ਿੰਤਵ ਲਈ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਪੱਤਰ/ ਆਿਾਰ ਕਾਰਿ ਦੀ ਫਟੋੋ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਕੰੁਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਿਵੇਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।) ਰਾਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 

70099-89791 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਕੋਅਈ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਿਸ਼ੁਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। 
---------------ਕੈਪਸ਼ਨ--- 

ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਿ  ਵਿੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 

 

 



ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਿ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਕਈੋ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ- 
ਇੰਜੀ: ਐਨ.ਪੀ. ਜ਼ਸੰਘ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 13 ਅਪਰੈਲ (       ) ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਜਆਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਜ਼ਵਆਪੀ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਿਣੇ ਆਈ ਹੈ 
ਇਸ ਸਬੰਿੀ ਇੰਜੀ: ਐਨ.ਪੀ. ਜ਼ਸੰਘ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨੈੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰਿਲ ਨੰ:1, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਨੇਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਜ਼ਨਰੰਤਰ ਹੱਥ 

ਿੋਣ ਅਤ ੇਜਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਥਤੀ ਨਾ ਹੋਵ ੇਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਬਿਾਰੀ ਦ ੇਹੋਰ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਜ਼ਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਅਜ਼ਹਿ ਭ ਜ਼ਿਕਾ 

ਜ਼ਨਭਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ 2 ਿੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਂ, ਿਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵ,ੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਅਤੇ ਿ ੰ ਹ ਨ ੰ  ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਉ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰ•ੇਾੇਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਿੋਵ ੇਤ ੇ

ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਤ ੇਸ਼ੁੱ ਿ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ 

ਿੁਹੱਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਫੀਲਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦ ਜ ੇਤੋਂ ਦ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ਵਿ-

19 ਸਬੰਿੀ ਜਾਗਰ ਕ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।   
-------------ਕੈਪਸ਼ਨ----- 

ਇੰਜੀ: ਐਨ.ਪੀ. ਜ਼ਸੰਘ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨੈੀਟੇਸ਼ਨ ਿੰਿਲ ਨੰ: 1, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 

 

 

 

 



ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਿੈਿਿ ਕੋਿਲ ਚੋਪੜਾ  ਵੱਲੋਂ ਸਕ ਲ ਿੁੱ ਖੀਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਿੀਜ਼ਟੰਗ 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲ ਦੇ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ : ਿੈਿਿ ਕੋਿਲ ਚੋਪੜਾ 
 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 13 ਅਪਰੈਲ (                  ) ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਚੱਲਜ਼ਦਆ ਂਪ ਰੇ ਭਾਰਤ ਜ਼ਵੱਚ ਲੋਕਿਾਊਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਵੱਲੋਂ ਸ ਬ ੇਜ਼ਵੱਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਵਿਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੇ ਸਿ ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 10 ਿਈ ਤੱਕ ਗਰਿੀਆ ਂਦੀਆ ਂ

ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀਆ ਂਹਨ। ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਚੱਲਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਨ ਲਾਇਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜ਼ਸਲੇਬਸ ਤੇ ਜ਼ਸੱਖਣ ਸਿੱਗਰੀ  ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰੀ 

ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ , ਵੀਜ਼ਿਓ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਸਲੇਬਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ 

ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਜ਼ਨਯਕੁਤ ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਿੈਿਿ ਕੋਿਲ ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆ ਂ, ਜ਼ਪਰੰ ਸੀਪਲਾਂ, 

ਹੈੈੱਿਿਾਸਟਰਾਂ , ਸਕ ਲ ਿੁੱ ਖੀਆਂ , ਬਲਾਕ ਪਰਇਿਾਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰਾਂ , ਪੜਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ 

ਲੜੀਵਾਰ ਵੀਜ਼ਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਦ ੇਹੋਏ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਆਨ-

ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕਰਕੇ ਹੋਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਇਸ ੇਲੜੀ ਦ ੇਤਜ਼ਹਤ ਅੱਜ ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਿੈਿਿ ਕੋਿਲ ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਿਲ ਸਕ ਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ  ਨਾਲ 2 ਪੜਹਾਵਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀਜ਼ਿਓ 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਜ਼ਹਿ ਿੀਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਿੌਕ ੇਸੰਬੋਿਨ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਿੈਿਿ ਕੋਿਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਜ਼ਵਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜ਼ਚਆ ਨ ੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜਹਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 

ਸੰਜੀਵਨੀ ਬ ਟੀ ਦਾ ਕੰਿ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕ ਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਬੱਜ਼ਚਆ ਦਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਚੱਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ ਸਕ ਲਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਲੰਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚ ੇਜ਼ਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲ ਵੀ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ , ਜ਼ਜਸ ਦਾ ਜ਼ਸਹਰਾ ਿਾਣਯੋਗ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਿੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰੀ 

ਜ਼ਵਜੇ ਇੰਦਰ ਜ਼ਸੰਗਲਾ ਤੇ ਸਕ ਲ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਸਕੱਤਰ ਸਰੀ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਕੁਿਾਰ ਨ ੰ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਜੱਥ ੇ

ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤ ੇਪਾਠ 

ਦੋਆਬਾ ਰੇਿੀਓ ਉੱਪਰ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵੀਿੀਓ ਜ਼ਰਕਾਰਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕ ੇਵੱਟਸਐਪ ਦ ੇਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਬੱਜ਼ਚਆ ਂਤੱਕ ਪੱੁਜਦਾ ਕੀਤ ੇ

ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਇਸ ਿੌਕ ੇਜ਼ਿਪਟੀ ਿੀ.ਈ.ਓ. ਸੈਕੰ:ਜ਼ਸੰਘ: ਲਖਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ,  ਸੁਰੇਸ਼ ਸੈਣੀ,ਿੀ ਐਿ ਗਜ਼ਣਤ ਗੁਰਨਾਿ ਜ਼ਸੰਘ ਤੇ 200 ਦੇ ਲਗ-ਪਗ 

ਜ਼ਿਿਲ ਸਕ ਲ ਿੁੱ ਖੀ ਹਾਿਰ ਸਨ। 
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