
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਵਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦ ੇਚੱਲਜ਼ਦਆਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ੇਨੋਕਰੀ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ 

ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਵਖੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਰੱਜ਼ਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਲਖਤੀ ਟੈਸਟ 

ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਤਆਰੀ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਮਈ (      ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ'  ਤਜ਼ਹਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਜ਼ਬਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਵਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦ ੇ

ਚਲਜ਼ਦਆ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਅਤ ੇਨੌਕਰੀ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਵੱਚ 

ਸਹਾਈ ਜ਼ਸੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ  ਪਰਾਰਥੀਆ ਨ ੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੁਫਤ ਸਾਫਟ ਸਜ਼ਕੱਲ ਦੀ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 
ਇਹ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ MBD Alchemie group ਵਲੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਪਰਾਰਥੀ ਘਰ ਬੈਜ਼ਠਆ ਹੀ ਇੰਟਰਜ਼ਵਊ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ । 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆ ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਸਬੰਧੀ Webinar ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਾਰਥੀਆ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਜ਼ਲੰਗ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰ ਜ਼ਵਖੇ ਦਰਜ ਪਰਾਰਥੀਆ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਨ ਡਾਉਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਰਥੀਆ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈਰੋਜਗਾਰ ਦ ੇਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ 

ਨਾਨਕ 15 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਰੱਜ਼ਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਲਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਤਆਰੀ 

ਲਈ  ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ  । ਇਹ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਪਰਾਰਥੀ  ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ 

ਇੰਨਚਾਰਜ ਸ਼ਰੀ ਨਵਜੋਧ ਜ਼ਸੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 97818-91928 ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕਰਵਾ 

ਸਕਦੇ  ਹਨ ।   
                    ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਪਰਾਰਥੀ ਜੋ ਜ਼ਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਇਛੁੱ ਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 

ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ http://pgrkam.com/  ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ 

ਜ਼ਨਯੋਜਕ/ਕੰਪਨੀਆ ਜਾ ਸਨਤਕਾਰਾ ਨ ੰ  ਕਾਜ਼ਮਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਰਜ਼ਜਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ 

ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਾਰਥੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨਾ ਪਰਾਰਥੀਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆ 

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਵੱਧ ਤ ੋਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਰਜ਼ਜਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ 

            



ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਯ ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਮਈ (           ) ਸ. ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਡਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ 

ਜ਼ਕ  ਕਰਜ਼ਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਜ਼ਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤ ੇਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  

ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਆਉਦੇ ਖਰੀਫ 2020 ਸੀਿਨ ਲਈ ਯ ਰੀਆ ਅਤੇ 

ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਦੇ ਸੀਿਨ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਲੈਣ 

ਜ਼ਵੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋ ਡੀ.ਏ.ਪੇ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ 

ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆ ਵਸਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਦਵਾਈਆ ਅਤ ੇਪਸ਼  ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਭੇਜੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। 

 

 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ 4 ਲੱਖ 71 ਹਜਾਰ 673 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਮਈ (         ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 11 

ਮਈ ਤਕ 472663 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ 471673 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 762 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 86 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 87 ਫੀਸਦ 

ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 133758, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਵਲੋਂ 97216, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 96082, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 

87531, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 55344 ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 1742 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਿਮੀਨ 

ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਜਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦ ਜ਼ਸ਼ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ 

ਖਤਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਮੋਕੋ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ 

ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਵੇ। 
------------ 
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਸਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਦੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਜ਼ਲਆਈ ਰੰਗ 

ਫ ਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਕੋਜ਼ਚੰਗ ਜ਼ਵਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਫ ਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਗੁਰਜੰਟ ਜ਼ਸੰਘ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ 

'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਦੀਆ ਂਪਰੀਜ਼ਖਆਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਜ਼ਵਊ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਕੋਜ਼ਚੰਗ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਮਈ  (           ) ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਜ਼ਵਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆ ਂਪਰੀਜ਼ਖਆਂਵਾ ਅਤੇ 

ਇੰਟਰਜ਼ਵਊ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਨ ੰ  ਪਜ਼ਹਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਮਲੀ ਹੈ 

ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਜ਼ਸੰਘ, ਵਾਸੀ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਨੇ ਫ ਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੋਈ ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਫ ਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਤੋਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ 

ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਤੇ ਭਜ਼ਵੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁੱ ਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧ  ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ), ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ 

ਦੀਨਾਨਗਰ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਜਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ-ਕਮ- ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ 

'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਵੀ ਮੋਜ ਦ ਸਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਗੁਰਜੰਟ ਜ਼ਸੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ 

ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮਹਨਤ ਰੰਗ ਜ਼ਲਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮਹਨਤ ਲਈ  ਜ਼ਜਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਫਸਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜ਼ਸੰਘ ਤੇ 

ਜ਼ਜਲਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੇ ਪ ਰੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨਾਲ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਨ ੰ  ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਵਚ 

ਜ਼ਮਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਫ ਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਜ਼ਬਨੈਪੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਫਤ ਕੋਜ਼ਚੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁੱ ਭ 

ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 35 ਪਰਾਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਜ਼ਚੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਗੁਰਜੰਟ ਜ਼ਸੰਘ ਵਾਸੀ ਪੰਜ 

ਗਰਾਈਆਂ ਨੇ ਫ ਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੰਟ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਆਰਜ਼ਥਕ ਤੋਰ 'ਤੇ ਜ਼ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ 

ਜ਼ਵਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪਜ਼ਹਲੀ ਪੁਿੀਸ਼ਨ ਹਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗ ੇਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਨਰ ਨ ੰ  ਤਰਾਸ਼ਣ ਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ।  ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ 
ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ 
ਜ਼ਲਜਾਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ' ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੇ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਪਜ਼ਹਲੀ 

ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਮਲੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ , ਯ ਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਸ਼ਾ ਮਾਜ਼ਹਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਰੋਫੇਸਰਾਂ 

ਵਲੋਂ  ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਾਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਵੀ ਰੰਗ ਜ਼ਲਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰ ੇਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ' ਤਜ਼ਹਤ ਅਗਲੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਕਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਆਸਾਮੀਆਂ, ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ 550 ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, 330 

ਜ ਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨਜ਼ਰੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਨਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੀ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਮੁਫਤ ਕੋਜ਼ਚੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਜੰਟ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਵਜ਼ਸ਼ਆ ਂ

ਜ਼ਵਚ ਮਾਹਰ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ  ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨਾਲ ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰ ਪ ਉਹ ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਸਫਲ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਜੰਟ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆ ਂਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਜ਼ਵਖੇ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਕੋਜ਼ਚੰਗ ਜਰ ਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣ ੇਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ। 
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਜ਼ਟਰਬ ਨਲ, ਨਵੀ ਜ਼ਦੱਲੀ ਵੱਲੋ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ-ਖੰੁਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤ ੇਲਗਾਈ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ 

ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 23 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ 

ਜ਼ਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਮਈ  (          ) ਸ. ਹਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ,ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ, 

ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਜ਼ਟਰਬ ਨਲ, ਨਵੀ ਜ਼ਦੱਲੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਫਸਲ 

ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ-ਖੰੁਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤ ੇਪ ਰਨ ਤੋਰ ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰ ਤ  ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਅਜ ੇਵੀ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ 
ਲਗਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਸਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਤ ੇਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਿਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਕਤੀ ਤੇ 

ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੱੁਦੇ ਨ ੰ  ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਜ਼ਦਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਜ਼ਵੱਚ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਜ਼ਲਆ ਘਟਨਾਂਵਾ ਤੇ 

ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਜ਼ਵੱਚ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇਜ਼ਵਰੱੁਧ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ 

ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀਆ ਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਜਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ 

ਜ਼ਜਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਦ ਜ਼ਸ਼ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ 

ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਤ ੋਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
----------------- 

 

 


