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ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ
ਸੰ ਘੋਲ੍ ਤੇ ਖੇੜ੍ਾ ਖੇਤਰ ਜਿਿੱ ਚ ਕੋਜਿਡ-19 ਸਬੰ ਧੀ ਜਿਸੇਸ ਸਰਿੇਖਣ
ਕੋਜਿਡ-19 ਨੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਚਿੱ ਕੇ ਜਾ ਰਿੇ ਨੇ ਜਿਸੇਸ ਕਦਮ

ਫਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ, 11 ਮਈ

ਜਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਅਗਰਿਾਲ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਜਪਛਲ੍ੇ ਜਦਨਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਿਧੇ ਕੋਜਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ
ਮਿੱ ਦੇਨ਼ਿਰ ਖੇੜ੍ਾ ਅਤੇ ਸੰ ਘੋਲ੍ ਦੇ ਏਰੀਏ ਜਿਿੱ ਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ੍ੋਂ ਿਧੇਰੇ ਕੇਸ ਿੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਨੰ ਿੌਟ ਸਪੋਟ ਘੋਜਸਤ ਕਰ
ਕੇ ਕੋਜਿਡ ਸਬੰ ਧੀ ਜਿਸੇਸ ਸਰਿੇ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਜਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਿਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ
ਜਜਸ ਜਜਸ ਏਰੀਏ ਜਿਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾ਼ਿੇਜਟਿ ਕੇਸ ਜਰਪੋਰਟ ਿੋਏ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਪਜਲ੍ਸ ਜਿਭਾਗ ਦੇ ਸਜਿਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਸੀਲ੍ ਕਰਿਾ
ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਿੈ।ਉਿਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਰਿੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱ ਕੀ ਕੋਜਿਡ ਕੇਸ ਜਮਲ੍ਣ ਉੱਤੇ ਸਬੰ ਜਧਤ ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ, ਸਰਪੰ ਚ, ਪੰ ਚ ਤੇ
ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਿੀਂ ਜਿਅਕਤੀ ਨੰ ਜਪੰ ਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ੍ਾ, ਸਕਲ੍ ਜਾਂ ਕਾਲ੍ਜ ਜਿਿੱ ਚ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਿਾ ਿੈ।

ਡਾ. ਅਗਰਿਾਲ੍ ਨੇ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜਕ
ਕੋਜਿਡ ਨੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਿਨਾਂ ਇਿ ਿੀ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸਮਾਜਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਿੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਿੇਲ੍ੇ
ਮਾਸਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਨੰ ਜਦਨ ਜਿਿੱ ਚ ਕਈ ਿਾਰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ।
ਖਾਂਸੀ, ਬਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਿ ਲ੍ੈ ਣ ਜਿਿੱ ਚ ਤਕਲ੍ੀਫ ਿੋਣ ਉੱਤੇ ਤਰੰ ਤ ਜਸਿਤ ਜਿਭਾਗ ਨਾਲ੍ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।

ਕੈਪਸਨ: ਜਜਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਜਿਡ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਦੇ ਿੋਏ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਐਨ.ਕੇ. ਅਗਰਿਾਲ੍।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ
ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਜੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 325 ਕਰੋੜ੍ ਰਪਏ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਿੱ ਚ 02 ਲ੍ਿੱਖ08 ਿ਼ਿਾਰ 522 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ
02 ਲ੍ਿੱਖ 07 ਿ਼ਿਾਰ 394 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
01 ਲ੍ਿੱਖ 22 ਿ਼ਿਾਰ 291 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜਲ੍ਫਜਟੰ ਗ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਿੱ ਚ ਕੋਜਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਖਤਾ ਪਰਬੰਧ
ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ, 11 ਮਈ :
ਜਜਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਿੱ ਚ ਿਣ ਤਿੱ ਕ 2 ਲ੍ਖ 08 ਿਜਾਰ 522 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿੋਈ ਿੈ, ਜਜਸ ਜਿਿੱ ਚੋਂ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ
ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ 2 ਲ੍ਿੱਖ 07 ਿ਼ਿਾਰ 394 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅੰ ਜਮਰਤ ਕੌ ਰ ਜਗਿੱ ਲ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਜੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ
325 ਕਰੋੜ੍ ਰਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਿੱ ਚੋਂ 01 ਲ੍ਿੱਖ 22 ਿ਼ਿਾਰ 291 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜਲ੍ਫਜਟੰ ਗ
ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਿੈ।

ਸਰੀਮਤੀ ਜਗਿੱ ਲ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਿਿੱ ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਜਿਿੱ ਚੋਂ ਪਨਗਰੇਨ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ 41,427 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ
51,835 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ 48,148 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਿੇਅਰ ਿਾਊਸ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ 33,353 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.
ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ 32,549 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ 82 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।

ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਜਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਪਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਜਸਿਤ ਜਿਭਾਗ
ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਿੈ।
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ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਊਰੋ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਿੈਬੀਨਾਰ
ਬਾਰਹਿੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਪਰੀਜਖਆਿਾਂ ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ PGRKAM.COM 'ਤੇ ਆਨ-ਲ੍ਾਈਨ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਪਰੇਜਰਆ
ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਜਸਿਤ ਜਿਭਾਗ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ, 11 ਮਈ
ਜਗਆਰਿੀਂ ਤੇ ਬਾਰਹਿੀਂ ਦੇ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਊਰੋ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਿੈਬੀਨਾਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਰਜਿੰ ਦਰ ਕੌ ਰ,
ਜਜਲ੍ਹਾ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਼ਿਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਜਨੰਗ ਅਫਸਰ, ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਜਿਿੱ ਚ ਕਰਿਾਇਆ ਜਗਆ, ਜਜਸ ਜਿਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ
ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਜਮਿਨਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪਰੇਜਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ੍ ਜੜ੍ੀ ਿਰ
ਸੰ ਭਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ।
ਿੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੈੱਸਟ ਲ੍ੈ ਕਚਰਾਰ ਡਾ. ਅਨ ਬਾਲ੍ਾ ਕੈਂਥ ਨੇ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਕਰਨ
ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ., ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਬਾਰੇ ਅਜਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਪਿੱ ਛੇ ਸਿਾਲ੍ਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਿੀ
ਜਦਿੱ ਤੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਅਨਜ ਜਕਸ਼ੋਰ ਦਿੱ ਤਾ (ਕਰੀਅਰ ਕਾੳਂੂਸਲ੍ਰ) ਿੀ ਮੌਜਦ ਸਨ, ਜਜਨਹਾਂ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ
ਨੰ PGRKAM.COM 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਆਨ-ਲ੍ਾਈਨ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪਰੇਜਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਰੋ਼ਿਗਾਰ
ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਲ੍ਾਿਾ ਲ੍ੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸਬੰ ਧੀ ਿੀ ਿਡਮਿੱ ਲ੍ੀ ਸੇਧ ਿਾਸਲ੍ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਜਸਿਤ ਜਿਭਾਗ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣ ਦੀ
ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1060/2020-DPRO Fatehgarh Sahib I/23795/2020

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜਿਬ
ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਮੰ ਡੀ ਗੋਜਬੰ ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿੱ ਸਾਂ ਰਾਿੀਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਭੇਜਜਆ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ੍ ਗਿੱ ਡੀ ਰਾਿੀਂ ਝਾਰਖੰ ਡ ਗਏ ਪਰਿਾਸੀ
ਮੰ ਡੀ ਗੋਜਬੰ ਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ
ਆਪਣੇ ਜਿੱ ਦੀ ਸਜਬਆਂ ਜਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲ੍ਈ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲ੍ੇ 150 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਖਾਲ੍ਸਾ ਸਕਲ੍, ਮੰ ਡੀ ਗੋਜਬੰ ਦਗੜ੍ਹ
ਤੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬਿੱ ਸਾਂ ਼ਿਰੀਏ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਭੇਜਜਆ ਜਗਆ, ਜਜਿੱ ਥੋਂ ਇਿ ਪਰਿਾਸੀ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ੍ ਗਿੱ ਡੀ ਰਾਿੀਂ
ਝਾਰਖੰ ਡ ਰਿਾਨਾ ਿੋਏ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਮਲ੍ੋ ਿ ਸਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਤੈਅ ਪਰਜਕਜਰਆ
ਤਜਿਤ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰ ਤ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਮਕੰ ਮਲ੍ ਿੋਣ 'ਤੇ ਬਿੱ ਸਾਂ ਰਾਿੀਂ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਬੇ ਨੰ ਭੇਜਜਆ ਜਗਆ ਿੈ ਤੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਯਾਤਰੀ ਨੰ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਦਿੱ ਕਤ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਯਾਤਰੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲ੍ੋ ੜ੍ਾਂ ਦਾ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਧਆਨ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਿੈ।
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਖਜਿੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਨਹਾਂ ਬਿੱ ਸਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਿੱ ਜਖਆ ਦੇ ਪਖ਼ਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ
ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰ ਸਥਾ ਸਾਈ ਂ ਕੇ ਦੀਿਾਨੇ ਕਲ੍ਿੱਬ ਿਿੱ ਲ੍ੋਂ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜਦ ਿੋਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਲ੍ੰਗਰ ਲ੍ਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ।
ਕੈਪਸ਼ਨ: ਖਾਲ੍ਸਾ ਸਕਲ੍, ਮੰ ਡੀ ਗੋਜਬੰ ਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬਿੱ ਸਾਂ ਼ਿਰੀਏ ਪਰਿਸੀਆਂ ਨੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਭੇਜੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਜਦਰਸ਼।

