File No.DIPR-DPR1/95/2020-O/o DPRO-GURDASPUR
I/29109/2020
1*ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੌਿਵਾਨ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pgrkam.com ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ
ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 81960-15208 ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰ ਪਰਕ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 30 ਮਈ () ਸ. ਬਲਰਾਿ ਜਸੰ ਘ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਜਵਕਾਸ)- ਕਮ- ਮੁੁੱ ਖ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਊਰੋ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਨੰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਖੋਜਲਆ ਿਾ
ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਫੈਕਟਰੀਆ, ਏਿੰ ਸੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਕਾਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਿਾਿਤ ਜਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੁੱ ਤਰ, ਰੋਿਗਾਰ
ਿਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਜਨੰਗ ਰਾਹੁਲ ਜਤਵਾੜੀ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰੇਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 'ਜਮਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਰੋਿਗਾਰ' ਤਜਹਤ ਜਿਲ•ਾਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਊਰੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
ਵਲੋਂ ਪੜ•ਾੇ ਜਲਖੇ ਬੇਰੁਿਗਾਰ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਕਰਤੀਆ ਨੰ ਰੋਿਗਾਰ ਜਦਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਜਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਰੋਿਗਾਰ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਕਰਤੀਆ /ਮਿਦਰਾਂ ਲਈ ਿੋ ਜਕ ਫੈਕਟਰੀਆ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ
ਜਵੁੱ ਚ ਲੁੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਜਵੁੱ ਚ ਰੋਿਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵੁੱ ਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਿਗਾਰ ਦਫਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ https://tinyurl.com/labour registrationform ਜਲੰਕ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ । ਜਕਰਤੀ ਇਸ ਜਲੰਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਾ ਿੋ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ /ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰ , ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੰ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਲਈ ਜਕਰਤੀਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ https://tinyurl.com/employerregistrationform ਜਲੰਕ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰ ਗ ਰੋਿਗਾਰ ਦਫਤਰ ਨੰ ਭੇਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੜ•ਾੇ ਜਲਖੇ ਬੇਰੁਿਗਾਰ, ਸਜਕੁੱ ਲਡ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਸਜਕਲਡ ਨੌਿਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pgrk.com am ਤੇ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਿੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਿਗਾਰ ਜਦਵਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿੋ ਨੌਿਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰੋਿਗਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵੁੱ ਤੀ ਮਦਦ/ਕਰਿਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ https://tinyurl.com/self-employment ਜਲੰਕ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ। ਇਸ ਜਲੰਕ ਤੇ ਰਜਿਟਰਡ ਹੋਏ ਪਰਾਰਥੀਆ ਨੰ ਲੋ ਨ ਜਦਵਾਉਣ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਿਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਜਨੰਗ ਅਫਸਰ ਸ਼ਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਦਫਤਰਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਪਬਜਲਕ ਜਡਜਲੰਗ ਅਿੇ ਬੰ ਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਲਾ
ਰੋਿਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਿਗਾਰ ਪਰਾਰਥੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 81960-15208 ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ । ਿੋ ਵੀ ਪਰਾਰਥੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਾ
ਦੀ ਕੋਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਿੇ ਤੁੱ ਕ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟਸਐਪ
ਮੈਜਸਿ ਵੀ ਭੇਿ ਕੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਇੁੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ employmenthelpline.gsp@gmail.com ਵੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ । ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈਰੋਿਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਜਲਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ
ਕਾਉਂਸਜਲੰਗ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਾਰਥੀਆ ਨੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਜਲੰਗ ਵੀ ਜਦੁੱ ਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਕਸੇ ਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਪਰੀਜਖਆ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਿਾਂ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਿਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ ਤੇ ਮੈਜਸਿ ਭੇਿ ਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
---------------ਕੈਪਸ਼ਨ--ਸ. ਬਲਰਾਿ ਜਸੰ ਘ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਜਵਕਾਸ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

File No.DIPR-DPR1/96/2020-O/o DPRO-GURDASPUR
I/29111/2020
2*ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ/ਜ਼ਸਿੱ ਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਅਤੇ ਮਿੱ ਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਪਰਾਲੇ -ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 30 ਮਈ (

) ਸ. ਬਜ਼ਰੰ ਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਬੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸਾਉਣੀ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ/ਜ਼ਸਿੱ ਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਅਤੇ ਮਿੱ ਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ
ਤਿੱ ਕ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿੱ ਚਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀਆਂ
ਬੰ ਜ਼ਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਿਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਮਿਦਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜਿੱ ਠਣ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲੇ ਗੀ।
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ/ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ 50
ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਬਜ਼ਸਡੀ
ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸਿੱ ਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਪਰੇਅ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਝੋਨੇ
ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਮਿੱ ਕੀ ਦੇ ਦਾਜ਼ਣਆਂ ਨੰ
ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਪੋਰਟੇਬਲ) ਅਤੇ ਮਿੱ ਕੀ ਥਰੈਸ਼ਰ/ਸ਼ੈਲਰ/ਫੋਰੇਿ ਹਾਰਵੈਸਟਰ/ਮਲਟੀ ਕਰਾਪ ਥਰੈਸ਼ਰ ਆਜ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ।
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਕਿੱ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
-----------ਕੈਪਸ਼ਨ--ਸ. ਬਜ਼ਰੰ ਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

File No.DIPR-DPR1/97/2020-O/o DPRO-GURDASPUR
I/29118/2020
3*ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
04 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ ਘਰਾਂ ਨੰ ਪਰਤੇ-ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵਚ ਹੁਣ 07 ਐਕਜ਼ਟਵ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 30 ਮਈ (

) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ 11 ਐਕਜ਼ਟਵ

ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਅਿੱ ਜ 04 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੰ ਘਰ ਭੇਜ (home isolation) ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਹ 04 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ
ਜੋ ਬਟਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵਚ 07 ਐਕਜ਼ਟਵ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿ ਹਨ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 139 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 03 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। 129 ਮਰੀਜਾਂ
ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ (122 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, 07 ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)। ਜ਼ਜਲੇ ਅੰ ਦਰ ਐਕਜ਼ਟਵ 07
ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹਨ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਸਹਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ
ਘਰ ਜਾ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਇੰ ਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੁਲ 3260 ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 2993 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸੀ,
139 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ, 124 ਪੈਂਜ਼ਡੰ ਗ ਅਤੇ 04 ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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