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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 1
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਜ਼ਲਆਆ ਦਾ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਭਰਵਾ ਿੁੰ ਗਾਰਾ -ਸੁਖਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਕਰਵਾ ਰਿੇ ਿਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 6 ਮਈ
ਕੋਜ਼ਵਡ 19 (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਪੂਰੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ , ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਘਰਾ ਜ਼ਵੱ ਚ
ਲਾਕਡਾਊਨ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿੁਤ ਪ੍ਰਭਾਜ਼ਵਤ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਅਜ਼ਜਿੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਰੀਆਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਿੁੰ ਚ ਬਣਾਈ ਿੋਈ ਿੈ ਤਾ ਜੋ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜ਼ਸਲੇ ਬਸ
ਨਾਲ ਬੱ ਚੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾਖਲਾ ਮੁਜ਼ਿੰ ਮ ਸ.
ਸੁਖਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੂਲ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਸਕੱ ਤਰ ਜ਼ਕ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਰ
ੇ ਨਾ ਸਦਕਾ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ
ਕੁਲਜ਼ਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਿਨੁਮਾਈ, ਉੱਪ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਜ਼ਪੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼੍ਰੀ
ਮਜ਼ਿੰ ਦਰ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ ਦੇ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਜ਼ਿਬਾਨ, ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ ਸਾਜ਼ਿਬਾਨ ਅਤੇ
ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਿਨਤ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਮੁਜ਼ਿੰ ਮ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਿੁੰ ਗਾਰਾ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਬਲਾਕਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਜੱ ਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾ ਵੱ ਲੋ ਵੱ ਟਸਐਪ, ਯੂ
ਜ਼ਟਊਬ , ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਜ਼ਧਅਮ ਨਾਲ ਬੱ ਜ਼ਚਆਆ ਤੱ ਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਿਾ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਪਿੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ
ਉੱਰੇ ਿੀ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਰੀਏ ਨਵਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ।ਉਨ੍ਹਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ
ਤੇ ਬਲਾਕ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰ ਸ ਕਰਕੇ ਿੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਿਨਤੀ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰ ਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀਆਆ
ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਆ ਲਈ ਜ਼ਸਲੇ ਬਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਵੀਡੀਉ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀਆਆ ਿਨ ਜੋ ਜ਼ਕ ਬਿੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜ਼ਸੱ ਧ ਿੋ
ਰਿੀਆਆ ਿਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾ ਵੱ ਲੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰ ਸ ਜ਼ਿਰੀਏ ਬੱ ਜ਼ਚਆ ਨਾਲ ਗੱ ਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਿਾ
ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾ ਵੱ ਲੋ ਘਰ ਬੈਧੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਰੀਆਆ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋ ਕੀਤਾ ਨਵੇਕਲਾ
ਉਪਰਾਲਾ ਿੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਿਾਈਟੈੱਕ ਿੋ ਗਏ ਿਨ ਤੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾ ਵੱ ਲੋ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾ
ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਿਰ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪਾਧ ਦੋਆਬਾ
ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਜ਼ਰਤ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ , ਜੋ ਜ਼ਕ ਘਰ ਬੈਧੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਰੀ ਲਈ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਰਿੇ ਿਨ।
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ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਆ ਮੰ ਡੀਆਆ 'ਚ ਕੱ ਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ 6,62,615 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿੋਈ ਆਮਦ -ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਆ ਵੱ ਲੋ 6,61,060 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 6 ਮਈ 2020 ( )
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਆ ਿਦਾਇਤਾ
ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਆ ਮੰ ਡੀਆਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰਆ ਤਸੱ ਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਿੈ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਆ ਮੰ ਡੀਆਆ ਜ਼ਵਚ ਮੰ ਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ 6 ਲੱਖ 62 ਿਜ਼ਿਾਰ
615 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿੋਈ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱ ਚੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਆ ਵੱ ਲੋ 6 ਲੱਖ 61 ਿਜ਼ਿਾਰ 060 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਆ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਿੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਤੇ
ਮੰ ਡੀਆਆ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਿਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋ ੜੀਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰ ਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ
ਪਨਗਰੇਨ ਵੱ ਲੋ 2,28,452 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱ ਲੋ 26,170 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱ ਲੋ 1,68,576 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ
ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱ ਲੋ 1,25,606 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਪੰ ਜਾਬ ਵੇਅਰ ਿਾਊਸ ਵੱ ਲੋ 1,07,776 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਆ ਵੱ ਲੋ
4480 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ। ਉਨ੍ਹਾ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਆ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਆ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ
ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟੰ ਗ ਜ਼ਵੱ ਚ ਿੋਰ ਤੇਜ਼ਿੀ ਜ਼ਲਆਆਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਰੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਿੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
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ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਵੱ ਲੋ ਸੋਢੀ ਨਗਰ, ਤਖਤੂਵਾਲਾ ਤੇ ਲੋ ਿਗੜ੍ਹ ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਆ ਦੀ ਜ਼ਪੰ ਡ ਲੋ ਿਗੜ੍ਹ
ਜ਼ਵਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਜ਼ਟੰ ਗ
ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਆ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਇਬ ਤਜ਼ਿਸੀਲਦਾਰ ਯਾਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 6 ਮਈ 2020 ( )
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾ ਿੇਧ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ. ਅਜ਼ਮਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਧ ਜ਼ਪੰ ਡ
ਲੋ ਿਗੜ੍ਹ ਜ਼ਵਖੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਬਾਿਰੀ ਸੂਜ਼ਬਆਆ ਤੋ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਆ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ
ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਿਸ਼ਾਿ ਵਨੀਤਾ ਭੁੱ ਲਰ ਦੀ ਰਜ਼ਿਨੁਮਾਈ ਿੇਧ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਵੱ ਲੋ ਸੋਢੀ ਨਗਰ, ਤਖਤੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋ ਿਗੜ੍ਹ
ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਆ ਦੀ ਜ਼ਪੰ ਡ ਲੋ ਿਗੜ੍ਹ ਜ਼ਵਖੇ ਟੈਸਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਆ ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਿਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰੀ. ਯਾਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਆ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰ ਡਾ
ਅੰ ਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਆ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਿੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਿਾਨਾ ਜ਼ਪੰ ਡਾ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਪੰ ਡ ਵਾਈਜ਼ਿ ਟੈਸਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ
ਘੱ ਲਖੁਰਦ ਗੁਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਕੌ ਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਮਨੋਿਰ ਲਾਲ ਆਜ਼ਦ ਵੀ ਿਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
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