
ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 1

 ਜ਼ਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਜ਼ਹ ਰਾਜਾ ਜ਼ਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ
 http://covidhelp.punjab.gov.in/PunjabOutRegistration.aspx 'ਤੇ ਜ਼ਬਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰੋ: ਜ਼ਡਿਪਟੀ

ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ
3 ਮਿਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਜ਼ਹ ਰਾਜਾ ਜ਼ਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਸਮਿੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਇਰ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਿੈਡਿੀਕਲ ਜਾਚ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹ ਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ

 ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ, 1 ਮਿਈ ( )
  ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਜ਼ਹ ਰਾਜਾ ਜ਼ਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ
ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ਿੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜ਼ਜਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹ ਾ ਨੰੂ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰ
ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ।  ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ
ਜ਼ਬਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ

ਫਾਰਮਿ http://covidhelp.punjab.gov.in/PunjabOutRegistrations.aspx ਜ਼ਲੰਕ ਤੇ ਕਜ਼ਲੱਕ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ੋਲ੍ਹਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 3 ਮਿਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮਿ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਤੋ ਬਾਅਦ
ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦੀ ਜਾਚ ਦੀ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ 4 ਮਿਈ ਨੰੂ ਮਿੁਕੰਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਜਦੀਕੀ ਕਜ਼ਮਿਿਜ਼ਨਟੀ  ਹਲੈਥ ਸੈਟਰ ਜਾ

ਪ੍ਰਾਇਮਿਰੀ ਹਲੈਥ ਸੈਟਰ ਜ਼ਵਖੇ ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਜਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਡਿਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ
ਇਕ ਸਰਟੀਜ਼ਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਸਮਿੇਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮਿ ਸਮਿੇਤ

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਬਨੈਕਾਰਾ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੇ ਮਿੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ  ਤੇ ਮਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਉਕਤ ਜ਼ਲੰਕ 'ਤੇ ਫਾਰਮਿ ਭਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਯੂ.ਆਈ.ਡਿੀ. ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ
ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਮਿਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ਿੀ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਜ਼ਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ
ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਸਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਮਿੈਬਰਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦੀ ਜਾਚ

ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਚ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਸਰਟੀਜ਼ਫਕੇਟ ਵੀ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਚ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਜ਼ਨੰਗ
ਕੈਪਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਜ਼ਬਨੈਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੇ ਮਿੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾ 'ਤੇ ਸਾਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜ਼ਡਿਪਟੀ
ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਜਹੜੇ ਘਰ ਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਨੈ ਪੱਤਰ http://covidhelp.punjab.gov.in/punjabOutRegistrations.aspx ਜ਼ਵਖੇ 3 ਮਿਈ ਸਵਰੇੇ 9
ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਮਿ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ਿੀ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭਜੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ 5 ਮਿਈ 2020 ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
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ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਿਜ਼ਿਦੂਰਾ ਦੇ ਮਿਾਲਕਾ, ਜ਼ਪੰਡਿਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾ ਅਤੇ ਪਂਡਿੂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਕੰਮਿ ਲਈ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾ ਨੰੂ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਹੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ

ਬੇਰੁਜ਼ਿਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੰੂ ਰਜ਼ੁਿਗਾਰ ਜ਼ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਿਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ
ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ

ਬੇਰਜ਼ੁਿਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ http://www.pgrkam.com ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਿ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 1 ਮਿਈ ( ) ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਿਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮਿੈਨ ਕਮਿ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ: ਕਲੁਵੰਘ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਮਿਸ਼ਨ ਘਰ- ਘਰ ਰਜ਼ੋਿਗਾਰ ਤਜ਼ਹਤ ਖੋਲੇ ਗਏ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਬਿਰੋ ਆਫ਼ ਰੋਜ਼ਿਗਾਰ ਅਤੇ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਫ਼ਰਜ਼ੋਿਪੁਰ ਵੱਲੋ ਬੇਰੁਜ਼ਿਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੰੂ ਰਜ਼ੁਿਗਾਰ ਜ਼ਦਵਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਸਹਾਈ ਜ਼ਸੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੰਿਤਵ ਅਧੀਨ
ਰਜ਼ੋਿਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ PGRKAM ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ

ਤਜ਼ਹਤ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਜ਼ਲਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ http://www.pgrkam.com ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਿ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ

ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜ਼ੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਿਰੋ, ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਵੱਲੋ ਟੇਲੀਫੋਨ
ਰਾਹੀਂ ਕਾਊਸਜ਼ਲੰਗ  ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਵੱਜ਼ਦਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਮਿੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ
ਪ੍ਰੀਜ਼ਖਆਵਾ, ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਪਤ ਅਸਾਮਿੀਆਂ, ਸਵੈ-ਰਜ਼ੁਿਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਚੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਨੇ

ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਿਪੁਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਜ਼ਲਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਚ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ
ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਿ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਿੋਬਾਈਨ ਨੰ.

97709-30004 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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