
 

I/26240/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ –ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਵਰਿਦੀਪ 

ਜ਼ਸੰਘ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਮਈ (            ) ਸ. ਸਵਰਿਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿੇ ਜ਼ਜਲਾ ਵਾਸੀਆ ਂਿੰੂ ਅਪੀਲ 

ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਿ ਜ਼ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਜ਼ਡਜੀਜ ਐਕਟ 1897 

ਤਜ਼ਹਤ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਿ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਸਵਰਿਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜ ੇਜ਼ਵੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ 

ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਸ ਜ਼ਵੱਚ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 

ਜ਼ਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਤੇਿੀ ਿਾਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਵਰਗਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਪਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਿੰੂ ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਆਪਣ ੇਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਿ ਅਤੇ 

ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਜਲਾ ਵਾਸੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ। 
ਉਿਾਂ ਿੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤ ੇਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਕਲਣ ਸਮੇਂ, ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਕਰਦ ੇ

ਹੋਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵੱਚ ਅਤ ੇਹਰ ਉਹ ਜਗ•ਾਾ ਜ਼ਜਥੇ ਇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵੱਚ ਦੂਜਾ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ 

ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਜ਼ਟਰਪਲ ਲੇਅਰ ਜਾਂ ਸੂਤੀ ਕਪੱੜ ੇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਿੋਂ  ਉਪਲਬਧ ਿਹੀਂ ਹਿ ਤਾਂ 

ਰੁਮਾਲ, ਪਰਿਾ, ਚੁੰ ਿੀ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਤੀਹਰੀ ਤਜ਼ਹ ਿਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਢੱਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਿੰੂ ਸਾਬਣ ਜਾਂ 

ਜ਼ਡਟਰਜੈਂਟ ਿਾਲ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਿਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਸਰੂਤ ਜ਼ਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ 

ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਿਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਕਲਣਾ ਸਿਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਜ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਿਾਂ ਿੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਿੰੂ 

ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਿਿਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਦੱਤ ੇਗਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਵੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾ 

ਜ਼ਿਕਲੇ। ਉਿਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਮੂਜ਼ਹਕ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਿਾਲ ਅਸੀ ਕੋਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜੰਗ ਜ਼ਜੱਤ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਾਕਰ ਵਲੋਂ 

ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਕਰਿ। 
 

  



I/26255/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਿੰੂ ਅੱਗ ਿਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ (ਪਰਮਲ) ਦੀਆ ਂਪੀਆਰ-128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ-129 ਜ਼ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 

ਕਰਿ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਵਚ 4 ਲੱਖ 98 ਹਿਾਰ 125 ਮੀਟਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਮਈ (         ) ਜਿਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਿੇ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ 

ਜ਼ਕ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ  ਰਜ਼ਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਿੰੂ ਅੱਗ ਿਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਿਾੜ ਿੰੂ ਿਮੀਿ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ। ਉਿਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਾੜ ਿੰੂ 

ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਿਾਲ ਜ਼ਜਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਜ਼ਸ਼ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਓਥ ੇਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਿਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦ ੇਮਾਜ਼ਹਰਾਂ ਦੀਆ ਂਜ਼ਸ਼ਫਾਜ਼ਰਸਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਿ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਿੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਿੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਿੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਦੀਆ ਂਜ਼ਸਫਾਜ਼ਰਸ਼ਾਂ 
'ਤ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਿੇ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰੂ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ (ਪਰਮਲ) ਦੀਆ ਂਪੀਆਰ-128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ-129 ਜ਼ਕਸਾਮਾਂ 

ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲ ਦ ੇਛੇਤੀ ਪੱਕਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਿੰੂ ਸਾੜ ੇਜ਼ਬਿਾਂ ਢੁੱ ਕਵੇਂ 

ਪਰਬੰਧਿ ਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਜ਼ਵਲੱਖਣ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਕਰਕ ੇਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਹਿ। 
ਉਿਾਂ ਿੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 19 ਮਈ ਤਕ 498818 ਮੀਟਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ 

498125 ਮੀਟਰਕ ਟਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਿਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 919 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 97 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਵਚੋਂ 95 ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਿਗਰੇਿ ਵਲੋਂ 139193, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਲੋਂ 103596, ਪਿਸਪ ਵਲੋਂ 101692, 

ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 93173, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 58729 ਅਤ ੇਵਪਾਰੀਆ ਂਵਲੋਂ 1742 ਮੀਟਰਕ ਟਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। 

 

  



I/26318/2020 

ਜ਼ਜਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਹਟੋਲ ਮਿੈਜੇਮੈਟ ਜ਼ਵਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ-ਏ ਡੀ ਸੀ (ਜ਼ਵ) 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 20 ਮਈ :-  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ 

ਹੋਟਲ ਮੈਿਜੇਮਟੈ ਜ਼ਵਖੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ  ਕੋਰਸਾਂ ਜ਼ਵਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਡਪਲੋਮਾ ਕੇਰਸ 1.ਫੂਡ ਪਰੇਡਕਸ਼ਿ,2.ਬੇਕਰੀ ਐਡ 
ਕੰਿਫੈਕਸ਼ਿਰੀ 3.ਫੂਡ ਐਡ ਜ਼ਬਵਰੇਜ ਸਰਜ਼ਵਸ 4.ਫਰੰਟ ਆਜ਼ਫਸ ਆਪਰੇਸ਼ਿ 5.ਹਾਊਸ ਕੀਜ਼ਪੰਗ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 
ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ (ਜ਼ਵ) ਸ਼ਰੀ ਬਲਰਾਜ ਜ਼ਸੰਘ ਿੇ ਦਜ਼ਸਆ 
ਜ਼ਕ +2 ਪਾਸ ਪਰਾਰਥੀ ਜ਼ਜਿਹ ਾ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਿੰੂ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇਹਿਾ ਕੋਰਸਾ ਜ਼ਵਚ 
ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਦਾਖਲਾ +2 ਪਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਵੋੇਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਫਾਰਮ ਭਰਿ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਤੀ 

1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਹੈ।  ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱ ਕ ਪਰਾਰਥੀ ਪਰਾਸਪੈਕਟਸ ਆਿ ਲਾਇਿ ਜਾ ਸੰਸਥਾ ਤੋ ਜ਼ਡਮਾਂਟ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀ ਭੇਜ 
ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਗਦੇ ਹਿ। ਪਰਾਸਪੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ  ਜਿਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 200/ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਰਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 100/ਰੁਪਏ 
ਹੈ। ਪਰਾਰਥੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਬੈਸਾਇਟ www.ihmgurdaspur.org              ਤੇ ਜ਼ਵਜਟ ਕਰਿ 
ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੋਿ ਿੰ: 01874-222501 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਉਹਿਾ ਅੱਗੇ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਡਪਲੋਮਾ 
ਕੋਰਸ ਜਾਬ ਉਰੀਐਟ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹਿਾ ਕੋਰਸਾ ਦੀ ਜ਼ਡਮਾਂਡ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ  ਦਾ ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਵਦੇਸ਼ਾ 
ਜ਼ਵਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਾਰਥੀ ਆਪਣਾ ਭਜ਼ਵੱਖ ਜ਼ਵਦੇਸ਼ਾ ਜ਼ਵਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਿ ਅਤ ੇਉਹ ਉਥ ੇਜਾ ਕੇ ਹਟੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 

ਜ਼ਵਚ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦ ੇਚਾਹਵਾਿ ਹਿ,ਉਹਿਾ ਿੰੂ ਇਹਿਾ ਕੋਰਸਾ ਿੰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਿਾ ਤ ੋਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਿਾ ਿੰੂ 
ਜ਼ਵਦੇਸ਼ਾ ਜ਼ਵਚ ਕੰਮ ਜ਼ਮਲਣ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਿਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਿ ਜ਼ਵਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇ
ਜੀਵਣ ਪੱਧਰ ਿੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕ ਸਕਣ। 

----------------------0-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/26429/2020  

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ 2195 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 1998 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਿੈਗਜ਼ਟਵ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਮਈ (         ) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਿ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਿ ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ 

ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦ ੇ2195 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 1998 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਿੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ, 61 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਂਜ਼ਡੰਗ ਹੈ, 126 

ਕੋਰੋਿਾ ਪੀੜਤ ਅਤੇ 10 ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰਜੈਕਟ ਹੋਏ ਹਿ। 
ਉਿਾਂ ਿੇ ਅੱਗੇ  ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 126 ਕੋਰੋਿਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 01 ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 122 

ਘਰਾਂ ਿੰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਿ (114 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਿ, 08 ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ)।   03 ਪੀੜਤ ਜ਼ਜਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ 

ਪੌਿਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੋਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਜ਼ਿਰਧਾਜ਼ਰਤ ਲੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਿ।  02 ਪੀੜਤ ਧਾਰੀਵਾਲ 

ਅਤੇ 01 ਪੀੜਤ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗਿ। 
ਪੀੜਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਔਰਤ ਤ ੇਿੌਜਵਾਿ ਜ਼ਪੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਬਲਾਕ ਕਾਹਿੰੂਵਾਿ ਦ ੇਹਿ, ਜੋ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜ਼ਵਤ 

ਪੀੜਤ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਏ ਸਿ ਅਤੇ ਇਕ ਬਟਾਲਾ ਿਿਦੀਕ ਜ਼ਪੰਡ ਹਰੁਪਰਾ ਦਾ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਜ਼ਤੰਿੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਿ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜਲਦ ਘਰਾਂ ਿੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। 
------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/26436/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਿ ਲਈ ਅਿੁਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ੇਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ 140.40 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਜਾਰੀ 

ਪੰਜਾਬ ਅਿੁਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਵੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਿ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲ ਕਦਮੀ 

ਲੌਕਡਾਊਿ ਕਾਰਿ ਫਸੀ  ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦੀ ਰਕਮ 323.91 ਲੱਖ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਮਈ   (               ) ਪੰਜਾਬ ਅਿੁਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਵੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਿ ਿੇ ਅਿੁਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 

ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਿੂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿ ਲਈ 140.40 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਿ ਦ ੇਚੇਅਰਮੈਿ, ਇੰਜ: ਮੋਹਿ ਲਾਲ ਸੂਦ ਿੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਿਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 

ਜ਼ਵਚ ਆਰਜ਼ਥਕ ਤੌਰ ਤ ੇਬਹੁਤ ਹੀ ਿਕਾਰਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਜ਼ਪਆ ਹੈ। ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਰੁਜਗਾਰ ਖੁਸ ਗਏ ਹਿ ਅਤੇ ਗਰੀਬ 

ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਿੀ ਰੋਟੀ ਤ ੇਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪਰਭਾਵ ਜ਼ਪਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ  ਕੈਪਟਿ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ  ਵਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜ਼ਦਸ਼ਾ 

ਜ਼ਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰਜ਼ਦਆ  ਅਿੁਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ੇਗਰੀਬ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਿੰੂ ਆਪੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਬੈਂਕ ਟਾਈ 

ਅਪ ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਹਤ 1404 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ 140.40 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ 

ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 
ਉਿ•ਾਾਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਜ਼ਜਲਾ ਮੈਿੇਜਰਾਂ ਿੰੂ  ਇਹ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦ ੇਖਾਤੇ ਜ਼ਵਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ 

ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਿ।ਇਿਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ  ਿੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਦਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਆਪੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਜਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਠ ਤੋਂ ਿੌਂ  

ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀ ਸੂਦ ਿੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਿ ਦੀ ਇਸ ਪਜ਼ਹਲ ਕਦਮੀ  ਮਹਾਮਾਰੀ ਦ ੇਇਸ 

ਜ਼ਭਆਿਕ  ਸਮੇਂ  ਜ਼ਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਜ਼ਸਆ ਹੈ। 
                 ਇੰਜ: ਮੋਹਿ ਲਾਲ ਸੂਦ ਿੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਿ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਿ ਵੀ 

ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਿ 1235.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦ ੇਕਰਜੇ ਮਿਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿ ਜ਼ਜਿਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 911.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦ ੇਕਰਜੇ 

ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਿੰੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਿ ।ਉਿ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਿੇ ਜ਼ਵੱਚ ਕਰੋਿਾ ਵਾਈਰਸ ਦ ੇਕਾਰਿ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਿ ਤ ੇ

ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਕਾਰਿ ਜ਼ਜਹੜੇ  ਕਰਿੇ  ਵੰਡਣ ਤੋਂ  ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਸਿ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਿ•ਾਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਿ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 

ਬਾਕੀ ਰਜ਼ਹੰਦੇ 323.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦ ੇਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਿ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
             ਚੇਅਰਮੈਿ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਿ ਦ ੇਸਮੂਹ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਹਿਤ ਅਤੇ ਲਗਿ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ 

ਭਾਵਿਾ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਹਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਿ ਕਰੋਿਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਿ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਿ ਦ ੇਸਮੱੁਚੇ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਕਰੋਿਾ ਯੋਜ਼ਧਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤ ੇਆਪਣੀ ਇੱਕ 

ਜ਼ਦਿ ਦੀ ਤਿਖਾਹ ਵੀ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਜ਼ਵੱਚ ਪਾਈ। 
--------------- 

 


