
I/27659/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  'ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਿਨਾ' ਸਕੀਮ ਤਜਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਜਡਆ-ਜਿਮਾਂਸ਼  ਕੱਕੜ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 25 ਮਈ ()  ਸਰੀ ਜਿਮਾਂਸ਼  ਕੱਕੜ ਜਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਖੁਰਾਕ 

ਤ ੇਜਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼ਣ ਆਸ਼  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਕੋਜਵੰਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਜਧਆ 

ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਿੋ ਕੇ ਜਦਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਿਨਾ' 

ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  15 ਜਕਲੋ ਕਣਕ ਪਰਤੀ ਿੀਅ ਅਤੇ 03 ਜਕਲੋ ਦਾਲ ਪਰਤੀ ਪਜਰਵਾਰ ਦ ੇਜਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 

ਮਿੀਨੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਦੱਤਾ ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਯੋਿਨਾ ਤਜਿਤ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਵਚ ਕੁਲ 2 ਲੱਖ 13 ਿਿਾਰ 171 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦ ੇਕੁਲ 8 ਲੱਖ 

44 ਿਿਾਰ 667 ਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੁਲ 13354.00  ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 662.90 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਿੈ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦ ੇਤਜਿਤ ਿੁਣ ਤਕ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਵਚ 1 ਲੱਖ 58 ਿਿਾਰ 570 ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦ ੇ

630280 ਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੁਲ 9454.00 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤ ੇ450.00 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ।  ਅਤੇ 

ਬਾਕੀ ਰਜਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  31 ਮਈ 2020 ਤਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 03 ਜਡਪ  ਿੋਲਡਰਾਂ ਜਖਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਿ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ 

09 ਜਡਪ  ਿੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਜਡਪ  ਦ ੇਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। 
-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/27666/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।  

ਰੋਿਗਾਰ ਦਫਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋ ਜਕਰਤੀਆਂ ਲਈ  https://tinyurl.com/labour-registrationform, link ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ-ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ 

ਜਕਰਤੀ ਇਸ link ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ     

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਮਈ  ()  ਸ. ਬਲਰਾਿ ਜਸੰਘ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਜਵਕਾਸ)- ਕਮ- ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਜਬਊਰੋ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦਜਸਆ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਕੋਜਵਡ-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਨ ੰ  ਿੋਲੀ ਿੋਲੀ ਖੋਜਲਆ ਿਾ 

ਜਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀਆ, ਏਿੰਸੀਆ ਅਤੇ ਿੋਰ ਕੰਮ ਕਾਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਿਾਿਤ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸਕੱਤਰ, ਰੋਿਗਾਰ 

ਿਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਜਨੰਗ ਰਾਿੁਲ ਜਤਵਾੜੀ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰੇਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜਮਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਰੋਿਗਾਰ’ ਤਜਿਤ ਜਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਊਰੋ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ  ਪੜੇ ਜਲਖੇ ਬੇਰੁਿਗਾਰ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਕਰਤੀਆ ਨ ੰ  ਰੋਿਗਾਰ ਜਦਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨ  

ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਰੋਿਗਾਰ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਉਿਨਾਂ ਜਕਰਤੀਆ /ਮਿਦ ਰਾਂ ਲਈ  ਿੋ ਜਕ ਫੈਕਟਰੀਆ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ 

ਕੰਮਾਂ ਜਵੱਚ ਲੱਗ ੇਿੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ ਰੋਿਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵੱਚ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਿਗਾਰ ਦਫਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ  

https://tinyurl.com/labour-registrationform,  link ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ । ਜਕਰਤੀ ਇਸ ਲੰਜ ਕ ਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ 

ਤਾਂ ਿੋ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ।  ਇਸ ੇਤਰਾ ਿ ੋਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ /ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ , ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਕਰਤੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  https://tinyurl.com/employer-registrationform , link  

ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ  ਮੰਗ ਰੋਿਗਾਰ ਦਫਤਰ ਨ ੰ  ਭੇਿ ਸਕਦੇ ਿਨ ।  

ਉਨਾਂ ਦ¾ਜਸਆ ਜਕ ਪੜ• ੇ ਜਲਖੇ ਬੇਰੁਿਗਾਰ, ਸਜਕੱਲਡ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਸਜਕਲਡ ਨੌਿਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ   ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pgrkam.com ਤੇ 

ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਿੋ ਇਿਨਾਂ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਿਗਾਰ ਜਦਵਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ  ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਿ ੋਨੌਿਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰੋਿਗਾਰ 

ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਜਵੱਤੀ ਮਦਦ/ਕਰਿਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਿਵਾਨ ਿਨ, ਉਿ https://tinyurl.com/self-employment  ਲੰਜ ਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨ ੰ  ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ। ਇਸ link ਤੇ ਰਜਿਟਰਡ ਿੋਏ ਪਰਾਰਥੀਆ ਨ ੰ  ਲੋਨ ਜਦਵਾਉਣ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਪ ਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ• ਾ ਰੋਿਗਾਰ ਿਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਜਨੰਗ ਅਫਸਰ ਸ਼ਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਦਫਤਰਾਂ ਜਵੱਚ ਪਬਜਲਕ ਜਡਲੰਜ ਗ ਅਿੇ ਬੰਦ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਜਿਲ• ਾ ਰੋਿਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ  ਬੇਰੁਿਗਾਰ ਪਰਾਰਥੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 81960-15208 ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ । ਿ ੋਵੀ ਪਰਾਰਥੀ ਜਕਸੇ ਵੀ 
ਤਰ• ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਜਦਨ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਿੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 

ਵੈਟਸਐਪ ਮੈਜਸਿ ਵੀ ਭੇਿ ਕ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ  ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ employmenthelpline.gsp0gmail.com ਵੀ ਿਾਰੀ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ । ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈਰੋਿਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਜਲਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ  ਫੋਨ ਰਾਿੀਂ 

ਕਾਉਂਸਲੰਜ ਗ ਦੇ ਚਾਿਵਾਨ ਪਰਾਰਥੀਆ ਨ ੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲੰਜ ਗ ਵੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ । ਜਕਸੇ ਤਰ• ਾ ਦੀ ਵੀ ਪਰੀਜਖਆ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਿਾਂ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਿਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ ਤੇ ਮੈਜਸਿ ਭੇਿ ਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
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I/27672/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲੇ ਜਵਚ 2670 ਸ਼ਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ 2525 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਮਈ (      ) ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ 2670 ਸ਼ਕੀ 

ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ 2525 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ ਆਈ , 135 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ, 10 ਸੈਂਪਲ ਜਰਿੈਕਟ ਿੋਏ ਿਨ।  

ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਗ ੇ ਦਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 135 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜਵਚੋਂ 03 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਿੋ ü¾ÕÆ þÍ 

122 ਮਰੀਿਾਂ ਠੀਕ ਿੋ ਕੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਭੇਿੇ ਗਏ ਿਨ (119 ਠੀਕ ਿੋਏ ਿਨ, 03 ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ)।   

ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 10 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਜਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਲ¾ਛਣ ਨਿੀਂ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਿਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਿੁਣ 03 ਪੀੜਤ 

ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 07 ਪੀੜਤ ਬਟਾਲਾ ਜਵਖੇ ਰਖੇ ਗਏ ਗਨ। 

-------------- 

 


