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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਜ਼ਲਆ ਂਜ਼ਵਰੱੁਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ-ਹਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਐਕਸੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 

ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਮਈ (          ) ਸ. ਹਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਐਕਸੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਜਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇ

ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਜ਼ਟਰਬ ਨਲ, ਨਵੀ ਜ਼ਦੱਲੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨਜ਼ਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। 
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਨ ੰ  ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ-ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਜ਼ਟਰਬ ਨਲ, ਨਵੀ ਜ਼ਦੱਲੀ 

ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ-ਖੰੁਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤ ੇਪ ਰਨ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰ ਤ  ਜ਼ਫਰ 

ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵਰੱੁਧ 

ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਚੰਤਾ ਿਾਹਰ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਸੰਕਟ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਸਾੜਨ 

ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪਰਦ ਸਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਨਾੜ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧ ੰ ਏ ਤ ੇਪਰਦ ਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਕਵਰੀ ਪਰਭਾਵਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਨਾੜ 

ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧ ੰਆਂ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦ ੇਫੇਫਜ਼ੜਆਂ 'ਤ ੇਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ 

ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵੱਚ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਜ਼ਲਆ ਘਟਨਾਂਵਾ ਤ ੇਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜ਼ਜਹੇ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਮ•ਾਾਾਂਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ 

ਰੈੈੱਡ ਐਟਂਰੀਆ ਂਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ਸਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਤੋਂ 

ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।   
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਫਤ ਕੋਜ਼ਚੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 

ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਰਾਰਥੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆ ਂਪਰੀਜ਼ਖਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗ ੇ

ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਜ਼ਦਆ ਂਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਪਰੀਜ਼ਖਆਵਂਾ ਅਤ ੇਇੰਟਰਜ਼ਵਊ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ਼ਨਵੇਕਲਾ 
ਉਪਰਾਲਾ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਮਈ  (           ) ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ 
ਰੋਿਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਜ਼ਵਖੇ ਚਲ ਰਹੇ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦ ੇਚਲਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਰਥੀਆ ਂਨ ੰ  

ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆ ਂਪਰੀਜ਼ਖਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਸ. 

ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ 

ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਨੈੱਜਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧ  ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

(ਜ) ਵੀ ਮੋਜ ਦ ਸਨ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦ ੇਚਲਜ਼ਦਆ ਂਪਰਾਰਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆ ਂ

ਪਰੀਜ਼ਖਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਗਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਦਾ ਿਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਅੰਦਰ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰਕ ੇਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਜ ਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਆਨ 

ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਜ਼ਸੱਧ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜਰੀਏ ਜ਼ਸੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ ਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 

ਜ਼ਗਆ ਹੈ , ਜ਼ਜਸ ਦ ੇਚਲਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਜ਼ਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆ ਂਦੀ 

ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਜਲਾ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 
ਸ.  ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦ ਰ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ਼ ਲਈ 

ਜ਼ਕਸਾਨ ਵੀਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਆਧੁਜ਼ਨਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 

ਦੱਸੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤ ੇ

ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਕ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



ਇਸ ਮੌਕ ੇਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 

ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਜ਼ਵਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਪਰੀਜ਼ਖਆਂਵਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਜ਼ਵਊ ਦੀ 

ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਤ ੇਉਸਦ ੇਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣ ੇਆਏ ਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਬੀਤ ੇਜ਼ਦਨੀਂ ਫ ਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਲਈ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਕੋਜ਼ਚੰਗ ਜ਼ਵਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇਗੁਰਜੰਟ 

ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦ ੇਚੱਲਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਜਲੇ ਦੇ ਪਰਾਰਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਘਰ ਬੈਂਠੇ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ 

ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆ ਂਪਰੀਜ਼ਖਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕੋਜ਼ਚੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਵਜ਼ਸ਼ਆ ਂਜ਼ਵਚ ਮਾਜ਼ਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਾਰਥੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਨਈ ਆਪਣ ੇਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ 

ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਵਚ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕੇ zoom ' ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ। zoom ' ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 

ਤੇ ਜੁਆਇੰਨ ਮੀਜ਼ਟੰਗ' ਤ ੇਕਜ਼ਲੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਫਰ ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਫਰ ਜੁਆਇਨ ਮੀਜ਼ਟੰਗ 851 266 

2346 ਭਜ਼ਰਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਸਵਰਡ 4444 ਭਜ਼ਰਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਫਰ ਵੀਡੀਊ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। zoom ' ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਵਚ 

ਆਡੀਓ ਨ ੰ  ਟਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਰਾਰਥੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ ਨਾਲ ਅਤੇ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ' ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਰਥੀ ਨ ੰ  ਐਪ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਜ਼ਵਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ 

ਜ਼ਿਲਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ' ਨਾਲ 78885-92634 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਸਰਵ ਸਰੀ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , ਗੁਰਜ਼ਸਮਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਫਸਰ, ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ 

ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਜਲਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ', ਗੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਕੰਵਲਜੀਤ 

ਜ਼ਸੰਘ ਟੋਨੀ, ਸ. ਭੰਮਰਾ ਜੀ ਆਜ਼ਦ ਮੋਜ ਦ ਸਨ। 
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ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
05 ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤ ੇਕੀਤੀ ਫਜ਼ਤਹ ਹਾਜ਼ਸਲ 

ਦ ਸਰੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਉਣ 'ਤ ੇਜ਼ਮਲੀ ਛੁੱ ਟੀ 

ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਸਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ-ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨੇ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ 

ਧੰਨਵਾਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਮਈ (           ) ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪਛਲੇ 15 ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ 05 

ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦ ਸਰੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਉਣ 'ਤ ੇਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਛੁੱ ਟੀ ਦ ੇਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ। ਮਰੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਛੁੱ ਟੀ ਜ਼ਮਲਣ ਮੌਕ ੇਸ. 

ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਸਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਸ. 

ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ, ਸਵਰਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ 

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਨੈੱਜਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ. ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧ  ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ 

ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੈਟ ਬਲਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਵੀ ਮੋਜ ਦ ਸਨ। 
ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਦਨ ਹੈ ਜ਼ਕ 05 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਕੋਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜੰਗ ਜ਼ਜੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਜ਼ਮਹਨਤ ਦੀ ਭਰਪ ਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੇ ਪ ਰੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਤ ੇਜ਼ਹੰਮਤ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 

ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਧਾਈ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਨਾਂ 

ਬਾਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦ ੇਵੀ ਜਲਦ ਜ਼ਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤ ਰਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੱੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਤ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-

19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ ਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੱੁਖ 
ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦੇ 

ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ 05 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦ ਸਰੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ 

ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ ਤ ੇਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 04 ਪੀੜਤ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਇਕ ੋ

ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਪੰਡ ਦੋਸਤਪੁਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 01 ਪੀੜਤ (ਡਰਾਈਵਰ) ਜ਼ਪੰਡ ਉਦੋਵਾਲੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ 

ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਘਰ ਨ ੰ  ਪਰਤ ਰਹੇ ਇਕ ੋਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੇ 04 ਪੀੜਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਰਹਾ ਸੀ , 

ਜ਼ਜਸਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਮਹਰ ਸਦਕਾ ਇਹ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣ ੇਮਾਂ-ਜ਼ਪਓ ਨਾਲ 

ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਰਹਾ ਸੀ ਤ ੇਮਾਂ-ਜ਼ਪਓ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਸਨ ਪਰ ਬੱਚ ੇਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਹੀ ਆਈ 

ਸੀ। ਉਨਾਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚ ੇਨ ੰ  ਭਜ਼ਵੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ। 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ 123 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ 05 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ 



ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 117 ਪੀੜਤ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਵੀ 20 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕੱਲ• ਉਨਾਂ ਦੀ ਦ ਸਰੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਗਲੇ 4-5 ਜ਼ਦਨਾਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਜ਼ਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤਣਗੇ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਜਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕ ੇਬਾਹਰ 

ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਰਕ ਜਰ ਰ ਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ 
ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਜਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਰਾਹਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਜ਼ਦਨਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰ ਪਜ਼ਹਨਣ 

ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ ਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਦ ਦ ੇਉਹ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜ ਰ 

ਸਾਜ਼ਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੱੁਖ ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਸੀ ਤ ੇਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਥੇ ਕੋਈ 

ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਪ ਰਾ ਸਟਾਫ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪ ਰੇ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 

ਅੋਰਤਾਂ ਤ ੇਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜੀਦੀ ਜਰ ਰਤ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱ ਧ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਜ ਸ ਅਤੇ ਫਲ 

ਆਜ਼ਦ ਖਾਣ ਨ ੰ  ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਸਰਵ ਸਰੀ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 

ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਡਾ. ਚੇਤਨਾ ਐਸ.ਐਮ.ਓ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ, ਡਾ. ਮਨਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ , ਕੰਵਲਜੀਤ 

ਜ਼ਸੰਘ ਟੋਨੀ, ਸ. ਭੰਮਰਾ ਜੀ ਆਜ਼ਦ ਮੋਜ ਦ ਸਨ। 
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ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਹਾ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕ ਲ ਮੱੁਖੀਆਂ  ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਕਰਕ ੇਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਲਆ 

 

ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜ਼ਵਸੇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਜ਼ਹਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸੈਕੰ: ਹਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ 

 

ਸਕ ਲ ਮੱੁਖੀ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਤ ੇਪੁਸਤਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤ ੇਸਮੇ ਜ਼ਸਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ  : ਡੀ.ਈ.ਓ.ਐਲੀ: ਸੁਰਜੀਤਪਾਲ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  14 ਮਈ  (            ) ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ ਰਾ ਜ਼ਵਸਵ ਪਰਭਾਜ਼ਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ  ਲਾਕਡਾਊਨ ਦ ੇਚੱਲਜ਼ਦਆਂ 

ਸਕ ਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ 
ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਸੁਚਾਰ  ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਲ ਮੱੁਖੀਆਂ ਤ ੇਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕ ੇਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸੈਕੰ: ਸ. ਹਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਮਡਲ ਸਕ ਲ ਮੱੁਜ਼ਖਆਂ ਤ ੇਡੀ.ਈ.ਓ. 

ਐਲੀ: ਸਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦ ੇਸਕ ਲ ਮੱੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕ ੇਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਇਜਾ 

ਜ਼ਲਆ।   

                            ਇਸ ਮੌਕ ੇਬੋਲਜ਼ਦਆਂ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸੈਕੰ ਹਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਵਸੇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਜ਼ਹਤ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜ਼ਪਤਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕ ੇਸਰਕਾਰੀ ਸਹ ਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 

ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਸਜ਼ਹਤ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨ- ਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚ ੇਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਮੱੁਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈ 

ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤ ੇਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ   ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਨ ੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੋਮ ਵਰਕ 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਜ਼ਹਰ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪਾਠ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ , ਆਕਾਸਵਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਪਜ਼ਟਆਲਾ ਤ ੇ

ਦੋਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਤ ੇਰੋਿਾਨਾ ਪਰਸਾਜ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  

                            ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ  ਸਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਕਾਦੀਆ 2 , 

ਸਰੀ ਹਰਗੋਜ਼ਬੰਦਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ 1 , ਫਜ਼ਤਹਗੜਹ ਚ ੜਹੀਆਂ ਦ ੇਸਕ ਲ ਮੱੁਖੀਆ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ  ਜ਼ਕ 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜ਼ਲੰਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨ-

ਲਾਈਨ ਜ਼ਲੰਕ ਕਜ਼ਲੱਕ ਕਰਕ ੇਦਾਖਲਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨਹ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋ 33% ਸਟਾਫ਼ ਦ ੇ

ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕ ਲ ਦ ੇਕੰਮ ਜ਼ਨਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱ ਝ ਬਲਾਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ 

ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ ਤ ੇਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਹੰੁਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਹ ਾ ਸਕ ਲ ਮੱੁਖੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਵਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਅਮਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ  ਵੇਰਵ ੇਆਨ - ਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਧੀਆਂ ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ  ਤ ੇਦਾਖਲਾ 

ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕ ਲ ਮੱੁਖੀਆਂ ਤ ੇਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਲਹਾ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਪਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦ ੇਕੇ ਹੋਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸੈਕੰ: ਲਖਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ , ਸੁਰੇਸ ਸੈਣੀ , ਤ ੇਜ਼ਡਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਐਲੀ: ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ  ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੱਜ਼ਚਆ ਦ ੇਚੱਲ ਰਹੇ ਆਨ-

ਲਾਈਨ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਇਸ ਮੌਕ ੇਬਲਾਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਪੋਹਲਾ  ਜ਼ਸੰਘ , ਲਖਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ  ਪੱਡਾ , ਪੜਹੋ 



ਪੰਜਾਬ ਪੜਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਜ਼ਿਲਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਵਨ ਅੱਤਰੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਗਜ਼ਣਤ ਗੁਰਨਾਮ ਜ਼ਸੰਘ , ਐਮ. ਆਈ. ਐਸ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜ਼ਵਨੈ 

ਕੁਮਾਰ ਹਾਿਰ ਸਨ।-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


