
I/25909/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਖੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਲਖਤੀ ਟੈਸਟ 

ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਤਆਰੀ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰ  
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦ ੇਇੰਚਾਰਜ ਨਿਜੋਧ ਜ਼ਸੰਘ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 97818-

91928 ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਮਈ (      ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ'  ਤਜ਼ਹਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਿਲੋਂ 

ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਜ਼ਦਆ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ ਨੌਜਿਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨ ਲਾਈਨ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਜ਼ਿੱਚ ਸਹਾਈ ਜ਼ਸੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਖੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਰੱਜ਼ਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦ ੇਚਾਹਿਾਨ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  

ਜ਼ਲਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਤਆਰੀ ਲਈ  ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਚਾਹਿਾਨ ਪਰਾਰਥੀ  ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ 

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ  ਨਿਜੋਧ ਜ਼ਸੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 97818-91928 ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇ

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕਰਿਾ ਸਕਦ ੇ ਹਨ ।   
           ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ  ਪਰਾਰਥੀਆ ਨ ੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੁਫਤ ਸਾਫਟ 

ਸਜ਼ਕੱਲ ਦੀ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ MBD Alchemie group ਿਲੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਪਰਾਰਥੀ 

ਘਰ ਬੈਜ਼ਠਆ ਹੀ ਇੰਟਰਜ਼ਿਊ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆ ਪਰੀਜ਼ਖਆ 

ਸਬੰਧੀ Webinar ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਾਰਥੀਆ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਜ਼ਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜਗਾਰ 

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਖੇ ਦਰਜ ਪਰਾਰਥੀਆ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਨ ਡਾਉਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਰਥੀਆ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤ ੇ

ਸਿੈਰੋਜਗਾਰ ਦ ੇਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜ਼ਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । 
                    ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਪਰਾਰਥੀ ਜੋ ਜ਼ਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ 
ਸਿ ੈਰੋਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਇਛੁੱ ਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣ ੇਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 

http://pgrkam.com/  ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਜ਼ਨਯੋਜਕ/ਕੰਪਨੀਆ ਜਾ 
ਸਨਤਕਾਰਾ ਨ ੰ  ਕਾਜ਼ਮਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਇਸ ਿਬੈਸਾਈਟ ਤ ੇਰਜ਼ਜਟਰਡ ਕਰਿਾ ਕੇ ਯੋਗਤਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦ ੇਪਰਾਰਥੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨੌਕਰੀ ਦ ੇਚਾਹਿਾਨਾ ਪਰਾਰਥੀਆ ਅਤੇ 



ਕੰਪਨੀਆ ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਿੱਧ ਤੋ ਿੱਧ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਰਜ਼ਜਟਰਡ ਕਰਿਾਉਣ। 
-------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/25909/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਖੇ ਰੱਜ਼ਖਆ ਸਿੇਾਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਲਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ 
ਆਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਤਆਰੀ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰ  

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਜੋਧ ਜ਼ਸੰਘ ਨਾਲ ਮਬੋਾਇਲ ਨੰਬਰ 97818-

91928 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਮਈ (      ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ'  ਤਜ਼ਹਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ।  ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਿਲੋਂ 
ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦ ੇਚਲਜ਼ਦਆ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ ਨੌਜਿਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨ ਲਾਈਨ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਜ਼ਿੱਚ ਸਹਾਈ ਜ਼ਸੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਪਰਸ਼ਤੋਮ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਜਨਰਸ਼ੇਨ ਅਤ ੇਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਖੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਰੱਜ਼ਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  

ਜ਼ਲਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਤਆਰੀ ਲਈ  ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਚਾਹਿਾਨ ਪਰਾਰਥੀ  ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ 
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ  ਨਿਜੋਧ ਜ਼ਸੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 97818-91928 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ 

ਨਾਮ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕਰਿਾ ਸਕਦ ੇ ਹਨ ।   
           ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ  ਪਰਾਰਥੀਆ ਨ ੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਫੁਤ ਸਾਫਟ 

ਸਜ਼ਕੱਲ ਦੀ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ MBD Alchemie group ਿਲੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਪਰਾਰਥੀ ਘਰ 

ਬੈਜ਼ਠਆ ਹੀ ਇੰਟਰਜ਼ਿਊ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆ ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਸਬੰਧੀ 

Webinar ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਾਰਥੀਆ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਜ਼ਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਖੇ 
ਦਰਜ ਪਰਾਰਥੀਆ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਨ 
ਡਾਉਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਰਥੀਆ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰੋੈਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਜ਼ਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । 
                    ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਪਰਾਰਥੀ ਜੋ ਜ਼ਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ 
ਸਿੈ ਰੋਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਇਛੁੱ ਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣ ੇਮਬੋਾਇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੀ ਿਬੈਸਾਈਟ 

http://pgrkam.com/  ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਜ਼ਨਯੋਜਕ/ਕੰਪਨੀਆ ਜਾ ਸਨਤਕਾਰਾ 
ਨ ੰ  ਕਾਜ਼ਮਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਇਸ ਿਬੈਸਾਈਟ ਤੇ ਰਜ਼ਜਟਰਡ ਕਰਿਾ ਕੇ ਯਗੋਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ 

ਪਰਾਰਥੀਆ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨਾ ਪਰਾਰਥੀਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆ ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ 



ਤੇ ਿੱਧ ਤੋ ਿੱਧ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਰਜ਼ਜਟਰਡ ਕਰਿਾਉਣ। 
-------------------     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/26006/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਨ ੰ  ਸ਼ੈਨੀਟਾਈਿਰ ਅਤੇ ਗਲੱਿਿ ਭੇਂਟ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਮਈ   (              ) ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ 

ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਿਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਟੀਮ ਨੇ 10 ਕੈਨ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਅਤੇ 27 ਡੱਬੇ 

ਗਲੱਿਿ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਨ ੰ  ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। 

ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਾਸਤੇ ਮ ੰ ਹ ਤ ੇਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰ-ਿਾਰ ਸਾਬਣ 

ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਬਜ਼ਲਕ ਥਾਿਾਂ ਤ ੇਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੋਸ਼ਜ਼ਟਕ ਭੋਜਣ ਖਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਰ ਪ ਜ਼ਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਜ਼ਛੱਕਣ ਸਮੇ ਮ ੰ ਹ ਤ ੇਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 

ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕ।ੇ 

ਡਾ.ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੋਕ ੇਤ ੇਹਰਜ਼ਸਮਰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿੜੈਚ , 

ਡਾ.ਜਸਮੀਨ ਨੰਦਾ,ਸਰੀ ਜ਼ਿਨੈ ਮਹਾਿਨ,ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਿਰ,ਭਾਰਤ ਭ ਸਣ ਸੰਜੇ ਮੋਹਨ ਕਮਲ ਢੀਗਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਸਰੀ 

ਅਮਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦਾਲਮ ਆਜ਼ਦ ਹਾਿਰ ਸਨ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I/26022/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਆਗਨਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਤ ੇਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਮਈ (              ) ਸਰੀਮਤੀ ਸਾਧਨਾ ਸੋਹਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਇਸਤਰੀ ਤ ੇਬਾਲ ਜ਼ਿਕਾਸ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ• ਦ ੇਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਡਪਟੀ 

ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ  ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਨਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਕੋਜ਼ਿਡ-

19 ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਜ਼ਜਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਜ਼ਹਮ ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਸਮ ਹ 

ਬਾਲ ਜ਼ਿਕਾਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਕ ਆਗਨਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਤ ੇਹੈਲਪਰਾਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦ ੇਚਲਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 

ਦ ੇਘਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਨਊਟਰੀਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਟੈਂਸਟ 

ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜ਼ਿਕਾਸ ਪਰੋਂਾੈਕਟ ਅਫਸਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ 

ਆਗਨਿਾਂੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਤ ੇਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਗਏ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲ•ਾੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 1969 ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 1739 ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਟੈਸਟ 

ਕਰਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ।ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਿੀ ਆਗਨਿਾੜੀ ਿਰਕਰ ਤ ੇਹੈਲਪਰ ਜ਼ਿੱਚ ਕੋਜ਼ਿਡ-1919 ਦ ੇਲੱਛਣ ਨਹੀ ਪਾਏ ਗਏ।ਸਮ ਹ 

ਆਂਗਨਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਕਰਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਿਰਤਣ ਦੀ  ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ 

ਗਈ (ਜ਼ਜਿ ੇਜ਼ਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਨਊਟਰੀਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਿਾਉਣ ਸਮੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਦੀ 

ਿਰਤੋ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਿੋ। 
 

 

 

 

 

 

 



I/26065/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਿਲੋਂ ਬੇਰੁਿਗਾਰ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜ਼ਿਸ਼ਟਰੇਸਨ ਕਰਨ ਦ ੇਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਮਈ  (       )  ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕ ਲ/ਕਾਲਜ 

ਬੰਦ ਹੋਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਮਨੋਬਲ ਨ ੰ  ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ 

ਯੋਗ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਬੇਜੁਜਗਾਰ ਨੋਜਿਾਨਾ ਨ ੰ  ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ 

ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸਨਕਰਨ ਦ ੇਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਬੰਧ ਜ਼ਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੋਜਿਾਨ 

ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰੋਜਗਾਰ ਪੋਰਟਲ www.pgrkam.com ਤੋਂ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਅਤੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦ ੇਮਾਜ਼ਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਨੋਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਲਾਕ ਡਾਊਨਦੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਦ ੇ

ਚੱਲਜ਼ਦਆ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੋਜਿਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਭਜ਼ਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਚੇਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰੀਜ਼ਖਆਿਾਂ ਦੀ 

ਜ਼ਤਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦ ੇਲਈ ਆਨਲਾਈਨ 

Webinar  ਦੀਰ ਪਰੇਖਾਜ਼ਤਆਰਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਮੋਬਾਇਲਿੀਜ਼ਡਊ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦ ੇਰਾਹੀਸਿੇਰੇ 9:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ 

ਤੱਕ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿੱਖ ਿੱਖ ਜ਼ਿਸ਼ਾਮਾਜ਼ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦ ੇਜਰੀਏ ਗਰੱੁਪ ਕਾਉਂਸਜ਼ਲੰਗ ਕਰਿਾਉਣ ਦ ੇਯਤਨ ਿੀ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਰਾਈਿੇਟ/ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਿਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ  ਦ ੇਮੋਬਾਇਲਨੰਬਰ 85568-30060 ਸਜ਼ਕੱਲ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਦ ੇਚਾਹਿਾਨ 

ਪਰਾਰਥੀ ਸਰੀ ਸਿਰਾਜ ਜ਼ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਜ਼ਕੱਲ ਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98883 -94664 ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੋਜਿਾਨ ਦ ੇਿੈਟਸਐਪ ਗਰੱੁਪ ਿੀ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤ ੇਕੈਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਹੇਿੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਜਾਿੇਗੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਰਥੀਆ ਨ ੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਫਟ ਸਜ਼ਕੱਲ ਦੀਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 

ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ MBD Alchemie group  ਿਲੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਪਰਾਰਥੀ ਘਰ ਬੈਜ਼ਠਆ ਹੀ ਇੰਟਰਜ਼ਿਊ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ। 

 

 

 

 

 



I/26079/2020  

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਬਾਂਹ-ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ 1195 ਪਰਿਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਸ ਬੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ 

ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਿੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਮਈ (         ) ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਰਕ ੇਲਾਗ  ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਪੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਪਸ ਜਾਣ ਦ ੇ

ਚਾਹਿਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਪਜ਼ਹਲਕਦਮੀ ਤਜ਼ਹਤ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦ ੇਚਲਜ਼ਦਆਂ ਅੱਜ ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਿਰਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਜੰਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧ  ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ 

ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਰੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ 1195 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਸ ਬੇ ਲਈ ਰਿਾਨਾ 

ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਜ਼ਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ•ਾੀ 

ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਿਲੋਂ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਾਂ ਦ ੇਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦ ੇਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਿੀ 
ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਾਂ ਦ ੇਸ ਜ਼ਬਆਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ੇਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪਰਿਾਸੀ 

ਮਜਦ ਰਾਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤ ੇਉਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜੀਦੀ ਜਰ ਰਤ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ 

ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਟੀਮ ਿਲੋਂ ਪਰਿਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਖੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕੀਤੀ ਤ ੇਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਿਾਪਸ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਸ ਬੇ) ਨ ੰ  ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਗੌਂਡਾ 

ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤ ੇਰੁਕੇਗੀ। ਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਜ਼ਤਸੰਗ ਘਰ, ਖਤੀਬ, ਬਾਈਪਾਸ 

ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਖੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤ ੇਪੀਣ 

ਦੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਦ ੇਕੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਖਜ਼ਦਆਂ ਹੀ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੀਣ ਲਈ ਦ ੋਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ, ਚਨੇ, 

ਗੁੜ, ਜ਼ਬਸਕੁਟ ਅਤੇ ਫਲ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਤੇ ਜ਼ਿਚ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਣਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਿੇ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਾਨਾ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਜ਼ਨਿਾਸੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਿੀ ਭਾਿੁਕ ਹੰੁਜ਼ਦਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੱੁਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਇੱਿਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ 

ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰਣੀ ਰਜ਼ਹਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਉਨਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਤ ੇਹਰ 

ਲੋੜੀਦੀ ਸਹ ਲਤ ਪੁਜਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੱੁਲ•ਣ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਰ ਰ ਿਾਪਸ 

ਆਉਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਪਰੰਤ  ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕਰਕ ੇਮਿਬ ਰੀ ਿਸ ਹੀ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨ ੰ  

ਿਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 



ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਿੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਖੇ ਪਰਿਾਸੀ 

ਮਜਦ ਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਨੈਸ਼ਨਲ ਐਿਾਰਡੀ ਰੋਮੇਸ ਮਹਾਜਨ ਪਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਡਰੱਗ ਡੀ-

ਅਜ਼ਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ  ਿੀ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਬੁਣ, ਸ਼ੈਨੀਟਾਇਿਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਿੰਡੇ ਗਏ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਸ. ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)-ਕਮ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀਨਾਨਗਰ, 

ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ), ਬਲਦੇਿ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਿਾ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ. ਹਰਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਪੀ 

(ਡੀ),ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਿੇਕੈਟ ਬਲਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਬਲਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸਲੀਦਾਰ, ਐਨ.ਪੀ 

ਜ਼ਸੰਘ ਐਕਸੀਅਨ ਿਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਭਾਗ-ਕਮ –ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਜਲਾ ਗਾਈਡੈਂਸ 

ਕਾਊਂਸਲਰ, ਕੰਿਰਜੀਤ ਰੱਤੜਾ ਐਸ.ਡੀ.ਓ, ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਆਜ਼ਦ ਮੋਜ ਦ ਸਨ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


