Dispatch No I/30018/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
- ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰ ਭ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਿੱ ਧਰੀ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ
- ਸ ਰੇ ਜ਼ਵਭ ਗਾਂ ਨੰ ਜ਼ਵਭ ਗੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਗ ਉਣ ਦੀ ਹਦ ਇਤ
- ਜ਼ਪੰ ਡ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰ ਭ ਵੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਜ ਗਰਕ ਕੀਤ ਜ ਵੇ
- ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਮ ਸਕ ਪ ਉਣ, ਸਮ ਜ਼ਜਕ ਦਰੀ,ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਵੀ ਜ ਗਰਕ ਕੀਤ ਜ ਵੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ 2 ਜਨ,2020 ( ) ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰ ਭ ਵੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਓ, ਰੋਕਥ ਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਜ਼ਵਭ ਗਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਵਕ ਸ ਸਰੀ ਪਰੀਤ ਮਜ਼ਹੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸਹੋਤ ਦੀ ਪਰਧ ਨਗੀ ਹੇਠ ਅਸ਼ੋਕ ਚਿੱ ਕਰ ਹ ਲ
ਜ਼ਵਖੇ ਹੋਈ।ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਡ ਮਨਦੀਪ ਕੌ ਰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਜੈਤੋ,ਮੇਜਰ ਅਜ਼ਮਤ ਸਰੀਨ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਕੋਟਕਪਰ ਸਮੇਤ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਜ਼ਵਭ ਗਾਂ
ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ ਰੀ ਹ ਿਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਪਰੀਤ ਮਜ਼ਹੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸਹੋਤ ਨੇ ਜ਼ਕਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਸਜ਼ਬਆਂ ਤੋਂ ਇਲ ਵ
ਪੰ ਜ ਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰ ਜ ਰ ਜਸਥ ਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲ ਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਵਚ ਫਸਲਾਂ ਦ ਭ ਰੀ ਨੁਕਸ ਨ ਕੀਤ ਜ ਜ਼ਰਹ ਹੈ। ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਿਰ
ਪੰ ਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਰੇ ਰ ਜ ਜ਼ਵਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕਥ ਮ ਲਈ ਢੁਿੱ ਕਵੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾ ਾਂ ਸਮਹ
ਜ਼ਵਭ ਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ ਰੀਆਂ ਨੰ ਹਦ ਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰ ਭ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ • ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੰ ਮ
ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਿੋ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਸੰ ਭ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨ ਨੰ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜ ਸਕੇ।ਉਨ•ਾ ਾਂ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰ ਨ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੁਿੱ ਖ
ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜ ਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵ ਈ ਹੇਠ ਪੰ ਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕਰੋਨ ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਨੰ ਜੜ• ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਿੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਮ ਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਰਿੱ ਖਣ, ਮ ਸਕ ਪ ਉਣ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ ਆਜ਼ਦ ਸ ਵਧ ਨੀਆਂ
ਦ ਜ਼ਖਆਲ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾ ਾਂ ਸਮਹ ਜ਼ਵਭ ਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ ਰੀਆਂ ਨੰ ਜ਼ਕਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਸ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਤਜ਼ਹਤ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੰ ਜ ਗਰਕ ਕਰਨ।
ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰ ਨ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਜ਼ਵਭ ਗਾਂ ਤੋ ਾਂਆਏ ਅਜ਼ਧਕ ਰੀਆਂ ਨੰ ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬ ੜੀ ਅਫਸਰ ਡ . ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਰੋਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਦੇ
ਸੰ ਭ ਵੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵ ਈ ਗਈ । ਉਨ•ਾ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਭ ਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੀਟਨ ਸ਼ਕ ਦਵ ਈ ਦ
ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨੀਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮ ਰ ਸੌਰਭ ਰ ਜ ਦੀ ਅਗਵ ਈ ਹੇਠ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ
ਦਲ ਦੇ ਸੰ ਭ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਪੰ ਡ ਸੰ ਧਵ ਜ਼ਵਖੇ ਮੌਕ ਡਜ਼ਰਿੱ ਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਜ਼ਵਭ ਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ ਰੀਆਂ
ਤੋਂ ਇਲ ਵ ਅਗ ਹਵਧ ਜ਼ਕਸ ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਡ . ਅਵਜ਼ਨੰਦਰਪ ਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਹ ਊਸ ਨ ਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਰਜ਼ਵਆਂ ਸਜ਼ਹਤ ਇਸ ਕੀੜੇ ਤੋਂ

ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਨੁਕਸ ਨ ਬ ਰੇ ਜ ਣ ਕਰਵ ਇਆ। ਡ . ਰਣਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਪਰ ਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਿੱ ਧ ਸਪਰੇ ਪੰ ਪਾਂ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਲਸਟਾਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲ•ਾੇ ਅੰ ਦਰ 16 ਟੀਮਾਂ ਦ ਗਠਨ ਕੀਤ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।ਇਨ•ਾ ਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ
ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਮੈਬਰ ਨ ਲ 10-10 ਜ਼ਕਸ ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿੋ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜ਼ਵਭ ਗ ਨ ਲ ਮੋਢੇ ਨ ਲ ਮੋਢ ਲ ਕੇ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੰ
ਸਫਲਤ ਪਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ, ਸਮਹ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓਿ, ਤਜ਼ਹਸੀਲਦ ਰ ਪਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰ ੜ, ਖੇਤੀ ਬ ੜੀ ਜ਼ਵਭ ਗ
ਤੋਂ ਡ ਕੁਲਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਡ ਰਮਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਡ ਕੁਲਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਸਰੀ ਹਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਮ ਲ ਜ਼ਵਭ ਗ, ਜ਼ਕਰਸ਼ੀ ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਨ ਕੇਂਦਰ,
ਜ਼ਸੰ ਜ ਈ ਜ਼ਵਭ ਗ, ਪੰ ਜ ਬ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ,ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭ ਗ ਸਮੇਤ ਵਿੱ ਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਧਕ ਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚ ਰੀ ਹ ਿਰ ਸਨ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਰ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹਲਕ ਜ਼ਵਧ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਜ਼ਢਿੱ ਲੋਂ ਨੇ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ/ਸੈਂਟਰ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੰ ਆਰਡਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ
ਸਮਹ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਨੰ ਸਫਲ ਬਣ ਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪਦਉੱਨਤੀ ਉਪਰੰ ਤ 39 ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ 5 ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸੈਟਰ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰ ਬਣੇ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 2 ਜਨ,2020 ( ) ਡ ਇਰੈੈੱਕਟਰ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭ ਗ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਖਆ) ਪੰ ਜ ਬ, ਐੈੱਸ.ਏ.ਐੈੱਸ.ਨਗਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜ ਰੀ
ਪਿੱ ਤਰ ਅਨੁਸ ਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭ ਗ 'ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੰ ਸੈਂਟਰ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਪਦ ਉਨਤੀ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈੈੱਨ
ਜ਼ਿਲ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੈੱ.ਜ਼ਸਿੱ ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪਰਧ ਨਗੀ ਹੇਠ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਸਫ਼ ਜ਼ਰਸ਼ਾਂ ਨੰ ਜ਼ਵਚ ਰਨ
ਉਪਰੰ ਤ ਯੋਗ ਪ ਏ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੰ ਜ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੰ ਸੈਂਟਰ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤ । ਇਸ ਤਰਾਂ 39 ਪਰ ਇਮਰੀ
ਟੀਚਰਾਂ ਨੰ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੰ ਹਲਕੇ ਦੇ
ਜ਼ਵਧ ਇਕ/ਜ਼ਸਆਸੀ ਸਲ ਹਕ ਰ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜ ਬ ਵਿੱ ਲੋਂ ਆਰਡਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢਿੱ ਲੋ ਨੇ ਸਮਹ
ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਵਰਗ ਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਮਹਾਂਮ ਰੀ
ਦੌਰ ਨ ਉਪਜੇ ਅਣਜ਼ਕਆਸੇ ਸੰ ਕਟ ਨ ਲ ਨਜ਼ਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਦੀ ਸਫਲਤ ਲਈ ਆਪਣ ਯੋਗਦ ਨ ਪ ਉਣ
ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਇਹ ਲੋ ਕਾਂ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢਿੱ ਲੋਂ ਨੇ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨੰ ਵਧ ਈ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ, ਸਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲ ਈ
ਵ ਸਤੇ ਹੋਰ ਸੁਜ਼ਹਦਰਤ ਨ ਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵ ਸਤੇ ਉਤਸ਼ ਜ਼ਹਤ ਕੀਤ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹ ਸਰਕ ਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਰ ਜ ਦੇ ਸਕਲਾਂ ਅੰ ਦਰ
ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵ ਸਤੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰ ਲੇ ਕੀਤੇ ਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕ ਰ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਤੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਆਨਲ ਈਨ ਤਬ ਦਲ ਨੀਤੀ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕ ਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨੰ ਤਰਿੱ ਕੀਆਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਨ ਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਵਾਂ ਪਰਦ ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹ ਰ ਜ ਦੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਵੀ ਵਧ ਈ ਦੇ ਪ ਤਰ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ
ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕ ਰੀ ਸਕਲਾਂ ਦ ਕ ਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਲਜੀਤ ਤ ਹੀਮ ਜ਼ਿਲ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਲਕਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰ
ਸਰਕ ਰੀ ਪਰ ਇਮਰੀ ਸਕਲ ਕੋਠੇ ਥੇਹ ਵ ਲ ਨੰ ਸਰਕ ਰੀ ਪਰ ਇਮਰੀ ਸਕਲ ਮੁਹਿੱਲ ਮਨਜੀਤ ਇੰ ਦਰਪੁਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਲਖਜ਼ਵੰ ਦਰ

ਜ਼ਸੰ ਘ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕ ਰੀ ਪਰ ਇਮਰੀ ਸਕਲ ਕੋਹ ਰਵ ਲ ਨੰ ਸਰਕ ਰੀ ਪਰ ਇਮਰੀ ਸਕਲ ਭ ਣ , ਸੇਵਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕ ਰੀ
ਪਰ ਇਮਰੀ ਸਕਲ ਕੋਹ ਰਵ ਲ ਨੰ ਸਰਕ ਰੀ ਪਰ ਇਮਰੀ ਸਕਲ ਸੁਰਗ ਪੁਰ ਕੋਟਕਪਰ , ਜਸਕੇਵਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰ ਗੋਲੇਵ ਲੀਆ
ਸਰਕ ਰੀ ਪਰ ਇਮਰੀ ਸਕਲ ਘੁਜ਼ਗਆਣ ਨੰ ਸਰਕ ਰੀ ਪਰ ਇਮਰੀ ਸਕਲ ਜ਼ਪਪਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕ ਰੀ ਪਰ ਇਮਰੀ
ਸਕਲ ਪਿੱ ਕ ਨੰ ਸਰਕ ਰੀ ਪਰ ਇਮਰੀ ਸਕਲ ਜ਼ਕਲ ਨੌਂ ਜ਼ਵਖੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ
ਪਰ ਇਮਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੰ ਆਰਡਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰ ੜ ਜ਼ਿਲ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਪਰਦੀਪ ਜ਼ਦਓੜ ਉਪ ਜ਼ਿਲ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ
ਸੈਕੰਡਰੀ, ਮਜ਼ਨੰਦਰ ਕੌ ਰ ਜ਼ਡਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨੰ ਵਧ ਈ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ
ਐੈੱਲ.ਏ ਰ ਜੇਸ਼ ਕੁਮ ਰ ਜ਼ਸੰ ਗਲ , ਸੁਖਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹ ਇਕ, ਗੁਰਚਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਰੋਮ ਣ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹ ਇਕ, ਗੁਰਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਜਨੀਅਰ ਸਹ ਇਕ, ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧ ਮੁਲ ਿਮ ਆਗ, ਕਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਟਜ਼ਹਣ ਪੀ.ਏ.ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢਿੱ ਲੋਂ , ਬਲਕਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਨੰਗਲ ਸਕਿੱ ਤਰ ਯਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰ ਜ ਬ ਹ ਿਰ ਸਨ।

Dispatch No

I/30139/2020

ਦਫਤਰ ਜ਼ਜਲ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜ਼ਜਲ ਰੋਿਗ ਰ ਤੇ ਕ ਰੋਬ ਰ ਜ਼ਬਉਰੋ ਵਿੱ ਲੋਂ ਬੇਰੁਿਗ ਰਾਂ ਨੰ ਰੁਿਗ ਰ ਜ਼ਦਵ ਉਣ ਲਈ ਉਪਰ ਲੇ ਸ਼ੁਰ
ਬੇਰੁਿਗ ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਜ਼ਵਭ ਗ ਦੀ ਸ ਈਟ ਤੇ ਰਜ਼ਜ: ਕਰਨ
ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲ ਈਨ ਨੰ: 9988350193 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤ ਜ ਸਕਦ ਹੈ
ਫਰੀਦਕੋਟ 2 ਜਨ,2020 ( ) ਪੰ ਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਵਲੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਾਂਮ ਰੀ ਦੇ ਬਚ ਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤ ਲ ਬੰ ਦੀ 'ਚ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜ ਰਹੀ
ਜ਼ਢਿੱ ਲ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ/ਕ ਰਖ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰ ਮਕ ਜ ਵ ਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥ ਵਾਂ ਨੰ ਚਲ ਉਣ ਲਈ ਇਿ ਿਤ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਸਕਿੱ ਤਰ ਰੋਿਗ ਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਵਭ ਗ ਸ਼ਰੀ ਰ ਹੁਲ ਜ਼ਤਵ ੜੀ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸ ਰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਿਗ ਰ
ਤਹਜ਼ਤ ਜ਼ਜਲ ਰੋਿਗ ਰ ਅਤੇ ਕ ਰੋਬ ਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ਪੜੇ-ਜ਼ਲਖੇ ਬੇਰੁਿਗ ਰ ਨੌਜਵ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਤੀਆਂ/ਮਿਦਰਾਂ ਨੰ
ਰੋਿਗ ਰ ਜ਼ਦਵ ਉਂਣ ਲਈ ਦੇ ਉਪਰ ਲੇ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮ ਰ ਸੌਰਭ ਰ ਜ ਵਿੱ ਲੋਂ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰ ਨ ਉਨਹਾਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਜ਼ਵਭ ਗ ਦੇ
ਅਜ਼ਧਕ ਰੀਆਂ ਨੰ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰੋਿਗ ਰ ਜ਼ਵਭ ਗ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ/ਖੇਤੀਬ ੜੀ ਤੇ ਉਸ ਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਤੇ ਰੋਿਗ ਰ ਦੀ ਭ ਲ 'ਚ ਲਿੱਗੇ
ਜ਼ਕਰਤੀਆਂ/ਮਿਦਰਾਂ ਲਈ ਰੋਿਗ ਰ ਦਫ਼ਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ://..///੧5ਾਰ74੯੧51/?= ਜ਼ਲੰਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਦਰਿ (ਰਜ਼ਜ:) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਰਰਤ ਅਨੁਸ ਰ ਕੰ ਮ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵ ਇਆ ਜ
ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਕਸ ਨਾਂ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮ ਲਕਾਂ, ਉਸ ਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨਾਂਲ ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਠੇਕੇਦ ਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਜ਼ਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਉਹ ਇਸ ://..///੧54੧33 ੭7”੭੯੬9/?= ਜ਼ਲੰਕ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਜ਼ਕ ਬੇਰੁਿਗ ਰ, ਸਜ਼ਕਿੱ ਲਡ ਤੇ ਸੈਮੀ
ਸਜ਼ਕਲਡ ਨੌਜਵ ਨ ਜ਼ਵਭ ਗ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸ ਈਟ ਮਮਮ।ਬਪਗ ਠ।ਫਰਠ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤ ਅਨੁਸ ਰ ਰੁਿਗ ਰ
ਜ਼ਦਵ ਇਆ ਜ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਜਹੜੇ ਨੌਜਵ ਨ ਆਪਣ ਸਵੈ ਰੋਿਗ ਰ ਕਰਨ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕ ਰਵਲੋਂ ਜ਼ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ/ਕਰਿ
ਲੈ ਣ ਦੇ ਚ ਹਵ ਨ ਹਨ, ਉਹ ://..////੧619੪82”੨65੧“੯65ਾਰ/?=੦*=੦*=ਜ਼ਲੰਕ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ।
ਜ਼ਜਲ ਰੋਿਗ ਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਪਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲ ਰੋਿਗ ਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ
ਬੇਰੁਿਗ ਰ ਪਰ ਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲ ਈਨ ਨੰਬਰ 9988350193 ਅਤੇ ਈਮੇਲ 0. ਜ ਰੀ ਕੀਤ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ
ਪਰ ਰਥੀ ਕੋਈ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲੈ ਣ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਕੰ ਮ ਵ ਲੇ ਜ਼ਦਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸਵੇਰੇ 9:00
ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ ਮ 5:00 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

