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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ ਕੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਸਕੰ ਿਾ -ਜ਼ਸਹਤ
ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਦਨ ਚੜਜ਼ਦਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇੜੇ ਜ਼ਪੰ ਿ ਿੁੱ ਲੇ ਵਾਲ ਜ਼ਵਿੇ ਿੇਅਰੀ 'ਤੇ ਿਾਜ਼ਰਆ ਛਾਪਾ-ਦੁੁੱ ਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਜ਼ਿਓ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਕੀਤੇ ਇਕੁੱ ਤਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 02 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਜ਼ਕਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਿੂਨ (

) ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਨਾਲ

ਜ਼ਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਿ ਅਪਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤੇ ਿੇਅਰੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਜ਼ਵੁੱ ਢੀ
ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਿਾ. ਬਲਦੇਵ ਜ਼ਸੰ ਿ ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਸਹਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ
ਅਤੇ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ ਜ਼ਸਕੰ ਿਾ ਕੁੱ ਜ਼ਸਆ
ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਵਾਟਿੋਰਾਂ ਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ ਸਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੁੱ ਿ ਸਵੁੱ ਿਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਪੰ ਿ ਿੁੱ ਲੋ ਵਾਲ ਜ਼ਵਿੇ ਿੇਅਰੀ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁੁੱ ਧ, ਦਹੀਂ,
ਪਨੀਰ ਤੇ ਜ਼ਿਓ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੁੱ ਤਰ ਕਰਕੇ , ਇਨਾਂ ਪਦਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੁੱ ਤਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੜ ਲੈ ਬਾਰਟੀ ਜ਼ਵਿੇ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲਣ ਉਪਰੰ ਤ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਿਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਜ਼ਸਹਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬੁੱ ਸ ਅੁੱ ਿੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਤੁੱ ਬੜੀ ਰੋਿ 'ਤੇ ਸਜ਼ਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 02 ਠੇਜ਼ਕਆਂ ਦੀ
ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੁੱ ਤਰ ਇਕੁੱ ਤਰ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਕੀਿਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਵਾਟਿੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਬਿਜ਼ਸ਼ਆ ਨਹੀਂ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਣਯੋਗ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੀ ਸੁਰੁੱਜ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਿੁਰਾਕ ਸੁਰੁੱਜ਼ਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਿਾਸਕਰਕੇ ਦੁੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੁੱ ਧ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੁੱ ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੁੱ ਧ ਰੁੱ ਿਣ ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਸਹਤ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਐਫ.ਐਸ.ਓ ਿੁਨੀਸ਼, ਰੇਿਾ, ਜ਼ਿਪਟੀ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਿੇਅਰੀ ਬਲਜ਼ਵੰ ਦਰਿੀਤ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਸਰੀ ਨਾਗਰਾ
ਵੀ ਿੋਿੂਦ ਸਨ।
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
'ਜ਼ਿਸਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ'
ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਵਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ-ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਿੰ ਤਰੀ
ਬਾਿਵਾ
ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਿੰ ਤਰੀ ਬਾਿਵਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰ ਦਰ ਚੁੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਸਕੀਿਾਂ ਦਾ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ
ਿਾਇਿਾ
'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ' ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਸਫਲ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਿੂਨ (

) ਸ. ਜ਼ਤਰਪਤ ਰਜ਼ਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਿ ਬਾਿਵਾ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਿੰ ਤਰੀ ਪੰ ਿਾਬ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ

ਅੰ ਦਰ ਚੁੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਕੰ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਸਕੀਿਾਂ ਦਾ ਿਾਇਿਾ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਤੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਵਕਾਸ
ਕੰ ਿ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਸਿੇਂ ਅੰ ਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਿਨਾਬ ਿੁਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਿਪਟੀ
ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਿੋਿੂਦ ਸਨ।
ਸਿਾਨਕ ਪੰ ਚਾਇਤ ਭਵਨ ਜ਼ਵਿੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਿੰ ਤਰੀ ਸ. ਬਾਿਵਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੈਪਟਨ
ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਿ ਿੁੁੱ ਿ ਿੰ ਤਰੀ ਪੰ ਿਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਵਕਾਸ ਪੁੱ ਿੋ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਲਿਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ
ਤੇ ਜ਼ਵਕਾਸ ਕੰ ਿਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਚਲਾਈਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਸਕੀਿਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੁੱ ਧਰ 'ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਿਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕਜ਼ਹੁੱ ਤ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਿਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਿ ਦੀ ਕੋਈ
ਜ਼ਢੁੱ ਲਿੁੱ ਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਿੰ ਤਰੀ ਸ. ਬਾਿਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਿਗਨਰੇਗਾ, ਸਿਾਰਟ ਜ਼ਵਲੇ ਿ ਕੰ ਪੇਨ, ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਿਲ
ਿੀਵਨ ਜ਼ਿਸ਼ਨ, ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਟਾਇਲਟਸ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਵਿੇ ਸੀਵਰੇਿ
ਪਰੋਿੈਕਟ, ਿਾਈਜ਼ਨੰਗ, ਸਹਾਇਕ ਧੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਵੇ ਜ਼ਕ ਿੇਅਰੀ, ਬੁੱ ਕਰੀ ਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਿੇਤੀਬਾੜੀ
ਜ਼ਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਚੁੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਿਾਂ ਦਾ ਿਾਇਿਾ ਜ਼ਲਆ।
ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਾਿਵਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ਅੰ ਦਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ
ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ ਜ਼ਵਕਾਸਦ ਕੰ ਿ ਿਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ•ਾੇ ਿਾਣ ਤਾਂ ਿੋ ਲੋ ਕ ਇਨਾਂ ਸਕੀਿਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ
ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , ਕਲਾਨੋਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਵਿੇ ਸੀਵਰੇਿ ਦੀ ਸਿੁੱ ਜ਼ਸਆ ਦੇ ਹੁੱ ਲ ਲਈ ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਨੂੰ

ਿਲਦ ਸਿੁੱ ਜ਼ਸਆ ਦਾ ਹੁੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤੀ ਕੀਤੀ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਾਸਕਰਕੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਅੰ ਦਰ ਗੰ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੁੱ ਜ਼ਸਆ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕ ਕਾਫੀ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰ ਹਨ , ਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਿਲਦ ਹੁੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੀਵਰੇਿ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਿੇ ਦੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ,
ਜ਼ਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਿਸਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਸਿੈਂਟਲ ਿਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਬੰ ਧੀ ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ
ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਾਿਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਕੰ ਿਾਂ ਦੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿੁੁੱ ਿ ਿੰ ਤਰੀ ਪੰ ਿਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਤਜ਼ਹ' ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਸ ਤਜ਼ਹਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਾਸਕ ਲਾਿਿੀ ਤੋਰ ਤੇ ਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱ ਿਣ। ਉਨਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਿੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਿਾ ਰਹੀ
ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸਕੀਿਾਂ ਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਤਕ ਲਾਭ ਪੁਿਦਾ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਜ਼ਢੁੱ ਲਿੁੱ ਠ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ
ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਵਿੀਰ ਦੇ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜ਼ਕ ਿਗਨਰੇਗਾ ਤਜ਼ਹਤ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਜ਼ਿਿੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਗਨਰੇਗਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਵਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਹੀ ਸਕੀਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਇਹ ਰੋਿਗਾਰ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਵੀ ਸਕੀਿ ਹੈ। ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਿਾਬ ਕਾਰਿ ਬਣਾ ਕੇ 100 ਜ਼ਦਨ ਦਾ ਰੋਿਗਾਰ ਹਾਜ਼ਸਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਗਨਰੇਗਾ ਜ਼ਵਚ 260 ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਕੰ ਿ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਏ.ਪੀ.ਓ (ਅਜ਼ਿਸ਼ਨਲ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਫਸਰ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ਨੂੰ ਕਲੁੱਸਟਰ ਜ਼ਵਚ ਵੰ ਿ ਕੇ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁੱ ਲ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹਰ ਏ.ਪੀ.ਓ30-30 ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਲੁੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਿਗਨਰੇਗਾ ਤਜ਼ਹਤ ਕੀਤੇ
ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਿਾਂ ਸੰ ਬਧੀ ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਛੋਟੋ ਜ਼ਿਿੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰ ਜ਼ਦਆਂ ਵੁੱ ਲ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਬੁੱ ਕਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਆਜ਼ਦ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਕੁੱ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਿਦਨ
ਜ਼ਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੰ ਬਧੀ ਸਿੂਹ ਬੀ.ਿੀ.ਪੀ.ਓ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ
ਹਰ ਬਲਾਕ ਜ਼ਵਚ ਿੁੱ ਟੋ -ਿੁੱ ਟ 100 ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੈੱਿ ਬਣਾਏ ਿਾਣ। ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਾਨੋਰ ਜ਼ਵਿੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ

ਅਜ਼ਤ ਆਧੁਜ਼ਨਕ ਜ਼ਕਸਿ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਿੀ.ਪੀ.ਓ ਕਲਾਨੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ 15 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਪਰੋਪੇਿਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਿੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਬੀ.ਿੀ.ਪੀ.ਓ ਕਲਾਨੋਰ ਨੂੰ ਰੂਪ
ਰੇਿਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਿੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜ਼ਦਵਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਵਕਾਸਿਈ
ਸਕੀਿਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱ ਿੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਿਾਸ
ਜ਼ਿਆਲ ਰੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਸੀ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਸਰਵ ਸਰੀ ਰਿਨ ਕੋਛੜ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ-ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਬਲਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਿ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ
ਬਟਾਲਾ, ਲਿਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਿ ਿੀ.ਿੀ.ਪੀ.ਓ, ਅਿਨਦੀਪ ਕੋਰ, ਗੁਰਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਿ, ਸੁਿਜ਼ਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਿ, ਸੁਿਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਿ,
ਸਤੀਸ਼ ਕੁਿਾਰ (ਸਾਰੇ ਬੀਿੀਪੀਓ) ਜ਼ਸਕੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਿ ਪੀ.ਏ, ਸ਼ਾਿ ਜ਼ਸੰ ਿ ਜ਼ਿਪਟੀ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਜ਼ਵਭਾਗ,
ਐਕਸੀਅਨ ਜ਼ਨਜ਼ਤਨ ਕਾਲੀਆ, ਐਨ.ਪੀ ਜ਼ਸੰ ਿ, ਐਕਸੀਅਨ ਹਰਜ਼ਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਿ, ਐਕਸੀਅਨ ਿਗਦੀਸ ਕੁਿਾਰ ਸਿੇਤ
ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਿੋਿੂਦ ਸਨ।

I/31710/2020

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ'
ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 4846 ਸ਼ੁੱ ਕੀ ਿਰੀਿਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 4566 ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਿੂਨ (

) ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ

ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਜ਼ਖ਼ਲਾਫ਼ ਿੰ ਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਿਿੀਨੀ ਪੁੱ ਧਰ ਤੁੱ ਕ ਲੈ ਿਾਣ ਲਈ ਪੰ ਿਾਬ ਦੇ ਿੁੁੱ ਿ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ
ਜ਼ਸੰ ਿ ਵਲੋਂ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ ਇਸ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਵਆਪਕ ਪੁੱ ਧਰ ਉਤੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਿਕਸਦ
ਨਾਲ ਇਸ ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਦਾ ਆਗਾਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਅੰ ਦਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਾਗਰੂਕ
ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 4846 ਸ਼ੁੱ ਕੀ ਿਰੀਿਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 4566 ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ, 148
ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਅਤੇ 134 ਪੈਂਜ਼ਿੰ ਗ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਅੰ ਦਰ 148 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 03 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੋਤ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ
ਹੈ,132 ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ (129 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, 03 ਿਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।

07 ਪੀੜਤ

ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 04 ਪੀੜਤ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਵਿੇ ਅਤੇ 02 ਅੰ ਜ਼ਿਰਤਸਰ ਦਾਿਲ ਹਨ।।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ
ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲਾਿਿੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ
ਲਈ ਲੋ ਕ ਿਾਸਕ ਿਰੂਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱ ਜ਼ਿਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੰ ਿ ਤੋਂ
ਿਰਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਿਰੂਰੀ ਕੰ ਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਾਸਕ
ਪਜ਼ਹਨਣ ਨੂੰ ਲਾਿਿੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋ ਕ ਜ਼ਹੁੱ ਤ ਲਈ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ।
---------------------------

I/31713/2020
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ
ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਵੁੱ ਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਿਲੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ
ਨਵੇਂ ਦਾਿਲੇ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਤੇਿੀ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਿਨਾਬੰ ਦੀ ਤਜ਼ਹਤ ਿਾਜ਼ਪਆ ਤੁੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਈ ਿਾਵੇ : ਕੋਿਲ ਚੋਪੜਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਿੂਨ (

) ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਿ ਜ਼ਵਵਸਿਾ ਤੇ ਆਿ ਿਨਿੀਵਨ

ਪਰਭਾਜ਼ਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਿਹੇ ਸਿੇਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲੋਂ ਸਕੂਲ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਸਕੁੱ ਤਰ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਕੁਿਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਿੀ.ਿੀ.
ਪੰ ਿਾਬੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਾਜ਼ਹਰ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪਾਠ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਰਸਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਿੋ
ਜ਼ਕ ਬੁੱ ਜ਼ਚਆ ਲਈ ਿੜ•ਾੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੰ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਿਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਾਜ਼ਪਆ
ਤੁੱ ਕ ਸਾਕਾਰਤਿਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਬੁੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਨੋਿਲ ਅਫਸਰ ਿੈਿਿ ਕੋਿਲ ਚੋਪੜਾ ਵੁੱ ਲੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾੇ ਦੇ ਸਿੂਹ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਨਵੇਂ ਦਾਿਲੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਾਇਿਾ ਜ਼ਲਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਿੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਬੁੱ ਜ਼ਚਆ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਿਨਾਬੰ ਦੀ ਤਜ਼ਹਤ ਕੰ ਿ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਰੂਰੀ
ਹੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਤੇ ਿਾਜ਼ਪਆਂ ਤੁੱ ਕ ਸਾਕਾਰਤਿਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਵਭਾਗ
ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਬੁੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜ਼ਕ
ਸਕੂਲ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਸਕੁੱ ਤਰ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਕੁਿਾਰ ਵੁੱ ਲੋਂ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ-ਬਾਤ ਕਰਕੇ
ਦਾਿਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ 'ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਿੁਜ਼ਹੰ ਿ ਦਾ ਅਗਾਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ , ਜ਼ਿਸ ਦਾ ਿਕਸਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਿੂਹ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਧਰ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਲਈ ਿਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਾਸਕ ਲਾਿਿੀ ਤੋਰ ਤੇ ਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਸ਼ ਿੈਨਟੇਨ
ਕਰਕੇ ਰੁੱ ਜ਼ਿਆ ਿਾਵੇ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰ: ਹਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਿ, ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀ: ਸੁਰਿੀਤਪਾਲ , ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ
ਅਫਸਰ ਸੈਕੰ : ਲਿਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਿ , ਸ਼ੁਰੇਸ਼ ਸੈਣੀ , , ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀ: ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਿ, ਸਿਾਰਟ ਸਕੂਲ ਿੋਟੀਵੇਟਰ
ਜ਼ਪਰੰ ਸੀਪਲ ਿਨਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਿ ਸੰ ਧੂ, ਿੀ.ਐਿ. ਗਜ਼ਣਤ ਗੁਰਨਾਿ ਜ਼ਸੰ ਿ, ਪੜ•ਾੋ ਪੰ ਿਾਬ ਪੜ•ਾਾਓ ਪੰ ਿਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਪਵਨ
ਕੁਿਾਰ , ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਿੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਿ , ਐਿ. ਆਈ. ਐਸ. ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਜ਼ਵਨੈ ਕੁਿਾਰ ਵੀਿੀਓ
ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਸਨ।ਜ਼ਿਲ•ਾਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

