ਦਫਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਕਪੂਰਥਲ੍ਾ
ਭਰਯਜ ਰਸਾਂ ਰਿਖ ਸਭਾਗਭਾਂ ਦਯਾਨ ਕਰਿਡ ਰਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਰਈ ਰਿਸ਼ਸ਼ ਅਰਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦ ਹੁਕਭ
ਰਡਟੀ ਕਰਭਸ਼ਨਯ ਿਰੋਂ ਕਰਿਡ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸਰਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਰਨਿੱਜੀ ਹਸਤਾਰਾਂ ਰਿਚ ਸ਼ਸ਼ਨ ਸਾਇਟਾਂ ਿਧਾਉਣ ’ਤ ਜ਼ਯ
ਕੂਯਥਰਾ, 9 ਭਾਯਚ
ਰਡਟੀ ਕਰਭਸ਼ਨਯ ਕੂਯਥਰਾ ਸ਼ਰੀ ਘਨਰਸ਼ਆਭ ਥਯੀ ਿਰੋਂ ਅੱ ਜ ਕੂਯਥਰਾ ਰਜਰਹ ਰਿਚ ਕਰਿਡ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸਰਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਰਰਆ ਰਗਆ, ਰਜਸ ਦਯਾਨ ਉਨਹਾਂ ਿਧਦ ਕਸਾਂ ਦ ਭੱ ਦਨਜ਼ਯ ਭਰਯਜ ਰਸਾਂ ਤ ਹਯਨਾਂ ਥਾਿਾਂ ਰਿਖ ਇਕੱ ਠ ਿਾਰ ਸਭਾਗਭਾਂ ਦਯਾਨ
ਕਰਿਡ ਰਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਕਯ ਤ ਆਫਕਾਯੀ ਰਿਬਾਗ ਦ ਅਰਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਫਤਯ ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ
ਤਾਇਨਾਤ ਕਯਨ ਦ ਹੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਹਨ।
ਅੱ ਜ ਇੱ ਥ ਸਥਾਨਕ ਰਜਰਹਾ ਰਫੂੰਧਕੀ ਕੂੰ ਰ ਕਸ ਰਿਖ ਰਡਟੀ ਕਰਭਸ਼ਨਯ ਿਰੋਂ ਰਜਰਹ ਦ ਉੱਚ ਅਰਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਭੀਰਟੂੰ ਗ ਕੀਤੀ
ਗਈ, ਰਜਸ ਰਿਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਜਨਯਰ ਯਾਹੁਰ ਚਾਫਾ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਰਿਕਾਸ ਐਸ ੀ ਆਂਗਯਾ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪਗਿਾੜਾ ਯਾਜੀਿ ਿਯਭਾ
ਹਾਜ਼ਯ ਸਨ।
ਰਡਟੀ ਕਰਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਸੀਨੀਅਯ ਰਸਟੀਜ਼ਨ, ਰਸਹਤ ਿਯਕਯਾਂ ਤ ਪਯੂੰ ਟਰਾਇਨ ਿਯਕਯਾਂ ਦ ਟੀਕਾਕਯਨ ਸਫੂੰ ਧੀ ਗੱ ਰ ਕਯਰਦਆਂ
ਰਕਹਾ ਰਕ ਿਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਭੁਰਹੂੰ ਭ ਰਿਚ ਤਜੀ ਰਰਆਂਦੀ ਜਾਿ ਅਤ ਰਨਿੱਜੀ ਹਸਤਾਰਾਂ ਰਿਚ ਟੀਕਾਕਯਨ ਿਾਰੀਆਂ ਸ਼ਸ਼ਨ ਸਾਇਟ ਦੀ
ਰਗਣਤੀ ਰਿਚ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।
ਉਨਹਾਂ ਨਾਰ ਹੀ ਰਕਹਾ ਰਕ ਸੀਨੀਅਯ ਰਸਟੀਜ਼ਨ ਤ ਗੂੰ ਬੀਯ ਰਫਭਾਯੀਆਂ ਿਾਰ ਰਿਅਕਤੀ ਜ ਰਕ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਜਖਭ ਿਾਰੀ ਸ਼ਰਣੀ ਰਿਚ
ਹਨ, ਦੀ ਿਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰਈ ਿੱ ਡੀ ਭੁਰਹੂੰ ਭ ਚਰਾਈ ਜਾਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਯਕਾਯੀ ਸਕੂਰਾਂ ਦ ਅਰਧਆਕਾਂ ਦੀ ਸਿਇੱਛਤ
ਿਕਸੀਨ ਰਈ ਰਡਟੀ ਕਰਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਰਜਰਹਾ ਰਸੱ ਰਖਆ ਅਪਸਯ ਨੂੂੰ ਰਕਹਾ ਰਕ ਉਹ ਇਸ ਸਫੂੰ ਧੀ ਡਾਟਾ ਫਸ ਤੁਯੂੰਤ ਰਤਆਯ ਕਯਕ
ਰਸਹਤ ਰਿਬਾਗ ਨਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਯਨ।
ਉਨਹਾਂ ਕਯਨਾ ਾਜੀਰਟਿ ਕਸਾਂ ਦ ਸੂੰ ਯਕ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਭੁਰਹੂੰ ਭ ਨੂੂੰ ਹਯ ਤਜ਼ ਕਯਨ ’ਤ ਜ਼ਯ ਰਦੂੰ ਰਦਆਂ ਰਕਹਾ ਰਕ ਰਜਰਹਾ ੱ ਧਯ ’ਤ
ਸਥਾਰਤ ਡਾਟਾ ਸਰ ਆਣੀ ਸਯਗਯਭੀ ਹਯ ਿਧਾਏ, ਰਜਸ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਨੂੂੰ ਯਕਣ ਰਿਚ ਿੱ ਡੀ ਭਦਦ ਰਭਰ ਗੀ। ਰਡਟੀ
ਕਰਭਸ਼ਨਯ ਿਰੋਂ ਯਜ਼ਾਨਾ ਹ ਯਹੀ ਸਰਰੂੰਗ ਉੱਯ ਤਸੱ ੱੱਰੀ ਦਾ ਰਗਟਾਿਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।
ਭੀਰਟੂੰ ਗ ਦਯਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਭ ਕੂਯਥਰਾ ਿਰਯੂੰ ਦਯਾਰ ਰਸੂੰ ਘ ਫਾਜਿਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਭ. ਸੁਰਤਾਨੁਯ ਰ ਧੀ ਡਾ. ਚਾਯੂਰਭਤਾ,
ਐਸ.ਡੀ.ਐਭ. ਬੁਰੱਥ ਫਰਫੀਯ ਯਾਜ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਭ. ਪਗਿਾੜਾ ਸ਼ਾਇਯੀ ਭਰਹਤਯਾ, ਰਸਿਰ ਸਯਜਨ ਡਾ.ਸੀਭਾ , ਡਾ.ਯਾਜੀਿ

ਬਗਤ, ਡੀ.ਐਸ.ੀਜ਼ ਸੂੰ ਦੀ ਰਸੂੰ ਘ ਭੂੰ ਡ, ਸੁਰਯੂੰ ਦਯ ਰਸੂੰ ਘ, ਸਯਿਣ ਰਸੂੰ ਘ, ਸਭੂਹ ਐਸ.ਐਭ.ਜ਼, ਰਸੱ ਰਖਆ ਰਿਬਾਗ ਦ ਅਰਧਕਾਯੀ
ਿੀ ਹਾਜ਼ਯ ਸਨ।

ਕਸ਼ਨ- ਕੂਯਥਰਾ ਦ ਰਫੂੰਧਕੀ ਕੂੰ ਰ ਕਸ ਰਿਖ ਕਰਿਡ ਸਫੂੰ ਧੀ ਭੀਰਟੂੰ ਗ ਦੀ ਰਧਾਨਗੀ ਕਯਦ ਹਏ ਰਡਟੀ ਕਰਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ
ਘਨਰਸ਼ਆਭ ਥਯੀ ।

