1/52460/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰੋਿਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਪਰਾਲੇ -ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਘਰ-ਘਰ ਰੋਿਗਾਰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਦੌਰਾਨ 3129 ਪਰਾਰਥੀਆਂ ਨੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰੋਿਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਅਜ਼ਹਮ ਉਪਰਾਲੇ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਮੇਲੇ
ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ
ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਿਗਾਰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ .71.3 ’ਤੇ
ਕੋਜ਼ਵਿ ਦੌਰਾਨ 3129 ਪਰਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਜਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਭਾਗ ਜ਼ਵਖੇ
ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਿਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਜ਼ਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਿਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰੋਿਗਾਰ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੋਿਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਬਣ
ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰ ਦਰ
24 ਸਤੰ ਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰ ਬਰ ਤੱ ਕ ਰੋਿਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਮੇਜ਼ਲਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਫਜੀਕਲ ਤੇ ਜ਼ਿਜੀਟਲ
ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰ ਟਰਜ਼ਵਊ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਮੇਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲਾਹਾ ਜ਼ਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਿਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ
ਸਮੂਹ ਜ਼ਵਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਮਾਸਕ ਲਾਿਮੀ ਪਾਉਣ, ਆਪਸ ਜ਼ਵਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਹੈਂਿ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਕੰ ਵਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਜ਼ ਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਰਾਜ
ਜ਼ਸੰ ਘ, ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੁਖਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

1/52511 /2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿਾਕਟਰਾਂ, ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਜ਼ਪਤ
‘‘ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਨਾ’’ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰਲੀਿ

* ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲਾਫ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ
ਅੰ ਦਰ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਕੰ ਟ ਨਾਲ ਜ਼ਜਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚ ਮੁੱ ਢਲੀ
ਕਤਾਰ ’ਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ, ਿਾਕਟਰ, ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਰਮੀ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਜੋ ਬਾਖੂਬੀ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਊਟੀ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਜ਼ਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਜ਼ਪਤ ਗੀਤ ‘‘ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਨਾ’’ ਅੱ ਜ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਵੱ ਲੋਂ ਯੂ-ਜ਼ਟਊਬ ’ਤੇ ਜ਼ਰਲੀਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ
ਗੀਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜਦ
ੂ
ਸਨ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਨਾ ਗੀਤ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ, ਿਾਕਟਰਾਂ, ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਰਮੀਆਂ,
ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਕੋਜ਼ਵਿ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਨਭਾਈ ਗਈ ਅਜ਼ਹਮ ਭੂਜ਼ਮਕਾ ਨੂੰ ਸਮਰਜ਼ਪਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ
ਜ਼ਕ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਅੰ ਦਰ ਹੋਰ ਜਜਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਕੋਜ਼ਵਿ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ
ਮਾਸਕ ਿਰੂਰ ਪਾਵੇ, ਇਕਠ ਵਾਲੀ ਜਗਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਹੈਂਿ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਿਰੂਰ ਧੋਵ।ੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਨਰਮਾਤਾ ਤੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜ਼ਿ੍ਰਤ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਰਸ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ
ਸੰ ਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਕੱ ਕੜ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ਬਨਹੁਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੰ ਯੋਜਕ ਆਨੰਦ
ਜੈਨ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸੀਪਾ ਲੋ ਹਾਰ ਨੇ ਜ਼ਲਜ਼ਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਸ਼ ਜੁਨੇਜਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ,
ਪੰ ਕਜ, ਜ਼ਸ਼ਵਮ ਮਦਾਨ ਨੇ ਅਜ਼ਹਮ ਰੋਲ ਜ਼ਨਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋ ਕ ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਲਆਉਣ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਜ਼ਖਲੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਿਰੀ ਵੱ ਲੋਂ
ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੈਬ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਸਕੂਲ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ ਵੱ ਲੋਂ ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਹਰੇਕ
ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਤੱ ਕ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ
ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਿਾ. ਜ਼ਿ੍ਰਲੋ ਚਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਜ਼ਵਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਜਥੇ

ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਥੇ ਇਸ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਕੱ ਤਰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਜ਼ ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਜਥੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮੀਿੀਆ ਐਪਸ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥ
ਤੱ ਕ ਜ਼ਵਸ਼ੇਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਸਫਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ
ਪਰੀਜ਼ਖਆਵਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜ਼ਜਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਜ਼ਧਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰ ਬਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ
ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਅਤੇ
ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੈਬ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ
ਦੇ ਮਾਜ਼ਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱ ਕ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਪੁਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱ ਖ ਤੋਂ
ਜ਼ਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ
ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਜ਼ਟਗ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆ ਬਲਾਕ ਫਾਜ਼ਜਲਕਾ-1 ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਇਕ-3 ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਖੀ ਅਤੇ
ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਪਟੀ ਿੀ.ਈ.ਓ ਜ਼ਿ੍ਰਜਮੋਹਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੇਦੀ, ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।

