I/62087/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਥਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਿ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 10 ਅਗਸਤ
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸ: ਅਰਡਿਿੰ ਦ ਪਾਲ ਡਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਡਿਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਡਿਸ ਡਿਚ ਡਿਲੇ ਡਿਚ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਥਾਡਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਨਿੀਂਆਂ ਇਿਾਰਤਾਂ ਦੇ ਡਨਰਿਾਿ ਸਬਿੰ ਧੀ ਥਾਂਿਾਂ ਦੀ ਚੋਿ ਸਬਿੰ ਧੀ ਡਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਡਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.
ਸ: ਹਰਿੀਤ ਡਸਿੰ ਘ ਿੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਿਾਿਕਾਰੀ ਡਦੱ ਤੀ ਗਈ ਡਕ ਪੁਡਲਸ ਡਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿੰ ਿ ਕਾਿ ਨੂਿੰ ਹੋਰ ਪਰਭਾਿੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਡਿਲੇ ਡਿਚ ਡਿਿੰ ਨਾਂ
ਥਾਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਿਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਨਿੀਂਆਂ ਇਿਾਰਤਾਂ ਬਿਾਈਆਂ ਿਾਿੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.
ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਡਿਲੇ ਦੇ ਪੁਡਲਸ ਚੌਕੀ ਰੋੜਾਂ ਿਾਲੀ, ਖੂਈ ਖੇੜਾ, ਿੈਰਕ
ੋ ੇ, ਥਾਿਾ ਡਸਟੀ 2 ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਅਿੀਰ ਖਾਸ ਥਾਡਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਨਿੀਂਆਂ ਇਿਾਰਤਾਂ ਬਿਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਨਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ: ਹਰਿੀਤ ਡਸਿੰ ਘ ਨੇ ਡਕਹਾ ਡਕ ਅਬੋਹਰ ਡਿਖੇ ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ
ਿੀਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਾਉਿੇ ਿੀ ਡਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਿੰ ਨਾਂ ਥਾਡਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱ ਕਿੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਿ ਅਤੇ ਡਿਰ
ਿਲਦੀ ਪੁਡਲਸ ਡਿਭਾਗ ਨੂਿੰ ਦੇਿ ਸਬਿੰ ਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਡਿਚ ਏ.ਿੀ.ਸੀ. ਡਿਕਾਸ ਸਰੀ ਨਿਲ ਕੁਿਾਰ, ਐਸ.ਪੀ.ਐਚ. ਸਰੀ ਿੋਹਨ ਲਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਿਨਰਲ ਸਰੀ ਕਿੰ ਿਰਿੀਤ
ਡਸਿੰ ਘ, ਡਿਲਾ ਡਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰ ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਸੁਖਪਾਲ ਡਸਿੰ ਘ ਿੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।

I/62091/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਬਲਾਕ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਦੇ 370 ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਪੰ ਿਾਬ ਜ਼ਵਚੋਂ ਹਾਸਲ
ਕੀਤਾ ਤੀਿਾ ਸਥਾਨ-ਡਾ. ਬੱ ਲ
*ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਜ਼ਵਚ 1548 ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ-ਡਾ. ਜ਼ਸੱ ਧੂ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 10 ਅਗਸਤ
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂਿੰ ਸਿਰਡਪਤ ਸਕੂਲ ਡਸਡਖਆ ਡਿਭਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਡਸਡਖਆ ਿਿੰ ਤਰੀ ਡਿਿੈ
ਇਿੰ ਦਰ ਡਸਿੰ ਗਲਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਿਾਈ ਅਤੇ ਡਸਡਖਆ ਸਕੱ ਤਰ ਡ ਸ਼ਨ ਕੁਿਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ

ਿਰਨੈਲ ਡਸਿੰ ਘ ਅਤੇ ਸਿੁੱ ਚੀ ਡਸਡਖਆ ਡਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਿ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਡਿੱ ਢੀ ਗਈ ਲੜੀਿਾਰ ਿੁਡਹਿੰ ਿ ਤਡਹਤ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਿੁਕਾਬਲੇ ਕਰਿਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਿਾਿਕਾਰੀ ਡਦਿੰ ਡਦਆਂ ਡਿਲਾ ਡਸਡਖਆ ਅਿਸਰ ਸੈਕਿੰਿਰੀ ਿਾ. ਡਿ੍ਰਲੋ ਚਨ ਡਸਿੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਸਕੂਲ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਡਸਰਲੇ ਖ
ਕਡਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਿੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰ ਿਾਬ ਡਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਡਸਲਡਸਲਾ ਡਨਰਿੰ ਤਰ ਿਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਕਡਿਤਾ ਉਚਾਰਨ
ਿੁਕਾਬਲੇ ਡਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 40 ਹਿਾਰ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਡਲਆ। ਡਿਸ ਡਿਚ ਫ਼ਾਡਿਲਕਾ ਡਿਲਾ ਦੇ
ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਿਰਗਾਂ ਦੇ 1548 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਹੋਰ ਿਾਿਕਾਰੀ ਡਦਿੰ ਡਦਆਂ ਡਿਲਾ ਡਸਡਖਆ ਅਡਧਕਾਰੀ ਐਲੀਿੈਂਟਰੀ ਿਾ. ਸੁਖਿੀਰ ਡਸਿੰ ਘ ਬੱ ਲ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਪਰਾਇਿਰੀ
ਿਰਗ ਡਿਚ ਬਲਾਕ ਖੂਈਆਂ ਸਰਿਰ ਦੇ 370 ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਿਾਰ ਡਿਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਡਿਚੋਂ ਤੀਿਾ ਸਥਾਨ
ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿੋ ਡਕ ਫ਼ਾਡਿਲਕਾ ਡਿਲੇ ਲਈ ਿਾਿ ਿਾਲੀ ਗੱ ਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਲਡਕ ਦੂਿੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਪਰੇਰਿਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਖੂਈਆਂ ਸਰਿਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਿੂਹ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਿਧਾਈ ਡਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਡਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਗੇ ਕਦਿ
ਿਧਾਉਿ ਲਈ ਡਕਹਾ।
ਡਿਪਟੀ ਿੀ.ਈ.ਓ ਡਿ੍ਰਿਿੋਹਨ ਡਸਿੰ ਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਿਾਿਕਾਰੀ ਡਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਪਰਾਇਿਰੀ ਿਰਗ ਡਿਚ 1139 ਡਿਿਲ ਿਰਗ
ਡਿਚ 203 ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਿਰੀ ਿਰਗ ਡਿਚੋ 206 ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਡਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਿੁਕਾਬਲੇ ਡਿਚ ਭਾਗ ਡਲਆ ਡਗਆ। ਡਿਸ ਡਿਚ
ਡਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ ਿਾਲੇ ਡਿਡਦਆਰਥੀ ਿੀ ਸ਼ਾਡਿਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਡਸਡਖਆ ਡਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਿਾਡਪਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੱ ਿੀ ਡਗਿਤੀ ਡਿਚ ਆਪਿੇ ਬਡਚਆਂ ਨੂਿੰ ਇਨਾਂ ਿੁਕਾਬਡਲਆਂ ਡਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਅੱ ਗੇ
ਿਧਦੇ ਦੇਖ ਉਨਾਂ ਅਿੰ ਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਿੀ ਪਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਪਿੰ ਿੀ ਡਸਿੰ ਘ ਨੋਿਲ ਅਿਸਰ ਸੈਕਿੰਿਰੀ ਡਸਡਖਆ, ਸਿੀਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੋਿਲ ਅਿਸਰ ਐਲੀਿੈਂਟਰੀ ਡਸਡਖਆ, ਸਿੰ ਦੀਪ ਕੁਿਾਰ
ਸੋਸਲ ਿੀਿੀਆ ਇਿੰ ਚਾਰਿ ਅਤੇ ਗੌਤਿ ਗੌੜ ਿੀ.ਐਿ ਹਾਡਿਰ ਰਹੇ।

I/62100/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਕੋਜ਼ਵਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਿ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱ ਧ ਕੇ ਹੋਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਅੱ ਿ 14 ਿਿੇ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ
326 ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ 9 ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟਵ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 10 ਅਗਸਤ
ਿਾਡਿਲਕਾ ਡਿਲੇ ਡਿਚ ਕੋਡਿਿ ਤੇ ਿਡਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਾਡਲਆਂ ਦੀ ਦਰ ਡਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਡਰਹਾ ਹੈ। ਡਿਲੇ ਡਿਚ ਇਸ
ਸਿੇਂ ਕੋਡਿਿ ਨੂਿੰ ਿਾਤ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਿ ਿਾਡਲਆਂ ਦੀ ਦਰ 75.26 ਿੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਿਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ
ਅਰਡਿਿੰ ਦ ਪਾਲ ਡਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਕੋਡਿਿ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸਿੀਡਖਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਡਦਆਂ ਡਦੱ ਤੀ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ: ਹਰਿੀਤ ਡਸਿੰ ਘ ਿੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਡਿਲੇ ਡਿਚ ਅੱ ਿ ਤੱ ਕ ਕੁੱ ਲ 409 ਿਰੀਿ ਦੀ ਕੋਡਿਿ ਡਰਪੋਰਟ ਪਾਡਿਡਟਿ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੰ ਨਾਂ
ਡਿਚੋਂ 25 ਹੋਰਨਾਂ ਡਿਡਲਆਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਲਾ ਿਾਡਿਲਕਾ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ 384 ਡਿਚੋਂ 289 ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ ਪਰਤ ਚੁੱ ਕੇ
ਹਨ। ਅੱ ਿ ਿੀ 14 ਿਿੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂਿੰ ਹਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਅੱ ਿ 326 ਨੈਗੇਡਟਿ ਡਰਪੋਰਟਾਂ ਿੀ ਪਰਾਪਤ
ਂ ੀਿਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ 1 ਟੂਨੈਟ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਿਦ ਡਕ ਅੱ ਿ ਕੁੱ ਲ 9 ਪਾਡਿਡਟਿ ਡਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਡਿਿੰ ਨਾਂ ਡਿਚੋਂ 2 ਐਟ
ਿਸ਼ੀਨ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਿਦਡਕ 6 ਟੈਸਟ ਡਰਪੋਰਟਾਂ ਿਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਿ ਕੁੱ ਲ
ਐਕਡਟਿ ਕੇਸ 93 ਹਨ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਡਿਿੰ ਦ ਪਾਲ ਡਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਡਿਲੇ ਡਿਚ ਇਸ ਸਿੇਂ ਚਾਰ ਿਾਇਕਰੋ ਕੋਨਟੇਨਿੈਂਟ ਿੋਨ
ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿੌਕੇ ਡਸਹਤ ਡਿਭਾਗ ਨੂਿੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਡਕ ਸੈਂਡਪਗ ਿਧਾਈ ਿਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਡਕ ਿੇਕਰ ਡਕਸੇ ਇਲਾਕੇ ਡਿਚ ਕੋਈ ਡਿਅਕਤੀ ਪਾਡਿਡਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਡਿਚ ਆਏ ਲੋ ਕ ਆਪਿੇ ਟੈਸਟ ਿਰੂਰ
ਕਰਿਾਉਿ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਡਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਰਦ ਰਡਹਤ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਬਿਾਰੀ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਪਸਾਰ
ਨੂਿੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ: ਹਰਿੀਤ ਡਸਿੰ ਘ ਨੇ ਡਿਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਡਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਡਨਕਲਿ ਸਿੇਂ ਿਾਸਕ ਿਰੂਰ ਪਾਇਆ
ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਕਿੰ ਿ ਦੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ, ਬਿਾਰਾਂ, ਸਿਾਡਿਕ ਥਾਂਿਾਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਡਿੱ ਥ ਦੇ ਡਨਯਿ ਦਾ ਪਾਲਿ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ
ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਿ ਿਾਡਲਆਂ ਦੇ 11000 ਚਲਾਨ ਪੁਡਲਸ ਡਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਿ ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਿ ਿਾਡਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਸਿਾਡਿਕ ਡਿੱ ਥ ਦੇ ਡਨਯਿ ਦਾ ਉਲਿੰਘਿ ਕਰਨ ਿਾਡਲਆਂ ਨਾਲ ਿੀ ਸਖ਼ਤੀ ਿਰਤਡਦਆਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਿਗੇ।
ਬੈਠਕ ਡਿਚ ਏ.ਿੀ.ਸੀ. ਡਿਕਾਸ ਸਰੀ ਨਿਲ ਕੁਿਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਿਨਰਲ ਸ: ਕਿੰ ਿਰਿੀਤ ਡਸਿੰ ਘ ਿੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।

I/62217/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿੇ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱ ਥਰ ਰੱ ਜ਼ਖਆ:- ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ
ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਕਾਸ ਕਾਰਿਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਿ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 10 ਅਗਸਤ
ਅੱ ਿ ਿਾਡਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਾਰਿਰ ਪੱ ਟੀ ਤੇ ਿਸਦੇ ਡਪਿੰ ਿ ਿੁਹਾਰ ਿਿਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਡਹੱ ਤਾਂ ਨੂਿੰ ਿੁੱ ਖ ਰੱ ਖਡਦਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਿਾਡਿਲਕਾ ਡਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਡਿਿੰ ਦਰ ਡਸਿੰ ਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਿਰਗੀਆਂ ਡਭਆਨਕ ਬੀਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ
ਿਾਟਰ ਬਾਕਸ ਪਰੋਿੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱ ਥਰ ਰੱ ਡਖਆ।
ਡਿਧਾਇਕ ਸ. ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਡਕਹਾ ਡਕ ਡਪਛਲੇ ਕੁੱ ਝ ਸਾਲਾ ਤੋ ਸਾਿੇ ਬਾਰਿਰ ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਡਪਿੰ ਿਾਂ ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ
ਿੋਤਾ ਦੀਆ ਡਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਡਧਆਨ ਡਿਚ ਡਲਆਂਦੀ ਗਈਆਂ ਡਿਸ `ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਡਦਆਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਭਾਗ
ਨੂਿੰ ਸੂਡਚਤ ਕਰ ਕੇ 22.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰੋਿੈਕਟ ਡਲਆ ਕੇ ਡਪਿੰ ਿ ਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰ ਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ
ਡਪਿੰ ਿਾਂ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਿ ਲਈ ਡਕਸੇ ਡਕਸਿ ਦੀ ਕਿੀ ਨਹੀਂ ਆਉਿ ਡਦੱ ਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ
ਡਕਹਾ ਡਕ ਡਪਿੰ ਿਾਂ ਦੇ ਡਿਕਾਸ ਕਾਰਿਾਂ ਨੂਿੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਡਿਕਾਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਡਪਿੰ ਿਾਂ ਦਾ ਡਿਕਾਸ ਕਰਨ ਡਿਚ ਡਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਿੋਂ ਡਦੱ ਤੀ ਿਾਿੇਗੀ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਗੁਰਡਦਆਲ ਡਸਿੰ ਘ ਚੇਅਰਿੈਨ ਬਲਾਕ ਸਿੰ ਿਤੀ ਿਾਡਿਲਕਾ, ਸੁੱ ਖਾ ਡਸਿੰ ਘ ਿਾਇਸ ਚੇਅਰਿੈਨ ਬਲਾਕ ਸਿੰ ਿਤੀ
ਿਾਡਿਲਕਾ, ਡਬੱ ਟੁ ਬਾਿੀ ਿਾਲਾ ਿਾਇਸ ਚੇਅਰਿੈਨ ਿਾਰਕੀਟ ਕਿੇਟੀ ਿਾਡਿਲਕਾ,ਹਿੰ ਸਾ ਡਸਿੰ ਘ ਸਰਪਿੰ ਚ ਿੁਹਾਰ ਿਿਸ਼ੇਰ,
ਸਰੋਿ ਰਾਿੀ ਪਿੰ ਚ ਕੁਲਿਿੰ ਤ ਡਸਿੰ ਘ ਪਿੰ ਚ, ਹਰਨੇਕ ਡਸਿੰ ਘ ਪਿੰ ਚ, ਕਸ਼ਿੀਰ ਡਸਿੰ ਘ ਪਿੰ ਚ, ਸੀਨਾ ਡਸਿੰ ਘ ਐਕਸ ਸਰਪਿੰ ਚ, ਕਸ਼ਿੀਰ
ਡਸਿੰ ਘ ਸਰਪਿੰ ਚ ਿੁਹਾਰ ਖੀਿਾ, ਿੁੱ ਿਿ ਡਸਿੰ ਘ ਸਰਪਿੰ ਚ ਿੁਹਾਰ ਖੀਿਾ ਿੁਿੰ ਹਾਨੀ, ਖਾਿ ਡਸਿੰ ਘ ਐਕਸ ਸਰਪਿੰ ਚ, ਕਰਨ ਡਸਿੰ ਘ
ਗੁਰਿੀਤ ਡਸਿੰ ਘ ਸਰਪਿੰ ਚ ਰੇਤਾ ਭੈਿੀ, ਐਕਸ ਈ ਐਨ ਕੇਿਲ ਗਰਗ, ਐਸ ਿੀ ਓ ਸਿੰ ਦੀਪ ਡਸਿੰ ਘ, ਿੇ ਈ ਸੁਖਡਿਿੰ ਦਰ ਡਸਿੰ ਘ,
ਐਸ ਐਸ ਓ ਸਦਰ ਿਡਤਿੰ ਦਰ ਡਸਿੰ ਘ, ਨੀਲਾ ਿਦਾਨ, ਿਾਸਟਰ ਿੋਡਗਿੰ ਦਰ ਡਸਿੰ ਘ ਘੁਬਾਇਆ, ਿਾਸਟਰ ਡਛਿੰ ਦਰ ਡਸਿੰ ਘ,
ਹਰਬਿੰ ਸ ਡਸਿੰ ਘ ਪੀ ਏ, ਸੋਨੂ ਸਰਪਿੰ ਚ, ਬਲਦੇਿ ਡਸਿੰ ਘ ਭੱ ਟੀ, ਰਾਿ ਡਸਿੰ ਘ ਨੱਥੂ ਡਚਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਿਿੰ ਤੇ ਸੱ ਿਿ ਹਾਿਰ
ਸਨ।

I/62250/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਜ਼ਪੰ ਡ ਮਹਾਲਮ ਜ਼ਵਚ ਲਗਭਗ 1200 ਲੀਟਰ ਲਾਹਿ ਅਤੇ 70 ਲੀਟਰ ਨਿਾਇਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.
ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਿ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ
3 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਿ
ਿਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 10 ਅਗਸਤ
ਸੋਿਿਾਰ ਦੀ ਸਿੇਰ ਪੁਡਲਸ ਡਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਿੱ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਡਦਆਂ ਡਿਲੇ ਦੇ ਡਪਿੰ ਿ ਿਹਾਲਿ ਡਿਚ ਰੇਿ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਇੱ ਥੇ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਥਾਂਿਾਂ ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱ ਖੀ ਲਗਭਗ 1200 ਲੀਟਰ ਲਾਹਿ ਬਰਾਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਐਕਸਾਈਿ
ਡਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਿ ਿੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਇਹ ਿਾਿਕਾਰੀ ਡਦਿੰ ਡਦਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ: ਹਰਿੀਤ ਡਸਿੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਅੱ ਿ ਸਿੇਰੇ 4 ਿਿੇ ਡਿਲੇ ਦੇ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ
ਥਾਡਿਆਂ ਦੀ ਪੁਡਲਸ ਅਤੇ ਡਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਿ ਇੱ ਕਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਦਨ ਚੜਦੇ ਨਾਲ ਡਪਿੰ ਿ ਿਹਾਲਿ ਡਿਚ
ਤਲਾਸੀ ਿੁਡਹਿੰ ਿ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਿੁਡਹਿੰ ਿ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਪਿੰ ਿ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਤੋਂ ਿੀ
ਲਾਹਿ ਬਰਾਿਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 1200 ਲੀਟਰ ਲਾਹਿ ਅਤੇ 70 ਲੀਟਰ ਨਿਾਇਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਿਦ
ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬਿੰ ਧੀ 3 ਐਿਆਈਆਰ ਦਰਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਿ ਡਿਭਾਗ ਦੇ ਇਿੰ ਸਪੈਕਟਰ ਿੈਸਲਪਰੀਤ
ਡਸਿੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਨਾਂ 5300 ਲੀਟਰ ਲਾਹਿ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਬਰਾਿਦ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਨਾਂ ਬੀਤੇ 24 ਘਿੰ ਡਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਥਾਿਾ ਸਦਰ ਿਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਥਾਿਾ ਸਦਰ ਅਬੋਹਰ ਡਿਖੇ ਨਡਸ਼ਆਂ ਨਾਲ
ਸਬਿੰ ਧਤ ਿਾਿਡਲਆਂ ਡਿਚ 4 ਿੁਕਦਿੇ ਦਰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਿੰ ਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਡਿਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂਿੰ ਡਿ੍ਰਿਤਾਰ ਕਰ ਡਲਆ
ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 250 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 15 ਲੀਟਰ ਲਾਹਨ ਤੇ 44 ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਿਦ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ. ਪੀ. ਸ: ਹਰਿੀਤ ਡਸਿੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿੱ ਦੇਨਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ
ਨੂਿੰ ਖਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਡਕਸੇ ਿੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂਿੰ ਬਖਡਸ਼ਆ
ਨਹੀਂ ਿਾਿੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਿੇਕਰ ਡਕਸੇ ਡਿਅਕਤੀ ਨੂਿੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਨਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਨੇੜੇ ਦੇ ਥਾਿੇ ਡਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਿੇ ਤਾਂ ਿੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਡਖਲਾਿ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰਿੰ ਭੀ ਿਾ ਸਕੇ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਿ ਿਾਲੇ ਦਾ ਨਾਿ ਗੁਪਤ
ਰੱ ਡਖਆ ਿਾਿੇਗਾ।

