I/62933/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਮੁਜ਼ ੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ 8670 ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੂੂੰ ਜ਼ਮਲਣਗੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਅਗਸਤ
ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰ ਦਰ ਰਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੁੱ ਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ
ਦੇਣ ਦੀ ਮਰ ੰ ਮ ਦਾ ਅਗਾਜ ਕਰ ਰਦੁੱ ਤਾ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਫਾਰਿਲਕਾ ਰਵਖੇ ਕੋਰਵਡ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇਨਜਰ ੋਏ ਇਕ ਸਾਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਅਰਰਵੰ ਦ ਪਾਲ ਰਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਰਵਧਾਇਕ ਸ: ਰਰਮੰ ਦਰ ਰਸੰ ਘ ਆਵਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸ: ਸ਼ੇਰ
ਰਸੰ ਘ ਘਬਾਇਆ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਰਵਰਦਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇ ਮੋਬਾਇਲ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਰਪਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ
ਕਰਵਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ ਲਾਂ ਰਵਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਰਾ ੀਂ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰ ਦਰ ਰਸੰ ਘ ਨੇ ਚੰ ਡੀਗੜ ਤੋਂ ਇਸ ਮਰ ੰ ਮ ਦਾ ਅਗਾਜ
ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਰਦਆਂ ਰਕ ਾ ਰਕ ਇ ਪਿੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਨੂੰ ਦਨੀਆਂ
ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਕ ਾ ਰਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਵਚ
ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਰਵਚ ਸਧਾਰ ੋਇਆ ੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਸਿੀ ਰਵਜੈ ਇੰ ਦਰ ਰਸੰ ਗਲਾ ਨੇ ਰਕ ਾ ਰਕ ਰਜੰ ਨਾਂ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਨੂੰ ਇ ਫੋਨ ਰਦੁੱ ਤੇ ਜਾ ਰ ੇ ਨ ਉਨਾਂ ਰਵਚੋਂ
1.12 ਲੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਕ ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਵਚ
ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਰਲਆਂ ਰਵਚ ਵਾਧਾ ਇ
ੋ ਆ ੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰ ਤਰੀ ਸਿੀ ਸੰ ਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਕ ਾ ਰਕ ਇਸ ਪਿੌਜੈਕਟ
ਤੇ ਸਰਕਾਰ 92 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰ ੀ ੈ। ਖੇਡ ਮੰ ਤਰੀ ਸ: ਰਾਣਾ ਗਰਮੀਤ ਰਸੰ ਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਰਕ ਾ ਰਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ
ਲਾਗੂ ੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਵਚ ਉਤਸਾ ਵਰਧਆ ੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਧਾਨ ਸਿੀ ਸਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ
ਜਾਮਾ ਪਰ ਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਓਧਰ ਇੁੱ ਥੇ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ਇਸ ਮਰ ੰ ਮ ਤਰ ਤ ਫਾਰਿਲਕਾ ਰਿਲੇ ਰਵਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ 8670
ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇ ਫੋਨ ਰਦੁੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਕ ਾ ਰਕ ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਰਵਚ
ਸ ਲਤ ਰਮਲੇ ਗੀ ਉਥੇ ੀ ਉਨਾਂ ਲਈ ਰਗਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱ ਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਬੰ ਧੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸ: ਸ਼ੇਰ ਰਸੰ ਘ ਘਬਾਇਆ ਨੇ ਰਕ ਾ ਰਕ ਕੌ ਮਾਂਤਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਦ ਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕਰਕੇ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱ ਸ ਰਦੁੱ ਤਾ ੈ ਰਕ ਉਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਮੁੱ ਖ ਤਰਜੀ

ਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਵਧਾਇਕ ਸਿੀ ਰਰਮੰ ਦਰ ਰਸੰ ਘ ਆਵਲਾ ਨੇ ਰਕ ਾ ਰਕ ਪੂਰੇ ਪੰ ਜਾਬ ਰਵਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਰ ਤ
173823 ਬਾ ਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰਮਲਣੇ ਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਰਕ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲਕੇ ਦੇ 25 ਸਕੂਲਾਂ ਰਵਚ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਫ਼ਤ ਰਡਜਰਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਿਜੈਕਟ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੂ
ਕੀਤਾ ੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱ ਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਰਮਲਣ ਤੇ ਖਸ਼ੀ ਦਾ
ਪਿਗਟਾਵਾ ਕਰਰਦਆਂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਿੀ ਸੂਬਾ ਰਸੰ ਘ, ਸਿੀ ਕੇਸਵ ਗੋਇਲ, ਸ ਾਇਕ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ: ਕੰ ਵਰਜੀਤ ਰਸੰ ਘ, ਰਿਲਾ
ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿੀ ਰਿ੍ਰਲੋ ਚਣ ਰਸੰ ਘ ਰਸੁੱ ਧੂ, ਉਪ ਰਿਲਾ ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿ੍ਰਜਮੋ ਨ ਰਸੰ ਘ ਬੇਦੀ, ਰਜਲਾ ਪਿਧਾਨ ਸਿੀ
ਰੰ ਜਮ ਕਾਮਰਾ ਆਰਦ ਵੀ ਾਜਰ ਸਨ।

I/62977/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਲਾਈਵ ਰਾ ੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ੋਏ ਰੁਬਰੂ
ਅੱ ਜ ਜ਼ਿਲੇ ੇ੍ ਅੰ ਦਰ 10 ਜਣੇ ਠੀਕ ੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ, ਠੀਕ ੋਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਜ਼ਰਕਵਰੀ ਦਰ 78 ਫੀਸਦੀ
ਜ਼ਿਲੇ ੇ੍ ਅੰ ਦਰ ਕੁੱ ਲ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕੇਸ 85
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਅਗਸਤ
ਫਾਰਿਲਕਾ ਰਜਲੇ ੇ੍ ਰਵਚ ਅੁੱ ਜ 10 ਜਣੇ ਠੀਕ ੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਨ ਰਜਸ ਨਾਲ ਣ ਤੁੱ ਕ ਰਿਲੇ ੇ੍ ਅੰ ਦਰ
311 ਜਣੇ ਠੀਕ ੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨ ਤੇ ਠੀਕ ੋਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰਰਕਵਰੀ ਦਰ 78.14 ਫੀਸਦੀ ੋ ਗਈ ।ੈ ਇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਰਵੰ ਦ ਪਾਲ ਰਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਫਤਾਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਲਾਈਵ ਪੇਿ ਰਾ ੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਰਬਰੂ
ੋਣ ਮੌਕੇ ਰਦੁੱ ਤੀ।
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਿਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਰਦੰ ਰਦਆਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਵਡ ਦੀਆਂ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਰਕ ਾ।ਉਨਹਾਂ ਰਕ ਾ ਰਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨਹਾਂ ਰਿਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਰਦਆਂ ਰਕ ਾ ਰਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਢੰ ਗਾਂ ਰਾ ੀਂ ੀ
ਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਖਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਤੇ ੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮ ਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਾਂ।
ਉਨਹਾਂ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ਅੁੱ ਜ ਰਜਲੇ ੇ੍ ਅੰ ਦਰ 9 ਕੇਸ ਪਾਜੀਰਟਵ ਆਏ ਨ ਰਜਸ ਰਵਚੋਂ 8 ਕੇਸ ਫਾਰਿਲਕਾ ਰਿਲੇ ੇ੍ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਨ
ਤੇ 1 ਕੇਸ ਰਫਰੋਿਪਰ ਰਿਲੇ ੇ੍ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ੈ।ਉਨਹਾਂ ਦਰਸਆ ਰਕ ਰਿਲੇ ੇ੍ ਅੰ ਦਰ ਣ 85 ਕੇਸ ਐਕਰਟਵ ੋ ਗਏ ਨ। ਉਨਹਾਂ
ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ਰਜਲੇ ੇ੍ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੁੱ ਲ 398 ਰਵਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਰਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਰਜਨਹਾਂ ਰਵਚੋਂ 311 ਜਣੇ ਠੀਕ ੋ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ਰਿਲੇ ੇ੍ ਨੂੰ ਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਰ ੰ ਮ
ਜਾਰੀ ੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ਰਿਲੇ ੇ੍ ਦੀਆਂ ਸਮੂ ਤਰ ਸੀਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਰਵਖੇ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰ ੇ ਨ।
ਉਨਹਾਂ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ਰਿਲੇ ੇ੍ ਦੇ ਰੇਕ ਬਲਾਕ ਰਵਚ 1-1 ਲੁੱਖ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ੈ ਰਜਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਿਲੇ ਦੇ ਰਪੰ ਡਾਂ ਅੰ ਦਰ
ਰਰਆਲੀ ੀ ਰਰਆਲੀ ਨਜਰ ਆਵੇਗੀ।

I/62950/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੱ ਲੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਨੁੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਮੰ ਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਅਗਸਤ
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ. ਸੂਬਾ ਰਸੰ ਘ ਨੇ ਵੁੱ ਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਤੰ ਤਰਤਾ ਰਦਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ੈ ਰਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੁੱ ਧਦੇ ਪਿਭਾਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ੋਏ ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੁੱ ਲੋਂ ਇਕੁੱ ਠ ਨ ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ
ਜੇਕਰ ਰਕਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਬਖਾਰ ਜਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ੈ ਤਾਂ ਉ ਰਕਸੇ ਵੀ ਇਕੁੱ ਠ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ।

ਂ ਰੀ
ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਰਰੰ ਦਰ ਕਮਾਰ ਨੇ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ਸਤੰ ਤਰਤਾ ਰਦਵਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅੰ ਦਰ ਐਅ
ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਹਾ ਰਕ ਾ ਰਕ ਸਤੰ ਤਰਤਾ ਰਦਵਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ ਰਕ
ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ, ਸਮਾਰਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰਧਆਨ ਰੁੱ ਖਣ ਅਤੇ ੁੱ ਥ ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰਨ।

I/62934/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੱ ਲੋਂ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਅੰ ਦਰ ਬੁਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਦਖ ਨੂੰ ਸੁੰ ਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਜ਼ ੰ ਮ
ਜਾਰੀ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ,12 ਅਗਸਤ
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਰਵੰ ਦ ਪਾਲ ਰਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਦੀਆਂ ਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੂਬਾ ਰਸੰ ਘ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ੇਠ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੁੱ ਲੋਂ ਸ਼ਰ ਰ ਦੀ ਰਦਖ ਨੂੰ ਸੰ ਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰ ਰ ਨੂੰ ਰਰਆਭਰਰਆ ਮਾ ੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਰ ੰ ਮ ਜਾਰੀ ੈ। ਇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਰਰੰ ਦਰ ਕਮਾਰ ਨੇ ਰਦੁੱ ਤੀ।
ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ਸ਼ਰ ਰ ਅੰ ਦਰ ਰਰਆਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰ ਰ ਰਵੁੱ ਚ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ
ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਰ ੰ ਮ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ੈ।ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ਸੀਵਰੇਿ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਰਵਖੇ 57
ਬੂਟੇ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰਵਖੇ 230 ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ ੀਦ ਊਧਮ ੰੰਰੰਸੰ ਘ ਪਾਰਕ ਰਵਖੇ 100 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ
ਗਏ ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰ ਰਦਆਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਰਰੰ ਦਰ ਕਮਾਰ ਨੇ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੁੱ ਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰ ਰ ਨੂੰ ਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰ ੇ
ਨ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਰਸਆ ਰਕ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੁੱ ਲੋਂ ਤਨਦੇ ੀ ਨਲ ਰਡਉਟੀ ਰਨਭਾਉਂਰਦਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਮਲ
ਰਵਚ ਰਲਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰ ੀਆਂ ਨ।

