ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜ਼ਦਵਸ ਦੀ ਫੁੁੱ ਲ ਡ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰਹਰਸਲ ਹੋਈ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 13 ਅਗਸਤ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁੱ ਧਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜ਼ਦਵਸ ਦੀ ਫੁੁੱ ਲ ਡ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰਹਰਸਲ ਅੁੱ ਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ ਮੰ ਤਵੀਂ
ਸਟੇਡ੍ੀਅਮ ਜ਼ਵਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਤਰੰ ਗਾ ਲਜ਼ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਲਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ: ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਜ਼ਵਡ੍ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਬੁੱ ਚੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਜ਼ਦਵਸ ਸਮਾਗਮ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸ਼ਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕ ਵੀ ਜ਼ਸ਼ਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ੍
ਕਾਰਨ ਸਮਾਗਮ ਸਾਦੇ ਪਰ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੁੱ ਥੇ ਜ਼ਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਜ਼ਦਹਾੜੇ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਤਰੰ ਗਾ ਲਜ਼ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸ: ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਅਦਾ ਕਰਣਗੇ। ਜ਼ਰਹਰਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਾਦੀ ਜ਼ਦਵਸ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਤਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਵੀ ਜ਼ਲਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡ੍ਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਜ਼ਵਡ੍ ਮੁੱ ਦੇਨਜਰ ਸਾਰੇ
ਸੁਰੁੱਜ਼ਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਪੀ.ਡ੍ੀ. ਸ: ਅਜੈ ਰਾਜ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਐਸ.ਡ੍ੀ.ਐਮ. ਸਰੀ ਕੇਸਵ ਗੋਇਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸਰੀ ਕੰ ਵਰਜੀਤ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਆਜ਼ਦ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਭਆਨ ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 13 ਅਗਸਤ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਭਆਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਗਜ਼ਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁੱ ਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਿਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ। ਉਨਾਂ
ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਅਜ਼ਭਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਜੁੱ ਥੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਖਲਾਫ ਲਾਮਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੁੱ ਖ ਧਾਰਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਤਜ਼ਹਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜ਼ਿਲੇ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਤੰ ਨਾਂ ਸਬ ਡ੍ਵੀਜਨਾਂ ਲਈ ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਪਰਚਾਰ ਵਾਹਨ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਫਲੈ ਕਸ ਵੀ ਲਗਾਏ
ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਡ੍ੀਓ ਜ਼ਵਡ੍ੀਓ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਨ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬ ਡ੍ਵੀਜਨ ਪੁੱ ਧਰ ਤੇ ਵੀ
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡ੍ਵੀਜਨ ਪੁੱ ਧਰ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਿਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਹੁੱ ਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੁੱ ਕ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋ ਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱ ਡ੍ ਚੁੁੱ ਕੇ
ਹਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤ ਸੰ ਗਤ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱ ਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਾਗ ਤੋਂ ਐਸ.ਪੀ.ਡ੍ੀ. ਸ: ਅਜੈ ਰਾਜ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਵਕਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸੂਚਨਾ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੂੰ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੁੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀ ਬੀਐਲ ਜ਼ਸੁੱ ਕਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਐਨਜੀਓ ਇਸ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਬੈਿਕ ਜ਼ਵਚ ਐਸ.ਡ੍ੀ.ਐਮ. ਸਰੀ ਕੇਸਵ ਗੋਇਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਕੰ ਵਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ਰੰ ਦਰ
ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡ੍ਾ: ਐਨਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਤਜ਼ਹਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਦ ਹਾਜਰ ਸਨ।

I/63380/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਚੀਫ ਜਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮਾਤਰ ਛਾਯਾ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬੱ ਜਚਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ
ਸਵਸਥ ਰਜਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਂਝੇ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 13 ਅਗਸਤ
ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਿ ਜ਼ਜਲਹਾ ਪੁੱ ਥਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਜਲਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੁੱ ਜਕਮ-ਚੈਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਜਲਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰ ਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਿ ਸ਼ਰੀ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ, ਚੀਫ
ਜੁਡ੍ੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ-ਕੁੱ ਮ-ਸਕੁੱ ਤਰ, ਜ਼ਜਲਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੁੱ ਜ ਮਾਤਰ ਛਾਯਾ ਅਨਾਥ
ਆਸ਼ਰਮ, ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਰੀ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਡ੍ਸਟੈਂਜ਼ਸੰ ਗ ਰੁੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਬੁੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱ ਜ਼ਚਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਲਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਅਤੇ ਬੁੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱ ਜ਼ਚਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰ ਚਾਰਜ ਸੰ ਜੀਵ ਗੋਯਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ
ਜ਼ਡ੍ਸਟੈਂਜ਼ਸੰ ਗ ਦਾ ਮਹੁੱ ਤਵ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋੋੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਦੁੱ ਸੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਨਾਲ ਹੁੱ ਥ ਨਾ ਜ਼ਮਲਾਣਾ, ਹੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਸਾੁੱਬਣ ਨਾਲ ਧੋਨਾਂ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕਰਨਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਊਣਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਖਾਊਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਇਮਯੂਜ਼ਨਟੀ ਬਨੀ ਰਵੇੋ।ੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱ ਜ਼ਚਆਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਜ਼ਸਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ
ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇੋੇ ਬੁੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜ਼ਜਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਤੰ ਨੋਂ
ਤਜ਼ਹਸੀਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜ਼ਵੁੱ ਖੇ ਵਕੀਲ ਸਾਜ਼ਹਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਡ੍ਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਜਲਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 01638-261500 ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰ ਤ
ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਰ ਛਾਯਾ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇੰ ਚਾਰਜ ਸੰ ਜੀਵ ਗੋਯਲ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਜ਼ਦਆ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਗਆਰਾਂ (20) ਮੀਜ਼ਟੰ ਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸੁੱ ਬ ਜੇਲਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਹ
ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਜ਼ਿੰਡ੍ਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਬੰ ਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੁੁੱ ਲ ਅੁੱ ਜ ਤੁੱ ਕ 566 ਹਵਾਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਤਜ਼ਰਮ
ਿਮਾਨਤ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ੍-19 ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲਹ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ
ਦੀ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡ੍ੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਜ਼ਸੰ ਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁੁੱ ਜ਼ਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱ ਬ ਜੇਲਹ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕਰਵਾਇਆ
ਜ਼ਗਆ ਹੈ।

I/63366/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਡ੍ਾਂ ਅਤੇ ਕਸਜ਼ਬਆਂ `ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਵਕਾਸ ਕੰ ਮ -ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਘੁਬਾਇਆ
ਹਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਪੰ ਡ੍ਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੁਹਾਰ :- ਸਰਪੰ ਚ ਹਰਮੇਸ਼ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 13 ਅਗਸਤ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱ ਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸ. ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ
ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਵਕਾਸ ਦੀਆ ਲੀਹਾਂ `ਤੇ ਤੁਰ ਜ਼ਪਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਪੰ ਡ੍ ਦੇ ਸਰਪੰ ਚ ਹਰਮੇਸ਼ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ
ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਾਰਡ੍ਰ ਪੁੱ ਟੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਜ਼ਪੰ ਡ੍ ਝਗੜ ਭੈਣੀ ਜ਼ਵਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡ੍ਰੀ ਸਕੂਲ, ਪੰ ਚਾਇਤ ਘਰ,
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਜੋ ਇਕ ਛੁੱ ਤ ਹੇਿ ਇਕੁੱ ਤਰਤ ਹਨ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਏਕੜ
ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਪੰ ਡ੍ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘੁੰ ਮਣ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਜ਼ਕ
ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੁੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਇਕ ਜ਼ਪੰ ਡ੍ ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਡ੍ਾਂ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾਂ
ਅਤੇ ਕਸਜ਼ਬਆਂ ਚ ਜ਼ਜਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾ ਦਾ ਜ਼ਨਰਮਾਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਓ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁੱ ਭਾਲ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਹਾਉ, ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਪੰ ਜਾਬ ਤਜ਼ਹਤ ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਜ਼ਪੰ ਡ੍ਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜ਼ਪੰ ਡ੍ ਦੇ ਸਰਪੰ ਚ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਹਤ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਵਕਾਸ ਦੇ ਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਰੋਿਗਾਰ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡ੍ੰ ਗਾਂ ਚ ਿੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰ ਮ, ਰੰ ਗ ਰੋਗਨ, ਰੁੁੱ ਖ ਲਗਾਓ
ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ, ਉਨਹਾਂ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਪੰ ਡ੍ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰ ਚ ਦਾ ਕਜ਼ਹਣਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਸਰਦਾਰ
ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਘੁਬਾਇਆ ਐਮ ਐਲ ਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਪੰ ਡ੍ ਦੀ ਪੰ ਚਾਇਤ ਵਲੋ
ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਪਰੇਮ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਦੀਵਾਨ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਹਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੋਨ ਇਨਚਾਰਜ, ਲਖਵੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਬੁੱ ਘਾ ਜ਼ਸੰ ਘ,
ਰਾਜ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਨੁੱਥੂ ਜ਼ਚਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰ ਤੇ ਸੁੱ ਜਣ ਹਾਿਰ ਸਨ।

I/63329/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਜਲਹਾ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਵੁੱ ਲੋਂ ਏਜ਼ਡ੍ਡ੍ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪ
ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 13 ਅਗਸਤ
ਸਕੂਲ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲੋਂ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਖਆ ਸਕੁੱ ਤਰ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਦੀ ਹਰ
ਪੁੱ ਖ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਵੁੱ ਢੀ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਪੰ ਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਸਕੂਲ
ਮੁਖੀਆ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੀ ਲੜੀ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਅੁੱ ਜ ਜ਼ਜਲਹਾ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡ੍ਰੀ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਖਆ ਨੇ ਐਪ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਡ੍ਾ. ਜ਼ਤਰਲੋਚਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੁੱ ਧੂ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਰਜ ਦੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇ ਤਜ਼ਹਤ ਪਜ਼ਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਰਜ਼ਨੰਗ ਆਊਟ ਕਮ ਸਬੰ ਧੀ ਛੇ ਜ਼ਵਜ਼ਸ਼ਆ ਦੇ ਜ਼ਜਸ
ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ, ਜ਼ਹੰ ਦੀ, ਅੰ ਗਰੇਜੀ, ਸਾਇੰ ਸ, ਗਜ਼ਣਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਨ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਤਰ
ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ
ਜਾਜ਼ਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਜ਼ਵਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਿ ਕਰਮ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ, ਪੜਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਵਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਪਰਯੋਗੀ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਹਰ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਹਰ ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਤੇ ਗਜ਼ਹਨ ਅਜ਼ਧਐਨ ਜ਼ਵੁੱ ਚ
ਜ਼ਦਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਜ਼ੜਆ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਗਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਵਸ਼ਾ
ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ
ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਡ੍ਾ. ਜ਼ਸੁੱ ਧੂ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜ਼ਸਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕ ਸਤੰ ਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰ ਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁੱ ਕ ਚੁੱ ਲਗੀ ਜੋ ਜ਼ਕ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਤੁੱ ਕ
ਪੁੁੱ ਜਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟੇੇ੍ਰਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਲੜੀ ਅੁੱ ਜ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਜ ਮੋਹਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੇਦੀ ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਡ੍ੀ.ਈ.ਓ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਦੀ
ਟੇੇ੍ਰਜ਼ਨੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਘੰ ਟੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਜ਼ਸਫਟ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਸਫਟ ਸਮਾਂ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਕ ਟੀਚਰ ਗਰੁੁੱ ਪ ਜ਼ਵੁੱ ਚ 85 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਇਸ ਟੇੇ੍ਰਜ਼ਨੰਗ
ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।ਇਹ ਗਰੁੁੱ ਪ ਦੀ ਟੇੇ੍ਰਜ਼ਨੰਗ 2 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਟੇੇ੍ਰਜ਼ਨੰਗ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਅਜ਼ਧਆਪਕ
ਨੂੰ ਿਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਿਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਟੇੇ੍ਰਜ਼ਨੰਗ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦਾ ਜ਼ਲੰਕ ਸਕੂਲ
ਮੁਖੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾ ਨੂੰ ਭੇਿ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਟੇੇ੍ਰਜ਼ਨਿੱਗ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜੁਆਇੰ ਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨਗੇ।ਉਨਹਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟੇੇ੍ਰਜ਼ਨੰਗ ਦਾ ਜ਼ਜਮਹਾ ਗੌਤਮ ਗੋੜ ਡ੍ੀ ਐਮ(ਸਸ,
ਅੰ ਗਰੇਜੀ), ਅਸ਼ੋਕ ਧਮੀਜਾ(ਗਜ਼ਣਤ, ਪੰ ਜਾਬੀ), ਨਰੇਸ ਸ਼ਰਮਾ(ਸਾਇੰ ਸ, ਜ਼ਹੰ ਦੀ) ਅਤੇ ਸਮੂੁੱ ਚੀ ਟੀਮ ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਟੇੇ੍ਰਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡ੍ਡ੍ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਟੇੇ੍ਰਜ਼ਨੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ
ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਹਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ
ਦੀ ਫੀਡ੍ ਬੈਕ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।ਟੀਚਰ ਟੇੇ੍ਰਜ਼ਨੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸਬੰ ਧੀ
ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਫੀਡ੍ ਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

I/63312/2020

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
3 ਕਰੋੜ 87 ਲੁੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੇਂਡ੍ੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਫਾਈ:ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
373 ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੁੱ ਢਣ ਅਤੇ 169 ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਗਾਰ ਕੁੱ ਢਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਮੁਕੰਮਲ
69329 ਜ਼ਦਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਬ ਕਾਰਡ੍ ਹੋਲਡ੍ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਵਾਇਆ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 13 ਅਗਸਤ
ਜ਼ਜਲੇ ੇ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਪੇਡ੍ੂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲੋਂ ਪੇਂਡ੍ੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ
ਤਜ਼ਹਤ ਛੁੱ ਪੜਾਂ `ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੁੱ ਢਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੁੱ ਢਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ.
ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 3 ਕਰੋੜ 87 ਲੁੱਖ 28 ਹਿਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵ) ਸਰੀ ਨਵਲ ਰਾਮ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਬੋਹਰ
ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੁੁੱ ਲ 100 ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 76 ਛੁੱ ਪੜਾਂ, ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 52 ਜ਼ਵਚੋਂ 45, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 59 ਜ਼ਵਚੋਂ
59, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਲਾਕ ਦੇ 108 ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 108 ਅਤੇ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਦੇ 89 ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 85 ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਕੁੱ ਢਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਬੋਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ 11 ਛੁੱ ਪੜਾਂ, ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 40,
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 14, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਲਾਕ ਦੇ 64 ਅਤੇ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਦੇ 40 ਤੁੱ ਪੜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਗਾਰ ਕੁੱ ਢਣ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕਾਂ ਜ਼ਵਚ 3 ਕਰੋੜ 87 ਲੁੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੁੱ ਪੜਾਂ
ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਅਬੋਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ 98.47 ਲੁੱਖ, ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ 113.31
ਲੁੱਖ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਵਖੇ 48.3 ਲੁੱਖ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜ਼ਵਖੇ 92.57 ਲੁੱਖ ਅਤੇ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਜ਼ਵਖੇ 34.63 ਲੁੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਨਾਲ 408 ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਡ੍ਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 69329 ਜ਼ਦਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਬ ਕਾਰਡ੍ ਹੋਲਡ੍ਰਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਤਜ਼ਹਤ ਅਬੋਹਰ ਬਲਾਕ ਜ਼ਵਖੇ 20021, ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ
23746, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਵਖੇ 2353, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜ਼ਵਖੇ 18555 ਅਤੇ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਜ਼ਵਖੇ 4654 ਜ਼ਦਹਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ।ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਜਥੇ ਜ਼ਪੰ ਡ੍ਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਥੇ
ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਘੁੱ ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

I/63408/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਡ੍ਾ. ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅਹੁੁੱ ਦਾ ਸੰ ਭਾਜ਼ਲਆ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 13 ਅਗਸਤ
ਡ੍ਾ. ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅਹੁੁੱ ਦਾ ਸੰ ਭਾਲ ਜ਼ਲਆ ਹੈ। ਅਹੁੁੱ ਦਾ ਸੰ ਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਡ੍ਾ.
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਤੁੱ ਕ ਚੰ ਡ੍ੀਗੜਹ ਜ਼ਵਖੇ ਸਕੈਟਰ 16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਹੁੱ ਡ੍ੀਆਂ ਦੇ
ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਨਭਾ ਰਹੇ ਸੀ।ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਤਰੁੱ ਕੀ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸਰੀ ਫਜ਼ਤਹਗੜਹ ਸਾਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ।
ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਜ਼ਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੁੱ ਧੂ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲਹੇ ਜ਼ਵਖੇ ਚਾਰਜ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ
ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਨੇਦਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਡ੍ਉਟੀ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲ ਰਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਜਿਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ
ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡ੍ੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡ੍ਾ. ਸੀ.ਐਮ ਕਟਾਰੀਆ, ਡ੍ਾ. ਅਨੀਤਾ ਕਟਾਰੀਆ, ਡ੍ਾ. ਕਜ਼ਵਤਾ, ਜ਼ਿਲਹਾ ਮਾਸ ਮੀਡ੍ੀਆ ਅਫਸਰ ਅਜ਼ਨਲ ਧਾਮੂ,
ਸੁਖਜ਼ਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਜ਼ਹਤ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਡ੍ਾ. ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਚਾਰਜ
ਸੰ ਭਾਲਣ `ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ।

