ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਪੇਜ਼ ੰ ਗ ਮੁਕਾਬਲ੍ੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਰਹਾ ਮੋਹਰੀ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਸ੍ਿੱ ਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸ੍ਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸ੍ਮਰਸਪਤ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਿਿੱ ਸਦਅਕ ਮੁਕਾਬਸਲਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸਿਿੱ ਚੋ ਪੇਸ ੰ ਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਿੱ ਚ ਸਜਲਹਾ ਫਾਸਜਲਕਾ ਸ੍ਭ ਤੋ ਿਿੱ ਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਿਿੱ ਚੋਂ
ਮੋਹਰੀ ਸਰਹਾ ਹੈ।ਸਜਲਹਾ ਸਸ੍ਿੱ ਸਿਆ ਅਫਸ੍ਰ ਐਲੀਮੈਂ ਰੀ ਫਾਸਜਲਕਾ ਡਾ ਸ੍ੁਿਿੀਰ ਸਸ੍ੰ ਘ ਬਿੱ ਲ ਨੇ ਦਿੱ ਸਸ੍ਆ ਸਕ ਇਸ੍ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ
ਸਜਲਹੇ ਦੇ ਸ੍ਮੂਹ ਬੀਪੀਓਜ ਸਿਿੱ ਸਦਅਕ ਮੁਕਾਬਸਲਆਂ ਦੇ ਸਜਲਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਸ੍ਾਸਹਬਾਨ, ਸ੍ਮੂਹ ਅਸਧਆਪਕ
ਸ੍ਾਸਹਬਾਨ ਿਧਾਈ ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਸ੍ ਮੌਕੇ ਉਪ ਸਜਲਹਾ ਸਸ੍ਿੱ ਸਿਆ ਅਫਸ੍ਰ ਸਬਰਜ ਮੋਹਨ ਸਸ੍ੰ ਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਫਾਸਜਲਕਾ ਸਜਲਹੇ ਦੇ ਮੇਹਨਤੀ ਅਸਧਆਪਕਾ ਦੀ
ਬਦੌਲਤ ਸ੍ਾਡਾ ਸਜਲਹਾ ਬੁਲੰਦੀਆ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਰਹਾ ਹੈ ਇਸ੍ ਲਈ ਸ੍ਮੂਹ ਅਸਧਆਪਕ ਿਧਾਈ ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ੍ ਮੌਕੇ ਸਿਸਦਅਕ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਜਲਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸ੍ਿੀਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਕੀ ਇਹ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫਾਸਜਲਕਾ ਸਜਲਹੇ ਦਾ ਇਕਿੱ ਲਾ ਇਕਿੱ ਲਾ ਅਸਧਆਪਕ ਿਧਾਈ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੈ ਸਜਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜਲਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣਮਿੱ ਤੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ੍ ਮੌਕੇ `ਤੇ
ਪੜਹੋ ਪੰ ਜਾਬ ਪੜਹਾਓ ਪੰ ਜਾਬ ਸਜਲਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਰਾਸਜੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਸਿਚਾਰ ਪਰਗ ਕਰਸਦਆਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਬਾਕੀ
ਰਸਹੰ ਦੇ ਇੰ ਿੈ ਸ੍ ਸਿਿੱ ਚ ਿੀ ਇਸ੍ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾ ਭਰਿੀ ਸ੍ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ੍ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਬੀਪੀਈਓ ਮੈਡਮ ਸ੍ੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਬੀਪੀਈਓ ਅਜੇ ਛਾਬੜਾ, ਬੀਪੀਈਓ ਸ੍ਤੀਸ਼ ਸਮਗਲਾਨੀ, ਬੀਪੀਈਓ ਜਸ੍ਪਾਲ
ਸਸ੍ੰ ਘ ਨੇ ਿੀ ਸ੍ਭ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਿਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਿਾ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ। ਇਸ੍ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿਿੱ ਸਦਅਕ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਬਲਾਕ ਅਬੋਹਰ 1 ਪਿਨ ਕੁਮਾਰ,ਅਬੋਹਰ 2 ਮਹਾਿੀਰ ਾਕ, ਬਲਾਕ ਿੂਈਆਂ ਸ੍ਰਿਰ ਸਕਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਬਲਾਕ
ਫਾਸਜਲਕਾ 1 ਸ੍ਸਚਨ ਕੁਮਾਰ, ਫਾਸਜਲਕਾ 2 ਸ੍ੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 1 ਹਰਪਰੀਤ ਸਸ੍ੰ ਘ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ 2 ਸ੍ੁਸਰੰ ਦਰ
ਸਸ੍ੰ ਘ,ਬਲਾਕ ਗੁਰੂਹਰਸ੍ਹਾਏ 3 ਰਾਜੀਿ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਜਲਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਰ ਇਨਕਲਾਬ ਸਗਿੱ ਲ ਮੌਜੂਦ ਸ੍ਨ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ ਰੀ ਸਰਹਿੱ ਦ ਨੇੜਲ੍ੇ ਏਰੀਏ ’ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਿਾਣ ’ਤੇ ਪਾੰਬਦੀ
*ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਿੇ ਤਿੱ ਕ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਹਣਗੇ ਲ੍ਾਗੂ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਿਲਾ ਮੈਸਜਸ੍ ਰੇ ਸ੍. ਅਰਸਿੰ ਦ ਪਾਲ ਸਸ੍ੰ ਘ ਸ੍ੰ ਧੂ ਨੇ ਫੌਿਦਾਰੀ ਸ੍ੰ ਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144
ਤਸਹਤ ਪਰਾਪਤ ਅਿਸਤਆਰਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ ਰੀ ਸ੍ਰਹਿੱ ਦ ਐਨ. ਐਚ.
ਲੁਸਧਆਣਾ ਿਾਇਆ ਸਫਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ, 1 ਸਕਲੋ ਮੀ ਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ,
ਨਸਹਰਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ੍.ਐਫ. ਤੇ ਸਮਲ ਰੀ ਏਰੀਏ ਸਿਿੱ ਚ ਸ੍ੁਰਿੱਸਿਆ ਪੁਿਤਾ ਕਰਨ

ਦੇ ਮੰ ਤਿ ਤਸਹਤ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ੍ਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਿੰ ਬਰ 2020 ਤਿੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਸਹਣਗੇ।
ਸਿਲਾ ਮੈਸਜਸ੍ ਰੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਸਕਹਾ ਸਕ ਫਾਸਿਲਕਾ ਸਿਿੱ ਚ ਪਾਸਕਸ੍ਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿੱਗਦੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ ਰੀ
ਸ੍ਰਹਿੱ ਦ ਐਨ.ਐਚ. ਲੁਸਧਆਣਾ ਿਾਇਆ ਸਫਰੋਿਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਧੂਕਾ ਤੇ ਫਾਸਿਲਕਾ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ, 1 ਸਕਲੋ ਮੀ ਰ ਦੇ ਘੇਰੇ
ਅੰ ਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ, ਨਸਹਰਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ੍.ਐਫ. ਤੇ ਸਮਲ ਰੀ ਏਰੀਏ ਸਿਿੱ ਚ
ਸ੍ੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਮੰ ਤਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸ੍ਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾੰਬਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੌਜ, ਬੀ.ਐਸ੍.ਐਫ., ਪੁਸਲਸ੍, ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਮਿਦੂਰ ਜੋ ਸਕ ਸਮਲ ਰੀ ਏਰੀਆ ਸਿਚ ਮਿਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਹੋਣ/ਸਨਮਨ ਹਸ੍ਤਾਿਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਜਾਂ ਸ੍ਮਰਿੱ ਥ ਅਸਧਕਾਰੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਸਮ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਮੈਜ਼ਿਸ ਰੇ

ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕੌ ਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹਿੱ ਦ ਨੇੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਧਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਫ਼ਸਲ੍ਾਂ

ਬੀਿਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਿਲਾ ਮੈਸਜਸ੍ ਰੇ ਸ੍. ਅਰਸਿੰ ਦ ਪਾਲ ਸਸ੍ੰ ਘ ਸ੍ੰ ਧੂ ਨੇ ਕੌ ਮਾਂਤਰੀ ਸ੍ਰਹਿੱ ਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰਹਿੱ ਦੀ
ਸ੍ੁਰਿੱਸਿਆ ਤਾਰ ਦਰਸਮਆਨ ਅਤੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਿਾਲੇ ਪਾਸ੍ੇ 70 ਤੋਂ 100 ਮੀ ਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ
ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸ੍ਲਾਂ ਸਜਿੇਂ ਬੀ. ੀ. ਨਰਮਾ, ਮਿੱ ਕੀ, ਗਿਾਰਾ, ਜਿਾਰ, ਗੰ ਨਾ, ਸ੍ਰੋਂ, ਤੋਰੀਆ,
ਸ੍ੂਰਜਮੁਿੀ ਅਤੇ ਅਸਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਿਧਣ ਿਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸ੍ਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ
ਹੁਕਮ 30 ਨਿੰ ਬਰ 2020 ਤਿੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਸਹਣਗੇ।
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸ੍ੰ ਘਤਾ ਿਾਬਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਸਹਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਸਕਹਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਬੀ.ਐਸ੍.ਐਫ. ਦੇ
ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸਧਆਨ ਸਿਿੱ ਚ ਸਲਆਂਦਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਕੌ ਮਾਂਤਰੀ ਸ੍ਰਹਿੱ ਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰਹਿੱ ਦੀ ਸ੍ੁਰਿੱਸਿਆ ਤਾਰ ਸਿਚਕਾਰ
ਕੁਝ ਸਕਸ੍ਾਨ ਬੀ. ੀ. ਨਰਮਾ, ਮਿੱ ਕੀ, ਗਿਾਰਾ, ਜਿਾਰ, ਗੰ ਨਾ, ਸ੍ਰੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਸ੍ੂਰਜਮੁਿੀ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੁ ਤਿੱ ਕ ਉੱਚੀਆਂ
ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਅਸਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸ੍ਲਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਸਕ ਸ੍ਰਹਿੱ ਦ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸ੍ਲਾਂ ‘ਚ ਛੁਪ ਕੇ ਘੁਸ੍ਪੈਠ ਦੀ ਸ੍ੰ ਭਾਿਨਾ ਬਣੀ ਰਸਹੰ ਦੀ ਹੈ
ਸਜਸ੍ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ੍ੁਰਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸ੍ਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਿਰ
ਸਿਲਾਮੈਸਜਸ੍ ਰੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸਦਿੱ ਤੇ ਹਨ ਸਕ ਕੌ ਮਾਂਤਰੀ ਸ੍ਰਹਿੱ ਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰਹਿੱ ਦੀ ਸ੍ੁਰਿੱਸਿਆ ਤਾਰ ਦਰਸਮਆਨ ਅਤੇ ਤਾਰ
ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਿਾਲੇ ਪਾਸ੍ੇ 70 ਤੋਂ 100 ਮੀ ਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਅਸਜਹੀਆਂ ਫ਼ਸ੍ਲਾਂ ਨਾ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਪੰ ਿਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂ

ਸਰਵੇਅ ਦੀ ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਬਲ੍ਾਕ ਪਿੱ ਧਰ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਮੀਜ਼ ੰ ਗ

ਪੰ ਿਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂ

ਸਰਵੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਕਾਰਗਰ ਜ਼ਸਿੱ ਧ-ਡਾ. ਜ਼ਸਿੱ ਧੂ

ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਸ੍ਸਿਆ ਸ੍ਕਿੱ ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਕਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ੍ਮੁਿੱ ਚੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਕੂਲ ਸਸ੍ਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪੰ ਜਾਬ
ਅਚੀਿਮੈਂ ਸ੍ਰਿੇਿਣ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਿਲੇ ੇ੍ਹ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਸ੍ਕੂਲਾਂ ਸਿਚ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ
ਦੇ ਮ ੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪੁਿੱ ਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ੍ ਸ੍ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਸਤਰਲੋਚਨ ਸਸ੍ੰ ਘ ਸਸ੍ਿੱ ਧੂ ਨੇ
ਦਿੱ ਸਸ੍ਆ ਸਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਿਮੈਂ ਸ੍ਰਿੇਅ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਸ੍ਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰ ਜਾਬ ਅਚੀਿਮੈਂ
ਸ੍ਰਿੇਅ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਿੱ ਿ ਤੋਂ ਸਬਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸ੍ਾਸਬਤ ਹੋਿੇਗਾ।
ਹਾਲ ਸਿਚ ਹੀ ਸ੍ਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸ੍ਤੰ ਬਰ ਦੇ ਸ੍ਰਿੇਣ ਸ੍ਬੰ ਧੀ ਡਾ ਾ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਲਾ ਸਸ੍ਸਿਆ
ਅਸਧਕਾਰੀ ਸ੍ੈਕੰਡਰੀ ਸਸ੍ਸਿਆ ਡਾ. ਸਤਰਲੋਚਨ ਸਸ੍ੰ ਘ ਸਸ੍ਿੱ ਧੂ ਨੇ ਸਿਲੇ ੇ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਜੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੀਸ ੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਜਸ੍ ਸਿਚ ਫਾਸਿਲਕਾ 2, ਜਲਾਲਾਬਾਦ 1 ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸ੍ਾਏ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਿੋਨਲ ਇੰ ਚਾਰਜ, ਸਪਰੰ ਸ੍ੀਪਲ ਅਤੇ ਸ੍ਕੂਲ ਮੁਿੀਆਂ ਨੇ
ਭਾਗ ਸਲਆ। ਇਸ੍ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਡੀ.ਐਮ. ਅਸ਼ੋਕ ਧਮੀਜਾ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਗੌੜ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਤਆਰੀਆਂ ਸ੍ਬੰ ਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਸਸ੍ਿੱ ਧੂ ਨੇ ਦਿੱ ਸਸ੍ਆ ਸਕ ਇਸ੍ ਸ੍ਰਿੇਅ ਦਾ ਮੁਿ ਮਕਸ੍ਦ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਮਝ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਦੀ ਸਦਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਯੋਗੀ ਸ੍ਮਰਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਿਧਾਉਣਾ ਅਸ੍ਲ ਮੰ ਤਿ ਹੈ।

I/86727/2020

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ `ਚ 7054 ਮੀਜ਼ ਕ
ਿ
ਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਡਪ ੀ ਕਸਮਸ੍ਨਰ ਸ੍.ਅਰਸਿੰ ਦ ਪਾਲ ਸਸ੍ੰ ਘ ਸ੍ੰ ਧੂ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸਿਲੇ ਦੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਸਿਿੱ ਚ ਬੀਤੀ
ਸ਼ਾਮ ਤਿੱ ਕ 7054 ਮੀਸ ਰਕ ਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ 6338 ਮੀਸ ਰਕ ਨ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਿਰੀਦ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਿਰੀਦ ਏਜੰ ਸ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਿਰੀਦ
ਉਪਰੰ ਤ ਸਲਫਸ ੰ ਗ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋ -ਨਾਲ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਿਰੀਦ ਏਜੰ ਸ੍ੀਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਿਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸਦੰ ਸਦਆਂ
ਸਡਪ ੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਸਸ੍ਆ ਸਕ ਬੀਤੇ ਸਦਨ ਤਿੱ ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿਿੱ ਲੋ 1413 ਮੀਸਿ੍ਰਕ ਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਿਿੱ ਲੋਂ 1680

ਮੀਸਿ੍ਰਕ ਨ, ਪਨਸ੍ਪ ਿਿੱ ਲੋਂ 1500 ਮੀਸਿ੍ਰਕ ਨ, ਿੇਅਰਹਾਉਸ੍ ਿਿੱ ਲੋਂ 1744 ਮੀਸਿ੍ਰਕ ਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈਿੇ ਿਪਾਰੀ
ਿਿੱ ਲੋਂ 1 ਮੀਸਿ੍ਰਕ ਨ ਝੋਨਾ ਿਰੀਦ ਕੀਤਾ ਸਗਆ।ਉਨਹਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਸਕ ਸਕਸ੍ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਡੀਆਂ ਸਿਿੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਦਿੱ ਕਤ ਨਾ ਆਉਣ
ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇ।

I/86742/2020

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ੋੋਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ 2114 ਲ੍ੋ ੋੋਕ ਕਰੋੋੋਨਾ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਿੰ ਗ ਜ਼ਿਿੱ ਤ ਕੇ ਹੋੋੋਏ ਤੰ ਦਰੁਸਤ-ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁਿੱ ਕ ਪਿੋੋੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲ੍ੀ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗ ਨਾ ਲ੍ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ੍
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਸਿਲਹਾ ਫਾਸਿਲਕਾ ਦੇ 2114 ਕਰੋੋੋਨਾ ਮਰੀਜ ਕਰੋੋਨ
ੋ ਾ ਸਿਲਾਫ ਜੰ ਗ ਸਜਿੱ ਤ ਦੇ ਤੰ ਦਰੁਸ੍ਤ ਹੋੋੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਸਸ੍ਹਤ ਸਿਭਾਗ
ਿਿੱ ਲੋ ੋੋ
ੋ ਂ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ 39889 ਲੋ ੋੋਕਾਂ ਦੀ ਸ੍ੈਪਸਲੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਪੂਰੇ ਸਜਲੇ ਸਿਿੱ ਚ 2588 ਕਰੋੋੋਨਾ ਪਾਜੀਸ ਿ ਕੇਸ੍
ਸ੍ਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਸਿਲੇ ੇ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਹੁਣ ਐਕਸ ਿ ਕੇਸ੍ਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 433 ਅਤੇ 41 ਜਸਣਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਡਪ ੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸ੍. ਅਰਸਿੰ ਦ ਪਾਲ ਸਸ੍ੰ ਘ ਸ੍ੰ ਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਫੇਸ੍ਬੁਿੱ ਕ ਲਾਈਿ ਪਰੋ
ੋ ੋਗਰਾਮ ਸਿਿੱ ਚ ਸਜਲਾ ਿਾਸ੍ੀਆਂ ਨਾਲ
ਰੂ-ਬਰ-ਰੁ ਹੁੰ ਸਦਆਂ ਸਦਿੱ ਤੀ।
ਸਡਪ ੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋ ੋਕ
ੋ ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਕ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਸਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਿਿੱ ਚ ਸਕਸ੍ੇ
ਸਿਅਕਤੀ ਸਿਚ ਿੰ ਘ, ਿੁਕਾਮ ਬੁਿਾਰ ਆਸਦ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਸਦਸ੍ਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਸ੍ਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਿਿੇ ਜਾ ਕੇ ੈਸ੍ ਕਰਿਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ੍
ਸਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸ੍ਮੇਂ ਸਸ੍ਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ੍ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸ੍ਕੇ।ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਸਸ੍ਆ ਸਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸ੍ਰਕਾਰ
ਿਿੱ ਲੋਂ ਸਕਸ੍ੇ ਿੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ੍ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਬਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਸਸ੍ਆ ਸਕ ਕਰੋੋੋਨਾ
ਸ੍ਬੰ ਧੀ ਸਕਸ੍ੇ ਿੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ੍ਸਹਯੋੋੋਗ ਲਈ ੋ
ੋ ੋਲ ਫਰੀ ਨੰ: 104 ਤੇ ਿੀ ਸ੍ੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ੍ਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਸਸ੍ਆ ਸਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸ੍ਰਕਾਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਸ ਿ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮਰੀਿਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਿੱ ਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ੍ ਦੀ
ਪਰਿਾਨਗੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ੍ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਕਸ੍ੇ ਨੂੰ ਿੀ ਲਛਣ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ੈਸ੍ ਕਰਿਾਇਆ
ਜਾਿੇ। ਉਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸ੍ੰ ਕ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਚ ਲਗੇ ਸ੍ਮੂਹ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਿਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸ੍ਮੂਹ ਸਜਲਾ ਿਾਸ੍ੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ੰ ਸ੍ਥਾਿਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਸਦਆਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਹਰੇਕ
ਸਿਅਕਤੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਮਾਸ੍ਕ ਿਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹਿੱ ਥ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ੍ਮਾਸਜਕ ਦੂਰੀ ਿੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿੀ ਜਾਿੇ।
ਸਡਪ ੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਲੇ ੇ੍ਹ ਦੇ ਸਕਸ੍ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਕ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਉਨਹਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਿੇਤੀ ਸ੍ੰ ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਸਿਚ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਹਾਂ
ਸਕਹਾ ਸਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਰਦੂਸਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਬਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ੍ੋ ਇਸ੍ ਲਈ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰਿ
ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਸ਼੍ਿੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੇ 400 ਸਾਲ੍ਾਂ ਪਿਕਾਸ਼੍ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਜ਼ਪਤ ਡੀ. ਏ.ਵੀ.ਕਾਲ੍ਿ ਆਫ ਐਿੂਕੈਸ਼ਨ, ਅਬੋਹਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋ
ਅੰ ਤਰ ਕਾਲ੍ਿ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਇਿੱਕ ਰੋਿਾ ਵੈਜ਼ਬਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਿਨ।
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰ ਜਾਬ ਸ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਸ੍ਿੱ ਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਿਿੱ ਲੋ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸ੍ਾਲਾਂ ਪਰਕਾਸ਼-ਪੁਰਬ ਤੇ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਸਿਸਧਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਸਹਤ ਡੀ. ਏ.ਿੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੈਸ਼ਨ ਅਬੋਹਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕਾਲਜ ਸਪਰੰ ਸ੍ੀਪਲ ਡਾ. ਸ਼ਰੀਮਤੀ
ਉਰਸਮਲ ਸ੍ੇਠੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਸਿਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸ੍ਮਾਸਜਕ ਸਸ੍ਿੱ ਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਰੋਿਾ ਿੈਬੀਨਾਰ
ਕਰਿਾਇਆ ਸਗਆ।
ਸਜਸ੍ ਦੇ ਮੁਿੱ ਿ ਿਕਤਾ ਕਿੀ ਅਤੇ ਸ੍ਾਸਹਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦਸਿੰ ਦਰ ਸ੍ੰ ਧੂ ਜੀ ਪੂਰਿ ਲੈ ਕਚਰਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ੍ ਬੀ. ਐਡ ਕਾਲਜ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ੍ਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਚਾਰ
ਸ੍ਾਂਝੇ ਕੀਤੇ । ਉਨਹਾ ਦਿੱ ਸਸ੍ਆ ਸਕ ਸਕਿੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਿਤਾ ਦੀ ਰਿੱ ਸਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਦੁਿੱ ਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਿ ਨੂੰ
ਸਕਿੇਂ ਸ੍ਸਚਆਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਦੁਿੱ ਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿੱਭਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਿਿੱ ਚ ਰਸਹ ਕੇ ਸਹੰ ਮਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਇਸ੍ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸ੍ਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸ੍ਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕ ਤੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਿਰਗ ਨੇ ਸਹਿੱ ਸ੍ਾ
ਸਲਆ ।ਇਹ ਿੈਬੀਨਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ੍ਮਾਸਜਕ ਸਸ੍ਿੱ ਸਿਆ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਿਭਾਗ ਦੇ ਸ੍ਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸ੍ਦਕਾ ਨੇਪਰੇ ਚਸੜਹਆ।ਮੈਡਮ
ਸਪਰੰ ਸ੍ੀਪਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌ ਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਸ੍ੰ ਘ,ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਿੋਸ੍ਲਾ, ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌ ਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰ ਜਨਾ ਧਿਨ ਜੀ ਨੂੰ
ਇਸ੍ ਸ੍ਮੇਂ ਿਧਾਈ ਸਦਿੱ ਤੀ ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਡੇਂਗੂ ਮਲ੍ੇ ਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਜ਼ਗੰ ਗ ਸਪਰੇਅ
ਜ਼ਗਿੱ ਲ੍ੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਵਧੀ ਬਾਰੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਣੂੰ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਨਗਰ ਕੋਂਸ੍ਲ ਫਾਸਜਲਕਾ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕ ਸ਼ਰੀ ਸ੍ੂਬਾ ਸਸ੍ੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸ੍ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਜੈਯਤੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 16
ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤਿੱ ਕ ਸ੍ਿਿੱ ਛਤਾ ਪੰ ਦਰਿਾੜਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਸਹਤ ਮੇਰਾ ਕੂੜਾ ਮੇਰੀ ਸਜੰ ਮੇਿਾਰੀ (ਪਰਣ) ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਿੱ ਚ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਭਆਨ
ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਜਸ੍ ਤਸਹਤ ਅਿੱ ਜ ਨਗਰ ਕੋਂਸ੍ਲ ਅਧੀਨ ਸਗਿੱ ਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਿਾਦ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤਆਰ ਹੋਈ ਿਾਦ ਦੀ
ਕਿਾਲ ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਿਾਂ ਅਸਮਰਤ ਦਾ ਘੋਲ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸ੍ਾਧਕ ਅਫਸ੍ਰ
ਨਗਰ ਕੋਂਸ੍ਲ ਫਾਸਜਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਦਿੱ ਤੀ।
ਕਾਰਜ ਸ੍ਾਧਕ ਅਫਸ੍ਰ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਇਹ ਜੀਿਾ ਅਸਮਰਤ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਘੋਲ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਸ੍ਾਹਮਣੇ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਅਤੇ ਇਸ੍ ਜੀਿਾ ਅਸਮਰਤ ਦੇ ਫਾਈਦੇ ਸ੍ਬੰ ਧੀ ਆਮ ਪਬਸਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਇਆ ਸਗਆ ਅਤੇ ਇਸ੍
ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧੀ ਦੀ ਸਿਡੀਓ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਸਿਡੀਓ ਨੂੰ ਿਿੱ ਿ ਿਿੱ ਿ ਿ ਸ੍ਐਪ ਗਰੂਪਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਆਮ ਪਬਸਲਕ ਤਿੱ ਕ
ਭੇਸਜਆ ਸਗਆ।
ਕਾਰਜ ਸ੍ਾਧਕ ਅਫਸ੍ਰ ਨੇ ਦਿੱ ਸਸ੍ਆ ਸਕ ਹੋਰ ੀਕਲਚਰ ਿੈਸ੍ ਦੀ ਸ੍ਾਂਭ ਸ੍ਭਾਂਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਗ ਬਾਗ ਦੀ ਸ੍ਾਫ ਸ੍ਫਾਈ ਕਰਿਾਈ
ਗਈ ਅਤੇ ਸ੍ਫਾਈ ਸ੍ੇਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ੀਕਲਚਰ ਿੇਸ੍ (ਘਾਹ ਪਿੱ ਤੇ ਾਹਣੀਆਂ) ਤੋਂ ਿਾਦ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਗਈ।

ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਸਸ੍ਆ ਸਕ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਿੱ ਚ ਡੇਂਗੂ ਮਲੇ ਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸ੍ਿੇਰ ਸ੍ਮੇਂ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਿੱ ਚ ਲਾਰਿੇ ਸ੍ਾਈਡ ਦੀ ਸ੍ਪਰੇਅ ਕਰਿਾਈ
ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸ੍ਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਸਗੰ ਗ ਸ੍ਪਰੇਅ ਕਰਿਾਈਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ੍ ਮੋਕੇ ਚੀਫ ਸ੍ੈਂਨ ਰੀ ਇੰ ਸ੍ਪੈਕ ਰ ਸ੍: ਹਰਸਿੰ ਦਰ ਸਸ੍ੰ ਘ ਭੁਿੱ ਲਰ, ਸ੍ੈਂਨ ਰੀ ਇੰ ਸ੍ਪੈਕ ਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਿੇੜਾ ਅਤੇ ਸ੍ੀ.ਐਫ
ਗੁਰਸਿੰ ਦਰ ਸਸ੍ੰ ਘ ਹਾਜਰ ਰਹੇ।

