ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਬਾਰ, ਸ਼ਾਜ਼ਪੰ ਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈ ਕਸ਼ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਨਵੰ ਬਰ (

)

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟੇ੍ਰਟ ਸ: ਅਰਜ਼ ੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰ ਦਰ ਕੋਜ਼ ਡ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਪਰਜ਼ਤਬੰ ਧਾਂ ਜ਼ ਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰ ਦਰ ਹੋਟਲਾਂ ਅੰ ਦਰ ਬਣੀਆਂ ਬਾਰ, ਸਾਜ਼ਪੰ ਗ ਮਾਲ, ਅਤ ਮਲਟੀਪਲੈ ਕਸ ਜੋ ਜ਼ਕ
ਕੋਨਟਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਦ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਖੁੁੱ ਲ ਸਕਦ ਹਨ। ਪਰ ਇੰ ਨਾਂ ਅਦਾਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਭਾਗ ੁੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਲਾਜਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ ਜ਼ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਾਲ ਜ਼ਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਰ ਾਈ ਹੋ ਸਕਗੀ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਸਵੀਪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਜ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਜ਼ੇ ਨੰਗ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਨਵੰ ਬਰ
ਮੁੁੱ ਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰ ਜਾਬ ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ `ਤ ਜ਼ਿਲਹਾ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ੁੱ ਲੋਂ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਚੋਣਾ ਸਰੀ ਇੰ ਦਰਜੀਤ ਦੀ
ਅਗ ਾਈ ਹਠ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਜ਼ ਚ ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲਹਾ ਆਈ ਕੋਨ ਅਤ ਜ਼ਿਲਹ ਜ਼ ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਚ ਜ਼ ਜ਼ਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਜ਼ ਚ ਜ਼ਨਯੁਕਤ
ਕੈਂਪਸ ਅਬੈਸਡਰਾਂ ਦੀ ਸ ੀਪ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਤਜ਼ਹਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਜ਼ਨੰਗ ਕਰ ਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਟੇ੍ਰਜ਼ਨੰਗ ਮੌਕ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ੁੱ ਲੋਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਜ਼ ਚ ਸਾਰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਅਤ ੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲਹਾ ਆਈਕੋਨ ਸ ੀਪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤ ਸਹਾਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ ੀਪ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਰਾਜ਼ਜੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ
ੁੱ ਲੋਂ ੀ ਕੈਂਪ ਅੰ ਬੈਸਡਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਕਲੁੱਬਾਂ ਬਾਰ 21 ਤ 22 ਨ ੰ ਬਰ ਅਤ 5 ਤ 6 ਦਸੰ ਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈ ਲ ਅਫਸਰਾਂ
ੁੱ ਲੋਂ ਆਪਣ ਬੂਥ ਤ ਬੈਠ ਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ ਲੈ ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ ਸਥਾਰਪੂਰ ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਵੱ ਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 12 ਨਵੰ ਬਰ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ ਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਦਜ਼ ੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਹੈ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ੀ ਲੋ ੜ੍ ੰ ਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦ ਜ਼ਦਸ਼ਾ
ਜ਼ਨਰਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋ ੜ੍ ੰ ਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ ਧਾਇਕ ਸ. ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕ ਲੋ ੜ੍ ੰ ਦ ਨੂੰ ੁੱ ਖ- ੁੱ ਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਲਾਭ ਮੁਹੁੱਈਆ
ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਚਨਬਧ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸ ੀ ਲੋ ੜ੍ ੰ ਦ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਣ ਤੋਂ ਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹਣ
ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰਕ ਲੋ ੜ੍ ੰ ਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੁੱ ਕ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰਜ਼ ੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰ ਡ ਚੁਆਜ਼ੜ੍ਆਂ ਾਲੀ ਜ਼ ਖ 190 ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਜ਼ਦਤ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੁੱ ਕ ੀ ਜਲਦ ਪਹਚਾਏ ਜਾਣਗ।ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬਲਾਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭੁੱ ਗ 36 ਹਿਾਰ 400 ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕ ਪਰਮ ਕੁਮਾਰ ਕੁਲਰੀਆਂ ਚਅਰਮੈਨ, ਬੈਗ ਚੰ ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬਲਕਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੁੱ ਧੂ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਮੀਡੀਆ, ਰਾਜ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪੰ ਚ, ਜਸਜ਼ ੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪੰ ਚ, ਚੰ ਦਰ ਮੋਹਨ ਪੰ ਚ, ਲਖ ਰਾਮ ਪੰ ਚ, ਰਾਮਾ ਪੰ ਚ, ਜਸਜ਼ ੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਓਝਾ ਿੋਨ
ਇਨਚਾਰਜ, ਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ੍ ਿੋਨ ਇਨਚਾਰਜ, ਰਾਜਾ ਸਰਪੰ ਚ, ਨੀਲਾ ਮਦਾਨ, ਸੋਨੂ ਸਲੈ ਮ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੁੱਥੂ ਜ਼ਚਸਤੀ,
ਜ਼ ਪਨ ਕੁਮਾਰ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਬਲਰਾਮ ਜ਼ਡਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਜ਼ਸ਼ਪ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

