ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱ ਲ੍ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਿਾਂ ਦਾ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕਰਕੇ
ਜ਼ਲ੍ਆ ਲ੍ੇ ਖਾ-ਿੋਖਾ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 17 ਨਿੰ ਬਰ
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚਲ੍ਾਈਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਿਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲ੍ਾਭਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਜ਼ਿਭਾਗੀ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕਰਕੇ ਲ੍ੇ ਖਾ-ਿੋਖਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜ਼ਗਆ।
ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਥੇ ਸਿੇਂ ਅੰ ਦਰ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲ੍ਈ
ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਯੋਗ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿੇਂ
ਜ਼ਸਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲ੍ਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਚਲ੍ਾਈਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਿਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਬਣਦਾ ਲ੍ਾਭ ਜਰੂਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇ।ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ
ਿੀ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਿਾਟਰ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਂਝਾ ਨਾ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ
ਜਾਿੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲ੍ਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਪਖਾਜ਼ਣਆਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਜ਼ਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਜੰ ਨਾਂ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਤਜ਼ਹਤ ਲ੍ਾਭ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾਂ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਿੇਂ ਅੰ ਦਰ
ਲ੍ਾਹਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇ। ਉਨਹਾਂ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਖਾਣੇ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲ੍ਾਭ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਿੀਿ ਭੇਜੀ
ਜਾਿੇ।ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਜ਼ਕ ਯੋਗ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਦਾ
ਲ੍ਾਭ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਿਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਿ) ਸਰੀ ਨਿਲ੍ ਰਾਿ, ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਹੈਿ ਕਰਨਲ੍
ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਘੁੰ ਿਣ, ਸਿੂਹ ਬੀ.ਿੀ.ਪੀ.ਓਿ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਜਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਰਾਜਨੀਜ਼ਤਕ ਨੁਿਾਇੰ ਦੇ ਿੌਜਦ
ੂ ਸਨ।

çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã¿êðÕ ÁøÃð, ëÅÇ÷ñÕÅ
ìðÃÅå å¯º ìÅÁç Øð» ÇòµÚÇÕå¶ òÆ Öó·Å ÃÅë êÅäÆ â¶º×È îµÛð çÅ ÕÅðé: âÅ. Õ°¿çé Õ¶ êÅñ
ëÅÇ÷ñÕÅ, AG éò¿ìðB@B@.
ÇÃòñ ÃðÜé ëÅÇ÷ñÕÅ âÅ. Õ°¿çé Õ¶ êÅñ é¶ â¶º×È ìÅð¶ ÜÅ×ðÈÕ Õðç¶ Ô¯Â¶ çµÇÃÁÅ
ÇÕ ÇÂÃ ìðÃÅå å¯º ìÅÁç ÃÅâ¶ Øð» çÆÁ» Ûµå» å¶ êÂ¶ Ô¯Â¶ ÕìÅó, à°µà¶ Ô¯Â¶ ìðåé Ü»
Ô¯ð òÃåÈÁ» ÇòµÚ ìðÃÅå çÅ êÅäÆ ÇÂÕµáÅ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ÇÜµæ¶ â¶º×È îµÛð ç¶ êËçÅ Ô¯ä çÆ
Ã¿íÅòéÅ Ô°¿çÆ ÔË, ÇÂÃ ñÂÆ ÁÇÜÔ¶ æÅò» å¯º êÅäÆ ù Ú¿×Æ åð·» Ã°µÕÅ ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË å»
Ü¯ â¶º×È îµÛð êËçÅ éÅ Ô¯ÃÕ¶Í
ÇÃòñ ÃðÜé é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃÅâ¶ Øð» ÇòµÚ Ü¶Õð ÕÈñð Áå¶ ×îÇñÁ» ÇòµÚ
êÅäÆ ÇêÁÅ ÔË å» À°Ã ù Õµã ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË å» Ü¯ â¶º×È îµÛð ù êËçÅ Ô¯ä å¯º ð¯ÇÕÁÅ
ÜÅ ÃÕ¶Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶Õð ÇÕÃ¶ ù æ¯óÅ ÇÜÔÅ òÆ ì°ÖÅð ÔË å» À°Ô ÁÅêä¶ é÷çÆÕÆ
ÔÃêåÅñ ÇòµÚ ÜÅ Õ¶ â¶º×È Áå¶ Õð¯éçÅ àËÃà ÷ðÈð ÕðòÅÀ°ä Áå¶ ÁÅêäÅ ÇÂñÅÜ ô°ðÈ
ÕðòÅÀ°äÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Õç¶ òÆ Øð ìËá Õ¶ ÁÅêäÅÇÂñÅÜ Ö°ç éÅ Õð¯ Áå¶ éÅ ÔÆ éÆî
ÔÕÆî» Õ¯ñ¯º ÕðòÅú ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ ØÅåÕ Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ À°é·»ÇÕÔÅ ÇÕ ì°ÖÅð Ô¯ä çÆ ÃÈðå
ÇòµÚ Õ¶òñ êËðÅÇÃàÅî¯ñ ÔÆ ñËä Áå¶ åðñ êçÅðæ» å¶ êÅäÆ ÁÅÇç çÅ Ã¶òé ÕðéÍ
Ç÷ñ·Å îÅÃ îÆâÆÁÅ ÁøÃð ÁÇéñ èÅîÈ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÃÔå ÇòíÅ× òµñ¯º â¶º×È
Áå¶ Õð¯éÅ ç¶ àËÃà î°øå ÕÆå¶ Ü»ç¶ Ôé Áå¶ ÇÂÃ çÅ ÇÂñÅÜ òÆ î°øå ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ
À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ãí å¯º ÷ðÈðÆ ÜÅ×ðÈÕ Ô¯ Õ¶ îµÛð» ç¶ êËçÅ Ô¯ä ù ð¯ÕäÅ ÔË Áå¶ ÃÔÆ
ÇÂñÅÜ ÕðòÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Áå¶ Ôð ô°µÕðòÅðù âÌÅÂÆ-â¶Á òÜ¯º îéÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਿ ਜੱ ਜ-ਕਿ-ਚੇਅਰਪਿੈਨ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਯੂ. ਟੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਕਿੇਟੀ ਦੀ
ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਹੋਈ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 17 ਨਿੰ ਬਰ
ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੀ ਯੂ. ਟੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਸ਼ਰੀ ਤਰਸੇਿ ਿੰ ਗਲ੍ਾ, ਿਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ
ਸੈਸ਼ਨਿ ਜੱ ਜ-ਕਿ-ਚੇਅਰਪਿੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ
17 ਨਿੰ ਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ।ਇਸ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਜ਼ਿੱ ਚ ਹਿਾਲ੍ਾਤੀਆਂ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਾਨਤ ਜ਼ਿਲ੍ ਚੁੱ ਕੀ
ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਨੁਕੂਲ੍ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਿਾਲ੍ਾਤੀਆਂ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 436-ਏ ਦੇ
ਲ੍ਾਭ ਜ਼ਿਲ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਜ਼ਦ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।
ਇਹ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ (ਿੀ ਸੀ ਰਾਹੀਂ), ਸ਼ਰੀ
ਅਜੇ ਰਾਜ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਕਪਤਾਨ (ਿੀ), ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੋਢੀ ਜ਼ਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੈਂਟ ਸੱ ਬ ਜੇਲ੍ਹ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, ਸ਼ਰੀ ਰਾਜ ਪਾਲ੍ ਰਾਿਲ੍, ਿਾਣਯੋਗ ਸਕੱ ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਅਜ਼ਿਤ ਕੁਿਾਰ ਗਰਗ, (ਸੀ.ਜੇ.ਐਿ), ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਨੇ ਜ਼ਹੱ ਸਾ ਜ਼ਲ੍ਆ।
ਸ਼ਰੀ ਤਰਸੇਿ ਿੰ ਗਲ੍ਾ, ਿਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਿ ਜੱ ਜ-ਕਿ-ਚੇਅਰਪਿੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਿ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਕੋਜ਼ਿਿ-19 ਿਹਾਿਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਹਿਾਲ੍ਾਤੀਆ ਦੀ ਸਿੀਖੀਆਂ ਦੀ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱ ਚ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੀਆਂ
ਿਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲ੍ਤਾਂ ਨੇ ਸੱ ਬ ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ੍ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਜ਼ਠੰਿਾ
ਅਤੇ ਬਰਨਾਲ੍ਾ ਜ਼ਿੱ ਚ ਬੰ ਦ ਹਿਾਲ੍ਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰ ਤਜ਼ਰਿ ਿਿਾਨਤ ਦੀ ਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਿੀਆਂ
ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੱ ਬ ਜੇਲ੍ਹ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ਿਿ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਹਾਂ ਹਿਾਲ੍ਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਿੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਜ਼ਸੰ ਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਿੇਗੀ
ਅਤੇ ਜ਼ਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਜੁਿੀਸ਼ੀਅਲ੍ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਰੀ ਰਾਜ ਪਾਲ੍ ਰਾਿਲ੍, ਿਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜੁਿੀਸ਼ੀਅਲ੍ ਿੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ-ਕਿ-ਸਕੱ ਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੇਂਜ਼ਦਆਂ ਹੋਏ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
25.03.2020 ਨੂੰ ਿਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਿ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਿਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ

ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਗਆਰਾਂ (34) ਿੀਜ਼ਟੰ ਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱ ਚ ਸੱ ਬ ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ, ਬਰਨਾਲ੍ਾ, ਬਜ਼ਠੰਿਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿੱ ਚ ਬੰ ਦ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਕੁੱ ਲ੍ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ 774
ਹਿਾਲ੍ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਤਜ਼ਰਿ ਿਿਾਨਤ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਿ-19
ਿਾਹਾਿਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਾਲ੍ਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿੀਿੀਓ
ਕਾਨਫਰੈਂਜ਼ਸੰ ਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱ ਜ਼ਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱ ਬ ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਨੂੰ ਿੀ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕਰਿਾਇਆ
ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰੀ ਰਾਜ ਪਾਲ੍ ਰਾਿਲ੍ ਜੀ ਨੇ ਆਿ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਸਲ੍ਾਹ ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ 1968 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 01638-261500 ਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਸਲ੍ਾਹ ਲ੍ੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਈ-ਿੇਲ੍ ਆਈ.ਿੀ.
dtlsa.fzk@pulsa.gov.in ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਟੀਿੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਲ੍ੇ ਨੰਨੇਹ ਉਸਤਾਦਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਿਾਜ਼ਨਤ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 17 ਨਿੰ ਬਰ
ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਟੀਿੀ ਤੇ ਪਰਸਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਿਨੋਰੰ ਜਕ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ ਤੇ
ਆਧਾਜ਼ਰਤ ਪਰੋਗਰਾਿ ਨੰਨੇਹ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਿਾਲ੍ੇ ਜ਼ਨਿੱਕੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ੍ ਜ਼ਦਿਸ ਤੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਐਲ੍ੀਿੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਕੈਂਿਰੀ ਿਾ
ਸੁਖਿੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੱ ਲ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਅਿਾਰਿੀ ਿੱ ਲ੍ੋ ਸਨਿਾਜ਼ਨਤ ਕਰਕੇ ਹੌਂਸਲ੍ਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਿੌਕੇ `ਤੇ ਕੋਜ਼ਿਿ 19ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਸਾਦਾ ਸਿਾਗਿ
ਕਰਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ।
ਇਸ ਸਿਾਗਿ ਰਾਹੀ ਅਨਾਹਤ ਕੰ ਬੋਜ, ਕਾਿਨਾ ਰਾਣੀ, ਸੰ ਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ, ਜ਼ਕਰਨ ਬਾਲ੍ਾ, ਿੋਜ਼ਨਕਾ
ਰਾਣੀ, ਸੰ ਜਨਾ, ਿੁਸਕਾਨ, ਿਨੀਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਾਇਿਰੀ ਸਕੂਲ੍ ਢਾਣੀ ਅਿਰਪੁਰਾ,
ਬਲ੍ਾਕ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ-2 ਗਾਈਿ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਿਿਤਾ ਸਚਦੇਿ, ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥਣ ਿਾਹੀ, ਗਾਈਿ
ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਸਜ਼ਚਨ ਕੁਿਾਰ, ਸ. ਪਰ ਸਕੂਲ੍ ਖੂਹੀ ਖੇੜਾ, ਬਲ੍ਾਕ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 1, ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥਣ
ਸੁਨੈਨਾ ਸ. ਪਰ ਸਕੂਲ੍ ਘੁਰਕਾ ਬਲ੍ਾਕ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 1, ਗਾਈਿ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਰਸ਼
ੇ
ਕੁਿਾਰ, ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥਣ ਤਿੰ ਨਾ ਗਾਈਿ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾ ਹਰਜ਼ਿੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਸ. ਪਰ ਸਕੂਲ੍ ਬੁਰਜ ਿੁਹਾਰ
ਬਲ੍ਾਕ ਅਬੋਹਰ 2 ,ਜ਼ਿਜ਼ਦਅਰਥਣ ਇਸਿਤ ਕੌ ਰ, ਗਾਈਿ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਰੰ ਜਨਾ, ਨੀਲ੍ਿ ਕੰ ਬੋਜ ਸ.
ਪਰ ਸਕੂਲ੍ ਹਸਤਾ ਕਲ੍ਾਂ ਬਲ੍ਾਕ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 1, ਸ.ਪਰ ਸਕੂਲ੍ ਿੁਹੰਿਦ ਅਿੀਰਾ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾ ਿੈਿਿ
ਸ਼ੈਲ੍ ਸ ਪਰ ਸਕੂਲ੍ ਥਾਰਾ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿਾਲ੍ਾ, ਸ.ਪਰਾ ਸਕੂਲ੍ ਜ਼ਿੱ ਬੀਪੁਰਾ ਆਜ਼ਦ ਸਕੂਲ੍ ਦੇ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ
ਅਤੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਾਜ਼ਨਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਿੱ ਲ੍ਾ ਿਾਰਨ ਲ੍ਈ ਪਰੇਜ਼ਰਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਜ਼ਬਰਜ ਿੋਹਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਨਿੱਕੇ
ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਲ੍ਆਕਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰਾਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਿਚ
ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਉਕਤ ਬੱ ਜ਼ਚਆ ਦੇ ਗਾਇਿ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਦੀ ਿਾ. ਬੱ ਲ੍ ਿੱ ਲ੍ੋ ਪਰਸ਼ੰਸ਼ਾ
ਕੀਤੀ ਗਾਈ ਜ਼ਜਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀਜ਼ਰਆ ਨੂੰ ਤਰਾਜ਼ਸ਼ਆ ਹੈ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਪੜਹੋ ਪੰ ਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰ ਜਾਬ ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਕੁਿਾਰ, ਸਟੇਟ ਕੋਰ
ਕਿੇਟੀ ਿੈਂਬਰ ਲ੍ਿਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਗਰੇਿਾਲ੍, ਬੀਪੀਈਓ ਸਤੀਸ਼ ਜ਼ਿਗਲ੍ਾਨੀ, ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਸੁਧਾਰ ਟੀਿ
ਿੈਂਬਰ ਅੰ ਕੁਰ ਸ਼ਰਿਾ, ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ੍ ਿੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਸੰ ਦੀਪ ਗੁੰ ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਿੀਿੀਆ
ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਇਨਕਲ੍ਾਬ ਜ਼ਗੱ ਲ੍ ਿੌਜੂਦ ਸਨ।

