ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਚ ਠੰਡੀਆਂ ਹਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿਾਸੀ ਅਗਾਊ ਪਰਬੰਧ ਰੱ ਖਣ ਮੁਕੰਮਲ੍
ਲ੍ੱਛਣ ਜ਼ਦਖਾਈ ਦੇਣ `ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲ੍ਈ ਜਾਿੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 6 ਜਨਿਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਡਿਿੰ ਦ ਪਾਲ ਡਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਡਕਹਾ ਡਕ ਕੋਡਿਿ-19 ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਪਡਹਲਾਂ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦੇ ਿੌਸਿ ਡਿਚ ਠਿੰਿੀਆਂ ਹਿਾਿਾਂ ਚੱ ਲਣ ਨਾਲ ਡਸਹਤ
ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਹੋਰ ਸਿੱ ਡਸਆਿਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂਿੰ ਸਾਡਰਆਂ ਨੂਿੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ
ਲਈ ਪਡਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਤਆਰੀਆਂ ਰੱ ਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਡਿਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇਆਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸਿੰ ਭਾਲ ਲਈ ਪਡਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਬਿੰਧ ਿੁਕਿੰਿਲ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦਿੰ ਡਦਆਂ ਡਸਿਲ ਸਰਜਨ ਿਾ. ਕੁਿੰ ਦਨ ਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਡਕਹਾ ਡਕ ਸ਼ੀਤ ਲਡਹਰ ਦੇ ਸਿੇਂ ਕੋਡਿਿ-19 ਤੋਂ
ਬਚਣ ਲਈ ਿਾਸਕ ਲਾਿਿੀ ਪਾਇਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਡਸਿੰ ਗ ਦਾ ਖਾਸ ਡਧਆਨ ਰੱ ਡਖਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਠਿੰਿੀਆਂ
ਹਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਰਿ ਕਪੜੇ ਲਾਿਿੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਟੋਪੀ, ਿਫਲਰ ਤੇ ਬੂਟ ਠਿੰਿੀਆਂ ਹਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਡਿਚ
ਸਹਾਈ ਹਿੰ ੁੁਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਤ ਲਡਹਰ ਡਿਚ ਡਿਆਦਾ ਘੁਟਣ ਿਾਲੇ ਕਪੜੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਡਕਉਂਡਕ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਨ ਦਾ ਪਰਿਾਹ ਘੱ ਟ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਸ਼ਰੀਰ ਡਿਚ ਡਬਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂਿੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਡਟਕ ਆਹਾਰ ਡਜਿੇਂ ਡਿਟਾਡਿਨ
ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਆਡਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਿਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।
ਡਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਡਕਹਾ ਡਕ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਿਾਨ ਘੱ ਟ ਹੋਣ, ਨਾ ਰੁਕਣ ਿਾਲੀ ਕਿੰ ਬਨ ਲਗਣ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚੱ ਲੇ ਜਾਣ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ,
ਜੁਬਾਨ ਦਾ ਲੜਖੜਾਨਾ ਆਡਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਡਦਖਣ `ਤੇ ਤੁਰਿੰਤ ਿਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਡਲਆ ਜਾਿੇ।ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਸ਼ੀਤ ਲਡਹਰ ਦੇ ਸਿੇਂ
ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਬਿਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਿਨਾ ਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਜਿੇਂ ਡਕ ਫਲੂ ਚਲਣਾ, ਸਰਦੀ, ਖਿੰ ਘ ਅਤੇ ਜੁਕਾਿ ਆਡਦ ਦੇ
ਲਛਣ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਿਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਿੇ।ਉਨਹਾ ਡਕਹਾ ਡਕ ਸ਼ੀਤ ਲਡਹਰ ਦੇ ਸਿੇਂ ਕਰੋਡਨਕ ਡਬਿਾਰੀਆਂ ਡਜਿੇਂ ਡਕ ਸ਼ੁਗਰ,
ਹਾਈ ਬਲਿ ਪਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਿਰੀਜ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਿਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ, ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ
ਡਿਅਕਤੀ ਡਜਨਹਾਂ ਦੀ ਉਿਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਡਖਆਲ ਰੱ ਡਖਆ ਜਾਿੇ।
ਿਾ. ਪਾਲ ਨੇ ਡਕਹਾ ਡਕ ਕਿਰੇ ਡਿਚ ਿੈਨਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਹੋਣ `ਤੇ ਹੀ ਰੂਿ ਹੀਟਰ, ਬਲੌ ਰ ਆਡਦ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।
ਕਿਰੇ ਡਿਚ ਕੋਲੇ ਿਾਲੀ ਅਿੰ ਗੀਠੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੇ ਡਕਉ਼ਡਕ ਕੋਲੇ ਦੇ ਜਲਣ `ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਿੋਨੋਆਕਸਾਈਿ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰ ਦੀ
ਹੈ ਿੋ ਡਕ ਿੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਡਜਿੇਂ ਖਾਣਾ, ਪਟਰੋਲ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਚਾਰਜਰ, ਦਿਾਈਆਂ ਆਡਦ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ
ਅਗਾਂਉਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਕੋਲਿ ਿੇਿ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂਿੰ ਤਾਕਤ ਲਈ
ਆਿ ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਕੋਲਿ ਿੇਿ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਰਜਾਤੀ ਿਧਣ `ਚ ਿੀ ਡਦੱ ਕਤ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਿਿੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਠਡਹਰਨ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸ ਕਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ
ਡਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਿੀ ਹਿਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਐਿਰਜਿੰ ਸੀ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਿਰੂਰੀ ਦਿਾਈਆਂ ਲਾਿਿੀ ਡਤਆਰ ਰੱ ਖੀਆਂ
ਜਾਣ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਪਰੋੋੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਅਜ਼ਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼
3759 ਲ੍ੋ ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੋਏ ਜ਼ਸਹਤਯਾਬ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 6 ਜਨਿਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਡਿਿੰ ਦ ਪਾਲ ਡਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਲਾਈਿ ਪਰੋੁੋਗਰਾਿ ਦੌਰਾਨ ਡਿਲਾ ਿਾਸੀਆਂ
ਲਈ ਅਡਹਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨਾਂ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਡਿਲਾ ਫਾਡਿਲਕਾ ਦੇ 3759 ਕਰੋੁੋਨਾ ਿਰੀਜ ਕਰੋੁੋਨਾ
ਡਖਲਾਫ ਜਿੰ ਗ ਡਜੱ ਤ ਦੇ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋੁੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਪੂਰੇ ਡਜਲੇ ਡਿੱ ਚ 3861 ਕਰੋੁਨ
ੋ ਾ ਪਾਜੀਡਟਿ ਕੇਸ ਸਾਹਿਣੇ ਆਏ
ਹਨ।ਡਿਲੇ ਅਿੰ ਦਰ ਹੁਣ ਐਕਡਟਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ 34 ਰਡਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 68 ਜਡਣਆਂ ਦੀ ਿੌਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਅੱ ਜ ਡਿਲੇ ਅਿੰ ਦਰ 4 ਜਡਣਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂਿੰ ਿਾਤ ਡਦੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਜਡਣਆਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ
ਪਾਜੀਡਟਿ ਆਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਿੈਕਡਸਨ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਿੇਂ ਹਰੇਕ ਡਿਅਕਤੀ ਿੱ ਲੋਂ ਿਾਸਕ ਿਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਸਿਾਡਜਕ ਦੂਰੀ ਿੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੀ ਜਾਿੇ।
ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਕੋਡਿਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਦੇ ਿੌਸਿ ਡਿਚ ਠਿੰਿੀਆਂ ਹਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿੀ ਪਰੇਡਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਹਰੇਕ
ਡਿਅਕਤੀ ਨੂਿੰ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂਿੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਢੱ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਿਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਇਹ ਠਿੰਿੀਆਂ ਹਿਾਿਾਂ
ਡਸਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਡਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਲੋ ੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ,
ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱ ਚੇ ਠਿੰਿੀਆਂ ਹਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਾਸ ਪਰਹੇਿ ਰੱ ਖਣ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਮੋਟਰ ਿਹੀਕਲ੍ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਤਜ਼ਹਤ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਨੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਚਲ੍ਾਈ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 6 ਜਨਿਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਡਿਿੰ ਦ ਪਾਲ ਡਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਦੇ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਿੋਟਰ ਿਹੀਕਲ ਿੁਡਹਿੰ ਿ ਦੇ ਤਡਹਤ ਫਾਡਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸ
ਿੀ ਐਿ ਕਿ ਰਡਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਰੀ ਕੇਸ਼ਿ ਗੋਇਲ ਨੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਡਕਿੰ ਗ ਿੁਡਹਿੰ ਿ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਾਗਿਾਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਟਰੈਡਫਕ ਡਨਯਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਨ ਿੀ ਕੱ ਟੇ।
ਇਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦਿੰ ਡਦਆਂ ਫਾਡਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸ ਿੀ ਐਿ ਕੇਸ਼ਿ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਿੋਟਰ ਿਹੀਕਲ ਿਾਹਨ ਿੁਡਹਿੰ ਿ
ਤਡਹਤ ਅੱ ਜ ਫਾਡਿਲਕਾ ਦੇ ਟਰੱ ਕ ਯੂਨੀਅਨ ਚੌਕ `ਤੇ ਚੈਡਕਿੰ ਗ ਿੁਡਹਿੰ ਿ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਡਜਿੰ ਨਾ ਿਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਾਹਨ ਦੇ ਕਾਗਿਾਤ ਿੁਕਿੰਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ ਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ਲੋਂ ਉਨਹਾ ਡਖਲਾਫ ਆਉਣ
ਿਾਲੇ ਡਦਨਾਂ ਡਿੱ ਚ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਿਾਡਪਆਂ ਨੂਿੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਡਕ ਡਜਿੰ ਨਾ ਬੱ ਡਚਆਂ ਦੀ ਉਿਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ

ਘਟ ਹੈ ਉਹ ਪਡਰਿਾਰ ਿੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਬੱ ਡਚਆਂ ਨੂਿੰ ਿਹੀਕਲ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾ ਿੋ ਹਾਦਡਸਆਂ ਤੋਂ ਬਡਚਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਡਨਯਿਾਂ ਦੀ
ਉਲਿੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਸਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਸੜਕ ਹਾਦਡਸਆਂ ਨੂਿੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਹੈਲਿੈਂਟ ਜਰੂਰ ਪਾਉਣ। ਉਨਹਾਂ
ਡਕਹਾ ਡਕ ਜੇਕਰ ਹੈਲਿੈਟ ਪਾਇਆ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਹੈਲਿੈਂਟ ਨਾ
ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਡਖਲਾਫ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਡਦਨਾਂ `ਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰਿੰ ਭੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਟੈੈ੍ਰਡਫਕ ਇਿੰ ਚਾਰਜ ਸ. ਜਿੰ ਗੀਰ ਡਸਿੰ ਘ, ਸ. ਜਸਡਿਿੰ ਦਰ ਡਸਿੰ ਘ ਚਾਿਲਾ ਿੌਜੂਦ ਸਨ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਪੰ ਡ ਘੜੁੰ ਮੀ ਦਾ ਕੌ ਸ਼ਲ੍ ਖੁਰਾਨਾ ਸਿੈ-ਰੋਿਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ `ਚ ਕਰ ਜ਼ਰਹੈ ਿਾਧਾ
ਸਿੈ-ਰੋਿਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਸਖਲ੍ਾਈ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 6 ਜਨਿਰੀ
ਪਿੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਬੇਰੋਿਗਾਰੀ `ਤੇ ਠਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਜਥੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਂੁ-ੇ ਸਿੇਂ `ਤੇ ਰੋਿਗਾਰ ਿੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ ਉਥੇ ਸਿੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਿੌਕੇ ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਡਿਿੰ ਦ
ਪਾਲ ਡਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਸਿੈ-ਰੋਿਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਡਿਭਾਗਾਂ ਿੱ ਲੋਂ
ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਸਖਲਾਈ ਿੀ ਡਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਪਿੰ ਿ ਘੜੁਿੰ ਿੀ ਦੇ ਕੌ ਸ਼ਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ `ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੈ-ਰੋਿਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂਿੰ ਪਡਹਲ ਡਦੱ ਤੀ ਹੈ।
ਕੌ ਸ਼ਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਉਸਨੇ ਡਿਲਹਾ ਰੋਿਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਬਓਰੋ ਡਿਖੇ ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਦਰਜ ਕਰਿਾਇਆ ਸੀ ਡਜਸ
ਉਪਰਿੰ ਤ ਡਬਉਰੋ ਿੱ ਲੋਂ ਉਸਦਾ ਿੇਅਰੀ ਡਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਾਇਆ ਡਗਆ। ਕੋਸ਼ਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਆਡਖਆ ਡਕ ਿੇਅਰੀ ਡਿਭਾਗ

ਤੋਂ 15 ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਡਸਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂਿੰ ਸਿੈ-ਰੋਿਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾਅਫਜਾਈ ਡਿਲੀ।
ਿੇਅਰੀ ਫਾਰਡਿਿੰ ਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੌਜਿਾਨ ਕੌ ਸ਼ਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਉਸਨੇ 4-5 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ 60 ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਡਜਸ ਡਿਚ 16 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਡਜਸ ਡਿਚ ਗਾਂ ਤੇ ਿੱ ਝਾਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਉਸਦੇ ਡਪਤਾ ਖੇਤੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਨੇ ਰਿਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱ ਕਰ `ਚ ਡਨਕਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਡਪਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿੇਅਰੀ
ਫਾਰਡਿਿੰ ਗ ਦੇ ਧਿੰ ਦੇ ਨੂਿੰ ਅਪਣਾਇਆ।ਉਸਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਿੇਅਰੀ ਫਾਰਡਿਿੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਿਦਨ `ਚ ਕਾਫੀ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਉਸਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸਿੰ ਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ੈਿ ਬਣਿਾਇਆ ਡਜਸ ਡਿਚ ਿੇਅਰੀ ਡਿਭਾਗ ਨੇ ਿੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ
ਸਬਡਸਿੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ `ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ 25 ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਿਸ਼ੀਨ `ਤੇ ਿੀਹ ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਡਸਿੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ।
ਉਸਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਉਹ ਡਿਲਹਾ ਰੋਿਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਬਉਰੋ ਅਤੇ ਿੇਅਰੀ ਡਿਭਾਗ ਦਾ ਧਿੰ ਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਉਹ ਅੱ ਜ ਆਪਣੀ
ਆਿਦਨ `ਚ ਚੋਖਾ ਿਾਧਾ ਕਰ ਸਡਕਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੈ-ਰੋਿਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਡਕਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਨੋਜਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਡਕ ਉਹ ਿੀ ਆਪਣੇ ਸਡਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੈ-ਰੋਿਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਆਿਦਨ `ਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਸਕੱ ਤਰ ਨੇ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਸ਼ਤ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲ੍ਈ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕਲ੍ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੱ ਲ੍ਾਸ਼ੇਰੀ
ਐੱਜੁਸੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਕਲ੍ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਸਕੱ ਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰ ਬੋਧਨ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 6 ਜਨਿਰੀ
ਡਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੇਤ ਡਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟੀਡਚਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਕੱ ਤਰ ਸਕੂਲ ਡਸੱ ਡਖਆ ਡਕਰਸ਼ਨ ਕੁਿਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.
ਨੇ ਡਜਲਹਾ ਫਾਡਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਿੰਿਰੀ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਡਿਿਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੂਿੰ ਸੈਸ਼ਨ
2020-21 ਡਿੱ ਚ ਡਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤਪਰਤੀਸ਼ਤ 2021 ਨੂਿੰ ਕਾਿਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਪਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਡਹੱ ਤ ਐੱਜੁਸਟ
ੈ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰ ਬੋਧਨ
ਕੀਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ 7 ਨਿਿੰ ਬਰ 2020 ਨੂਿੰ ਿੁੱ ਖ ਿਿੰ ਤਰੀ ਪਿੰ ਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਿਡਰਿੰ ਦਰ ਡਸਿੰ ਘ ਿੱ ਲੋਂ ਡਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ-ਪਰਤੀਸ਼ਤ 2021

ਦਾ ਆਗਾਿ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਿਨੋਰਥ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਡਦਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਡਿਡਦਆਰਥੀ 90 ਫੀਸਦੀ
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਅਿੰ ਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਾਪਤ ਅਿੰ ਕਾਂ ਦੀ ਿੇਟੇਿ ਐਿਰੇਿ ਿੀ ਿੱ ਧ ਹੋਿ।ੇ ਇਸ
ਿੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਡਸਿੰ ਘ ਕੂਲੜੀਆ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਡਸੱ ਡਖਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਸਖਲਾਈ ਪਰੀਸ਼ਦ ਿੀ ਿੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਡਸੱ ਡਖਆ ਸਕੱ ਤਰ ਡਕਰਸ਼ਨ ਕੁਿਾਰ ਨੇ ਡਕਹਾ ਡਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੋਡਿਿ-19 ਸਿੰ ਕਰਿਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਈ
ਤਾਲਾਬਿੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਯੋਡਧਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਹਿਣੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਭਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਪਡਹਲਕਦਿੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਡਸੱ ਡਖਆ ਅਡਧਕਾਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਿੁਖੀਆਂ, ਅਡਧਆਪਕਾਂ, ਨਾਨਟੀਡਚਿੰ ਗ ਸਟਾਫ਼, ਡਿਿ-ਿੇ-ਿੀਲ ਿਰਕਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਕਿੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਪਿੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਹਰਾਂ ਦੇ ਪਤਿਿੰ ਤੇ ਸੱ ਜਣਾਂ ਨੇ
ਿਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਭੂਡਿਕਾ ਡਨਭਾਈ ਹੈ।
ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱ ਚ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਦਾਖਡਲਆਂ ਡਿੱ ਚ ਡਰਕਾਰਿ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਚ ਿਨ, ਬਡਰਿੰ ਗ ਿਨ
ਿੁਡਹਿੰ ਿ, ਪਿੰ ਜਾਬ ਪਰਾਪਤੀ ਸਰਿੇਖਣ ਡਿੱ ਚ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ, ਬੱ ਡਚਆਂ ਨੂਿੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਸੱ ਡਖਆ ਦੇਣ ਲਈ
ਪਿੰ ਜਾਬ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਰਚੁਅਲ ਜਿਾਤਾਂ, ਬੁੱ ਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੀਆਂ ਪਾਠਕਰਿ ਦੀਆਂ ਡਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਿੇਂ `ਤੇ
ਿਿੰ ਿ, ਿਾਪੇ ਅਡਧਆਪਕ ਿਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਡਿਲਣੀਆਂ ਡਿੱ ਚ ਬੱ ਡਚਆਂ ਅਤੇ ਿਾਡਪਆਂ ਨੂਿੰ ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂਿੰ
ਸਿਾਰਟ ਬਣਾਉਣ, ਫਰਨੀਚਰ ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿੰ ਿਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ , ਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਿਾਹੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਅਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਡਿੱ ਡਦਅਕ ਿੁਕਾਬਡਲਆਂ ਡਿੱ ਚ ਲੱਖਾਂ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਕਰਿਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਿਪੱ ਖੀ ਡਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡਹਬ
ਜੀ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਿ ਨੂਿੰ ਸਿਰਡਪਤ ਸਿਾਗਿਾਂ ਸਬਿੰ ਧੀ ਡਸੱ ਡਖਆ ਡਿਭਾਗ ਿੱ ਲੋਂ 11 ਿਿੰ ਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਡਹ-ਡਿੱ ਡਦਅਕ ਿੁਕਾਬਲੇ
ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ ਡਜਸ ਡਿੱ ਚ 3 ਲੱਖ 60 ਹਿਾਰ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ-ਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਡਲਆ ਹੈ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੌ ਿੀ ਪਰਡਤਭਾ ਖੋਜ ਪਰੀਡਖਆਿਾਂ, ਐੱਨ.ਐੱਿ.ਐੱਿ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਡਿੱ ਚ ਿੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ
ਿੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਰਿੀਂ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਲਖਾਈ ਨੂਿੰ ਸੁਿੰ ਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱ ਖਰਕਾਰੀ ਿੁਡਹਿੰ ਿ ਡਿੱ ਚ ਿਧ ਚੜਹ ਕੇ ਡਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ, ਸਕੂਲ
ਿੁਖੀਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਡਿੱ ਚ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਿੰ ਗਡਲਸ਼ ਬੂਸਟਰ ਕਲੱਬਾਂ ਡਿੱ ਚ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਕਰਿਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਡਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਡਿਿ-ਿੇ-ਿੀਲ ਿਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬੱ ਡਚਆਂ ਨੂਿੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਿਿੰ ਿ, ਈ-ਕਿੰ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਡਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱ ਡਚਆਂ ਨੂਿੰ ਪੜਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕਰਨਾ ਡਜਹੇ ਿਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂਿੰ ਇਹਨਾਂ ਡਦਨਾਂ
ਡਿੱ ਚ ਪਰਿਖਤਾ
ੁੱ
ਦੇ ਕੇ ਡਸੱ ਡਖਆ ਡਿਭਾਗ ਦਾ ਿਾਣ ਿਧਾਇਆ ਹੈ।
ਸਕੱ ਤਰ ਸਕੂਲ ਡਸੱ ਡਖਆ ਡਕਰਸ਼ਨ ਕੁਿਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰ ਬੋਧਨ ਡਿੱ ਚ ਡਕਹਾ ਡਕ ਹੁਣ ਸਿਾਂ ਹੈ ਡਕ ਡਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ-ਪਰਤੀਸ਼ਤ 2021 ਨੂਿੰ
ਸਿੰ ਿੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੋਿਾਹੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ ਦੇ ਅਿੰ ਕਡੜਆਂ ਦਾ ਡਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਡਜਹੜੇ
ਪੱ ਖਾਂ ਡਿੱ ਚ ਡਿਡਦਆਰਥੀ ਕਿਿੋਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਸੱ ਖਣ ਪਡਰਣਾਿਾਂ ਦੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਨੂਿੰ ਡਧਆਨ ਡਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱ ਡਚਆਂ ਨੂਿੰ ਬਿੀ
ਗਰੁੱ ਪ ਡਿੱ ਚ ਕਿੰ ਿ ਕਰਿਾਕੇ ਸਬਿੰ ਡਧਤ ਡਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਿਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਸੱ ਡਖਆ ਡਿਭਾਗ ਦੀਆਂ
ਡਸੱ ਡਖਆ ਸੁਧਾਰ ਟੀਿਾਂ, ਸਿੂਹ ਡਿਡਸ਼ਆਂ ਦੇ ਡਿਲਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਿੈਂਟਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਡਿਡਲਹਆਂ ਦੇ ਡਸੱ ਡਖਆ ਅਡਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਅਗਿਾਈ ਡਿੱ ਚ ਿਾਈਕਰੋ ਯੋਜਨਾਬਿੰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਿੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਿੱ ਲੋਂ ਡਦੱ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਿਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਤ-ਪਰਤੀਸ਼ਤ

ਨਤੀਜੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਡਸੱ ਡਖਆ ਡਿਭਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਚਲਾਈ ਬਿੀ ਿੇਰਾ ਡਸੱ ਡਖਆ ਸਾਥੀ ਦੀ ਿੁੱ ਖ ਿਿੰ ਤਰੀ ਿੱ ਲੋਂ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ `ਈਚ ਿਨ ਆਸਕ ਿਨ` ਿੁਡਹਿੰ ਿ ਤਡਹਤ ਡਿਡਦਆਰਥੀ ਨਾ ਕੇਿਲ ਆਪਣੇ ਬਿੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਹੀ ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛ
ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਡਧਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਿੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਡਸੱ ਡਖਆ ਅਡਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਡਿਡਸ਼ਆਂ ਦੀਆਂ
ਧਾਰਨਿਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰ ਡਕਆਂ ਦਾ ਡਨਿਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਸੱ ਡਖਆ ਸਕੱ ਤਰ ਨੇ ਸਿੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੂਿੰ ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕਰਡਦਆਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਿਾਿਲ ਟੈਸਟ
ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕਰਿ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਅਤੇ ਡਲਖਣ ਦਾ ਅਡਭਆਸ ਿੀ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਕਰਿਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿੱ ਲੋਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਖਤਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੱ ਤਰ ਸਕੂਲ ਡਸੱ ਡਖਆ ਨੇ ਿੱ ਧ ਹਾਿਰੀ ਿਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿੁਖੀਆਂ
ਅਤੇ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਨੂਿੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬਿੰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਿੀ ਿਧਾਈ ਡਦੱ ਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਨੂਿੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਡਿੱ ਚ ਪਡਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਹਿੀਂ ਤੱ ਕ ਨੈਡਤਕ ਡਸੱ ਡਖਆ
ਦਾ ਡਿਸ਼ਾ `ਸਿਾਗਤ ਡਿਿੰ ਦਗੀ ਪਡਹਲੀ ਿਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ ਡਜਸ ਦਾ ਪਾਠਕਰਿ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਹੀ ਡਤਆਰ ਕੀਤਾ ਡਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਾਜ ਦੇ ਹਰ ਿਰਗ ਿੱ ਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ। ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਡਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਿੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਜੂਸੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਿੀਡਟਿੰ ਗ ‘ਚ ਸਡਲਿੰਦਰ ਡਸਿੰ ਘ ਸਹਾਇਕ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰੇਡਨਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ
ਡਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਿੀ ਿੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਸਰਹੰ ਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲ੍ਾਇਜ਼ਨੰਗ ਲ੍ਈ 17 ਜਨਿਰੀ ਤੋਂ 20 ਫਰਿਰੀ ਤੱ ਕ ਹੋਿੇਗੀ ਨਜ਼ਹਰ ਦੀ ਬੰ ਦੀ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 6 ਜਨਿਰੀ
ਕੈਨਾਲ ਿਿੰ ਿਲ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਿੰ ਜੀਨੀਅਰ ਸਰੀ ਿੁਖਡਤਆਰ ਡਸਿੰ ਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦਿੰ ਡਦਆਂ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਸਰਹਿੰ ਦ
ਫੀਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਇਡਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰ ਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਡਜਸ ਲਈ 17 ਜਨਿਰੀ 2021 ਤੋਂ 20 ਫਰਿਰੀ ਤੱ ਕ ਸਰਹਿੰ ਦ ਫੀਿਰ ਨਡਹਰ
ਦੀ ਬਿੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਿੰ ਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਸਰਹਿੰ ਦ ਫੀਿਰ ਨਡਹਰ ਦੀ ਬੁਰਜੀ 257775 ਿ/ਸ (ਹੈਿ ਸੋਥਾ) ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੋਂ
ਡਨਕਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਨਡਹਰਾਂ ਲਾਲਾਬਾਈ ਰਾਜਬਾਹਾ ਡਸਸਟਿ, ਡਨਊ ਅਬੁਲਖੁਰਾਣਾ ਰਾਜਬਾਹਾ, ਲਿੰਬੀ ਰਾਜਬਾਹਾ ਡਸਸਟਿ, ਸੁਖਚੈਨ
ਰਾਜਬਾਹਾ ਡਸਸਟਿ, ਕੱ ਖਿਾਲੀ ਰਾਜਬਾਹਾ ਤੇ ਡਤਉਣਾ ਰਾਜਬਾਹਾ ਨਡਹਰਾ ਰੀਲਾਇਡਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰ ਿ ਦੌਰਾਨ ਬਿੰ ਦ ਰਡਹਣਗੀਆਂ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਉਦੇਕਰਨ ਿਾਈਨਰ, ਿੁਕਤਸਰ ਰਾਜਬਾਹਾ, ਰੁਪਾਣਾ ਰਾਜਬਾਹਾ, ਅਬੋਹਰ ਬਰਾਂਚ, ਡਿਚੋਂ ਡਨਕਲਣ ਿਾਲੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਨਡਹਰਾਂ ਅਿੰ ਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਡਨਰਡਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਸਰਹਿੰ ਦ ਫੀਿਰ ਨਡਹਰ ਇਕ ਅਡਹਿ
ਨਡਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਡਹਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਨੂਿੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਡਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਡਹਰ ਅਿੰ ਦਰ
ਡਨਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਬਪਾਸੀ ਦੇ ਡਹੱ ਤਾਂ ਲਈ ਨਡਹਰ ਦੀ ਰੀਲਾਇਡਨਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰ ਿ ਪਡਹਲ ਦੇ
ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਰਨਾ ਲਾਿਿੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਡਹਰ ਬਿੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਰੂਰੀ ਹੈ।

