ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਦਜ਼ਿਆਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਆਪਣੇ ਮਾ-ਜ਼ਪਓ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ਣਆ ਮਲ੍ਕੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਸਿੈ-ਰੋਿਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਜ਼ਰਹੈ ਜ਼ਪੰ ਡ ਆਜਮ ਿਾਲ੍ਾ ਦਾ ਿਸਨੀਕ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 8 ਜਨਿਰੀ
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਜਥੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ
ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਇਛਾ ਅਨਸਾਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ
ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਲੋ ਨ ਵੀ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ
ਰਹੇੇੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ.
ਅਰਵਵੂੰ ਦ ਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰ ਘ ਸੂੰ ਧ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰ ਵਦਆਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬ
ਅਨਸਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌ ਵਵਕਾਸ ਤੇ ਵਵੱ ਤ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾ
ਮੈਨੇਜਰ ਸਰੀ ਤਲਵਵੂੰ ਦਰ ਵਸੂੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ
ਵਕਤਾ ਵਕੂੰ ਨਾ ਲਾਹੇਵੂੰਦ ਸਾਵਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਵਪ੍ੂੰ ਿ
ਆਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਲਕੀਤ ਵਸੂੰ ਘ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਵਕ ਵਸਹਤ
ਪ੍ੱ ਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਂ-ਵਪ੍ਓ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਬਵਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਲਕੀਤ ਵਸੂੰ ਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦਾ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।ਉਸਦੀ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਘੱ ਟ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਵਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮ ਵਜ਼ਲਹਾ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਓਰੋ ਵਵਖੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਵਜਸ ਉਪ੍ਰੂੰ ਤ ਵਬਉਰੋ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬ ਅਨਸਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌ ਵਵਕਾਸ
ਤੇ ਵਵੱ ਤ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।ਉਸਨੇ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਾਲੇ ਵਦਵਵਆਂਗਾ ਲਈ
ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਿੀਕੈਪ੍ਿ ਫਾਇਨੈਸ ਵਿਵੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਇਆ
ਵਗਆ।
ਮਲਕੀਤ ਵਸੂੰ ਘ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰਪ੍ਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਵਦੱ ਤਾ ਵਗਆ।ਵਦਵਵਆਂਗ ਹੋਣ
ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱ ਖੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਪ੍ੂੰ ਿ ਵਵਚ ਕਵਰਆਣੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ।ਉਹ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਵਕ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲਗ ਪ੍ਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ
ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੈਅ ਵਦਲੋਂ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੂੰ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਵਚ ਸਵਹਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਹਨਰ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ
ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ ਡਰਾਈ-ਰਨ ਹੋਇਆ ਸਫਲ੍ਤਾਪੂਰਿਕ ਸੰ ਪੰ ਨ
ਜ਼ਜਲ੍ੇ ਦੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ `ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਕ ਡਜ਼ਰਲ੍
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 8 ਜਨਿਰੀ
ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਾ. ਕੂੰ ਦਨ ਕੇ ਪ੍ਾਲ ਨੇ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਤੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਵਜਲੇ `ਚ ਕੋਰੋਨਾ
ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਿਰਾਈ ਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਵਗਆ ਜ਼ੋ ਵਕ ਸਫਲਤਾਪ੍ਰਵਕ ਸੂੰ ਪ੍ੂੰ ਨ ਹੋਇਆ।ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਅਵਭਆਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ, ਸਬ ਿਵੀਜ਼ਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਖਈ ਖੇੜ੍ਾ ਵਵਖੇ
ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਹ ਿਰਾਈ ਰਨ ਵਸਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੜ੍ੇ ਿਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਵਵਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ
ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪ੍ਰਵਕ ਮਕੂੰ ਮਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।
ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਿਰਾਈ ਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੂੰ ਤਵ ਵਕ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਸ ਕੋਵਵਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਤਆਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਵਚਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਰਵਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ
ਵਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਝ ਵਸਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਵਭਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਅਵਭਆਸ ਦੌਰਾਨ
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਵਸਹਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਕਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ `ਚ ਮਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਲੋ ੜ੍ੀਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਿਰਾਈ ਰਨ ਵਵਚ 5-5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਜਸ ਵਵਚ 2 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, 1 ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ
ਵਰਕਰ, 1 ਕੂੰ ਵਪ੍ਉਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਤੇ 1 ਪ੍ਵਲਸ ਮਲਾਜ਼ਮ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਜ਼ਲਹਾ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ ਮੈਿਮ ਕਵਵਤਾ, ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਿਾ. ਰੋਵਹਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਿਾ. ਗਗਨਦੀਪ੍ ਵਸੂੰ ਘ, ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰੀ
ਰਾਜੇਸ਼ ਕਮਾਰ ਅਧੀਨ ਮਕੂੰ ਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਾਸ ਮੀਿੀਆ ਅਫਸਰ ਅਵਨਲ ਧਾਮ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਸਮ ਦੀ
ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ।ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸਬੂੰ ਧੀ ਮੀਿੀਆ ਕਰਮੀ
ਆਪ੍ਣਾ ਵੱ ਢਮਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਲੋ ਕਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਗਰਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ
ਸਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

