çëåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã³êðÕ ÁëÃð, ëÅÇ÷ñÕÅ
ê¶âÅ ò¼ñ¯º Çê³â» ÇòÚ Ã¯ñð ÃàðÆà ñÅÂÆà» ñ×òÅÀ°ä ñÂÆ Çòô¶ô À°êðÅñÅ
ÃðÕÅð ò¼ñ¯º Çç¼åÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ï¯×çÅé
ëÅÇ÷ñÕÅ AI îÅðÚ
ÇâêàÆ ÕÇîôéð Ã. ÁðÇò³ç êÅñ ÇÃ³Ø Ã³è± é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ê³ÜÅì ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ò¼Ö-ò¼Ö ñ¯Õ íñÅÂÆ ÃÕÆî»
ÚñÅÂÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» Ôé ÇÜÃ åÇÔå ñ¯Õ» ù ÃÔ±ñå» êÌçÅé ÕÆåÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ÔéÍÀ°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ
ê³ÜÅì ÃðÕÅð ò¼ñ¯º Çê³â» ÇòÚ Ã¯ñð ÃàðÆà ñÅÂÆà» ñ×òÅÀ°ä ñÂÆ Çòô¶ô À°êðÅñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ À°é·»
ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ñÅÔÅ ê³ÜÅì ÁËéðÜÆ ÇâòËñêîËºà Â¶Ü³ÃÆ (ê¶âÅ) ò¼ñ¯º î°Ô¼ÂÆÁÅ ÕðòÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ
ÇÂÃ Ãì³èÆ òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ Çç³ÇçÁ» ê³ÜÅì ÁËéðÜÆ ÇâòËñêîËºà Â¶Ü³ÃÆ ç¶ Ç÷ñ·Å îËé¶Üð ÃÌÆ ×°ðîÆå ÇÃ³Ø é¶
ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Çê³â» ÇòÚ Ã¯ñð ÃàðÆà ñÅÂÆà» ñ×òÅÀ°ä ñÂÆ Çòô¶ô ÃÕÆî ÚñÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ Ã¯ñð ÃàðÆà
ñÅÂÆà» ñ×òÅÀ°ä çÆ Õ°¼ñ ÕÆîå AD Ô÷Åð BEI ð°êÂ¶ ÔËÍÀ°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Ã¯ñð ÃàðÆà ñ×ÅÀ°ä ÇòÚ
ÃðÕÅð ò¼ñ¯º òÆ Çòô¶ô ÃÇÔï¯× Çç¼åÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÃðÕÅð ò¼ñ¯º Ã¯ñð ÃàðÆà ñÅÂÆà» ñ×ÅÀ°ä ñÂÆ D@GD
ð°êÂ¶ çÅ ï¯×çÅé Çç¼åÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ñÅíêÅåðÆ ù A@AHE ð°êÂ¶ çÆ ðÕî ÁçÅ ÕðéÆ êò¶×ÆÍÀ°é·»
ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÃ ñÅ×å ÇòÚ ÃðàÆà ñÅÂÆà» çÆ ê³Ü ÃÅñ çÆ ×Åð³àÆ Áå¶ ÃñÅéÅ ð¼Ö ðÖÅò ôÅîñ ÕÆåÅ
Ç×ÁÅ ÔËÍÀ°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÃðÔ¼çÆ Ö¶åð ç¶ Çê³â» ù Çòô¶ô åòÜ¯º Çç¼åÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ
À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ñÅÂÆà» ôÅî Ãî¶º ÁÅêç¶ ÁÅê Ú¼ñ Ü»çÆÁ» Ôé Áå¶ Ãò¶ð Ãî¶º ÁÅêä¶ ÁÅê ì³ç Ô¯
Ü»çÆÁ» ÔéÍÀ°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ñÅÂÆà» ñ×òÅÀ°ä ç¶ ÚÅÔòÅé Çê³â òÅÃÆ ÇéðèÅðå ÇìéË êåð êÌ¯ëÅðîÅ
ÇòíÅ× çÆ òËìÃÅÂÆà www.peda.gov.in å¯º âÅÀ°éñ¯â Õð ÃÕç¶ Ôé Áå¶ ñ¯óÆºçÆ ðÅôÆ çÅ Çâî»â âðÅëà
ìäÅÕ¶ î°¼Ö çëåð Ú³âÆ×ó· ÇòÖ¶ í¶÷ ÃÕç¶ ÔéÍòè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ @AGB-BFFCCBH, BFFCCHB,
IE@AD-CDDHH Áå¶ IDFCD-HBHG@ Óå¶ Ã³êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ À°é·» Çê³â òÅÃÆÁ» ù ÁêÆñ ÕÆåÆ
ÇÕ ÇÂÃ ÃÕÆî çÅ ò¼è å¯º ò¼è ñÅÔÅ ÇñÁÅ ÜÅò¶Í

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਪੰ ਜਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪਰੀਜ਼ਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਪਲ੍ੋ ਡ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱ ਚੇ ਅਮਲ੍ੇ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਸਲ੍ਾਘਾਯੋਗ ਕੰ ਮ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 19 ਮਾਰਚ
ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲ੍ੀਮੈਂਟਰੀ ਡਾ. ਸਿਵੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੁੱ ਲ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਪੰ ਜਵੀਂ
ਜਮਾਤ ਦੀ ਲ੍ਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਰੀਜ਼ਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਸਲ੍ਾਘਾਯੋਗ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍
ਜ਼ਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਲ੍ੁੱਸਟਰ ਦੇ ਸੀਐਚਟੀ ਵੁੱ ਲ੍ੋ ਆਪਣੇ ਕਲ੍ੁੱਸਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲ੍ਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਸਬੰ ਿੀ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਪੇਪਰ ਵੰ ਡਣ
ਤੋ ਮਾਰਜ਼ਕੰ ਗ ਤੁੱ ਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਬੰਿ ਬੜੇ ਸਚੁੱ ਜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸਜ਼ਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੰ ਜ਼ਪਊਟਰ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੁੱ ਿਣ ਵਾਲ੍ੇ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਮਾਰਜ਼ਕੰ ਗ ਤੋ ਬਾਅਦ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਕੂਲ੍ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ੍ ਤੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਪਲ੍ੋ ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਭਾਗ
ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨਸਾਰ ਪੇਪਰ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਦਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਜ਼ਨਪਟਾਉਣਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਇਹ ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ
ਤੁੱ ਕ ਉਕਤ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਪਟਾਉਦੇ ਹਨ।
ਕਲ੍ੁੱਸਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਤੋ ਸੀਐਚਟੀ ਪਸ਼ਪਾ ਕਮਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਅਜ਼ਨਲ੍ ਜਾਸੂਜਾ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਮਾਰ,
ਕਲ੍ੁੱਸਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੋ ਇੰ ਚਾਰਜ ਸੀਐਚਟੀ ਜ਼ਰੰ ਪਲ੍ ਡੋਡਾ, ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਸੋਨੰ ੂ ਬਵੇਜਾ, ਸੰ ਜੀਵ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੰਦ,
ਕਲ੍ੁੱਸਟਰ ਨੰ 2 ਤੋ ਸੀਐਚਟੀ ਜ਼ਤਰਪਤਾ ਰਾਣੀ, ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਜ਼ਰੰ ਸ਼ੂ ਜਾਸੂਜਾ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌ ਰ, ਕਲ੍ੁੱਸਟਰ ਕਰਨੀ ਿੇੜਾ ਤੋਂ ਸੀਐਚਟੀ
ਹਨੂੰਮਾਨ ਰਾਮ ,ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਹਲ੍ ਬਾਂਸਲ੍, ਕਲ੍ੁੱਸਟਰ ਜੰ ਡਵਾਲ੍ਾ ਿਰਤਾ ਤੋ ਸੀਐਚਟੀ ਅੰ ਜੂ ਰਾਣੀ, ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਅਸ਼ੋਕ ਜ਼ਮੁੱ ਢਾ,
ਮੈਡਮ ਜ਼ਸ਼ਿਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਰਜ਼ਪੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਕਲ੍ੁੱਸਟਰ ਸਲ੍ੇ ਮਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੀਐਚਟੀ ਪਰਵੀਨ ਕੌ ਰ, ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਮਨੋਜ ਕਮਾਰ, ਅਜ਼ਮਤ
ਛਾਬੜਾ, ਸਮੂਹ ਪੜਹੋ ਪੰ ਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰ ਜਾਬ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਜ਼ਨਗਰਾਨ ਅਮਲ੍ੇ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਸਲ੍ਾਘਾਯੋਗ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਲ੍ੋ ਕ ਅਦਾਲ੍ਤ 10 ਅਪਰਲ੍
ੈ ਨੂੰ ਲ੍ਗਾਈ ਜਾਏਗੀ :ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਿੁੱ ਜ
ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਸਲ੍ਾਹ ਲ੍ਈ ਡਾਇਲ੍ ਕਰੋ 1968 :ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਰਾਵਲ੍
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 19 ਮਾਰਚ
ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਲ੍ੀਗਲ੍ ਸਰਜ਼ਵਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਦੁੱ ਲ੍ੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰ ਗਲ੍ਾ, ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁੱ ਜ-ਕਮ-ਮਾਣਯੋਗ ਚੈਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ,
ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ 10 ਅਪਰਲ੍
ੈ 2021 ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲ੍ਾਲ੍ਬਾਦ ਜ਼ਵਿੇ
ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਲ੍ੋ ਕ ਅਦਾਲ੍ਤ ਲ੍ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲ੍ੋ ਕ ਅਦਾਲ੍ਤ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲ੍ੇ ਲ੍ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰੀ ਰਾਜ ਪਾਲ੍ ਰਾਵਲ੍, ਸਕੁੱ ਤਰ, ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਲ੍ੋ ਕ
ਅਦਾਲ੍ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਜੁੱ ਥੇ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਮਲ੍ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾ ਦੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱ ਚਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।ਲ੍ੋ ਕ
ਅਦਾਲ੍ਤ ਦਆਰਾ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਆਪਸੀ ਦਸ਼ਮਣੀ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੁੱ ਿਦਾ ਹੈ।ਲ੍ੋ ਕ ਅਦਾਲ੍ਤ ਜ਼ਵੁੱ ਚ
ਫੈਸਲ੍ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਲ੍ੁੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਜ਼ਪਸ ਜ਼ਮਲ੍ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਫੈਸਲ੍ੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲ੍ਤ ਦੀ
ਜ਼ਡਗਰੀ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲ੍ੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ੍ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਜ਼ਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲ੍ੋ ਕ ਅਦਾਲ੍ਤ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਫੈਸਲ੍ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੁੱ ਿ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿ ਲ੍ਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਬੰ ਿ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਕਚਜ਼ਹਰੀ ਜ਼ਵਿੇ ਸਜ਼ਥਤ ਫਰੰ ਟ ਆਜ਼ਫਸ
ਪਹੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1968 ਜਾਂ 261500 `ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਨਵ ਜ਼ਨਯਕਤ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਰੋਿਾ ਜ਼ਸਿਲ੍ਾਈ ਅੁੱ ਜ ਤੋਂ ਸਰੂ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 19 ਮਾਰਚ
ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਜੇਇੰਦਰ ਜ਼ਸੰ ਗਲ੍ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਸਕੁੱ ਤਰ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ
ਕਮਾਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨਸਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਕੂਲ੍ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ
ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਹਾਲ੍ ਹੀ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਨਯਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਜ਼ਦਨਾ
ਜ਼ਸਿਲ੍ਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅੁੱ ਜ ਤੋਂ ਆਰੰ ਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਿੇ ਇਹ
ਜ਼ਸਿਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ.ਜ਼ਸ) ਡਾ.ਜ਼ਿ੍ਲ੍ੋ ਚਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੁੱ ਿੂ ਅਤੇ
ਡਾਈਟ ਜ਼ਫਰੋਿਪਰ ਦੇ ਜ਼ਪਰੰ ਸੀਪਲ੍ ਸਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਯੋਗ ਰਜ਼ਹਨਮਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਰੂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸਜ਼ਿਆ ਅਫਸਰ ਡਾ ਜ਼ਸੁੱ ਿੂ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਬੰ ਿੀ ਮਕੰ ਮਲ੍ ਸਾਰਨੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਸਬੰ ਿਤ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ
ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲ੍ਾਕ ਮੈਂਟਰ (ਅੰ ਗਰੇਿੀ, ਗਜ਼ਣਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰ ਸ) ਇਸ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ।ਡਾ ਜ਼ਸੁੱ ਿੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ
ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਬਰਜਮੋਹਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨਵ ਜ਼ਨਯਕਤ ਹੋਏ
ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜ਼ਵੁੱ ਿ ਲ੍ਈ ਸ਼ੁੱ ਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ। ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈ.ਜ਼ਸ. ਜ਼ਬਰਜਮੋਹਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਹੋਇਆ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰ ਨ ਜ਼ਬੰ ਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ
ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੌਤਮ ਗੌੜ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਚਾਰ ਜ਼ਵਜ਼ਸ਼ਆਂ ਦੀ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਅਲ੍ੁੱਗ-ਅਲ੍ੁੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ।ਅੰ ਗਰੇਿੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਿਆ ਦੇ 135 ਨਵ-ਜ਼ਨਯਕਤ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟਰਜ਼ੇ ਨੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ੍
ਲ੍ੜਕੇ ਅਬੋਹਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ੍ ਲ੍ੜਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ੍ ਕੰ ਜ਼ਨਆ
ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਜ਼ਵਿੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਿਮੀਜਾ ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗਜ਼ਣਤ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਿਤ 139 ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ੍ ਬਰਾਂਚ
ਅਬੋਹਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ੍ ਲ੍ੜਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ੍ ਕੰ ਜ਼ਨਆ
ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਜ਼ਵਿੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੁੱ ਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਡੀ ਐਮ ਨਰੇਸ਼ ਕਮਾਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਨ
ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਿਤ 174 ਨਵ ਜ਼ਨਯਕਤ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ੍ ਕੰ ਜ਼ਨਆ ਅਬੋਹਰ,
ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ੍ ਲ੍ੜਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ੍ ਕੰ ਜ਼ਨਆ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਜ਼ਵਿੇ
ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗਰਜ਼ਛੰ ਦਰ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਨਵ ਜ਼ਨਯਕਤ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਵੁੱ ਚ
448 ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਜ਼ਸਿਲ੍ਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਪਰੰ ਸੀਪਲ੍ ਰਾਜ ਕਮਾਰ ਵਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ੍
ਲ੍ੜਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, ਜ਼ਵਜੈਪਾਲ੍ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ੍ ਅਫ਼ਸਰ ਬਡੀਿ ਅਤੇ ਡੀ ਐਮ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਜ਼ਸਕੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਵਡ ਦਾ ਿਤਰਾ ਵੁੱ ਡਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਰੁੱ ਿੇ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ- ਜ਼ਡਪਟੀ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੁੱ ਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਨਾਲ੍ ਪਾਲ੍ਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
ਵੈਕਸੀਨ ਜਰੂਰ ਲ੍ਗਵਾਓ
ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ 28 ਨਵੇਂ ਕੇਸ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 19 ਮਾਰਚ:
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਿੂ ਨੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਵੁੱ ਿਦੇ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ੍ ਵੁੱ ਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ
ਲ੍ਈ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੁੱ ਡੇ ਜ਼ਹੁੱ ਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ੍ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ
ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੁੱ ਛਲ੍ੇ ਕਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਪਸਾਰ ਵਿੇਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ੍ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਣ ਵਿੇਰੇ
ਸਾਵਿਾਨੀ ਰੁੱ ਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੁੱ ਿੋ, ਭੀੜ ਭਾੜ
ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਘੁੱ ਟ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਜਾਓ, ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਰੁੱ ਿੋ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁੱ ਥ ਿੋਂਦੇ ਰਹੋ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਿੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੋਜ਼ਵਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਬਲ੍ਕਲ੍ ਮਫ਼ਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ਕ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਡਰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲ੍ਦੀ ਪਤਾ ਲ੍ੁੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਇਸਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਇਲ੍ਾਜ ਦੀ ਸਹਲ੍ਤ ਜ਼ਮਲ੍ ਜਾਣ ਨਾਲ੍ ਉਹ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲ੍ਗਾਉਣ। ਸਾਰੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲ੍ਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਮਫ਼ਤ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 60 ਸਾਲ੍ ਤੋਂ ਵੁੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਅਤੇ 45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲ੍ੋ ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲ੍ਗਵਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 250 ਰਪਏ ਜ਼ਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਪੁੱ ਛਲ੍ੇ 24 ਘੰ ਜ਼ਟਆਂ ਜ਼ਵਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਜ਼ਲ੍ਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਜ਼ਵਚ ਹਣ
ਤੁੱ ਕ ਕੁੱ ਲ੍ 4107 ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਪੁੱ ਛਲ੍ੇ 24 ਘੰ ਜ਼ਟਆਂ ਜ਼ਵਚ 28 ਲ੍ੋ ਕ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਆਏ ਹਨ। ਹਣ ਤੁੱ ਕ 3918 ਲ੍ੋ ਕ ਠੀਕ ਹੋ
ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਜਦ ਜ਼ਕ ਅੁੱ ਜ ਵੀ 8 ਲ੍ੋ ਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਜ਼ਵਚ 114 ਐਕਜ਼ਟਵ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹਣ ਤੁੱ ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ
ਜ਼ਵਚ 75 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

