ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਜ਼ਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਵਾਡਕਾਪਟਰ (ਡਰੋਨ ਕੈਿਰੇ) ਦੀ ਵਰਤੋ ’ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 6 ਅਪਰੈਲ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਜ਼ ਿੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਫੌਿਦਾਰੀ ਿਾਬਤਾ ਸਿੰ ਘਤਾ 1973 (ਐਕਟ
ਨਿੰ: 2 ਆਫ 1974) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਜ਼ਿਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
’ਚ ਕ ਾਡਕਾਪਟਰ (ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ) ਦੀ ਰਤਂੋੋ ’ਤੇ ਪਾਬਿੰ ਦੀ ਦੇ ਿੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਇਿ
ਿੁਕਮ 31 ਮਈ 2021 ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਜ਼ਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਿਾਰੀ ਿੁਕਮਾਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਆਮ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ੱ ਲੋਂ ਜ਼ਮਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ,
ਜ਼ ਆਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕ ਾਡਕਾਪਟਰ (ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ) ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਨੂਿੰ ਿਤਰਾ ਿੋਣ ਦਾ ਿਦਸ਼ਾ ਰਜ਼ਿਿੰ ਦਾ ਿੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਉਡਾਉਣਾ ‘‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ
ਜ਼ਸ ਲ ਰੀਮੋਟੀਲੀ ਪਾਇਲਜ਼ਟਡ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ’’ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਨਰਲ ਆਫ ਜ਼ਸ ਲ ਏ ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ
ੀ ਉਲਿੰਘਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਿਾਲਾਤ ਨੂਿੰ ਮੁੱ ਿ ਰੱ ਿਜ਼ਦਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ ੱ ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂਿੰਨ ਦੀ
ਸਜ਼ਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਨੂਿੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਿੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਧਾਰਜ਼ਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਲਈ ਪਜ਼ਿਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱ ਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 6 ਅਪਰੈਲ
ਜ਼ਿਲਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਜ਼ ਿੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਿਦੂਦ ਜ਼ ਚ ਪਿੰ ਿਾਬ ਜ਼ ਲੇ ਿ ਅਤੇ ਸਮਾਲ
ਟਾਊਨਿ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਫੌਿਦਾਰੀ ਿਾਬਤਾ ਸਿੰ ਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜ਼ਪਿੰ ਡਾਂ ਅਤੇ
ਕਸਜ਼ਬਆਂ ਦੇ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਿਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਨੂਿੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ ਚ ਰੱ ਿਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਪਿੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਿ ਪਿੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ
ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਿਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱ ਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਿੀਆਂ ਨੂਿੰ ਪਜ਼ਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਿਨ। ਇਿ ਿੁਕਮ 31 ਮਈ 2021 ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਜ਼ਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੇ ਜ਼ਦਨੀ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਿਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ੱ ਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ
ਘਟਨਾ ਾਂ ਿੋਇਆ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਜ਼ਣਆ ਰਜ਼ਿਿੰ ਦਾ ਿੈ ਜ਼ਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਿਾਨ ਮਾਲ ਨੂਿੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁਿੰ ਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਹਾਂ ਿਾਲਤਾਂ ਜ਼ ਚ ਇਿ ਿਰੂਰੀ ਿੈ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਪਿੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਜ਼ਬਆਂ ਜ਼ ਚ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਿਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਰਆਦਾ ਨੂਿੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਜ਼ਿਆ ਿਾ ੇ ਤਾਂ ਿੋ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਿਾਨਾਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੂਿੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਿੁਿੰ ਚ ਸਕੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹੇ ਜ਼ ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂਿੰਨ

ਦੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਣ ਅਤੇ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਿਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਲਈ ਢੁਕ ੇਂ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ
ਤਜ਼ਿਤ ਇਿ ਿੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਿਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਲਈ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 24
ਘੰ ਟੇ ਜ਼ਡਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 6 ਅਪਰੈਲ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਜ਼ ਿੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਫੌਿਦਾਰੀ ਿਾਬਤਾ ਸਿੰ ਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਮਲੇ
ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ
ਲਈ ਸਬਿੰ ਧਤ ਜ਼ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ/
ਕਰਮਚਾਰੀ/ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ 24 ਘਿੰ ਟੇ ਲਈ ਜ਼ਡਊਟੀ ਲਗਾਈ ਿਾ ੇ, ਤਾਂ ਿੋ ਜ਼ਕਸੇ ੀ ਿਿੇਬਿੰਦੀ ੱ ਲੋਂ ਰੋਸ਼ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ
ਕਾਰ ਾਈ ਨੂਿੰ ਰੋਜ਼ਕਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਿ ਿੁਕਮ 31 ਮਈ 2021 ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਜ਼ਿਣਗੇ।
ਿੁਕਮਾਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਅਕਸਰ ਿੀ ੇਿਣ ਜ਼ ੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ੱ ਿ- ੱ ਿ ਿਿੇਬਿੰਦੀਆਂ ੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੰ ਗਾਂ ਨੂਿੰ
ਮਨ ਾਉਣ ਲਈ ਅਣਅਜ਼ਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ੱ ਿ- ੱ ਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜ਼ਿਸ ਜ਼ ੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਿਨ ਤੇ ਚੱ ੜ ਕੇ ਆਤਮਦਾਿ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਨਾਂ ਿਾਲਾਤਾਂ ਨੂਿੰ ਨਜ਼ਿੱ ਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਜ਼ਬਲਜ਼ਡਿੰ ਗਾਂ/ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜਕੇ ੱ ਿ- ੱ ਿ ਿਿੇਬਿੰਦੀਆਂ
ੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਾਲੇ ਰੋਸ਼ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂਿੰ ਰੋਜ਼ਕਆ ਿਾਣਾ ਿਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਨਾਂ ਿੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲਘਿੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ ੱ ਚ
ਸਬਿੰ ਧਤ ਜ਼ ਭਾਗ ਦੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁੱ ਿੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇ ਾਰੀ ਜ਼ਫਕਸ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਪੰ ਜ ਜਾਂ ਪੰ ਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱ ਠੇ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 6 ਅਪਰੈਲ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟੇੇ੍ਰਟ ਸ. ਅਰਜ਼ ਿੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਫ਼ੌਿਦਾਰੀ ਿਾਬਤਾ ਸਿੰ ਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਮਲੇ
ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜ਼ਿਲੇ ਅਿੰ ਦਰ ਪਿੰ ਿ ਿਾਂ ਪਿੰ ਿ ਤੋਂ ਧੇਰੇ ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱ ਠੇ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬਿੰ ਦੀ ਦੇ
ਿੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਇਿ ਿੁਕਮ 31 ਮਈ 2021 ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਜ਼ਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ੱ ਲੋਂ ਿਾਰੀ ਿੁਕਮਾਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਜ਼ਿਲੇ ਅਿੰ ਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂਿੰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਣ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਿਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਿੀ ਦੇ ਮੱ ਦੇ-ਨਿਰ ਪਿੰ ਿ ਿਾਂ ਪਿੰ ਿ ਤੋਂ ਧੇਰੇ ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱ ਠੇ ਿੋਣ ਿਾਂ ਿਨਤਕ ਿਾ ਾਂ ਤੇ

ਮੀਜ਼ਟਿੰ ਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਿਲੂਸ ਕੱ ਢਣ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਿਾ ਾਂ ਤੇ ਉਤੇਜ਼ਿਕ
ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਦੇ ਿੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ ੱ ਚ ੱ ਿ- ੱ ਿ
ਿਿੇਬਿੰਦੀਆਂ/ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਿੰ ਗਠਨਾਂ ੱ ਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਿੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ, ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ ਆ ਾਿਾਈ
ਜ਼ ੱ ਚ ਜ਼ ਘਨ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਮ ਿਨ-ਿੀ ਨ ਅਸਤ-ਜ਼ ਅਸਤ ਿੋਣ ਦਾ ੀ ਡਰ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਿਨਤਕ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਿੰ ਗ ਿੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਨਿੱਿੀ ਿਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋਣ ਦਾ ੀ ਅਿੰ ਦੇਸ਼ਾ ਰਜ਼ਿਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਜ਼ਿਸ ਦੌਰਾਨ
ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂਿੰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਨੂਿੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਿਣਾ ਬਿੁਤ ਿਰੂਰੀ ਿੈ।
ਇਿ ਿੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਕਰ ਰਿੇ ਪੁਜ਼ਲਸ, ਫੌਿ ਦੇ ਿ ਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ ਆਿ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ
ਮਾਤਮੀ ਿਲੂਸ ਅਤੇ ਉਿ ਸਾਰੀਆਂ ਿਾ ਾਂ ਜ਼ਿਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰ ਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ/ਉੱਪ ਮਿੰ ਡਲ
ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲਈ ਿੋ ੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿੋ ੇਗਾ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਈਚ ਵੰ ਨ ਬਜ਼ਰੰ ਗ ਵੰ ਨ ਿੁਜ਼ਿੰ ਿ ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਜਲਹਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਿਾਜ਼ਪਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਾਇਿਰੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਿੇ ਬਜ਼ਚਆਂ
ਦਾ ਦਾਿਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰੇਜ਼ਰਤ
ਆਪਣੇ ਿੱ ਥੀ ਬੱ ਚੇ ਦਾਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾਿਲਾ ਿੁਜ਼ਿੰ ਿ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਬੜਾਵਾ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 6 ਅਪਰੈਲ
ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਿਆ ਮਿੰ ਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਜ਼ ਿੈ ਇਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸਿੰ ਗਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਸਕੱ ਤਰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ ਭਾਗ ਪਿੰ ਿਾਬ ਸ਼ਰੀ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ
ਯੋਗ ਅਗ ਾਈ ਜ਼ ੱ ਚ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ ਭਾਗ ਪਿੰ ਿਾਬ ੱ ਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ ਚ ਦਾਿਜ਼ਲਆਂ ਨੂਿੰ ਬੜਾ ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਈਚ
ਿੰ ਨ ਬਜ਼ਰਿੰ ਗ ਿੰ ਨ ਮੁਜ਼ਿਿੰ ਮ ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਿਲਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ੱ ਿ ੱ ਿ ਸਕੂਲਾਂ ੱ ਲੋਂ ਜ਼ਪਿੰ ਡਾਂ ਜ਼ ਚ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾਿਲਾ ਅਜ਼ਭਆਨ
ਚਲਾਇਆ ਿਨ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਿਲਹਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਾ. ਸੁਿ ੀਰ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਬੱ ਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅ ਾਰਡੀ ੱ ਲੋ ਜ਼ਪਿੰ ਡ
ਸ ਾਿ ਾਲਾ ਜ਼ ਿੇ ਪਿੁਿੰ ਚ ਕੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ ਾਿ ਾਲਾ ਬਲਾਕ ਗੁਰੂਿਰਸਿਾਏ 3 ਜ਼ ਿੇ
ਦਾਿਲ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਿਨਾਂ ੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਜ਼ਮਲ ਰਿੀਆਂ ਸਿੂਲਤਾਂ ਤੋ ਿਾਣੂ
ਕਰ ਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂਿੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਦਾਿਲ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਪਰਜ਼ੇ ਰਤ ਕੀਤਾ।
ਉਿਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰਨ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ ਜ਼ਿੱ ਿੇ ਪਰੋਿੈਕਟਰ, ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਆਧੁਜ਼ਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ
ਰਾਿੀਂ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ ੱ ਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਮੌਿੂਦ ਿਨ।ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਿਆ ਦੇ
ਨਾਲ- ਨਾਲ ਸਿਾਇਕ ਗਤੀਜ਼ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿੇਡਾਂ ਜ਼ ੱ ਚ ੀ ਜ਼ ਜ਼ਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂਿੰ ਅੱ ਗੇ ਧਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਿੇ
ਿਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਸੀਐਚਟੀ ਗੁਰਜ਼ਦੱ ਤ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸ ਾਿ ਾਲਾ ਸਕੂਲ ਜ਼ ੱ ਚ ਪਿੰ ਿਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿੰ ਗਰੇਿੀ
ਮਾਜ਼ਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਪੜਹਾਈ ਕਰ ਾਈ ਿਾਂਦੀ ਿੈ।ਉੱਿੇ ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ, ਰਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ `ਤੇ ਿੀਫੇ ੀ ਸਰਕਾਰ ੱ ਲੋਂ ਜ਼ਦੱ ਤੇ

ਿਾ ਰਿੇ ਿਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮੂਿ ਸਟਾਫ ਮੌਿਦ
ੂ ਸੀ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਕਣਕ ਦੀ ਸੁੁੁਚਾਰੂ ਿਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਵਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲੋਂ ਸਿੀਜ਼ਿਆ ਬੈਠਕ
8.40 ਲੱਿ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿੋਵਗ
ੇ ੀ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਿਰੀਦ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 6 ਅਪਰੈਲ (

)

ਪਿੰ ਿਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਿ ਮਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ੱ ਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਿਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਇਿੰ ਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਜ਼ ਚ ਕਣਕ ਿਰੀਦ ਪਰਬਿੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜ਼ਿਆ ਲਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਿੋਈ ਜ਼ਿਸ ਜ਼ ਚ
ਬੱ ਲੂਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ ਧਾਇਕ ਸਰੀ ਨੱਿੂ ਰਾਮ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ ਧਾਇਕ ਸਰੀ ਦਜ਼ ਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਘੁਬਾਇਆ ਅਤੇ ਿਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ ਧਾਇਕ
ਸਰੀ ਰਜ਼ਮਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਆਮਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਅਰਜ਼ ਿੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਅਤੇ ਸਰੀ ਸਿੰ ਦੀਪ ਿਾਿੜ ਨੇ

ਂ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਿਰੀਦ ਏਿ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ ਿੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਲੱਿ 40 ਿਿਾਰ ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ
ਦੀ ਿਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ ਚ 96 ਿਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਿੀ ਸਿਾਜ਼ਪਤ ਿਨ ਿਦ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ ਡ ਦੇ
ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਿੋਰ ਜ਼

ਂ ਸੀਆਂ ਨੂਿੰ ਪਾਬਿੰ ਦ ਕੀਤਾ
ਸਿਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੱ ਤ 11 ਿੋਰ ਿਾਂ ਾਂ ਨੂਿੰ ੀ ਜ਼ਚਿੰ ਨਿਤ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਏਿ

ਜ਼ਕ ਉਿ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਰਜ਼ਿਿੰ ਦੇ ਇਿੰ ਤਿਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿਰੇਕ ਿਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੱ ਕ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪਿੁਿੰ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ
ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿਰੇਕ ਸਬ ਡ ੀਿਨ ਜ਼ ਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਜ਼ਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਰੋਿਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਿੰ ਡੀਆਂ ਦੀ
ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕਰਣਗੇ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂਿੰ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਮਿੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ਚ ਸਫਾਈ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਛਾਂਅ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਇਿੰ ਤਿਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਜ਼ਕਿਾ ਿਾ ੇ ਜ਼ਕ ਉਿ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਕਿੰ ਜ਼ਡਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਾਲੀਆਂ
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ੇ ਜ਼ਕ ਮਿੰ ਡੀ ਜ਼ ਚ ਆਉਣ ਾਲੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੂਿੰ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱ ਕਤ
ਨਾ ਆ ੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਰੀ ਕੇਸ ਗੋਇਲ, ਸਰੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਸਿੰ ਘ, ਸਿਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਨਰਲ ਕਿੰ ਰਿੀਤ ਜ਼ਸਿੰ ਘ, ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਸਰੀ
ਗੁਰਪਰੀਤ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਕਿੰ ਗ, ਉਪ ਜ਼ਿਲਾ ਮਿੰ ਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀ ਸੁਲੋਧ ਜ਼ਬਸ਼ਨੋਈ, ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕਮੇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰੀ ਪਰੇਮ
ਕੁਲਾਰੀਆ ੀ ਿਾਿਰ ਸਨ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲੋਂ ਜ਼ਵਕਾਰ ਪਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਅਤੇ ਸਿਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਿਾਂ ਦੀ ਸਿੀਜ਼ਿਆ
ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਿਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱ ਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਸਿਾਰਟ ਜ਼ਵਲੇ ਿ ਸਕੀਿ ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਿਰਚੇ 20.30 ਕਰੋੜ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 6 ਅਪਰੈਲ (

)

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਅਰਜ਼ ਿੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਅੱ ਿ ਇੱ ਿੇ ੱ ਿ ੱ ਿ ਜ਼ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ ਕਾਸ ਪਰੋਿਕ
ੈ ਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਿ ਭਲਾਈ
ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜ਼ਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਜ਼ ਕਾਸ ਪਰੋਿੈਕਟ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਮੁਕਿੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋ ੜ ਿੰ ਦਾਂ ਤੱ ਕ ਪੁੱ ਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੇ।
ਪਿੰ ਿਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਿ ਮਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ੱ ਲੋਂ ਜ਼ਪਿੰ ਡਾਂ ਨੂਿੰ ਸਮਾਰਟ ਜ਼ਪਿੰ ਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਮਾਰਟ ਜ਼ ਲੇ ਿ
ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਪਿੰ ਡਾਂ ਜ਼ ਚ 1053 ਪਰੋਿੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ੱ ਲੋਂ 20.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।
ਇਿੰ ਨਾਂ ਜ਼ ਚੋਂ 1039 ਕਿੰ ਮ ਮੁਕਿੰਮਲ ੀ ਿੋ ਗਏ ਿਨ। ਇਿੰ ਨਾਂ ਜ਼ ਚੋਂ ਿਲਾਲਾਬਾਦ ਬਲਾਕ ਜ਼ ਚ 376 ਕਿੰ ਮ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ ਚ 107,
ਅਬੋਿਰ ਜ਼ ਚ 269, ਿੂਈਆਂ ਸਰ ਰ ਬਲਾਕ ਜ਼ ਚ 198 ਅਤੇ ਅਰਨੀ ਾਲਾ ਬਲਾਕ ਜ਼ ਚ 89 ਕਿੰ ਮ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਿਨ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਅਰਜ਼ ਿੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਿੰ ਸਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ ਚ ਸਖ਼ੀ ਸੈਂਟਰ
ਚਲਾਇਆ ਿਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਇਸ ਜ਼ ਚ ਜ਼ਿਿੰ ਸਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂਿੰ ਇਲਾਿ, ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਾਊਂਜ਼ਸਗ ਇੱ ਕੋ ਛੱ ਤ ਿੇਠ ਮੁਿਈਆ
ਕਰ ਾਈ ਿਾਂਦੀ ਿੈ। ਜ਼ਪੱ ਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਜ਼ ਚ ਇੱ ਿੋਂ ਕਰਮ ਾਰ 137 ਅਤੇ 48 ਔਰਤਾਂ ਨੂਿੰ ਮਦਦ ਮੁਿਈਆ ਕਰ ਾਈ ਗਈ ਿੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ ਚ ਅ ਾਿ ਯੋਿਨਾ ਤਜ਼ਿਤ 1505 ਘਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ ਜ਼ਿਿੰ ਨਾਂ ਜ਼ ਚੋਂ 117 ਮੁਕਿੰਮਲ ਿੋ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ।
ਇਸ ਯੋਿਨਾ ਤਜ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ੱ ਲੋਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ ੱ ਤੀ ਮਦਦ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ।
ਬੈਠਕ ਜ਼ ਚ ਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ ਕਾਸ ਸਰੀ ਨ ਲ ਰਾਮ, ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਐਸਡੀਐਮ ਸਰੀ ਕੇਸ ਗੋਇਲ,
ਸਿਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਨਰਲ ਸ: ਕਿੰ ਰਿੀਤ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ੱ ਿ ੱ ਿ ਜ਼ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਿਾਿਰ ਸਨ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਵਚ ਤੇਜੀ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿੀਜ਼ਟੰ ਗ
ਲੋ ਕਾਂ ਅੰ ਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਪਰਤੀ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 6 ਅਪਰੈਲ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ ਿੰ ਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ `ਤੇ ਠਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ `ਚ ਤੇਿੀ ਜ਼ਲਆਉਣ
ਦੇ ਮਿੰ ਤ ਤਜ਼ਿਤ ੱ ਿ- ੱ ਿ ਜ਼ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟਿੰ ਗ ਕੀਤੀ। ੳਨਹਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਪਰਤੀ ਜ਼ਸਿਤ
ਜ਼ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ੱ ਧ ਤੋਂ ੱ ਧ ਿਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ੇ੍ਿ ਅਿੰ ਦਰ 5571 ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਪਰਤੀ
ਜ਼ਦਨ ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਮਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ।
ਮੀਜ਼ਟਿੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ ਭਾਗ ਦੀਆਂ 137 ਟੀਮਾਂ ੱ ਲੋਂ ਜ਼ਸਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ ਿੇ ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ
ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਆਰਿੰ ਭੀ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰੋਿਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕੁਲ ਜ਼ਿਲੇ ੇ੍ਿ ਅਿੰ ਦਰ 5571 ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਜ਼ ਚ ਅਬੋਿਰ ਤਜ਼ਿਸੀਲ ਜ਼ ਚ ਲਗਭਗ 2300, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ ਚ 1900 ਅਤੇ ਿਲਾਲਾਬਾਦ ਜ਼ ਚ 1400 ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ
ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਿਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਇਿ ੀ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿਾਟ-ਸਪੋਟ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਦੀ ਪਜ਼ਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਿੈ ਤੇ ਜ਼ਸਿਤ
ਜ਼ ਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਿਾਟ-ਸਪੋਟ ਏਰੀਆ ਜ਼ ਚ ਪਜ਼ਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਿਨ।ਉਨਹਾਂ ਸਬਿੰ ਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਿ ਨੂਿੰ ੀ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਆਪਣੀ ਤਜ਼ਿਸੀਲ ਜ਼ ਚ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਿਣ ਤੇ ਜ਼ਸਿਤ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ ਿੇ ਕ
ੈ ਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਪਰਤੀ ੱ ਧ ਤੋਂ ੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਿਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ।ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਬਿੰ ਧਤ
ਜ਼ ਭਾਗ ਇਸ ਮੁਜ਼ਿਿੰ ਮ ਜ਼ ਚ ੱ ਧ ਤੋਂ ੱ ਧ ਸਜ਼ਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਾਧਾ ਿੋ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗ ਾਉਣ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ੀ ਬਿੁਤ ਿਰੂਰੀ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿੁਣ ਤੱ ਕ ਜ਼ਿਲੇ ੇ੍ਿ ਅਿੰ ਦਰ 4622 ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜ਼ਟ
ਆਏ ਿਨ ਜ਼ਿਸ ਜ਼ ਚੋਂ 4264 ਿਣੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂਿੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ।ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਿੇ ਅੱ ਿ 51 ਿਣੇ ਪਾਿੀਜ਼ਟ ਆਏ ਿਨ ਉਿੇ
29 ਿਜ਼ਣਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂਿੰ ਿਰਾਇਆ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਐਕਜ਼ਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 275 ਿੋ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ 83 ਿਜ਼ਣਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ।
ਜ਼ਸ ਲ ਸਰਿਨ ਡਾ. ਿਰਜ਼ਿਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦਿੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਿ ੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਇਿ ੈਕਸੀਨ ਿਰੂਰ ਲਗ ਾਉਣ ਤਾਂ ਿੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਬੂਤ ਿੋਂ ਕੋਈ ੀ ਪਜ਼ਿਚਾਣ ਪਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ ਭਾਗ ਜ਼ ਿੇ ਪਿੁਿੰ ਚ ਕੇ ੈਕਸੀਨ
ਲਗ ਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ ਿੇ ਿਾ ਕੇ ੈਕਸੀਨ
ਿਰੂਰ ਲਗ ਾਉਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਜ਼ਿਲਹਾ ਾਸੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਕ ਿਰੂਰ ਪਾਉਣ, ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਿਣ, ਿੱ ਿਾਂ
ਨੂਿੰ ਾਰ- ਾਰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਾਲੀ ਿਗਹਾਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕਿੰ ਰਿੀਤ ਜ਼ਸਿੰ ਘ, ਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ ) ਸਰੀ ਨ ਲ ਰਾਮ, ਮੈਡਮ ਕਜ਼ ਤਾ,
ਡੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਰਾਿੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਿੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਮੌਿੂਦ ਸਨ।

