çëåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã¿êðÕ ÁëÃð, ëÅÇ÷ñÕÅ
×°ð± å¶× ìÔÅçð ÜÆ ç¶ D@@ ÃÅñÅ êÌÕÅô ê°ðì ù ÃîðÇêå ÃðÕÅðÆ ÔÅÂÆ ÃÕ±ñ î½Üî ÇòÖ¶ ÕðòÅÂ¶ ×Â¶
çÃåÅðì¿çÆ î°ÕÅìñ¶
ëÅÇ÷ñÕÅ, AI ÁêÌËñ
×°ð± å¶× ìÔÅçð ÜÆ ç¶ D@@ ÃÅñÅ êÌÕÅô ê°ðì ù ÃîðÇêå ÃÕ±ñÆ ìÇÚÁ» ÇòÚÕÅð ÁÅéñÅÂÆé î°ÕÅìñ¶
ÕðòÅÂ¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍÇÂÃ¶ ñóÆ åÇÔå ÃðÕÅðÆ ÔÅÂÆ ÃÕ±ñ î½Üî ÇòÖ¶ çÃåÅðì¿çÆ î°ÕÅìñÅ ÕðòÅÂ¶
×Â¶ÍÇÂÔ î°ÕÅìñ¶ ÃÕ±ñ î°ÖÆ îéÇÜ³çð ÇÃ³Ø Áå¶ ÃÕ±ñ çÆ ÁÇèÁÅêÕÅ îËâî ××éÜ¯å Õ½ð çÆ
Á×òÅÂÆ Ô¶á ÕðòÅÂ¶ ×Â¶Í
ÇÂÃ Ãì³èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç³ÇçÁ» ì¼âÆ ç¶ é¯âñ ÁëÃð ÃÌÆ ÇòÜË êÅñ Áå¶ Õ°ÁÅðâÆé¶àð ÃÌÆ ×°ðÇÛ³çð êÅñ
ÇÃ³Ø é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ î°ÕÅìñ¶ ÕðòÅÀ°ä çÅ î³åò ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù ×°ð± çÆÁ» ÇÃÇÖÁÅò», À°é·» çÆ
ÜÆòéÆ, ÇÃè»å» Áå¶ À°êç¶ô» Óå¶ Úñä ò¼ñ êÌ¶Çðå ÕðéÅ ÔË å» ÷¯ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» Á³çð ÃÚÅÂÆ ç¶
ðÅÔ» Óå¶ Úñä çÆ îéôÅ êËçÅ Ô¯ ÃÕ¶Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ î°ÕÅìÇñÁ» ÕðòÅÀ°ä éÅñ ÇòÇçÁÅðæÆ òð×
èÅðÇîÕ íÅòéÅ éÅñ Ü°ÇóÁÅ ðÔ¶ Áå¶ Ôð ÇÕÃ¶ çÅ íñÅ Õðé ñÂÆ å¼åêð ÇåÁÅð ðÔ¶Í
À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÕðòÅÂ¶ ×Â¶ ÁÅéñÅÂÆé çÃåÅðì³çÆ î°ÕÅìÇñÁ» ÇòÚ çÃòÆº ÜîÅå ç¶ ÁîéçÆê
ÇÃ³Ø é¶ êÇÔñÅ ÃæÅé, ÃåòÆ ÜîÅå ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆ Á³ô èòé é¶ ç±ÃðÅ Áå¶ Û¶òÆº ÜîÅå ç¶ Ã°Öîé é¶
åÆÃðÅ ÃæÅé ÔÅÃñ ÕÆåÅÍÇÂÃ ç½ðÅé ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ò¼ñ¯º î°ÕÅìÇñÁ» ÇòÚ êÅÂÆ ×ÂÆ ÇÔÃ¶çÅðÆ ù
ç¶ÖÇçÁ» ÃÕ±ñ ÇÂ³ÚÅðÜ» ò¼ñ¯º ÇòÇçÁÅðæÆÁ» çÆ ôñÅØÅ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਖੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਖੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 19 ਅਪਰੈਲ੍
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਜ਼ਿਥੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਲ੍ਈ
ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਨੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਿੀ ਕੜੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲ੍ਗਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿਥੇ 45 ਸਾਲ੍ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਿੈਕਸੀਨ ਲ੍ਗਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਿਿਦ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਿਨ ਨੰ ਸਫਲ੍ਤਾਪਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਲ੍ੈ ਕੇ ਆਏ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ,
ਮਿਦਰਾਂ, ਲ੍ੇ ਬਰ ਿਰਕਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਦੇ ਮਦੇਨਿਰ ਜ਼ਸਹਤ ਟੀਮਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ
ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਕੈਂਪ ਲ੍ਗਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਸੰ ਧ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਜ਼ਿਖੇ ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਿਸ
ਜ਼ਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਲ੍ੈ ਕੇ ਆਉਣ ਿਾਲ੍ੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ, ਮਿਦਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੰ ਿੈਕਸੀਨ ਲ੍ਗਾਈ ਗਈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੈਂਪ
ਦੌਰਾਨ ਹਾਿਰੀਨ ਨੰ ਿਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ 45 ਸਾਲ੍ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਿੈਕਸੀਨ ਿਰਰ ਲ੍ਗਿਾਉਣ ਤਾਂ
ਿੋ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਿਾ ਸਕੇ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੀਰ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਿਖੇ ਮਾਸਕ ਿਾਂ ਕਪੜੇ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ ਨਾਲ੍ ਆਪਣਾ ਮੰ ਹ ਢੰ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਤਾਂ ਿੋ ਜ਼ਮਟੀ
ਿਾਂ ਉਡਣ ਿਾਲ੍ੀ ਧਲ੍ ਮੰ ਹ `ਚ ਨਾ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਿਖੇ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੀ ਿਾਿੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ
ਫਸਲ੍ ਿੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਆਪਣੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਦੀ ਰੱ ਖਣੀ ਿਰਰੀ ਹੈ, ਿੇਕਰ ਜ਼ਸਹਤ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ
ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇਗੀ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੋਨਾ ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਨੰਨਹੇ ਕਲ੍ਾਕਾਰਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦਾਖਲ੍ ਕਰਿਾਉਣ ਲ੍ਈ
ਪਰਜ਼ੇ ਰਆ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 19 ਅਪਰੈਲ੍:
ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਜ਼ਿਿੈ ਇੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਗਲ੍ਾ ਦੀ ਰਜ਼ਹਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਸਕੱ ਤਰ ਸਕਲ੍ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਸਰੀ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਯੋਗ
ਅਗਿਾਈ ਜ਼ਿੱ ਚ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੰ ਿਾਬ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਿਚ ਦਾਖਜ਼ਲ੍ਆਂ ਨੰ ਬੜਾਿਾ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਈਚ ਿੰ ਨ
ਬਜ਼ਰੰ ਗ ਿੰ ਨ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਐਲ੍ੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਡਾਂ ਸੁਖਿੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੱ ਲ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਅਿਾਰਡੀ ਦੀ
ਪਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਐਲ੍ੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਡਮ ਅੰ ਿ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓ ਸਤੀਸ਼ ਜ਼ਮਗਲ੍ਾਨੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ
ਹੇਠ ਗਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ ਉਲ੍ੀਕੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱ ਦੀ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੋਨਾ ਨਾਨਕਾ ਦੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਸਕਲ੍ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਸੀਐਚਟੀ
ਮੈਡਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਲ੍ੋ ਨੀ, ਨਾਮਦੇਿ ਨਗਰ ਆਜ਼ਦ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿੱ ਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਈਚ
ਿੰ ਨ ਬਜ਼ਰੰ ਗ ਿੰ ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਜ਼ਮਲ੍ ਰਹੀਆਂ ਸੁਜ਼ਿਧਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗੱ ਲ੍ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ
ਨਾਟਕ ਨੰ ਸਕਲ੍ ਦੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਸੁਨੀਲ੍ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ `ਤੇ ਜ਼ਲ੍ਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਇਸ ਦਾ
ਮੰ ਚਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰ ਚਨ ਰਾਹੀ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਿੰ ਜ਼ਤਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਪਛਲ੍ੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲ੍ੀਆਂ ਆ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਲ੍ਾਂ ਨੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕਲ੍ ਬਣਾਉਣ
ਲ੍ਈ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਸੁਜ਼ਿਧਾਿਾਂ ਿੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬੱ ਲ੍ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਕਲ੍ ਜ਼ਿੱ ਚ ਈ-ਕੰ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰੋਿੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜਹਾਈ ਕਰਿਾਈ ਿਾਂਦੀ
ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਕਲ੍ਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਿਾਤਾਿਰਨ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਬਲ੍ਜ਼ਡੰ ਗਾਂ ਮੌਿਦ
ਹਨ।ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੰ ਜ਼ਨਖਾਰਨ ਲ੍ਈ ਸਜ਼ਹ ਜ਼ਿੱ ਜ਼ਦਅਕ ਜ਼ਕਜ਼ਰਆਿਾਂ ਜ਼ਗੱ ਧਾ, ਭੰ ਗੜਾ, ਨਾਟਕ, ਖੇਡਾਂ, ਜ਼ਿੱ ਜ਼ਦਅਕ
ਟਰ, ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੱ ਜ਼ਦਅਕ ਮੁਕਾਬਲ੍ੇ ਿੀ ਕਰਿਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਪੰ ਿਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਅੰ ਗਰੇਿੀ
ਮਾਜ਼ਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਅੰ ਗਰੇਿੀ ਬੋਲ੍ਣ ਲ੍ੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ
ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਜ਼ਿੱ ਚ ਸਭ ਸਹਲ੍ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਖਬੀ ਨਾਲ੍ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ।
ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸੰ ਿਨਾ ਰਾਣੀ, ਸਾਜ਼ਨਆ, ਗੁਰਜ਼ਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਪਰਅੰਕਾ ਰਾਣੀ, ਅਜ਼ਭਸ਼ੇਕ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਰਪਨ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਕਾਿਲ੍
ਰਾਣੀ, ਕੋਮਲ੍ ਰਾਣੀ, ਸੁਖਮਨਪਰੀਤ ਕੌ ਰ, ਜ਼ਰਮਿ ਕੌ ਰ, ਸੰ ਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਸਾਨੀਆ ਨੰਨਹੇ ਕਲ੍ਾਕਾਰਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾਯੋਗ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ
ਿਾ ਜ਼ਰਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕਲ੍ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਸੀਐਚਟੀ ਮੈਡਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਮੈਡਮ ਸਿੀਟੀ, ਮੈਡਮ ਮਮਤਾ,
ਪਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਧੜੀਆ ਹਾਿਰ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ੍ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜ਼ਸਮਲ੍ਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇਨਕਲ੍ਾਬ ਜ਼ਗੱ ਲ੍ ਿੱ ਲ੍ੋ ਪਰਨ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲ੍ੋ ੜ

ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 19 ਅਪਰਲ੍
ੈ :
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਿਾਗਰਕਤਾ ਅਜ਼ਭਆਨ ਚਲ੍ਾਇਆ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਿਥੇ
ਟੈਸਜ਼ਟੰ ਗ ਕਰਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਿਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲ੍ਗਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਇਸੇ ਲ੍ੜੀ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੱ ਸ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ
ਿਾਗਰਕਤਾ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਚਲ੍ਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਮੁਖੀ ਸ. ਹਰਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਰਿਨ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਡਾ. ਹਰਜ਼ਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਬੱ ਸ
ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਿੇਂ ਜ਼ਕ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲ੍ਈ
ਜ਼ਕਹਾ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਜ਼ਿਹੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਸਾਨੰ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨਹਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਯੋਗ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੀ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 45 ਸਾਲ੍ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਰ
ਰੋਿਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜ਼ਿਚ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਸਰੀ ਹਰਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਰੁੱ ਧ ਲ੍ੜਾਈ ਜ਼ਸਰਫ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਲ੍ੜੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ
ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਹੋਰ ਸਾਿਧਾਨੀਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਿਰਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਸ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਚਲ੍ਾਨ ਕਜ਼ਟਆ ਿਾਿੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਮਾਸਕ ਿੀ ਿੰ ਡੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਅਜ਼ਨਲ੍ ਧਾਮ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲ੍ੱਛਣ ਪਾਏ ਿਾਣ `ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ
ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਪਾਿੀਜ਼ਟਿ ਮਰੀਿ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰ ਿੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ
ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਟੈਸਜ਼ਟੰ ਗ ਕਰਿਾ ਕੇ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦਾ ਇਲ੍ਾਿ ਲ੍ੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਹਰਾਇਆ ਿਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਜ਼ਿੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬੱ ਸ ਅੱ ਡੇ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਮੌਿਦ ਸਨ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਨੰ ਸੁੰ ਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਨਗਰ ਜ਼ਨਗਮ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਿਾਰੀ
ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ. ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰ ਖੇਪ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ
ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 19 ਅਪਰੈਲ੍:
ਨਗਰ ਜ਼ਨਗਮ ਦੇ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਜ਼ਭਿੀਤ ਕਪਜ਼ਲ੍ਸ਼ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਨੰ ਸੁੰ ਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਅਜ਼ਹਮ
ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਨੰ ਜ਼ਿਕਾਸ ਦੀ ਲ੍ੀਹਾਂ ਿੱ ਲ੍ ਜ਼ਲ੍ਿਾਉਣ ਲ੍ਈ
ਪੁਰਿੋਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀਆਂ ਧਰੋਹਰ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਰਾਸਤ ਨੰ ਸੰ ਭਾਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਿੀ
ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇੰ ਡੀਅਨ ਇੰ ਸਟੀਜ਼ਚਉਟ ਸਾਇੰ ਸ ਐਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰਸਰਚ (ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.) ਮੋਹਾਲ੍ੀ ਦੇ
ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਜ਼ਦਖ ਨੰ ਬਦਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੋਿੈਕਟ ਨੰ ਸਫਲ੍ਤਾਪਰਿਕ ਲ੍ਾਗ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਿੰ ਗੀ
ਪੱ ਧਰ `ਤੇ ਕੰ ਮ ਿਾਰੀ ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ. ਦੀ ਟੀਮ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਅੱ ਿ ਅਬੋਹਰ ਜ਼ਿਖੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟੀਮ ਨਾਲ੍ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਨੰ ਆਧਜ਼ਨਕ ਜ਼ਦੱ ਖ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਰਾਸਤ ਨੰ ਿੀ ਸੰ ਭਾਲ੍ਦੇ ਹੋਏ
ਸ਼ਜ਼ਹਰੀਆਂ ਨੰ ਜ਼ਬਹਤਰੀਨ ਸਹੁਲ੍ਤਾਂ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਮੰ ਤਿ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਲ੍ਾਗ ਹੋਣ ਨਾਲ੍ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਜ਼ਦਖ ਬਦਲ੍ ਿਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਰਪ ਰੇਖਾ ਹੋਰ
ਜ਼ਬਹਤਰ ਨਿਰ ਆਿੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਟੀਮ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਕਾਸ ਪਰੋਿਕ
ੈ ਟਾਂ ਿਾਲ੍ੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ
ਪਰੋਿੈਕਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਡਿਾਈਨਾਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਲ੍ੈਂ ਡ ਸਕੇਪ ਨੰ ਨਿੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰ ਤਿ ਤਜ਼ਹਤ ਸੰ ਖੇਪ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਿਚਾਰ
ਿਟਾਂਦਰਾ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਡੀ.ਐਫ ਸਰੀ ਜ਼ਸਧਾਂਤ, ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ. ਦੇ ਟੀਮ ਲ੍ੀਡਰ ਡਾ. ਅਨੁ ਸਭਲ੍ੋ ਕ, ਸਰੀ ਜ਼ਿਤੇਸ਼ ਮਜ਼ਲ੍ਕ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਮੌਿਦ ਸਨ।

