ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜਿ਼ਲ੍ਕਾ
ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਾਜਿ਼ਲ੍ਕਾ ਦੀ ਸਵੱ ਛਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਾਜਿ਼ਕ ਿੱ ਜਦਆਂ ਲ੍ਈ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਬਣਾਇਆ ਬਰਿ
ੈਂ
ਅੰ ਬੈਸਿਰ
-ਿੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਚ ਪਲ੍ਾਸਜਟਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਦੱ ਤੀਆਂ
-ਜਦਵਾਲ੍ੀ ਿੌਕੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਇਕ ਪੌਦਾ ਲ੍ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ੍
ਫਾਜਿ਼ਲ੍ਕਾ, 28 ਅਕਤਬਰ
ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਦੀ ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਿਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲੇ ਰ ਨੇ ਸ੍ਕੂਲੀ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਫਾਜਿ਼ਲ਼ਕਾ ਦੀ ਸ੍ੱ ਿਛਤਾ ਅਤੇ
ਸ੍ਿਾਜਿ਼ਕ ਿੱ ਜਦਆਂ ਲਈ ਜਿ਼ਲਹੇ ਦਾ ਬਰੈਂਿ ਅੂੰ ਬੈਸ੍ਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ੍ਿਾਜਿ਼ਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜਨਿੇਕਲਾ
ਪਰੋਜ਼ੈਕਟ ਆਰੂੰ ਜਭਆ ਹੈ। ਇਸ੍ ਤਜਹਤ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਸ੍ਾਰੇ ਸ੍ਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਚਜਣਆ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ
ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਿੱ ਲੋਂ ਅੱ ਿ਼ ਪਲੇ ਠੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਜਿਚ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਜਹਰ ਜਿਚ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕੂੰ ਿਾਂ, ਜਿ਼ੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਉਿੀਦ ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਪਰਸ਼ਾਸ੍ਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਬਾਰੇ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਸ੍ਝਾਿਾਂ ਅਨਸ੍ਾਰ ਹੀ ਇਸ੍ ਪਰੋਜ਼ੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਿਾਜਪਆਂ ਨੂੂੰ ਪਰੇਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਿੱ ਿੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸ੍ੂਤਰਧਾਰ ਹੋ ਸ੍ਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਜਿਚ ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ੍ ਪਰੋਜ਼ੈਕਟ ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਸ੍ਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਿ
ੈਂ
ਅੂੰ ਬੈਸ੍ਿਰ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨੋਿਲ ਅਜਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਿਚ ਜਗੱ ਲੇ ਅਤੇ ਸ੍ੱ ਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂ
ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ੍ ਤੋਂ ਜਬਨਹਾਂ ਜਿ਼ੂੰ ਨਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਚ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ੍ ਜਦਿਾਲੀ ਿੌਕੇ ਇਕ ਪੌਦਾ
ਿ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ੍ੇ ਤਰਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਸ੍ਿਾਿ਼ ਨੂੂੰ ਸ੍ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਿਝ ਸ੍ਕਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਜਿਚ
ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਪਰਤੀ ਸ੍ਿਝ ਜਿਕਸ੍ਤ ਹੋਿੇ ਇਸ੍ ਲਈ ਚਣੇ ਹੋਏ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਜਦਨਾਂ ਜਿਚ ਜਸ੍ਿਲ
ਹਸ੍ਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿੀ ਕਰਿਾਇਆ ਿ਼ਾਿੇਗਾ। ਇਸ੍ ਤੋਂ ਜਬਨਹਾਂ ਇੂੰ ਨਹਾਂ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਜਕ ਉਹ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ
ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਿ਼ਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਪਜਰਿਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਰਾਸ੍ਤੀ ਗੱ ਲ ਸ੍ਣ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸ੍ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱ ਜਚਆਂ
ਜਿਚ ਬਿ਼ਰਗਾਂ ਪਰਤੀ ਲਗਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ੍ ਿੌਕੇ ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਿਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲੇ ਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੀਸ੍ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਚ ਪਲਾਸ੍ਜਟਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਬੂੰ ਦ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ ਿ਼ਦ ਜਕ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਐਤਿਾਰ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੂੰ ਪਲਾਸ੍ਜਟਕ ਿਕਤ ਕਰਜਦਆਂ
ਸ੍ਾਰਾ ਪਲਾਸ੍ਜਟਕ ਇੱ ਕਤਰ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਸ੍ੋਿਿਾਰ ਨੂੂੰ ਇਹ ਪਲਾਸ੍ਜਟਕ ਸ੍ਕੂਲ ਜਲਆ ਕੇ ਿ਼ਿਾ ਕਰਿਾਉਣਗੇ ਜਿ਼ੱ ਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸ੍ਲ
ਇਸ੍ਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਠਕ ਜਿਚ ਜਿ਼ਲਹਾ ਜਿਿੈਲਪਿੈਂਟ ਫੈਲੋ ਸ੍ਰੀ ਜਸ੍ਧਾਰਥ ਤਲਿਾਰ, ਿੀਟੀਸ੍ੀ ਸ੍ਰੀ ਿਨੀਸ਼ ਠਕਰਾਲ, ਜਸ੍ੱ ਜਖਆ ਜਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੋਿਲ ਅਫ਼ਸ੍ਰ
ਸ੍ਰੀ ਜਿਿ਼ੈ ਪਾਲ, ਨਗਰ ਕੌਂ ਸ੍ਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ, ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਸ੍ਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿ੍ਰੂੰ ਸ੍ੀਪਲ ਅਤੇ ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਹਾਿ਼ਰ ਸ੍ਨ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜਪੰ ਿ ਿੱ ਬਵਾਲ੍ਾ ਕਲ੍ਾਂ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸਾਨ ਜਸਖਲ੍ਾਈ ਕੈਂਪ
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, 28 ਅਕਤਬਰ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਿਭਾਗ ਪੂੰ ਿ਼ਾਬ ਿੱ ਲੋਂ ਚਲਾਈ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਜਸ੍ਟਰਸ੍ ਅਸ੍ਟੇਟ ਟਾਹਲੀਿਾਲਾ ਿ਼ੱ ਟਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਜਪੂੰ ਿ ਿੱ ਬਿਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਜਜ਼ਲਾ
ਫਾਜਜ਼ਲਕਾ ਜਿਖੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਫਲ ਕਾਸ਼ਤ ਸ੍ੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਜਕਸ੍ਾਨ ਜਸ੍ਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ।
ਇਸ੍ ਕੈਂਪ ਜਿੱ ਚ ਿਾ. ਿਨਦੀਪ ਜਸ੍ੂੰ ਘ ਬਰਾੜ ਸ੍ਹਾਇਕ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਸ੍ਟਰਸ੍ ਅਸ੍ਟੇਟ ਟਾਹਲੀਿਾਲਾ ਿ਼ੱ ਟਾਂ
ਿੱ ਲੋਂ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਜਗਆ ਜਕ ਅਿ਼ੋਕੇ ਸ੍ਿੇਂ ਦੇ ਜਿੱ ਚ ਆਿ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਤੂੰ ਦਰਸ੍ਤ ਰਜਹਣ ਲਈ ਸ੍ੂੰ ਤਜਲਤ ਖਰਾਕ ਦਾ ਸ੍ੇਿਨ ਕਰਨਾ

ਬਹਤ ਹੀ ਿ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੂੰ ਸ੍ਟੀਚਊਟ ਆਫ ਜਨਊਟਰੀਸ਼ਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਨਸ੍ਾਰ ਸ੍ੂੰ ਤਜਲਤ ਖਰਾਕ ਜਿੱ ਚ ਹਰ
ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਪਰਤੀ ਜਦਨ 300 ਗਰਾਿ ਸ੍ਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 100 ਗਰਾਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱ ਿ਼-ਕੱ ਲ ਭੱ ਿ਼-ਦੌੜ ਦੀ
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਿੱ ਚ ਿਨੱ ਖ ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਛੱ ਿ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਤਆਰ-ਬਰ-ਜਤਆਰ ਭੋਿ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਹੂੰ ਦਾ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
ਜਕਸ੍ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਿਹੱ ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ੍ਜਦਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਕ ਜਕਸ੍ਾਨ ਆਪਣੇ ਪਜਰਿਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋ ੜ
ਅਨਸ੍ਾਰ ਜ਼ਜਹਰ ਿਕਤ ਸ੍ਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਿਾ. ਬਰਾੜ ਿੱ ਲੋਂ ਨਿੇਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਤਬੂੰ ਦੀ, ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ
ਜਿੱ ਟੀ ਪਰਖ ਕਰਿਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱ ਟੀ ਦੇ ਸ੍ੈਂਪਲ ਲੈ ਣ ਦੇ ਢੂੰ ਗ ਬਾਰੇ ਿੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਕਸ੍ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ
ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੂੰ ਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਾਗਾਂ ਜਿੱ ਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ੂਖਿ ਤੱ ਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਿੱ ਟੀ ਅਤੇ ਪੱ ਜਤਆਂ ਦੀ ਪਰਖ
ਕਰਿਾਉਣ ਉਪਰੂੰ ਤ ਲੋ ੜ ਅਨਸ੍ਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿ਼ੋ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਜਚਆਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਿ਼ਾ ਸ੍ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬੂਟੇ
ਹਿੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸ੍ੇਯੋਗ ਨਰਸ੍ਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੂਜਟਆਂ ਦਾ ਜਬੱ ਲ ਿ਼ਰੂਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੇਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ
ਬਾਰੇ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਾਂਝੀ ਕਰਜਦਆਂ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਜਕ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਿੇਲੇ ਇਹ ਜਧਆਨ ਰੱ ਖੋ ਜਕ ਜਪਓਂਦ ਿਾਲਾ ਜਹੱ ਸ੍ਾ ਜ਼ਿੀਨ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 9
ਇੂੰ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਚਾ ਹੋਿ।ੇ ਇਸ੍ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਹਨਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਜਸ੍ਟਰਸ੍ ਅਸ੍ਟੇਟ ਿੱ ਲੋਂ ਜਿ਼ਿੀਦਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਿਸ਼ੀਨਰੀ ਜਕਰਾਏ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਕੌ ਿੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਚੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਸ੍ਕੀਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ੍ਥਾਰ ਨਾਲ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ।
ਂ ੋਿਲ
ਿਾ. ਗਰਿ਼ੀਤ ਜਸ੍ੂੰ ਘ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਿਕਾਸ੍ ਅਫਸ੍ਰ (ਐਟ
ੋ ੋ ਿ਼ੀ) ਿੱ ਲੋਂ ਅਿਰੂਦ ਦੀਆਂ ਬੀਿਾਰੀਆਂ/ਕੀੜੇ-ਿਕੌ ਜੜਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਬਾਰੇ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ੍ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਢੀਂਗਰੀ ਖੂੰ ਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖਰਾਕੀ ਤੱ ਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱ ਜਸ੍ਆ। ਜਕਸ੍ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸ੍ਬਜ਼ੀ ਬੀਿ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੂੰ ਨੀ ਜਕੱ ਟਾਂ ਿਹੱ ਈਆਂ ਕਰਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੂੰ ਤ ਜਿੱ ਚ ਜਕਸ੍ਾਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਆਲਾਂ ਦੇ
ਿ਼ਆਬ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ। ਇਸ੍ ਿੌਕੇ ਸ਼ਰੀ ਰਾਿ ਕਿਾਰ, ਸ਼ਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਸ੍ੂੰ ਘ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ੍ਹਾਇਕ, ਰਾਿ਼ ਕਿਾਰ ਸ੍ਰਪੂੰ ਚ, ਹੂੰ ਸ੍
ਰਾਿ਼ ਸ੍ਾਬਕਾ ਸ੍ਰਪੂੰ ਚ, ਜਨਰਪਾਲ ਜਸ੍ੂੰ ਘ, ਲੇ ਖ ਰਾਿ਼, ਓਿ ਪਰਕਾਸ਼, ਸ੍ਹਾਿਾ ਰਾਿ ਆਜਦ ਿੱ ਿੀ ਜਗਣਤੀ ਜਿੱ ਚ ਜਕਸ੍ਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸ੍ਨ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਿਰੀ ਸਕਲ੍ ਲ੍ਾਲ੍ੋ ਵਾਲ੍ੀ ਜਵਖੇ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜਗਆ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸੈਿੀਨਾਰ
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, 28 ਅਕਤਬਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸ੍ਰਜਿਸ੍ਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਿਾਣਯੋਗ ਿੈਂਬਰ ਸ੍ਕੱ ਤਰ ਪੂੰ ਿ਼ਾਬ ਰਾਿ਼ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਿੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਿਾਣਯੋਗ
ਜਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ੈਸ਼ਨ ਿ਼ੱ ਿ਼ ਸ਼ਰੀ ਤਰਸ੍ੇਿ ਿੂੰ ਗਲਾ ਿ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਹੱ ਤ ਅੱ ਿ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਜਿ੍ਰਤ ਿਹੋਤਸ੍ਿ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਪੈਨ ਇੂੰ ਿੀਆ ਿ਼ਾਗਰੂਕਤਾ ਿੁਜਹੂੰ ਿ ਦੇ ਤਜਹਤ ਅੱ ਿ਼ ਜਜ਼ਲਾ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜਜ਼ਲਕਾ ਦਆਰਾ ਸ੍ਰਕਾਰੀ
ਸ੍ੀਨੀਅਰ ਸ੍ਕੈਂਿਰੀ ਸ੍ਕੂਲ, ਲਾਲੋ ਿਾਲੀ ਜਿਖੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ਾਖਰਤਾ ਸ੍ੈਿੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ।
ਸ਼ਰੀ ਅਿਨਦੀਪ ਜਸ੍ੂੰ ਘ ਸ੍ੀ.ਿ਼ੇ.ਐੱਿ ਕਿ ਸ੍ਕੱ ਤਰ ਜਜ਼ਲਾ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜਜ਼ਲਕਾ ਨੇ ਬੱ ਜਚਆਂ ਨੂੂੰ ਿ਼ਾਨਕਾਰੀ
ਜਦੂੰ ਜਦਆਂ ਬੱ ਜਚਆਂੁਂ ਨੂੂੰੁੂ ਨਾਲਸ੍ਾ ਦੀ ਸ੍ਕੀਿਾਂ ਜਿ਼ਿੇਂ ਜਕ ਆਪਦਾ ਪੀੜਤ ਨੂੂੰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ, ਤਸ੍ਕਰੀ ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ ਜਿ਼ਨਸ੍ੀ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜਸ਼ਕਾਰ ਨੂੂੰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ, ਸ੍ੂੰ ਗਜਠਤ ਖੇਤਰ ਜਿੱ ਚ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨ ਿਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ, ਬੱ ਜਚਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ

ਸ੍ਰੱ ਜਖਆ ਲਈ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ, ਿਾਨਜਸ੍ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਿਾਰ ਅਤੇ ਿਾਨਜਸ੍ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਿ਼ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ,
ਬਿ਼ਰਗਾਂ ਨੂੂੰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ, ਤੇਿ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਨੂੂੰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ ਆਜਦ ਨੂੂੰ ਿਫਤ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ ਜਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ
ਜਿਅਕਤੀ ਿ਼ੋ ਅਨਸ੍ੂਜਚਤ ਿ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਬੂੰ ਧ ਰੱ ਖਦਾ ਹੋਿੇ, ਔਰਤ, ਜਹਰਾਸ੍ਤ ਜਿੱ ਚ ਜਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਿਾਜਰਆ ਹੋਇਆ
ਜਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ਸ੍ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ੍ਲਾਨਾ ਆਿਦਨ 3,00,000/- ਰਪਏ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੋਿੇ ਉਸ੍ ਨੂੂੰ ਿਫ਼ਤ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾ ਪਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ।
ਿਫ਼ਤ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾ ਜਿੱ ਚ ਿਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ੍, ਗਿਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਜਦ ਜਿ਼ਲਾ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਿੱ ਲੋਂ
ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਿ਼ਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ੍ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਟ
ੋ ੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜਚਲਿਰਨ ਫਰਾਿ ਸ੍ੇਕਸ੍ਅਲ ਆਫੈਂਸ੍ ਐਕਟ, 2012 ਬਾਰੇ
ਜਿਸ੍ਤਾਰ ਨਾਲ ਿ਼ਾਨਕਾਰੀ ਜਦੱ ਤੀ। ਇਸ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂੁਂ ਨੇ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਜਕ ਪੂੰ ਿ਼ਾਬ ਸ੍ਰਕਾਰ ਦਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਿਆਿਜ਼ਾ
ਸ੍ਕੀਿ 2011 ਦੇ ਤਜਹਤ ਜਿਕਜਟਿ ਿਆਿਿ਼ਾ ਕਿੇਟੀ ਫਾਜਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਤਜਹਤ ਿ਼ਰੂਰਤਿੂੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਿਆਿਜ਼ਾ ਦਆਇਆ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਿ਼ਸ੍ ਤਰਾਂ ਜਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਐਕਸ੍ੀਿੈਂਟ ਪੀੜਤ ਨੂੂੰ ਿਆਿਜ਼ਾ ਿ਼ਾਂ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਨੂੂੰ ਿਆਿਜ਼ਾ
ਜਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅੂੰ ਤ ਜਿੱ ਚ ਸ੍ਕੂਲ ਦੇ ਜਿ੍ਰੂੰ ਸ੍ੀਪਲ ਸ਼ਰੀ ਿਨੋਿ਼ ਸ਼ਰਿਾ ਨੇ ਜਜ਼ਲਾ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜਜ਼ਲਕਾ ਸ੍ੈਿੀਨਾਰ ਲਗਾਊਣ ਲਈ
ਧੂੰ ਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ੍ ਿੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸ੍ਾਜਹਬਾਨ ਸ਼ਰੀ ਰਾਿ਼ੇਸ਼ ਠਕਰਾਲ, ਸ਼ਰੀ ਖਰੈਤ ਚੂੰ ਦ, ਰਾਿ਼ਬੀਰ ਕੌ ਰ, ਨੇਚਰ ਕੂੰ ਬੋਿ਼,
ਜਿਨਾਕਸ਼ੀ, ਸ੍ੂੰ ਦੀਪ, ਸ੍ਜਿਤ ਿ਼ਨੇਿ਼ਾ, ਅਜਿਤ ਸ੍ਧਾ ਅਤੇ ਐਸ੍.ਐਿ.ਸ੍ੀ ਿੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੂੰ ਚਾਇਤ ਿੈਂਬਰ ਸ਼ਰੀ ਿ਼ੈ ਚੂੰ ਦ ਿੀ ਿੌਿ਼ੂਦ ਸ੍ਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਿੀ ਦੱ ਸ੍ਣਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਇਸ੍ ਸ੍ਬੂੰ ਧ ਜਿੱ ਚ ਜਕਸ੍ੇ ਿੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਚਜਹਰੀ ਜਿਖੇ ਸ੍ਜਥਤ ਫਰੂੰ ਟ ਆਜਫਸ੍
ਪਹੂੰ ਚ ਕਰੋ ਿ਼ਾਂ ਿਾਇਲ ਕਰੋ 1968 ਿ਼ਾਂ 01638-261500.

ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਅਬੋਹਰ ਜਵਖੇ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਸਜਵਧਾ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜਵਭਾਗਾਂ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕਰਵਾਈਆਂ
ਿਹੱ ਈਆ
ਅਬੋਹਰ 28 ਅਕਤਬਰ
ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜਜ਼ਲਕਾ ਸ੍ਰੀਿਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲੇ ਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ੍. ਨੇ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੂੰ ਜਦਆਂ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਜਕ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਿਯਗ
ਸ੍ਕੂਲ ਜਿਖੇ ਸ੍ਜਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ੍ ਕੈਂਪ ਦਾ ਿੱ ਖ ਿੂੰ ਤਿ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਸ੍ਜਿਧਾਿਾਂ ਦਾ ਲਾਭ
ਦੇਣਾ ਸ੍ੀ ਅਤੇ ਇਸ੍ੇ ਿਨੋਰਥ ਤਜਹਤ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਜਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਬੂੰ ਧਤ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਿਹੱ ਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਹ ਕੈਂਪ
ਸ੍ਿੇਰੇ 10 ਿਿ਼ੇ ਤੋਂ ਐੱਸ੍ਿੀਐੱਿ ਸ੍ਰੀ ਅਜਿਤ ਗਪਤਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਜਿੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ।
ਇਸ੍ ਸ੍ਬੂੰ ਧੀ ਹੋਰ ਿਧੇਰੇ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੂੰ ਜਦਆਂ ਐਸ੍.ਿੀ.ਐਿ. ਸ੍ਰੀ ਗਪਤਾ ਨੇ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਜਕ ਇਸ੍ ਸ੍ਜਿਧਾ ਕੈਂਪ ਜਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ
ਸ੍ੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸ੍ੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਬਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਧਿਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਸ਼ਜਰਤ
ਬੱ ਜਚਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਸ਼ੀਰਿਾਦ ਸ਼ਗਨ ਸ੍ਕੀਿ ਆਜਦ ਦੇ ਫਾਰਿ ਭਰਿਾ ਕੇ ਿੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸ੍ਜਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜਦੱ ਤਾ
ਜਗਆ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਜਕ ਇਸ੍ ਸ੍ਜਿਧਾ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜਾ ਰਜਹਤ ਇੂੰ ਤਕਾਲ, ਪੀ. ਐੱਿ. ਏ.ਿਾਈ. ਸ੍ਕੀਿ ਅਧੀਨ ਿਕਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਿ
ਤੇ ਹੋਰ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਜਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਬੂੰ ਧਤ ਸ੍ਰਟੀਜਫਕੇਟ ਿਨਰੇਗਾ ਿ਼ੌਬ ਕਾਰਿ ਸ੍ੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸ੍ਜਿਧਾ ਆਿ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਈ
ਗਈ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸ੍ਟਾਫ਼ ਿੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਰਹਾ ਅਤੇ ਸ੍ੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਿ਼ਾਂਦੀਆਂ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ
ਿਹੱ ਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ੍ ਿੌਕੇ ਐਸ੍ਿੀਐਿ ਸ੍ਰੀ ਅਜਿਤ ਗਪਤਾ ਨੇ ਦੱ ਜਸ੍ਅ ਜਕ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੂੰ ਿੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਨਿਯਗ ਸ੍ਕੂਲ, ਇੂੰ ਦਰਾ ਨਗਰੀ
ਅਬੋਹਰ ਜਿਖੇ ਿ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿ਼ਹੜੇ ਲੋ ਕ ਅੱ ਿ਼ ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਸ੍ ਕੈਂਪ ਜਿਚ ਨਹੀਂ ਪੱ ਿ਼ ਸ੍ਕੇ ਉਹ
ਸ਼ੱ ਕਰਿਾਰ ਨੂੂੰ ਇਸ੍ ਕੈਂਪ ਜਿਚ ਪੱ ਿ਼ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸ੍ਕਦੇ ਹਨ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਸਾਿੇ ਜਕਸਾਨ ਸਾਿਾ ਿਾਣ
ਜਪੰ ਿ ਢਾਣੀ ਕਿਾਈਆਂ ਦਾ ਜਕਸਾਨ ਸਖਜਵੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਬਜਣਆ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ
ਜਬਨਾਂ ਸਾੜੇ ਪਰਾਲ੍ੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰ ਭਾਲ੍
ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, 28 ਅਕਤਬਰ
ਸ੍ਾਿੇ ਜਕਸ੍ਾਨ ਸ੍ਾਿਾ ਿਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿ਼ਹਾ ਹੀ ਇਕ ਿਾਣਿੱ ਤਾ ਜਕਸ੍ਾਨ ਹੈ ਅਬੋਹਰ
ਦੇ ਜਪੂੰ ਿ ਢਾਣੀ ਕਿਾਈਆਂ ਦਾ ਸ੍ਖਜਿੂੰ ਦਰ ਜਸ੍ੂੰ ਘ ਿ਼ੋ ਜਕ ਜਪਛਲੇ 4 ਸ੍ਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੂੰ
ਜਬਨਾਂ ਸ੍ਾੜੇ ਇਸ੍ਦੀ ਸ੍ੂੰ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ ਸ਼ੋੋ੍ਰਤ
ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਪੱ ਛਲੇ ਕੱ ਝ ਸ੍ਾਲਾ ਤੋ ਿਾਤਾਿਰਣ ਗੂੰ ਧਲਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿ਼ੋਕੇ ਸ੍ਿੇ ਜਿੱ ਚ ਿੈਸ੍ੇ ਤਾ
ਅੱ ਿ਼ ਦੀ ਨਿੀ. ਪੀੜੀ ਜਕਸ੍ਾਨੀ ਤੋ ਜਪੱ ਛੋ ਹਟਦੀ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੂੰ ਤੂ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਖਜਿੂੰ ਦਰ ਜਸ੍ੂੰ ਘ 41 ਸ੍ਾਲਾ ਦਾ ਜਕਸ੍ਾਨ ਅੱ ਿ਼ ਦੇ ਸ੍ਿੇ ਲਈ
ਜਿਸ੍ਾਲ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕਉਜਕ ਇਹ ਜਕਸ੍ਾਨ ਇਲੈ ਕਟਰੀਕਲ ਇੂੰ ਜਿ਼ਨੀਅਜਰੂੰ ਗ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਪਛਲੇ 18 ਸ੍ਾਲਾਂ
ਤੋ ਖਦ ਖੇਤੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਿ਼ਦ ਉਸ੍ਨੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ੍ ਸ੍ਿੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੂੰ ਅੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੂੰ ਿੀ ਅੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਿ ਹੀ ਰਝਾਨ ਸ੍ੀ ਪਰ ਇਸ੍ ਨੋਿ਼ਿਾਨ ਨੇ ਕੱ ਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਜਪਛਲੇ ਚਾਰ ਸ੍ਾਲਾਂ ਤੋ ਇਹ ਜਕਸ੍ਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਜਿੱ ਚ ਿ਼ਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ੍ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋ
ਬਾਅਦ ਿ਼ਿੀਨ ਜਿੱ ਚ ਿਲਚਰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ੍ ਤੋ ਬਾਅਦ ਿ਼ੀਰੋ ਿਜਰਲ ਦੀ ਸ੍ਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਿ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ੍
ਤੋ ਇਲਾਿਾ ਇੱ ਕ ਪੱ ਖੀ ਜਿਚ ਹੈਪੀ ਸ੍ੀਿਰ ਨਾਲ ਬੀਿ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾ ਦੋਨਾਂ ਤਰਾ ਦੀ ਬੀਿ਼ਾਈ ਨਾਲ ਉਸ੍ ਨੂੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ
ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਿੀ ਚੂੰ ਗਾ ਜਰਹਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੂੰ ਿ਼ਿੀਨ ਜਿੱ ਚ ਜਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸ੍ਲ ਨੂੂੰ
ਬਹਤ ਫਾਇਦਾ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕਉਜਕ ਇਸ੍ ਨਾਲ ਖੇਤ ਜਿੱ ਚ ਿੱ ਲੜ ਿੀ ਿਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱ ਤਰ ਕੀਜੜਆ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਜਿੱ ਚ ਚੋਖਾ ਿਾਧਾ
ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿ਼ਸ੍ ਨਾਲ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਕਸ੍ਾਨ ਜਪਛਲੇ 4 ਸ੍ਾਲਾਂ ਤੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸ੍ਾਨ ਭਲਾਈ
ਜਿਭਾਗ ਨਾਲ ਿ਼ਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਕਸ੍ਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਜਹਕਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਢੇ ਨਾਲ ਿੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਖਰਚੇ
ਨਾਲ ਿੱ ਧ ਿਨਾਫਾ ਲੈ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਖਜਿੂੰ ਦਰ ਜਸ੍ੂੰ ਘ ਹਰ ਸ੍ਾਲ ਹੈਪੀ ਸ੍ੀਿਰ ਅਤੇ ਿ਼ੀਰੋ ਿਜਰਲ ਨਾਲ ਬੀਿ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਦੂਿ਼ੇ ਜਕਸ੍ਾਨਾ ਤੋ
ਿੱ ਧ ਝਾੜ ਲੈ ਕੇ ਚਾਨਣ ਿਨਾਰਾ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਿਾਤਰ ਛਾਇਆ ਆਸ਼ਰਿ ਦੇ ਬੱ ਜਚਆਂ ਨੇ ਧੋਰਾ ਿਜਹਰਾਿ਼ਪਰ ਜਵਖੇ ਬਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਪਜਹਰ ਦਾ ਭੋਿ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ
ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, 28 ਅਕਤਬਰ
ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਿਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲੇ ਰ ਦੀ ਪਜਹਲ ਕਦਿੀ ਤੇ ਜਜ਼ਲਾ ਬਾਲ ਸ੍ਰੱ ਜਖਆ ਯਜਨਟ ਿੱ ਲੋਂ ਜਪੂੰ ਿ ਆਲਿਗੜ ਜਿਖੇ
ਬਣੇ ਿਾਤਰ ਛਾਇਆ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਿ ਦੇ ਬੱ ਜਚਆਂ ਨੂੂੰ ਅੱ ਿ਼ ਸ੍ੀਤੋ ਗੂੰ ਨੋ ਨੇੜੇ ਧੋਰਾ ਿਜਹਰਾਿ਼ਪਰ ਜਿਖੇ ਬਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਅੂੰ ਜਿ੍ਰਤਾ ਦੇਿੀ
ਿ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਿੀਸ੍ੀਪੀਓ ਸ੍ਰੀਿਤੀ ਰੀਤੂ ਨੇ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਜਕ ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਿੱ ਲੋਂ ਇੂੰ ਨਾਂ ਬੱ ਜਚਆਂ ਲਈ
ਦੀਿਾਲੀ ਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਜਤਓਹਾਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਰਿਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜਿਚ ਜਿਪਟੀ
ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਬੱ ਜਚਆਂ ਨੂੂੰ ਦਪਜਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਿੀ ਖਆਇਆ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਧੋਰਾ ਿਜਹਰਾਿ਼ਪਰ ਜਿਖੇ ਜਬਸ਼ਨੋਈ ਸ੍ਿਾਿ਼ ਨਾਲ ਸ੍ਬੂੰ ਧਤ ਸ਼ਹੀਦ ਅੂੰ ਜਿ੍ਰਤਾ ਦੇਿੀ ਿ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ
ਹੈ ਜਿ਼ੂੰ ਨਾਂ ਨੇ ਰੱ ਖਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਲਦਾਨ ਜਦੱ ਤਾ ਸ੍ੀ। ਇਸ੍ ਿੌਕੇ ਇੱ ਥੇ ਬੱ ਜਚਆਂ ਨੇ ਿ਼ੂੰ ਗਲੀ ਿ਼ੀਿ ਰੱ ਖ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਸ੍
ਜਪੂੰ ਿ ਜਿਚ ਬਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਹਰਨ ਿੀ ਿੇਖ।ੇ ਬੱ ਜਚਆਂ ਨੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਸ੍ੂੰ ਭਾਲ ਪਰਤੀ ਿਨੱ ਖ ਦੇ ਫ਼ਰਿ਼ਾਂ ਦਾ
ਸ੍ਬਕ ਇਸ੍ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਸ੍ੱ ਜਖਆ। ਬੱ ਜਚਆਂ ਜਿਚ ਇਸ੍ ਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹਤ ਖਸ਼ੀ ਪਾਈ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਸ੍ੀ।
ਬਾਅਦ ਜਿਚ ਇੂੰ ਨਾਂ ਬੱ ਜਚਆਂ ਨੂੂੰ ਫਾਜਜ਼ਲਕਾ ਦੀ ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਿਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲੇ ਰ ਨੇ ਦਪਜਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਪਜਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੱ ਜਚਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਜਦਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਲਗਨ ਨਾਲ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਿਚ ਇਕ ਕਾਿਯਾਬ ਜਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰੇਜਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ੍ ਿੌਕੇ ਫਾਜਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਐਸ੍ਐਸ੍ਪੀ ਸ੍:
ਹਰਿਨਬੀਰ ਜਸ੍ੂੰ ਘ ਜਗੱ ਲ ਿੀ ਹਾਿ਼ਰ ਸ੍ਨ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਪਰਾਲ੍ੀ ਸੰ ਭਾਲ੍ ਲ੍ਈ ਸਬਜਸਿੀ ਤੇ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਵਭਾਗ ਨੇ ਅਰਿ਼ੀਆਂ ਿੰ ਗੀਆਂ
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, 28 ਅਕਤਬਰ
ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਿਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲੇ ਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਹੈ ਜਕ ਪਰਾਲੀ ਸ੍ੂੰ ਭਾਲ ਿਾਲੀਆਂ ਿਸ਼ੀਨਾਂ
ਸ੍ਬਜਸ੍ਿੀ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰ ਿ਼ਾਬ ਸ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸ੍ਾਨ ਕਜਲਆਣ ਜਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ
ਅਰਿ਼ੀਆਂ ਦੀ ਿੂੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਿ਼ੀਆਂ 2 ਨਿੂੰ ਬਰ ਤੱ ਕ ਪੂੰ ਿ਼ਾਬ ਸ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈਬਸ੍ਾਇਟ
https://agrimachinerypb.com/ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿੂੰ ਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਿ਼ੀਆਂ
ਅਨਸ੍ੂਜਚਤ ਿ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਬੂੰ ਧਤ ਜਕਸ੍ਾਨਾਂ, ਪੂੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਜਹਕਾਰੀ ਸ੍ਭਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿੂੰ ਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਬੂੰ ਧਤ ਨੂੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਿ਼ੋ ਇਹ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਸ੍ਬਜਸ੍ਿੀ ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 2 ਨਿੂੰ ਬਰ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ
ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸ੍ਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਭਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਜਿਅਕਤੀਗਤ ਜਕਸ੍ਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇੋ੍ਰਣੀ ਜਿਚ 50 ਫੀਸ੍ਦੀ ਅਤੇ ਪੂੰ ਚਾਇਤਾ ਤੇ

ਸ੍ਜਹਕਾਰੀ ਸ੍ਭਾਿਾਂ ਨੂੂੰ 80 ਫੀਸ੍ਦੀ ਸ੍ਬਜਸ੍ਿੀ ਤੇ ਇਹ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਿ਼ਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ੍ ਸ੍ਬੂੰ ਧੀ ਹੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸ੍ਕਦਾ ਹੈ।

ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਇਕ ਛੱ ਤ ਹੇਠ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜਵਭਾਗਾਂ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਇਆ ਸਜਵਧਾ ਕੈਂਪ-ਜਿਪਟੀ
ਕਜਿਸ਼ਨਰ
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ ਅਤੇ ਿ਼ਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਦੇ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ. ਦਫਤਰ ਜਵਖੇ ਲ੍ਗਾਇਆ ਸਜਵਧਾ ਕੈਂਪ
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, ਿ਼ਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ 28 ਅਕਤਬਰ
ਸ੍. ਚਰਨਿ਼ੀਤ ਜਸ੍ੂੰ ਘ ਚੂੰ ਨੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਸ੍ੂਬਾ ਸ੍ਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਇਕ ਛੱ ਤ ਹੇਠ ਅਨੇਕਾ ਸ੍ਜਿਧਾਿਾਂ ਿਹੱ ਈਆ
ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਜਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਸ੍ਿੂਹ ਤਜਹਸ੍ੀਲਾਂ ਜਿਖੇ ਸ੍ਜਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ੍ਨ ਜਿ਼ਸ੍ ਤਜਹਤ
ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਿਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲੇ ਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਬ ਿਿੀਿ਼ਨ ਫਾਜਜ਼ਲਕਾ ਅਤੇ ਿ਼ਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਐਸ੍.ਿੀ.ਐਿ.
ਦਫਤਰ ਜਿਖੇ ਸ੍ਜਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ।
ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਜਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਇਕ ਛੱ ਤ ਹੇਠ ਸ੍ਜਿਧਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸ੍ਜਿਧਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਹਾਂ ਦਜਸ੍ਆ ਜਕ ਸ੍ਜਿਧਾ ਕੈਂਪਾਂ ਜਿਚ ਪੂੰ ਿ਼ ਿਰਲੇ ਪਲਾਟ, ਿਗਨਰੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਐਲ.ਪੀ.ਿ਼ੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸ੍ਰਬਤ ਜਸ੍ਹਤ ਬੀਿਾ
ਯੋਿ਼ਨਾ, ਜਬਿ਼ਲੀ ਜਬਲ ਬਕਾਇਆ ਿਾਫੀ, ਬਕਾਇਆ ਇੂੰ ਤਕਾਲ, ਆਸ਼ੀਰਿਾਦ ਸ੍ਕੀਿ, ਿਿ਼ੀਫੇ, ਲੋ ਨ, ਲੇ ਬਰ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸ੍ਕੀਿਾਂ,
ਿਾਟਰ ਸ੍ਪਲਾਈ ਤੇ ਸ੍ੀਿਰੇਜ਼ ਸ੍ਬੂੰ ਧੀ , ਸ੍ੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਆਜਦ ਨਾਲ ਸ੍ਬੂੰ ਧਤ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ ਤਜਹਤ ਲਾਹਾ ਿਹੱ ਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ।
ਇਸ੍ ਸ੍ਬੂੰ ਧੀ ਿਧੇਰੇ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੂੰ ਜਦਆਂ ਐਸ੍.ਿੀ.ਐਿ. ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੂੰ ਦਰ ਜਸ੍ੂੰ ਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਜਕ ਸ੍ੂਬਾ ਸ੍ਰਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
ਲਈ ਯਤਲਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਜਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਿੂੰ ਤਿ ਇਕੋ ਥਾਂ `ਤੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਜਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਬੂੰ ਧਤ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ
ਿਹੱ ਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਿ਼ਾ ਸ੍ਕਣ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਖਿ਼ਲ-ਖਆਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸ੍ਕੇ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ੍ ਿੌਕੇ ਜਸ੍ਹਤ ਜਿਭਾਗ ਦੀਆਂ
ਟੀਿਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨ ਦੇ ਸ੍ੈਂਪਲ ਿੀ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਜਦਨਾਂ `ਚ
ਸ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਤਾਬਕ ਹੋਰ ਿੀ ਸ੍ਜਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਿ਼ਾਣਗੇ।ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੈਂਪ ਜਿਚ ਆਉਣ ਸ੍ਿੇਂ ਆਪਣਾ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਿ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਸ੍ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਪਾਸ੍ਪੋਰਟ ਸ੍ਾਈਿ਼ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿ਼ਾਿੇ।
ਇਸ੍ ਿੌਕੇ ਐਸ੍ਿੀਐਿ ਨੇ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਜਕ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੂੰ ਿੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਐਸ੍.ਿੀ.ਐਿ. ਦਫਤਰ ਫਾਜਜ਼ਲਕਾ ਅਤੇ ਿ਼ਲਾਲਾਬਾਦ
ਜਿਖੇ ਿ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿ਼ਹੜੇ ਲੋ ਕ ਅੱ ਿ਼ ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਸ੍ੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਸ੍ ਕੈਂਪ ਜਿਚ ਨਹੀਂ ਪੱ ਿ਼ ਸ੍ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੱ ਕਰਿਾਰ
ਨੂੂੰ ਇਸ੍ ਕੈਂਪ ਜਿਚ ਪੱ ਿ਼ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸ੍ਕਦੇ ਹਨ।
ਐਸ੍.ਿੀ.ਐਿ. ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੂੰ ਦਰ ਜਸ੍ੂੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਜਕ ਫਾਜਜ਼ਲਕਾ ਤਜਹਸ੍ੀਲ ਦੇ ਿਾਲ ਜਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸ੍ਬੂੰ ਧਤ ਇੂੰ ਤਕਾਲ ਲਈ 179
ਦਰਖਾਸ੍ਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿ਼ਸ੍ ਜਿਚ 179 ਦਾ ਹੀ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸ੍ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 5-5 ਿਰਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਨਰੇਗਾ
ਜਿਖੇ 65 ਦਰਖਾਸ੍ਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿ਼ਸ੍ ਨੂੂੰ ਿੈਰੀਫਾਈ ਲਈ ਭੇਜ਼ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਸ੍ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 12 ਇਨਕਿ ਤੇ ਬਾਰਿਰ

ਏਰੀਆ ਸ੍ਰਟੀਜਫਕੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ੍ਬੂੰ ਧਤ 11 ਦਰਖਾਸ੍ਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿ਼ਸ੍ ਨੂੂੰ ਿੈਰੀਫਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿ਼ਆ
ਜਗਆ, ਜਕਰਤਾ ਜਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸ੍ਬੂੰ ਧਤ 1 ਦਰਖਾਸ੍ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ੍ ਿੌਕੇ 54 ਿ਼ਜਣਆਂ ਦੀ ਜਸ੍ਹਤ ਜਿਭਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਿੈਕਸ੍ੀਨੈਸ਼ਨ
ਤੇ ਸ੍ੈਂਪਜਲੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜਿ਼ਲ੍ਕਾ
ਲ੍ੀਿ ਬੈਕ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕਰਜੈ ਿਟ ਆਊਟਰੀਚ ਿਜਹੰ ਿ ਤਜਹਤ ਲ੍ਗਾਇਆ ਕੈਂਪ
ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱ ਿੇ ਕਰਿ਼ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪੱ ਤਰ
ਫਾਜਿ਼ਲ੍ਕਾ, 28 ਅਕਤਬਰ
ਪੂੰ ਿ਼ਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਜ਼ੋ ਜਕ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਦਾ ਲੀਿ ਬੈਂਕ ਹੈ ਿੱ ਲੋਂ ਅੱ ਿ਼ ਇੱ ਥੇ ਇਕ ਕਰਿ਼ਾ ਿੂੰ ਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ
ਜਿੱ ਤ ਿੂੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨਸ੍ਾਰ ਚਲਾਏ ਿ਼ਾ ਰਹੇ ਕੈੋ੍ਰਜਿਟ ਆਊਟਰੀਚ ਿਜਹੂੰ ਿ ਤਜਹਤ ਲਗਾਇਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ੍ ਿੌਕੇ
ਿੱ ਖ ਿਜਹਿਾਨ ਿਿ਼ੋਂ ਪਹੂੰ ਚੇ ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਿਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲੇ ਰ ਆਈਏਐਸ੍ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਕਰਿ਼ ਪਰਿਾਨਗੀ
ਪੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਕਸ੍ੀਿ ਕੀਤੀ।
ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸ੍ਆ ਜਕ ਇਸ੍ ਿਜਹੂੰ ਿ ਤਜਹਤ ਹਣ ਤੱ ਕ ਜਿ਼ਲਹੇ ਜਿਚ 1077 ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਿ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਿੱ ਲੋਂ
ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੂੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨੌਿ਼ਿਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸ੍ਿੈ ਰਿ਼ਗਾਰ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਜਿੱ ਤੀ ਿਦਦ
ਿਹਈਆ ਕਰਿਾਈ ਿ਼ਾਿੇ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬੈਂਕਾਂ ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਸ੍ਕੀਿਾਂ ਸ੍ਬੂੰ ਧੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਿ਼ਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ
ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੂੰ ਹਦਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਕ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ੍ਕੀਿਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਉਧਿੀਆਂ
ਦੀ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿੇ।
ਇਸ੍ ਿੌਕੇ ਐਲਿੀਐਿ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਿ਼ਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸ੍ਕੀਿਾਂ ਸ੍ਬੂੰ ਧੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੱ ਤੀ।

