ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜਿ਼ਲ੍ਕਾ
ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਵਲ੍ੋਂ ਪਰਦਸ਼
ੂ ਣ ਿੁਕਤ ਦੀਵਾਲ੍ੀ ਿਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ
ਫਾਜਿ਼ਲ੍ਕਾ, 3 ਨਵੰ ਬਰ ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜਿ਼ਲ਼ਕਾ ਸਰੀਿਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲ੍ੇ ਰ ਵਲ੍ੋਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਦੀਵਾਲ੍ੀ ਤੇ ਬੰ ਦੀ ਛੋੜ ਜਦਵਸ ਦੀ ਿੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਜਤਉਹਾਰ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਿੁਕਤ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ
ਿਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਜਦੱ ਤਾ ਜਿਆ ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਅੱ ਿ਼ ਆਪਣੇ ਿਰਜਹ ਜਵਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰੈਿ
ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ੍ ਦੀਵਾਲ੍ੀ ਦਾ ਜਤਓਹਾਰ ਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵੰ ਿੇ।
ਜਿਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀਿਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲ੍ੇ ਰ ਨੇ ਇਸ ਿੌਕੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਹਵਾ
ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲ੍ਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਜਬਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਾਅ ਲ੍ਈ ‘ਿਰੀਨ ਦੀਵਾਲ੍ੀ’ ਿਨਾਉਣ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ
ਜਕ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਿਲ੍ਾਏ ਿ਼ਾਣ ਤਾਂ ਿ਼ੋ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਜਵਿ ਿਦਦ ਜਿਲ੍ ਸਕੇ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਿੂਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲ੍ਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਜੜਆ ਅਤੇ ਤਰੱ ਕੀ ਦਾ ਕਾਿਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਜਦਨ ਸਭ ਦੇ ਿ਼ੀਵਨ ਜਵਿ ਹੋਰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲ੍ੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿੌਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੱ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਜਲ੍ਖਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਿ਼ਾਂ
ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਰੈਿ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱ ਤਰ ਜਵਿ਼ੈ ਸੇਤੀਆ ਵੀ ਹਾਿ਼ਰ ਸਨ।

ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਅਬੋਹਰ ਜਵਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲ੍ੇ ਆਬਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਰੱ ਜਖਆ ਜਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱ ਥਰ
ਅਬੋਹਰ 3 ਨਵੰ ਬਰ
ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱ ਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਿੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਜਹਰ ਜਵੱ ਿ ਆਭਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜਨਰਿਾਣ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਵੇਿਾ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ
ਜਨਰਿਾਣ ਕਾਰਿ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਿਰਸੀ ਆਿੂ ਸੰ ਦੀਪ ਿ਼ਾਖੜ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਹੱ ਥੋਂ
ਕਰਵਾਈ ਿਈ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਿੇਅਰ ਜਨਿਰ ਜਨਿਿ ਅਬੋਹਰ ਸਰੀ ਜਵਿਲ੍ ਠਠੱਈ ਅਤੇ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਨਿਰ
ਜਨਿਿ ਅਬੋਹਰ ਸਰੀ ਅਜਭਿ਼ੀਤ ਕਪਜਲ੍ਸ਼ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਿਰ ਸਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਿਰਸੀ ਆਿੂ ਸੰ ਦੀਪ ਿ਼ਾਖੜ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨਜਹਰੂ ਸਟੇਿੀਅਿ ਵਾਲ੍ੀ ਿ਼ਿਹਾ ਉੱਪਰ ਇਸ
ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ੍ ਅਬੋਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਥੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਿਾ ਉਥੇ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀ
ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਜਵਿ ਵੀ ਜਨਖਾਰ ਆਵੇਿਾ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਪਾਰਕ ਜਵੱ ਿ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਿ਼ਾਣਿੀਆਂ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਪਾਰਕ ਜਵਿ ਬੱ ਜਿਆਂ ਦੇ
ਖੇਿਣ ਲ੍ਈ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਿਾਂ ਵੀ ਲ੍ਿਾਈਆਂ ਿ਼ਾਣਿੀਆਂ।
ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਨਿਰ ਜਨਿਿ ਅਬੋਹਰ ਸਰੀ ਅਜਭਿ਼ੀਤ ਕਪਜਲ੍ਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਿੌਕੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਆਭਾ ਪਾਰਕ ਦੇ
ਜਨਰਿਾਣ ਨਾਲ੍ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਵਧੇਿੀ ਅਤੇ ਸ਼ਜਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪਬਜਲ੍ਕ
ਪਲ੍ੇ ਸ ਿੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਿਾ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਜਵਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ
ਦਾ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਿਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਲ੍ਈ ਉਹ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਜਦਲ੍ੋਂ ਸਜਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ
ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਦੀਵਾਲ੍ੀ ਵੀ ਿਨਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਿੌਕੇ ਰੰ ਿੋਲ੍ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਬੱ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਨਿਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਵਾਰਿਾਂ ਦੇ ਐਿ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲ੍ੋ ਕ ਹਾਿਰ ਸਨ।

