ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰ ਗ ’ਚ ਡਟੇ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ‘ਜ਼ਿਸ਼ਿ ਜ਼ਸਹਤ
ਜ਼ਦਿਸ’ ਦੀ ਸ਼ਾਮ

* ਪੁਲੀਸ ਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਸਿਲ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੰ ‘ਗਾਰਡ
ਆਫ ਆਨਰ’

* ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੰ ਨਿਾਦ
ਬਰਨਾਲਾ, 8 ਅਪਰੈਲ

ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ-ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਜ਼ਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਜ਼ਿਰੁੁੱ ਧ ਮੂਿਰਲੀ ਕਤਾਰ
ਜ਼ਿੁੱ ਚ ਡਟੇ ਿੋਏ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ , ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਟਾਫ, ਜ਼ਸਿਲ
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਿੌਸਲਾ ਿਧਾਉਦੇ ਿੋਏ ਉਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਮੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ
ਗਈ।

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਿਾਿਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸਰੀ ਸੂੰ ਦੀਪ

ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਜ਼ਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਸਿਤ ਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨਾਂ ਯੋਜ਼ਧਆਂ ਨੂੂੰ ‘ਗਾਰਡ
ਆਫ ਆਨਰ’ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਨਭਾਅ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਿ ਸਮਾਗਮ
ਜ਼ਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਿ ਚੌਕ ’ਚ ਕਰਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ, ਜ਼ਜੁੱ ਥੇ ਪੁਲੀਸ ਿੁੱ ਲੋਂ
ਜ਼ਸਿਲ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਸਿਤ ਿਮਲੇ , ਿੋਰ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੂੂੰ ਸਜ਼ਤਕਾਰ
ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਫੂਲਕਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਰੀ
ਸੂੰ ਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਮੈਡਮ ਰੂਿੀ ਦੁੁੱ ਗ, ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.

ਗੁਜ਼ਰੂੰ ਦਰਬੀਰ ਜ਼ਸੂੰ ਘ, ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਸ. ਸੁਖਦੇਿ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਜ਼ਿਰਕ, ਐਸਪੀ (ਐਚ) ਗੁਰਦੀਪ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਤੇ ਿੋਰ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਿੁੱ ਲੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਜ਼ਿਰੁੁੱ ਧ ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਮਰਜ਼ਪਤ ਇਕ ਗੁਬਾਰਾ ਿੀ ਛੁੱ ਜ਼ਡਆ
ਜ਼ਗਆ, ਜ਼ਜਸ ਰਾਿੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂੰ ਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ

ਅੁੱ ਜ ਪੁਲੀਸ ਿੁੱ ਲੋਂ ਜ਼ਸਿਤ ਅਮਲੇ ਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਨੂੂੰ ਸਜ਼ਤਕਾਰ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਇਨਾਂ
ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਿੌਸਲੇ ਿੋਰ ਬੁਲੂੰਦ ਿੋਏ ਿਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਿੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਉਿ ਜ਼ਦਲੋਂ ਧੂੰ ਨਿਾਦ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜੋ

ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਸੁਰੁੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਡਟੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇਸੇ ਭਾਿਨਾ ਨਾਲ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਦੂੰ ਦੇ ਰਿੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਿੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੂੰ ਿਰਾ ਦੇਿਾਂਗੇ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਿੱ ਲੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਜ਼ਿਰੁੱ ਿ ਪਜ਼ਹਲਕਦਮੀ

* ਜ਼ਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸੈਨੇਟਾਈਿੇਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਸਥਾਜ਼ਪਤ
* 10 ਸੈਜ਼ਕੰ ਡ ਜ਼ਿਚ ਸਰੀਰ ਹੋਿੇਗਾ ਜੀਿਾਣ ਰਜ਼ਹਤ
ਬਰਨਾਲਾ, 8 ਅਪਰੈਲ

ਕੋਜ਼ਿਡ 19 ਜ਼ਿਰੁੁੱ ਧ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ

ਬਰਨਾਲਾ ਿੁੱ ਲੋਂ ਜ਼ਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਖੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿੇਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ,
ਜ਼ਜਸ ਰਾਿੀਂ 10 ਸੈਜ਼ਕੂੰ ਡ ਜ਼ਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਜ਼ਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਖੇ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਇਸ ਸੈਨੇਟਾਈੇਜਸ਼
ੇ ਨ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜ਼ਡਪਟੀ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰੀ ਸੂੰ ਦੀਜ਼ਪ ਗੋਇਲ ਿੁੱ ਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਜ਼ਿਰੁੁੁੁੁੱਧ ਲੜਨ ਅਤੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਿੋਣਾ ਿਰੂਰੀ ਿੈ ਤੇ ਇਸ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਰਾਿੀਂ
10 ਸੈਜ਼ਕੂੰ ਡ ਜ਼ਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਿਲ

ਿਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਿੋਰ ਅਮਲੇ ਤੇ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਇਿ ਚੈਂਬਰ ਿਰਦਾਨ ਸਾਜ਼ਬਤ ਿੋ ਸਕਦਾ
ਿੈ। ਜ਼ਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ ਨੂੂੰ ਇਿ ਚੈਂਬਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ‘ਸੌਲਿਰ ਸਾਫਟਿੇਅਰ’ ਕੂੰ ਪਨੀ ਦਾ ਉਨਾਂ

ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੂੰ ਨਿਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਜ਼ਜਿੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਮਨੁੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ’ਚ ਡਟੀ ਿੋਈ ਿੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਸੌਲਿਰ ਸਾਫਟਿੇਅਰ’ ਕੂੰ ਪਨੀ ਤੋਂ ਿਰਭਜਨ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਨੂੂੰ ਜ਼ਤਆਰ

ਕਰਨ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਿਿਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਦੀ ਿੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਬਟਨ ਲੁੱਜ਼ਗਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ
ਨੂੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਾਈਿੇਸ਼ਨ ਿੋਣ ਲੁੱਗਦੀ ਿੈ ਤੇ 10 ਸੈਜ਼ਕੂੰ ਡ ਜ਼ਿਚ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਿੋ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਦੋ ਿੋਰ ਚੈਂਬਰ ਜ਼ਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ ’ਚ ਲਾਏ

ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਸਬੂੰ ਧੀ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨਾਲ 95015-44226 ’ਤੇ

ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੇ ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਨੂੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਉਿ ਿਰ ਸੂੰ ਭਿ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਮੈਡਮ ਰੂਿੀ ਦੁੁੱ ਗ, ਜ਼ਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.
ਗੁਜ਼ਰੂੰ ਦਰਬੀਰ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਤੇ ਿੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਿਾਿਰ ਸਨ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਜਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੂੰ ਜ ਉਜ਼ਿਆ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਦਫਤਰ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱ ਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਸਫਾਈ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੂੂੰ ਿੂੰ ਡੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ

ਸੈਨੇਟਾਈਿੇਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਿੂੰ ਮ ਤੇਿ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਰਿਾਨਾ
ਬਰਨਾਲਾ, 8 ਅਪਰੈਲ

ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਿੁੱ ਲੋਂ ਜ਼ਿੁੱ ਢੀ ਿੌਸਲਾ ਅਫਿਾਈ ਮੁਜ਼ਿੂੰ ਮ ਤਜ਼ਿਤ ਅੁੱ ਜ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ

ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਦਫਤਰ ਉਸ ਿੇਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੂੰ ਜ ਉਜ਼ਿਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ
ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਜ਼ਿਰੁੁੱ ਧ ਜੂੰ ਗ ’ਚ ਡਟੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਨੂੂੰ ਿੁੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ

ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
(ਜਨਰਲ) ਮੈਡਮ ਰੂਿੀ ਦੁੁੱ ਗ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾਂ ਜ਼ਿਚ ਿਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ

ਉਨਾਂ ਨੂੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਿੂੰ ਡੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੁੱ ਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਜ਼ਿਆ
ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸ. ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਧਾਲੀਿਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸ.
ਮਨਪਰੀਤ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਿੀ ਿਾਿਰ ਰਿੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਰਿੇ
ਿਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਿਾਮ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਿੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਲਮ ਸਾਫ ਰਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ
ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਦੇ

ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲਾਂ ਜ਼ਜਿੇਂ ਤਪਾ, ਭਦੌੜ, ਧਨੌਲਾ, ਨਗਰ ਪੂੰ ਚਾਇਤ ਿੂੰ ਢਾਇਆ
ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਦੀ ਿੀ ਪੜਾਅਿਾਰ ਿੌਸਲਾ ਅਫਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਿਚ ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਛੜਕਾਅ ਦੀ ਮੁਜ਼ਿੂੰ ਮ

ਤੇਿ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਨੂੂੰ ਿਰੀ ਝੂੰ ਡੀ ਜ਼ਦਖਾ ਕੇ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸ਼ਜ਼ਿਰ
ਜ਼ਿਚ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਟੈਂਕ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਸੈਨੇਟਾਈਿੇਸ਼ਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਿੋਏ ਿਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ਹਮ ਥਾਿਾਂ ਨੰ ਸੈਨੇਟਾਈਿੇਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ
ਕਦਮ

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਾਿੇਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ

ਸੈਨੇਟਾਈਿੇਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਿੂੰ ਮ ਚੁੱ ਲ ਰਿੀ ਿੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੂੰ ਿੋਰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਾਨਾ ਨਗਰ

ਕੌਂ ਸਲ ਿੁੱ ਲੋਂ ਨਿੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਤਰਫੋਂ ਰੋਿਾਨਾ ਪੁੱ ਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ
ਿਾਲੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਜ਼ਡੳੁੂਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ ਪਤਾ ਲੁੱਗ

ਸਕੇ ਜ਼ਕ ਭਲਕੇ ਜ਼ਕਿੜੇ ਜ਼ਕਿੜੇ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਿਚ ਸੈਨੇਟਾਈਿੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ

ਜ਼ਜੁੱ ਥੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਿੂੰ ਮ ਜ਼ਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਿੇਗੀ, ਉਥੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਨੂੂੰ ਸੁਚੁੱਜੇ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਕਿਰ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

