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----- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਿਵੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ 

----- ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨ�  ਦੋਨ�  ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਦਾਖਲ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 4 ਮਈ 2020 (            ) ਅੱਜ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਦੋ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ ਹੋਰ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦ ਸੰਿਖਆਂ ਿਫਰ 15 ਹ ੋਗਈ ਹੈ ਿਜਨ� ਦਾ 

ਇਲਾਜ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। 

ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਕੇਸ 24 ਸਨ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� 10 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵਖੇ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਲੋਕ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਸਨ ਉਨ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਸਵਲ 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖ ੇਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅੱਜ ਦੋ ਨਵੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਦੇ ਕੇਸ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਣ ਨਾਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮ� ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿਜਨ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਸਵਲ 

ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ� ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ� ਿਦਤੀਆ ਂਗਈਆਂ 

ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ� ਤ� ਜ ੋਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (4 ਮਈ 1)ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ।  
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---- ਸੂਿਬਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ� ਵਾਲੇ ਨਾਿਕਆਂ �ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਿਲਸ, ਿਸਹਤ ਕਰਮੀ ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ  ਸਨਮਾਨ 

----  ਫੁੱ ਲ� ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਰਖਾ, ਸੈਨੀਟਾਇਜਰ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਦਸਤਾਨ�  ਵੰਡ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 4 ਮਈ 2020 (            ) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਲ 

ਲੱਗਦੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦ� ਸੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਪੰਜਾਬ - ਿਹਮਾਚਲ ਦੇ ਮਨਾਲੀ - ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵ� ਸੂਿਬਆਂ 'ਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜ�ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇੱਥ ੇਲਗਾਏ ਗਏ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕ�ਪ ਿਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇ �ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਿਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਅਿਧਆਪਕ ਤੇ ਿਸਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲ� ਿਦਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 

ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਜਲਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ� ਜ਼ਾਰੀ ਿਹਦਾਇਤ� ਤ� ਵੀ ਜਾਣੂੰ  ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਅੱਜ ਉਪ- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਐਮਸੀਐਸ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹਨ� ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਿਧਆਂ ਨੁੰ  ਫੁੱ ਲ� ਦੀ 

ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਇਜਰ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਦਸਤਾਨ�  ਵੰਡੇ ਗਏ। 

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਰਸ਼ਮੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ�ਕੋਪ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ� 'ਚ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਟਨ 

ਡਰਦੇ ਨ�  �ਥੇ ਹੀ ਸਾਢੇ ਪੁਿਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਹਤ ਿਵਭਾਗ ਤੇ ਅਿਧਅਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਘਰ� ਤ� ਵਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ 

ਨਾਿਕਆਂ �ਤੇ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਨ�  ਤ� ਜ ੋਅਸ� ਘਰ� ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹ ਸਕੀਏ। 

ਉਪ- ਿਜਲਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਿਸੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ 

ਿਭਆਨਕ ਦੌਰ 'ਚ� ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੇਹਤ ਕਰਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਪਿਹਲ� 

ਹੀ ਿਦਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹ ਕ ੇਸੇਵਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜੰਮ ਕ ੇਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨ�  ਹੁਣ 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਇਹਨ� ਯੋਿਧਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਿਵੱਚ ਜੁੜਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਿਕਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਇਹਨ� ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਤਰ ਿਸੰਘ, ਿਰਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ 

ਿਸੰਘ, ਏ.ਈ.ਓ. ਨਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਸ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਿਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।     

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (4 ਮਈ 2) ਉਪ- ਿਜਲਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਿਸੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਅਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (4 ਮਈ 3,4,5) ਨਾਕੇ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜਮ� ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਜ ੋਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ� ਨੂੰ  ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨ�  ਅਤੇ 

ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਭ�ਟ ਕਰਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਟੀਮ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। 
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----- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲੂ� ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਆਨ- ਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ- ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ। 

----ਬੀਪੀਈਓ ਅਤੇ ਸ�ਟਰ ਮੁੱ ਖੀਆਂ ਦੀ  ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਨ�  ਿਲਆ ਦਾਖਲਾ ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜਾ। 

-------ਵੱਧ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨ। 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 4 ਮਈ  (           ) ਪੂਰਾ ਿਵਸ਼ਵ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਅਰਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 

ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ ਲਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੱੁਖ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਹ ੋਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ ਹੋ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹ� ਪਰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨ�  ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ  

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਹੰੁਚ  ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਸਲੇਬਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ 

ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਮ� ਿਸਰ ਪੜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਬੀਪੀਈਓਜ, ਪੜ� ਪੰਜਾਬ 

ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸ�ਟਰ ਮੁੱ ਖੀਆਂ ਵਲ� ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।   ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ 

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇੰਜੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਨ�  ਪੜ� ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ, ਬੀਪੀਈਓਜ ਅਤ ੇਸ�ਟਰ ਮੁੱ ਖੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਮ ਐਪ ਰਾਹ� 

ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਥੇ  ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਆਪਕ� ਵੱਲ� ਵੱਟਸਐਪ, ਯੂ 

ਿਟਊਬ , ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ �ਥੇ ਹੀ ਅਿਧਆਪਕ 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵ� ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਮੁਿਹੰਮ ਨੂੰ  ਭਰਵ� ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹ ੈਿਕ 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਵਧੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� 

ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੜ� ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਵਨੀਤ ਮਹਾਜਨ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲਾਕ� ਿਵੱਚ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ� ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀਆਂ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਨਾਲ ਅਿਧਆਪਕ� ਵੱਲ� ਕੋਸਸ� ਕਰਕੇ ਬੱਿਚਆ ਲਈ 

ਿਸਲੇਬਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ ੋਿਕ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਸੱਧ ਹ ੋਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 

ਅਿਧਆਪਕ�  ਵੱਲ� ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਅਿਧਆਪਕ� ਵੱਲ� ਘਰ ਬੈਠ�  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  

ਆਨ-ਲਾਈਨ  ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣਾ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ । ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਵੱਲ� ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਿਹਰ ਅਿਧਆਪਕ� 

ਵੱਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪਾਠ ਦੋਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਆਕਾਸਵਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਹ ੋਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਘਰ ਬੈਠ�  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਜੜੀ 

ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਬਲਕਾਰ ਅੱਤਰੀ, ਸਮੂਹ ਬੀਪੀਈਓਜ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ�ਟਰ ਮੁੱ ਖੀ 

ਹਾਜਰ ਸਨ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (4 ਮਈ 6) ਜੂਮ ਐਪ ਰਾਹ� ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਿਜ਼ਲ�ਾ  ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਇੰਜੀ. ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਅਤ ੇਹੋਰ। 


