ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-1
1/22455/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਕਣਕ ਦੀ ਜਲ੍ਫਜ ੰ ਗ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ੍ ’ਚ ਨੇਪਰੇ
ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਿਾਵੇ-ਜਿਪ ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ
*558442 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਤੇ ਜਦਨ ਤੱਕ
ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲ੍ਾਈ ਅਫ਼ਸਰ
ਫ਼ਾਜਿਲ੍ਕਾ, 6 ਮਈ
ਫ਼ਾਜਿਲ੍ਕਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 558442 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹੇ
ਦੇ ਜਿਪ ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਪ ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਕੀਤੀ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਰੇਦਸ ਜਦੱਤੇ। ਉਨਹਾਂ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੀ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਜਕਜਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ੍ਫਜ ੰ ਗ
ਦੇ ਕੰ ਮ ਅੰ ਦਰ ਤੇਿੀ ਜਲ੍ਆਂਦੀ ਿਾਵੇ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਫੂਿ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਰੋਲ੍ਰ ਰਾਿ ਜਰਸ਼ੀ ਮਜਹਰਾ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 157168 ਮੀਜਿ੍ਰਕ
ਨ, ਮਾਰਕਫੈਿ ਨੇ 155222 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ 131266 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨੇ 79334
ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ 35452 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਦ ਜਕ 430679 ਮੀਜਿ੍ਰਕ ਨ
ਕਣਕ ਦੀ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਜਲ੍ਫਜ ੰ ਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੀ ਫਸਲ੍
ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ੍ ਜਵੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-2
1/22512/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੀ ਸੁਚੱਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਜਹਤ ਜ ੱਿੀ ਦਲ੍ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ
*ਜਪੰ ਿ ਬਾਰੇਕਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜਵਖੇ ਜ ੱਿੀ ਦਲ੍ ’ਤੇ ਨਿਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ੀਮ ਜਨਯੁਕਤ
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, 6 ਮਈ
ਬੀਤੇ ਜਦਨੀ ਸਬ ਿਵੀਿਨ ਫ਼ਾਜਿਲ੍ਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪਾਜਕਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੱਗਦੇ ਜਪੰ ਿ ਬਾਰੇਕਾ ਅਤੇ
ਰੂਪਨਗਰ ਜਵਖੇ ਜ ੱਿੀ ਦਲ੍ ਦੇ ਹਮਲ੍ੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਮਲ੍ਜਦਆਂ, ਜਿਪ ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜਸੰ ਘ ਨੇ
ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਜਨਕ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂੂ ਿਾਇਿਾ ਲ੍ੈ ਣ ਲ੍ਈ ਭੇਜਿਆ। ਤਜਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਪਵਨ ਗੁਲ੍ਾ ੀ,
ਨਾਇਬ ਤਜਹਸਲ੍ੀਦਾਰ ਜਵਿੈ ਬਜਹਲ੍, ਬਲ੍ਾਕ ਖੇੜ੍ੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪ ਵਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਵਾਲ੍ੀ ੀਮ ਨੇ ਜ ੱਿੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੁਜਹੰ ਮ ਦੌਰਾਨ ਮਜਹੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਭੋੂੋਭੀਆ
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰ ਚ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂੂ ਬਣਦਾ ਸਜਹਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਸਮੁੱਚੀ ੀਮ ਵੱਲ੍ੋਂ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰੱਖਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜ ੱਿੀ ਦਲ੍ ਨੰੂੂ ਫਾਇਰ ਜਿ੍ਰਗੇਿ ਦੇੂੇ ਦੋੂੋੂੋ ਇੰ ਿਨਾਂ ਨਾਲ੍

ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਤਜਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਗੁਲ੍ਾ ੀ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਵੱਚ ਵੀ ਜ ੱਿੀ
ਦਲ੍ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜ੍ੇ ਜਪੰ ਿਾਂ ਜਵੱਚ ਫਸਲ੍ਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਜਹਲ੍ਕਦਮੀ ਨਾਲ੍
ਕੀ ਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਜਦਆਂ ਫਸਲ੍ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ 13 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੋੂੋੂਂ
ਪਾਜਕਸਤਾਨ ਵਾਲ੍ੇ ਪਾਜਸਓ ਤਾਰੋੂੋੂਂ ਪਾਰ ਜ ੱਿੀ ਦਲ੍ ਦੇ ਅੰ ਜਿਆਂ ਤੋੂੋੂਂ ਬੱਚੇ ਜਨਕਲ੍ ਕੇ ਬਾਰੇਕਾਂ ਜਪੰ ਿ ਦੇ ਖੇਤਾਂ
ਜਵੱਚ ਪੁੱਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨਹਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋੂੋਿ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਦੋਵੇਂ ਜਪੰ ਿਾਂ ਅੰ ਦਰ 5
ਮੈਂਬਰੀ ੀਮ ਜ ੱਿੀ ਦਲ੍ ਦੇ ਹਮਲ੍ੇ ਤੋਂ ਫਸਲ੍ਾਂ ਨੰੂੂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਿੋ ਹਰ
ਸਮੇਂ ਨਿਰਸਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ ੱਿੀ ਦਲ੍ ਕੰ ਰੋਲ੍ ਸੈਂ ਰ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਦੀ ੀਮ ਜ ੱਿੀ ਦਲ੍ ਦੇ
ਹਮਲ੍ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਪਜਹਲ੍ਾ ਤੋਂ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ੍ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3
1/22520/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜਵਿ-19
ਹਰੇਕ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਜਲ੍ਸ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਾਊਨਲ੍ੋ ਿ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਰਜਿਸ ਰਿ-ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸ ਰੇ
* ਬਾਹਰਲ੍ੇ ਰਾਿਾ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਜਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ੍ ’ਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਾਊਨਲ੍ੋ ਿ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸ ਰਿ
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, 6 ਮਈ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸ ਰੇ ਸ. ਅਰਜਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਕ ਜਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਪੁਜਲ੍ਸ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਾਊਨਲ੍ੋ ਿ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲ੍ੇ ਰਾਿਾ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਜਵਚ ਆਉਣ
ਵਾਲ੍ੇ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਇੰ ਸ ਾਲ੍ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸ ਰਿ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਿਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹਰ ਇਕ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਪੁਜਲ੍ਸ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਖੁਦ ਕੋਵਾ ਐਪ
ਿਾਊਨਲ੍ੋ ਿ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਜਧਕਾਰੀ ਰਜਿਸ ਰਿ ਕਰਨਗੇ। ਰਜਿਸ ਰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਧਕਾਰੀ ਬਾਹਰਲ੍ੇ
ਰਾਿਾ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਜਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ (ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਕਲ੍ ਤੇ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਕਲ੍) ਦੇ
ਮੋਬਾਈਲ੍ ’ਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਾਊਨਲ੍ੋ ਿ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸ ਰਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਫ਼ਲ੍ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ, ਐਨ.ਆਈ. ਸੀ. ਜਿ੍ਰੰ ਸ ਗੋਇਲ੍ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਨੌਿਲ੍
ਅਫ਼ਸਰ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-4
1/22550/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ ਕੁਆਰਨ ਾਈਨ ਸੈਂ ਰਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ
ਜਿੜ੍ਕਾਅ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਿਾਰੀ-ਜਿਪ ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ
*ਕੁਆਰਨ ਾਈਨ ਸੈਂ ਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜਿੜ੍ਕਾਅ ਲ੍ਈ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ੍ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਕਾਰਿਸੀਲ੍-ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜ੍ਾ
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, 6 ਮਈ
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਆਰਨ ਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿੜ੍ਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾ
ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਇੱਥੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲ੍ੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲ੍ਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਹ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਪ ੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜਦੱਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਮੂਹ ਕਰਚਮਾਰੀ
ਸੈਨੇ ਾਈਿਰ ਦਾ ਜਿੜ੍ਕਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਕਾਰਿਾਂ ਵੇਲ੍ੇ ਕੁਆਰ ਾਈਨ ਸੈਂ ਰਾਂ ’ਚ ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਜਕੱ ਾ ਪਾ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਹਤ ਸੁਰੱਜਖਆ ਨਾਲ੍ ਸਾਰੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ ਇੰ ਨਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਲ੍ੋ ਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਅਤੇ
ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ੍ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂੂ ਪਰਤਣ।
ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ੍ ਦੇ ਸੈਨ ਰੀ ਇੰ ਸਪੈਕ ਰ ਸਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜ੍ਾ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਿਾਂ ਅਤੇ
ਸੋਿੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲ੍ੋ ਰਾਈਿ ਦਾ ਜਿੜ੍ਕਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਜਹੰ ਮ ਲ੍ਗਾਤਾਰੀ ਿਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਨਾਲ੍
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੁਆਰਨ ਾਈਨ ਸੈਂ ਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿੜ੍ਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਧਆਨ ਰੱਜਖਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਮੱਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ ਕੁਆਰਨ ਾਈਨ
ਸੈਂ ਰਾਂ ਜਵਚ ਫੌਜਗੰ ਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਿਰੀ ਸਕੂਲ੍ ਲ੍ੜ੍ਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲ੍ੜ੍ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਪੈਲ੍ੇਸ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਜਤਸੰ ਗ ਿੇਰਾ
ਜਫਰੋਿਪੁਰ ਰੋਿ, ਿੀ.ਸੀ.ਮਾਿਲ੍ ਸਕੂਲ੍ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਕਾਲ੍ਿ ਆਜਦ ਕੁਆਰਨ ਾਈਨ ਸੈਂ ਰਾਂ ਜਵਖੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਸਪਰੇਅ
ਕਰਵਾਇਆ ਜਗਆ। ਸਫਾਈ ਕਾਰਿਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇ ਾਈਿਰ ਦੇ ਜਿੜ੍ਕਾਅ ਸਮੇਂ ਸਾਿੇ ਸ ਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਸਾਿੀ ਵੱਿੀ ਤਰਿੀਹ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਿਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀਪੀਈ ਜਕੱ ਪਾ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਅੰ ਦਰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਿੂਹਣ ਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰ ਦਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਸੱਧੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਜਵਚ ਆਉਣ।
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ

ਫੌਿ ਜਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲ੍ੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਲ੍ਈ ਆਨ-ਲ੍ਾਇਨ ਕਲ੍ਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ
* ਮੋਬਾਈਲ੍ ਨੰਬਰ 94641-52013 ’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸ ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੌਿਵਾਨ
ਫ਼ਾਜਿਕਲ੍ਾ, 6 ਮਈ
ਆਰਮੀ ਜਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਨ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਲ੍ਈ ਸੀ ਪਾਈ ਕੈਂਪ ਕਾਲ੍ਝਰਾਣੀ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜਵਿ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ
ਮੱਦੇਨਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲ੍ਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਲ੍ਈ ਆਨ-ਲ੍ਾਈਨ ਕਲ੍ਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਿਦੋਂ
ਹਾਲ੍ਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਿਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫੋਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਲ੍ੀਆਂ ਸ਼ਾਰ ਨੋਜ ਸ ਜਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਗਿੀਤ ਜਸੰ ਘ
ਕੈਂਪ ਇੰ ਚਾਰਿ ਸੀ-ਪਾਈ ਕਾਲ੍ਝਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੱਤੀ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲ੍ਈ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ੍ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ੍ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ, ਕੱਦ 170 ਸੈਂ ੀਮੀ ਰ,
ਿਾਤੀ 77 ਸੈਂ ੀਮੀ ਰ ਜਬਨਾਂ ਫੁਲ੍ਾਏ, 82 ਸੈਂ ੀਮੀ ਰ ਫੁਲ੍ਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਵਚੋਂ 45 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰ ਕ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਹੜ੍ੇ ਨੌਿਵਾਨ ਜਲ੍ਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਆਨ-ਲ੍ਾਈਨ ਕਲ੍ਾਸਾਂ ਲ੍ਗਾਉਣ ਦੇ
ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਰੀ ਹਰਮੇਲ੍ ਜਸੰ ਘ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ੍ ਨੰਬਰ 94641-52013 ’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸ ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਜਹਲ੍ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸ ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲ੍ੇ
ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ।

