1/27137/2020
ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਜ਼ਿਸਾਂ ਸਦਕਾ ਮੁੜ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਜੰ ਦਗੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ
ਆਉਣੀ ਿੁਰੂ-ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ
* ਬਾਿਾਰ, ਦਫਤਰ, ਬੈਂਕ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੁਲ੍ਣ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕੀਤੀ
*ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 2300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੰ ਚਾਇਆ
*ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ, 22 ਮਈ:
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਅੰ ਦਰ ਫੈਲ੍ੇ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਨੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਅੰ ਦਰ ਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ੍ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਪਰ ਤੀ
ਪਜ਼ਹਲ੍ਕਦਮੀ ਕਰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਪਛਲ੍ੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰ ਜਾਬ ਅੰ ਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਆਦੇਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਸੀ। ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੁੱਢਲ੍ੀਆਂ ਲ੍ੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਫਊ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਜੰ ਦਗੀ
ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆਉਣੀ ਿੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਦਿਾ ਜ਼ਨਰਦੇਿਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਜ਼ਿਤ 19 ਿਜ਼ਹਰੀ ਤੇ ਪੇਂਿੂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲ੍ੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਖੇ ਰੋਿਾਨਾ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 300
’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਖੇ ਹਾਲ੍ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਟੇਿਨ ’ਚ ਜ਼ਿਊਟੀਆ ਲ੍ਈ ਅਮਲ੍ਾ
ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਤਜ਼ਹਤ ਸੋਿਲ੍ ਜ਼ਿਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ
ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ
2300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਿਲ੍ ਰੇਲ੍ਗੱਿੀਆਂ ਰਾਹੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜ਼ਗਆ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਾਸਜ਼ਨਕ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ
ਮੁਿਜ਼ਕਲ੍ ਦਾ ਹਲ੍ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਿੀਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਨਗਰ ਕੋਿਲ੍ ਦੀਆਂ
ਟੀਮਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸੋਿੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲ੍ੋ ਰਾਈਿ ਦੇ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਦੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਜ਼ਦਆ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ।

1/27142/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟਵ ਮਰੀਜ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ
* ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੇਲ੍ੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਿਾਕਟਰੀ ਅਮਲ੍ੇ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ, 22 ਮਈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲ੍ੜਾਈ ਲ੍ੜਹ ਰਹੇ 5 ਲ੍ੋ ਕ ਜੋ ਹਾਲ੍ੇ ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ
ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਜ਼ਵਚ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ
ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਵਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 44 ਮਰੀਜ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ
ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 39 ਮਰੀਜ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਕੇਵਲ੍ 5 ਜਣੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਵਚ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲ੍ੀ ਕਾਤਾਰ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਿਾਕਟਰ ਸਾਜ਼ਹਬਾਨ
ਦੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨਾਲ੍ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਿੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਨੀਆਂ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਾਂਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸਾ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਨਯਮ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ
ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਰਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਿਾਕਟਰੀ ਅਮਲ੍ੇ ਦਾ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

1/27195/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜੈਜ਼ਵਕ ਖਾਦ ਦਾ ਜੁਆਇੰ ਟ ਜ਼ਿਪਟੀ ਿਾਇਰੈਕਟਰ
ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਆਇੰ ਨਾ
*ਕੰ ਪੋਸਟ ਜ਼ਪੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਗੱਲ੍ੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਦਾ ਿਲ੍ਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ-ਕੁਲ੍ਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 22 ਮਈ
ਜੁਆਇੰ ਟ ਜ਼ਿਪਟੀ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਸ: ਕੁਲ੍ਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲ੍ੋ ਅੱਜ 22 ਮਈ
2020 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ੍ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਗੱਲ੍ੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੈਜ਼ਵਕ ਖਾਦ ਦੀ ਸਟਾਲ੍
ਦਾ ਮੁਆਇੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਜੈਜ਼ਵਕ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਕੁਲ੍ਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਦੀ ਿਲ੍ਾਘਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਭਜ਼ਵੱਖ ਜ਼ਵਚ
ਇਸ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੰ ਪੋਸਟ ਜ਼ਪੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਗੱਲ੍ੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ
ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦਾ ਪਰਿੰਸਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਇਹੋ ਜ਼ਜਹੇ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਰਜਨੀਿ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੁਆਇੰ ਟ ਜ਼ਿਪਟੀ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ
ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ੍ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਵੱਲ੍ੋ ਹੁੱਣ ਤੱਕ 102 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਜੈਜ਼ਵਕ ਖਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੂੜੇ
ਤੋਂ ਖਾਦ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਭਰਵਾ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਜ਼ਮਲ੍ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ
ਦੌਰਾਨ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨਾ ਅਪਰੈਲ੍ ਦੋਰਾਨ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰ ਮ ਪਰਤੀ ਵਧੀਆ
ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਿ ਖੇੜਾ, ਸੀ.ਐਫ. ਗੁਰਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਸੰ ਤੋਿ
ਰਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

