ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਨਾਬਾਲਗ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੂੰ ਤੂੰ ਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬੱ ਿਣ ਲਈ ਕੋਟਪਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਣੂੂੰ : ਚਿਪਟੀ ਕਚਿਸ਼ਨਰ
ਿੇਂਗੂ, ਿਲੇ ਰੀਆ ਤੇ ਘਾਤਕ ਚਬਿਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੁਿੱਜੇ ਪਰਬੂੰਧ
ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਿ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਿੈਚਕੂੰ ਗ ਕਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨੀ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁੱ ਧਤਾ ਨੂੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰਬੂੰਧ
ਚਿਿ-ਿੇ-ਿੀਲ ਤੇ ਿੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਿਰਿਾ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ
ਫਾਚਿਲਕਾ 20 ਸਤੂੰ ਬਰ
ਚਿਪਟੀ ਕਚਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀਿਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਚਸਹਤ ਚਵਭਾਗ ਦੇ ਅਚਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਹੀਨਾਵਰ ਿੀਚਟੂੰ ਗ ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਬੋਧਨ
ਕਰਚਦਆਂ ਚਕਹਾ ਚਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਿਰ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੂੰ ਤੂੰ ਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਕੋਟਪਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਚਵਸ਼ੇਸ਼
ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣੂੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਚਦਆਂ ਚਕਹਾ ਚਕ ਿੇਂਗੂ, ਿਲੇ ਰੀਆ ਆਚਦ ਚਬਿਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ
ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਿੱਜੇ ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਚਿਪਟੀ ਕਚਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਚਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਚਦੂੰ ਚਦਆ ਚਕਹਾ ਚਿਲਹੇ ਚਵੱ ਿ ਿੱ ਲ ਰਹੇ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਿ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਿੈਚਕੂੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ ਚਲੂੰਗ ਜਾਂਿ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੂੰ ਰੋਚਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਚਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਵਖੇ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਨੂੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕੈਂਪ ਲਗਾੲ ਜਾਣ। ਉਨਹਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ
ਆਦੇਸ਼ ਚਦੱ ਤੇ ਚਕ ਿੋਬਾਈਲ ਿੈਿੀਕਲ ਯੂਚਨਟ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਚਪੂੰ ਿਾਂ ਚਵੱ ਿ ਪਹੁੂੰ ਿ ਕਰਕੇ ਚਸਹਤ ਚਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਚਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਸੁਚਵਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਪੂੰ ਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣੂੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਉਪਰੂੰ ਤ ਚਿਪਟੀ ਕਚਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀਿਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਵੱ ਲੋਂ ਚਸੱ ਚਖਆ ਚਵਭਾਗ ਦੇ ਅਚਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਹੀਨਾਵਾਰ
ਿੀਚਟੂੰ ਗ ਕਰਕੇ ਚਦਸ਼ਾ-ਚਨਰਦੇਸ਼ ਚਦੱ ਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਉਨਹਾਂ ਚਿਲਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚਵਖੇ ਿੱ ਲ ਰਹੀ ਚਿਿ-ਿੇ-ਿੀਲ ਬਾਰੇ
ਚਿਰਿਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਲਈ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਿਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ
ਚਵੱ ਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਨੂੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅਚਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਚਦੱ ਤੇ।
ਚਿਪਟੀ ਕਚਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿੀਚਟੂੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਚਕਹਾ ਚਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਚਸਹਤ ਨੂੂੰ ਚਧਆਨ ਚਵੱ ਿ ਰੱ ਖਚਦਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚਵੱ ਿ
ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਪਾਣੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੂੰ ਿੁੱ ਖ ਰੱ ਖਚਦਆਂ ਚਸਹਤ ਚਵਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਲ ਕੇ ਇੱ ਕ
ਕਿੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਚਵੱ ਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਪਚਲੂੰਗ ਿੈੈੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਪਬਚਲਕ
ਹੈਥਲ ਚਵਭਾਗ ਨੂੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਚਦੂੰ ਚਦਆਂ ਚਕਹਾ ਚਕ ਸਕੂਲਾਂ ਚਵੱ ਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲੋ ਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਚਿਲਹੇ ਦੇ ਚਜੂੰ ਨਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਿਾਰਦਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਿਾਰਦਵਾਰੀ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਚਦੱ ਤੇ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਵਧੀਕ ਚਿਪਟੀ ਕਚਿਸ਼ਨਰ(ਚਵਕਾਸ) ਸਰੀ ਰਣਬੀਰ ਚਸੂੰ ਘ ਿੁੱ ਧਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਚਿਸ਼ਨਰ(ਅੂੰ ਿਰ ਟਰੇਚਨੂੰਗ) ਸਰੀ
ਰਣਦੀਪ ਚਸੂੰ ਘ ਹੀਰ, ਚਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਾ. ਸੁਚਰੂੰ ਦਰ ਕੁਿਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਚਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਾ. ਦਚਵੂੰ ਦਰ ਭੁੂੰ ਕਲ,

ਸੀਨੀਅਰ ਿੈਿੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਿਾ, ਿੀ.ਪੀ.ਐਿ. ਸਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਚਧਕਾਰੀ
ਸ਼ਾਚਿਲ ਸਨ।

