ਜ਼ਿਹ ਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਜ਼ਿਤ ਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡਾਂ ਨੂਿੰ ਜ਼ਿਸ਼ਸ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ- ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਜ਼ਸਹਤ ਤ ਪ੍ੁਜ਼ਸ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਝਾ-ਛਾਪ੍ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤ ਅਣ-ਅਜ਼ਿਕਾਜ਼ਰਤ ਮਡੀਕ ਸਟਰਾਂ „ਤ
ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦ ਆਦਸ਼
ਤਰਨਤਾਰਨ, 2 ਜੁਾਈ :
ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ੋਂ ਰਾਜ ਜ਼ਿੱ ਚੋਂ ਨਜ਼ਸ਼ਆਂ ਦ ਮੁਕਿੰਮ ਖਾਤਮ ਈ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤ ਗਏ “ਡਪ੍” ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਦ ਦੂਜ ਫਿ ਜ਼ਿੱ ਚ
ਜ਼ਿਹ ਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਜ਼ਿਤ ਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡਾਂ ਨੂਿੰ ਜ਼ਿਸ਼ਸ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ
ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕੁਮਾਰ ਸੱ ਭਰਿਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਦਾ ਜਾਇਿਾ  ਣ ਈ ਜ਼ਸਿ ਤ
ਪ੍ੁਜ਼ਸ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਸ਼ਸ ਮੀਜ਼ਟਿੰ ਗ ਦਰਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮਕ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪ੍ੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰੀ ਦਰਸ਼ਨ
ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਮਾਨ, ਿਿੀਕ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰ ਸਰੀ ਸਿੰ ਦੀਪ੍ ਜ਼ਰਸ਼ੀ, ਜ਼ਸਿ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸਮਸ਼ਰ ਜ਼ਸਿੰ ਘ, ਐੱਸ. ਡੀ.
ਐੱਮ. ਖਡੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਡਾ. ਪ੍ੱ ਿੀ ਚਿਰੀ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ੍ ਕ ਰ, ਐੱਸ. ਡੀ.
ਐੱਮ. ਸੁਜ਼ਰਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸਿੰ ਘ, ਜ਼ਿਹਾ ਜ਼ਿਕਾਸ ਤ ਪ੍ਿੰ ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀ ਜਗਜੀਤ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਤੋਂ ਇਾਿਾ ਸਮੂਹ ਜ਼ਸਿ ਤ ਪ੍ੁਜ਼ਸ
ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਹਾਿਰ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਸਬ-ਡਿੀਿਨ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਟੀਮ ਿੱ ੋਂ ਨਸ਼ ਦ ਆਜ਼ਦ ਹ ਚੁੱ ਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ
ਉਹਨਾਂ ਦ ਪ੍ਜ਼ਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਜ਼ਰਤ ਕਰਕ “ਟ” ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਇਾਜ ਈ ਜ਼ਜਾਇਆ ਜਾਿਗਾ।ਉਹਨਾਂ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਸਬ-ਡਿੀਿਨ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ  ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਈ ਗਾਤਾਰ
ਮੀਜ਼ਟਿੰ ਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਹ ਦ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ “ਟ” ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ੱਗਭੱ ਗ
1527 ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱ ਡਣ ਈ ਇਾਜ ਕਰਿਾ ਰਹ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਹ ਦ  ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਨਸ਼ ਦ ਮਾੜ
ਪ੍ਰਭਾਿ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਉਣ ਈ ਜ਼ਿਸ਼ਸ ਜਾਗਰੂਕਤ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਅਤ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਰਹ ਹਨ।
ਮੀਜ਼ਟਿੰ ਗ ਦਰਾਨ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ੋਂ ਜ਼ਿਹ ਜ਼ਿੱ ਚ ਪ੍ੁਜ਼ਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ਸਜ਼ਹਯਗ ਨਾ
ਨਸ਼ ਦ ਖਾਤਮ ਈ ਜ਼ਿਸ਼ਸ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਨਸ਼ ਦਾ ਿਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਿਾ  ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਜ਼ਕਸ ਕੀਮਤ
„ਤ ਬਖਜ਼ਸ਼ਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਿਗਾ।ਮੀਜ਼ਟਿੰ ਗ ਦਰਾਨ ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਸਹਤ ਤ ਪ੍ੁਜ਼ਸ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ
ਆਦਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਹ ਜ਼ਿੱ ਚ ਝਾ-ਛਾਪ੍ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤ ਅਣ-ਅਜ਼ਿਕਾਜ਼ਰਤ ਮਡੀਕ ਸਟਰਾਂ „ਤ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਿ ਤਾਂ ਜ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਜ਼ਿੱ ਚ ਕਈ ਨਸ਼ ਦਾ ਿਪ੍ਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕ।ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਸ਼ ਨੂਿੰ ਜੜਹ ਤੋਂ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਈ ਜ਼ਦਰੜ- ਸਿੰ ਕਪ੍ ਹ ਅਤ ਇਸ ਜ਼ਿੱ ਚ ਕਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡੀ ਜਾਿਗੀ।

ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਹ ਦ ਨਜਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਨਜ਼ਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਈ ਖਡਾਂ ਨਾ ਜਜ਼ੜਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ
ਹ।ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਡ ਜ਼ਿਭਾਗ ਅਤ ਜ਼ਿਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦ ਸਜ਼ਹਯਗ ਨਾ ਡਪ੍ ਿਿੰਟੀਅਰਾਂ ਿੱ ੋਂ ਹਰ ਇੱ ਕ ਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡ
ਜ਼ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂਿੰ ਖਡਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਈ ਜ਼ਿਸ਼ਸ ਉਪ੍ਰਾ ਕੀਤ ਜਾ ਰਹ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ਨਜਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਖਡਾਂ ਈ ਪ੍ਰਜ਼ਰਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ । ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਈ ਜ਼ਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਿੱ ੋਂ ਬਾਕ ਪ੍ੱ ਿਰ, ਸਬ-ਡਿੀਿਨ ਪ੍ੱ ਿਰ ਅਤ ਜ਼ਿਹਾ
ਪ੍ੱ ਿਰ „ਤ ਖਡ ਮੁਕਾਬ ਆਯਜ਼ਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਉੀਜ਼ਕਆਂ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਜਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਖਡਾਂ ਨਾ ਜੜਨ ਦ ਿੀ ਜ਼ਿਸ਼ਸ ਯਤਨ ਕੀਤ ਜਾਣਗ।
ਇਸ ਮਕ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪ੍ੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਹ ਜ਼ਿੱ ਚ ਨਜ਼ਸ਼ਆਂ ਦ ਮੁਕਿੰਮ
ਖਾਤਮ ਈ ਪ੍ੁਜ਼ਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ੋਂ ਜ਼ਿਸ਼ਸ ਯਤਨ ਕੀਤ ਜਾ ਰਹ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪ੍ਛ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਪ੍ੁਜ਼ਸ
ਜ਼ਿੱ ਚ ਿੱ ੋਂ ਨਸ਼ ਦ ਸਦਾਗਰਾਂ ਜ਼ਿਰੁੱ ਿ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦ ਹਏ ਿੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿੱ ਚ ਨਸ਼ ਫੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ਦਸ਼ੀਆਂ
ਜ਼ਿਰੁੱ ਿ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪ੍ੁਜ਼ਸ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱ ੋਂ  ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਨਜ਼ਸ਼ਆਂ ਦ ਬੁਰ
ਨਤੀਜ਼ਜਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਉਣ ਈ ਜ਼ਿਸ਼ਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਿੀ ਆਯਜ਼ਜਤ ਕੀਤ ਜਾ ਰਹ ਹਨ।

