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ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 1 

---- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਜਿਤ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ੍ ਨਾਂ ਕਰਨ: ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ 

--- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲ੍ਾਈ ਜਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿਾਈ ਨੰੂ ਉਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਝੋਨਾ ਬੀਿਣ ਿਾਲ੍ੀ ਦਾ ਜਪੰਡ 
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਜਿੱਚ ਸਫਲ੍ਤਾਪੂਰਿਕ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। 

---- ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿਾਈ 1 ਿੂਨ ਤੋਂ 15 ਿੂਨ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜਬਿਾਈ 15 ਿੂਨ ਤੋਂ 31 ਿੂਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ  

 ਪਠਾਨਕੋਟ: 19 ਮਈ 2020 (       ) ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲ੍ਜਦਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲ੍ਿਾਈ ਲ੍ਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਜਿਤ ਘਾਟ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਜਦਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 
ਜਕਸਾਨ ਭਲ੍ਾਈ ਜਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿਾਈ ਨੰੂ ਉਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਜਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਡਪਟੀ 
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ੍ ਜਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਚਲ੍ਾਈ ਿਾ 
ਰਹੀ ਮੁਜਹੰਮ ਤਜਹਤ ਬਲ੍ਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜਪੰਡ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਜਕਸਾਨ ਸੁਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਜਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਿਣ ਿਾਲ੍ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਜਰਲ੍ ਜਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ੍ੀਆਂ 
ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਸਫਲ੍ਤਾ ਪੂਰਿਕ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਜਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਫੈਸਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਕ ਕੁਝ ਨਾਂ 
ਕੁਝ ਰਕਬੇ ਜਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਬਲ੍ਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ,ਡਾ.ਜਿ੍ਰਤਪਾਲ੍ ਜਸੰਘ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਕਾਸ 
ਅਫਸਰ, ਸ਼ਰੀ ਗੁਰਜਦੱਤ ਜਸੰਘ ,ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ,ਿਜਤੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ,ਧਰਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ ਸਰਪੰਚ ਲ੍ਦਪਾਲ੍ਿਾਂ ,ਅਮਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਮਹਾਿਨ 
ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋ੍ਿੀ ਪਰਬੰਧਕ (ਆਤਮਾ), ਸਰਿਨ ਜਸੰਘ, ਸੁਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਿੀ ਜਕਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

 ਜਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ੍ ਗੱਲ੍ਬਾਤ ਕਰਜਦਆਂ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿਾਈ,ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲ੍ਜਦਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲ੍ਿਾਈ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਿਾਲ੍ੀ, 
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਜਿਤ ਘਾਟ ਦਾ ਇਕ ਿਧੀਆਂ ਹੱਲ੍ ਹੈ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਿੇਖਣ ਜਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਕ ਕੁਝ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀ 
ਕਰ ਜਦਤੀ ਹੈ, ਿ ੋਜਕ ਬਹੁਤ ਅਗੇਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੂਨ ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਚ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿਾਈ ਨਾਲ੍ ਬੀਿੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਜਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 
ਜਿਚ ਅਗੇਤੀ ਜਬਿਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ੍ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆ ਿੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਝੋਨਾ ਬੀਿਣ 
ਿਾਲ੍ੀਆ ਡਜਰੱਲ੍ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਭਾਗ ਸ. ਕਾਹਨ ਜਸੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰੀ ਧਰਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ ਿਾਸੀ ਜਪੰਡ ਲ੍ਦਪਾਲ੍ਿਾਂ ਦੀ ਕਣਕ 
ਬੀਿਣ ਿਾਲ੍ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਜਰੱਲ੍ ਜਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ੍ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਬੀਿਣ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੋ ਬਹੁਤ ਸਫਲ੍ ਜਰਹਾ। ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍  ਕਰਜਦਆਂ 
ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੋ ਿੀ ਜਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਾਜਹਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੇਤਾਂ ਿੋ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਿਾਈ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਜਕਸਾਨ ਨੰੂ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਲ੍ਿੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੂਨ ਦਾ ਪਜਹਲ੍ਾ ਪੰਦਰਿਾੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿਾਈ ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ 
ਲ੍ਈ ਿੂਨ ਦਾ ਦੂਿਾ ਪੰਦਰਿਾੜਾਂ ਢੁਕਿਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਜਿੱਚ ਪੱਕਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਪੀ ਆਰ 126 ਅਤੇ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਜਬਿਾਈ ਿੂਨ ਦੇ 
ਦੂਿੇ ਪੰਦਰਿਾੜੇ ਜਿੱਚ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿਾਈ ਤਰ ਿੱਤਰ ਜਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰੌਣੀ 
ਉਪਰੰਤ ਖੇਤ ਤਰ ਿੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲ੍ਤ ਜਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਦੋ ਿਾਰ ਹੱਲ੍ਾਂ ਨਾਲ੍ ਿਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਦੋਹਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਬਿਾਈ ਕਰ ਜਦਉ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਬਿਾਈ 
ਕਰਨ  ਤੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਬੀਿ ਨੰੂ 8-12 ਘੰਟੇ ਤਕ ਪਾਣੀ ਜਿਚ ਜਭਉਂ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਿੇਂ ਸੁਕਾ ਕ ੇਦਿਾਈ ਨਾਲ੍ ਸੋਧ ਲ੍ਿੋ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ 
ਸਮੱਜਸਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋ੍ਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਪਜਹਲ੍ਾ ਪਾਣੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ੍, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲ੍ਾਉ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਜਕਸਾਨ ਇਸ ਜਿਧੀ ਜਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਕਸਾਨ ਪਜਹਲ੍ੀ ਿਾਰ ਇਸ ਜਿਧੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲ੍ਈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ 
ਨੁਕਜਤਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿ ੋਜਕਸ ੇਜਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆਂ ਨਾਂ ਆਿੇ। 

  

 ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(19 ਮਈ 1)ਬਲ੍ਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜਪੰਡ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਜਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਿਣ ਿਾਲ੍ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਜਰਲ੍ ਜਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ੍ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ 
ਜਬਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮਾਜਹਰ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ।     
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--- ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ 14 ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚੀ 58473 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ  

--- ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆ ਂਿੱਲ੍ੋਂ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਰ ਲ੍ਈ ਗਈ ਖਰੀਦ  

--- ਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆ ਂਿੱਲ੍ੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 54096 ਮੀਨਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜਲ੍ਫਜਟੰਗ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 19 ਮਈ (         ) ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਚ ਸਜਥਤ 
ਿੱਖ ਿੱਖ 14 ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 58473 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਲ੍ਆਂਦੀ ਸਾਰੀ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲ੍ਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ੍ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਚ ਅੱਿ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚੀ ਕਣਕ ਜਿੱਚੋਂ ਪਨਗਰੇਨ ਿੱਲ੍ੋਂ 
21328, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਿਲ੍ੋਂ 6333, ਪਨਸਪ ਿਲ੍ੋਂ 3644, ਿੇਅਰਹਾਉਸ ਿਲ੍ੋਂ 6250, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿਲ੍ੋਂ 20918 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਚ ਸਾਰੀਆ ਂਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆ ਂਿੱਲ੍ੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 54096 ਮੀਨਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜਲ੍ਫਜਟੰਗ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬਾਕੀ 4377 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜਲ੍ਫਜਟੰਗ ਕਰਿਾਉਂਣੀ ਅਿ ੇਬਾਕੀ ਹੈ ਿੋ ਿਲ੍ਦੀ ਹੀ ਕਰਿਾਈ ਿਾਿੇਗੀ।  

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ 95 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਪੇਮੈਂਟ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਸਾਲ੍ ਕਰੋਨਾ 
ਿਾਈਰਸ ਦੇ ਜਿਸਥਾਰ ਦੇ ਚਲ੍ਜਦਆਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਬਹੁਤ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ੍ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਚ ਪਹੰੁਚਣਾ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਭਾਿੇ ਜਕ ਜਿਲ੍ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਿੱਲ੍ੋਂ 
ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਚ ਸੁਰੱਜਖਆ ਨੰੂ ਲੈ੍ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਿਿੂਦ 
ਜਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਿੀ ਿਾਗਰੁਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਕ ਸ਼ੋਸਲ੍ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨੰੂ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜਖਆ ਿਾਿ ੇਅਤੇ 
ਮਾਸਕ ਿਰੂਰੀ ਤੋਰ ’ਤੇ ਪਜਹਜਨਆ ਿਾਿੇ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(19 ਮਈ 2) ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ।  

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(19 ਮਈ 3) ਸਰਨਾ ਮੰਡੀ ਜਿਖੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆ ਂਿੱਲ੍ੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ। 
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--- ਜਿਲ੍ਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ੍ ਰੀਜਿਊ ਕਮਟੇੀ ਦੀ ਮੀਜਟੰਗ ਿੀਜਡਓ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਯੋਜਿਤ  

ਪਠਾਨਕੋਟ, 19 ਮਈ (         ) ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਿਾਬ ਅਤੇ ਹਜਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਿ ਜਮਤੀ 
19.05.2020 ਨੰੂ ਸ਼ਰੀ ਕੰਿਲ੍ਦੀਪ ਜਸੰਘ ਬਾਿਿਾ, ਜਿਲ੍ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਿੱਿ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਰੀ ਿਜਤੰਦਰ ਪਾਲ੍ ਜਸੰਘ, ਸੀ.ਿੈ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, 
ਜਿਲ੍ਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼ਰੀ ਜਪਰਥੀ ਜਸੰਘ, ਿਧੀਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਿਨਰਲ੍),  ਸ਼ਰੀ ਪਰਭਿੋਤ ਜਸੰਘ ਜਿਰਕ (ਐਸ.ਪੀ), ਸ਼ਰੀ ਿੀਿਨ ਠਾਕੁਰ, ਿੇਲ੍ 
ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ  ਸ. ਬਲ੍ਕਾਰ ਜਸੰਘ ਭੁੱ ਲ੍ਰ ਿੇਲ੍ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਾਲ੍ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ੍ ਰੀਜਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਜਟੰਗ ਜਿਜਡਓ ਕੰਨਫਰੈਸ਼ ਰਾਹੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ।  

ਇਸ ਮੀਜਟੰਗ ਜਿੱਚ ਸ. ਬਲ੍ਕਾਰ ਜਸੰਘ ਭੁੱ ਲ੍ਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਿੇਲ੍, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲ੍ੋਂ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਜਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਬ-ਿੇਲ੍ ਤੋਂ ਜਸਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 114 
ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਚੋਂ 07 ਕੈਦੀਆ ਂਨੰੂ ਿਮਾਨਤ ਤੇ ਜਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 77 ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਾਨਤ ਜਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਗਆ । ਸ਼ਰੀ ਕੰਿਲ੍ਦੀਪ ਜਸੰਘ ਬਾਿਿਾ, 
ਜਿਲ੍ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਿੱਿ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਲ੍ੋਂ ਮੀਜਟੰਗ ਜਿੱਚ ਸਾਮਲ੍ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਿਾਬ ਅਤੇ ਹਜਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ, ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਿੱਧ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ।  

     

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(19 ਮਈ 4) ਿੀਜਡਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰੀ ਕੰਿਲ੍ਦੀਪ ਜਸੰਘ ਬਾਿਿਾ, ਜਿਲ੍ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਿੱਿ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੀਜਿਓ ਮੀਜਟੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
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---- ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਿੀ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕ ੇ/ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਿੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6.30 ਿਿੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲੇ੍ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 19 ਮਈ 2020 (       ) ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕਰਜਦਆਂ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ  
ਕਰਜਫਓ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ ਿ ੋਜਕ ਜਪਛਲੇ੍ ਜਦਨਾਂ ਦੋਰਾਨ ਹਟਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਪਰ ਲ੍ਾੱਕ ਡਾਊਨ ਅਿ ੇਿੀ ਿਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟਾਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਜਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਜਦਆਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਿੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕ ੇ/ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਚ ਛੋਟ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲ੍ੋਂ  ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2020-21 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਜਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਜਕਆ ਂਦਾ ਖੋਲ੍ਣ 

ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮਰਸੀਅਲ੍ ਇਸਟਮੈਬਜਲ੍ਸਮੈਂਟ ਦੇ ਖੱੁਲ੍ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਣ ਦਾ ਫੈਸਲ੍ਾ ਜਲ੍ਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ-

ਕਜਮਸਨਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਜਿਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਠੇਜਕਆਂ ਦੇ ਖੱੁਲ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮਰਸੀਅਲ੍ ਇਸਟਲੈ੍ਬਜਲ੍ਸਮੈਟ ਦੇ ਖੱੁਲ੍ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
            ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੁਣ ਜਿਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਿੀ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕ ੇਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾ ਸਿੇਰੇ 9.00 

ਿਿੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6.30 ਿਿੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲ੍ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਜਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੈਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ 

ਅੰਗਰੇਿੀ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮਰਸੀਅਲ੍ ਇਸਟਲੈ੍ਬਜਲ੍ਸਮੈਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਿੇਰੇ 7.00 ਿਿੇ ਤੋਂ ਲੈ੍ ਕ ੇਸਾਮ 6.30 ਿਿ ੇਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲ੍ਾ 
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
    

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(19 ਮਈ 5) ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ। 

 


