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ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕਟੋ 

ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 1 

---- ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਾਓ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ- ਡਾ. ਜਿਨੋਦ ਸਰੀਨ 

---- ਈ-ਸੰਿੀਿਨੀ ਸਮਾਿ ਦ ੇਸਾਰੇ ਿਰਗਾਂ ਨ ੰ  ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕੋਜਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਮਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਅਤ ੇ

ਇਲ੍ਾਿ ਕਰਿਾਉਣ ਜਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 20 ਮਈ 2020 (       ) ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ ਬ ੇਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਜਨਰਜਿਘਨ 

ਜਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ਕ-ਜਹੱਤ ਲ੍ਈ ਈ-ਸੰਿੀਿਨੀ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਓ.ਪੀ.ਡੀ (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਿ ਤੱਕ ਫੋਨ 

ਰਾਹੀਂ) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ. ਸੰਿੀਿਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ (ਘਰ ਬੈਠੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ)  ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਜਸੰਗ ਰਾਹੀਂ 
ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਿੋੜਨ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ ਲ੍ਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲ੍ਾਿ ਅਤ ੇਸਲ੍ਾਹ ਲੈ੍ਣ 

ਲ੍ਈ ਸਹ ਲ੍ਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਾ. ਜਿਨੋਦ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ 
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਸਿੇਰ ੇ10.ਿਿੇ ਤੋਂ 1 ਿਿੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਈ. ਸੰਿੀਿਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਦੀਆ ਂਪਰਮੁੱ ਖ 

ਜਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਚ ਮਰੀਿਾਂ ਦ ੇਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਟੋਕਨ, ਿਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਤਾਰ ਪਰਬੰਧ, ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ 

ਨਾਲ੍ ਆਡੀਓ, ਿੀਡੀਓ ਮਸ਼ਿਰਾ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ/ ਈ.ਮੇਲ੍ ਨੋਟੀਜਫਕਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਰਾਿ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਮੁਫਤ ਹਨ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਮਾਮਜਲ੍ਆ ਂਜਿਚ ਪਹੰੁਚ ਨਾ ਕਰਨ 

ਕਾਰਨ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਜਿਚ ਕੁੱ ਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਮਾਿ ਦ ੇਸਾਰੇ ਿਰਗਾਂ ਨ ੰ  ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕੋਜਿਡ-19 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਮਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਅਤ ੇਇਲ੍ਾਿ ਕਰਿਾਉਣ ਜਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੋਿਾ ਪੰਿਾਬ 

ਮੋਬਾਈਲ੍ ਐਪਲ੍ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਚ ਿੀ ਉਪਲੱ੍ਪਧ ਹੈ। ਿੋ ਐਨਡਰੋਇਡ ਦੇ ਗ ਗਲ੍ ਪਲੇ੍ਅ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਓ.ਐਸ ਲ੍ਈ ਐਪਲ੍ ਐਪ 

ਸਟੋਰ ਤ ੇਉਪਲੱ੍ਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਡਾ. ਅਜਦੱਤੀ ਸਲ੍ਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਈ.ਸੰਿੀਿਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਦਾ ਲ੍ਾਭ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ 

ਇਕ ਕੰਜਪਊਟਰ, ਲੈ੍ਪਟੋਪ, ਿਾਂ ਟੈਬ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਇਕ ਿੱਖਰਾ ਿੈੈੱਬ ਕੈਮ, ਮਾਈਕ ਸਪੀਕਰ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਕੁਨ ਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹ ਲ੍ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਜਬਮਾਰ ਲੋ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਲ੍ਾਭਕਾਰੀ ਹੋਿਗੇੀ ਿੋ ਕੋਜਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਮੱਦੇਨਿਰ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ 
ਜਿਚ ਿਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

      

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(20 ਮਈ 1) ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦ ੇਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਨੋਦ ਸਰੀਨ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ । 

 

                         ----------------------------- 
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---- ਕੋਜਿਡ 19 ਦੀ ਸਟੀਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਅਜਧਆਪਕ ਕੋਿਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ੍ਡ ਕਰਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਯਕੀਨੀ:- 
ਇੰਿੀ ਸੰਿੀਿ ਗੌਤਮ। 

------ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲ੍ਈ ਖੱੁਲ੍ਣਗੇ ਸਕ ਲ੍ ਅਤੇ ਜਸੱਜਖਆ ਦਫਤਰ, ਬੱਜਚਆ ਂਨ ੰ  ਬੁਲ੍ਾਉਣ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਮਨਾਹੀ। 

------ਕੋਜਿਡ 19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਿ ੇਸਕ ਲ੍ਾਂ ਅਤੇ ਜਸੱਜਖਆ ਦਫਤਰਾਂ ਜਿੱਚ ਕੰਮ। 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 20 ਮਈ 2020 (       )ਕੋਈ ਿੀ ਅਜਧਆਪਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਂ ਕੋਜਿਡ-19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਿੱਚ ਸੋਸਲ੍ 

ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਧਆਪਕ ਕੋਜਿਡ 19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਿੱਚ ਸਹੀ, ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਜਣਕ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਿਕਜਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਕੋਿਾ ਐਪ“ ਡਾਊਨਲੋ੍ਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਸੱਜਖਆ ਅਫਸਰ ਐਲ੍ੀਮੈਂਟਰੀ ਜਸੱਜਖਆ ਇੰਿੀ: ਸੰਿੀਿ ਗੌਤਮ ਨੇ ਪਰੈਸ ਨਾਲ੍ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਜਦਆ ਂਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪਰਸੋਨਲ੍ ਜਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਪਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਜਿੱਚ ਜਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਬਲ੍ਾਕ ਜਸੱਜਖਆ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤ ੇਆਨਲ੍ਾਈਨ ਪੜਹਾਈ ਲ੍ਈ ਖੋਜਲ੍ਹਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਇਸ ਲ੍ਈ ਬਲ੍ਾਕ ਜਸੱਜਖਆ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤ ੇਸਕ ਲ੍ਾਂ ਜਿੱਚ ਕਰਜਫਊ ਕਾਰਨ ਲ੍ਟਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਬਲ੍ਾਕ ਜਸੱਜਖਆ 

ਅਫਸਰ ਆਪਣ ੇਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਅਧੀਨ ਪੈਂਦ ੇਸਕ ਲ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਖੱੁਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕ ਲ੍ਾਂ ਜਿੱਚ ਲ੍ਟਕ ੇਕੰਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਿਾਉਣਗੇ। ਅਜਧਆਪਕ ਸਕ ਲ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਖੱੁਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਸਕ ਲ੍ ਜਿੱਚ ਬੱਜਚਆ ਂਨ ੰ  ਬੁਲ੍ਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਜਿਡ 19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸਕ ਲ੍ਾਂ ਅਤ ੇਦਫਤਰਾਂ ਜਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜਦਸਾ 
ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਸੋਸਲ੍ ਜਡਸਟੈਂਜਸਂਗ ਦਾ ਜਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 

ਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਿੱਲ੍ੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕ ਲ੍ ਿਾਂ 
ਦਫਤਰ ਿਾਣ ਲ੍ਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਕਸ ੇਿੱਖਰੇ ਪਾਸ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕ ਲ੍ਾਂ ਜਿੱਚ 

ਬੱਜਚਆ ਂਦਾ ਦਾਖਲ੍ਾ ਕਰਿਾਉਣ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਮਾਜਪਆਂ ਨ ੰ  ਬੱਜਚਆ ਂਦਾ ਦਾਖਲ੍ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਜਕਤਾਬਾਂ ਮੁਹਾਇਆ ਂਕਰਿਾ 
ਜਦੱਤੀਆ ਂਿਾਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕਰਿਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਪੜਹਾਈ ਅਤ ੇਕੋਜਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰ ੇਿਰ ਰ 

ਿਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਿਾਿ।ੇ  

 

          

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(20 ਮਈ 2) ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦ ੇਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਸੱਜਖਆ ਅਫਸਰ ਐਲ੍ੀਮੈਂਟਰੀ ਜਸੱਜਖਆ ਇੰਿੀ ਸੰਿੀਿ ਗੌਤਮ। 

 

                             ---------------------------------- 
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----ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲ੍ਗਾਉਣ ਿਾਜਲ੍ਆ ਂਜਿਰੱੁਧ ਹੋਿੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ- ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ  

---- ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਂਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਲ੍ਗਾਈ ਿਾਿੇ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ  

ਪਠਾਨਕੋਟ: 20 ਮਈ 2020 (       )ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ 

ਕਰਜਦਆ ਂਜਕਹਾ ਜਕ ਅਗਰ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨ ੰ  ਦ ਜਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਫਰਿ ਸਮਝਜਦਆ ਂਹੋਇਆ ਕਣਕ ਦੀ 
ਨਾੜ ਨ ੰ   ਅੱਗ ਲ੍ਗਾਉਂਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ  ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ 
ਲ੍ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨ ਸ਼ਨਲ੍ ਗਰੀਨ ਜਟਰਜਬ ਨਲ੍, ਨਿੀ ਜਦੱਲ੍ੀ ਿੱਲੋ੍ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨਜਬੰਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ। 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਜਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਿੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਚ ਜਪੰਡ ਜਪੰਡ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕ ੇ

ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲ੍ਗਾਉਣ ਲ੍ਈ ਿਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਲ੍ਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਸਾਨ ੰ  ਸਾਜਰਆ ਂਨ ੰ  ਸਜਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਰਜਹੰਦ-ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਹੀਂ 
ਲ੍ਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਨ ਸ਼ਨਲ੍ ਗਰੀਨ ਜਟਰਜਬ ਨਲ੍, ਨਿੀ ਜਦੱਲ੍ੀ ਿੱਲੋ੍ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਜਬਕ ਫਸਲ੍ 

ਦੀ ਰਜਹੰਦ-ਖੰੁਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲ੍ਗਾਉਣ ਤੇ ਪ ਰਨ ਤੋਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲ੍ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰ ਤ  ਜਫਰ ਿੀ ਕਈ ਜਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲੋ੍ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ 

ਲ੍ਗਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿੋ ਜਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਅੱਗ ਲ੍ਗਾਉਣ ਿਾਜਲ੍ਆ ਂਜਿਰੱੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ੍ ਜਿਚ 

ਜਲ੍ਆਦਂੀ ਿਾਿੇਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲੱ੍ਗਣ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਿਾਂ ਉਪਰ ਜਚੰਤਾ ਜ਼ਾਜਹਰ ਕਰਜਦਆ ਂਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਜਿਡ-19 

ਸੰਕਟ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਿਾਲੇ੍ ਹਿਾ ਪਰਦ ਸਣ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਿ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ 
ਿਾਇਰਸ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ ਨਾਲ੍ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧ ੰ ਏ ਤ ੇਪਰਦ ਸ਼ਣ ਨਾਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਮਰੀਿਾਂ ਦੀ 
ਜਰਕਿਰੀ ਪਰਭਾਜਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ੍ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧ ੰਆਂ ਬੱਜਚਆ ਂਦੇ ਫੇਫਜੜਆ ਂ’ਤ ੇਿੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ 

ਪਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ੍ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲ੍ਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਿੱਲੋ੍ ਜਜ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿੱਚ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਿਾਜਲ੍ਆ ਘਟਨਾਂਿਾ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਿੀ ਦਰਿ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ--(20 ਮਈ 3)  ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ।  
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-----ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲ੍ਗਾਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਬਲ੍ਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਜਕਸਾਨਾਂ ਤ ੇਕਾਰਿਾਈ ਕਰਜਦਆਂ 45000/- ਰੁਪਏ  ਪਰਦ ਸ਼ਣ 

ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਿਸ ਜਲ੍ਆ ਜਗਆ। 
------ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲ੍ਾਈ ਜਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾਂ ਲ੍ਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍। 
 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 20  ਮਈ 2020 (     ) ਨ ਸ਼ਨਲ੍ ਗਰੀਨ ਜਿ੍ਰਜਬਊਨਲ੍ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਫਸਲ੍ਾਂ ਦੀ ਰਜਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲ੍ਗਾ ਖੱੁਲੇ੍ ਜਿੱਚ ਸਾੜਣ ਤ ੇ

ਲ੍ਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ  ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮਲ੍ -ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਜਜ਼ਲ੍ਾ 
ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਚ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲ੍ਗਾ ਕੇ ਸਾੜਣ ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਲ੍ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਪਰ ਇਸ ਦ ੇਬਾਿਿ ਦ ਕੁਝ ਜਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਕਣਕ ਦੇ 
ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲ੍ਗਾ ਕੇ ਹਿਾ ਨ ੰ  ਪਰਦ ਸ਼ਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਹਸ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਸਗੋਂ ਦ ਸਰੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ੍ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਬਲ੍ਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਜਪੰਡ ਕਟਾਰ ਚੱਕ, ਮਾਹੀਚੱਕ, ਚਛਮਾ, ਸੈਦੋਿਾਲ੍ ਦ ੇਜਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਕਣਕ ਦੇ 
ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲ੍ਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। ਪੰਿਾਬ ਜਰਮੋਟ ਸੈਂਜਸੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲ੍ੁਜਧਆਣਾ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਸੈਟੇਲ੍ਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲੱ੍ਗਣ 

ਦ ੇਿਾਜਕਆ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ ਚਨਾ ਭੇਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਨੀਟਜਰੰਗ ਟੀਮਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਮੌਕੇ ਤ ੇਪਹੰੁਚ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਜਿਰੁਧ 

ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ੍ ਜਸੰਘ ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦ ੇਹੁਕਮਾਂ ਤ ੇਕਾਰਿਾਈ ਕਰਜਦਆਂ ਮੋਨੀਟਜਰੰਗ ਟੀਮ ਿੱਲ੍ੋਂ  
ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਅੱਿ ਮੌਕੇ ਤ ੇਪਹੰੁਚ ਕੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 45000/-ਬਤੌਰ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਿਸ ਜਲ੍ਆ ਜਗਆ । ਇਸ 

ਟੀਮ ਜਿੱਚ ਸ਼ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਗੁਰਜਦੱਤ ਜਸੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਾਰੀ ਿਜਤੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰ ਪ ਲ੍ਾਲ੍, ਜਨਰਪਿੀਤ ਜਸੰਘ 

ਖੇਤੀ ਉਪ ਜਨਰੀਖਕ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਪੁਜਲ੍ਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਨਿਾਂ ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਬਲ੍ਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋ੍ਿੀ 
ਪਰਬੰਧਕ ਸ਼ਾਜਮਲ੍ ਸਨ। 
           ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਅਿੋਕੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਹਾਲ੍ਾਤਾਂ ਜਿੱਚ ,ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲ੍ਾਉਣ ਨਾਲ੍ ਹਿਾ ਜਿੱਚ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਿੱਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ੍ਾਂ ਜਿੱਚ ਹੋਰ 

ਿਾਧਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਲ੍ਈ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਸਾੜਣ ਦੀ ਜਬਿਾਏ ਖੇਤਾਂ ਜਿੱਚ ਿਾਹ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ 

ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਕਸਾਨ ਫਸਲ੍ਾਂ ਦੀ ਰਜਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲ੍ਗਾ ਕੇ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨ ਸ਼ਨਲ੍ ਗਰੀਨ ਜਿ੍ਰਜਬਊਨਲ੍ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਅੱਗ ਲ੍ਗਾਉਣ ਿਾਲੇ੍ 

ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2500/- ਰੁਪਏ  ਤੋਂ 15000/-ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੁਜਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੁਰਮਾਨਾ ਿਸ ਲ੍ਣ ਦਾ ਪਰਾਿਾਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 

ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸੰਬੰਧਤ ਜਕਸਾਨ ਜਿਰੱੁਧ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕਾਰਨ ਤ ੇਕੇਸ ਿੀ ਦਰਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨਾੜ ਨ ੰ  
ਅੱਗ ਲ੍ਗਾ ਕੇ ਸਾੜਣ ਨਾਲ੍ ਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿੱਚ  ਜ਼ਜਹਰੀਲ੍ੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖਾਂ ਜਿੱਚ ਸਾਹ, ਅੱਖਾਂ ਜਿੱਚ ਿਲ੍ਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 
ਦ ੇਰੋਗਾਂ  ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ  ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲ੍ਗਾ ਕੇ ਸਾੜਣ ਨਾਲ੍ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੈਸਾਂ 
ਕੋਜਿਡ -19 ਜਬਮਾਰੀ ਲ੍ਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਦ ੇਪਸਾਰ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ ਜਕ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ 

ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾਂ ਲ੍ਗਾਈ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਿੋ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨ ੰ  ਪਰਦ ਜਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਾਿੇ। ਖੇਤੀ ਜਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ ਸ਼ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਜਕਹਾ 
ਜਕ  ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੀਆਂ ਿਾਂ ਉਲ੍ਟਾਿੇਂ ਹੱਲ੍ ਨਾਲ੍ ਨਾੜ ਦੀ ਰਜਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ 

ਨਾਲ੍ ਜਮੱਟੀ  ਦੀ ਜਸਹਤ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿੀ ਪਰਦ ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਤ ੜੀ ਬਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਿੇਕਰ ਖੇਤ 

ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸੱੁਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲ੍ਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਿੱਤਰ ਆਉਣ ਤ ੇਤਿੀਆਂ ਿਾਂ ਉਲ੍ਟਾਿੇਂ ਹੱਲ੍ ਖੇਤ ਨ ੰ  ਿਾਜਹਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।  
 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(20 ਮਈ 4,5,6)ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਜਪੰਡ ਕਟਾਰ ਚੱਕ, ਮਾਹੀਚੱਕ, ਚਛਮਾ, ਸੈਦੋਿਾਲ੍ ਦੀ ਿਮੀਨ ਜਿਸ ਤ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ 

ਲ੍ਗਾਈ ਗਈ ਮੋਕੇ ਤ ੇਟੀਮ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  
 

                                               -------------------------------------- 
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----ਜਿਧਾਇਕ ਹਲ੍ਕਾ ਭੋਆ ਸਰੀ ਿੋਜਗੰਦਰ ਪਾਲ੍ ਦ ੇਜਸਰ ਸੱਜਿਆ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦਾ ਤਾਿ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ 
ਪੰਿਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ  

---- ਹਣ ਪੰਿਾਬ ਦ ੇਪੰਿ ਜਿਜਲ੍ਆਂ ਜਿੱਚ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਬਣਾਉਂਣ ਲ੍ਈ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਨੇ ਰਲ੍ੀਿ ਕੀਤਾ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ  

------ ਜਿਨਾਂ ਨੋਿਿਾਨਾਂ ਦ ੇਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਅਿਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰੀਜਨਓ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡਗੋਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ  

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 20 ਮਈ 2020 (       ) ਅੱਿ ਸਾਡੇ ਸਜਤਕਾਰ ਯੋਗ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਿਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 
ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ੍ ਤੋਹਫਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ , ਹੁਣ ਜਿਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਨੋਿਿਾਨ ਬੱਜਚਆਂ ਦਾ ਅੱਿ ਤੋਂ ਹੀ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਬਣਾਇਆ 

ਿਾਿੇਗਾ , ਨੋਿਿਾਨ ਤਜਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਰੀਜਨਓ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਡੋਗਰਾ 
ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਬਣਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਿਾ ਸਰੀ ਿੋਜਗੰਦਰ ਪਾਲ੍ ਜਿਧਾਇਕ ਹਲ੍ਕਾ ਭੋਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ 

ਿੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਲ੍ਈ ਆਪਣੇ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਅਤੇ ਜਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲ੍ਕਾ ਭੋਆ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ।  
ਉਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਇਲ੍ਾਕ ੇਲ੍ਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ੍ ਸੀ ਜਕ ਜਪਛਲ੍ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਿੋ ਡੋਗਰਾ 
ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨ ੰ  2013 ਜਿੱਚ ਬਣਾਉਂਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਚ 2018 ਨ ੰ  
ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਲੱ੍ਜਗਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਿਿਾਬ ਤਾਂ ਦ ੇਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ । ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ੍ ਹੀ ਅੱਿ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਸਲ੍ਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਜਦਆ ਅੱਿ 20 ਮਈ 2020 ਨ ੰ  ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਬਣਾਉਂਣ ਦ ੇਆਦੇਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਰਲ੍ੀਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।  
 

ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਜਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲ੍ਕਾ ਭੋਆ ਦ ੇਕਰੀਬ 500 ਨੋਿਿਾਨ ਿੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਜਸਿ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਜਮਲ੍ਟਰੀ 
ਫੋਰਜਸਿ ਜਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਜਨਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ 
ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲ੍ਕਾ ਭੋਆ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਿਿਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਿੋ ਜਪਛਲੇ੍ ਲੰ੍ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੋਗਰਾ 
ਸਰੇਣੀ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਪਜਰਿਾਰਾਂ ਦ ੇਨੋਿਿਾਨ ਿੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਜਸਿ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਜਮਲ੍ਟਰੀ ਫੋਰਜਸਿ ਜਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ 

ਪਰ  ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਿ ਇਨਾ ਨੋਿਿਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਿਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਨਾਲ੍ 

ਨਾਲ੍ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜਿਜਲ੍ਆਂ ਦ ੇਜਿੱਚ ਜਫਰ ਤੋਂ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਲ੍ਈ ਅੱਿ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਿਾਬ ਦ ੇਪੰਿ ਜਿਜਲ੍ਆਂ ਜਿਨਾਂ 
ਜਿੱਚ ਜਿਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਜਸਆਰਪੁਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਾ ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਜਸੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਤਜਹਸੀਲ੍ 

ਬਲ੍ਾਚੋਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਾ ਰ ਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨੰਗਲ੍ ਅਤੇ ਸਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜਹਬ ਤਜਹਸੀਲ੍ ਦ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਦ ੇਲ੍ਈ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਰੀਲ੍ੀਿ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਨਾਲ੍ ਉਨਾਂ ਨੋਿਿਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਲ੍ਾਭ ਹੋਿੇਗਾ ਿੋ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ 

ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਜਪਰਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾ ਨ ੰ  ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਇਹ ਬਹ ਤ ਿੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਿੋ ਜਿਲ੍ਾ 
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਲ੍ਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸੀ ਦੀ ਗੱਲ੍ ਹੈ।  
         

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(20 ਮਈ 7) ਜਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲ੍ਕਾ ਭੋਆ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲ੍ਈ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਬਣਾਉਂਣ ਦ ੇਆਦੇਸ ਜਮਲ੍ਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਿੋਜਗੰਦਰ ਪਾਲ੍ ਜਿਧਾਇਕ ਹਲ੍ਕਾ ਭੋਆ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  
 

 

 


