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---- ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਿਨਵਾਸੀ ਿਤੰਨ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤ ੇਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 

---- ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹੋਏ 14 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ 

----ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਤ ੇਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਕਰ ੋਪਾਲਣਾ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 14 ਮਈ 2020 (        ) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ 17 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਅਤੇ 16 ਲੋਕ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਚਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਿਨਵਾਸੀ ਿਤੰਨ ਲੋਕ� ਦੀ ਪਿਹਲੇ ਅਤ ੇਦੂਸਰ ੇਫੇਜ ਦੀਆ ਂ

ਿਰਪੋਰਟ� ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆ�ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮ� 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ 13 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖ ੇਸਿਥਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 

ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵਖ ੇਚਲ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ 

ਸਟਾਫ ਵੱਲ� ਫੁੱ ਲ� ਦ ੇਗੁਲਦਸਤ ੇਭ�ਟ ਕਰਕ ੇਿਤੰਨ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਿਵਖ ੇਸਿਥਤ ਉਨ� ਦੇ ਘਰ� ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ। 

ਉਨ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕਟੋ ਿਵੱਚ ਇਨ� ਿਤੰਨ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਸਾਿਮਲ ਕਰਕ ੇ14 ਲੋਕ 

ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹ ੋਗਏ ਹਨ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸ� ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਹਰਾ ਸਕਦ ੇਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ 

ਹ ੋਜ�ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅਸ� ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤ ੇਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਉਨ� � 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਮ� ਹੀ ਆਉ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੱਥ� ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰ� ਸਾਬਨ ਨਾਲ 

ਸਾਫ ਰੱਖ,ੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ,ੋ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆ ਂਮਾਸਕ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਜਰੂਰ ਕਰ� ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ�� 

ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤ ੇਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ�। 

  

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(14 ਮਈ 1,2) ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖ ੇਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਫੁੱ ਲ� ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਭ�ਟ ਕਰ ਘਰ� ਲਈ 

ਰਵਾਨਾ ਕਰਿਦਆ ਂਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਲੈ ਕ ੇਜ�ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰ। 
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-----ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਿਦਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਕ ੇਨ� ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ: ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਿਸੰਘ 

---- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ 16 ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਸਾਹਮਣ ੇ

---- ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਤੰਨ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਪ�ਿਤ ਿਵਅਕਤੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 2500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨ� ਬਾਕੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਜਾਰੀ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 14 ਮਈ 2020 (            ) ਇਸ ਸਮ� ਅਸ� ਕੋਿਵਡ19 ਦੇ ਚਲਿਦਆਂ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ� ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹ� ਿਕ 

ਅਗਰ ਲੋਕ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤ� ਗੁਰੇਜ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ ਤ� ਹਵਾ ਦੇ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਸਾੜਣ ਦੀ ਿਬਜਾਏ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਿਵਚਾਰ 

ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਦੱਤ।ੇ ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਮਾਮਲੇ ਨਾੜ 

ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਤੰਨ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ 2500/- ਰੁਪਏ  ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਅਗਰ ਿਕਸਾਨ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ�ਣ 

ਵਜ� ਦੋਸੀ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾ ਉਨ� � ਿਕਸਾਨਾ ਿਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

         ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਦਆਂ ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਫਸ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਕਸਾਨ ਫਸਲ� 

ਦੀ ਰਿਹੰਦ ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਕ ੇਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤ� ਨ� ਸ਼ਨਲ ਗ�ੀਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਵੱਲ� ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨ� ਤ� 2500/- ਰੁਪਏ 

 ਤ� 12500/-ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੁਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪਰਾਵਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਸੰਬੰਧਤ ਿਕਸਾਨ ਿਵਰੁੱ ਧ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਤਿਹਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ 

ਕ ੇਸਾੜਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ  ਜ਼ਿਹਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸ� ਿਜਵ� ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ,ਕਾਰਬਨ ਮੋਨ� ਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, 

ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਆਿਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ� ਿਵੱਚ ਸਾਹ,ਅੱਖ� ਿਵੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ�  ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ  ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਕ ੇਸਾੜਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਉਪਰੋਕਤ ਗੈਸ� ਕੋਿਵਡ -19 ਿਬਮਾਰੀ 

ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹ ੈਿਕ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ 

ਹਵਾ ਨੂੰ  ਪ�ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੜਕ� ਿਕਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਦਰੱਖਤ ਸੜਕੇ ਨਸਟ ਹ ੋ

ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਕਸਾਨ� ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਵਾਧ ੇਲਈ ਆਂਡੇ ਖੇਤ� ਅਤੇ ਖੇਤ� ਦੀਆਂ ਵੱਟ� �ਪਰ ਿਦੰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ� ਅੰਿਡਆਂ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚ ੇਜਨਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕ ੇਖਤਮ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

 ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਤਵੀਆਂ ਜ� ਉਲਟਾਵ� ਹੱਲ ਨਾਲ ਨਾੜ ਦੀ ਰਿਹੰਦ ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ  ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ,ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ  ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੂੰ  ਸੁਧਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ�ਦੂਸਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(14 ਮਂਈ 3)  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਫਸ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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---- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਨ�  ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਖਦਾਨ� ਅਤੇ ਖਿਣਜ� ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਨ� � ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਈਿਨੰਗ ਕਾਰਜ� ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ� ਸਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਦੱਤੀ ਛੋਟ 

---- ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ, ਹੱਥ� ਦੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ – ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 14 ਮਈ (  ) ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪ�ਕੋਪ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤ� ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਰਿਫਊ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਗ�ਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਰੂਰਤ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ 

ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ� ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਢੱਲ�/ਛੋਟ� ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਖਦਾਨ� ਅਤ ੇਖਿਣਜ� ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਨ� ਦੀ 

ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਈਿਨੰਗ ਕਾਰਜ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ( Mines and mineral production, their transportation, and activities 

incidental to mining operations ) ਜੋ ਿਕ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਾਊਸਲ ਅਤੇ ਕੰਨਟੇਨਮ�ਟ ਜੋਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ  ਵੀ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਕੋਿਵਡ 19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਨੂੰ  ਵੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 

ਸਬੰਧੀ ਕੇਵਲ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤ� ਦੁਿਪਹਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਨ�  ਇੱਕ ਮਈ ਨੂੰ  ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ� ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜ� ਲਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤ� ਸਾਮ 6 

ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਤ� ਪਿਹਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(14 ਮਈ 4) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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-----ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਿਪੰਡ ਚੌਹਾਨ ਿਵੱਚ 5 ਏਕੜ ਲੈਮਨ ਗ�ਾਸ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜੀ। 

----ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲ� ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ। 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 14 ਮਈ 2020 (            ) ਨ� ਸ਼ਨਲ ਗ�ੀਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਵੱਲ� ਫਸਲ� ਦੀ ਰਿਹੰਦ ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਖੁੱ ਲੇ ਿਵੱਚ ਸਾੜਣ 

ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ  ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਕਮ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ� ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਵੱਲ� ਿਜ਼ਲਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਕ ੇਸਾੜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹ,ੈਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਿਕਸਾਨ� ਵੱਲ� ਕਣਕ 

ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਕ ੇਹਵਾ ਨੂੰ  ਪ�ਦੂਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹ� ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸਗ� ਦੂਜੇ ਿਕਸਾਨ� ਦੀ ਫਸਲ� ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ।ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਿਕਸਾਨ ਨ�  ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਿਪੰਡ ਚੌਹਾਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਕ ੇਨੌਜਵਾਨ 

ਿਕਸਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਲਾਰੀਆ ਪੁੱ ਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਿਸੰਘ ਵੱਲ� ਪੰਜ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਿਵੱਚ ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲੈਮਨ ਗ�ਾਸ ਨੂੰ  

ਵੀ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਿਸੰਘ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।ਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮੁੱ ਖ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹਕੁਮ� ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲ� ਡਾ. ਅਮਰੀਕ 

ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤ� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।ਇਸ ਟੀਮ ਿਵੱਚ ਸ਼�ੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ,ਗੁਰਿਦੱਤ ਿਸੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਸਥਾਰ 

ਅਫਸਰ,ਿਨਰਪਜੀਤ ਿਸੰਘ ਖੇਤੀ ਉਪ ਿਨਰੀਖਕ ਅਮਨਦੀਪ ਿਸੰਘ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ�ਬੰਧਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। 

          ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਿਕਸਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲੀ ਿਵਿਭੰਤਾ ਯੋਜਨਾ 

ਨੂੰ  ਅਪਨਾ�ਿਦਆਂ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤ� ਪੰਜ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਿਵੱਚ ਸਗੰਧੀ ਵਾਲ ਫਸਲ ਲੈਮਨ ਗ�ਾਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ 

ਲਈ ਪਲ�ਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ।ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਮਤੀ 12 ਮਈ 2020 ਨੂੰ  ਖੇਤ� ਦੇ ਨਾਲ 

ਲੱਗਦੇ ਖੇਤ� ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਿਕਸਾਨ ਨ�  ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਏਕੜ  ਰਕਬੇ ਿਵੱਚ ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਲੈਮਨ ਗ�ਾਸ 

ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਰੀ ਆਰਿਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹ ੋਿਗਆ ਹ ੈ।ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜ ਏਕੜ 

ਲੈਮਨ ਗ�ਾਸ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਲ਼�ਟ ਵੀ ਿਫਲਹਾਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਉਨ� ਿਜ਼ਲਾ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਣ ਤ� ਸੰਬੰਧਤ 

ਿਕਸਾਨ ਿਖਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹ।ੈਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਨ�  

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਾਪਤ ਹ ੋਗਈ ਹੈ,ਿਜਸ ਨੂੰ  ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ,ਸਦਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ 

,ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹ ੋ

ਸਕਦਾ ਹ,ੈਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਸਾੜਣ ਦੀ ਿਬਜਾਏ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਵਾਹ ਕ ੇਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ:( 14 ਮਈ 5)ਿਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਿਪੰਡ ਚੌਹਾਨਾ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੈਮਨ ਗ�ਾਸ ਫਸਲ ਦੇ 

ਸੜਣ ਬਾਰੇ ਿਕਸਾਨ� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ (14 ਮਈ 6) ਸੜੀ ਹੋਈ ਲੈਮਨ ਗ�ਾਸ ਦੀ ਫਸਲ। 
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----- ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ  : ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 14 ਮਈ  (           ) ਕੋਿਵਡ 19 ਪੂਰੇ ਿਵਸਵ ਿਵੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ , ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 

ਨੂੰ  ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਚੁਨੌਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨ�  ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਹੁੰ ਚ  ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹ ੈਤ� ਜ ੋਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਸਲੇਬਸ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ  ਜੋੜ 

ਕ ੇਸਮ� ਿਸਰ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ� � ਨੂੰ  ਕੋਿਵਡ 19 ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਅਿਧਆਪਕ� ਵੱਲ� ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।  ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ 

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇੰਜੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਨ�  ਬਲਾਕ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਧਾਰ-1 ਦੇ ਬੀਪੀਈਓਜ, ਪੜ ੋਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ 

ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਮ�ਬਰ� ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਜੂਮ ਐਪ ਰਾਹ� ਕੀਤੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ 

ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਵੱਲ� ਿਪੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ�, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ�, ਿਮਡ ਡੇ ਮੀਲ 

ਵਰਕਰ� ਅਤੇ ਜੀਓਜੀ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱ ਲਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਆਪਕ�, ਿਪੰਡ� ਦੇ ਸਰਪੰਚ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ� ਵੱਲ� ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ  ਨਾਮਵਰ 

ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ� ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ� 

ਨਾਲ� ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਉਨ� � ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਕਤਾਬ� 

ਪੁਜਿਦਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੱਤਰ ਿਕ�ਸਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਨਾਲ ਿਜਥੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਵੱਲ� ਮੁੱ ਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲ� ਭੇਜੀ ਜ�ਦੀ ਹੋਮ ਵਰਕ 

ਸਲਾਈਡ ਬੱਿਚਆਂ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥ ੇਹੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਅਿਧਆਪਕ� ਵੱਲ� ਵੱਟਸਐਪ, ਯ ੂਿਟਊਬ , 

ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਵਨੀਤ ਮਹਾਜਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੀਪੀਈਓ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਿਰਸਮ� ਦੇਵੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ 

ਬੀਪੀਈਓ ਧਾਰ-1 ਰਾਧਾ ਮਹਾਜਨ, ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਬਲਕਾਰ ਅੱਤਰੀ,  ਪੜ ੋਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਿਧਆਪਕ ਹਾਜਰ 

ਸਨ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ:( 14 ਮਈ 7):- ਜੂਮ ਐਪ ਰਾਹ� ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਇੰਜੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ। 


