ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਆਧੁਜ਼ਿਕ ਢੰ ਗ ਿਾਲ੍ ਪਰਾਲ੍ੀ ਪਰਬੰਧਿ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜ਼ਕਸਾਿ ਬਲ੍ਜ਼ ੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਮਾਹਰਾਂ ੱ ਲ੍ੋਂ ਹੋਰਿਾਂ ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਿੰ ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ ਧੀ ਿਾਲ੍ ਪਰਾਲ੍ੀ ਪਰਬੰਧਿ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ੍
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 11 ਿ ੰ ਬਰ
ਪਪਿੰ ਡ ਮਿੰ ਬੇਕੇ ਦੇ ਪਕਸਾਨ ਬਲਪਵਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਪਸਿੰ ਘ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪਵਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧਨ
ਬੜੇ ਹੀ ਸਝਵਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਮਲਚਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਕਸਾਨ ਭਰਾ ਬਾਸਮਤੀ
ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਏਕੜ ਪਵਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਕਸਾਨ ਭਰਾ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਪਕ ਉਹ ਆਰ.ਐਮ.ਬੀ. ਪਲੋ ਅ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਮਲਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪਰਬਿੰਧਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਪਕਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱ ਪਸਆ ਪਕ ਪਪਛਲੀ ਵਾਰ ਪਤਿੰ ਨੋ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਵਚੋਂ ਇਨਹਾਂ ਨਿੰ ਮਲਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹਤ ਸਸਤੀ
ਅਤੇ ਢਕਵੀਂ ਲਗੀ, ਪਿਸ ਪਵਚ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਮਣ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿਆਦਾ ਪਮਪਲਆ।ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ
ਸਚੱ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੰ ਮੱ ਖ ਰੱ ਖਪਦਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਪਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਪਵਚ ਇਕ
ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਲਗਾਇਆ ਪਗਆ ਪਿਸ ਪਵਚ ਮੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸ. ਸਪਰਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ, ਏ.ਡੀ.ਓ ਸ. ਪਰਪਮਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਧਿੰ ਿ,
ਸਰੀ ਪਵਕੀ ਕਮਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਪਨਪਰਖਕ ਸਰੀ ਸਖਦੀਪ ਪਸਿੰ ਘ ਨੇ ਪਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ ਪਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਹ ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਪਰਾਲੀ ਪਰਬਿੰਧਨ ਦੀ ਪਵਧੀ ਨਿੰ ਲਾਹੇਵਿੰਦ ਦੱ ਪਸਆ।
ਅਗਾਂਹਵਧ ਪਕਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਕ ਇਸ ਪਵਧੀ ਪਵਚ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ 10 ਪਕਲੋ ਪਿਆਦਾ ਰਖੀ ਿਾਂਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਪਵਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰਿੰ ਤ ਪਰਾਲੀ ਨਿੰ ਖਲਾਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਿ ਦਾ ਪਛੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਪਸਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨਸਾਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਖੇਤ ਪਵਚ ਪਛੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਪਵਚ ਖੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ
ਰਪਹਿੰ ਦ-ਖਿੰ ਹਦ ਸਮੇਤ ਉਸ `ਤੇ ਮਲਚਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਤ ਨਿੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਪਦੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨਿੰ ਦਿਾ ਪਾਣੀ 21
ਪਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਯਰੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਛੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੀਿੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ
ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਠੀਕ ਪਰਵਾਇਤੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਬੀਿੀ ਗਈ ਫਸਲ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਪਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਹਣਾ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪਬਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਵਸ਼ੇਸ਼
ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦੀ ਅਤੇ ਪਸਰਫ 7 ਤੋਂ 8 ਲੀਟਰ ਡੀਿਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਰਪਏ ਪਰਤੀ ਪਕਲੇ ਦਾ
ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਬਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੋ ਪਕ ਪਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਪਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ।ਇਸ ਪਵਧੀ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਬਿਾਈ ਪਵਚ ਪਕਸਾਨਾਂ ਨਿੰ ਰਵਾਇਤੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲੋ ਪਿਆਦਾ ਝਾੜ ਪਰਾਪਤ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਿੰ ਵੀ
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਕ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧਨ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਬਿਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਿੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿੰ ਸ਼ੱ ਧ ਰੱ ਪਖਆ
ਿਾ ਸਕੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਿਲ੍ਾਈਿ ਜ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿ ਾਰਿ ਪੋਰਟਲ੍ ਸਬੰ ਧੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਿੰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ਼ਸਖਲ੍ਾਈ
ਆਮ ਲ੍ੋ ਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਿਲ੍ਾਈਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਿ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 11 ਿ ੰ ਬਰ (

)

ਪਿੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਚਿੰ ਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ
ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਪਨਵਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਸਬਿੰ ਧੀ ਅੱ ਿ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰ ਪਸ਼ਖਲਾਈ ਪਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਸਹਾਇਕ
ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਿਨਰਲ ਸ: ਕਿੰ ਵਰਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱ ਪਸਆ ਪਕ ਮੱ ਖ ਮਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਪਰਿੰ ਦਰ ਪਸਿੰ ਘ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਿੋ ਪਕ ਪਬਪਲਕ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬੱ ਧ
ਕਰਵਾ ਪਦੱ ਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਕਹਾ ਪਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਪਰਕ ਪੋਰਟਲ http://connect.punjab.gov.in/ ਤੇ ਿਾ ਕੇ
ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਵਭਾਗ ਸਬਿੰ ਧੀ ਆਪਣੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਪਰਕ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨਿੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਪਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਪਫਰ ਆਪਣੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ
ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਨ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ
ਪਨਪਟਾਰੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨਿੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਉਸਦਾ ਪੱ ਖ ਵੀ ਪੱ ਪਛਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਕਹਾ ਪਕ ਹਣ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਪਸ਼ਕਾਇਤ
ਦਰਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਵਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਿਨਰਲ ਸ: ਕਿੰ ਵਰਿੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਨੇ ਪਕਹਾ ਪਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸੀਪਨਅਰ ਅਪਧਕਾਰੀ
ਿਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਕ ਪਕਸੇ ਅਪਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਕਿੰ ਨੀਆਂ ਪਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਕਹਾ ਪਕ
ਇਸ ਤਪਹਤ ਸਮਾਂਬੱ ਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਸਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸਾਰੇ
ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਕ ਉਹ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਿੰ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਸਪਵਧਾ ਅਨਸਾਰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਮਠਾਈ ਜ਼ ਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਹਲ੍ ਾਈ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਿੰ ਜ਼ਧਆਿ ਜ਼ ੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਭਾਉਣ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇ ਾਰੀ- ਡਾ ਕੁੰ ਦਿ ਕੇ ਪਾਲ੍
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 11 ਿ ੰ ਬਰ
ਪਸਵਲ ਸਰਿਨ ਡਾ ਕਿੰ ਦਨ ਕੇ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਾਪਿਲਕਾ ਦੇ ਪਮਠਾਈ ਪਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਲਵਾਇਆਂ ਦੀ ਇਕ
ਮੀਪਟਿੰ ਗ ਦਫਤਰ ਪਸਵਲ ਸਰਿਨ ਫਾਪਿਲਕਾ ਪਵਚ ਹੋਈ। ਡਾ ਕਿੰ ਦਨ ਨੇ ਪਕਹਾ ਪਕ ਪਮਠਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਰਾਸਾਯਪਨਕ
ਤੇ ਪਕਰਪਤਰਮ ਰਿੰ ਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ `ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਕਉਂ ਿੋ ਪਿਆਦਾ
ਮਾਤਰਾ ਪਵੱ ਚ ਰਿੰ ਗੀਨ ਪਮਠਾਈ ਪਸਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
ਪਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਪਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਕਹਾ ਪਕ ਸਾਰੇ ਪਡੱ ਪਬਆਂ ਤੇ ਪਮਠਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਮਤੀ ਿਰਰੀ ਪਲਖੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਡਪਬਆਂ ਦਾ ਵਿਨ ਪਮਠਾਈ ਦੇ ਵਿਨ ਪਵੱ ਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਨਾ ਹੋਏ।ਉਨਹਾਂ ਪਕਹਾ ਪਕ ਕੋਪਵਡ 19 ਦੇ ਚਲਦੇ
ਪਮਠਾਈ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਲਪਗਆ ਹੋਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਬਨਾ ਦਸਤਾਪਨਆਂ
ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਦਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਮਠਾਈ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਵੇਚੇ।
ਉਨਹਾਂ ਪਕਹਾ ਪਕ ਪਸਹਤ ਪਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਪਮਲਾਵਟ ਖੋਰਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਸਾਨੀ ਰੱ ਖੀ
ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਪਕਹਾ ਪਕ ਪਕਸੇ ਨਿੰ ਵੀ ਬਕਪਸ਼ਆ ਨਹੀਂ ਿਾਵੇਗਾ।ਪਿਲਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਪਧਕਾਰੀ ਅਪਨਲ ਧਾਮ ਨੇ
ਪਕਹਾ ਪਕ ਪਮਲਾਵਟ ਕਰਨਾ ਸਮਾਿ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਪਕਹਾ ਪਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਕ
ਪਮਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਨਾਲ ਪਖਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਦਾ ਸਮਪਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ
ਿਾਵੇ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਹਫਤਾ ਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਸੰ ਾਦ ਦੌਰਾਿ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਿਰ ੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਾਸੀਆਂ ਿੰ ਹਰੀ ਦੀ ਾਲ੍ੀ ਮਿਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
ਦੀ ਾਲ੍ੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਸੁਭਕਾਮਿਾ ਾਂ
ਜ਼ਤਓਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਕੋਜ਼ ਡ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲ੍ਈ ਸਾ ਧਾਿੀਆਂ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 11 ਿ ੰ ਬਰ (

)

ਫਾਪਿਲਕਾ ਦੇ ਪਡਪਟੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਅਰਪਵਿੰ ਦ ਪਾਲ ਪਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਫਤਵਾਰੀ ਫੇਸਬੱ ਕ ਸਿੰ ਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ
ਨਿੰ ਆ ਰਹੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਤਓਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪਦਿੰ ਪਦਆਂ ਉਨਾਂ ਨਿੰ ਹਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ
ਪਕਹਾ ਪਕ ਇਹ ਪਤਓਹਾਰ ਸਭ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਵਚ ਖਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਇਸਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ
ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਕਹਾ ਪਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਪਵਡ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਹਰ ਇਕ ਨਿੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਹਰੀ
ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਏ ਅਤੇ ਪਤਓਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਦਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਪਕਆ ਿਾਵੇ ਪਕਉਂਪਕ ਧਿੰ ਆ ਕੋਪਵਡ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਬਹਤ
ਘਾਤਕ ਪਸੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਹਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਪਦਆਂ ਪਕਹਾ ਪਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ
ਕੇਵਲ ਗਰੀਨ ਪਟਾਖੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਿਾਣ ਅਤੇ ਪਟਾਖੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਦਨ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਹੀ ਚਲਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਕ ਲੋ ਕ ਪਟਾਖੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਕਸਾਨਾਂ ਨਿੰ
ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਕ ਪਰਾਲੀ ਨਿੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਿਾਏ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪਬਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ ਪਕਉਂਪਕ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧਿੰ ਆ
ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਮਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਪਰਹਾ ਹੈ।
ਪਿਲੇ ਪਵਚ ਕੋਪਵਡ ਦੀ ਤਾਿਾ ਸਪਿਤੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਦਿੰ ਪਦਆਂ ਪਡਪਟੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਅਰਪਵਿੰ ਦ ਪਾਲ ਪਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧ ਨੇ ਦੱ ਪਸਆ ਪਕ
ਪਿਲੇ ਪਵਚ ਅੱ ਿ 9 ਿਣੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 33 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਣ ਤੱ ਕ ਪਿਲੇ ਪਵਚ 3004 ਲੋ ਕ ਠੀਕ ਹੋ
ਚੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 220 ਐਕਪਟਵ ਕੇਸ ਹਨ ਿਦ ਪਕ 54 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਿਦ ਪਕ ਪਿਲੇ ਪਵਚ ਹਣ ਤੱ ਕ 3278 ਕੱ ਲ
ਪਾਪਿਪਟਵ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਪਸਆ ਪਕ ਹਣ ਤੱ ਕ ਪਿਲੇ ਪਵਚ 50409 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਡਪਟੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਿੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਕ ਪਤਓਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ, ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਂਵਾਂ ਤੇ
ਨਾ ਿਾਵੋ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱ ਿ ਧੋਵੋ, ਸਮਾਪਿਕ ਦਰੀ ਰੱ ਖੋ ਤਾਂ ਿੋ ਇਸ ਪਬਮਾਰੀ ਨਿੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਪਕਆ ਿਾ ਸਕੇ।

