
ਵ�ਲ 

  ਡਾ.ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ 

  ਮੁ� ਖ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ 

  ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ 

  ਲੁਿਧਆਣਾ। 

 

ਿਵਸ਼ਾ: ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ ਣਾਲੀ ਿਨਰਪ�ਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰ� ਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ। 

 

ਸ਼ ੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

 ਅਸ% ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣ ੇਅਤੇ ਭਲਾ ਚਾਹਣੁ ਵਾਲੇ ਮ'ਬਰ ਹ(। ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਿਵਚ ਅਸ% ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ 

ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ(: 

1. ਅਕਾਡਮੀ ਦੀਆ ਂ ਚੋਣ( ਲਈ, ਕੋਿਵਡ ਮਹ(ਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋਣ ਤ/ ਪਿਹਲ(, ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁ� ਖ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵ� ਲ/ ਚੋਣ ਪ ਿਕ ਆ ਆਪਣੇ ਪ� ਤਰ ਿਮਤੀ 01 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਰਾਹ% 

ਸ਼ੁਰ ੂਵੀ ਕਰ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵ� ਲ/ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ ਿਕ ਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ( ਵ� ਲ/ 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ� ਤਰ ਵੀ ਭਰਨ7  ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦ� ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ9( ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ ਿਕ ਆ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ ਪ ਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਕੇਵਲ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਟੀਮ ਸੀ। ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਕੰਮ-

ਚਲਾਊ ਟੀਮ ਚੋਣ( ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤ/ ਵ(ਝੀ ਹ ੋਚੁ� ਕੀ ਸੀ।  

2. ਕੋਿਵਡ ਮਹ(ਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣ( ਅ� ਗੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾਿਜਬ ਸੀ। ਮਹ(ਮਾਰੀ ਦੇ ਮ� ਠਾ ਪੈਣ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਦੀਆ ਂ

ਿਮਤੀਆ ਂ ਿਮ� ਥਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ ਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਥ( ਮੁ� ਖ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਸੀ। 

ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ ਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਵ� ਲ/ 13 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੰੂ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣ( 31 

ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੰੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਖੇਦ ਹੈ ਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ 

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰ,ੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇ� ਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰ( ਅਤੇ ਚੋਣ( ਿਵਚ ਿਹ� ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਟੋਰ( ਲਏ ਗਏ 

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰ ੇਨਾ ਹੀ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ ਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਵ� ਲ/ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁ� ਖ ਚੋਣ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਵ� ਲ/। 

3. ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰ ੇਜਦ/ ਇ� ਧਰ/-Bਧਰ/ ਸਾਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਪ ਾਪਤ ਹਈੋ ਤ( ਅਸ% ਿਕਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚ� ਲਦੇ 

ਚੋਣ( ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਿਵਰਧੋ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਿਵਰਧੋ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸ ਐਪ ਰਾਹ% 

ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗ� ਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵ� ਲ/ ਸਾਡ ੇਸੁਝਾਅ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ( ਨੰੂ 

ਅਣਿਮ� ਥੇ ਸਮD ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵ� ਲ/ ਿਕਸ ੇ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਸਾਧਨ (ਿਜਵD ਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਈ.ਮੇਲ ਗਰੁ� ਪ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ( ਿਚ� ਠੀ-ਪ� ਤਰ) ਰਾਹ% 

ਸੂਿਚਤ ਨਹ% ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਚੋਣ( ਅ� ਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਇ� ਧਰ/-Bਧਰ/ ਹੀ ਪ ਾਪਤ ਹੋਈ 

ਹ।ੈ 



4. ਮੁ� ਖ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਣੋ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ( ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂਬਾਰ ੇਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਹਰ ਮ'ਬਰ 

ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹ।ੈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹ ੇਹਰ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ 

ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ( ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਈ.ਮੇਲ ਗਰੁ� ਪ( ਰਾਹ%, ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹ% 

ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤ( ਿਚ�ਠੀ-ਪ� ਤਰ ਰਾਹ% ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰ।ੇ  

5. ਮ'ਬਰ( ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਇ� ਕ ਮ'ਬਰ ਨਾਲ ਿਚ� ਠੀ ਰਾਹ% ਸੰਪਰਕ ਨਹ% 

ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਯੁ� ਗ ਿਵਚ ਇਲੈਕਟ ੋਿਨਕ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇ� ਕ ਅਿਜਹਾ ਸਾਧਨ ਹ ੈ ਿਜਸ 

ਰਾਹ% ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਹਰ ਮ'ਬਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਿਬਨ9 ( ਸਮ( ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਗੁਆਏ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹ ੈਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਵ� ਲ/ ਮ'ਬਰ( ਦੇ ਈ.ਮੇਲ ਪਿਤਆ ਂਦੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਗਰੁ� ਪ 

ਹਰ ਇ� ਕ ਮ'ਬਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ੇਜਾਣ ਤ( ਜੋ ਮ'ਬਰ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਵਰਤ/ ਕਰ ਸਕਣ। ਿਜਨ9 ( 

ਮ'ਬਰ( ਦੇ ਈ.ਮੇਲ ਪਤੇ ਹਾਲੇ ਤ� ਕ ਅਕਾਡਮੀ ਨ7  ਪ ਾਪਤ ਨਹ% ਕੀਤ ੇਉਹ ਤੁਸ% ਮੁ� ਖ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਪ ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵ� ਧ-ੋਵ� ਧ ਮ'ਬਰ( ਦੇ ਈ.ਮੇਲ ਪਤੇ ਇਕ�ਠ7  ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ( ਨੰੂ ਭੇਜ।ੋ ਇਸ ਪ ਿਕ ਆ 

ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਹਰ ਮ'ਬਰ ਨੰੂ ਚੋਣ ਪ ਿਕ ਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ 

ਲੜਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ( ਦੇ ਨਾਵ( ਅਤੇ ਉਨ9 ( ਦੇ ਚੋਣ ਮਨL ਰਥ ਪ� ਤਰ( ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ ਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ ੇ

ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਮ'ਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ( ਨੰੂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਆਿਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ੇਤ( ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹ% ਉਹ 

ਸੁਝਾਅ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤ� ਕ ਪੁ� ਜਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ ਿਕ ਆ ਦੀ ਅਣਹ/ਦ ਕਾਰਨ ਅ� ਧ ੇਤ/ ਵ� ਧ ਮ'ਬਰ ਚੋਣ 

ਪ ਿਕ ਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਿਹ� ਸਾ ਲੈਣ ਤ/ ਵ(ਝ ੇਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਕਾਰਨ 

ਇਹ ਚੋਣ ਗੈਰ-ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

6. ਵ� ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮ'ਬਰ ਿਵਦੇਸ਼( ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇ� ਡੀ ਹੀ ਵ� ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਮ'ਬਰ 

ਪੰਜਾਬ ਤ/ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਿਬਆ ਂ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਿਜਹ ੇਮ'ਬਰ ਲੁਿਧਆਣੇ ਨਹ% ਆ 

ਸਕਦੇ। ਇਲੈਕਟ ੋਿਨਕ ਸਾਧਨ( ਦੇ ਇਸ ਯੁ� ਗ ਿਵਚ ਅ� ਿਧਆ ਂ ਤ/ ਵ� ਧ ਮ'ਬਰ( ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਵੋਟ ਦੇ ਮੂਲ 

ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ ਤ/ ਵ(ਝ ੇ ਰ� ਖਣਾ ਵੀ ਚੋਣ ਪ ਿਕ ਆ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਬਣਾNਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਡ ੇਵ� ਲ/ ਬੇਨਤੀ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ% ਤੁਰੰਤ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ/ ਬਾਹਰਲੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮ'ਬਰ( 

ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ‘ਆਨ ਲਾਈਨ’ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜ%ਦਾ 

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਓ ਤ( ਜੋ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਹਰ ਮ'ਬਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਵੋਟ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ/ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਸਕੇ। 

7. ਿਕNਿਕ ਚੋਣ( ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮD ਲਈ ਅ� ਗੇ ਪਾ ਿਦ� ਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਨ7 ੜ ਭਿਵ� ਖ ਿਵਚ ਇਨ9 ( ਦੇ 

ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹ% ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮD ਦੀ ਉਿਚਤ ਵਰਤ/ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡ ੇਵ� ਲ/ 

ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਸੁਝਾਵ( ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤ( ਜ ੋਚੋਣ ਪ ਿਕ ਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪ� ਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ9 ( 

ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ ਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹ% ਹ।ੈ ਮੁਖ ਚੋਣ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸ% ਆਪਣ ੇਸੰਿਵਧਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ( ਦੀ ਵਰਤ/ ਕਰਕੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ ਬੰਧਕੀ 

ਟੀਮ ਨੰੂ ਇਨ9 ( ਸੁਝਾਵ( ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਰਪੂ ਦੇਣ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ।ੋ ਿਕਰਪ ਕਰਕੇ ਇਹ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 



8. ਅ� ਗ/ ਤ/ ਚੋਣ( ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ ਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਥ(, ਇ� ਕ ਮੁ� ਖ ਚੋਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 

ਨਾਤੇ ਤੁਸ% ਖੁਦ ਲਵੋ ਤ( ਜੋ ਪ ਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮ'ਬਰ ਅਿਜਹ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣ ੇਿਹਤ( ਿਵਚ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। 

9. ਅਿਜਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪ�ਖ ਚੋਣ ਪ ਿਕ ਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਭਾਰ ੂਕੁਝ 

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁ� ਪ( ਨੰੂ ਬੁ� ਕਲ ਿਵਚ ਗੁੜ ਭੰਨਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ% ਿਮਲ ਸਕੇਗਾ। 

   ਉਸਾਰ ੂਹੁੰ ਘਾਰ ੇਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ। 

 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹਤ ੂ

 

 

(ਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਔਜਲਾ)  (ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸਖੇਾ)   (ਿਮ� ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ) 


