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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/689/2020-DPRO Pathankot 

I/20855/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 1 

----ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਿਵਧਾਇਕ� ਨਾਲ ਵੀ.ਸੀ. ਕਰ ਲੈ ਰਹ ੇਸਨ ਿਜਿਲਆ ਂਿਵਖੇ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 

--- ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗ ੇਿਵਧਾਇਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤ ੇਭੋਆ ਨ�  ਕਰਵਾਇਆ ਮੋਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਜਾਣ ੂਅਤੇ ਰੱਖੀਆਂ 

ਸਮੱਿਸਆਵ� 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 28 ਅਪ�ੈਲ  2020 ( ) ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ� ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਿਵਧਾਇਕ� 

ਨਾਲ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ ਵੀਿਡਓ ਕ�ਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਜਿਲਆ ਂਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨੂੰ  

ਲੈ ਕ ੇਸਿਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਿਲਆ। ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ� ਸ�ੀ ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤ ੇਸ�ੀ ਜੋਿਗੰਦਰ ਪਾਲ 

ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਵੀ.ਸੀ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਏ। ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨ�  

ਕ�ਨਫਰੰਸ ਦ ੇਸੁਰ ੂਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਕਸਾਨਾ ਨੂੰ  ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇਿਕਸਾਨ, 

ਅਿਧਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ,ਿਵਧਾਇਕ ਅਤ ੇਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਅਗਰ ਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਜ�ਦ ੇਹਨ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਪ�ਬੰਧਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵ।ੇ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਏ, ਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹੱਥ 

ਧੋਣ ਲਈ ਿਜਹੜ ੇਪਵਾਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ� ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ , 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤ� ਜਰੂਰੀ ਹ ੈਿਕ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਬਣਾ ਕ ੇਰੱਿਖਆ ਜਾਵ ੇਤ� ਜ ੋਅਸ� ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੇ 

ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨ�  ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿਦਆ ਂਿਵਧਾਇਕ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਅਤੇ ਿਵਧਾਇਕ ਭੋਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ਰੁ ੂਿਵੱਚ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ�ੀ ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ ਨ�  ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ  ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਕੇਸ� 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 777 ਲੋਕ� ਦੇ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 24 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਏ ਸਨ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� ਵੀ 9 ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾ 

ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹ ੋਕ ੇਆਪਣ ੇਘਰ� ਨੂੰ  ਜਾ ਚੁੱ ਕ ੇਹਨ ਅਤ ੇਬਾਕੀ 15 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 

ਿਵੱਚ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਿਵਧਾਇਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗ ੇਮੰਗ ਰੱਖੀ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ 

ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹ ੈਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇ100 ਸ�ਪਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕ ੇ200 ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹ।ੈ ਉਨ� ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਰਾਸ਼ਨ ਿਕੱਟ� ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਿਬੱਲ� ਦਾ ਸਮ� ਵਧਾ�ਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
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ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਤੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਆਪਣਾ 

ਸਿਹਯੋਗ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ 

ਪਰ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਆਮ ਲੋਕ� ਕੋਲ ਘੱਟ ਹ ੈ, ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕ ੇਲਾੱਕ ਡਾਊਨ 

ਦੋਰਾਨ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਡਾ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਡਾਟਾ ਫ�ੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜ� ਡਾਟਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹ।ੈ  ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨਹ� ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ 

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵ ੇਿਕ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ  ਿਕਤਾਬ� ਪਹੁਚਾਈਆ ਂਜਾ ਸਕਣ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੂਪਨ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ  ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਤ� ਹੀ ਿਕਸਾਨ ਕਣਕ ਲੈ ਕ ੇਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹ ੇਹਨ 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਕਿਵੰਟਲ ਹ ੈਇਸ ਨੂੰ  ਵਧਾ ਕ ੇਇੱਕ ਕੂਪਨ ਿਪੱਛੇ 1 ਹਜਾਰ ਕਿਵੰਟਲ ਕਣਕ  ਲੈ ਕ ੇ

ਆ�ਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਿਵਧਾਇੱਕ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਜੋਿਗੰਦਰ ਪਾਲ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਿਸਆ ਆ ਰਹੀ ਹ।ੈਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਝੋਨਾ 

ਲਗਾ�ਣ ਲਈ ਜ ੋਿਮਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਿਰਆਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਿਦਨ 

ਪਿਹਲਾ ਝੋਨਾ ਲਗਾ�ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰੈਸਰ ਇੰਡਸਟ�ੀਜ ਦੀ ਲੈਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੈਸਰ� ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀ 

ਹ ੈਅਤ ੇਕਰੈਸਰ ਇੰਡਸਟ�ੀਜ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਬੰਦ ਹ ੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰੈਸ਼ਰ ਸਿਹਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭੀੜ ਤ� 

ਹੱਟਕੇ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦ ੇਚਲਿਦਆ ਂਕਰੈਸਰ ਇੰਡਸਟ�ੀਜ ਨੂੰ  ਚਲਾ�ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ 

ਪੰਜਾਬ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਡਸਟ�ੀਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

 

  ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ (28 ਅਪ�ੈਲ 1) ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਵੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਹਾਜਰ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ�ੀ ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ ਅਤੇ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਸ�ੀ ਜੋਿਗੰਦਰ ਪਾਲ  ਿਜਲੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ�ਦ ੇਹੋਏ। 
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/690/2020-DPRO Pathankot 

I/20857/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 2 

---- ਿਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ� ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰ ੇਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈ

ਅਡਵਾਇਜਰੀ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 28 ਅਪ�ੈਲ  2020 ( ) ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧ ੂਨ�  ਅੱਜ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ 

ਮੱਦੇਨਜਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 

ਹ।ੈਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਅਤ ੇਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ/ਪ�ਸਾਰ ਨੂੰ  ਕਾਬ ੂਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇ22 ਿਜ਼ਿਲਆ ਂਿਵੱਚ 

ਕਰਿਫਊ ਲਗਾ ਕ ੇਲੋਕ� ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਲਗਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਭਾਵ� ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਿਮਆ ਂਦੀਆ ਂਮੁਸਕਲ� ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਮੁੜ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹ।ੈ ਿਫਰ 

ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿਦਸਾ ਿਨਰਦੇਸ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਦਸਾ ਿਨਰਦੇਸ� ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰੀ ਸਰਪੰਚ/ਜੀ.ਆਰ.ਐ�ਸ./ਕਾਿਮਆ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਕੰਮ ਸੁਰ ੂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੇਸ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 

ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦ ੇਸਮ� ਤ ੇਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ  ਕੰਮ 

ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਕੁੱ ਝ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ੇਿਜਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮ� ਿਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹ ੋਜਾਵ ੇਤ ੇਕੰਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਨਾ ਆਵ।ੇ ਇਸ ੇਤਰ�, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤ ੇਇਸ ਤਰ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮਨਰੇਗਾ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਰਿਮਆਨ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦ ੇਿਨਯਮ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨ�  ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬੁਖਾਰ ਜ� ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਿਜਵ� ਖੰਘ/ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ  ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ� ਨੂੰ  ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ੇਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਿਮਲਾਉਣ ਜ� ਿਕਸ ੇਨੂੰ  ਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਮਨਰੇਗਾ 

ਸਟਾਫ ਨੂੰ  ਿਬਨ� ਕੰਮ ਤ� ਨਾ ਘੁੰ ਮਣ ਅਤੇ ਉਨ� ਦ ੇਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ/ਸਾਈਟ ਤ� ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ।ੇ 

ਉਨ� ਅੱਗ ੇਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਪੰਚ/ਜੀਆਰਐਸ ਸਮੇਤ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ  ਹਰ ਸਮ� ਕੱਪੜ ੇਦ ੇਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ੇ

ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਮਾਸਕ ਨੂੰ  ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਨੱਕ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ  ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ।ੇ 

ਕੱਪੜ ੇਦੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ  ਵਰਤ� ਬਾਅਦ ਰੋਜ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ 

ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਦਸਾ-ਿਨਰਦੇਸ� ਨੂੰ  ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਦਆ,ਂ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਪਾਣੀ 
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ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ� ਨੂੰ  ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਿਕ ਜਦ� ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ 

ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ, ਉਹ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਹੱਥ� ਨੂੰ  40 ਸੈਿਕੰਡ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ� ਧੋਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਥੇਲੀ, ਹੱਥ ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਪਾਸਾ, �ਗਲ� 

ਅਤੇ ਅੰਗੂਠ�  ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ� ਸਾਬਣ ਤ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ। ਹਰ ਦ ੋਘੰਟ ੇਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ ਗਈ 

ਹ।ੈ �ਪਰ ਦੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸੁਰ ੂਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਧੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜ ੇਕੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇਜ ਬੁਖਾਰ/ਖੰਘ/ਿਛੱਕ/ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸਕਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ,ੇ ਤ� ਉਹ ਖੁਦ 

ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵ ੇਅਤ ੇਸਮ� ਿਸਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ 

ਸਲਾਹ ਲਵ।ੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ  ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਤ� ਇਨਫੈਕਸਨ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਇਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ 

ਖਾਣ/ੇਸਨ� ਕਸ ਇੱਕਿਠਆ ਂਨਹ� ਖਾਣ ੇਚਾਹੀਦ।ੇ ਜ ੇਕੋਈ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕ ੇਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ 

ਜ�ਦਾ ਹ ੈਤ� ਉਸ ਨੂੰ  ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ� ਹ।ੈ ਿਕਸ ੇਨੂੰ  ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 / ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 

01722920074/08872090029 ਨੂੰ  ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਜ ੋਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕ ੇਤ ੇ

ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

    

   ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ (28 ਅਪ�ੈਲ 2)ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਹੋਏ ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/695/2020-DPRO Pathankot 

I/20885/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕਟੋ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 3 

 

---- ਹੁਣ ਤੱਕ 12072 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤ ੇ10544 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ- ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 28 ਅਪ�ੈਲ  2020 ( ) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਪਾਏਗਾ, 

ਹੱਥ� ਨੂੰ  ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਬਣਾ ਕ ੇਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆ ਂਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ 12072 

ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹ ੈਅਤ ੇ10544 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹ।ੈ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਿਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ�ਿਕ�ਆ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹ।ੈ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਨ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਿਵਚ 

12072 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹ ੈਅਤੇ 10544 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹ।ੈ ਉਨ� 

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪਨਗ�ੇਨ ਵੱਲ� 3876 ਮੀਿਟ�ਕ  ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈ�ਡ ਵੱਲ� 1080 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲ� 1061 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ, 

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ� 1035 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ, ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ ਵੱਲ� 3492 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ 

ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪੁੱ ਜਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਕਰਕ ੇਚੁਕਾਈ ਵੀ 

ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਤ� ਜ ੋਖ਼ਰੀਦ ਕ�ਦਰ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਦੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵ।ੇ 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ (28 ਅਪ�ੈਲ 3) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਮਿਲਕਪੁਰ  ਦਾਨਾ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਸਫਾਈ । 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ (28 ਅਪ�ੈਲ 4) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 


