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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/559/2020-DPRO Pathankot 

I/20146/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 1 

 

• ਹੁਣ ਤੱਕ 2202 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤ ੇ1303 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

• ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਿਵਚ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਸੁਿਵਧਾਵ� ਦਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਪੂਰਾ ਿਧਆਨ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 24 ਅਪ�ੈਲ  2020 ( ) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆ ਂ

ਮੰਡੀਆ ਂਿਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ� ਮੋਜੂਦ ਹਨ 

ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈ। ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਵੱਲ� ਹੁਣ ਤੱਕ 1303 

ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਿਦੱਤੀ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦ ੇਖ਼ਰੀਦ ਕ�ਦਰ� ਿਵਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਣ ੇਆਿਦ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਆਿਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜ ੇਪ�ਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕ�ਦਰ� 

ਿਵਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਪ�ਤੀ ਿਕਸਾਨ�, ਮਜ਼ਦੂਰ� ਅਤੇ ਆੜ•ਤੀਆ ਂਨੂੰ  ਜਾਗਰੂਕ 

ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆ ਂਿਵਚ 2202 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹ ੈਅਤ ੇ1303 ਮੀਿਟ�ਕ 

ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹ।ੈ ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪਨਗ�ੇਨ ਵੱਲ� 730 ਮੀਿਟ�ਕ  ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈ�ਡ ਵੱਲ� 127 ਮੀਿਟ�ਕ 

ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲ� 24 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ� 180 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ, ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ ਵੱਲ� 

242 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨੂੰ  ਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪੁੱ ਜਦੀ ਕਣਕ ਦੀ 

ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਕਰਕ ੇਿਲਫਿਟੰਗ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਖ਼ਰੀਦ ਕ�ਦਰ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ 

ਿਦੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨ� ਆਵ।ੇ 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ (24 ਅਪ�ੈਲ 1 , 2) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆ ਂਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆ ਂਦਾ ਿਦ�ਸ਼। 
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/575/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/20212/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 2 

 

--- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਓ ਰਹੇਗਾ ਪਿਹਲਾ ਦੀ ਤਰ� ਜਾਰੀ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂ

ਜਾਣਗੀਆ ਂਛੋਟਾ 

--- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਛੋਟ� ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੱਧਰ ਤ ੇਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਅਿਤ ਜਰੂਰੀ 

--- ਇਹ ਛੋਟ� ਕੰਟੇਨਮ�ਟ ਜੋਨਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ੂਨਹ� ਹੋਣਗੀਆ ਂ

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 24 ਅਪ�ਲੈ  2020 (   ) ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਹੁਕਮ 

ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦ ੇਚਲਿਦਆ ਂਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਓ ਅਗਲੇ 

ਹੁਕਮ� ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਜਾਰੀ ਆਦੇਸ� ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆ ਂਹੋਇਆ 23 ਮਾਰਚ ਰਾਹੀ ਜਾਰੀ 

ਕਰਿਫਓ ਹੁਕਮ� ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਛੋਟ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਛੋਟ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ । ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ 

ਛੋਟ� ਕੰਟੇਨਮ�ਟ ਜੋਨਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਪਰ ਇਨ� ਛੋਟ� ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ 

ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ� ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤ� ਪ�ਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਸ�ੀ ਅਿਭਜੀਤ ਕਪਿਲਸ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਚੈਅਰਮੈਨ, ਅਰੂਣ 

ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ.ਐਮ. ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਬਟਾਲਾ ਮ�ਬਰ, ਕੁੰ ਵਰ ਡਾਵਰ ਿਕਰਤ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਅਫਸ਼ਰ ਪਠਾਨਕਟੋ ਮ�ਬਰ, ਪਰਮਪਾਲ ਿਸੰਘ 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਵਕਾਸ ਤ ੇਪੰਚਾਇੰਤ ਅਫਸ਼ਰ ਮ�ਬਰ ਅਤ ੇਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਐਕਸੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮ�ਬਰ 

ਹ।ੈ 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਵਸਵ ਿਸਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯ.ੂ ਐਚ.ਓ.) ਵੱਲ� ਕੋਿਵਡ19 ਨੂੰ  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ 

ਹ ੈਰਾਸਟਰੀ ਆਫਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲ� ਵੀ ਕੋਿਵਡ19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਦੇਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦ ੇਹੋਏ ਪੂਰ ੇਦੇਸ ਿਵੱਚ 

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾੱਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ  ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� National disaster Management Act.2005 ਅਤੇ  Epidemic diseases Act,1897 

ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹ।ੈ 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਕਰਿਫਓ ਲੱਗਾ 
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ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦ ੇਸੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਕੋਿਵਡ 19 ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ 

ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਿਵੱਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ� ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਿਫਓ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ� ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਿਫਓ ਦੋਰਾਨ ਿਜਲੇ ਦੇ 

ਕੂਝ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੂੰ  ਆਰਜੀ ਤੋਰ ਤ ੇਮੁੜ ਿਵਚਾਰਨ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਜਦ� ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ� ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਆ�ਦ ੇਹਨ ਤ� ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਿਪਸ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਿਨਆ ਂਅਤ ੇਗ�ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ� ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ 

ਕੂਝ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੂੰ  ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਗਵਾਹੀ ਲੀਹ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ 

ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ� ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੰਟੇਨਮ�ਟ ਜੋਨਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ੂਨਹ� ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਇਨ� ਕੰਟੇਨਮ�ਟ ਜੋਨਜ਼ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਓ ਪਿਹਲਾ ਦੀ ਤਰ� 

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂਰਹੇਗਾ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ� ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹ� ਿਵਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਓ ਰਹੇਗਾ ਪਿਹਲਾ ਦੀ ਤਰ� ਜਾਰੀ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਛੋਟਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹੁੱ ਣ ਤੱਕ ਕੋਿਵਡ 19 ਦੇ ਕੂੱ ਲ 24 ਪਾਿਜਿਟਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਸੁਜਾਨਪੁਰ (ਸਿਹਰੀ), ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੜਾ, ਿਪੰਡ 

ਸਾਰਟੀ, ਟੀ-3 ਜੁਿਗਆਲ ਕਲੋਨੀ ਸਾਹਪੁਰਕੰਡੀ, ਮਾਮੂੰ ਨ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਬਿਗਆਲ ਿਵਖੇ ਕੰਟੇਨਮ�ਟ ਜੋਨਜ਼ ਘੋਿਸਤ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਹਨ।  ਇਨ� ਿਵੱਚ� ਸਿਹਰੀ ਕੰਟੇਨਮ�ਟ ਜੋਨਜ਼ ਿਵੱਚ ਸੁਜਾਨਪੁਰ (ਸਿਹਰੀ) ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰੜ� ਸਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

ਦੂਸਰ ੇਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਪ�ਡ ੂਕੰਟੇਨਮ�ਟ ਜੋਨਜ਼ ਿਵੱਚ ਟੀ-3 ਜੁਿਗਆਲ ਸਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਟਾਊਨਿਸਪ , ਿਪੰਡ ਸਾਰਟੀ ਟੀਕਾ ਟਰੋਟਵ� 

(ਦੋਨ�  ਤਿਹਸੀਲ ਧਾਰਕਲ�), ਿਪੰਡ ਬਿਗਆਲ ਅਤ ੇਮਾਮੂਨ (ਦੋਨ�  ਤਿਹਸੀਲ ਪਠਾਨਕੋਟ) ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਮ� ਸਮ� ਤ ੇਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟੇਨਮ�ਟ ਜੋਨਜ਼  ਦੀ ਿਲਸਟ ਿਰਵਾਇਜ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਰਹੇਗੀ ਅਤ ੇਇਹ ਹੁਕਮ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹ ੇਕੰਟੇਨਮ�ਟ ਜੋਨਜ਼ ਤ ੇਵੀ ਲਾਗ ੂਹੋਣਗ।ੇ 

  ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਛੋਟ� ਿਵੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤ ੇਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤ� 

ਬਾਹਰ ਪ�ਡ ੂਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆ ਂਇੰਡਸਟ�ੀਜ ਿਵਖੇ ਿਜਵੇ ਦਵਾਈਆ,ਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ 

ਇਨ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਿਦ, ਪੈਿਕੰਗ ਮਟੀਿਰਅਲ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟ�ੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੂੜੀ ਹੋਈ 

ਇੰਡਸਟ�ੀਜ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਯੋਿਗਕ ਯੂਿਨਟ ਿਜਵ ੈਇੱਟ ਭੱਠ� , ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਿਰਫਾਇੰਟਰੀਜ ਆਿਦ 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਲਾੱਕ ਡਾਊਨ ਦੋਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ�ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤ� 

ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਚੇਅਰਮੈਨ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜ) ਨੂੰ  ਿਲਿਖਤ ਤੋਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਸਰਤ ਨਾਲ ਿਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 

ਦੀਆ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੰਨਜੂਰੀ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਜਦੂਰ 

ਬੀਮਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜ� ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦ ੇਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਤ� ਇਹ ਿਜਮੇਦਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ 

ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਦੇਵੇਗਾ । 



4 
 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਪਰ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਮਾਸਕ 

ਲਗਾ�ਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਛੋਟ ਦ ੇਦੋਰਾਨ ਿਡਫ�ਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ,ਪੁਿਲਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਿਸਵਲ ਿਡਫ�ਸ, ਫਾਅਰ 

ਐਡਂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਰਵਿਸਸ, ਜੇਲ ਅਤ ੇਿਨਗਮ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਰੂਰੀ ਸਵੇਾਵ�, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਆਪਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ, 

ਅਗੇਤੀਆ ਂਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂਏਜੰਸੀਆ ਂ(ਆਈ.ਐਮ.ਓ., ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ.ਓ.ਆਈ.ਐਸ., ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਈ., ਨ� ਸਨਲ ਸ�ਟਰ ਆਫ 

ਸੈਸਮੋਲੋਜੀ , ਸੀ.ਡਬਲਯ.ਸੀ, ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ., ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਵਾਈ.ਕ.ੇ, ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਿਵਭਾਗ ਿਬਨ� � ਿਕਸ ੇ

ਪਾਬੰਦੀ ਤ� ਕੰਮ ਕਰਨਗ।ੇ ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਲਾੱਕ ਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਿਰਆਨਾ ਆਿਦ ਸਾਮਾਨ ਦੀ 

ਸਪਲਾਈ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਵੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ ਅਤੇ ਇੰਸੋਰ�ਨਸ ਕੰਪਨੀਆ ਂ10 ਤ� 5 ਵਜ ੇ

ਤੱਕ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਖੁੱ ਲਣਗੀਆ ਂਅਤ ੇਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹ� ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਬ�ਕ ਬ��ਚ, ਬੈਿਕੰਗ 

ਆੱਪਰੇਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈ.ਟੀ. ਵ�ਡਰ,  ਬੈਿਕੰਗ ਕੋਰਸਪੋਨਡ�ਟਸ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਅਤ ੇਕੈਸ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਵੇਰ ੇ10 

ਵਜ ੋਤ� 5 ਵਜ ੇਤੱਕ ਖੁੱ ਲਣਗੀਆ ਂਅਤ ੇਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਜ ੇਤ� ਸਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱ ਲੇ ਰਿਹਣਗ ੇਅਤ ੇਇਨ� ਕਾਰਜ� ਦੋਰਾਨ 

ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ� ਦੀ ਪ�ਨਸਨ ਜ ੋਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਨੂੰ  ਿਦੱਤੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਹ ੈਉਹ ਿਮਲੇਗੀ , ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ 15 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਦ ੇਦਰਵਾਜ ੇਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇ

ਿਜਨ� ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ  , ਗਰਭਵਤੀ ਮਿਹਲਾਵ� ਨੂੰ  ਪੋਸਣ ਖੁਰਾਕ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਉਨ� ਦੇ ਦਰਵਾਜ ੇਤੇ ਛੱਡ ਕ ੇਆਵੇਗੀ ਪਰ 

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ  ਨਹ� ਿਮਲੇਗਾ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜੀਆ ਂਿਨਰਧਾਰਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਵੱਲ� ਘਰ ਘਰ ਜ� ਕ ੇਡੋਰ ਟ ੂਡੋਰ ਸਪਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 

ਆਮ ਜਨਤਾ ਦ ੇਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਆ�ਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹ,ੈ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜ ੇਤ� 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਲਈ 

ਹੀ ਪੁੱ ਲੇ ਹੋਣਗ ੇਪਰ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਦੁਕਾਨ� ਤੇ ਆ�ਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹ।ੈ 

ਅੰਤ ਿਵੱਜ ਸਪੱਸਟ ਕਰਿਦਆ ਂਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਕਤ ਛੋਟਾ ਕੰਟੇਨਮ�ਟ ਜੋਨਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ੂਨਹ� ਹੋਣਗੀਆ। 

ਕੰਟੇਨਮ�ਟ ਜੋਨਜ਼ ਨੂੰ  ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਸੀਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸਟ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਕਰਿਫਓ ਪਿਹਲਾ ਦੀ ਤਰ� ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਿਧਰ ਵੱਲ� ਉਕਤ ਛੋਟ� ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਕਾਰਜ ਿਬਨ� ਮਨਜੂਰੀ ਤ� ਅਤ ੇਕਰਿਫਓ ਿਨਯਮ� ਿਵਰੁਧ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਤ� ਉਹ ਛੋਟ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਧਰ ਦ ੇਿਵਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ (24 ਅਪ�ੈਲ 3) ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ। 
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/577/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/20215/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 3 

 

--- ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਿਨਹਰੀ ਮੌਕਾ- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਉਰ ੋਪਠਾਨਕੋਟ 

ਦੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀ। 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 24 ਅਪ�ੈਲ  2020 ( ) ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰ ੇਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤ ੇਕੋਿਚੰਗ ਸ�ਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨੌਜਵਾਨ 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਬੈਠ�  ਹਨ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੂੰ  ਘਰ ਬੈਠ�  ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ� ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਰੋਜਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਊਰ ੋਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ� ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਸ�ੀ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ, ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਰੋਜਗਾਰ ਜਨਰੇਸਨ ਅਤ ੇਟ�ੇਿਨੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਾਈਟ� ਿਜਵ� 

ਿਕ  Coursera, Swayam, e-PG Pathshala, Swayam Prabha, Vidwan, Shodganga and national digital 

library   ਆਿਦ ਹਨ ਿਜਨ� ਰਾਹ� ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਕ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ� ਦੀ ਵਧੇਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ  ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਬਣਾ ਕ ੇਰੋਜਗਾਰ ਿਬਊਰ ੋਰਾਹ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਤ� ਜ ੋਬੱਚ ੇਘਰ 

ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕ ੇਆਪਣ ੇਸਮ� ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਣ ਅਤ ੇਇਨ� ਸਾਈਟਸ ਰਾਹ� ਆਪਣ ੇਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਵਡਮੁੱ ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਰੋਜਗਾਰ ਿਬਊਰ ੋਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਿਹਰ� ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕ ੇਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ 

ਸਬੰਧੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸ� ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਤ� ਜ ੋਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ� ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ  degto.ptk@gmail.com    ਤ ੇਸਮੇਤ ਵਟਸਐਪ 

ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤ� ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੂੰ  ਉਨ� ਦੇ ਭਿਵਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ (24 ਅਪ�ੈਲ 4) ਰੋਜਗਾਰ ਿਬਊਰ ੋਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲ� ਆਨ ਲਾਈਨ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡ�ਨਸ । 
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/578/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/20217/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 4 

 

---- ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਪਲਵੀ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਿਦਵਸ 

ਮੌਕ ੇਕੀਤੀ ਗੱਲ 

----ਨਿਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤ ੇਪ�ਬੰਧ� ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਰਾਹਨਾ 

---- ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲ� ਧਰਤੀ ਮ� ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਖਪਤ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 

ਪਠਾਨਕੋਟ 24 ਅਪ�ੈਲ  2020 ( ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ�ੀ ਨਿਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ 

ਸਰਪੰਚ ਪਲਵੀ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਿਦਵਸ ਮੌਕ ੇਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹ� ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕ ੇਪੰਚਾਇਤੀ 

ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਲਵੀ ਠਾਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਧਾਰਕਲ� ਦੇ ਿਪੰਡ 

ਹਾੜਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹ।ੈ 

ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼�ੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਪਲਵੀ ਠਾਕੁਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਢੋਅ ਢੋਆਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਖ਼ੁਤਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਹਨ।ਪਲਵੀ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰ ੂਖਰੀਦ 

ਲਈ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਿਪੰਡ� ਦ ੇਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕ ੇਮੰਡੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਹਨ।ਮੰਡੀਆ ਂਿਵਚ ਲੋਕ� ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਹੋਲੋਗ�ਾਮ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਿਮਤੀ ਪਾ ਕ ੇਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਿਸਰਫ ਹੋਲਗ�ਾਮ ਪਰਚੀ ਵਾਲਾ ਿਕਸਾਨ ਿਨਸਿਚਤ ਿਮਤੀ 

ਨੂੰ  ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਿਵਚ ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਉਨ� ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਿਕਸਾਨ�, 

ਮਜਦੂਰ� ਅਤੇ ਆੜਤੀਆ ਂਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕਨੀ ਬਣਉਣ ਲਈ 

ਪੰਚਾਇਤ� ਅਿਹਮ ਭੂਮੀਕਾ ਿਨਭਾਅ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।ਉਨ� ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮ� ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ 

ਦੂਰੀ, ਹੱਥ, ਨੱਕ ਅਤ ੇਮੂੰ ਹ ਠੱਕ ਕ ੇਰੱਖਣ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜ ੇਦੇ ਜੂਠ�  ਬਰਤਣ ਨਾ ਵਰਤਣ ਬਾਰ ੇਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ� ਵਲ� ਕਾਿਮਆ ਂਨੂੰ  ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇੰਨ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਪਲਵੀ ਨ�  ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਇਹ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਇਆ ਿਕ ਲਾਕਡਉਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਹੀ ਪੰਜਾਬ 

ਦੇ ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਪੰਚਾਇਤ� ਨ�  ਿਪੰਡ� ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਪੰਡ� ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕ ੇਬੇਲੋੜੀ ਆਵਜਾਈ ਨਹ� 

ਹੋਣ ਿਦੱਤੀ। 

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿਕਸਾਨ� ਨ�  ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਕ ੇਦੇਸ ਦਾ ਅੰਨ 
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ਭੰਡਾਰ ਭਿਰਆ ਹ।ੈਉਨ� ਨ�  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਥੱਤੀ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸਾਨ� ਵਲ� ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਖਾਣਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ ਦੁੱ ਧ ਅਤ ੇਫਲ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਿਲਆ ਂਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਪ�ਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਨ�  ਧਰਤੀ ਮ� ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਖਪਤ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।     

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ (24 ਅਪ�ੈਲ5,6,7) ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਬਲਾਕ ਧਾਰਕਲ� ਦ ੇਿਪੰਡ ਹਾੜਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪਲਵੀ ਠਾਕਰ । 

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/578/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/20217/2020 

DISTRIC PUBLIC RELASTION OFFICE PATHANKOT 
 
Prime Minister interacts with Punjab's youngest female Sarpanch Pallvi Thakur on 
National Panchayati Raj Day 
·        Narendra Modi appreciates arrangements made by Punjab Government for wheat 
harvesting and procurement during the lockdown 
·        PM appeals to farmers to reduce urea consumption by 50 percent to save mother 
earth 
 
PATHANKOT, April 24: The Prime Minister Shri Narendra Modi today interacted with 
the youngest woman Sarpanch of Punjab Pallavi Thakur through video conference on 
the occasion of National Panchayati Raj Day. Pallavi Thakur is the Sarpanch of Hara 
village of block Dharkalan in district Pathankot. 
Interacting with the Prime Minister Shri Modi, Sarpanch Pallavi Thakur said that the 
Punjab government has made adequate arrangements for harvest, procurement and 
transportation of wheat during the lockdown due to corona virus. Pallavi told that Punjab 
government has set up grain markets by forming clusters of four to five villages for 
smooth procurement of wheat during lockdown to check the spread of corona virus. 
Further to prevent people from gathering in the grain markets, a hologram slip is issued 
to the farmers with a date and only a farmer with a hologram slip can take the wheat to 
the grain market on the fixed date. 
She further apprised the Prime Minister that the Panchayats were playing a vital role in 
ensuring compliance of the guidelines issued for the farmers, labour and commission 
agents by the Punjab Government for the prevention of Corona virus spread. She also 
apprised the Prime Minister that the Panchayats had also launched a campaign to 
aware people about the instructions issued by the Punjab Government such as 
maintaining social distance of two meters during harvesting wheat, washing hands 
frequently, cover nose and mouth during working in the fields and grain markets and not 
to use each other's utensils etc. The Panchayats are also ensuring strict compliance of 
these instructions. 
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Pallavi further apprised the Prime Minister that from the very first day of the 
announcement of the lockdown, the Panchayats in the villages of Punjab had put 
barricades on the outskirts of the villages to protect the villagers from corona as no 
outsider is allowed to enter the village and no one from the village is allowed to go 
outside without any valid reason or emergency. 
During the video conference, the Prime Minister said that the farmers of the country 
especially Punjab had selflessly worked hard to fill the foodgrains of the country. He 
lauded the efforts of the farmers to provide food, milk and fruits to the people of the 
country during the present situation caused by the corona virus. At the same time, the 
Prime Minister appealed to the farmers to reduce the consumption of urea by 50 
percent to save Mother Earth. 

 


