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----- ਮ.ਪ.ਹ..ਸੁਪਰਵਾਿਜਰ ਫੀਮੇਲ, ਏ.ਐਨ.ਐਮ., ਆਸ਼ਾ ਫਿਸਲੀਟੇਟਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ� ਨੂੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕਰਵਾਈ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 8 ਮਈ (         ) ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਰ ਸ਼�ੀ ਵੇਨੂੰ  ਪਸ਼�ਾਦ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਦੀ 

ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਮ.ਪ.ਹ..ਸੁਪਰਵਾਿਜਰ ਫੀਮੇਲ, ਏ.ਐਨ.ਐਮ., ਆਸ਼ਾ ਫਿਸਲੀਟੇਟਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

ਟ�ੇਿਨੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸ਼ੋਸਲ 

ਿਡਸਟ�ਸ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨ� ਨੁੰ  ਬਾਹਰੋ ਆਏ ਲੋਕ� ਿਜਵ� ਿਵਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਜ� ਹੋਰ ਿਜਿਲਆ ਦਾ ਪੱਤਾ 

ਲਗਾ ਕ ੇਉਹਨ� ਨੁੰ  ਇਕ�ਤਵਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ। ਬਾਹਰੋ ਆ ਲੋਕ� ਨੁੰ  ਿਸਆਹੀ ਲਗਾ ਕ ੇਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਅੱਲਗ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ  

ਅਲਗ ਕਮਰਾ, ਬਾਥਰੂਮ, ਬਰਤਨ ਆਿਦ ਅਲਗ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਪਾ ਕ ੇਹੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੁੰ  ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆਂ। ਰੋਜਾਨਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵਲ� ਇਕ�ਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕ� ਦਾ 

ਿਨਰੀਖ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖ਼�ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀਮ ਨੂੰ  ਸੂਿਚਤ ਕਰਣਗੇ। ਉਸ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਿਜ਼ਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖ਼ ੇਿਲਆ ਕ ੇਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ(8 ਮਈ 1 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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--- ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ 47790 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

--- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ� ਕੀਤੀ 46759 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

----ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਿਵੱਚ� 34033 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਲਫਿਟੰਗ ਕਰਵਾਈ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 8 ਮਈ 2020(         ) ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 47790 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ� 46759 ਮੀਟਰਕ 

ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹ।ੈ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚੀ ਕੁਲ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿਵੱਚ� ਪਨਗਰੇਨ 

ਵਲ� 15685, ਮਾਰਕਫੈ�ਡ ਵਲ� 5718, ਪਨਸਪ ਵਲ� 3433, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਲ� 5040, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲ� 16883 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 

ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 46759 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 

ਿਵੱਚ� ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ� 34033 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਲਫਿਟੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹ ੈਅਤੇ 12726 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 

ਦੀ ਿਲਫਿਟੰਗ ਕਰਵਾ�ਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਿਲਫਿਟੰਗ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤ� ਜ ੋਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਕਸਾਨ ਜ ੋਕਣਕ ਲੈ ਕ ੇਪਹੁੰ ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ� ਨੂੰ  ਕਣਕ ਲਗਾ�ਣ ਲਈ ਜਗਾ ਿਮਲ ਸਕੇ। 

ਉਨ� ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕ ੇਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ। ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਆਪਣੀ 

ਫਸਲ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹ� ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਿਵਚ ਆਉਣ ਸਮ� ਪਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇ

ਆਉਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਫਸਲ ਿਲਆਉਣ ਸਮ� ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਵ� ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਤ� ਬਚਣ 

ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਜੋ ਹਦਾਇਤ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ� ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਨੂੰ  ਮੈਨਟੇਨ 

ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਵੇ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(8 ਮਈ 2) ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨ� ਵੱਲ� ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਕਣਕ । (ਇੰਨਸ�ਟ ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ। 
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----- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠ� ਕ/ੇਦੁਕਾਨ�, ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 03:00 ਵਜੇ 

ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

---- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਨਟੇਨਮ�ਟ ਜ਼ੋਨਸ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨ� ਕੰਨਟੇਨਮ�ਟਸ ਜ਼ੋਨ ਤੇ 

ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

--- ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਿਦ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 8 ਮਈ (         ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ 1973 ਦੀ 

ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਰਾਹ� ਕਰਿਫਊ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ 

ਕਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਆਬ), ਪੰਜਾਬ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 

ਠ� ਕ/ੇਦੁਕਾਨ�, ਜ਼ੋ ਿਕ ਆਬਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 03:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਖੋਲਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਰਜ਼ ਸ਼ਰਤ� ਮੁਤਾਿਬਕ ਕਰਿਫਊ ਦੋਰਾਨ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ) 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਕੀਤਾ।  ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ 

ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਨਟੇਨਮ�ਟ ਜ਼ੋਨਸ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨ� 

ਕੰਨਟੇਨਮ�ਟਸ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

 ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਿਜਵ� ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਿਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� 

ਵੱਧ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਠ� ਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਲਕੁਅਰ ਦੀ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਿਹਰ 03:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 06:00 ਵਜੇ ਦਰਿਮਆਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਲਕੁਅਰ ਦੀ ਟਰ�ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ Goods Movement ਵ�ਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਨਹ� ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਸਰਫ ਿਲਕੁਅਰ 

ਵ�ਡਜ਼ ਹੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਵਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਏ ਿਵੱਚ ਪ�ਦੇ ਿਲਕੁਅਰ ਵ�ਡਜ਼, ਿਜਥੇ ਿਜਆਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਵ,ੇ ਆਬਕਾਰੀ 

ਿਵਭਾਗ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲ� ਉਹਨ� ਥਾਵ� ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਆਿਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਰੇਕ 

ਲਾਇਸੰਸੀ ਆਪਣੇ ਵ�ਡ ਉਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵਲ� ਿਲਕੁਅਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ 

ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਆਿਦ ਬਣਾਏ 

ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਿਲਕੁਅਰ ਵ�ਡਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਦ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਆਿਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ  ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਲਕੁਅਰ ਵ�ਡਜ ਲਾਇਸੰਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਭੀੜ 

ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਵ,ੇ ਵਲ� ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸਿਕਉਰਟੀ ਜ� ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ� ਨੂੰ  ਕਿੋਵਡ-19 ਦੀਆਂ 

ਹਦਾਇਤ� ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਪਾਲਣਾ ਿਜਵ� ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਿਦ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣਾ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਲਕੁਅਰ ਵ�ਡਜ ਵਲ� ਇਹਨ� ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ� ਉਸਦਾ ਠ� ਕਾ ਤੁਰੰਤ 

ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੂਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

                                

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ(8 ਮਈ 3 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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----- ਆਰਮੀ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ� ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸ�ਟਰ ਵਲ� ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟ�ੇਿਨੰਗ 15 ਮਈ ਤ�- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ। 

---- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸ�ਟਰ� ਤ� ਇਹ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟ�ੇਿਨੰਗ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

----ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸ�ਟਰ� ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਨੂੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ� ਟ�ੇਿਨੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 8 ਮਈ (         ) ਆਰਮੀ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋ ਸੀ-

ਪਾਈਟ ਸ�ਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਜਨ� ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ ਆਰਮੀ, ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਿਮਲਟਰੀ ਫੌਰਸ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੂੰ  

ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ ਿਫਜੀਕਲ ਟ�ੇਿਨੰਗ  ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜਾਰ� ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ� ਸ�ਟਰ� ਤ� ਟ�ੇਿਨੰਗ ਲੈ ਕ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਸ� ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹ ੋਚੁਕੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਲ 2020 ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ 

ਰੈਲੀਆਂ ਜ ੋਿਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ 

ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮ� ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਤੇ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੂੰ  ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮ� 

ਿਮਲੇਗਾ। 

ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸ�ਟਰ� ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਨੂੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ 

ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ� ਟ�ੇਿਨੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸ�ਟਰ� ਵਲ� ਇਹ ਆਨ 

ਲਾਈਨ ਟ�ੇਿਨੰਗ 15 ਮਈ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ�ੇਿਨੰਗ 2 ਮਹੀਨ�  ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜ਼ਵਾਨ 

ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸ�ਟਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸ�ਟਰ ਤ� ਇਹ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਤਲਵਾੜਾ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸ�ਟਰ ਤ� ਸ. ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਵਲ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ  ਿਕ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸਬੰਧੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਸਵ� ਘੱਟ-ੋ

ਘੱਟ 45 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰ� ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ 171/2 ਤ� 21 ਸਾਲ (ਿਮਤੀ 01/05/1999 ਤ� 01/11/2002 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ), ਕੱਦ 

170 ਸ�ਟੀ ਮੀਟਰ, ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਕੱਦ 163 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ, ਛਾਤੀ 77 ਸ�ਟੀ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਿਚੱਤ 

ਉਪਰਾਲਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਿਕ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੂੰ  ਘਰ ਬੈਠ�  ਹੀ ਇਹ ਅਿਹਮ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਿਮਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤ ੇਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨ�  ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸ�ਟਰ ਤਲਵਾੜਾ ਤ� ਸ. ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 

8054698980 ਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ� ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸ�ਟਰ ਤ� ਸ. ਨਵਯੋਧ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਨੰਬਰ  9781891928 ਤੇ 

ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ(8 ਮਈ 4 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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---- ਕੋਿਵਡ 19 ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਯੋਧ ੇਹਨ---ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

-----ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਦਵਸ ਮੌਕੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਰ ਜੀਨ ਹੈਨਰੀ ਦੁਨੰਤ ਜੀ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਯਾਦ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 8 ਮਈ:--ਅੱਜ ਿਵਸ਼ਵ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਦਵਸ ਮੌਕ ੇਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ 

ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਰ ਜੀਨ ਹੈਨਰੀ ਦੁਨੰਤ ਜੀ ਨੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਿਵਡ 

19 ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹਨ। 

ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨ� ਯੋਿਧਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ� ਯੋਿਧਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ 8 ਮਈ 1828 ਨੂੰ  ਸਿਵਟਜਰਲ�ਡ ਿਵਖ ੇਰੈਡ 

ਕਰਾਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਰ ਜੀਨ ਹੈਨਰੀ ਦੁਨੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ 8 ਮਈ ਨੂੰ  ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਿਦਵਸ ਵਜ� 

ਮਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅਸ� ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਅਧੀਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸਾ 

ਿਤਆਰ ਰਹੀਏ , ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਜ ਕੋਿਵਡ 19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮ� ਜ ੋਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ�ਸੰਸ� ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (8 ਮਈ 6 )  ਿਵਸਵ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਿਦਵਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ। 
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---- ਸ�ੀ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚ� 2 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਅਤੇ 19 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ 

----- 17  ਲੋਕ� ਦਾ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ ਅਤੇ 1 ਇਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ ਦਾ ਅਿਮ�ਤਸਰ ਿਵਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਇਲਾਜ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 8 ਮਈ:-- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੋਰਾਨ ਸ�ੀ ਹਾਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ 21 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ 

ਿਰਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ� 2 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਅਤੇ 19 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। 

ਉਨ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਇੱਕ ਮਿਹਲਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਿਨਵਾਸੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ 

ਦੋਰਾਨ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੁਲ 24 ਲੋਕ ਿਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਸਨ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� 10 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਨੂੰ  ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 14 ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੋਰਾਨ ਦੋ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ 

ਪਾਜੀਿਟਵ ਸਾਿਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਤਰ� ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ 16 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸ�ੀ 

ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆ�ਣ ਨਾਲ ਇਨ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ 18 ਹ ੋਗਈ ਹੈ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ ੋ17  ਲੋਕ� ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ ਦਾ 

ਇਲਾਜ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵਖੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।  ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਨ� ਲੋਕ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਨ� ਿਵੱਚ� ਚਾਰ 

ਲੋਕ� ਦਾ ਪਿਹਲੇ ਫੇਜ ਦੀ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ� ਿਤੰਨ ਲੋਕ� ਦੀ ਪਿਹਲੇ ਫੇਜ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹ ੈਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆਏ ਿਤੰਨ ਲੋਕ� ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ ਦੀ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਕਰ ਕ ੇਟੈਸਿਟੰਗ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (8 ਮਈ 6 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ। 


