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ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 1 

-- ਮੋਨਟ��ਸਰੀ ਕੈਮਿਬ�ਜ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਡਲਹੌਜੀ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ  ਬਤੌਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸ�ਟਰ ਵਜ� ਿਰਕੋਿਜਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 9 ਮਈ:-- ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਵੱਲ� ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨੂੰ  ਮਹ�ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਇਸ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ  ਨੂੰ  

ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ /ਸੱਕੀ ਮਰੀਜ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਨਟ��ਸਰੀ ਕੈਮਿਬ�ਜ ਸਕੂਲ ਿਡਫ�ਸ ਰੋਡ ਪੰਗੋਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ 

ਡਲਹੌਜੀ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਬੰਧਾਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨ ਨੂੰ  ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਬਣਾ�ਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 

ਹੁਕਮ� ਤੱਕ ਿਰਕੋਿਜਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ� ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਨਟ��ਸਰੀ ਕੈਮਿਬ�ਜ ਸਕੂਲ ਿਡਫ�ਸ ਰੋਡ ਪੰਗੋਲੀ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਡਲਹੌਜੀ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਬੰਧਾਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ� ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸ�ਟਰ ਵਜ� ਿਰਕੋਿਜਟ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (9 ਮਈ 1 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ। 
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ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 3 

 

-----ਿਜਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰੋ ਆਏ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ Village Quarantine facility ਸ�ਟਰ ਸਥਾਪਤ 

----- ਸ�ਟਰ� ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾਏ ਲੋਕ� ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ 

----- ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਜ� ਿਪੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ  ਇਸ ਸ�ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, 

-----ਇਨ� ਸ�ਟਰ� ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ� ਆਏ ਿਪੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 14 ਿਦਨ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 9 ਮਈ:--ਸ�ੀ ਅਿਭਜੀਤ ਕਪਿਲਸ਼ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟੇਰਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਿਕ� ਜ ੋਕੋਿਵਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਮਹ�ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ 

ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨ� ਹਾਲਾਤ� ਨੂੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ� ਤ� ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ ਿਜਸ ਿਪੰਡ ਨਾਲ 

ਸਬੰਿਧਤ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਉਹਨ� ਦੇ ਹੀ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ Village Quarantine facility   ਸ�ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਨ� ਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਨ� ਹੁਕਮ� ਿਵੱਚ Village Quarantine 

facility   ਸ�ਟਰ ਨੂੰ  ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ� ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨ� ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਿਜਨ� ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ� ਸਬੰਧੀ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨ� ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ 

ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਉਸ ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ  ਲਈ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਨੂੰ  ਭੇਜੇਗਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਸਹਤ 

ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਇਨ� ਸ�ਟਰ� ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾਏ ਲੋਕ� ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇੰਨਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸ�ਟਰ ਬਣਾ�ਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ� ਹਰੇਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਇਹ 

ਸ�ਟਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹਰ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਦੇਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ  ਿਨਯਮ� ਤਿਹਤ ਿਰਕੋਿਜ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੁਝ ਿਪੰਡ� ਨੂੰ  ਿਮਲਾ ਕ ੇਇਕ 

ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ  ਕਲਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ 

ਹੋਵੇ ਤ� ਪ�ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੇਵਾਵ�/ ਿਡਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਪੰਡ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ�ਟਰ ਚਾਲੂ ਹ ੋਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣਗੇ ਿਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤ� ਆਏ ਿਪੰਡ ਦੇ 

ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਣ ਦੇ ਬਜਾਏ  ਇਸ ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ੋਿਵਅਕਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਿਵਰੁਧ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਿਜਲਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ  ਿਲਿਖਆ ਸੂਿਚਤ 

ਕਰੇਗੀ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਿਜਸ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਮ�ਬਰ ਇਸ ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲ�  ਮੰਜੇ, ਿਬਸਤਰੇ, ਸਰਾਹਣੇ, ਚਾਦਰ�, ਖਾਣਾ ਖਾਨ ਲਈ ਭ�ਿਡਆ (ਕੌਲੀਆਂ/ ਚਮਚੇ ਅਤੇ ਗਲਾਸ) ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ 

ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲ� ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਜ� ਿਪੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ  ਇਸ ਸ�ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨਹ� 
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ਹੋਵੇਗੀ, ਿਸਰਫ ਿਪੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਸ�ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਿਹਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਪੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲ� 24*7 ਠੀਕਰੀ ਪਿਹਰਾ ਲਗਵਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ  ਇਸ ਸ�ਟਰ ਅੰਦਰ ਨਹ� ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੀਮ ਵੱਲ� ਸਰਪੰਚ/ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ ਿਡਟੇਲ ਐਟਂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਿਪਤਾ 

ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਿਜਸ ਜਗਾ (ਰਾਜ/ ਿਜ਼ਲ�ਾ ) ਤ� ਆਇਆ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ, ਉਸਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਥੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ।  ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਿਕੱਟ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਬਣ, ਸੈਪੂ, ਟੂੱ ਥ ਬਰੂਸ਼ ਹਰ ਕਮਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹਾਰਿਪਕ, ਸੈਨ� ਟਾਿਜਰ, 

ਿਡਟੋਲ, ਝਾੜੂ ਅਤ ੇਪੋਚਾ ਆਿਦ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਉਪਲੱਬਦ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਭੋਜਨ 

ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲ� ਦੋ ਿਟਫਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜ ੋਿਕ 

ਰੋਜਾਨ� ਮੇਨ ਗੇਟ ਤ� ਚੋਕੀਦਾਰ ਪਾਸੋ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਿਟਫਨ ਦੇ ਕ ੇਖਾਲੀ ਿਟਫਨ ਵਾਿਪਸ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਖਆਲ 

ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ� ਆਪਣੇ ਜੂਠ�  ਭ�ਡੇ ਆਪ ਮ�ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਿਟਫਨ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ 

ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਇਹਨ� ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਦਾ ਚੈਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ  

ਉਹਨ� ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਧਰਿਮਕ ਿਕਤਾਬ� ਆਿਦ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਜਰੂਰੀ  ਿਜਵ� ਿਕ (Paracetamol, Combiflam, Pan-D, Eno, Digene, Move)  ਆਿਦ 

ਅਤੇ ਪੱਟੀ, ਬੀਟਾਡੀਨ ਆਦੀ ਸਾਮਾਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਜ ੋਜ ੋਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਉਪ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ/ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ), ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ� ਿਜਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ  ਿਰਕੋਿਜ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਉਸ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ/ ਚੋਕੀਦਾਰ/ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (9 ਮਈ 2 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ�ੀ ਅਿਭਜੀਤ ਕਪਿਲਸ਼ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟੇਰਟ ਪਠਾਨਕੋਟ। 
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ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 
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---- ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

---- ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ 50350 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

---- ਿਜਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ� ਕੀਤੀ 49178 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

---- ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਿਵੱਚ� 36103 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਲਫਿਟੰਗ ਕਰਵਾਈ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 9 ਮਈ 2020(         ) ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 50350 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ� 49178 ਮੀਟਰਕ 

ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹ ੈ| ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਲ�ੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚੀ ਕੁਲ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿਵੱਚ� ਪਨਗਰੇਨ 

ਵਲ� 17677, ਮਾਰਕਫੈ�ਡ ਵਲ� 5785, ਪਨਸਪ ਵਲ� 3456, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਲ� 5240, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲ� 17020 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 

ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ� � ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੇਤ� ਅੰਦਰ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ | ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਰੋਨ� ਵਾਈਰਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ� ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅਿਜਹੀ ਘੜ�ੀ ਿਵੱਚ ਅਸ� 

ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈਏ | 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 49178 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 

ਿਵੱਚ� ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ� 36103 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਲਫਿਟੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹ ੈਅਤੇ 13075 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 

ਦੀ ਿਲਫਿਟੰਗ ਕਰਵਾ�ਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ | ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਫਸਲ ਿਲਆਉਣ ਸਮ� ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣ | ਉਨ� � 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਵ� ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤ ੇਿਜਲ�ਾ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਜ ੋਹਦਾਇਤ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ� � ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰ� ਅਤ ੇ�ੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਨੂੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੰਡੀਆਂ 

ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮ� ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਗਰ ਿਕਸੇ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਲੇਬਰ ਨੂੰ  ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਕੋਈ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ 

ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪ�ਨ(9 ਮਈ 2) ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨ� ਵੱਲ� ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਕਣਕ  | (ਇੰਨਸ�ਟ ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ |  
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---- ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲ� ਰਾ�ਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੇਪ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਨ�  ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦਾ 

ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 9 ਮਈ 2020(         ) ਿਜਲ�ਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ 

ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ. ਿਸੰਘ ਉਬਰਾਏ ਵੱਲ� ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ� ਅਧੀਨ ਿਜਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਸੁੱ ਕ ੇਰਾਸਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੇਪ ਅੱਜ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਭ�ਟ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਜਲ�ਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਸੰਦੇਸ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਦੇ ਕੰਮ� 

ਲਈ ਸਾਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਆ�ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  | 

ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਸ.ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮਠਾਰੂ ਿਜਲ�ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ, ਮੀਤ ਪ�ਧਾਨ ਸਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਬੱਟੂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ 

ਹਰਿਮੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵੱਲ� ਸ�ਝ ੇਤੋਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਬਹੁਤ �ਤਮ ਕਾਰਜ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਲੋੜਵੰਦਾ ਨੂੰ  ਸੁੱ ਕੇ ਰਾ�ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਿਹਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਹਨ | ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਟਰੱਸਟ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਜਲ�ੇ  ਦਾ ਹਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੇਗੀ | 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪ�ਨ(9 ਮਈ 4) ਿਡਪਟੀ ਕਿਮ�ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨੂੰ  ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੇਪ ਭ�ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮ�ਬਰ  |   


