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ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 1 

---- ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨ�  ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਬਰਕਰਾਰ- ਿਸਹਤ ਮੰਤਰੀ 

---- ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਮੰਤਰੀ  ਸ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਨ�  ਕੀਤਾ ਿਚੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਦਾ ਿਵਸੇਸ 

ਦੋਰਾ 

--- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ  ਲੇ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮ� ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ�ਸੰਸਾ   

ਪਠਾਨਕੋਟ, 6 ਮਈ (  ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ 

ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਮੰਤਰੀ  ਸ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਿਚੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ 

ਿਵਖੇ ਿਵਸੇਸ ਦੋਰਾ ਕਰਨ ਪਹੰੁਚੇ । ਉਨ� ਦੋਰੇ ਦੋਰਾਨ ਿਚੰਤਪੂਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਿਜਸ ਨੂੰ  ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ 

ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਪ�ਬੰਧ� ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸ�ੀ 

ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ,  ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜੋਿਗੰਦਰ ਪਾਲ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ 

ਭੋਆ, ਦੀਪਕ ਿਹਲੋਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਿਨਲ ਦਾਰਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਲਾਿਨੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਮਨ ਭੱਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ,  ਸੰਜੀਵ 

ਬ�ਸ ਪ�ਧਾਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਕ�ਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਜੀਵ ਿਤ�ਖਾ, ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਡਾ. ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਿਵਭਾਗੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਮੰਤਰੀ  ਸ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਵੱਲ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ 

ਿਚੰਤਪੂਰਨੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧ� ਤੇ ਸੰਤੁਸਟੀ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਿਵਖੇ ਹੀ ਸਿਥਤ ਮੀਿਟੰਗ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। 

 ਮੀਿਟੰਗ ਦੋਰਾਨ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਮੰਤਰੀ  ਸ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਨ�  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 

ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ  ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਿਚੰਤਪੂਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ  ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

ਿਜੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਿਜਿਲਆਂ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਜਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰੀਜ� ਨੂੰ  ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਿਸਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ� 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ , ਪੁਿਲਸ ਪ�ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ  ਹਦਾਇਤ� ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ੋਿਡਊਟੀ ਤੇ ਹਨ ਇਹ 

ਕੋਿਸਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਿਡਊਟੀ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤ� ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ  ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਕਾ 

ਿਮਲ ਸਕੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ� ਨੂੰ  

ਦਸਤਾਨ�  ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ, ਪੁਿਲਸ ਪ�ਸਾਸਨ 

ਜ� ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਹ ੈਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਜੋ 500 ਬੈਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 5 ਹਜਾਰ ਬੈਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਵਸਥਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹ।ੈ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਸੁਰੂ ਿਵੱਚ ਨਵ� 

ਸਿਹਰ ਅਤੇ ਹੁਿਸਆਰਪੁਰ ਿਵੱਚ ਕੂਝ ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ ਜ ੋਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਦੱਲੀ ਿਵਖੇ 
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ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੋਸਲ ਕੰਨਟੈਕਟਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਨ� ਚ� ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।  ਉਸ ਸਮ� ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 

ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1500-1600 ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ 7 ਹਜਾਰ ਬੰਦ ੇਦਾ ਬਾਹਰ ਤ� ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 

ਆ�ਣ ਕਾਰਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤ� ਆਏ  ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜ ੋਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 

ਗਏ ਸਨ ਵਾਿਪਸ ਤ� ਆਪਣੇ ਘਰ� ਨੂੰ  ਆ�ਣਾ ਹੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਜ ੋਬਾਹਰੀ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਬਰ ਆਿਦ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਦਾ 

ਪੜ ਰਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਿਦ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੈਬਰ ਅਤੇ ਕੋਟ ਦੇ 1 ਤ� 3 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਨਦੇੜ 

ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆ�ਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੈਪਿਲੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹ ੈਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ ਉਨ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ 

ਜਾਵੇਗੀ , ਜ ੋਲੋਕ ਪਾਜੀਿਟਵ ਹਨ ਉਨ� ਨੂੰ  ਵੱਖਰੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨ� ਨੂੰ  ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ� ਨੂੰ  

ਵੱਖਰੇ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਜ ਹੁਿਸਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਿਦ 

ਿਜਿਲਆਂ ਦਾ ਰੀਿਵਓ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹ।ੈ ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ� 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ� ਦੀ ਦਸਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜ ੋਲੋਕ ਕਰੋਨ� ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹਨ 

ਉਨ� ਦਾ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ� ਦਾ ਫ�ੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ  ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ੋਡਾਕਟਰ� ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਰਿਸੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(6 ਮਈ 1) ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਮੰਤਰੀ  ਸ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਿਚੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ 

ਿਵਖੇ ਿਵਸੇਸ ਦੋਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ।ੇ 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(6 ਮਈ 2,3) ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਮੰਤਰੀ  ਸ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਿਚੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 

ਬੰਧਾਨੀ ਦਾ ਦੋਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੌਏ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(6 ਮਈ 4) ) ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਮੰਤਰੀ  ਸ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ, ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਤੇ 

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
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ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 2 

----- ਿਦਨ ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸ�ਟਰ� ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ 

----- ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮ� ਨ�  ਸੰਭਾਲੀ ਹ ੈਸਫਾਈ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ-ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਲ� ਿਜ਼ਲਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 6 ਮਈ (         ) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ� ਨੂੰ  ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ 

(ਏਕ�ਤਵਾਸ) ਸ�ਟਰ� ਿਵਚ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਇੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤ� ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਕੀਤਾ। 

              ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੈਨ� ਟਾਈਜਰ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ ਪੀਪੀਈ ਿਕੱਟ ਪਾ ਕ ੇਹੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹ� ਦੀ 

ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇੰਨ� ਕ�ਦਰ� ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤ ੇ

ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦਾ ਸਮ� ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ।  ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਏਕ�ਤਵਾਸ ਕ�ਦਰ� ਿਵਚ 

ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ� ਅਤ ੇਸੈਨ� ਟਾਈਜਰ ਦੇ ਿਛੜਕਾਅ ਸਮ� ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਿਜਤ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 

ਜਾਣ ਸਮ� ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀਪੀਈ ਿਕੱਟ ਪਾ ਕ ੇਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਵਸਤ ਨੂੰ  ਛੂਹਣ 

ਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਦਨ ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਮਿਰਆਂ, 

ਵਾਰਡ�, ਬਰਾਮਿਦਆਂ, ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਥ�ਵ�, ਬਾਥਰੂਮ ਆਿਦ ਸਭ ਥ�ਵ� ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਇਪੋਕਲੋਰਾਇਡ ਦੀ ਸਪ�ੇਅ ਕਰਵਾ�ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸੇ 

ਤਰ� ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਇਪੋਕਲੋਰਾਇਡ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

                ਏਕ�ਤਵਾਸ ਕ�ਦਰ� ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ�  ਿਜ਼ਲਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਫ 

ਸਫਾਈ ਪੱਖ� �ਤਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਰਨ ਉਨ� ਨੂੰ  ਇੱਥ ੇਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਡਰ ਨਹ� ਹੈ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ(6 ਮਈ 5,6,7,8 ) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਿਵਖੇ ਬਣਾਏ ਏਕ�ਤਵਾਸ ਕ�ਦਰ ਿਵਖ ੇਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ 

ਲਈ ਿਛੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ। 
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----- ਿਵਧਾਇਕ ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ ਦੇ ਯਤਨ� ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਮੀਨੀ ਹੋਇਆ ਕੋ-ਐ�ਡ। 

-----ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਮੀਨੀ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਦਾਖਲਾ। 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 6 ਮਈ (         )  ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ�ੀ ਿਕ�ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲ� ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਮੀਨੀ ਨੂੰ  ਲੜਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਿਵਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ 

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ  ਲੜਿਕਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸ�ਝਾ 

ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਚਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਹਲਕਾ ਿਵਧਾਇਕ ਸ�ੀ ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ ਨ�  ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਸੀ। ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇੰਜੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਉਪ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਰਾਜੇਸਵਰ ਸਲਾਰੀਆ ਵੱਲੋ ਲੌੜ�ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ �ਚ  ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ�  ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ  ਲੜਿਕਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ 

ਦੋਵ� ਦੇ ਦਾਖਿਲਆਂ ਲਈ ਪ�ਵਾਨ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। 

ਹਲਕਾ ਿਵਧਾਇਕ ਸ�ੀ ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ,  ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਉਪ ਿਜਲਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਰਾਜੇਸਵਰ ਸਲਾਰੀਆ ਨ�  

ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ।ਉਹਨ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ  

ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਆਨਲਾਈਨ 

ਤਰੀਕੇ ਰਾਹ� ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਲਕਾ ਿਵਧਾਇਕ ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ 

ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹ� ਰਿਹਣ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ  ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਿਵੱਿਦਅਕ 

ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਕੂਲ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਮੋਿਨਕਾ ਿਵਜੇਨ ਨ�  ਸਕੂਲ ਨੂੰ  ਕੋ-ਐ�ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੱਤਰ ਸ�ੀ ਿਕ�ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ,  ਹਲਕਾ ਿਵਧਾਇਕ ਸ�ੀ ਅਿਮਤ 

ਿਵੱਜ ਅਤੇ ਿਜਲਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੰਜੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ 

ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲਮੀਨੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਜ� ਉਨ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ(6 ਮਈ 9 )ਿਵਧਾਇਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ�ੀ ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ, ਿਜਲਾ ਿਸੱਿਖਆ  ਅਫਸਰ ਇੰਜੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ, ਉਪ ਿਜਲਾ ਿਸੱਿਖਆ 

ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ�ੀ ਰਾਜੇਸਵਰ ਸਲਾਰੀਆ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਮੋਿਨਕਾ ਿਵਜੇਨ। 
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--- ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ 42357 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

--- ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਢਤੀ ਰੱਖਣ ਿਧਆਨ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

---ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ� ਕੀਤੀ 39890 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 6 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 42357 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ� 39890 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� 13271, ਮਾਰਕਫੈ�ਡ ਵਲ� 4818, ਪਨਸਪ ਵਲ� 3433, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਲ� 4190, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲ� 14178 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 

ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ 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 ਅਤ ੇਿਜਲਾ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਜ ੋਹਦਾਇਤ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ� ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਨੂੰ  

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

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(6 ਮਈ 10) ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨ� ਵੱਲ� ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਕਣਕ । 

 


