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---- ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ  ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

-----ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 28 ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� 6 ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹ ੈਘਰ 

----ਇਸ ਸਮ� 24 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� 1 ਮੋਹਾਲੀ, 2 ਅਿ�ਰਤਸਰ ਅਤੇ 2 ਲੋਕ� ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱਚ 

ਚਲ ਿਰਹਾ ਇਲਾਜ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 1 ਜੂਨ  2020 ---ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ  2 ਲੋਕ� ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ੋਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਿਨਵਾਸੀ ਹ ੈਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਿਨਵਾਸੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੋਹਾਲੀ ਿਵਖੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਦੱਤੀ। 

ਉਨ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ  2 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਏ ਹਨ। ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਹਲਾ ਤ� ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਿਨਵਾਸੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਦਾ ਭਰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ੋਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੋਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ�ਣ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੋਰਾਨ ਲਏ ਟੈਸਟ� ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ 

ਕਾਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹੈ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ 28 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ ਸਨ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� 6 ਲੋਕ� 

ਨੂੰ  ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਨਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ  ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਨੂੰ  ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਬਾਕੀ 

22 ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕ� ਦਾ ਅੱਜ ਕਾਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆ�ਣ ਨਾਲ ਕੁਲ 24 ਲੋਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਹਨ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

24 ਕਾਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� 1 ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਿਵੱਚ, 2 ਕਾਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 2 ਕਾਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦਾ 

ਅੰਿ�ਰਤਸਰ ਿਵਖੇ ਇਲਾਜ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਬਾਕੀ 19 ਲੋਕ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਚੰਤਪੂਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 

ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

  ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(1 ਜੂਨ 1) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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---- ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ�  ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ ਿਵਸ਼ਵ ਨ� -ਤੰਬਾਕੂ ਿਦਵਸ 

----- ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਕਰੀਬ 35 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 1 ਜੂਨ  2020 ---ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� 

ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਸ਼ਵ ਨ� -ਤੰਬਾਕੂ ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾ. ਅਿਦੱਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨ�  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵ ਨ�  

ਤੰਬਾਕੂ ਿਦਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ  ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿਵਚ ਮਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਇਕ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੋਟੀ 

ਉਮਰ ਿਵਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਿਕਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਉਮਰ ਨਾਲ�  ਵੱਡਾ ਿਦਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜ� ਪ�ਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਿਵਚ 

ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਦਤ ਜ� ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 

ਕੁੱ ਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਧੂੰ ਏ ਵਾਲਾ ਜ� ਧੂੰਆਂ ਰਿਹਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

  ਿਜ਼ਲਾ ਐਪੀਡਮੋਲੋਿਜਸਟ ਡਾ. ਵਨੀਤ ਬੱਲ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ, ਗਲਾ, ਖੁਰਾਕ ਨਲੀ, ਫੇਫਿੜਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਆਿਦ 

ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਿਨਕੋਿਟਨ ਸਿਹਤ 4000 ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਲਹ ੂਨਾੜੀਆ ਂਦਾ ਰੋਗ, ਹਾਈ 

ਬੀਪੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਆਿਦ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ� ਿਵਚ ਿਨਪੁੰ ਨਸਕਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਚ ਕਮੀ ਆ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕ ੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚ ੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਿਜ਼ਲਾ 

ਐਪੀਡੈਮੋਲੋਿਜਸਟ ਨ�  ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ� ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਕਰੀਬ 35 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ, 

21 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੀੜੀ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਔਸਤ 

ਉਮਰ 17 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨ�  ਹ ੈਜਦਿਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਵੀ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਾਲ 2003 ਿਵਚ ਿਸਗਰਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੰਬਾਕ ੂ

ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ  ਕੋਟਪਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨਹ� ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀਆਂ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ  200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤ� 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਅੰਦਰ ਿਸਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼� ਨਹ� ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁੱ ਕਾ ਬਾਰ ਲਈ 50000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇ-

ਿਸਗਰੇਟ ਲਈ 50000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰੇਖਾ ਿਜ਼ਲਾ ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ, ਿਰੰਪੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ 

ਅਫਸਰ, ਅਿਵਨਾਸ਼ ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਗੁਰਦੀਪ, ਕੁਲਿਵੰਦਰ, ਰਿਵੰਦਰ ਆਿਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(1 ਜੂਨ 2) ਿਵਸ਼ਵ ਨ�  ਤੰਬਾਕੂ ਿਦਵਸ ਦੇ ਮੋਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਪ�ਤੀ  ਪ�ਣ ਲ�ਦੇ ਹੋਏ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ । 
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---ਿਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 14 ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈ 60834 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 

---ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਕਲੋਜ 

--- ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ�  ਇਸ ਸਾਲ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ 7636 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਿਜਆਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 1 ਜੂਨ  (         ) ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਵੱਖ ਵੱਖ 14 ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 60834 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ� 

ਿਕਸਾਨ� ਵੱਲ�  ਿਲਆਂਦੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ 

ਪਹੰੁਚੀ ਕੁਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਵੱਚ� ਪਨਗਰੇਨ ਵੱਲ�  21759, ਮਾਰਕਫੈ�ਡ ਵਲ�  7296, ਪਨਸਪ ਵਲ�  3706, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਲ�  6507, 

ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲ�  21566 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸੀਜਨ ਿਵੱਚ ਿਜਲ� ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਲੋਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ�  ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 

ਕਣਕ ਦੀ ਿਲਫਿਟੰਗ ਅਤੇ ਪੇਮ�ਟ ਵੀ ਸਤ ਪ�ਤੀਸਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�   ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੰਚ 53217 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਸਾਲ 60853 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ�  7636 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਭਾਵੇ ਿਕ ਅਸ� 2020 ਦੋਰਾਨ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 

ਅੰਦਰ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ�  ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਿਜਲਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ 14 ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ� ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸੇਸ ਟੀਮ 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਚਲਿਦਆਂ ਬੈਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਿਕਸਾਨ� ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆ�ਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜ�ਚ 

ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨ� ਦੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆ ਂਲਗਾ�ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸਲ 

ਿਡਸਟ�ਸ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕ ੇਮਾਰਿਕੰਗ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹ�ਡਵਾਸ ਪਵਾਇੰਟ ਵੀ ਿਵਸੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਜਾਗਰੁਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 

ਤ� ਜ ੋਕਰੋਨਾ  ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ  ਸੈਨੀਟਾਈਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ� ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜਨ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ� ਦੇ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਦੀ ਪ�ਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਜਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਨਭਾ�ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਿਕਸਾਨ� ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� ਵੱਲ�  ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  ਚਲਾਏ ਕੂਪਨ ਿਸਸਟਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਣਕ 

ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ�  ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(1 ਜੂਨ 3) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 
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--- ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ  ਬਲਾਕ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਪੰਡ ਮਾਜਰਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਮੌਕ ਡਿਰੱਲ 

---ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲ�  ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਚੋਕਸ ਰਿਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਪਠਾਨਕੋਟ 1 ਜੂਨ (     )   ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮਾਨਯੋਗ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ.ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ 

ਆਈ.ਏ ਐਸ. ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼�  ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਿਸੰਘ ਸੈਣੀ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਿਵਭਾਗੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 

ਬਲਾਕ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਪੰਡ ਮਾਜਰਾ ਿਵਖੇ ਮੌਕ ਡਿਰੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਟਰੈਕਟਰ 

ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਿਛੜਕਾਅ ਪੰਪ�  ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਟੱਡੀ  ਦਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

   ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਿਸੰਘ  ਨ�  ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ  ਿਡਊਟੀਆ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ । ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਹਰ� ਦੀਆਂ ਟੀਮ� ਬਣਾ ਿਦਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜ ੋ

ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ� ਿਕਹਾ  ਿਕ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਚਣੌਤੀ ਹੈ,ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ  ਡਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈਉਨ�  ਿਕਸਾਨ� ਤ� ਸਿਹਯੋਗ ਮੰਗਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਿਪੰਡ� ਦੀਆ ਪੰਚਾਇਤ�  ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ� 

ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨ� ਸਮੂਹ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ� ਨੂੰ  ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਣੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰ� ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਿਤਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਰਾਤ ਸਮ� ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ� ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ 

ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਰਚ� ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ,ਿਕਉਿਕ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮ� ਸਰਚ ਲਾਈਟ� ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਿਦ 

ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਹਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬੈ�ਸ, ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ,ਡਾ. ਿਪਰਤਪਾਲ ਿਸੰਘ,ਡਾ. ਅਰਜੁਨ ਿਸੰਘ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ ਬਲਾਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ�ਬੰਧਕ ,ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(1 ਜੂਨ 4,5) ਬਲਾਕ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਪੰਡ ਮਾਜਰਾ ਿਵਖੇ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਮੌਕ ਡਿਰੱਲ ਦੋਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮਾਿਹਰ। 


