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---- ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਅਧੀਨ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰ ਆਪਣ ੇਜਪਤਰੀ ਸੂਜਬਆ ਂਚੋਂ ਪਹ ੰ ਚ ੇਆਪਣ ੇਪਜਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ  

----- ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਿ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤਾ 
ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਜਹਯੋਗ  

ਪਠਾਨਕੋਟ, 3 ਿੂਨ  2020 ---ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਿਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਪਤਰੀ ਰਾਿ 

ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਗਆ , ਭਾਵ ੇਜਕ ਕਰਜਫਓ ਖ ਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀਿ ਚਿੱਲਣ ਦ ੇਨਾਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 

ਜਪਤਰੀ ਰਾਿ ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਪਰ ਜਫਰ ਵੀ covidhelp.punjab.gov.in  ਤੇ ਰਜਿਸਜਿ੍ਰਡ 

ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਰੀ ਅਜਭਿੀਤ ਕਪਜਲਸ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ (ਿ)ਨੇ 

ਜਦਿੱ ਤੀ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਕੋਜਵਡ 19 ਦ ੇਚਲਜਦਆ ਂਕਰਜਫਓ ਦੋਰਾਨ ਭਾਰੀ ਸੰਜਖਆ ਜਵਿੱ ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਵਿੱਲੋਂ 
ਆਪਣ ੇ ਜਪਤਰੀ ਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਿਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵਿੱਲੋਂ ਪੰਿਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦਿੱ ਤ ੇਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਸਾਜਰਆ 

ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਜਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬਹ ਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨੰੂ ਹਰਾਉਂਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, 
ਿਾਸਕ ਪਾਉਂਣਾ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਅਤ ੇਜਿਲਾ ਪਰਾਸਸਨ ਵਿੱਲੋਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਕੇ ਜਿਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਨੰੂ ਕਾਿਯਾਂਬ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ।  

  ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ (ਿ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵਿੱ ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਕਰੀਬ 

18 ਹਿਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਅਿੱ ਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ 
ਜਪਤਰੀ ਸੂਜਬਆ ਂਨੰੂ ਭੇਿ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਿ ਦ ੇਚਿੱਲਣ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਖ ਵਿੱ ਖ ਬਣਾਏ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਬਿੱ ਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਦੂਜਿਆ ਂ ਜਿਜਲਆ ਂਤਿੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚਾਇਆ ਜਗਆ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ 
ਿਿਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣ ੇਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਾਣਾ ਸੀ ਉਨਾ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਪਾਸ ਵੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿੋ ਪਰਵਾਸੀ 
ਿਿਦੂਰ ਆਪਣ ੇ ਜਪਤਰੀ ਰਾਿ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਿਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦ ੇਸਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਜਚਿੱ ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤ ੇਹਰੇਕ 

ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰ ਦਾ ਆਪਣ ੇਜਪਤਰੀ ਰਾਿ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਿੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਗਆ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ ਵੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਰ ਦੋਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦ ੇਖਾਣ ਲਈ ਪੈਜਕੰਗ ਖਾਣਾ, ਫਲ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਆਜਦ ਦੀ ਵੀ ਜਿਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵਿੱਲੋਂ 
ਜਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।  

   

 ਫੋਟ ੋਕੈਪਸ਼ਨ(3 ਿੂਨ 1) ਸਰੀ ਅਜਭਿੀਤ ਕਪਜਲਸ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ (ਿ)ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦ ੇਹੋਏ।  
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---- ਜਿਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਅਧੀਨ ਜਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਬੇਰੋਿਗਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਿਗਾਰ ਿ ਹਿੱਈਆ ਂ

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ  

----- ਜਿਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਿੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ  

ਪਠਾਨਕੋਟ, 3 ਿੂਨ  2020 --- ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਿਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਅਧੀਨ ਰੋਿਗਾਰ ਿਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਜਨੰਗ ਜਵਭਾਗ, 

ਪੰਿਾਬ ਵਿੱਲੋਂ ਬੇਰੋਿਗਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਿਗਾਰ ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਜਪਛਲੇ 

ਕਰੀਬ 2 ਿਹੀਨੇ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਕੋਜਵਡ 19 ਦੇ ਚਲਜਦਆ ਂਕਰਜਫਓ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ 

ਕੰਿਕਾਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪਣ ੇਸੂਜਬਆ ਂਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਾਣਾ ਸ ਰੂ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ, ਹ ਣ ਇੰਡਸਟਰੀਿ 

ਖ ਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਜਵਸੇਸ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੋਿਗਾਰ ਜਵਭਾਗ ਦ ੇਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾ ਤਜਹਤ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਗ 

ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਕਰਤੀਆ/ਂ ਿਿਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜੇ ਜਲਖ ੇਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਿਗਾਰ ਜਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਸਰੀ ਗ ਰਿੇਲ ਜਸੰਘ ਜਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਿਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਜਨੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।  

  ਉਨਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਕਰਤੀਆ/ਂ ਿਿਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਕੰਿਾਂ ਲਈ  ਰੋਿਗਾਰ 

ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆ ਂਲਈ ਵਬੈ ਜਲੰਕ: https://bit.ly/labourformptk ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਅਨ ਸਾਰ ਕੰਿ ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਸ ੇਤਰਾਂ 
ਜਕਸਾਨਾਂ / ਫੈਕਟਰੀ ਿਾਲਕਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਕਸ ੇਨੰੂ ਕੰਿ ਲਈ ਿੇ ਜਕਰਤੀਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਉਹ 

ਵੈਬ ਜਲੰਕ https://bit.ly/vacancycollectionformptk ਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਿਦ ਜਕ ਪੜੇ ਜਲਖ ੇ ਬੇਰੋਿਗਾਰ, ਸਜਕਲਡ ਅਤ ੇ ਸੈਿੀ ਸਜਕਲਡ ਨੌਿਵਾਨ  ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ  
https://www.pgrkam.com ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਿੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਅਨ ਸਾਰ ਰੋਿਗਾਰ 

ਜਦਵਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਸ ੇਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਿਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸਵ ੈ ਰੋਿਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਰਥੀ ਵੈਬ ਜਲੰਕ 
https://bit.ly/selfemploymentformptk ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੇ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 7657825214 ਤ ੇ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫਤਰ ਦੀ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਈਿੇਲ: dbeeptkhelpline@gmail.com ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਿ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

      

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸ਼ਨ(3 ਿੂਨ 2) ਸਰੀ ਗ ਰਿੇਲ ਜਸੰਘ ਜਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਿਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਜਨੰਗ ਅਫਸਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦ ੇਹੋਏ।  
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---- ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵਿੱ ਚ ਅਿੱਿ ਬ ਿੱ ਧਵਾਰ ਨੰੂ 7 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੈਡੀਕਲ ਜਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ  

-----ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ 24 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਸਨ 7 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਆਉਂਣ ਨਾਲ 

ਸੰਜਖਆ ਹੋਈ 31, ਇਿੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਅੰਜਿ੍ਰਤਸਰ ਰੈਫਰ  

--- ਜਿਸ਼ਨ ਫਜਤਹ  ਅਧੀਨ ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਜਖਲਾਫ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਿਾਗਰ ਕਜਡਪਟੀ 
ਕਜਿਸ਼ਨਰ  

ਪਠਾਨਕੋਟ, 3 ਿੂਨ  2020 ---ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵਿੱ ਚ ਅਿੱਿ ਬ ਿੱ ਧਵਾਰ ਨੰੂ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ 

ਹੋਈ ਜਿਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ 4 ਲੋਕ ਜਪਛਲੇ ਜਦਨਾਂ ਦੋਰਾਨ ਿੀਰਪ ਰ ਕਾਲੋਨੀ ਜਨਵਾਸੀ ਿੋ ਜਵਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦ ੇ

ਸੰਪਰਕ ਲੋਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਹਨ , ਦ ੋਜਵਅਕਤੀ ਿੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹ ੰ ਚ ੇਸਨ ਅਤ ੇਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਜਲਗ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋ ਜਵਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਸੈਂਪਲ ਜਸਟੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਥਤ ਇਿੱਕ ਪਰਾਈਵਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ 

ਜਗਆ ਸੀ ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ. ਗ ਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ।  

 ਉਨਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅਿੱਿ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੈਡੀਕਲ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਿੋ ਸੈਂਪਲ 

ਪਰਾਈਵਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਲੋਂ ਿਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਗਆ ਸੀ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਆਉਂਣ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਲਾਿ ਲਈ 

ਅੰਜਿ੍ਰਤਸਰ ਜਵਖੇ ਇਲਾਿ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਏਅਰ 

ਫੋਰਸ ਜਨਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤ ੇਦੂਸਰਾ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜਨਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵਿੱ ਚ 

ਿੰਗਲਵਾਰ ਤਿੱ ਕ 24 ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਿਰੀਿ ਸਨ ਅਤ ੇਅਿੱਿ 7 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਆਉਂਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਿਰੀਿਾਂ 
ਦੀ ਸੰਜਖਆ 31 ਹੋ ਗਈ ਜਿਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿਰੀਿ ਨੰੂ ਅੰਜਿ੍ਰਤਸਰ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹ ਣ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਜਵਿੱ ਚ 30 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ 

ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਚੰਤਪਰੂਨੀ ਿੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।  ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ 
ਇਸ ਕੜੀ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਸ ਰੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਿ ਿੱ ਖ ਉਦੇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਗਰ ਕ 

ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਜਵਸਥਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਸਨ ਫਜਤਹ ਅਧੀਨ ਸਾਨੰੂ ਜਿਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਜਸਹਤ 

ਜਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(3 ਿੂਨ 4) ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਗ ਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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---- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਅਗੇਤੇ ਲਿੱ ਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਵਾਈ  

---- ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਪਜਹਲਾ ਹੀ ਕੋਜਵਡ 19 ਨੰੂ ਿ ਿੱ ਖ ਰਿੱਖਜਦਆ ਂਹੋਇਆ 10 ਿੂਨ ਨੰੂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਂਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਿੱ ਤੀ 
ਹੋਈ ਹੈ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 3 ਿੂਨ  2020 ---ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਦੇਖਜਦਆ ਂਹੋਇਆ ਪਜਹਲਾ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਂਣ ਦੀ ਜਿਤੀ 
ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵਿੱ ਚ ਸ. ਗ ਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇ

ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿ ਜਹਿ ਚਲਾ ਕੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਿੱਿ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜਪੰਡ 

ਗ ਿਰਾਤ ਦ ੇਜਕਸਾਨ ਅਿੈਬ ਜਸੰਘ ਵਿੱਲੋਂ 2 ਿੂਨ 2020 ਨੰੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਜਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਤਿੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਜਦਆ ਂਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਜਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ  ਪ ਜਲਸ ਪਰਸਾਸਨ ਦ ੇਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ ਅਿੱਿ 

ਅਗੇਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਜਸੰਘ ਿ ਿੱ ਖ ਖੇਤੀ 
ਬਾੜੀ ਅਫਸ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ। ਉਨਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸੂਚਨਾ ਜਿਲਣ ਤ ੇਉਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਫਸ਼ਰ 

ਡਾ. ਅਿਰੀਕ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਸ਼ੇਸ ਟੀਿ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਕ ਸਬ ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ 

ਐਕਟ-2009 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵ।ੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਜਦਆ ਂਪ ਜਲਸ ਪਰਸਾਸਨ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ ਅਗੇਤ ੇਲਗਾਏ 

ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਸਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।  

 ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ  ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆ ਂਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਜਹਲਾ ਹੀ ਕੋਜਵਡ 19 ਨੰੂ ਿ ਿੱ ਖ ਰਿੱਖਜਦਆ ਂਹੋਇਆ 

10 ਿੂਨ ਨੰੂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਂਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਿੱ ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਕਸਾਨ ਜਨਰਧਾਰਤ ਜਿਤੀ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਂਣ ਦੀ 
ਕੋਜਸਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਜਕਸ ੇਵੀ ਜਕਸਾਨ ਨੰੂ ਝੋਨਾ 
ਲਗਾਉਂਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਂਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਨਸਟ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਭਜਵਿੱ ਖ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਨਿੋਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਿੱਚਤ ਕਰਨੀ ਅਿੱਿ ਦੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਜਿਿੇਦਾਰੀ ਹੈ।  ਉਨਾਂ 
ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਡਾ ਸਾਜਰਆ ਂਦਾ ਫਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਿਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਕਾਰਿ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਜਹਯੋਗ ਦੇਈਏ।  

  

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(3 ਿੂਨ 3) ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਜਪੰਡ ਗ ਿਰਾਤ ਜਵਖੇ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਲਗਾਏ 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦ ੇਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਿ । 
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---- ਨਜਹਰਾਂ , ਰੇਲ ਪਟੜੀਆ,ਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਫਾਰੈਸਟ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਅੰਬ, ਿਾਿਨ ਅਤੇ ਸਰਕੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਲਾਿੀ 12 ਿੂਨ 2020 ਨੰੂ 

ਸਵੇਰ ੇ11.30 ਵਿੇ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 3 ਿੂਨ  2020 --- ਨਜਹਰਾਂ , ਰੇਲ ਪਟੜੀਆ,ਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਫਾਰੈਸਟ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਅੰਬ, ਿਾਿਨ ਅਤੇ ਸਰਕੰਡਾਂ ਦੀ 
ਜਨਲਾਿੀ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਕਲ ਜਵਿੱ ਚ 12 ਿੂਨ 2020 ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਿੇ ਵਣ ਿੰਡਲ ਦਫਤਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵਖੇ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਿਾਣਗੀਆ।ਂ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਰੀ ਸੰਿੀਵ ਜਤਵਾੜੀ ਵਣ ਿੰਡਲ ਅਫਸ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਸ ਜਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਨਾਿ ਬੋਲੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਿੋਕ ੇਤ ੇਹੀ ਿਿਾ ਕਰਵਾਉਂਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਨਲਾਿੀ ਦੀਆ ਂ

ਸਰਤਾ ਿੋਕ ੇਤੇ ਹੀ ਸ ਣਾਈਆ ਂਿਾਣਗੀਆ।ਂ ਉਨਾਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਜਵਿੱ ਚ ਪਹ ੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਣ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾ ਆਪਣ ੇਜਹਿੱ ਤ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਸਟਜਰਪਾਂ ਤੇ ਸਰਕੰਡ ੇਨੰੂ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਪਰੋਕਤ ਬੋਲੀ ਲਈ ਵਣ ਿੰਡਲ ਦਫਤਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

    

    


