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----ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ 17 ਅਪ�ੈਲ ਨੂੰ  ਆਈ 20 ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ, 20 ਿਵਚ� 20 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ 

---- ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹਨ ਕੂਲ 24 ਲੋਕ� ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਅਤ ੇ225 ਲੋਕ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ 

ਨ� ਗੇਿਟਵ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 17 ਅਪ�ੈਲ 2020 :--- 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ 24 ਹ ੈਅਤੇ 225 ਲੋਕ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ 

ਆਈ ਹੈ ਜਦਿਕ ਕੂਝ ਲੋਕ� ਦੀ ਅਜ ੇਿਰਪੋਰਟ ਆ�ਣੀ ਬਾਕੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਦੱਤੀ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ 17 ਅਪ�ੈਲ ਨੂੰ  20 ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹ ੈਅਤ ੇਅੱਜ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ 

ਆਈ ਹੈ। ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਿਮ�ਤਸਰ ਿਵਖੇ ਿਜਸ ਸੁਮਨ ਨਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜ ੋਿਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਨਵਾਸੀ ਹ ੈਦੀ ਮੋਤ ਿਕਡਨੀ ਫੈਲ 

ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹ ੈਅਤ ੇਸੁਮਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਜ ੋਿਕ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋਨਾ 

ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹ।ੈ 

ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 225 ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ 

ਕਰੋਨ� ਨ� ਗੇਿਟਵ ਹ ੈਅਤ ੇ24 ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਹ।ੈ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹ ੈਿਕ 

ਅਸ� ਕਰਿਫਓ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤ ੇਘਰ� ਅੰਦਰ ਰਹੀਏ ਤ� ਜ ੋਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ� ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮ� ਬਣਾ ਕ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸਰਵ ੇਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਲੋਕ� ਨੂੰ  ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ(17 ਅਪ�ੈਲ 1) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ । 
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ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ -2 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਅੰਦਰ ਕੁੱ ਲ 4700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਬਾਗ� ਅਧੀਨ –––ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ 

ਬਾਗ� ਿਵੱਚ ਸਪਰੇਅ ਸਮ� ਕੋਰੋਨਾ (ਕੋਿਵਡ–19) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਵ ੇਯਕੀਨੀ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 17 ਅਪ�ੈਲ (  ):– ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ�  ਇੱਕ 

ਪ�ੈਸ ਿਬਆਨ ਰਾਹ� ਦੱਿਸਆ ਹ ੈਿਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ ਬਾਗ� ਹੇਠ ਕੁੱ ਲ ਰਕਬਾ 4700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਅੰਬ, ਲੀਚੀ, ਆੜੂ, ਅਮਰੂਦ ਅਤ ੇਹੋਰ ਫਲ� ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ� � ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਸਮ� ਲੀਚੀ ਅਤੇ 

ਅੰਬ ਨੰੂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹ।ੈ ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਲੀਚੀ �ਪਰ ਏਕਾਲੈਕ 2 ਐਮ.ਐਲ ਪ�ਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦ ੇਿਹਸਾਬ 

ਨਾਲ ਮਸ਼ਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਅੰਬ ਉਪਰ ਕੈਰਾਿਥਨ 500 ਐਮ.ਐਲ 500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ 

ਿਮਲਾਉਣ ਮਗਰ� ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਉਨ� � ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 

ਿਜਮੀਦਾਰ� ਵੱਲ� ਆਪਣੀਆ ਂਨ� ਿਤਕ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ–ਦੂਸਰੇ ਿਜਮੀਦਾਰ�/ ਬਾਗਬਾਨ� ਦੀ ਆਪਣ ੇ

ਪੱਧਰ ‘ਤ ੇਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਿਜਵ ੇਿਕ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਉਨ� � ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਸਮ� ਕੋਰੋਨਾ (ਕੋਿਵਡ–19) ਦੀਆ ਂਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਹੋਈਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ� � ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਜਮੀਦਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਤਰ�� ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜ� ਿਫਰ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਬਲਾਕ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ, ਬਿਮਆਲ, ਘਰੋਟਾ 

ਦ ੇ ਡਾ. ਜਿਤੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦ ੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 9501300744 ਅਤ ੇ ਿਘਆਲਾ, ਧਾਰਕਲ�, ਦੁਨ� ਰਾ ਦ ੇ ਡਾ. ਸ਼ਮੀ 

ਕੁਮਾਰ ਦ ੇਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 7589303587 ‘ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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---- ਿਜਨ� ਲੋਕ� ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹ ੈਉਨ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 336 ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਉਨ� ਦੇ ਘਰ� ਅੰਦਰ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਕੋਿਰਨਟਾਈਨ 

---- ਬਾਹਰੀ ਸੂਿਬਆ ਂਤ� ਜੰਮ ੂਕਸਮੀਰ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 1300 ਤ� ਿਜਆਦਾ ਪ�ਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ� ਨੂੰ  ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਲਟਰ 

ਸਥਾਨ� ਤ ੇਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹ ੈਏਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ 

 

ਪਠਾਨਕਟੋ, 17 ਅਪ�ੈਲ (  ): ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ� ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਕਾਬ ੂਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱ ਖਤਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤੇ 

ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਿਵਦੇਸ਼� ਤ� ਆਏ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਿਜਿਲਆ ਂਤੇ ਰਾਜ� ਤ� ਆਏ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ  

ਵੀ ਏਕ�ਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕਟੋ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਸਹਤ ਤੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ  ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਿਜਿਲ•ਆ ਂਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ� ਤ� 

ਪਠਾਨਕੋਟ  ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਕ ੇਉਨ� ਨੂੰ  ਘਰ� ਿਵੱਚ ਏਕ�ਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ� 

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਿਜਨ� ਲੋਕ� ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹ ੈਉਨ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 336 

ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਉਨ� ਦ ੇਘਰ� ਅੰਦਰ ਅਤ ੇਬਾਹਰੀ ਸੂਿਬਆ ਂਤ� ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖ ੇਜੰਮ ੂਕਸਮੀਰ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ 

ਿਜਨ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਕਰੀਬ 1300 ਤ� ਿਜਆਦਾ ਹ ੈਨੂੰ  ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਲਟਰ ਸਥਾਨ� ਤ ੇਏਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, 

ਿਜਨ� ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਭਾਗ� ਦੀਆ ਂਟੀਮ� ਵਲ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕ ੇਘਰ� ਤ� 

ਬਾਹਰ ਜ� ਜਨਤਕ ਥ�ਵ� 'ਤ ੇਨਾ ਜਾਣ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤ ੇਮਾਲ ਿਵਭਾਗ ਆਿਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਨ� 

ਏਕ�ਤਵਾਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਭ�ਵ ੇਏਕ�ਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਿਵਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ ਿਫਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ� ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਬਾਹਰ ੋਆਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  

ਏਕ�ਤਵਾਸ ਤ� ਛੋਟ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ� ਏਕ�ਤਵਾਸ ਕੀਤ ੇਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦਾ ਿਧਆਨ 

ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨ� ਨੂੰ  ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ� ਅੱਗ ੇ

ਦੱਿਸਆ ਇਨ� ਏਕ�ਤਵਾਸ ਕੀਤ ੇਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ  ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਘਰ� ਿਵਚ 

ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਿਦਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ� ਇਲਾਕਾ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 

ਉਹ ਘਰ� ਿਵਚ ਰਿਹ ਕ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇਸ ਜੰਗ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਕੇ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ।     

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ( 17 ਅਪ�ੈਲ 3 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 


