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 I/20586/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 1 

 

---- ਓਟ ਕਲੀਿਨਕ� ਦੇ ਕੇਦਰ� ਦਾ ਖੁੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮ� ਸਵੇਰੇ 8.00 ਕੀਤਾ 

----ਿਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ� ਨਵੀਆਂ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਕ�ਊਟਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 27 ਅਪ�ੈਲ  2020 ( ) ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. 

ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 01 ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਿਜਲੇ ਿਵੱਚ 48 ਤ� ਵੱਧ ਨਵ� ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਏ ਮਰੀਜ� ਦੀ 

ਵੱਧ ਰਹੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਓਟ ਕਲੀਿਨਕ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਦਰ� ਦੇ ਖੁੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮ� ਸਵੇਰੇ 8.00 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਿਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਨ�  26 ਅਪ�ੈਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ  ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹਾਿਸਲ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਹਜਾਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ� ਨ�  ਓਟ ਕਲੀਿਨਕ� 

ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਦਰ� ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ  ਿਜਸ ਨੂੰ  ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਨ�  ਇਹਨ� 

ਓਟ ਕਲੀਿਨਕ� ਦੇ ਕੇਦਰ� ਦਾ ਖੁੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮ� ਸਵੇਰੇ 8.00 ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਕ�ਊਟਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਹਦਾਇਤ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਜ ੋਇੱਥੇ ਮਰੀਜ� ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆ ਂਕਤਾਰ� ਨਾ ਲੱਗਣ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਲੇ ਿਵੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਮੁਿਹੰਮ ਤਿਹਤ ਿਸਰਫ 01 ਮਹੀਨ�  

ਦੌਰਾਨ  48 ਤ� ਵੱਧ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਿਜਸ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ� ਲਈ 

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਿਵਸ਼ੇਸ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤ� ਜ ੋਮਰੀਜ� ਨੂੰ  ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਡਾ. 

ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਜੀ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਦਰ� ਿਵੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਸਮ� ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮਰੀਜਾ ਨੂੰ  ਸੂਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਿਕ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਜਆਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ 

ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ, ਤ� ਉਹ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ  ਤੁਰੰਤ ਨਜਦੀਕੀ ਿਸਹਤ ਕੇਦਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ।  ਉਹਨ� ਿਕਹਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਦਰ ਦਾ 

ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਵ ਗੁਮਰਾਹ ਨ� ਜਵਾਨ� ਨੂੰ  ਮੁੜ ਿਜੰਦਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨ� 

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਟੋਲ ਫ�ੀ ਨੰਬਰ 104 ਤੇ ਿਦਨ ਰਾਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕਮੰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਇਆ 

ਕਰਵਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਉਹਨ� ਅੱਗੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ  ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ  ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਨਸ਼ਾ 

ਛੁਡਾਓ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ।  ਉਹਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵ� ਨਾ ਿਮਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਜ ੋਕੀ ਮਰੀਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਲਈ ਹੁਣ ਘਰ ਿਲਜਾਣ ਲਈ (ਟੇਕ ਹੋਮ ਡੋਜ਼) ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਮਆਦ 21 ਿਦਨ� 

ਤੱਕ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੇਵਲ ਸਾਇਕੈਟਿਰਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਰੀਜ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (27 ਅਪ�ੈਲ 1) ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ। 
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--- ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਪਰ� ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਯਤਨ- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ। 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 27 ਅਪ�ੈਲ  2020 ( ) ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਬੈਠ�  ਵੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਪੇਪਰ� ਦੀ ਿਤਆਰੀ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਰੋਜਗਾਰ ਜਨਰੇਸਨ ਅਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਅਫਸਰ ਵਲ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਨ� 

ਵਲ� ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮਾਿਹਰ� ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠ�  ਨੌਜਵਾਨ� ਨੂੰ  ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਪਰ� ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਿਹਤ ਰੋਜਗਾਰ ਿਬਊਰੋ ਵਲ� ਐਜੂਫੇਅਰ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਸਦਕਾ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੂੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਦੀਆਂ ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਸਬੰਧੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੋਪ ਸਬੰਧੀ ਿਕਸ ਤਰ� ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ� ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਕੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜ ੋ

ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ' ਇਸ ਤਰ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹ ੈਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ degto.ptk@gmail.com ਤੇ 

ਸਮੇਤ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੂੰ  ਉਨ� ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਬਣਾ ਕ ੇਉਨ� ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕ ੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਪ�ਾਰਥੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਜਗਾਰ ਿਬਉਰੋ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ ਤ� ਇਸ ਲਈ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ�ਾਰਥੀ ਘਰ-

ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਪੋਰਟਲ WWW.perkam.com ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ�  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (27 ਅਪ�ੈਲ 2) ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਪਰ� ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਿਤਆਰੀ। 
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----ਕੋਿਵਡ-19 (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਦੇ ਚੱਲਿਦਆ ਂਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਨ� ਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ :  ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਅਫਸਰ 

----ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਤਿਹਤ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗਿਠਤ ਅਿਡਟ ਕਮੇਟੀ 

ਵੱਲ� ਸਰਨਾ ਸਿਥਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 27 ਅਪ�ੈਲ 2020  (      ) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ� ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਵੱਲ� ਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮੁੱ ਖ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਤਿਹਤ 

ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਅਿਡਟ ਟੀਮ  ਵੱਲ� ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਦਾਣਾ 

ਮੰਡੀ ਸਰਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਿਵੱਚ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖੇਤੀਬੜੀ 

ਿਵਕਾਸ ਅਫਸਰ,ਸ�ੀ ਗੁਰਿਦੱਤ ਿਸੰਘ,ਸ�ੀ ਸੁਭਾਸ ਚੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਸਥਾਰ ਅਫਸਰ,ਿਨਰਪਜੀਤ ਿਸੰਘ ਖੇਤੀ ਉਪ ਿਨਰੀਖਕ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਸਨ।ਟੀਮ ਵੱਲ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

             ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਦਆਂ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਦੇ 

ਚੱਲਿਦਆ ਂਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮ� ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈਤ� ਜੋ ਕੋਵਡ-19 ਦੇ 

ਪਸਾਰ ਨੂੰ  ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲਾ ਹੋਵੇ,ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ� ਥਾਵ� ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ� ਸਾਬਣ ਜ� ਿਡਟਰਜ�ਟ 

ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ� ਸਫਾਈ ਕੌਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ� ਆੜਤੀਆ ਨੂੰ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  ਕੰਮ ਖਤਮ 

ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱ ਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ  ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਘੋਲ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਮਜੌੂਦ ਹਰੇਕ ਿਵਆਕਤੀ ਦੂਜੇ ਿਵਆਕਤੀਆਂ ਤ� 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕ ੇਰੱਖੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ,ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਆਿਦ ਸਮ� 

ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹ� ਨ� ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  

ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਗ�ਹ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ 

ਸੈਨ� ਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਤ� ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ  ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ 

ਸਕਣ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ  ਆੜਤੀ, ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਖਾਿਨਆਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਖਾਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਿਮਆਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ 

ਅਤੇ ਦਸਤਾਨ�  ਅਿਦ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਘਰ� ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਸਮ� ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਮਾਸਕ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਪਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 

ਨੂੰ  ਘਰ ਪਰਤ ਕ ੇਹੀ ਉਤਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਾਸਕ ਇਸ ਤਰ� ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਢੱਕ ੇਰਿਹਣ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿਵੱਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਪੰਜਾਬ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੇ ਤ� ਜ ੋਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਮਲ ਸਕੇ। ਉਨ� ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ/ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਕੰਮ ਤ� ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

  ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (27 ਅਪ�ੈਲ 7) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਿਨਰੀਖਣ ਟੀਮ ਸਰਨਾ ਦਾਨਾਮੰਡੀ ਿਵਖੇ ਿਕਸਾਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
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----ਐਸ.ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਮਾਣ-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. 

----ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਿਵਚ ਫਖ਼ਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹ ੋਿਰਹਾ ਹ ੈਿਕ 'ਮ� ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ' ਹ�-ਐੋਸ.ਐਸ.ਪੀ. 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 27 ਅਪ�ੈਲ 2020(       ) ਸ�ੀ ਦੀਪਕ ਿਹਲੋਰੀ ਐੋਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਐਸ.ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ  

ਮਾਣ ਹ ੈਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹਣ ਿਵਚ ਫਖ਼ਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ 'ਮ� ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਹ�।' 

ਐੋਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਐਸ.ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨ�  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਵਰੁੱ ਧ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਿਨਭਾਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜ ੋਦੂਸਿਰਆਂ ਲਈ ਪ�ੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਨ� ਅੱਗ ੇਿਕਹਾ ਿਕ ਬੜ ੇਦੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹ ੈਿਕ ਜ ੋਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਿਵਚ ਲੱਗੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ� 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਜ ੋਦੁੱ ਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮ� ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਿਧਆ ਨੂੰ  

ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹ�, ਜ ੋਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ ਫੈਲੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸ�ੀ ਦੀਪਕ ਿਹਲੋਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਸਵਲ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ� ਲੋਕ ਿਹੱਤ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਿਸਵਲ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ� ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ� 

ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਦਨ ਰਾਤ ਿਡਊਟੀਆਂ ਿਨਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਡੀ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ 

ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ, ਪੁਿਲਸ ਨਾਿਕਆਂ ਤੇ ਿਡਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਿਵਭਾਗ� ਦੀ, ਸਾਿਰਆਂ ਵਲ� ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਨਰੰਤਰ ਿਨਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਪੁਿਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ� ਮ� ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ' ਨ�ਅ ਦੇ ਬੈਜ ਲਗਾਏ 

ਗਏ। ਿਜਕਰਯੋਗ ਹ ੈਿਕ ਬੀਤੀ 12 ਅਪ�ੈਲ ਨੂੰ  ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਐਸ.ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦਾ ਿਡਊਟੀ ਦੋਰਾਨ ਿਨਹੰਗ� ਵਲ� ਗੁੱ ਟ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵਚ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (27 ਅਪ�ੈਲ 3) ਸ�ੀ ਦੀਪਕ ਿਹਲੋਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (27 ਅਪ�ੈਲ 4) ਐਸ.ਪੀ. (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਸ�ੀ ਰਮਨੀਸ ਚੋਧਰੀ ਮ� ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦਾ ਪਸੋਟਰ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹੋਏ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (27 ਅਪ�ੈਲ 5) ਆਡੀਸਨਲ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸਦਰ ਕਿਰਸਮ� ਮ� ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਹ� ਦਾ ਬੈਚ ਿਦਖ�ਦੇ ਹੋਏ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (27 ਅਪ�ੈਲ 6) ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਮਾਮੂਨ ਅਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਪੁਿਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮ� ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਹ� ਦਾ ਬੈਚ ਿਦਖ�ਦੇ ਹੋਏ। 
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---- ਹੁਣ ਤੱਕ 9816 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 8289 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

----ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਿਦੱਤੇ ਕੂਪਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆ�ਣ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 27 ਅਪ�ੈਲ  2020 ( ) ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ 9816 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ 

ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 8289 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ 

ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ�ਿਕ�ਆ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ 9816 ਮੀਿਟ�ਕ 

ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 8289 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪਨਗ�ੇਨ ਵੱਲ� 2781 

ਮੀਿਟ�ਕ  ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈ�ਡ ਵੱਲ� 920 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲ� 621 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ� 955 

ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ, ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ ਵੱਲ� 3012 ਮੀਿਟ�ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ 

ਪੁੱ ਜਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਤ� ਜ ੋਖ਼ਰੀਦ ਕ�ਦਰ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ 

ਿਦੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (27 ਅਪ�ੈਲ 8) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸਰਨਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਭਰਾਈ । 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (27 ਅਪ�ੈਲ 9) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 6 

 

---- ਹੁਣ ਤੱਕ 726 ਕੂਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 664 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ 24 ਪਾਜੀਿਟਵ ਅਤੇ 38 ਲੋਕ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਆ�ਣੀ ਅਜੇ 

ਬਾਕੀ 

---- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ 24 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਿਵਚ� 9 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ, ਇਸ ਸਮ� ਕੇਵਲ 15 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 27 ਅਪ�ੈਲ  2020 (   ) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ 282 ਲੋਕ� ਦੇ 

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਜਸ ਿਵੱਚ� 255 ਨ� ਗੇਿਟਵ ਅਤੇ 20 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤ ੇ7 ਲੋਕ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਆ�ਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 441 ਲੋਕ� ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� 406 ਲੋਕ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ, 4 ਲੋਕ 

ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 31 ਲੋਕ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਆ�ਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 3 ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜ ੋਿਵਦੇਸ ਤ� ਆਏ ਸਨ 

ਅਤੇ ਇਹ ਿਤੰਨ�  ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਤਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 726 ਕੂਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 664 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 

ਨ� ਗੇਿਟਵ 24 ਪਾਜੀਿਟਵ ਅਤ ੇ38 ਲੋਕ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਆ�ਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਜ ੋ24 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ ਆਏ ਸਨ ਇਨ� ਿਵੱਚ� 9 ਲੋਕ ਪੂਰੀ 

ਤਰ� ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ� ਨੂੰ  ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮ� ਕੇਵਲ 15 ਲੋਕ ਜ ੋਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਹਨ ਉਨ� ਦਾ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ 

ਬਣਾਏ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 35 ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ 

ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆਈ ਸੀ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਿਜਆਦਾ ਸਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ� 

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 42 ਲੋਕ� ਦੀ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹ ੈਇਹ ਸਾਰੇ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 

ਿਵੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ� ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਘਰ� ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (27 ਅਪ�ੈਲ 10) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 


