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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1018/2020-DPRO Pathankot 

I/23415/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 1 

---- ਝੋਨ�  ਦਾ ਬੀਜ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਤ� ਖ�ੀਦਣ ਉਪਰੰਤ ਿਬੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਲਆ ਜਾਵ:ੇ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ 

---- ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਿਸਫਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਝਨੋ�  ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ। 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 10 ਮਈ 2020 (        ) ਝੋਨ�  ਦੀ ਫਸਲ ਤ� ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਰੋਈ ਅਤ ੇਤੰਦਰੁਸਤ ਪਨੀਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਜਾਈ 

ਦਾ ਸਮ� ਅਤ ੇਤਰੀਕ ੇਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-

19 ਦੇ ਚੱਲਿਦਆ ਂਅਤ ੇਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਿਦਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨ�  ਦੀ ਲਵਾਈ 

ਦ ੇਸਮ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਿਦਆ ਂ20 ਜੂਨ ਦੀ ਿਬਜਾਏ 10 ਜੂਨ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹ ੈਿਜਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਝੋਨ�  ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਿਬਜਾਈ ਿਕਸਮ� ਦ ੇਪੱਕਣ ਦ ੇਸਮ� 

ਅਨੁਸਾਰ 10 ਮਈ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ� ਪੀ ਆਰ 129,128,122, 121 

ਅਤ ੇ114 ਦੀ ਪਨੀਰੀ 10-15 ਮਈ ਨੰੂ,ਐਚ ਕੇ ਆਰ 47, ਪੀ ਆਰ 127, ਪੀ ਆਰ 124 ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੰੂ 15 ਤ� 21 ਮਈ  ਅਤ ੇਪੀ ਆਰ 126 ਦੀ 15 ਮਈ ਤ� 

30 ਮਈ ਤੱਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਝੋਨ�  ਦਾ ਬੀਜ ਿਕਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਤ� ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਖ�ੀਦਣ ਉਪਰੰਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 

ਤ� ਿਬੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਿਕਸਾਨ� ਵਲ� ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਕੁਝ ਗੈਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ 

ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮ� ਿਕਸਾਨ� ਅਤ ੇਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੁਝ ਬੀਜ ਿਵਕ�ੇਤਾ ਹਾੜੀ-ਸਾਉਣੀ 

ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਖਬਾਰ� ,ਟੀ.ਵੀ. ਿਵੱਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਦੇ ਕ ੇਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਗੈਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਕੇ ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਿਜਸ ਤ� ਪ�ਭਾਵਤ ਹ ੋਕੇ ਿਕਸਾਨ ਬੀਜ ਖ�ੀਦ ਕੇ ਝੋਨ�  ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਿਕਸਾਨ� ਲਈ ਘਾਟ ੇਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਿਬਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

                   ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਸਰਫ 8 ਝੋਨ�  ਦੀਆ ਂਦੋਗਲੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਗੰਗਾ,ਪੀ ਏ 6129, ਸਹਾਇਦਰੀ 4,ਵੀ ਐਨ ਆਰ 203,27 

ਪੀ 22, ਐਚ ਆਰ 180, ਐਚ ਆਰ ਆਈ 178 ਅਤ ੇਸਵਾ 134  ਨੰੂ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਇਨ� ਿਕਸਮ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ 

ਹਾਈਿਬ�ਡ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਗੈਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਝੋਨ�  ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਜਥ ੇਹਾਈਿਬ�ਡ ਬੀਜ ਮਿਹੰਗ ੇ

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਕਸਾਨ� ਦਾ ਆਰਿਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਥ ੇਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ�ਿਕ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਿਕਸਮ� ਿਵੱਚ ਟੋਟ ੇਦੀ ਮਾਤਰਾ 

40% ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਨੀਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਟੱਬ ਜ� ਬਾਲਟੀ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੁਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਬੀਜ ਨੰੂ ਪਾ ਕ ੇਚੰਗੀ ਤਰ� ਿਹਲਾਉ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਣੀ �ਪਰ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ,ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਉ ਅਤੇ ਹੇਠ� 

ਬੈਠ�  ਬੀਜ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਿਬਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਤਰ� ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਬੂਟ ੇਨਰੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਪੈਦਾ 

ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਸਮ� ਸਵਾ ਿਤੰਨ ਿਕਲੋ ਯੂਰੀਆ,ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਿਕਲੋ ਿਸੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ 

ਅਤ ੇਪੰਜ ਿਕਲੋ ਿਜ਼ੰਕ ਸਲਫੇਟ ਹੈਪਟਾਹਾਈਡ�ੇਟ ਜ� ਸਵਾ ਿਤੰਨ ਿਕਲੋ ਿਜ਼ੰਕ ਸਲਫੇਟ ਮੋਨ� ਹਾਈਡ�ੇਟ ਪ�ਤੀ ਕਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇੱਕ 

ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਿਕਲੋ ਬੀਜ ਨੰੂ ਸਾਢੇ ਛ ੇਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਿਵੱਚ ਿਬਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਨੀਰ 

ਬੀਜਣ ਤ� 15 ਿਦਨ ਬਾਅਦ 26 ਿਕਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ। ਉਹਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਨੀਰੀ ਿਵੱਚ� ਨਦੀਨ� ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 500 ਿਮਲੀ 

ਿਲਟਰ ਸੋਿਫਟ 37.5 ਈ ਸੀ ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਨੰੂ ਰੇਤ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾ ਕੇ ਿਬਜਾਈ ਤ� ਿਤੰਨ ਿਦਨ� ਦੇ ਿਪਛ� ਛੱਟਾ ਦੇ ਕ ੇਪਾ ਦਣੇੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜ� 100 ਿਮਲੀ ਿਲਟਰ 

ਿਬਸਪਾਇਰੀਬੈਕ ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਨੰੂ 150 ਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਿਬਜਾਈ ਤ� 15-20 ਿਦਨ� ਿਪੱਛ� ਿਛੜਕਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(10 ਮਈ 1)ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਿਪੰਡ ਭੋਆ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਿਕਸਾਨ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਝੋਨ�  ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇ

(ਇੰਨਸੈਟ ਿਵੱਚ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ। 
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1020/2020-DPRO Pathankot 

I/23416/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 2 

---- ਮਿਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 

---- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਕਰ ੋਪਾਲਣਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 10 ਮਈ 2020 (        ) ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੋਰਾਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਇੱਕ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਿਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ 

ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਚਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮਿਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨ�  

ਫੇਜ ਦੀਆ ਂਿਰਪੋਰਟ� ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆ�ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤ ੇਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. 

ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। ਿਜਕਰਯੋਗ ਹ ੈਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਹਲਾ ਡਾਕਟਰ  ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਲੱਛਣ ਆ�ਣ ਤ ੇਮਿਹਲਾ 

ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ� ਆਪ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲ� 

ਫੁੱ ਲ� ਦ ੇਗੁਲਦਸਤੇ ਭ�ਟ ਕਰਕੇ ਮਿਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

            ਉਨ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖ ੇ16 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹ ੈਜਦ ਿਕ ਇਕ ਕਰੋਨਾ 

ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵਖ ੇਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 11ਵ� 

ਮਰੀਜ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸ� ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੰੂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹ ੋਜ�ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅਸ� ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤ ੇਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ�  ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਮ� ਹੀ ਆਉ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਹੱਥ� ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਾਬਨ ਨਾਲ ਸਾਫ ਰੱਖ,ੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ,ੋ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆ ਂਮਾਸਕ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਜਰੂਰ ਕਰ� ਅਤ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� 

ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦ ੇਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ�। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(10 ਮਈ 2) ਪ�ਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਿਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤ ੇਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰਿਦਆ ਂਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਟਾਫ। 
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ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 
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----- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਫਸ ੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 

ਡਾਟਾ ਹੋਇਆ 12678 

---- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ� ਆਪਣੀ ਿਪਤਰੀ ਰਾਜ� ਲਈ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਰੁੂ 

--- ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ  131 ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਿਨਵਾਸੀ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਬੱਸ� ਰਾਹੀ ਭੇਿਜਆ ਉਨ� ਦੇ ਿਪਤਰੀ ਰਾਜ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 10 ਮਈ (  ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 

ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਰੀ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟ�ਡਰਡ ਆਪਰੇਿਟੰਗ ਪ�ੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਿਗਆ ਸੀ , ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੈਬਰ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ  ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰੀ 

ਸੂਿਬਆਂ ਤ� ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜ ੋਕਰੀਬ 12678 ਲੋਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 131 ਲੋਕ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਿਨਵਾਸੀ ਸਨ ਉਨ� ਨੂੰ  ਬੱਸ� ਦੇ ਰਾਹ� ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਵੱਚ ਉਨ� ਦੇ ਘਰ� ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ।  ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। 

   ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ� ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਐਫ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਇਨ� ਨੂੰ  ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਟੇਟ ਕੋਿਵਡ-19 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਲ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 

ਹਦਾਇਤ� ਤਿਹਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਵਲ� ਿਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ� ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਟੇਟ 

ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤ� ਉਨ� ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.covidhelp.punjab.gov.in  ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੁੱ ਝ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਟ�ੋਲਫ�ੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਸੀ ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 12678 ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜ ੋਬਾਹਰੀ ਸੂਿਬਆਂ ਤ� ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

  ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ� ਿਵੱਚ� ਝਾੜਖੰਡ-306, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ-123, ਲਦਾਖ-3, �ਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼-2195, ਉੜੀਸਾ-96, ਚੰਗੀਗੜ-

50, ਆਂਦਰਾ ਪ�ਦੇਸ-18, ਰਾਜਸਥਾਨ-269, ਗੁਜਰਾਤ-69, �ਤਰਾਖੰਡ-124, ਮਨੀਪੁਰ-9, ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ -1, ਆਸਾਮ-91, ਕੇਰਲਾ-6, 

ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ-569, ਹਿਰਆਣਾ-83, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ-467, ਮੱਧਪ�ਦੇਸ-2857,ਕਰਨਾਟਕਾ-4, ਿਦੱਲੀ-134,  ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ –345, 

ਛੱਤੀਸਗੜ-2183  ਅਤੇ ਿਬਹਾਰ-2676ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੇਬਰ ਿਵਭਾਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸ�ੀ 

ਕੁੰ ਵਰ ਡਾਵਰ ਿਕਰਤ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਅਫਸ਼ਰ, ਸ�ੀ ਮਨ� ਜ ਕੁਮਾਰ ਇੰਨਫੋਰਸਮ�ਟ ਅਫਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲ� ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਅਤੇ 
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ਇਨ� ਲੋਕ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ� ਲੋਕ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਆ�ਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ� ਦੋਰਾਨ ਇਨਾ ਲੋਕ� 

ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਪ�ਦੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਿਮਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਇਨ� ਲੋਕ� ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤ� ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਰਿਫਓ ਦੇ ਚਲਿਦਆਂ ਲੋਕ� ਵੱਲ� ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਨੂੰ  ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, �ਥੇ ਹੀ 

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ� ਲੋਕ� ਵੱਲ� ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਕਦਮ� ਦੀ ਪ�ਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(10 ਮਈ 3) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(10 ਮਈ 4,5) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਨੂੰ  ਰਵਾਨ� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਿਵਖੇ ਸਕਰੀਿਨੰਗ 

ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਨਵਾਸੀ। 
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---- ਸ�ੀ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆਏ ਲੋਕ� ਚ� 16 ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆ�ਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਘਰ� ਨੂੰ  ਰਵਾਨਾ 

---- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ� ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ� ਨ�  ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 10 ਮਈ 2020 (        ) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਿਦਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ  ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਿਵਖੇ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸ�ੀ 

ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤ ੇਡਰਾਇਵਰ� ਕੰਡਕਟਰ� ਿਵੱਚ� 16 ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਉਨ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆ�ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 

ਆਪਣੇ ਘਰ� ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। 

ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸ�ੀ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆਏ ਕਰੀਬ 

21 ਲੋਕ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਸਨ ਉਨ� ਨੂੰ  ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖ ੇ

ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

  ਉਨ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਉਨ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 2 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ 

ਪਾਜੀਿਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 19 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਸਨ, ਿਜਨ� ਨੂੰ  ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨ� 19 ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� 16 ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਹੋਸਟਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਤੰਨ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ� ਿਤੰਨ 

ਲੋਕ� ਦੀ ਿਫਰ ਤ� ਸ�ਪਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਨ� ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਅੱਜ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ ੈਉਨ� ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ 

ਉਨ� ਆਪਣੇ ਘਰ� ਅੰਦਰ ਜਾ ਕ ੇਵੀ 14 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ� ਏਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

  ਇਸ ਮੋਕ ੇਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਨੂੰ  ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ� ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਦਾ ਿਜਨ� ਨ�  ਇਸ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਸਮ� ਦੋਰਾਨ ਉਨ� ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ� ਦੀਆ ਂ

ਜਰੂਰਤ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ 

ਕ ੇਆਪਣੇ ਘਰ� ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(10 ਮਈ 6) ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ� ਆਪਣੇ ਘਰ� ਨੂੰ  ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਪ�ਸਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 


