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----- ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਰਨਾ, ਭੋਆ, ਸੁੰ ਦਰਚੱਕ ਅਤ ੇਸ਼ਿਹਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬੀਜ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ੇਖਾਦ 

ਿਵਕ�ੇਤਾਵ� ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਚਨਚੇਤ ਿਨਰੀਖਣ 

---- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਦੂਜ ੇਿਦਨ ਵੀ ਬੀਜ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ੇਖਾਦ 

ਿਵਕ�ੇਤਾਵ� ਦੀ ਚੈਿਕੰਗ। 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 29 ਮਈ 2020 (      )  ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਚਲਾਈ 

ਜਾ ਰਹੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਿਹੰਮ ਤਿਹਤ ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ �ਚ ਿਮਆਰੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ 

ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ  ਸਰਨਾ ,  ਭੋਆ ,ਸੁੰ ਦਰਚੱਕ ਅਤ ੇਸ਼ਿਹਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ੇਖਾਦ ਿਵਕ�ੇਤਾਵ� 

ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਿਨਰੀਖਣ ਟੀਮ ਿਵੱਚ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਡਾ. 

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਅਰਜੁਨ ਿਸੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਕਾਸ ਅਫਸਰ(ਪੌਦ ਸੁਰੱਿਖਆ), ਿਵਜ ੇ

ਕੁਮਾਰ, ਰਘਬੀਰ ਿਸੰਘ ਦ ੇਆਧਾਰਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲ� ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਦ ੇ

ਿਨਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

               ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਦਆ ਂਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸਮੂਹ ਡੀਲਰ� ਕੋਲ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਅਤ ੇਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ� ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹ ੈਅਤ ੇਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਪੇਸ਼ 

ਨਹ� ਆਉਣ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ� ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਕਰੇਤਾਵ� ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਹਰੇਕ ਡੀਲਰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਵ ੇਿਕ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ,ਉਸ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ�  ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ �ਚ ਿਮਆਰੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਿਹੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹ,ੈਿਜਸ ਤਿਹਤ ਖਾਦ�,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ੇਬੀਜ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਤ ੇਕਰੜੀ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਤ� ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਖ�ੀਦ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਖ�ੀਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਿਬੱਲ ਜ਼ਰੂਰੁ ਲੈਣ ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿਬੱਲ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਤ� ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।    

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(29 ਮਈ 1) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਨਰੀਖਣ ਟੀਮ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ੇਖਾਦ 

ਿਵਕ�ੇਤਾਵ� ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। 
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---- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਲੋਕ� ਨੂੰ  ‘‘ਕੋਵਾ’’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾ ਕ ੇਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਜਾਗਰਕੁ 

---- ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ‘‘ਕੋਵਾ’’ ਐਪ ਤ� ਹੀ ਹੋਵ�ਗ ੇਜਾਗਰਕੁ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 29 ਮਈ 2020 (        ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰ ੇਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਕਰਕ ੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨੂੰ  ਮਹ�ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਿਵੱਚ ‘‘ਕੋਵਾ’’  ਮਬੋਾਇਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਤ� ਜ ੋਇੱਕ ਤ� 

ਿਵਅਕਤੀ ਮੋਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਜਾਣ ੂਹ ੋਸਕ ੇਅਤ ੇਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਹ ੋਸਕ।ੇ 

ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਟੀਮ� ਅਤੇ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� 

ਬਣਾਈਆ ਂਟੀਮ� ਵੱਲ� ਸਮੂਚੇ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਿਪੰਡ� ਅਤ ੇਸਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਰਵ ੇਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਕੋਵਾ ਐਪ 

ਦੇ ਰਾਹ� ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈਤ� ਜ ੋਲੋਕ ਆਪਣ ੇਨਜਦੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤ ੇਜਾਗਰੁਕ ਹ ੋ

ਸਕਣ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਨ� ਿਪੰਡ� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕ ਜ ੋਿਪੰਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੋਰਾਨ ਘਰ 

ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਉਨ� ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਵੀ ਘਰ� ਅੰਦਰ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਭੀੜ 

ਵਾਲੀਆ ਂਸਥਾਨ�, ਿਵਆਹ ਆਿਦ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱਚ 14 ਿਦਨ� ਤੱਕ ਸਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਘਰ� ਅੰਦਰ ਏਕ�ਤਵਾਸ ਕੀਤ ੇ

ਲੋਕ� ਦ ੇਘਰ� ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲ� ਸਟੀਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਹਰ ਰੋਜ ਇਨ� ਲੋਕ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ 

ਜ�ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(29 ਮਈ 2) ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਦਖਾ�ਦ ੇਹੋਏ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਨਵਾਸੀ ਨ� ਜਵਾਨ।  
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---- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ 5 ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪਰੋਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

-----ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ ਦੀ ਦ ੋਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਹ ੋਗਈ ਸੀ ਮੋਤ, ਮੋਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਈ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

-----ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮ� ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਹੈ 20, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਚੰਤਪੂਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ 

ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਚਲ ਿਰਹਾ ਇਲਾਜ 

----ਦ ੋਲੋਕ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਸਮ� ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ ੇਭੇਿਜਆ ਘਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 29 ਮਈ 2020 --- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਸੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ 5 ਲੋਕ� ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆ�ਣ ਨਾਲ ਿਜਲਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਕਰੀਬ 20 ਹ ੋਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੋਤ 2 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ 

ਹ ੋਗਈ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਹੁਣ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹ ੈਅਤ ੇ2 ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਸਮ� 

ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ ੇਘਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 20 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਚੰਤਪੂਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ 

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

  ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਕਰੀਬ ਦ ੋ ਿਦਨ 

ਪਿਹਲਾ ਮੀਰਪਰੁ ਕਾਲੋਨੀ ਤ� ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦੀ ਮੋਤ ਹ ੋਗਈ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਲੱਛਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ 

ਮੈਡੀਕਲ ਜ�ਚ ਲਈ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਵੀ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਿਰਪੋਰਟ ਆ�ਣ ਤ ੇਉਪਰੋਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਅਤ ੇਉਸ ਦ ੇ

ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇ3 ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਿਹਲਾ ਜ ੋਮਾਧੋਪੁਰ ਿਨਵਾਸੀ ਸੀ ਅਤ ੇ

ਕਰੋਨਾ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤ ੇਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਲਈ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹੈ। 

ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ 2 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਜ ੋਜਲੰਧਰ ਿਵਖ ੇਪਠਾਨਕੋਟ ਿਨਵਾਸੀ 2 ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਸੀ। 

ਉਨ� � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ 23 ਹ ੋਗਈ ਸੀ 

ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਦੀ ਮੋਤ ਹ ੋਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਬਾਕੀ 22 ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� 2 ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਿਲਸੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਘਰ� 

ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖ ੇ 20 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(29 ਮਈ 4) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕਟੋ । 

 


