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ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .1 

---- ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ  4 ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਏ। 

-----ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ 189 ਲੋਕ� ਦੀ ਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ 4 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਅਤ ੇ185 ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ 

----ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ� ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤ ੇਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ  ਸੂਿਚਤ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

 ਪਠਾਨਕੋਟ, 6 ਜਨੂ 2020 ---ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ  189 ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� 185 

ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਹਨ ਅਤ ੇ4 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਹਨ ਇਸ ਤਰ� ਹੁਣ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� 

ਦੀ ਸੰਿਖਆ 86 ਹ ੋਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਦੱਤੀ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ 

ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ 86 ਹ ੋਗਈ ਹ ੈਜਦ ਿਕ 4 ਲੋਕ� ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਤ ਹ ੋਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 

ਉਨ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ  ਜ ੋ4 ਲੋਕ� ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਨ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਮਿਹਲਾ 

ਜ ੋਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ�ਣ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ 

ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹ,ੈ ਦ ੋਲੋਕ ਜ ੋਿਰਸਤ ੇਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਹਨ ਨਜਦੀਕ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ ਉਨ� ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਿਰਪੋਰਟ 

ਪਾਜੀਿਟਵ ਹ ੈਅਤ ੇਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ੋਢਾਕੀ ਰੋਡ ਨਿਹਰ ੂਨਗਰ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹ ੈਅਤ ੇਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 

ਜ�ਚ ਕਰਵਾ�ਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ� ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਅਪੀਲ 

ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਅਗਰ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਜਦ� ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਦਖਣ ਲਗਦ ੇਹਨ ਤ� ਪਿਰਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਇੰਨੀ 

ਗੰਭੀਰਤਾ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਲ�ਦਾ ਅਤ ੇਜਦ ਤੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹ ੈਉਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹ ੋਚੁੱ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਇਹ ਅਪੀਲ ਹ ੈਿਕ ਅਗਰ ਿਕਸ ੇਤਰ� ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਰੰਤ 

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਤ� ਜ ੋਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਨੂੰ  ਪਿਹਲੇ ਚਰਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੰਟਰਲੋ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ� 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ  ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਅਤ ੇਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕਟੋ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕਟੋ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 86 ਲੋਕ 

ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਿਜਨਾ ਿਵੱਚ� ਚਾਰ  ਲੋਕ� ਦੀ ਮੋਤ ਹ ੋਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 43 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ 

ਵਾਈਰਸ ਤ� ਿਰਕਵਰ ਹ ੋਚੁੱ ਕ ੇਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਘਰ� ਿਵੱਚ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹ ੇਹਨ। 39 ਲੋਕ ਇਸ ਸਮ� ਿਜਲਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ� 31 ਲੋਕ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ  ਬਣਾਏ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(6 ਜੂਨ 1 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(6 ਜੂਨ 2 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .2 

----- ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ  ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਿਪੰਡ ਿਗਆਲਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ । 

-----ਿਕੰਨ ੂਦੇ ਬਾਗ� ਿਵੱਚ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦ ੇਹਮਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰ ੇਮਾਕ ਡਿਰੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

-----ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਿਖਲਾਫ ਆਰੰਭ ੇਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਨੂੰ  ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ   

 

ਪਠਾਨਕੋਟ 6 ਜੂਨ (     )  ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦ ੇਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮਾਨਯੋਗ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ 

ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਆਈ.ਏ ਐਸ ਦ ੇਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਿਸੰਘ ਸੈਣੀ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਹਠੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਿਵਭਾਗੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹਮਲੇ ਦਾ 

ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਿਪੰਡ  ਿਗਆਲਾ   ਿਵਖ ੇਮੌਕ ਡਿਰੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 

ਸ਼�ੀ ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਕੰਨ ੂਦੇ ਬਾਗ ਿਵਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਿਛੜਕਾਅ ਪੰਪ�  ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਟੱਡੀ  ਦਲ ਨਾਲ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

ਇਸ ਮੌਕ ੇਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ  ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਟੱਡੀ ਦਾ 

ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਤ� ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੈ।ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੱਕ ਿਟੱਡੀ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣ ੇਭਾਰ ਦ ੇਬਰਾਬਰ 

ਭੋਜਨ ਖ�ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਕਰੋੜ� ਿਟੱਡੀਆ ਂਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਸ ਤ� ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਫਸਲ�,ਬਾਗ� ਅਤੇ ਦਰਖਤ� ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਫਾਿਜਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦ ੇਕੁਝ ਿਜ਼ਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਂਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇ

ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵੱਲ� ਸਮ� ਿਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕ ੇਅਗ�ਹ ਵਧਣ ਤ� ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਹਰ� ਦੀਆ ਂਟੀਮ� ਬਣਾ ਿਦਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਜ ੋਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵ ੇਕਰ 

ਰਹੀਆ ਂਹਨ।ਉਨ� ਿਕਹਾ  ਿਕ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡ ੇਲਈ ਇਕ ਚਣੌਤੀ ਹ,ੈਿਜਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ  ਡਟਕ ੇਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ।ਉਨ�  ਿਕਸਾਨ� ਤ� ਸਿਹਯੋਗ ਮੰਗਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਿਪੰਡ� ਦੀਆ ਪੰਚਾਇਤ�  ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ� 

ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨ� ਸਮੂਹ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ� ਨੂੰ  ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦ ੇਹਮਲੇ ਸਣ ੇਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰ� ਤ ੇਪਾਣੀ 

ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਿਤਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਰਾਤ ਸਮ� ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ� ਦੀ 

ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆ ਂਟਾਰਚ� ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ,ਿਕਉਿਕ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹ ੈਅਤੇ 

ਰਾਤ ਸਮ� ਸਰਚ ਲਾਈਟ� ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਆਿਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੀ ਗਈ ਹ ੈਿਜਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ  ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ 

ਦੂਰੀ,ਹੱਥ� ਨੂੰ  ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ,ਮੂੰ ਹ ਅਤ ੇਨੱਕ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਜ� ਸੂਤੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਆਿਦ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਉਨ� ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਿਮਸ਼ਨ ਦ ੇਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੀਏ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਜਾਗਰੁਕ 

ਕਰੀਏ, ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤ� ਜ ੋਕਰੋਨਾ ਨੂੰ  ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਪੂਰਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਕਾਸ ਅਫਸਰ,ਸ਼�ੀ ਗੁਰਿਦੱਤ ਿਸੰਘ,ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾਵੀ ਿਵਸਥਾਰ 
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ਅਫਸਰ,ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪ ਿਨਰੀਖਕ,ਸਰਪੰਚ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼�ੀ ਪ�ਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਤ ਿਸੰਘ,ਿਸ਼ਵ ਦਾਸ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ 

ਿਕਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।         

 
 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(6 ਜੂਨ 3,4 ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਿਵਭਾਗੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ  ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ 

ਸੰਭਾਵਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਿਪੰਡ ਮਾਜਰਾ ਿਵਖੇ ਮੌਕ ਡਿਰੱਲ ਕਰਵਾਈ 

ਗਈ। 
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ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .3 

---- ਆਓ ਿਮਲ ਕ ੇਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਨੂੰ  ਕਰੀਏ ਕਾਮਯਾਬ-ਜੋਿਗੰਦਰ ਪਾਲ 

-----ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤ ੇਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਕਰ� ਪਾਲਣਾ   

----ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਅਧੀਨ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖ� ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਿਖਆਲ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ 

  

ਪਠਾਨਕੋਟ, 6 ਜੂਨ 2020 ---ਕਪੈਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ� ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਜਲੇ ਅੰਦਰ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ 

ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ ਹ ੈਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ 

ਬਣਾ ਕ ੇਮਨੁੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵ,ੇ ਅਤ ੇਇਸ ਅੋਖੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਸਹਤ 

ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤ ੇਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ  ਤੋੜਨ ਲਈ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਜ ੋਹਦਾਇਤ� ਿਦੱਤੀਆ ਂ

ਗਈਆ ਂਹਨ ਉਨ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ�ੀ ਜੋਿਗੰਦਰ ਪਾਲ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਂਨ�  ਕੀਤਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਇਸ ਅੋਖੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ� ਜਦ� ਪਰੂੀਆ ਂਦੁਨੀਆ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹ ੈਉਸ ਸਮ� ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਿਜਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹ ੈਿਕ ਸਮਾਜ ਪ�ਤੀ 

ਆਪਣੀਆ ਂਿਜਮੇਦਾਰੀਆ ਂਨੂੰ  ਸਮਝੀਏ ਤ� ਜ ੋਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸ�ੀ ਜੋਿਗੰਦਰ ਪਾਲ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਿਪੱਛ ੇਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ ਹ ੈਿਕ ਪੰਜਾਬ 

ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਪਾ�ਣ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ� ਨੂੰ  ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨ� ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕ ੇਅਸ� 

ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹ ਸਕਦ ੇਹ�। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਖੁਸਹਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹ ੋਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੀ 

ਆਪਣ ੇਸਮਾਜ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਪ�ਤੀ ਿਜਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ  ਸਮਝੀਏ ਅਤ ੇਘਰ ਤ� ਿਨਕਲਣ ਲੱਿਗਆ ਮਾਸਕ ਜ� ਪਰਨ�  ਆਿਦ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ 

ਜਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਘਰ� ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖ� ਅਤ ੇਅਗਰ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ  

ਿਕਸ ੇਤਰ�� ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜਰ ਆ�ਦ ੇਹਨ ਤ� ਿਬਨ� ਦੇਰੀ ਕੀਤ ੇਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਆਪਣੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੂਰੱਿਖਆ ਹ ੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਓ ਸਾਰ ੇਿਮਲ ਕ ੇਇਹ ਪ�ਣ ਕਰੀਏ ਿਕ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਅਤ ੇ

ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਨੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖ�ਗੇ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਨੂੰ  ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ�ਗ ੇ। 

  

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(6 ਜੂਨ 5 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ�ੀ ਜੋਿਗੰਦਰ ਪਾਲ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਭੋਆ । 


