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----- ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕਰਿਫਓ ਪਾਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ- 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

----ਕਿਰਆਨ� ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ 

----ਕਰਿਫਓ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਿਖਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 12 ਅਪ�ੈਲ 2020 (       ) :-- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੋਰਾਨ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਜੁਿਗਆਲ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ 

ਦੁਨ� ਰਾ ਿਵਖੇ ਕੁਲ 15 ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨਾਲ ਪਾਜੀਿਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਿਕ ਇੱਕ ਮਿਹਲਾ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੋਰਾਨ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 

ਿਜਸ ਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ� ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕ ੇਇਲਾਿਕਆਂ ਨੂੰ  ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  ਸੋਸਲ 

ਿਡਸਟ�ਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ� ਵੱਲ� ਇਸ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਮ ਿਦਨ� 

ਵ�ਗ ਹੀ ਸੜਕ� ਤੇ ਘੁੰ ਮਦ ੇਜ� ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਖੜੇ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜ ੋਿਕ ਆ�ਣ ਵਾਲੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ 

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। 

   ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਇਹ ਫ�ਸਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ 

ਿਕ ਿਜਨ�  ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕਰਿਫਓ ਪਾਸ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਸਨ 

ਇਨ� ਿਤੰਨ� ਕੈਟਾਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ. ਅਰਸਦੀਪ ਿਸੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ 

ਿਤਵਾੜੀ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਉਨ� ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਨੂੰ  ਈ ਪਾਸ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜ ੋਦੁਕਾਨਦਾਰ 5 

ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖ ਕ ੇਦੇਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਤ� ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ� ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਨੂੰ  ਹੀ ਈ ਪਾਸ ਮੁਹਈਆ 

ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਈ ਪਾਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇਨ� ਦੁਕਾਨ� ਅਤ ੇਹੋਮ 

ਿਡਲਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ ੋਲੋਕ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਣਗੇ ਉਨ� ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵਧਾਈ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਦੀਆਂ ਿਲਸਟ� ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਵੀ 

ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਮੀਿਡਆ ਰਾਹੀ ਲੋਕ� ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨ� ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਪਹੁਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤ� ਜ ੋਲੋਕ ਘਰ� ਅੰਦਰ 

ਬੈਠਕੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਘਰ� ਤ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਲਣ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਬਣਾਏ ਿਸਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 

ਨੰਬਰ 1800-180-3361, 0186-2345542 ਅਤੇ  0186-2346642 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਕਿਰਆਨਾ ਦੁਕਾਨ ਜ� ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕ ੇਆਪਣੇ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜ� ਕਿਰਆਨ� ਮੰਗਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਨ� 

ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੇ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨ� ਹੁਕਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕਰਿਫਓ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰ ਨੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(12 ਅਪ�ੈਲ 1) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ। 



File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/167/2020-DPRO Pathankot 

Dispatch No. : I/18057/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 2 

-----ਿਵਸਾਖੀ ਦ ੇਪਿਵੱਤਰ ਿਦਹਾੜੇ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕ ੇਮਨਾਇਆ ਜਾਵ ੇ- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

-----ਿਵਸਾਖੀ ਦ ੇਪਿਵੱਤਰ ਿਦਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ� ਤ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੇਜ 

----ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਪਾਲਣਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ 12 ਅਪ�ੈਲ (   ) : ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਨ�  ਿਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸਾਖੀ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਹਾੜ ੇਨੰੂ ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹ ਕ ੇਮਨਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ ਉਨ� 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਮ�ਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਨੱਥ ਪਾਉਣ 

ਲਈ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਵਸਾਖੀ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਹਾੜ ੇਮੌਕੇ 14 ਅਪ�ੈਲ 2020 ਨੰੂ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਿਕਸ ੇ

ਸਥਾਨ ਤ ੇਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਵੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿਕਸ ੇ

ਤਰ� ਦ ੇਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤ ੇਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹ।ੈਉਨ� ਿਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ 

ਇਸ  ਿਤਉਹਾਰ ਆਪ-ੋਆਪਣੇ ਘਰ� ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ। ਉਨ� ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖ ਕ ੇਹੀ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਉਨ� ਿਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ  ਮਹ�ਮਾਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵੱਢੀ ਗਈ ਜੰਗ ਨੰੂ 

ਿਜੱਤਣ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ।     

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(12 ਅਪ�ੈਲ 2) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ। 
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----- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨ�  ਕਰਿਫਓ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱ ਕ ੇਸਖਤ ਕਦਮ 

--- ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤ� 11 ਵਜ ੇਤੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹ� ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਘਰ� ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ-ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ 12 ਅਪ�ੈਲ  (  ): ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਸਿਹਤ ਕੁਲ 16 ਕਰੋਨਾ 

ਪਾਜੀਿਟਵ ਦ ੇਕੇਸ ਆ ਚੁੱ ਕੇ  ਹਨ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਰਾਣੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤ ੇਯਸ ਪਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ 

ਪਾਜੀਿਟਵ ਦ ੇਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧ ੇਕਾਰਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਿਫਓ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ 

ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਕਰਿਫਓ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕ� ਕਿਰਆਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਲਈ 

ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤ� 11 ਵਜ ੇਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ� ਵੱਲ� ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤ� 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਿਝਆ 

ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਕਰਿਫਓ ਦੋਰਾਨ ਛੋਟ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹ� ਸੀ। ਪਰ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿਹਲਾ ਦੀ ਤਰ� ਹੀ 

ਬਜਾਰ� ਿਵੱਚ ਘੁੰ ਮਦ ੇਹੋਏ ਨਜਰ ਆ ਰਹ ੇਸਨ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜ ੇਤ� 11 ਵਜ ੇਤੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹ� ਹੈ ਅਤ ੇ

ਸਾਰੇ ਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਘਰ� ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਣਗ।ੇ ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਨ� ਲੋਕ� ਨ�  ਬਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕ ੇਪਾਸ ਜਾਰੀ 

ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤ ੇਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਤ� ਘਰ� ਤ� ਬਾਹਰ ਿਰਹ ਕ ੇਕਰਿਫਓ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਉਨ� ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੇ 

ਪਾਸ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲ� ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜਨ� ਲੋਕ� ਦ ੇਕਰੋਨ� ਵਾਈਰਸ 

ਦ ੇਪਾਜੀਿਟਵ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਉਨ� ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਲੋਕ� ਦੀ ਤਲਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਉਨ� ਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ 

ਕਰਵਾਈ ਜਾਵ।ੇ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਰਿਹ ਨਾ ਜਾਵ।ੇ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਿਜਸ 

ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਨ� ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵ।ੇ ਉਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ 

ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰਿਫਓ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਘਰ� ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। 


