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ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 1 

---- ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਸੁਜਾਨਪਰੁ ਿਨਵਾਸੀ ਮਿਹਲਾ ਦੇ 5 ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੂਸਰ ੇਫੇਜ 

ਦੀ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨ� ਗੇਿਟਵ 

----ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤ ੇਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ� ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਿਨਵਾਸੀ 5 ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਘਰ� ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 

----  ਅਨੰਦਪੁਰ ਿਨਵਾਸੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਫੇਜ ਦੀ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ 

ਪਾਜੀਿਟਵ 

--- ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੀ ਨੂਹ ਪਰਵੀਨ ਦੀ ਦੂਸਰ ੇਫੇਜ ਦੀ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 23 ਅਪ�ੈਲ 2020 :---ਕਰੀਬ ਦ ੋਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਦ ੇ6 ਮਰੀਜ� ਦੀ 

ਪਿਹਲੀ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਿਰਪੋਰਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆਈ ਸੀ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਦੂਸਰ ੇਫੇਜ ਦੀ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਲਈ ਇਨ� ਲੋਕ� ਦੀ 

ਸ�ਪਿਲੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਉਪਰੋਕਤ 6 ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� ਕਰੋਨ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹ ੈਇੱਕ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

ਆਈ ਹੈ। ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦ ੇ5 ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆ�ਣ ਤੇ ਇਨ� 

5 ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਉਨ� ਦੇ ਘਰ� ਦ ੇਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੋਕ ੇਤੇ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਸਟਾਫ ਵੱਲ� 

ਠੀਕ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਤੇ ਫੁੱ ਲ� ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ� ਿਵਸੇਸ ਤੋਰ ਤ ੇਹਾਜ਼ਰ ਸ�ੀ ਅਿਭਜੀਤ ਕਪਿਲਸ ਵਧੀਕ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨ�  ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ  ਹਾਰਿਦਕ ਸੁਭਕਾਮਨਾਵ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤ ੇਆਈਸੋਲੇਟ ਿਵੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਸਟਾਫ ਦੇ 

ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਪ�ਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। 

ਿਜਕਰਯੋਗ ਹ ੈਿਕ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੋਰਾਨ ਸੁਜਾਨਪਰੁ ਿਵਖ ੇਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨਾਲ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜੂਰਗ ਮਿਹਲਾ  ਰਾਜ 

ਰਾਣੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੋਰਾਨ ਮੋਤ ਹ ੋਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਮਿਹਲਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦੀ 

ਸ�ਪਿਲੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� ਜ ੋਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਸਨ ਉਨ� ਨੂੰ  ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ 

ਕਰਕ ੇਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਨਾ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦਾ ਕੋਿਰਨਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ ਫੇਜ ਦੀ 

ਸ�ਪਿਲੰਗ ਿਵੱਚ 6 ਲੋਕ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਵੀ ਪਰ ਦੂਸਰ ੇਫੇਜ ਦੀ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ 

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹ।ੈ 

ਅੱਜ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਿਨਵਾਸੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦ ੇਪਤੀ ਪ�ਮੇ ਪਾਲ, ਪੋਤਾ ਿਰਸਵ (23), ਨੂਹ ਜੋਤੀ (34), ਪੋਤ ੇ

ਦੀ ਸੱਸ  ਪ�ੋਿਮਲਾ ਸਰਮਾ (50) ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਸੁਰੇਸ (54) ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆ�ਣ ਤੇ ਘਰ 

ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ ੈ, ਜਦਿਕ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੀ ਨੂਹ ਪਰਵੀਨ (53) ਿਜਸ ਦੀ ਦੂਸਰ ੇਫੇਜ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ 

ਹ ੈਿਜਸ ਨੂੰ  ਅਜ ੇਆਈਸੋਲੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੜ� ਿਨਵਾਸੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਿਜਸ ਦੀ ਵੀ 

ਕਰੋਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਸੀ ਕੋਿਰਨਟਾਈਮ ਸਮ� ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਹਲੇ ਫੇਜ ਦੀ ਸ�ਪਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਦੀ 

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹ ੈ। ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਾ. ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹ ੈਿਕ ਿਜਨ� ਲੋਕ� ਦੀ 
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ਦੂਸਰ ੇਫੇਜ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹ ੈਉਨ� ਦੀ ਕੁੱ ਝ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਤ� ਰੀਸ�ਪਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(23 ਅਪ�ੈਲ 1 ) ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ ਬਣਾਏ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ� ਇਲਾਜ ਤ ੋਬਾਅਦ 

ਠੀਕ ਹੋ ਕ ੇਬਾਹਰ ਆ�ਦ ੇਸੁਜਾਨਪੁਰ ਿਨਵਾਸੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ। 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(23 ਅਪ�ੈਲ 2 ) ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਟਾਫ ਜ ੋਆਈਸੋਲੇਟ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� 

ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਿਵਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕ ੇਿਦਖਾ�ਦ ੇਹੋਏ। 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(23 ਅਪ�ੈਲ 3 ) ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਰਾਜ ਰਾਣੀ (ਿਜਸ ਦੀ ਮੋਤ ਹ ੋਚੁੱ ਕੀ ਹੈ) ਦੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ ਠੀਕ ਹ ੋ

ਕ ੇਘਰ� ਨੂੰ  ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(23 ਅਪ�ੈਲ 4 ) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਸੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ। 
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---- ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਿਰਆਨਾ, ਦਵਾਈ ਆਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਵੱਟਸਐਪ ਸੇਵਾ ਸੁਰ ੂ

----ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 70091-83954 ਨੂੰ  ਫੋਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ ਸੁਰ ੂ

--- ਲੋਕ ਘਰ� ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਆਡਰ ਦ ੇਕ ੇਮੰਗਵਾ�ਣ ਸਾਮਾਨ-ਡੀ.ਐਫ. ਓ. 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 23 ਅਪ�ੈਲ 2020 (   )  ਕੋਿਵਡ-19 (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� 23 ਮਾਰਚ ਤ� ਹੀ 

ਕਰਿਫਓ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਕਰਿਫਓ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਿਜਸ ਤਰ� ਕਿਰਆਨਾ, ਦਵਾਈਆ ਂਆਿਦ ਲਈ 

ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤ� ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ� ਅਤ ੇਘਰ� ਅੰਦਰ ਰਿਹ 

ਕ ੇਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹ।ੋ ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ�ੀ ਸੰਜੀਵ ਿਤਵਾੜੀ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਨ 

ਲਾਈਨ ਆਡਰ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਟਸਐਪ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ 

 ਇਸ ਮੋਕ ੇਤੇ ਸ�ੀ ਅਿਭਜੀਤ ਕਪਿਲਸ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਤ ੇਸ�ੀ ਸੰਜੀਵ ਿਤਵਾੜੀ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਿਧਕਾਰੀ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਸ�ਝ ੇਤੋਰ ਤ ੇਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ  ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਉਨ� 

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਸੁਿਵਧਾ ਵੱਟਸਅੱਪ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 70091 83954 ਨੂੰ  

ਫੋਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਤ ੇਵੱਟਸਐਪ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਸੁਰ ੂਹ ੋਜਾਵੇਗੀ , ਲੋਕ� ਵੱਲ� ਿਲਸਟ ਬਣਾ ਕ ੇਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 

ਪਾ�ਣੀ ਹ ੈਜ ੋਆਪਣ ੇਆਪ ਿਤੰਨ ਜ� ਚਾਰ ਵ�ਡਰ ਆਿਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਜ ੋਨਜਦੀਕ ਦਾ ਵ�ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ 

ਸਮਾਨ ਨੂੰ  ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ� ਆਡਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਉਸ ਨੂੰ  ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਉਪਲੱਬਦ ਕਰਵਾਏਗਾ। 
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ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ(23 ਅਪ�ੈਲ 5) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਪੰਫਲੇਟ ਜ ੋਲੋਕ� ਨੂੰ  ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ 

ਜਾਗਰੁਕ। 
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---ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ� ਉਤ ੇਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

----ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 23 ਅਪ�ੈਲ 2020 (   ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵੱਲ� ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ  ਕੋਿਵਡ 

19 ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵ� ਉਤ ੇਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਤ� ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦਾ 

ਿਵਸਥਾਰ ਨਾ ਹ ੋਸਕ।ੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਹਰ ਥ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ 

ਜ ੋਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਿਰਕ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲੱਿਗਆ 

ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ੇਅਤੇ ਇਨ� ਹੁਕਮ� ਨੂੰ  ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ� ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ  

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤ ੇਿਕ ਿਜਹੜ ੇਿਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ� ਉਤ ੇਿਬਨ� ਮਾਸਕ ਤ� ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ 

ਧਾਰਾਵ� ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਨ ਕੱਿਟਆ ਜਾਵ।ੇ ਉਨ� ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮਾਸਕ ਪਿਹਣਨ ਦ ੇਹੁਕਮ� ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹ।ੈ 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ(23 ਅਪ�ੈਲ 6) ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ। 
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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/528/2020-DPRO Pathankot 

I/19952/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 4 

--- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲ� ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂਿਹੰਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 23 ਅਪ�ੈਲ 2020 (   ) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ  ਵੱਲ� ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਸੰਘਤਾ 

1973(2 ਆਫ਼ 1972) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ�ਾਪਤ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਿਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਚ ਕਣਕ ਦੀ 

ਰਿਹੰਦ-ਖੂਿਹੰਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਿਵਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ� ਵੱਲ� ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਹੰਦ-

ਖੂਿਹੰਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਿਜਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਿਵਚ ਧੂੰ ਏ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ 

ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹ।ੈ ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤ� ਿਜੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦ ੇਖੇਤ� ਿਵਚ 

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ੈ�ਥ ੇਹੀ ਧੂੰ ਏ ਂਿਵਚ ਸੜਕ� 'ਤ ੇਆਵਾਜਾਈ ਿਵਚ ਿਵਘਨ ਪ�ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ 

ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚਲੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆ ਂਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ 

ਸਰਮਾਇਆ ਖ਼ਤਮ ਹ ੋਜ�ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹ ੋਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 

ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੂੰ ਏ ਂਦਾ ਮਨੁੱ ਖੀ ਿਸਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਿਬਮਾਰੀਆ ਂਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਨੂੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ�ਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ  ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2020. ਤੱਕ ਲਾਗ ੂਰਿਹਣਗ।ੇ 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ(23 ਅਪ�ੈਲ 7) ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ। 

 

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/533/2020-DPRO Pathankot 

I/19956/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 5 

--- ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲ� 53 ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ  ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪ�ਸੰਸਾ ਪੱਤਰ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 23 ਅਪ�ੈਲ 2020 (   ) ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਦਸਵ� ਪ�ੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 53 ਸਕਲੂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ  ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੱਤਰ ਿਕ�ਸਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲ� ਆਨਲਾਈਨ ਪ�ਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 
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ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ (ਸ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ.ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲ� ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀ ਦੇ ਨਾਮ 

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ�ਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਕਲੂ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ 

ਿਨਖਾਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਅਤੇ ਪ�ੇਰਣਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਸਲਾਘਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀਆਂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਸੁਚੱਜੀ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸੁਖਾਵ� ਅਤੇ ਉਤਸਾਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਿਣਆ ਹ ੈਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸੰਭਵ 

ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਇੰਜੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਅਤ ੇਸੁਧਾਰ ਟੀਮ ਪਠਾਨਕਟੋ ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ ਅਤ ੇਿਪ�ੰ . 

ਰਾਜੇਸਵਰ ਸਲਾਰੀਆ ਨ�  ਿਜਲੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱ ਖੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲ� ਿਮਸਨ ਸਤ ਪ�ਤੀਸਤ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ� ਨੂੰ  ਇਹ 

ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ: (23 ਅਪ�ਲੈ 8) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ.ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਪ�ਸੰਸਾ ਪੱਤਰ� ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ 

ਹੋਏ।   

   

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/536/2020-DPRO Pathankot 

I/19963/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕਟੋ 
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--- ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ� ਕਰਿਫਓ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਤ ੇ(ਗੰਗਾ ਮੰਗਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ) ਤ� 

ਸਾਰੀਆ ਂਛੋਟ� ਲਈਆ ਂਵਾਿਪਸ 

---(ਗੰਗਾ ਮੰਗਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ) ਅਤ ੇਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਪੰਜ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਕਰਿਫਓ ਪਾਸ ਕੀਤ ੇਰੱਦ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 23 ਅਪ�ੈਲ 2020 (   ) ਕੋਿਵਡ 19 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� 23 ਮਾਰਚ 2020 

ਤ� ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ� ਤੱਕ ਕਰਿਫਓ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਕਰਿਫਓ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਿਰਆਇਤ� ਦੇਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ 

ਵੱਲ� ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜ ੇਤ� 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਕੇਵਲ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 

ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਅਰਸਦੀਪ ਿਸੰਘ ਲੁਬਾਣਾ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਿਬਸੰਬਰ ਦਾਸ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ (ਗੰਗਾ ਮੰਗਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ) 

ਲਾਈਟਾ ਵਾਲਾ ਚੋਕ ਜ ੋਿਕ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਲ� ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ�ਾਹਕ� ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤ ੇਆ�ਣ 

ਲਈ ਿਕਹ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਆਨਾ ਦੀ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਤ� 

ਉਸ ਤ� ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵੱਖ ਤ� ਚਾਰਜ ਬਸੂਲ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ , ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮ� ਦੀ ਵੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਨ� ਤੱਥ� ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆ ਂਉਪਰੋਕਤ ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਰਆਨਾ 
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ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤ ੇਪੰਜ ਿਡਲਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਕਰਿਫਓ ਪਾਸ ਕ�ਸਲ ਕੀਤੇ ਜ�ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੋਰ ਤ� ਸਾਰੀਆ ਂਛੋਟ� ਵਾਿਪਸ ਲ�ਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਕਿਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ। 

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ: (23 ਅਪ�ੈਲ 9) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਅਰਸਦੀਪ ਿਸੰਘ ਲੁਬਾਣਾ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ 

ਪਠਾਨਕੋਟ। 

 

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/538/2020-DPRO Pathankot 
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ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕਟੋ 
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--- ਕੈਿਮਸਟ ਫਲ,ੂ ਖੰਘ ਅਤ ੇਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਵੇਿਚਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਸਬੰਧੀ ਦੇਣ 

ਿਰਪੋਰਟ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 23 ਅਪ�ੈਲ 2020 (   )  ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਤ ਮਰੀਜ਼� 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਸਹਤ 

ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧ ੂਨ�  ਹਦਾਇਤ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਫੂਡ ਐਡਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ 

ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ  ਉਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇਕੈਿਮਸਟ ਵੱਲ� ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜ� ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਘਰ ਫਲ,ੂ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ  ਿਰਪੋਰਟ ਭੇਜਣਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਗ।ੇ 

ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਫਲ,ੂ ਖ�ਸੀ ਅਤ ੇਜ਼ੁਕਾਮ ਦ ੇਇਲਾਜ ਲਈ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  

ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਿਵਕਰੀ ਜ� ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਹੱਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈ    

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ: (23 ਅਪ�ੈਲ 10) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ । 

 

 


