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 ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .1 

-----ਅੱਜ ਸ�ੀ ਅਿਨਲ ਦਾਰਾ ਨ�  ਚੇਅਰਮੈਨ ਿਜਲਾ ਪਲਾਿਨੰਗ ਬੋਰਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸੰਭਾਿਲਆ ਚਾਰਜ 

--- ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਲਾਿਨੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਿਕਆ ਕਾਬੂ- ਿ�ਰਪਤ ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬਾਜਵਾ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 27 ਮਈ 2020 (       ) ਅੱਜ ਸ�ੀ ਅਿਨਲ ਦਾਰਾ ਵੱਲ� ਚੇਅਰਮੈਨ ਿਜਲਾ ਪਲਾਿਨੰਗ ਬੋਰਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਜ� ਿਜਲਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ 

ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਿਲਆ ਿਗਆ । ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸ�ੀ ਿ�ਰਪਤ ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪ�ਡੂ 

ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਚੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਪਸੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ ਵਜ� ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ । ਇਸ 

ਮੋਕੇ ਤੇ ਉਨ� ਵੱਲ� ਅਤ ੇਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵ� ਨ�  ਵੀ ਫੁੱ ਲ� ਦੇ ਹਾਰ ਪਿਹਣਾ ਕ ੇਸ�ੀ ਅਿਨਲ ਦਾਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਿਜਲਾ ਪਲਾਿਨੰਗ 

ਬੋਰਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਸੁਭਕਾਮਨਾਵ� ਿਦੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੋਕ ੇਤੇ ਹੋਰਨਾ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸ�ੀ ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, ਦੀਪਕ ਿਹਲੋਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜੋਿਗੰਦਰ ਪਾਲ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਭੋਆ, ਸੰਜੀਵ ਬ�ਸ ਿਜਲਾ ਪ�ਧਾਨ ਕ�ਗਰਸ ਕਮੇਟੀ 

ਪਠਾਨਕੋਟ,ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਜਲਾ ਆਂਕੜਾ ਅਫਸ਼ਰ, ਰਾਜੇਸ ਸਰਮਾ ਸਹਾਇਕ ਖੋਜ ਅਫਸ਼ਰ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੰਟੀ, ਿਦਨ� ਸ ਮਹਾਜਨ 

ਸਾਬਕਾ ਹੁਡਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਤੀਸ ਮਿਹੰਦਰੂ, ਬਿਰਜ ਮੋਹਣ ਪੂਰੀ, ਕਿਪਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰੋਿਹਤ ਸਰਨਾ, ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਸਾਬਾ, ਅਕਸੈ ਚੱਢਾ, 

ਆਸੀਸ ਿਵੱਜ, ਕੁਨਾਲ, ਅਸਵਨੀ ਬਜਾਜ, ਪਵਨ ਸੇਠੀ, ਹਰਿਸਮਰਨ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਿਦਆਂ ਸ�ੀ ਿ�ਰਪਤ ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪ�ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਚੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਪਸੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ 

ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਕਾਰਨ 

ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ  ਠੱਲ ਪਈ ਹ ੈਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਤ� ਆਮ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੁਰੂ ਹ ੋਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ ੋਿਵਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹ� ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ 

ਜਲਦੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨਵਿਨਯੁਕਤ ਚੈਅਰਮੈਨ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 

ਿਵਧਾਇਕ� ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕ ੇਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪ�ਵਾਸੀ 

ਮਜਦੂਰ� ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਘਰ� ਵੱਲ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਿਫਰ ਤ� ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ ੋਪ�ਵਾਸੀ 

ਮਜਦੂਰ ਹਨ ਉਨ� ਵੱਲ� ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾਨ� ਨ�  ਸ�ੀ ਅਿਨਲ ਦਾਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਿਜਲਾ ਪਲਾਿਨੰਗ ਬੋਰਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਫੁੱ ਲ� ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਅਤੇ ਵਧਾਈ 

ਿਦੱਤੀ। ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਿਦਆਂ ਸ�ੀ ਅਿਨਲ ਦਾਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਿਜਲਾ ਪਲਾਿਨੰਗ ਬੋਰਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ� ਵੱਲ� ਿਵਧਾਇਕ ਭੋਆ ਅਤੇ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕ ੇਸਾਰੇ ਿਵਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕ�ਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ 

ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਵਕਾਸ ਕਾਰਜ� ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਨਹ� ਆ�ਣ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(27 ਮਈ 1) ਸ�ੀ ਿ�ਰਪਤ ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪ�ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਚੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਪਸੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ 

ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਿਜਲਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵਿਸਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(27 ਮਈ 2) ਸ�ੀ ਿ�ਰਪਤ ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪ�ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਚੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਪਸੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ 

ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ�ੀ ਅਿਨਲ ਦਾਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਿਜਲਾ ਪਲਾਿਨੰਗ ਬੋਰਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਹਾਰ ਪਾ ਕ ੇਵਧਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ। 
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---- ਿਪੰਡ ਅਨੁਪ ਸਿਹਰ ਦੇ 111 ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ� ਨੂੰ  ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ 

---- ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ� ਨ�  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 27 ਮਈ  2020 ---ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਿਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਪੰਡ� ਿਵੱਚ 

ਸਿਥਤ ਰਾਸਨ ਿਡਪੂਆਂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ। ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 

ਿਪੰਡ ਅਨੁਪ ਸਿਹਰ ਿਵੱਚ 111 ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ� ਨੂੰ  ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਿਕਲੋ ਕਣਕ ਅਤ ੇਪ�ਤੀ 

ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ  ਿਤੰਨ ਿਕਲ� ਚਨ�  ਦੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ�ੀ ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ 

ਕੰਨਟਰੋਲਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਿਪੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ , 

ਿਵਭਾਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਕ ੇਤੇ 

ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ� ਵੱਲ� ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ◌ੇ ਚਲਿਦਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਲੋਕ� ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ 

ਉਨ� ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

 

  ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(26 ਮਈ 2) ਿਪੰਡ ਅਨੁਪ ਸਿਹਰ ਿਵਖੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰੀ ।   
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---- ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ 1 ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ , ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਹੋਈ 16 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 27 ਮਈ  2020 ---ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

ਆਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ 16 ਹੋ ਗਈ ਹ।ੈ 

ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਸਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਾਮ ਨੂੰ  ਇੱਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ  6 ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ� ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ 

ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ 10 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ  5 ਲੋਕ� ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆ�ਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� 

ਦੀ ਸੰਿਖਆ 15 ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ� ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਿਨਵਾਸੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ੋਿਕ ਲਮੀਨੀ ਿਨਵਾਸੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦਾ ਅੰਿ�ਰਤਸਰ ਿਵਖੇ ਇਲਾਜ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� ਹੈ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(27 ਮਈ 5) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 

    


