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I/24470/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 1 

 

---- ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਟਲ, ਰਸੈਟੋਰ�ਟ ਅਤੇ ਢਾਿਬਆਂ ਦੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

---- ਹੋਟਲ , ਰੇਸਟੋਰ�ਟ ਅਤੇ ਢਾਿਬਆਂ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਜ� ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਾਹੀ 

---- ਹੋਟਲ , ਰੇਸਟੋਰ�ਟ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਕੇਵਲ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 13 ਮਈ (  ) ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਲੜੀ 

ਤੋੜਣ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ ਕਰਿਫਊ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਕ ਿਹੱਤ� ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਛੋਟ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਪਿਹਲ� ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਤੱਕ ਖੋਿਲਆਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮ� ਦੋਰਾਨ ਇਨਾ ਸਮ� 

ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ�  ਹੋਟਲ , ਰੇਸਟੋਰ�ਟ ਅਤੇ ਢਾਿਬਆਂ ਦੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੋਟਲ, ਰੇਸਟੋਰ�ਟ ਅਤੇ ਢਾਿਬਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਿਕ ਹੋਟਲ , ਰੇਸਟੋਰ�ਟ ਅਤੇ ਢਾਿਬਆਂ ਵੱਲ�  ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨ� ਦੇ ਖੁਲਣ ਦਾ ਸਮ� ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ� ਸਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੋਟਲ , 

ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਰੇਸਟੋਰ�ਟ ਤੇ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹ�ਡਵਾਸ ਪਵਾਇੰਟ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਨ� ਵਾਹਣਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਡਲਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜ�ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਡਲਵਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ �ਥੋ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜਰੁਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(13 ਮਈ 1) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮਿੈਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ।  
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ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 
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---- ਸੈਨਾ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ�ੀ-ਿਰਕਰੂਟਮ�ਟ ਟ�ਿੇਨੰਗ 15 ਮਈ ਤ� ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ। 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 13 ਮਈ (       ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੋਜਗਾਰ ਜਨਰੇਸਨ ਅਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ�  ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਿਮਲਟਰੀ ਫੋਰਿਸਸ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਪ�ੀ-ਿਰਕਰੂਟਮ�ਟ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਜਨ� ਦਾ ਉਦੇਸ ਆਰਮੀ, ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਿਮਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਿਵੱਚ 

ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ ਿਫਜੀਕਲ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ. ਬਲਰਾਜ ਿਸੰਘ  ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸਨਰ (ਿਵਕਾਸ) ਕਮ-

ਸੀ.ਈ.ਓ. ਿਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਦੱਤੀ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆਂ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਸੀ-ਪਾਈਟ 

ਸ�ਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਿਲੰਗ ਨੰੂ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਤੱਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ� ਟ�ੇਿਨੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਰਆੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਿਵੱਚ 

ਸਥਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ� ਵਲ� ਇਹ ਆਨ ਲਾਈਨ ਿਨੰਗ 15 ਮਈ ਤ� ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ�ੇਿਨੰਗ 2 ਮਹੀਨ�  ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਟ�ਿੇਨੰਗ ਸ�ਟਰ ਤ� ਇਹ - 

 ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਲਈ 10 ਵ� ਪਾਸ ( ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਫੀਸਦੀ ' ਨੰਬਰ� ਨਾਲ ), ਉਮਰ 17 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨ�  ਤ� 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ( ਿਮਤੀ 

1/05/1999 ਤ� 01/11/2002 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ), ਕੱਦ 170 ਸ�ਟੀ ਮੀਟਰ, ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਕੱਦ 163 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ, ਛਾਤੀ ਿਬਨ� ਫਲਾਏ 

77 ਸ�ਟੀਮੀਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਿਫਟ ਿਸਰਫ ਲੜਕੇ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੇਸਨ ਕੇਵਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� ਹੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਿਚੱਤ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਿਕ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੂੰ  ਘਰ ਬੈਠ�  ਹੀ ਿਨੰਗ ਿਮਲ ਸਕੇਗੀ। ਟ�ੇਿਨੰਗ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ ਤਲਵਾੜਾ ਤ� ਸ.ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 8054698980 ਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ 

ਤਰ� ਸੀ-ਪਾਈਟ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤ� ਸ.ਨਵਯੋਧ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 9781891928 ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼�ੀ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ, ਿਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਜਨਰੇਸਨ ਅਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੋਜਗਾਰ ਜਨਰੇਸਨ ਅਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ 

ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਬੇਰੋਜਗਾਰ� ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹ� ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਬੈਠ�  ਵੈਬਸਾਈਟ www.perkam.com  ਤੇ ਆਪਣਾ 

ਨਾਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(13 ਮਈ 2) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਲਰਾਜ ਿਸੰਘ  ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸਨਰ (ਿਵਕਾਸ) ਕਮ-ਸੀ.ਈ.ਓ. ਿਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਿਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ। 
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ਦਫਤਰ ਿਜਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 
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---- ਲਾੱਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਕਰੀਬ 50 ਿਦਨ ਲੋਕ� ਵੱਲ� ਬਹੁਤ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ�� ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਗੇ --ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

 ---- ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਕੰਨਟੋਨਮ�ਟ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨ� ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਤ� ਸਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਟਲ , ਰੇਸਟੋਰ�ਟ ਅਤੇ ਢਾਿਬਆਂ ਨੂੰ  ਕੇਵਲ ਹਮੋ 

ਿਡਲਵਰੀ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਆਿਗਆ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 13 ਮਈ (  ) ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪ�ਕੋਪ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਿਜਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ�  23 ਮਾਰਚ 2020 ਤ� ਿਜਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ 

ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਰਿਫਊ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਗ�ਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਰੂਰਤ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ� ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਢੱਲ�/ਛੋਟ� ਵਧਾਈਆਂ 

ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤ� ਿਜਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਖੇਤਰ� ਅਤੇ ਕੰਨਟੋਨਮ�ਟ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨ� ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਤ� ਸਾਮ 

7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਟਲ , ਰੇਸਟੋਰ�ਟ ਅਤੇ ਢਾਿਬਆਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਇੱਕ ਪ�ੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੋਰਾਨ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕੀਤਾ। 

ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਚ� ਵੀ ਗੁਜਿਰਆ ਜਦ� ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 

ਖੁਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਿਜਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ 17 ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਭਾਵੇ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਿਜਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਿਚੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਬੈਡ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਜਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰ�� ਅੰਦਰ ਰਹ� ਿਜਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ 

ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ�। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ� ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ�। ਉਨ� � ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਇਹ ਲਾੱਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਕਰੀਬ 50 ਿਦਨ ਲੋਕ� ਵੱਲ�  ਬਹੁਤ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ�� ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। 

ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਬਾਹਰੀ ਸੂਿਬਆਂ ਤ� ਘਰ�� ਨੰੂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਜਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੇ ਹੋਮ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਆ�ਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਅਗਰ ਿਕਸੇ ਰੈਡ ਜੋਨ ਖੇਤਰ ਚ� ਆਇਆ ਹੈ ਤ� ਉਨ� � 

ਲਈ ਿਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਸ�ਟਰ ਵੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਆਿਦ ਦਾ ਖਰਚ ਿਜਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ 50 ਿਦਨ� � ਦੇ ਲਾੱਕ ਡਾਊਣ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਭੇਜੀਆਂ ਕਰੀਬ 23 ਤ� 24 ਹਜਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਕੱਟ� ਜਰੂਰਤਮੰਦ� ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਜੀ.ਓੁਜ ਵੱਲ� ਵੀ ਕਰੀਬ 400 ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿਕੱਟ ਿਜਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ� ਤੱਕ 

ਪਹੁੰ ਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤਸੰਗ ਘਰ��, ਿਨਰੰਕਾਰੀ ਸੰਤਸੰਗ ਘਰ�� ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਗਤ ਿਗਰੀ ਜੀ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ� ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਤੰਨ�  ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ 50 ਿਦਨ� � ਤ� ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਰੋਜਾਨ� ਕਰੀਬ 4 ਹਜਾਰ ਲੋਕ� ਤੱਕ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ� ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਜੋ ਿਜਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਦਾ ਡਾਟਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� � ਦੋਰਾਨ ਕਰੀਬ 900 ਲੋਕ� ਨੰੂ ਛੱਤੀਸਗੜ� ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ�� ਨੰੂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਉਨ� � ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ�� ਜੋ ਪ�ਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ�� ਨੰੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਦੀ ਇੱਛ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਿਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਿਦਸ ਨਹ� ਹੈ। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਕ ਸ�ਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਘਰ�� ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ 

ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ� � ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਗਰ ਅਸ� ਤੰਦਰੂਸਤ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨ� ਵਾਈਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾ�ਣੀ 

ਹੈ ਤ� ਸਾਨੂੰ  ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ(13 ਮਈ 2,3) ਪ�ੈਸ ਕ�ਨਫਰੰਸ ਦੋਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 


