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I/25608/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 1 

---- ਿਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲ�  ਨੌਜਵਾਨ� ਨੂੰ  ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤ�। 

----ਇਹ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਟੈਲੀਫੋਨ / ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹ� ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਦੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 18 ਮਈ 2020 (             ) ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨੌਜ਼ਵਾਨ 

ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ� ਨੌਜਵਾਨ� ਦਾ ਮਨ� ਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਗ 

ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਿਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲ�  ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਘਰ ਬੈਠ�  ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ ਿਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ�ਰੇਿਨੰਗ ਅਫਸਰ ਵਲ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੋਰਟਲ www.pgrkam.com ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ�  ਰਿਜ਼ਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹ� ਨੌਜਵਾਨ  ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 

ਕੋਰਸ� ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

                        ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਸਦਕਾ ਿਜਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲ�  ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਮ� 

ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਉਨ� ਦੇ ਭਿਵਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਿਜਵੇ ਉਚੇਰੀ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ�ੀਿਖਆਂਵ� ਦੀ ਿਤਆਰੀ, ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 

ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡ�ਸ / ਕੌਸ਼ਿਲੰਗ ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਲੀਿਕਆ ਿਗਆ ਹੈ।ਇਹ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ 

ਟੈਲੀਫੋਨ / ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹ� ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਦੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਿਹਰ� ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਕੇ 

ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹ� ਗਰੁੱ ਪ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਿਜ਼ਲਾ 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਅਫਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ ਵਲ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਾਉਸਿਲੰਗ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਅਫਸਰ ਸ਼�ੀ ਰਾਕੇਸ਼ 

ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 9872896147 ਅਤੇ ਸ਼�ੀ ਿਵਜੇ ਕੁਮਾਰ,ਬੀ.ਟੀ.ਐਮ ( ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਲ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਿਮਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 

9465857874 ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ� ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ� ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵੱਚ ਐਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਹਰ ਤਰ� ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਫਟ ਸਿਕਲ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਉਨ� ਨੰੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਆਨ ਲਾਈਨ 

ਟ�ੇਿਨੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਿਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ ਿਬਲਕੁੱ ◌ੱਲ ਮੁਫਤ ਰੋਜਾਨ� ਦੋ 

ਘੰਟੇ ਦੋ ਮਹੀਨ�  ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵਗੇੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ +2 ਜ� ਇਸ ਤ� ਉਪਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਈ ਮੇਲ degto.ptk@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਨੌਜਵਾਨ� ਨੂੰ  ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਨਾਮ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡ�ਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ। 

  

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(18 ਮਈ 1) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਅਫਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ।  
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-----ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਝੋਨ�  ਹੇਠ�  ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲ� ਹੇਠ ਿਲਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ 

-----ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਪਿਹਲੀ ਜੂਨ ਤ� 15 ਜੂਨ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ। 

----ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲ� ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਿਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 18 ਜੂਨ 2019 (    ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਡਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਡਾ. 

ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਫਸਲ� ਦੀ ਰਿਹੰਦ ਖੂੰ ਹਦ ਦੀ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ 

ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਿਹੰਮ ਤਿਹਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲ� ਿਪੰਡ 

ਘਰੋਟਾ ਅਤੇ ਕੋਠ�  ਕ�ਤਰਪੁਰ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਾਨ� ਵੱਲ� ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ। ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਿਵੱਚ ਸ�ੀ ਗਰੁਿਦੱਤ ਿਸੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਸਥਾਰ ਅਫਸਰ,ਿਨਰਪਜੀਤ ਿਸੰਘ ਖੇਤੀ ਉਪ ਿਨਰੀਖਕ,ਅਮਨਦੀਪ ਿਸੰਘ 

ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ�ਬੰਧਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ     

       ਅਗ�ਹ ਵਧੂ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਬਲਵਾਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨ� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਦਆਂ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਝੋਨ�  ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 

ਉਨ� ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ� ਹਨ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤਲੀ ਕਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵ� ਹੈ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ 

ਕਾਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਿਗਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਲੀਿਕਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 

ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਝੋਨ�  ਹੇਠ�  3000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤ� 

ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਬੂਿਟਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 32000-33000 ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ  

ਿਸਫਾਰਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਆ ਖਾਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤ� ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲ� ਨੰੂ ਡਾਇਆ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ�।ਉਨ� ਦੱਿਸਆਂ ਿਕ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 

ਦੌਰਾਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ� ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਰਕਬੇ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ,ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ� ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ 

ਖਿਹਰਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ� ਤੇ ਬਹਾਰ ਰੁੱ ਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ,ਗਰਮ ਰੁੱ ਤ ਦੇ ਮ�ਹ ਅਤੇ ਮੂੰ ਗੀ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਜੋ 

ਝੋਨ�  ਦੀ ਲਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਨ� ਕੁਝ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਹਾਰ ਰੁੱ ਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕੇਰ ਕੇ ਜ� ਚੋਗ ਕੇ ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਪੌਦੇ 32-33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤ� ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ�ਤੀ ਏਕੜ 35 -40 ਕੁਇੰਟਲ 

ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲ� ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ 2000/- ਪ�ਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਿਹਣ 

ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਬਜਾਈ ਪਿਹਲੀ ਜੂਨ 

ਤ� 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਕਸਾਨ ਕੋਲ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਿਟਲੇਜ਼ ਡਿਰਲ ਹੈ ਤ� ਡਿਰੱਲ ਨੂੰ  ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਿਵੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ 

ਵਾਲੀ ਡਿਰੱਲ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ�ੀ ਗੁਰਿਦੱਤ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸਤ ਛੱਟੇ ਦੀ ਿਬਜਾਏ ਕੇਰ ਕੇ ਜ� ਵੱਟ� �ਪਰ ਚੋਗ ਕੇ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਵਾਨ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਸਦਕਾ 3 ਏਕੜ ਿਵੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸ 

ਬੁਹਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਉਨ� ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ  ਪਿਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਫਸਲ� ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(18 ਮਈ 2,3) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲ� ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਿਪੰਡ ਘਰੋਟਾ ਅਤੇ ਕੋਠ�  ਕ�ਤਰਪੁਰ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਿਕਸਾਨ� ਵੱਲ� ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲ�ਦੇ ਹੋਏ । 
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----- ਈਚ ਵਨ ਬਿਰੰਗ ਵਨ‘ ਮੁਿਹੰਮ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਮਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਸਨਮਾਿਨਤ। 

----ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆ ਂਿਕਤਾਬ� ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਿਧਆਪਕ। 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 18 ਮਈ (              ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿਹਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦ ੇਸਿਹਯੋਗ 

ਨਾਲ ‘ਈਚ ਵਨ ਬਿਰੰਗ ਵਨ‘ ਮੁਿਹੰਮ ਤਿਹਤ ਿਜਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਉਥ ੇਹੀ “ਘਰ ਬੈਠ�  ਿਸੱਿਖਆ’’ ਮੁਿਹੰਮ ਤਿਹਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 

ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਮਾਿਹਰ ਤੇ ਿਵਸੇ ਿਵਚ ਿਨਪੁੰ ਨ ਅਿਧਆਪਕ� ਵੱਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪਾਠ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 

ਰੇਡੀਓ ਪਿਟਆਲਾ ਅਤ ੇਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਅਤ ੇਫਾਸਟਵ ੇਦ ੇਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 279  �ਪਰ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਿਜਹਨ� 

ਬੱਿਚਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਹ� ਹਨ ਉਨ� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤ� ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ 

ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਈਚ ਵਨ ਬਿਰੰਗ ਵਨ‘ ਮੁਿਹੰਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱ ਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ� ਅਤ ੇਿਮਡ ਡ ੇਮੀਲ 

ਵਰਕਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਇਹਨ� ਸਬਦ� ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਿਜਲਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇੰਜੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਨ�  ਆਪਣ ੇਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਸਮੂਹ ਬੀਪੀਈਓਜ, ਅਤੇ ਪੜ� 

ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਅਤ ੇਬੀ.ਐਮ.ਟੀਜ. ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਉਹਨ� ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਿਵੱਚ ਸੂਬ ੇਅੰਦਰ ਬਹੁਤ �ਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ� ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਿਹਮ ਕਾਰਜ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਹੈ। ਿਜਲੇ ਿਵੱਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਦਾਖਲੇ 

ਸਬੰਧੀ ਿਕਸ ੇਿਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸਕਲ ਆ�ਣ ਤੇ ਉਹਨ� ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਹਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਤਾਬ� 

ਆਿਧਆਪਕ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਹਰ ਅਿਧਆਪਕ ਇਹਨ� ਿਕਤਾਬ� ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। 

ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਿਜਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਵਨੀਤ ਮਹਾਜਨ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਮ�ਬਰ ਿਜਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਿਧਆਪਕ� ਦ ੇਨਾਲ ਰਾਬਤਾ 

ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮ� ਸਮ� ਤ ੇਆ ਰਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਤ ੇਈ ਕ�ਟ�ਟ  ਤ� ਉਨ� ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਚਲਾਈ “ਘਰ 

ਘਰ ਿਸੱਿਖਆ“ ਮੁਿਹੰਮ ਇੱਕ ਸਮਾਿਜਕ ਲਿਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹ ੈਅਤ ੇਅੱਜ ਿਜਲੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ� ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵਿਸਆਂ ਦ ੇਪਾਠ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਬੀਪੀਈਓ ਿਕਸੋਰ ਚੰਦ, ਬੀਪੀਈਓ ਰਾਕੇਸ ਠਾਕੁਰ, ਬੀਪੀਈਓ ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ, ਬੀਪੀਈਓ ਨੀਲਮ ਦੇਵੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੀਪੀਈਓ ਰਿਸਮ� ਦੇਵੀ, 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੀਪੀਈਓ ਰਾਧਾ ਦੇਵੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਸੰਜੀਵ ਮਨੀ, ਿਜਲਾ ਐਮਆਈਐਸ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਮਨੀਸ ਗੁਪਤਾ, ਿਜਲਾ 

ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਮੀਡੀਆ ਸੈਲ ਬਲਕਾਰ ਅੱਤਰੀ ਅਤ ੇਸਮੂਹ ਬੀਐਮਟੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(18 ਮਈ 4) ਮੀਿਟੰਗ ਦੋਰਾਨ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਜਲਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇੰਜੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ। 
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----- ਲਾਕਡਾਊਣ ਦੋਰਾਨ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਨ�  ਿਦੱਤੀਆ ਂਛੋਟ� ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ  

---- ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ ਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਵ ਸਮਾਪਤ ਪਰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਲਾਕਡਾਊਣ  

----ਮਾਸਕ ਤ� ਬਗੈਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤ� ਤੇਲ ਨਹ� ਿਮਲੇਗਾ ਅਤ ੇਦੁਕਾਨ� ਤ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਗ�ਾਹਕ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹ� ਵੇਿਚਆ ਜਾਵੇਗਾ 

---- ਛੋਟ�/ਿਢੱਲ� ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ ਵਲ� ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਨਟੇਨਮ�ਟ ਜ਼ੋਨਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਕੰਨਟੇਨਮ�ਟ ਜ਼ੋਨ ਤ ੇਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਹਲ� ਦੀ 

ਤਰ� ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਧੀ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 18 ਮਈ (              ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਅੰਦਰ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਰਾਹ� ਕਰਿਫਊ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ�ਿਕ ਗ�ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਕੁਝ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨ� ਹੁਕਮ� ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗ�ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨ� 

ਹਦਾਇਤ�/ਿਦਸ਼�-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦ ੇਤਿਹਤ 23.03.2020 ਰਾਹ� ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਕਰਿਫਊ ਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਹੁਣ ਖਤਮ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ� ਲਾਕਡਾਊਨ ਿਮਤੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

           ਉਪਰੋਕਤ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜਰ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦ ੇਤਿਹਤ 

ਿਮਲੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆ ਂਪਾਬੰਧੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ, 

ਕਾਲਜ, ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਦਾਰ ੇਅਤ ੇਕੋਿਚੰਗ ਸ�ਟਰ ਖੁੱ ਲਣ ਤ ੇਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇਪਾਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਹੜ ੇਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਅਤ ੇਪ�ਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਿਜਲਾ 

ਪ�ਸਾਸ਼ਨ ਵਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਫਸ ੇਹੋਏ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਠਿਹਰਾਉਣ ਜ� ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸ�ਟਰ� ਵਜ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜ ੇ

ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰ�ਟ, ਢਾਬ ੇਅਗਲੇ ਹੁਕਮ� ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰਿਹਣਗੇ ਪਰ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰ ੇਿਸਨ� ਮਾ ਹਾਲ, ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਮਾੱਲ, ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਿਜੰਮਨ� ਜ਼ੀਅਮ, ਸਵੀਿਮੰਗ ਪਲੂ, ਮਨ� ਰੰਜ਼ਕ ਪਾਰਕ, ਿਥਏਟਰ, ਬਾੱਰ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, 

ਅਸ�ਬਲੀ ਹਾਲ ਿਜਹੇ ਸਥਾਨ� ਨੰੂ ਵੀ ਖੋਲਣ ਤ ੇਪੂਰਨ ਪਾਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜਥੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵ,ੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ, 

ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਖੇਡ�, ਮਨ� ਰੰਜ਼ਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ,ਂ ਅਕਾਦਿਮਕ, ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤ ੇਹੋਰ ਅਿਜਹ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨ� ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰ ੇਧਾਰਿਮਕ/ਪੂਜਾ ਦ ੇਸਥਾਨ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤ ੇ

ਧਾਰਿਮਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

  ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਰਾਤ ਸਮ� (ਸ਼ਾਮ 07:00 ਵਜੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ 

ਸਵੇਰੇ 07:00 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੂਵਮ�ਟ �ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਰਹੇਗੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਸਮ� 

ਸਵੇਰੇ 07:00 ਵਜੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 07:00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਦਾਰ�, ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ� 

ਅਤ ੇਉਦਯੋਿਗਕ ਕੰਮਾ ਤ ੇਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਕਾਰ ਦ ੇਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-

19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਤੋ◌ੋ◌ ਂਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਬਨ� ਵਜਾ ਘਰ ਤ� ਿਨਕਲਣ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਹੜ ੇਿਵਅਕਤੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਵਡੇਰੇ 
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ਹਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜ ੇਿਕ ਸ਼ੁਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ, ਿਕਡਨੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਆਿਦ ਤ� ਰੋਗ-ਗ�ਸਤ ਹਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਅੋਰਤ� ਅਤ ੇ

10 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਤ ੇਪੂਰਨ ਪਾਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 

ਬੱਸ�/ਵਾਹਨ� ਦੀ ਅਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਨ� ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ� ਨੰੂ 24¿7 (ਿਦਨ-

ਰਾਤ) ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁੱ ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ੇਿਕ ਇਹ ਵਾਹਨ ਖਾਲੀ ਹੀ ਆ-ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਡਊਟੀ ਤ ੇਲਗਾਏ ਗਏ 

ਵਾਹਨ� ਨੰੂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ੇਤਰ� ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਪ�ਸਾਸ਼ਿਨਕ ਸੇਵਾਵ�, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵ�, ਐਬਂਲ�ਸ, 

ਨਗਰ ਪਾਿਲਕਾ/ਨਗਰ ਿਨਗਮ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੁਿਲਸ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐ�ਲ/ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐ�ਲ ,ਫਾਇਰ ਿਬਗ�ੇਡ ਅਤ ੇ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� (ਆਰਮੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨ� ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ, ਦੋ ਪਹੀਆਂ, 

ਟੈਕਸੀਆ,ਂ ਸਾਈਕਲ, ਿਰਕਸ਼ਾ ਅਤ ੇਆਟ-ੋਿਰਕਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਵੇਰ ੇ07:00 ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 07:00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ� ਨੰੂ ਿਨਯਮ� 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ�/ਜੀਪ� ਅਤ ੇਆਟ ੋਿਵੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ 02 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 

ਹੋਵੇਗੀ,  ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ/ਸਕੂਟਰ ਆਿਦ ਤ ੇਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਟਰ�ਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਨ� ਦੁਕਾਨ� ਦ ੇਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਹਰ ਤਰ� ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਬਜ਼ਾਰ�/ਮਾਰਿਕਟ� ਿਵੱਚ ਦੁਕਾਨ� 

(ਹੇਠ� ਦਰਜ ਗਰੁੱ ਪ-ਏ, ਗਰੁੱ ਪ-ਬੀ, ਗਰੁੱ ਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱ ਪ-ਡੀ) ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਵੇਰ ੇ07:00 ਵਜ ੇਤ� ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 06:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੋਲੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ 

 ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ� ਦ ੇਬਜ਼ਾਰ ਅਤ ੇਮਾਰਿਕਟ� ਿਵੱਚ ਦੁਕਾਨ� ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ। ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱ ਪ-ਏ ਿਵੱਚ ਜਰੂਰੀ 

ਚੀਜ� ਿਜਵ� ਆਟਾ ਚੱਕੀਆ,ਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁੱ ਧ, ਡੇਅਰੀ, ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਵਾਈਆ ਂ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ� ਆਿਦ, ਕਿਰਆਨਾ, ਮੀਟ ਅਤ ਪੋਲਟਰੀ, 

ਪੋਲਟਰੀ/ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਆਿਦ ਦੁਕਾਨ� ਸਾਮਲ ਹਨ, ਪਲੰਬਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਿ�ਰਸ਼ਨ, ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਏ.ਸੀ 

ਿਰਪੇਅਰ, ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ,  ਜਨਰੇਟਰ ਆਿਦ ਸੇਵਾਵ�, ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕਸ (ਕੰਿਪਊਟਰ/ ਲੈਪਟਾਪ /ਮੋ◌ੋਬਾਇਲ /ਘੜੀਆ ਂਆਿਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਅਤ ੇ

ਿਰਪੇਅਰ, ਆਟ-ੋਮੋਬਾਇਲ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ�, ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ ਅਤ ੇਵਾਹਨ� ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨ�। ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਸਾਰ ੇਿਦਨ (ਸਵੇਰ ੇ07:00 

ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 06:30 ਵਜ ੇਤੱਕ ਹੀ ਖੋਲੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਕੇਵਲ ਦੁੱ ਧ, ਡੇਅਰੀ ਲਈ- ਸਵੇਰੇ 05:00 ਵਜੇ ਤ� ਹੀ ਖੁੱ ਲ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਇਹਨ� ਕੈਟੀਗਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਗਰੁੱ ਪ-ਬੀ ਿਵੱਚ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲਜ਼ ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮ, ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੋਪਸ, ਮੋਟਰ ਪਾਰਟਸ ਟਾਇਰ� ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ� ਅਤੇ ਡ�ਿਟੰਗ-ਪ�ਿਟੰਗ, ਕੱਪੜ,ੇ 

ਡ�ਾਈ ਕਲੀਨਰ, ਜੁੱ ਤ ੇਅਤ ੇਮਿਨਆਰੀ, ਬੁਟੀਕ, ਟੇਲਰ, ਖੇਡ� ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�, ਗਿਹਣ ੇਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ�, ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨ�, ਿਕਤਾਬ� 

ਅਤ ੇਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ� , ਫਰਨੀਚਰ, ਐਨਕ�, ਭ�ਡ ੇ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ� ਆਿਦ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਅਤ ੇ

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਸਵੇਰੇ 07:00 ਵਜੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 06:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੋਲੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ  

ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਗਰੁੱ ਪ-ਸੀ ਿਵੱਚ ਿ�ਰਿਟੰਗ ਪ�ੈਸ�, ਫੋਟੋਸਟੇਟ, ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ�, ਪ�ਟ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਲੋਹਾ, ਸੀਿਮੰਟ, ਸੈਨਟਰੀ, ਿਬਲਿਡੰਗ ਦਾ 

ਮਟੀਰੀਅਲ,ਵਾਟਰ ਿਪਓਰੀਫਾਇਰਜ਼/ਫਿਰੱਜ਼/ ਟੀ.ਵੀ/ ਮਾਈਕ�ੋਵੇਵ ਓਵਨ/ ਸਟੋਵ/ਗੈਸ ਚੁੱ ਲੇ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਅਤ ੇਿਰਪੇਅਰ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ� 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ, ਜ਼ ੋਉਪਰੋਕਤ ਗਰੁੱ ਪ� ਿਵੱਚ ਨਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇ(ਜ਼ੋਿਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵ)ੇ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈ

। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਗਰੁਪ ਸੀ ਦੁਕਾਨ� ਕੇਵਲ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ੇ07:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 06:30 ਵਜ ੇਤੱਕ ਖੁਲੀਆ ਂਰਿਹਣਗੀਆਂ।  

 ਗਰੁੱ ਪ-ਡੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਅਤ ੇਸੈਲੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤ ੇਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰ ੇਿਦਨ ਸਵੇਰੇ 

07:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 06:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱ ਲਣਗੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਠ� ਕ/ੇਦੁਕਾਨ� ਸਵੇਰ ੇ09:00 ਵਜੇ ਤ ੋਸ਼ਾਮ 06:30 
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ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱ ਲੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਕੋਿਵਡ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵ� ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਾਨ, ਗੁਟਕਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਆਿਦ ਦ ੇ

ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਰ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਕਮਰਸ ਸੇਵਾਵ� ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇਖੁੱ ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਮ 07:00 ਵਜ ੇਤ� ਸਵੇਰ ੇ07:00 

ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤ ੇਪਾਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ� ਉਦਯੋਿਗਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਉਦਯੋਿਗਕ/ਉਤਪਾਦਕ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆ ਂਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਇਹਨ� ਨੰੂ ਚੱਲਦ ੇਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 

ਤ ੇਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼-ੂਪਾਲਣ ਅਤ ੇਵੈਟਨਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤ ੇਸਟੇਡੀਅਮ 

ਨੰੂ ਸਵੇਰ ੇ07:00 ਤ� ਸ਼ਾਮ 06:30 ਵਜ ੇਤੱਕ ਖੁੱ ਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕ� ਨੰੂ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ 

ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 

  ਉਨ� ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪ�ਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ� ਸਬੰਧੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ� ਦ ੇਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 

09:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 05:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖੁਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਘਰ ਤ� ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰ ੇਦਾ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲਣ ਅਤ ੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ 

ਕੋਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਹੈ ਤ� ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਸਵੇਰ ੇ07:00 ਵਜ ੇਤ� ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 07:00 ਵਜੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਆਪਣ ੇਸਮ� ਮੁਤਾਿਬਕ ਖੋਲ/ਬੰਦ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਅਦਾਰੇ/ਦਫਤਰ, ਬ�ਕ ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ ਪਬਿਲਕ ਡੀਿਲੰਗ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਦਾਰ ੇਦਾ ਮੁਖੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ 

ਅਤ ੇਭੀੜ ਆਿਦ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁਦ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੈਿਕੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਤ� ਸਬੰਧਤ 

ਮੁਖੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਐਕਟ, 2005 ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਤ� 60 ਦ ੇਅੰਤਰਗਤ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਿਵਸ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਜ� ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਸਕ ਤ� ਬਗੈਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤ� ਤੇਲ ਨਹ� ਿਮਲੇਗਾ ਅਤ ੇਦੁਕਾਨ� ਤ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਗ�ਾਹਕ ਨੰੂ ਕੋਈ 

ਸਮਾਨ ਨਹ� ਵੇਿਚਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨ� ਹੁਕਮ� ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਛੋਟ�/ਿਢੱਲ� ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ ਵਲ� ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਨਟੇਨਮ�ਟ ਜ਼ੋਨਸ ਤ ੇਲਾਗ ੂਨਹ� ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨ� 

ਕੰਨਟੇਨਮ�ਟ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇਪਿਹਲ� ਦੀ ਤਰ� ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(18 ਮਈ 5) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ। 

     


