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ਦਫਤਰ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 
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----- ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਘਰ ਬੈਠ�  ਿਮਲੇਗੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਅਤ ੇਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ। 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 5 ਮਈ 2020 (            ) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਊਰ ੋਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲ� ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਮਸ਼ਨ ਤਿਹਤ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ� ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਵਲ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤੱਪਤੀ ਅਤ ੇਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  PGRKAM     ਆਨਲਾਈਨ 

ਪੋਰਟਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਿਜਸ ਰਾਹ� ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਬੈਠ�  ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ  ਇਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ  http://www.pgrkam.com ਤ ੇਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰ ੇਸਕੂਲ  ਕਾਲਜ ਅਤ ੇਕੋਿਚੰਗ ਸ�ਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਬੈਠ�  ਹੀ ਆਨ 

ਲਾਇਨ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।ਆਨ ਲਾਇਨ ਰਿਜਸਟਰਡ ਪ�ਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਊਰ ੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� 

ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਿਜਸ ਰਾਹ� ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆ ਂਪ�ੀਿਖਆਵ�, ਿਵਿਗਆਪਤ ਆਸਾਮੀਆ ਂਅਤ ੇ

ਸਵ-ੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ। 

ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪ ਰਾਹ� ਵੀਡੀਓ ਮੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵੱਚ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਿਹਰ� ਨਾਲ 

ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਦ ਕਰਾਉਣ ਦ ੇਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 

ਪਲੇਸਮ�ਟ ਅਫਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 9872896147 ਅਤੇ ਿਵਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਬੀ.ਟੀ.ਐਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਲ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 

ਮੁਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 9465857874 ਤ ੇਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਜ ੇਤ� 

ਸ਼�ਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਦੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜਗਾਰ 

ਪੋਰਟਲ   http://www.pgrkam.com    ਤ ੇਘਰ ਬੈਠ�  ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸ� ਸਬੰਧੀ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਜ� 

ਦਫਤਰ ਦੀ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ  degto.ptk@gmail.com  ਤ ੇਅਪਣਾ ਵਾਇਓਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਤ� ਜ ੋਉਨ� ਨੰੂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵੱਚ ਐਡ ਕਰਕ ੇਹੋਰ ਵਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (5 ਮਈ 1)ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ। 
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----- ਿਡਜਾਸਟਰ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਅਤ ੇਕੋਿਵਡ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਗਰੁਪ ਅਧੀਨ ਕੋਿਵਡ 19 ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੀਿਵਊ ਮੀਿਟੰਗ ਆਯੋਿਜਤ 

---- ਮੀਿਟੰਗ ਦੋਰਾਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆ ਂਿਤੰਨ�  ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਿਕਆਂ ਦੀਆ ਂਸੁਣੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� 

----ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਹਦਾਇਤ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 5 ਮਈ 2020 (            ) ਿਡਜਾਸਟਰ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਕੋਿਵਡ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਗਰੁਪ ਅਧੀਨ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖ ੇਕੋਿਵਡ 19 ਨਾਲ 

ਨਿਜੱਠਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੀਿਵਊ ਮੀਿਟੰਗ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਿਲਕਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੀਿਟੰਗ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਿਵੱਚ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਰਨਾ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸ�ੀ ਦੀਪਕ 

ਿਹਲੋਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਿਭਜੀਤ ਕਪਿਲਸ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਜ), ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜੋਿਗੰਦਰ ਪਾਲ 

ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਭੋਆ, ਿਦਨ� ਸ ਿਸੰਘ ਬੱਬ ੂਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਿਪਰਥੀ ਿਸੰਘ ਸਹਾਇਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ, ਅਰਸਦੀਪ ਿਸੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 

ਪਠਾਨਕੋਟ, ਡਾ. ਿਨਧੀ ਕਲੋਤਰਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਧਾਰ, ਡਾ. ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ� ਦੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਮੀਿਟੰਗ ਦੋਰਾਨ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਿਦਆਂ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਮੀਿਟੰਗ ਦੇ ਸੁਰ ੂਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦ ੇ

ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤ ੇਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਮੋਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸੁਿਵਧਾ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅੋਕੜਾ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਤਰ� ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ 

ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ� ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ 

ਹਲਿਕਆਂ ਦ ੇਿਵਧਾਇਕ� ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਉਨ� ਦ ੇਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰ ੇਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ 

ਮੋਕੇ ਤ ੇਉਨ� ਵੱਲ� ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿਚੰਤਪਰੂਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਿਜਸ ਨੰੂ ਹੁਣ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਆਈਸੋਲੇਿਟਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਜ� ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈਬਾਰ ੇ

ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਤਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (5 ਮਈ 2) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵਖ ੇਆਯੋਿਜਤ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾਰਨ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਕੋਿਵਡ19 

ਸਬੰਧੀ ਰੀਿਵਊ ਕਰਦ ੇਹੋਏ।  
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----- ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਸਰਧਾਲੂਆ ਂਨੰੂ ਇੰਨਡੋਰ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾਆ ਂਗੇਮਜ਼ 

----ਦੋਨ�  ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਹੋਸਟਲ� ਿਵੱਚ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਦਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 5 ਮਈ 2020 (            ) ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ� ਸ�ੀ ਸ�ਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਦ ੇਲੜਕ ੇਅਤ ੇਲੜਕੀਆ ਂਦੇ ਹੋਸਟਲ� ਿਵੱਚ ਕੋਟਾ ਤ� ਆਏ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਸ�ੀ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆਏ ਸਰਧਾਲੂਆ ਂਨੰੂ ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਇਨ� ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਿਜੱਥ ੇਿਤੰਨ�  ਟਾਈਮ ਭੋਜਨ 

ਉਪਲੱਬਦ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਨ� ਦ ੇਮਨ� ਰੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਤ� ਜੋ ਇਕੱਠ�  ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਇਨ� ਲੋਕ� ਦਾ ਵਧੀਆਂ 

ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਇਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਖੇਡਣ ਦ ੇਲਈ ਵੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ�ੀ ਅਿਭਜੀਤ ਕਪਿਲਸ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਸ�ੀ ਹਜੂਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤ ੇਕੋਟਾ ਤ� ਆਏ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਰਿਹਣ ਦਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਪ�ਤੀਿਦਨ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਿਦ ਉਪਲੱਬਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ� 

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਇਨਾ ਲੋਕ� ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਲੁੱ ਡੋ ਗੇਮ, ਕੇਰਮ ਬੋਰਡ ਅਤ ੇਪਲੇਇੰਗ ਕਾਰਡ ਆਿਦ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਇਨ� ਦਾ ਸਮ� 

ਵਧੀਆ ਗੁਜਰ ਸਕੇ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਰ ੇ ਕੋਿਰਨਟਈਨ ਕੀਤ ੇਲੋਕ� ਵੱਲ� ਵਧੀਆ ਂਸੁਿਵਧਾਵ� ਦ ੇਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪ�ਸਾਸਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ�  ਿਜਨ� ਲੋਕ� ਦੀਆ ਂਿਡਊਟੀਆ ਂਲਗਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਉਨ� ਨੰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਹੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਇਨ� ਿਵੱਚ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਸਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇ

ਹਨ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (5 ਮਈ 3) ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਲੇਇੰਗ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦ ੇਹੋਏ 
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----- ਦੁਕਾਨ� ਅਤੇ ਬ�ਕ� ਦੇ ਖੁੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮ� ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 01:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ 

---- ਕੇਵਲ ਗਰੁੱ ਪ-ਏ, ਗਰੁੱ ਪ-ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱ ਪ-ਸੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਹੀ ਖੋਲਣਗੇ ਦੁਕਾਨ� 

----ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 5 ਮਈ 2020 (            ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੰੂ ਤੋੜਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤ� ਕਰਿਫਓ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦ� ਿਕ ਹੁਣ ਲੋਕ ਿਹੱਤ� ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਿਫਊ ਤ� ਛੋਟ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਗ�ਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ� 

ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਨ�  ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ� ਿਕਹਾ 

ਿਕ  ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਸ ਸਮ� Orange Zone ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟ� ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਲੱਗ-ੳ Permitted Activities in Punjab 

(04/05/2020 – 17/05/2020)" ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟ� ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ Contianment Zone’s ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਹੋਣਗੀਆਂ। 

  ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੁਕਾਨ� ਅਤੇ ਬ�ਕ� ਦੇ ਖੁੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮ� ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 01:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 

ਸਰਕਾਰੀ, ਪ�ਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਇੰਨਡਸਟਰੀਅਲ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਅਵਾਜਾਈ 

ਲਈ ਪ�ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਆਮ ਲੋਕ� ਲਈ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਪੈਦਲ ਅਤੇ 

ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨ� ਵਲ�Î ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਜ� ਦੋ ਪਹੀਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ/ਪ�ਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਕੰਮ ਸਮ� ਫੋਰ ਵੀਲਰ  ਿਜਵ� ਕਾਰ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ 

ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, 

ਟੈਕਸੀ/ਕੈਬਜ਼, ਆਟੋ ਿਰਕਸ਼ਾ, ਸਾਈਕਲ ਿਰਕਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੇਅਰ ਡ�ੇਸਰ, ਸੈਲੁਣ ਅਤੇ ਸਪਾ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਨੂੰ  (ਪ�ਡੂ 

ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ) ਖੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰ�ਟ, ਢਾਬੇ (ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ), ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�/ਠ� ਕੇ, ਤੰਬਾਕੂ, ਗੁਟਕਾ 

ਆਿਦਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਖੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਗਰੁੱ ਪ-ਏ, ਗਰੁੱ ਪ-ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱ ਪ-ਸੀ(ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਦੁਕਾਨ� ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ)ੈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� 

ਰੋਜਾਨਾ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ ਦੇ ਸਮ� (ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ ਤ� ਦਪੁਿਹਰ 01:00 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਸਵਾਏ ਉਹ ਦੁਕਾਨ� (ਿਜਹਨ� ਨੂੰ  

ਖੋਲਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ�, ਜ਼ੋ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਜ� ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣ, ਸਿਹਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� 

ਦਰਸਾਏ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਿਬਕ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਜਸ ਿਦਨ ਖੁੱ ਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ 

ਗਰੁੱ ਪ-ਏ_---- ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ,  ਰਾਸ਼ਨ,  ਦੁੱ ਧ, ਡੇਅਰੀ, ਫਲ ਅਤੇ  ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਆਿਦ, ਕਿਰਆਨਾ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ, 

ਪੋਲਟਰੀ/ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਖਾਦ, ਬੀਜ  ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 01:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦੱੁਧ, ਡੇਅਰੀ ਲਈ- ਸਵੇਰੇ 05:00 ਵਜੇ ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 01:00 ਵਜੇ ਤੱਕ  ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਹਨ� ਕੈਟੀਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ  ਪਿਹਲ� 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਗਰੁੱ ਪ-ਬੀ :---- ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲਜ਼ ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮ, ਵਹੀਕਲ ਿਰਪੇਅਰ, ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੋਪਸ, ਮੋਟਰ ਪਾਰਟਸ  ਟਾਇਰ� ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਡ�ਿਟੰਗ-

ਪ�ਿਟੰਗ, ਕੱਪੜ,ੇ ਡ�ਾਈਕਲੀਨਰ, ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਮਿਨਆਰੀ, ਬੁਟੀਕ, ਟੇਲਰ, ਖੇਡ� ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�, ਗਿਹਣੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�, ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਦੁਕਾਨ�, ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�, ਫਰਨੀਚਰ, ਐਨਕ�, ਭ�ਡੇ  ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�  ਕੇਵਲ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱ ਧਵਾਰ, ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ  ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ 

ਤ� ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਿਹਰ 01:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਗਰੁੱ ਪ-ਸੀ:-----ਪਲੰਬਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਿਟ�ਸ਼ਨ, ਪੱਖ,ੇ ਕੂਲਰ,  ਏ.ਸੀ ਿਰਪੇਅਰ, ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ,  ਜਨਰੇਟਰ ਆਿਦ ਸੇਵਾਵ�, ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕਸ 

(ਕੰਿਪਊਟਰ/ਲੈਪਟਾਪ/ਮੋਬਾਇਲ/ ਘੜੀਆਂ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਅਤੇ ਿਰਪੇਅਰ, ਿਪ�ਿਟੰਗ ਪ�ੈਸ�, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ, ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀਆਂ  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� ਅਤੇ ਿਰਪੇਅਰ, ਆਿਦ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ੋ ਉਪਰੋਕਤ ਗਰੁੱ ਪ� ਿਵੱਚ  ਨਾ  ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ (ਜ਼ੋ ਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਾ 



ਹੋਵ)ੇ ਦੁਕਾਨਾ ਕੇਵਲ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 01:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰ,ੇ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਿਚੰਗ ਸ�ਟਰ, ਆਈਲੈਟਸ ਸ�ਟਰ, ਪ�ਾਹੁਣਾ ਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵ�, ਿਸਨ� ਮਾ ਹਾਲ, ਿਜੰਮ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, 

ਸਵੀਿਮੰਗ ਪੂਲਜ਼, ਮਨ� ਰੰਜਨ ਪਾਰਕ, ਥੇਟਰ, ਬਾਰ, ਆਡੀਓਟੋਰੀਅਮ ਐਸਂਬਲੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਿਜਕ , ਧਾਰਿਮਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਖੇਡ�, ਮਨ� ਰੰਜਨ, 

ਿਵਿਦਅਕ ਜ� ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਜ� ਇਕੱਠ ਆਿਦ ਤੇ ਇਹਨ� ਹੁਕਮ� ਰਾਹ� ਕੋਈ ਛੋਟ/ਿਢੱਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਤੇ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਪਾਬੰਦੀ 

ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੇਵਲ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਉਨ� ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ� ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ� ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇਹਨ� ਿਨਸ਼ਾਨ� ਿਵੱਚ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਿਕ ਦੁਕਾਨ� ਤੇ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਗ�ਾਹਕ� ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਦੁਕਾਨ� ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਪਾਰਕ 

ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ� ਜ਼ੋ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਗ� ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।   

 ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਛੋਟ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਪੈਦਲ ਜ� ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ� ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ। ਿਜਥ� ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ 

ਨ� ੜਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਤ� ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵ,ੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆ/ਂਦੁਕਾਨ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਿਕ ਮਾਸਕ, 

ਦਸਤਾਨ� , ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ�, ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਿਦੱਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼�  ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ 

ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਹਨ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਨੰੂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ 

ਪੈਣ ਤੇ ਛੋਟ� ਵਾਿਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਰੁੱ ਪ-ਏ, ਗਰੁੱ ਪ-ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱ ਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ 

ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤ� ਮੋਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ� ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ COVA 

APP, AarogyaSetu App ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ�ਾਹਕ�/ ਆਮ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਐਪਸ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੋਮੋਟ 

ਕਰਨਗੇ। 

 ਇਹ ਸੰਸਥਾਵ�/ਅਿਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼�/ ਆਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 

ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਇਹ ਛੋਟ� ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ� ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਜ਼ੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸੰਯਮ, ਸਿਹਯੋਗ 

ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਕੋਪ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ (5 ਮਈ 4) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ। 

   

 


