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I/30186/2020  

 ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .1 

---- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗ�ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਿਨਆ ਂਿਵਭਾਗ ਦ ੇਆਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ  ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0/ ਅਨਲੋਕ 01 ਸਬੰਧੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਕੀਤ ੇਜਾਰੀ 

-----ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਚਲਿਦਆ ਂਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ� ਨਵ� ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 2 ਜੂਨ  2020 --- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਚਲਾਏ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਨੂੰ  ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ 

ਿਜਮੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਅਿਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਤ ੇਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ  ਜਾਗਰੁਕ 

ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਤੱਦ ਹੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜਦ� ਅਸ� ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਇੰਨ ਿਬੰਨ 

ਪਾਲਦਾ ਕਰ�ਗ।ੇ 

 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ  ਤੋੜਣ ਲਈ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਰਾਹ� ਕਰਿਫਊ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਦ ੇਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ 

ਕਰਿਫਊ 18 ਮਈ ਰਾਹ� ਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ� ਅਨੁਸਾਰ 

ਲਾਕਡਾਊਨ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  ਅੱਜ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ  ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਲੇ ਦੇ ਕੂਲ 71 ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ 

ਪਾਜੀਿਟਵ ਹ ੋਗਏ ਹਨ। ਪਿਹਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਘਿਟਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 19 ਮਈ ਤ� ਿਫਰ ਤ� ਕਰੋਨਾ 

ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਕੇਸ ਿਜਆਦਾਤਰ ਸਿਹਰ ਦ ੇਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਹੱਿਲਆ ਂਚ� ਆਏ ਹਨ ਿਜਨ� ਨੂੰ  ਵੇਖਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਿਜਲਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜ ੋਛੋਟਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਿਜਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਨਵ� 

ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.  ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰਟੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ 

ਕੀਤ ੇਗਏ। 

  ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗ�ਿਹ ਮਾਮਲੇ ਤ ੇਿਨਆ ਂਿਵਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ  ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0/ ਅਨਲੋਕ 01 ਸਬੰਧੀ 

ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹਨ� ਹਦਾਇਤ�/ਿਦਸ਼�-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦ ੇਸਨਮੁੱ ਖ ਹੁਣ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 

ਇਹ ਹਦਾਇਤ� ਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਲਾਗ ੂਕੀਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ 

       ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਮਲੇ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਿਮਤੀ 30.06.2020 ਤੱਕ 
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ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ 09:00 ਵਜੇ ਤ� ਲੈ ਕ ੇਸਵੇਰ ੇ05:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਿਫਊ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਲੋਕ� 

ਦੀਆ ਂਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

 ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ  ਸਾਰ ੇਿਸਨ� ਮਾ ਹਾਲ, ਿਜੰਮਨ� ਜ਼ੀਅਮਸ, ਸਵੀਿਮੰਗ ਪੂਲਜ਼, ਮਨ� ਰੰਜ਼ਕ ਪਾਰਕ, ਿਥਏਟਰ, 

ਬਾੱਰ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਅਸ�ਬਲੀ ਹਾਲ ਿਜਹ ੇਸਥਾਨ� ਨੂੰ  ਖੋਲਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਸਾਰੀਆ ਂਸਮਾਿਜਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ,ਂ ਖੇਡ�, ਮਨ� ਰੰਜ਼ਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ,ਂ ਅਕਾਦਿਮਕ,  ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ� 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਜਹ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨ� ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਨਤਕ ਥਾਵ� ਤ ੇਥੁੱ ਕਣ ਤ ੇ

ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਪਾਨ, ਗੁਟਕਾ, ਤੰਬਾਕ ੂਆਿਦ ਦੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵ� ਤੇ ਵਰਤ� ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ 

ਇਹਨ� ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਨਵ� ਹੁਕਮ� ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ/ਸ਼ਾਦੀਆ ਂਦ ੇਇਕੱਠ ਤੇ 50 ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਇਕੱਠ�  ਹੋਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ,  ਅੰਿਤਮ 

ਸੰਸਕਾਰ ਤ ੇ20 ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਾਰਿਮਕ ਸਥਾਨ/ਜਨਤਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਿਮਤੀ 7 ਜੂਨ 2020 

ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗ।ੇ ਹਾਲ�ਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲ� ਜਾਰੀ 

ਐਸ.ਓ.ਪੀ.ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨ� ਥਾਵ� ਨੂੰ  ਖੋਲਣ ਲਈ ਿਮਤੀ 08.06.2020 ਤ� ਪਿਹਲ� ਐਸ.ਓ.ਪੀ.ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਟਲ ਅਤ ੇਹੋਰ 

ਪ�ਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਿਮਤੀ 07.06.2020 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗ।ੇ ਹਾਲ�ਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਿਸਹਤ ਤ ੇ

ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਮੁਤਾਿਬਕ, ਇਹਨ� ਥਾਵ� ਨੂੰ  ਖੋਲਣ ਲਈ ਿਮਤੀ 08.06.2020 ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਿਮਤੀ 07.06.2020 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗ।ੇ ਹਾਲ�ਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, 

ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ.ਮੁਤਾਿਬਕ, ਇਹਨ� ਥਾਵ� ਨੂੰ  ਖੋਲਣ ਲਈ ਿਮਤੀ 08.06.2020 ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਰੈਸਟੋਰ�ਟਸ, ਢਾਬ ੇਅਤੇ ਭੋਜਨਆਿਲਆ ਹੋਮ ਜ� ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਸਰਿਵਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ 

ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਿਮਤੀ 07.06.2020 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਮੁਤਾਿਬਕ, ਇਹਨ� ਥਾਵ� ਨੂੰ  ਖੋਲਣ ਲਈ ਿਮਤੀ 08.06.2020 ਤ� ਪਿਹਲ� ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ 

ਕਰੇਗੀ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ  ਘਰੇਲ ੂਉਡਾਨ�/ ਟਰੇਨ�/ ਬੱਸ�/ ਕਾਰ� ਆਿਦ ਰਾਹ� ਲੋਕ� ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਮੂਵਮ�ਟ ਤੇ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤ ੇ

ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ.  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗ।ੇ ਯਾਤਰੀ 

ਜ� ਤ� ਕੋਵਾ-ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਗ ੇਅਤ ੇਸਵ-ੈਉਤਪੰਨ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣਗ ੇਜ਼� ਿਫਰ ਹਵਾਡੀ ਅੱਡੇ/ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ/ਬੱਸ ਸਟ�ਡ/ 

ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ� ਤ ੇਿਜਵ� ਿਕ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਪਿਹਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜ ਮੁਤਾਿਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗ,ੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ 

ਬੱਸ� ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ� ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ  ਇਜ਼ਾਜਤ, ਟਰ�ਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲ� 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ.  ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਬੱਸ� ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ, ਟਰ�ਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਗ, 
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ਪੰਜਾਬ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੋਵੇਗੀ,  ਯਾਤਰੀਆ ਂਦ ੇਵਹੀਕਲ� ਿਜਵ� ਿਕ ਟੈਕਸੀ, ਕੈਬ, ਸਟੇਜ਼ 

ਕੈਰੀਅਰਜ, ਟ�ਪ ੂਟਰੈਵਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰ� ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁਦ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤ ੇਅਪਲਾਈ ਕਰਕ ੇਈ ਪਾਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ,  

ਯਾਤਰੀਆ ਂਦੇ ਵਹੀਕਲ ਿਜਵ� ਟੈਕਸੀ, ਕੈਬ, ਸਟੇਜ਼ ਕੈਰੀਅਰਜ, ਟ�ਪ ੂਟਰੈਵਲਰਜ਼ ਅਤ ੇਕਾਰ� ਦੀ  ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਿਬਨ� 

ਿਕਸ ੇਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ।  ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਾਈ-ਸਾਈਕਲ, ਿਰਕਸ਼ਾ ਅਤ ੇਆਟ-ੋਿਰਕਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਟਰ�ਸਪੋਰਟ 

ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਮੁਤਾਿਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ,  ਦ-ੋਪਹੀਆ ਵਹੀਕਲ� ਤ ੇ1+1 ਯਾਤਰੀਆ ਂਨੂੰ  

ਟਰ�ਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ.ਮੁਤਾਿਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਹੀਕਲ� ਤੇ 1+2 

ਯਾਤਰੀਆ ਂਨੂੰ  ਟਰ�ਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲ� ਜਾਰੀ    ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਮੁਤਾਿਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਰੀਦਾਰੀ, ਦਫਤਰ 

ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ� ਤੇ  ਜਾਣ ਵਾਸਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ 

ਵਹੀਕਲ� ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰ ਜ� ਿਜਲੇ 

ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ   ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਿਕ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ� ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤ ੇਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਵੱਖਰ ੇਤੌਰ ਤੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ   ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦੁਕਾਨ� ਦ ੇਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪ�ਡ ੂਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਮਾੱਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ� ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ 

ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇ   ਸਾਰੀਆ ਂਦੁਕਾਨ� ਸਵੇਰ ੇ07:00 ਵਜ ੇਤ� ਲੈ ਕ ੇਸ਼ਾਮ 07:00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਹੀ ਖੋਲੀਆ ਂਜਾ  ਸਕਣਗੀਆ,ਂ 

ਨਗਰ ਿਨਗਮ/ ਨਗਰ ਕ�ਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਆ�ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਦੁਕਾਨ�  ਸਵੇਰ ੇ09:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 

05:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱ ਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ� ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨ� ਿਜਵ� ਿਕ (ਆਟਾ ਚੱਕੀਆ,ਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁੱ ਧ, ਡੇਅਰੀ, ਫਲ 

ਅਤੇ  ਸਬਜ਼ੀਆ,ਂ ਦਵਾਈਆ ਂ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ� ਆਿਦ, ਕਿਰਆਨਾ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ/ਜਾਨਵਰ�  ਦੀ  ਖੁਰਾਕ, ਖਾਦ, ਬੀਜ 

ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ ੇਸੰਦ ਆਿਦ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤ ੇਬਾਅਦ  ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਦ ੇਕਰਿਫਊ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਕੇਵਲ ਦੁੱ ਧ, ਡੇਅਰੀ, ਅਤ ੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਆਿਦ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ� ਸਵੇਰ ੇ05:00 ਵਜ ੇਤ� ਖੋਲੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, 

ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਿਨਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਲੈਬੋਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ   ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ� ਤੇ ਸੇਵਾਵ� 

ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਸ ੇਿਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮ� ਦੀ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨ�ਦਾਰ�/ਮਾਲਕ� ਨੂੰ  

ਹਦਾਇਤ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ 

ਿਕ� ਜ ੋਹੁਣ ਪੂਰ ੇਿਜਲੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ� ਖੋਲਣ ਦੀ ਰੋਸਟਰ ਪਾਿਲਸੀ ਖਤਮ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਸਾਰੀਆ ਂਦੁਕਾਨ� ਨੂੰ  ਖੁੱ ਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਿਜਲੇ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਟਵ ਕੇਸ ਵੀ ਿਰਪੋਰਟ ਹ ੋਰਹ ੇਹਨ। ਿਲਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਕੱਤੇ 

ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਿਬਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੋਜ�ਦਾ ਹ ੈਿਕ 

ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ ੇਅਤ ੇਸ਼ਿਹਰੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ�/ਮਾਰਿਕਟ� ਦੇ 

ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਨੂੰ  ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਦੁਕਾਨ� ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ/ਗਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਖਾਲੀ ਜਗਾ �ਪਰ 

ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹ� ਰੱਖਣਗ ੇਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ, ਉਹਨ� ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਜੰਨ� ਿਕ 
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ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਜਗਾ ਨੂੰ  ਗਾਹਕ� ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕ ੇਖੜ ੇਹੋਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗ ੇਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਿਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ�/ਮਾਰਿਕਟ� ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇ

ਮੁਲਾਜਮ� ਨੂੰ  ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਘਰ ਤ� ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਆਪਣ ੇਪੱਧਰ ਤ ੇਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ 

ਵਲ� ਛੱਡ ਕ ੇਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨਗ ੇਅਤੇ ਆਪਣ ੇਵਹੀਕਲ� ਨੂੰ  ਦੁਕਾਨ� ਅੱਗ ੇਸਾਰਾ ਿਦਨ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗਾ 

ਆਮ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕ ੇਖੜ ੇਹੋਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵ।ੇ 

, ਿਜਹੜ ੇਦੁਕਾਨਦਾਰ/ਸੇਲਜ ਮੈਨ ਨੂੰ  ਿਕਸ ੇਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਿਲਆਉਣਾ ਪ�ਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ ੇ

ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਦੁਕਾਨ ਦ ੇਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰਕ,ੇ ਿਨਗਮ ਿਨਗਮ ਅਤ ੇਟੈ੍ਰਿਫਕ ਿਵਭਾਗ ਵਲ�  ਿਨਰਧਾਰਤ ਥਾਵ�/ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ� �ਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨਗ।ੇ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ਗਏ ਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੁਕਾਨ� ਦੇ ਬਾਹਰ 

ਪਏ ਸਮਾਨ ਅਤ ੇਵਾਹਨ� ਦਾ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਸ ਨੂੰ  ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਗਰ ਿਨਗਮ, 

ਨਗਰ ਕ�ਸਲ ਅਤ ੇਟੈ੍ਰਿਫਕ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ 29 ਮਈ ਤ� ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨ�  ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਿਹਨਣ ਤ ੇ500/- ਰੁਪਏ, ਦੁਕਾਨ� ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ 

2,000/- ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ� ਲਈ, ਜਨਤਕ ਥਾਵ� ਤੇ ਥੁੱ ਕਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 500/- ਰੁਪਏ, ਵਾਹਨ� ਦੇ ਮਾਲਕ� ਵਲ� ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ 

ਨਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ  ਤੇ  ਬੱਸ� ਲਈ  3,000/- ਰੁਪਏ, ਕਾਰ� ਲਈ 2,000/- ਰੁਪਏ, ਆਟ-ੋਿਰਕਸ਼ਾ/ਦ-ੋਪਹੀਆ ਂਲਈ) 500/- ਰੁਪਏ, ਘਰ 

ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 2,000/-ਰੁਪਏ, ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਬਜ਼ਾਰ�/ਮਾਰਿਕਟ� ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜਗਾ ਤੇ 

ਰੇਹੜੀ/ਫੜੀ/ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੈਨ ਨੂੰ  ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਨਗਰ ਿਨਗਮ/ਨਗਰ ਕ�ਸਲ ਵਲ� ਸਟਰੀਟ ਵੈਨਿਡੰਗ 

ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਜਗਾ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਤ ੇਹੀ ਰੇਹੜੀ/ਫੜੀ/ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜਸ 

ਲਈ ਨਗਰ ਿਨਗਮ, ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਟੈ੍ਰਿਫਕ ਿਵੰਗ ਨਾਲ ਸ�ਝ ੇਤੌਰ ਤ ੇਤੁਰੰਤ ਪਲੈਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਲਈ ਵੱਖਰ ੇਤੌਰ ਤੇ 

ਪਰਿਮਟ/ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਹੜੀ/ਫੜੀ/ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੈਨ ਿਕਸ ਸਥਾਨ 

ਤੇ, ਿਕੰਨੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਲਈ ਅਤ ੇਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕ ੇਖੜ ੇਹੋਣਗ ੇਤ� ਜ਼ ੋਆਮ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ 

ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵ।ੇ 

ਉਨ� ਦੱ◌ੋਿ◌ਸਆ ਿਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ� ਿਵੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤ ੇਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ  ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ,ੇ ਿਜਲੇ ਿਵੱਚ 

ਪ�ਦੀਆ ਂਸਬਜ਼ੀ/ਫੱਲ ਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਮ ਲੋਕ� ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭੀੜ ਰਿਹੰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇੱਥ ੇਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕ ੇਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤ ੇਚੁਣੋਤੀਪੂਰਨ ਹ।ੈ ਇਸ ਨੂੰ  ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਵਾਰ ਢੁੱ ਕਵ� ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੰਡੀਆ ਂਨੂੰ  

ਇੱਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਾਵ� ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਰੇਹੜੀਆ ਂਅਤੇ ਫੜੀਆ ਂਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵੀਆ ਂਥਾਵ� ਿਨਰਧਾਰਤ 
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ਕਰਨੀਆ,ਂ ਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ�ਦ ੇਵਾਹਨ� ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ/ਪਾਰਿਕੰਗ ਅਤ ੇਆਮ ਲੋਕ� ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ  ਅਨੁਸਾਿਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ/ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਿਰਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਢੁੱ ਕਵ� ਪਲੈਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣਗ ੇਤ� ਜ਼ ੋਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤ ੇਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਨੂੰ  ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

ਉਨ� ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਠ� ਿਕਆ/ਂਦੁਕਾਨ�  ਸਬੰਧੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠ� ਕ/ੇਦੁਕਾਨ� ਸਵੇਰ ੇ08:00 ਵਜੇ ਤੋ◌ੋ◌ ਂਸ਼ਾਮ 

08:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱ ਲੇ ਰਿਹਣਗ,ੇ  ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ/ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਮੁਤਾਿਬਕ ਖੁੱ ਲਣ ਦੀ 

ਆਿਗਆ   ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕ� ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤ ੇਉਦਯੋਿਗਕ ਅਦਾਿਰਆ ਂਨੂੰ  ਸ਼ਿਹਰੀ ਜ� ਪ�ਡ ੂਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 

ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁੱ ਲ ਹੋਵੇਗੀ,  ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੂੰ  ਸ਼ਿਹਰੀ ਜ� ਪ�ਡ ੂਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁੱ ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, 

ਪਸ਼-ੂਪਾਲਣ ਅਤ ੇਪਸ਼-ੂਪਾਲਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਈ-ਕਮਰਸ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ 

ਹੋਵੇਗੀ, ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਪ�ਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਤਿਹਤ ਿਬਨ� ਿਕਸ ੇਪਾਬੰਧੀ ਦ ੇਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ 

ਹਰ ਸਮ� ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਤ� ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ-ੇਛੋਟ ੇਗਰੁੱ ਪ� ਿਵੱਚ ਸਮ� ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਤ� ਿਕ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਇੰਨ-

ਿਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਸਾਰ ੇਦਫਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ।ੇ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਜਗ� ਦੀ ਘਾਟ 

ਹੋਵ ੇਤ� ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ  ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਿਬਕ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹ ੋਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗ।ੇ ਇਸ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਿਜਲਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਪਣ ੇਅਦਾਰ ੇਿਵੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ  ਘੱਟ/ਿਨਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਸਮ� ਨੂੰ  ਘੱਟ ਕੀਤ ੇਿਬਨ� ਦਫਤਰੀ 

ਕੰਮ ਦ ੇਸਮ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ   

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 02 ਗੱਜ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤ ੇਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ  ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਸ ੇਤਰ� ਦੀ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇਤ� ਆਪਣ-ੇਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹ।ੈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਅਤੇ ਅਦਾਿਰਆ ਂਨੂੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਨਹ� ਹ।ੈ ਸਾਰ ੇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ�ਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜਮ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਕੰਮ� ਵਾਲੀ ਜਗ� ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਲਈ ਸਵੇਰ ੇ05:00 ਵਜ ੇਤ� ਲੈ ਕ ੇਰਾਤ ਦੇ 09:00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਆ-ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇੱਕ ਤ� ਦੂਜ ੇ

ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਧੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਈ-ਪਰਿਮਟ ਜ� ਵੱਖਰੀ 

ਪ�ਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੋਵਾ ਐਪ ਨੂੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਇਸ ਕੋਵਾ 

ਐਪ ਿਵਚ� ਸਵ-ੈਉਤਪਨ ਈ-ਪਾਸ  ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
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              ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ/ਸੰਸਥ� ਵਲ� ਉਕਤ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਤ� ਉਹ ਿਡਜਾਸਟਰ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਐਕਟ, 

2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤ� 60 ਤਿਹਤ ਸਜਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਰੁੱ ਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਿਹਤ ਕਾਨੂੰ ਨੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣ ੇਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਭਿਵੱਖ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜਰ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ 

ਉਮਰ ਤ� ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ, 10 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ , ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ� ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜ ੇਿਕ ਸ਼ੁਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ, 

ਿਕਡਨੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਸਾਹੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਆਿਦ ਤ� ਰੋਗ-ਗ�ਸਤ ਹਨ ਨੂੰ  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨਾ ਹੋਵ ੇਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ 

ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਿਬਨ� ਅਿਤ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤ� ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵ।ੇ 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸ਼ਨ(2 ਜੂਨ 1) ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.  ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਵ� ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦ ੇਹੋਏ। 

 

I/30191/2020  

ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ ਨੰਬਰ 2 

------ਕੋਿਵਡ -19 ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਨੂੰ  ਰੋਕ ਕ ੇਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਫਲ ---ਸ�ੀ ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ 

------ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਫਰਜ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਕਰ ੇਪਾਲਣਾ ਤੱਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕ�ਗ ੇਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ 

----- ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿਵੱਚ ਡਾਉਣਲੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਕੋਵਾ ਐਪ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 2 ਜੂਨ 2020-- ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵੱਲ�  ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਨੂੰ  ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਿਵਡ 

19 ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਅਨ� ਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕ ਕ ੇਿਮਸ਼ਨ 

ਫਿਤਹ ਨੂੰ  ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਿਦੱਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇ

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ�ੀ ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। ਉਨ� 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ 14 ਿਦਨ� ਦਾ ਏਕ�ਤਵਾਸ ਲਾਜਮੀ ਹ ੈਅਤ ੇ

ਅਗਰ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਏਕ�ਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਤ� ਉਸ; ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਪੰਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ� ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ   ਿਕਸ ੇਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਏਕ�ਤਵਾਸ 

ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਰਪੋਰਟ ਪਾਜਿਟਵ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਬਾਹਰ� ਆਏ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ  ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।   
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ਸ�ੀ ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਇਸ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਬੰਧ 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਿਜਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹ ੈਿਕ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਵੱਲ� ਬਣਾਏ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਇੰਨ ਿਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਅਗਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤ� ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਉਨ� ਨੂੰ  ਜੁਰਮਾਨ�  ਵੀ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣਗ।ੇ  ਉਨ� ਨ�  ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ�ਦ ੇਸਮ� ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਿਨਯਮ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ� ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਜਨਤਕ ਥਾਵ� ਤੇ ਥੁੱ ਕਣ ਤ� ਪ�ਹੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸਕਰਾਰ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀਆ ਂ

ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

  ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਗਰ ਅਸ� ਸਾਰ ੇਨਾਗਿਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਵਾਗ ੇਤ� ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੱਗ ੇਵੱਧਣ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ  ਤੋੜ ਸਕ�ਗ ੇ, 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਦਾ ਸਪਨਾ ਅਸ� ਸਾਿਰਆ ਂਨ�  ਿਮਲ ਕ ੇਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਤੱਦ ਹੀ ਸਫਲ 

ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਅਸ� ਸਾਰ ੇਿਮਲ ਕ ੇਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨੂੰ  ਹਰਾ ਿਦਆਂਗ।ੇ 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸ਼ਨ(2 ਜੂਨ2) ਸ�ੀ ਅਿਮਤ ਿਵੱਜ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ  ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ। 

 

 

 

 I/30223/2020   

ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .3 

---- ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ  8 ਹੋ◌ੋਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

-----ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 19 ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� 3 ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹ ੈਘਰ 

----ਹੁਣ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ 16 ਅਤੇ ਅੱਠ ਅੱਜ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆ�ਣ ਨਾਲ ਸੰਿਖਆ ਹੋਈ 24   

---ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿਹਰ ਨੂੰ  ਠੱਲ ਪਾ�ਣ ਲਈ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਨੂੰ  ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 2 ਜੂਨ  2020 ---ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ  8 ਲੋਕ� ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪ�ਾਪਤ 

ਹੋਈ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� 4 ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨ ਬਾਜਾਰ ਆਿਦ ਮੁਹੱਿਲਆ ਂਦੇ , ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪੰਡ ਸਾਦੀ ਪੁਰ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪ�ਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ , 
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ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਮੀਰਪੁਰ ਕਾਲੋਨੀ ਿਨਵਾਸੀ ਅਤ ੇਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾ◌ ੋਿਵਦੇਸ ਤ� ਆਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇਿਨ�ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਿਵੱਚ 

ਕੋਿਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਿਦੱਤੀ। 

ਉਨ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ 19 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ ਸਨ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� 3 

ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਨਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ  ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣ ੇਘਰ� ਨੂੰ  ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹ ੈਬਾਕੀ 16 ਲੋਕ ਅਤ ੇ8 ਲੋਕ� ਦਾ ਅੱਜ ਕਾਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆ�ਣ ਨਾਲ ਕੁਲ 24 ਲੋਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਨਾ 

ਪਾਜੀਿਟਵ ਹਨ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 1 ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਿਵੱਚ, 2 ਕਾਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 2 

ਕਾਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦਾ ਅੰਿ�ਰਤਸਰ ਿਵਖੇ ਇਲਾਜ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹ ੈਜਦ ਿਕ ਿਜਨ� ਦ ੋਲੋਕ� ਦਾ ਅੰਿ�ਰਤਸਰ ਿਵਖੇ ਇਲਾਜ ਚਲ 

ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਨ� ਿਵੱਚ� ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਿਨਵਾਸੀ ਜ ੋਿਵਅਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਿਜਲਾ ਅਿ�ਰਤਸਰ ਿਵਖ ੇਮੋਤ ਹ ੋਗਈ । ਉਨ� ਦੱਿਸਆ 

ਿਕ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਚੰਤਪੂਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ  ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ 

ਹ।ੈ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਵੀ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਸੁਰ ੂਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਿਜਸ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦ ੇਿਵਸਥਾਰ ਨੂੰ  ਰੋਕਣਾ ਹ।ੈ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਮਸਨ ਫਿਤਹ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ  ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� 

ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(2 ਜੂਨ 3) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 

 

 


