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---- ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਿ  ੀਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਆਏ 4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟ   

---- ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ ਿੱ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟ  ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸੰਜਿਆ ਹੋਈ 81 ਅਤ ੇ3 ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ 

ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਮੋਤ  

---- ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ ਪੰਿਾਬ ਨ ੰ  ਬਣਾਇਆ ਿਾ  ੇਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ  

ਪਠਾਨਕੋਟ, 4 ਿ ਨ  2020 ---ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਿ  ੀਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ ਿੱ ਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੈਿੀਕਲ 

ਜਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟ  ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ ਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਜਿਆ 81 ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ ਿਦ ਜਕ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟ  ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਿਜਹਰਾ ਜਿਪਟੀ 
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ।  

 ਉਨਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ 81 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟ  ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾ 
ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਜਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ 43 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ  ਾਈਰਸ ਤੋਂ ਜਰਕ ਰ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕ ੇਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ

ਘਰਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਆਪਣ ੇਪਜਰ ਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਰਜਹ ਰਹੇ ਹਨ। 35 ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ ਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟ  ਮਰੀਿ ਹਨ 

ਜਿਨਰ ਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ ਿੇ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅਿੱਿ  ੀਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਿੋ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ 
ਪਾਿੀਜਟ  ਆਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਿ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ ਿੱ ਚ ਸਨ ਉਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਮਰੀਿ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਦ ੇ

ਲਿੱ ਛਣ ਸਨ ਿਦ ਮੈਿੀਕਲ ਕਰ ਾਇਆ ਜਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟ  ਪਾਇਆ ਜਗਆ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਿੱਕ ਜ ਅਕਤੀ 
ਪਰ ਾਸੀ ਮਿਦ ਰ ਹੈ।  

    ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਨ ੰ  ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ  ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਸੁਰ  ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਉਦੇਸ ਪੰਿਾਬ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨ ੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਜਮਸਨ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਪ ਰੀ 
ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਾਗਰੁਕ ਰਹੀਏ । ਭੀੜ  ਾਲੀਆ ਂਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਆਜਦ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਅਜਤ ਿਰ ਰੀ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ।ੇ ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਆਪਣ ੇਘਰ ਅਤ ੇਪਜਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਜਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਸੋਸਲ ਜਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿੋ।  

 ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਿਾ. ਜ ਨੋਦ ਸਰੀਨ ਜਸ ਲ ਸਰਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੋ 30 ਮਰੀਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ ਿੱ ਚ ਹਨ 

ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਚੰਤਪ ਰਨੀ ਮੈਿੀਕਲ ਕਾਲਿ ਜ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿਦ ਜਕ 5 

ਲੋਕ ਜਿਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਅੰਜਿ੍ਰਤਸਰ, 1 ਕਰੋਨਾ ਪਾਿੀਜਟ  ਦਾ ਇਲਾਿ ਫੋਰਜਟਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਦਾ 
ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਜ ਿੇ ਚਲ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆ ਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾ ਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਸਹਤ 

ਜ ਭਾਗ  ਿੱਲੋਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ।ੇ  

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(4 ਿ ਨ 1) ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਿਜਹਰਾ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(4 ਿ ਨ 2) ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦ ੇਹੋਏ ਿਾ. ਜ ਨੋਦ ਸਰੀਨ ਜਸ ਲ ਸਰਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ।  
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---- ਏਅਰਪੋਰਟ ਤ ੇਆਉਂਣ ਅਤ ੇਿਾਣ  ਾਲੇ ਹਰੇਕ ਜ ਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਿੀਕਲ- ਿਾ. ਆਜਦਿੱਤੀ ਸਲਾਰੀਆ 

---- ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਲਈ ਆਓ ਜਮਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਜਹਯੋਗ  

----  ੀਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤ ੇਲਏ  

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 4 ਿ ਨ  2020 --- ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ ਅਧੀਨ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ ਿੱ ਚ ਪ ਰੀ 
ਸਾ ਧਾਨੀ ਰਿੱਿੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਿਜਹਰਾ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦਸੇਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਿੱ ਥ ੇਜਿਲਾ 
ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ ਿੱ ਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਕ ੇਲਗਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜ ਅਕਤੀ ਿੋ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥ ੇਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ ਿੇ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਤ ੇ ੀ ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜ ਸੇਸ ਟੀਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਸ ਜਬਆ ਂਤੋਂ 
ਆਉਂਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਜਪਗ  ੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

  ੀਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਸਹਾਇਕ ਜਸ ਲ ਸਰਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਾ. ਅਜਦਿੱ ਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤ ੇਕੀਤੀ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਕਰੋਨਾ 
ਸਬੰਧੀ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਅਤ ੇਟੈਸਜਟੰਗ ਦਾ ਿਾਇਿਾ ਜਲਆ ਜਗਆ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤ ੇਆਉਣ  ਾਲੇ ਹਰੇਕ 

ਯਾਤਰੀਆ ਂ ਦਾ ਕਰੌਨਾ ਸਬੰਧੀ  ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆ ਂਦੀ ਮੈਿੀਕਲ ਸਕਰੀਜਨੰਗ  ੀ 
ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੈਿੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ  ਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿਿੱ ਠਣ ਲਈ ਪਰੇਜਰਤ  ੀ ਕੀਤਾ। 

ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅਿੱਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤ ੇ ਕੁਿੱ ਲ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਕਰੀਜਨੰਗ  ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਨ ੰ  ਕਾਮਯਾਂਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਸਾਿਾ ਸਾਜਰਆ ਦਾ ਫਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 
ਪੰਿਾਬ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਕਸ ੇ ੀ ਪਰਕਾਰ ਦ ੇਕਰੋਨਾ ਦ ੇਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਿਰ ਅੰਦਾਿ ਨਾ ਕਰ ਕੇ 

ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ ਦ ੇਜਧਆਨ ਜ ਿੱ ਚ ਜਲਆਈਏ ਤਾਂ ਿੋ ਕਰੋਨਾ  ਾਈਰਸ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ ਿਾ ਸਕੇ।  

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(4 ਿ ਨ 3) ਪਠਾਨਕਟੋ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਤ ੇਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਦੀ ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ 

ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦ ੇਹੋਏ ਿਾ. ਆਜਦਿੱ ਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਂਸਹਾਇਕ ਜਸ ਲ ਸਰਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ।  
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---- ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕਟੋ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਿੋਨ ਗਾਂਧੀ ਚੋਕ ਮਾਰਜਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੋਰਾ  
----ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਿਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦਿੱ ਤ ੇਜਨਰਦੇਸ  

---- ਅਪਣ ੇਜਿਲੇ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੀਏ-ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਲਰ  

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 4 ਿ ਨ  2020 --- ਅਿੱਿ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਿਜਹਰਾ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ  ਿੱਲੋਂ  ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ ਿੇ ਰੇਹੜੀ 
ਿੋਨ ਗਾਂਧੀ ਚੋਕ ਮਾਰਜਕਟ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਜ ਸੇਸ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ 
ਪਰਸਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦਸਾ ਜਨਰਦੇਸ  ੀ ਜਦਿੱ ਤ।ੇ ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਿਾ ਫਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਅਪਣਾ ਅਤ ੇਅਪਣੇ ਪਜਰ ਾਰ ਦਾ ਜਧਆਨ ਰਿੱਿੀਏ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਚਲਾਉਂਣ ਦਾ  ੀ ਇਹ 

ਹੀ ਉਦੇਸ ਹੈ ਜਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਿਾ  ੇਅਤ ੇਪੰਿਾਬ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ।ੇ ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ 

ਨ ੰ  ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਸਾਿੀ ਸਾਜਰਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਪਣ ੇਜਿਲੇ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ ਦੇ 
ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੀਏ।  

  ਇਸ ਮੋਕ ੇਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਿਜਹਰਾ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਰਜਫਓ 

ਿੁਿੱ ਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇ ਜਿਲਾ ਪਰਸਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਨ ੇਂ ਆਿਰਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਆਜਦ ਿੋਲੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਿੋ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਉਨਾਂ ਦ ੇਬਾਹਰ ਸੋਸਲ ਜਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਲਈ  ੀ ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ

ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨ ੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਿੋਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ  ੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਕੁਾਨਾਂ ਦ ੇਬਾਹਰ ਆਪਣਾ 
 ਾਹਨ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਰ ਰੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ  ੇਜਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਪਜਰ ਾਜਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿੋ ਸ ੇਰ ੇਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇ

 ਾਹਨ ਤ ੇਦੁਕਾਨ ਤ ੇਛਿੱਿ ਿਾ  ੇਅਤੇ ਸਾਮ ਨ ੰ  ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨ ੰ  ਘਰ ਲੈ ਿਾ  ੇਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ  ਾਹਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ੇ

ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗ।ੇ ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਗਰ ਅਜਤ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਜਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨ ੰ   ਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਆਪਣਾ  ਾਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਜਕੰਗ ਜ ਿੱ ਚ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ ਿੋ ਸਾਮ ਨ ੰ  ਿਾਣ ਲਿੱ ਜਗਆ ਂਆਪਣਾ  ਾਹਨ ਉੱਥੋਂ 
ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਾਲੀ ਸਪੇਸ ਨ ੰ  ਸੋਸਲ ਜਿਸਟੈਂਸ ਲਈ  ਰਜਤਆ ਂਿਾ ੇ, ਤਾਂ ਿੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ੇਆਉਂਣ 

 ਾਲੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੜ ੇਹੋਣ ਲਈ ਿਗਾ ਜਮਲ ਸਕੇ।  

   ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਦੇਿਣ ਜ ਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਕ ਰੇਹੜੀ ਿੋਨ ਜ ਿੱ ਚ ਿਰ ਰਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰੇਹੜੀਆ ਂਨ ੰ  ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ 

ਅਗਰ ਇਿੱਕ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਿਾਂ ਜਤੰਨ ਰੇਹੜੀਆ ਂਲਗਾਉਂਣ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ 
ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਰਸਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਿਲਦੀ ਹੀ ਰੇਹੜੀਆ ਂਆਜਦ ਨ ੰ  ਲਗਾਉਂਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਯੋਿਨਾ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਿਨਾਂ 
ਰੇਹੜੀਆ ਂਦੀ ਮਾਰਜਕਟ ਜ ਿੱ ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀਆ ਂਹੀ ਰੇਹੜੀਆ ਂਲਗਾਈਆ ਂਿਾਣਗੀਆ ਂਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਿਾਲੀ ਸਥਾਨ 

 ੀ ਛਿੱ ਜਿਆ ਿਾ ੇਗਾ ਤਾਂ ਿੋ ਰੇਹੜੀਆ ਂਦ ੇਅਿੱ ਗੇ 6 ਤੋਂ 7 ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਿੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਰਸਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ 
ਕ ਝ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ  ੀ ਜਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਕ  ਿੱ ਿ  ਿੱ ਿ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚੈਜਕੰਗ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇ ਅਤੇ ਦੇਜਿਆ ਿਾ  ੇਜਕ ਜਕਸ ੇਤਰਾਂ 
ਦੀ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ।  



ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਰਸਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਸਾਜਰਆ ਨ ੰ  ਿਰ ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਚਾਹੇ ਕਪੜ ੇਦਾ ਹੋ ,ੇ ਪਰਨਾ 
ਿਾਂ ਮਜਹਲਾ ਾਂ ਚੁੰ ਨੀ ਦਾ  ੀ ਪਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਬਿੱ ਸ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਿ ੇਮੁੰ ਹ ਚੋਂ ਜਨਕਲਣ  ਾਲਾ ਥੁਿੱ ਕ ਆਜਦ ਦ ਸਰੇ 

ਜ ਅਕਤੀ ਤ ੇਨਾ ਪ ੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਿਰ ਰ ਜਧਆਨ ਰਿੱ ਜਿਆ ਿਾ  ੇਜਕ ਪਬਜਲਕ ਦ ੇਜ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ 
ਦਾ ਜਿਆਲ ਰਿੱਿਣਾ ਪ ੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਆਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਚਲਾਨ  ੀ 
ਕਿੱ ਟ ੇਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(4 ਿ ਨ 4) ਰੇਹੜੀ ਿੋਨ ਗਾਂਧੀ ਚੋਕ ਮਾਰਜਕੰਗ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਜਨਰੀਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਿਜਹਰਾ 
ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ।   

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(4 ਿ ਨ 5) ਮਾਰਜਕਟ ਜ ਿੱ ਚ ਸਬਿੀ  ਚੇਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਕਰਜਦਆ ਂਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਿਜਹਰਾ ਜਿਪਟੀ 
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ।  
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---- ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਿਿੱਿ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਿ, 

ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਦਸਤਾਨੇ  ੰਿ ੇ 

---ਕੋਰਟ ਜ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਈ  ਸੋਸਲ ਜਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਿਮੀ  ਜਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸਨ ਿਿੱਿ  

 

ਪਠਾਨਕੋਟ, 4 ਿ ਨ  2020 --- ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਿਾਬ ਅਤੇ ਹਜਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸ਼ਰੀ 
ਕੰ ਲਿੀਤ ਜਸੰਘ ਬਾਿ ਾ, ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਿਿੱਿ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ  ਲੋਂ ਦਿੱ ਜਸਆ 

ਜਕ ਿ ਿੀਸੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਜ ਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ।  ਇਸ ਸਬੰਧ ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਿ 4 ਿ ਨ ਨ ੰ  ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਿਿੱਿ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਿਜਤੰਦਰਪਾਲ ਜਸੰਘ, ਸੀ.ਿੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕਿੱ ਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ,   ਲੋਂ ਜਿਲਾ ਕਜਚਹਰੀਆ ਂ

ਦੇ ਜ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ  ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਆਜਦ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ 

ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਬਚਾਓ ਲਈ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਿ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ।  ਜਿਲਾ ਅਤ ੇਸ਼ੈਸਨ ਿਿੱਿ ਪਠਾਨਕੋਟ  ਲੋਂ ਦਿੱ ਜਸਆ 

ਜਗਆ ਜਕ ਕੋਰਟ ਜ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਿਮੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਜਫਜਿਕਲ ਜਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ 
ਕੋਰਟ ਜ ਿੱ ਚ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾ ਜ ਿੱ ਚ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਿਣ ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਜ ਿੱ ਚ ਸਫਾਈ 

ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਲਈ  ੀ ਿਰ ਰੀ ਪਰੰ ਬਧ ਜਕਤੇ ਗਏ ।  

 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(4 ਿ ਨ 6) ਸ਼ਰੀ ਕੰ ਲਿੀਤ ਜਸੰਘ ਬਾਿ ਾ, ਜਿਲਾ ਅਤ ੇਸ਼ੈਸਨ ਿਿੱਿ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੇ ਾ ਾਂ 
ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਿ, ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਦਸਤਾਨੇ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ।  

    

    

 

    


