
 
ਹੁਕਮ- 

  ਕੋਿਵਡ-19 (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਵਾਇਰਸ ਵੱਲ�  ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱਚ ਦਿਹਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  ਵੀ 

ਮਹ�ਮਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਸਾਰਨ�  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਦੀ 

ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ 3062-85/ ਐਮ.ਸੀ-4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ 23-03-2020 ਰ�ਹੀ ਿਜਲ�ਾ 

ਜਲੰਧਰ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਨਰੋਈ 

ਿਸਹਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ� ਦੀ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਤਾਜੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੱਲ ਿਮਲਦੇ ਰਿਹਣ।  

ਇਹ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੱਲ� ਦੇ ਰੇਟ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ-ਸਮਾਨਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਦਕੱਤ 

ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਜਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਫੱਲ� ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹਰ ਰੋਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਿਮਤੀ 01-04-2020 ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਚੂਨ ਤ� ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ/ਫੱਲ� ਦੇ ਵੱਧ ਤ� 

ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਮਟ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਰੇਟ ਤ� ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇ ਤ� ਇਸ ਤ� 

ਸਸਤਾ ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤ� ਮਿਹੰਗਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬਜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤ� 

ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਜ� ਫੱਲ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਤ� ਉਸਦਾ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਜਬਤ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਸਖਤ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ :- 
 

ਲੜੀ ਨੰ ਿਕਸਮ ਰੇਟ  ਪ�ਤੀ ਿਕਲੋ 
13 ਬੰਦ ਗੋਭੀ 25 ਰੁਪਏ 
14 ਿਕਨੂ  40 ਰੁਪਏ 
15 ਕੇਲਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ 
16 ਪਪੀਤਾ 60 ਰੁਪਏ 
17 ਅੰਗੂਰ 60 ਰੁਪਏ 
18 ਅਨਾਨਾਸ 30 ਰੁਪਏ 
19 ਸੇਬ 120 ਰੁਪਏ 
20 ਬ�ਗਣ 25 ਰੁਪਏ 
21 ਿਭੰਡੀ 70 ਰੁਪਏ 
22 ਮੂਲੀ 20 ਰੁਪਏ 
23 ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ 20 ਰੁਪਏ 
24 ਧਨੀਆ 20 ਰੁਪਏ 
25 ਕਰੇਲਾ 60 ਰੁਪਏ 

 
 

ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ 

ਜਲੰਧਰ। 

ਿਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ 4880-90 /ਐਮ.ਸੀ-4/ਐਮ.ਏ  ਿਮਤੀ-01.04.2020 

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ:- 

1. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ, ਜਲੰਧਰ 

2. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਿਲਸ, ਜਲੰਧਰ/ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ, ਜਲੰਧਰ (ਿਦਹਾਤੀ) 

3. ਿਜਲ�ਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ 

4. ਿਜਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ 

5. ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ 

        ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹੱਤ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 
ਵਾ. ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ 

ਜਲੰਧਰ। 
 

ਲੜੀ ਨੰ ਿਕਸਮ ਰੇਟ  ਪ�ਤੀ ਿਕਲੋ 

  1 ਿਪਆਜ 40 ਰੁਪਏ 

2 ਟਮਾਟਰ 30 ਰੁਪਏ 

3 ਆਲੂ 30 ਰੁਪਏ 

4 ਗੋਭੀ 20 ਰੁਪਏ 

5 ਅਦਰਕ 110 ਰੁਪਏ 

6 ਲਸਣ 140 ਰੁਪਏ 

7 ਘੀਆ ਲੋਕੀ 25 ਰੁਪਏ 

8 ਖੀਰਾ 20 ਰੁਪਏ 

9 ਮਟਰ 45 ਰੁਪਏ 

10 ਗਾਜਰ 40 ਰੁਪਏ 

11 ਿਮਰਚ 70 ਰੁਪਏ 

12 ਿਨੰਬੂ 60 ਰੁਪਏ 


