
 
ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 

7.43 ਲੱ੍ਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 
 ਬਜ ੰਡਾ, 5 ਮਈ-ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7.43 ਲੱ੍ਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। 
 ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਤੇਿ਼ੀ ਨਾਲ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਰੇਦਸ਼ ਜਦੱਤੇ 
ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਰੀਆਂ ਏਿਂ਼ਸੀਆਂ ਤੇਿ਼ੀ ਨਾਲ੍ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  
ਅਦਾਇਗੀ ਿੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
 ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫ ਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰਟਰੋਲ੍ਰ ਸ: ਮਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 
211359 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 189933 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ 169191 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, 
ਪੰਿ਼ਾਬ ਰਾਿ਼ ਗੋਦਾਮ ਜਨਗਮ ਨੇ 116856 ਅਤ ੇਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਜਨਗਮ ਨੇ 55385 ਮੀਜਟਰਕ ਟਲ੍ ਅਤ ੇ
ਜਨਿੱਿ਼ੀ ਿਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 805 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿ਼ਦ ਜਕ 519445 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ 
ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਚੋਂ ਜਲ੍ਫਜਟੰਗ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 

 
I/22323/2020 

 
ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 

ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 70 ਹੋਰ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਜਟਿ ਪਰਾਪਤ 
-231 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਕਾਇਆ 

-ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ 
-ਿ਼ੇਕਰ ਜਕਸੇ ਨੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜਨਯਮਾਂ ਨ ੰ  ਤੋਜਿਆ ਤਾਂ ਹੋਿੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ 

ਬਜ ੰਡਾ, 5 ਮਈ- 
 ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੇਿ਼ੇ ਨਮ ਜਨਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਿ਼ 70 ਹੋਰ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ 
ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਅੱਿ਼ ਪਰਾਪਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਜਟਿ ਜਮਲ੍ੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ 231 ਨਮ ਜਨਆਂ ਦੀਆਂ 
ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਇਸ ਿੇਲੇ੍ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਿ਼ਜਟਿ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ੍ ਜਗਣਤੀ 
36 ਹੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱ਼ ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਪੱਛਲੇ੍ ਜਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਿ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ 
ਪਰਤ ੇਸਨ ਅਤ ੇਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਦਾਖਲ੍ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ੍ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜਿਚ ਸਨ ਅਤ ੇਿ਼ਦੋਂ 
ਹੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜਿਚ ਤਬਦੀਲ੍ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ 
ਇੰਨਹ ਾਂ ਸਭ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੈ਼ੇ ਜਿਚ 
944 ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਜਟਿ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਜਮਲ੍ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ। 
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 ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਿ਼ੋ ਲੋ੍ਕ ਘਰਾਂ ਜਿਚ 
ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ੍ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਿੀ ਬਾਹਰੀ ਜਿਅਕਤੀ 
ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੀ ਬਾਕੀ ਪਜਰਿਾਰ ਤੋਂ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿ਼ੇਕਰ ਘਰ ਜਿਚ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ 
ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਜ ਸਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜਖਲ੍ਾਫ ਐਪੀਡੈਜਮਕ ਡਿ਼ੀਿ਼ ਐਕਟ 1897 ਅਤ ੇਜਡਿ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਿ਼ਮੈਂਟ 
ਐਕਟ 2005 ਤਜਹਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ। 
 ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਦੱਤ ੇਿ਼ਾ ਰਹੇ ਸਜਹਯੋਗ ਲ੍ਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਜਦਆਂ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਕੁਝ ਜਦਨ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿੈ ਿ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਿ਼ਾਿੇ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਆਪਸੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤ ੇਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

 
I/22322/2020 

 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 
ਜਦਨ ਜਿਚ ਦੋ ਿਾਰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ 

-ਤਾਂਕੀ ਇੱਥੇ ਰਜਹ ਰਹੇ ਲੋ੍ਕ ਰਜਹਣ ਸੁਰੱਜਖਅਤ 
-ਨਗਰ ਜਨਗਮ ਬਜ ੰਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਭਾਲ੍ੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜਿੰ਼ਮੇਿਾਰੀ 

ਬਜ ੰਡਾ, 5 ਮਈ- 
 ਬਜ ੰਡਾ ਜਿਚ ਬਣੇ ਜਤੰਨ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਚ ਜਦਨ ਜਿਚ ਦੋ ਿਾਰ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ 
ਦਿਾਈ ਦਾ ਜਛਿਕਾਅ ਕਰਿਾਇਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿ਼ੋ ਇੱਥ ੇਰਜਹਣ ਿਾਲੇ੍ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ ਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਲ੍ਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿ਼ਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ 
ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦੱਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸੈਨੇਟਾਈਿ਼ਰ ਦਾ ਜਛਿਕਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਕਾਰਿ਼ ਸਾਰੇ 
ਸੁਰੱਜਖਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਦ ੇ ਹੋਏ ਪੀਪੀਈ ਜਕੱਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ 
ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਹਤ ਸਲ੍ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ ਇੰਨਹ ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਲੋ੍ਕ ਪ ਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ ਰਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿ਼ਾਣ। 
 ਨਗਰ ਜਨਗਮ ਦੇ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਜਬਕਰਮਿ਼ੀਤ ਜਸੰਘ ਸੇ਼ਰਜਗੱਲ੍ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਨਗਰ ਜਨਗਮ 
ਬਜ ੰਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ ਲ੍, ਮਹਾਰਾਿ਼ਾ ਰਣਿ਼ੀਤ ਜਸੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ੍ ਯੁਨੀਿਰਜਸਟੀ ਅਤ ੇ
ਇੰਸਟੀਜਚਊਟ ਆਫ ਹਾਟਲ੍ ਮੈਨੇਿ਼ਮੈਂਟ ਬਜ ੰਡਾ ਜਿਖੇ ਬਣੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤ ੇ
ਸੈਨੇਟਾਈਿ਼ੇ ਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਿੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ 27 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥ ੇਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ ੋ
ਜਕ ਇੱਥ ੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਜਦਨ ਜਿਚ ਦੋ ਿਾਰ ਸਾਰੇ ਕਮਜਰਆਂ, ਿਾਰਡਾਂ, 
ਬਰਾਮਜਦਆਂ, ਖੱੁਲ੍ੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ, ਬਾਥਰ ਮ ਆਜਦ ਸਭ ਥਾਂਿਾਂ ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਇਪੋਕਲੋ੍ਰਾਇਡ ਦੀ 
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ਸਪਰੇਅ ਕਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫਰਸ ਤੇ ਦੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਇਪੋਕਲੋ੍ਰਾਇਡ ਦਾ ਪੋਚਾ 
ਲ੍ਗਾਇਆ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ। 
 ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 
ਸਫਾਈ ਕਾਰਿ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿ਼ਰ ਦੇ ਜਛਿਕਾਅ ਸਮੇਂ ਸਾਡ ੇਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਸਾਡੀ ਿੱਡੀ ਤਰਿ਼ੀਹ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿਰਜਿ਼ਤ ਖੇਤਰ ਜਿਚ ਿ਼ਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀਪੀਈ ਜਕੱਟ ਪਾ ਕੇ ਿ਼ਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਕਸੇ ਿੀ ਿਸਤ ਨ ੰ  ਛ ਹਣ ਨਾ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਕਸੇ 
ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਜਿਚ ਆਉਣ। 
 ਇੱਥ ੇਰਜਹ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਉੱਤਮ ਇੰਤਿ਼ਾਮ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇੱਥ ੇ
ਜਸਹਤ ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਮਲ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤ ੇਲ੍ਾਗ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 
I/22253/2020 

 
ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 

ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਸਮ ਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈ੍ਕਸ ਨ ੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 
ਿੱ਼ਿ਼ ਸਾਜਹਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਿਾਦ 

 ਬਜ ੰਡਾ, 5 ਮਈ : ਜਿਸ਼ਿ ਭਰ ਜਿਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲੇ੍ ਪਰਕੋਪ ਨਾਲ੍ ਪ ਰਾ 
ਸੰਸਾਰ ਜਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਦੇਖਦ ੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਿੱ਼ਿ਼-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਜ ੰਡਾ ਸ. ਕਮਲ੍ਿ਼ੀਤ ਲ੍ਾਂਬਾ ਦੀ ਰਜਹਨੁਮਾਈ ਹੇ  ਜਸਿਲ੍ ਿੱ਼ਿ਼ 
(ਸ.ਡ.)/ਸੀ.ਿ਼ੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਜ ੰਡਾ ਿਲ੍ੋਂ ਜਮਊਸੀਪਲ੍ 
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਜ ੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਰ ਲ੍ਾ, ਪੀ.ਐਲ੍.ਿੀ. ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ 
ਸਮੇਤ ਸਮ ਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈ੍ਕਸ, ਬਜ ੰਡਾ ਨ ੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਉਨਾਂ ਿਲ੍ੋਂ ਕੋਰਟ 
ਕੰਪਲੈ੍ਕਸ ਬਜ ੰਡਾ ਜਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਿੀ 
ਜਦੱਤੀ ਗਈ।   
 ਮਾਨਯੋਗ ਿੱ਼ਿ਼ ਸਾਜਹਬਾਨ ਨੇ ਜਮਊਸੀਪਲ੍ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਜ ੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ, ਚੀਫ਼ 
ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸ਼ਰੀ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸ਼ਰੀ ਜਿ੍ਰਤਪਾਲ੍ ਜਸੰਘ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ 
ਕੁਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਿਾਦ ਿੀ ਕੀਤਾ। ਜਿ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ 
ਕੰਪਲੈ੍ਕਸ, ਬਜ ੰਡਾ ਨ ੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।  
I/22254/2020 

 
ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 

ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੱੁਲ੍ਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿੀਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਿ਼ਾਰੀ-ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟਰੇਟ 
-ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਤੋਂ 11 ਿਿ਼ੇ ਤੱਕ 

-ਿੱਖ ਿੱਖ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਜਦਨ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ 

https://eofficepbstate.punjab.gov.in/eFile/?x=vJieRbIpLjw1AU*2lxLi9akpUq2gjjwy
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-ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜਿ਼ਹ ੇਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਿੇਚਣਗੇ ਜਿ਼ਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਿੇ 
 
ਬਜ ੰਡਾ, 5 ਮਈ :  
ਬਜ ੰਡਾ ਜਜ਼ਲੇ੍ ਜਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਿਚ ਸੋਧ ਕਰਜਦਆਂ ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਟ ਨੇ ਨਿੇਂ ਹੁਕਮ 
ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟਰੇਟ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜਨਿਾਸਨ ਿਲ੍ੋਂ ਿ਼ਾਰੀ ਨਿੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ 
ਸਿੇਰੇ 11 ਿਿ਼ੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲ੍ਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇਿੱਖ ਿੱਖ ਸ਼ੇੇ੍ਰਣੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਿੱਖਰੇ ਿੱਖਰੇ ਜਦਨ ਜਨਰਧਾਜਰਤ 
ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ।  
 ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਟ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟੋਰ (ਹੋਲ੍ ਸੇਲ੍ ਅਤ ੇ ਰੀਟੇਲ੍), 
ਲੈ੍ਬੋਟਰੀਜ਼ ਅਤ ੇਡਾਇਗਨੋਸਜਟਕ ਸੈਂਟਰ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਐਤਿਾਰ ਪ ਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਖੱੁਲ੍ਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਡੇਅਰੀ, ਜਮਲ੍ਕ 
ਜਚਜਲੰ੍ਗ/ਕੁਲੈ੍ਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਸ਼ ਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ, ਪੋਲ੍ਟਰੀ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਬੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ੇਪੋਲ੍ਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤ ੇ
ਜਿਚ 6 ਜਦਨ ਖੱੁਲ੍ਣਗੀਆਂ। ਕਜਰਆਣਾ ਸਟੋਰ ਅਤ ੇਬੇਕਰੀ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਿੀਰਿਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਚ ਜਸਰਫ 4 ਜਦਨ 
ਖੱੁਜਲ੍ਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਲੈ੍ਕਟਰਾਜਨਕਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਸਟੋਰ, ਆਪਟੀਕਲ੍ 
ਸਟੋਰ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਸ ਅਤ ੇਮੋਬਾਇਲ੍ ਆਇਲ੍ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਮੰਗਲ੍ਿਾਰ ਅਤ ੇਬੁੱ ਧਿਾਰ ਨ ੰ  ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਖ ਕੇਿਲ੍ 2 ਜਦਨ ਹੀ ਖੱੁਲ੍ਣਗੀਆਂ।  
 ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹਾਰਡਿੇਅਰ, ਪਲ੍ਾਈਿੁੱ ਡ, ਸ਼ਰਟਜਰੰਗ ਸਟੋਰ, ਪੇਂਟਸ ਸਟੋਰ, 
ਆਇਰਨ, ਰੇਤ, ਬਜ਼ਰੀ ਸਟੋਰ, ਸੀਜਮੰਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਲੈ੍ਕਟਰੀਕਲ੍ਜ਼ (ਜਬਿ਼ਲ੍ੀ) ਦੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਮਿਾਰ ਅਤ ੇਿੀਰਿਾਰ ਹਫਤ ੇ ਜਿਚ ਕੇਿਲ੍ 2 ਜਦਨ ਹੀ ਖੱੁਲ੍ਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੱਪਿੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, 
ਪਰਦ ੇਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰ ਪੇਂਟ ਸਟੋਰ, ਤੋਲ੍ੀਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ੇਰੇਡੀਮੈਂਟ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ 
ਅਤ ੇਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨ ੰ  ਨ ੰ  ਹਫ਼ਤ ੇਜਿਖ ਕੇਿਲ੍ 2 ਜਦਨ ਹੀ ਖੱੁਲ੍ਣਗੀਆਂ।  
ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੱੁਲ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 11 ਿਿ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਜਦਨ 
ਨ ੰ  ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ੀ ਿ਼ਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਐਤਿਾਰ ਿਾਲੇ੍ ਜਦਨ ਪ ਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਿ਼ ੋ
ਸ਼ਜਹਰ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕੇ।  
 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿ਼ਾਰੀ ਕਰਜਦਆਂ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਆਮ ਲੋ੍ਕ ਕੇਿਲ੍ ਸਿੇਰੇ 7 
ਤੋਂ 11 ਿਿ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਿ਼ਾਣਾ 
ਹੋਿੇਗਾ।ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲ੍ਾਜ਼ਮੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਿ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤ ੇ
ਆਪਸੀ ਦ ਰੀ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਖਆਲ੍ ਰੱਖੇ। 
ਜਕਸੇ ਨ ੰ  ਿੀ ਬੇਕਰੀ ਿ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤ ੇਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ 
ਘਰ ਮੁਿ ਿ਼ਾਓ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੋ ਘਰੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰਨ। 
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਿਕਫੇ ਤੇ ਸਰਕਲ੍ ਲ੍ਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਗਰਾਹਕਾਂ ਜਿਚ ਸਮਾਜਿ਼ਕ 
ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਿ਼ਾ ਸਕੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ 
ਹੋਿੇ ਅਤ ੇਉਹ ਅਜਿ਼ਹ ੇਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਿੇਚਣਗੇ ਜਿ਼ਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਿੇ।  



ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਂਡ ਸਾਇਨੇਟਾਇਿ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਦੁਕਾਨ ਜਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲ੍ਾ ਹਰ ਗਰਾਹਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ 
ਨਾਲ੍ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਿੀ ਗਰਾਹਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਚ ਰੱਖੀ ਜਕਸੇ ਿਸਤ ਿ਼ਾਂ ਹੋਰ ਚੀਿ਼ ਨ ੰ  ਛ ਹੇ ਨਾ।ਦੁਕਾਨਦਾਰ 
ਗਰਾਹਕ ਨ ੰ  ਜਡਿ਼ਜਟਲ੍ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰੇ।ਨਗਦੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਅਦ ਗਰਾਹਕ ਅਤੇ 
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੋਨੋਂ  ਹੱਥ ਅਲ੍ਕੋਹਲ੍ ਿਾਲੇ੍ ਸੈਨੇਟਾਈਿ਼ਰ ਨਾਲ੍ ਸਾਫ ਕਰਨ। ਗਰਾਹਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕਪਿੇ ਦੇ ਬੈਗ ਲੈ੍ ਕੇ ਿ਼ਾਣ 
ਅਤ ੇਇੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਜਿਚ ਸਾਬਣ ਸੋਡ ੇਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋ ਜਲ੍ਆ ਿ਼ਾਿੇ। ਇੰਨਹ ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ।    
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਟ ਨੇ ਕਾਰਿ਼ਕਾਰੀ ਮੈਜਿ਼ਸਟਰੇਟਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਦੱਤ ੇਹਨ ਜਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਕ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੰ੍ਘਣ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿ਼ਸ ਨੇ ਿੀ ਉਲੰ੍ਘਣ ਕੀਤਾ ਉਸ 
ਜਖਲ੍ਾਫ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ੍ ਜਿਚ ਜਲ੍ਆਂਦੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ। 
I/22388/2020 

 

 

 


