ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ
ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਜਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਿ਼ਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਬਜ ੰ ਡਾ 7 ਿਈ ( ) ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਿ਼ਾਰੀ ਿ਼ੁਕਿਾਂ ਤਜਿਤ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸਨ੍ਰ ਬਜ ੰ ਡਾ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨ੍ਵਾਸਨ੍ ਵੱ ਲ੍ੋਂ
ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜਨ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ਼੍ੁਸਾਰ ਜਸਵਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ੍ ਡਾ ਅਿਰੀਕ ਜਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਿੇ

ਆਪਣੇ ਰਾਿ਼ਾਂ ਨ੍ੂੰ ਿ਼ਾ ਰਿੀ

ਪਰਵਾਸੀ ਲ੍ੇ ਬਰ ਦੀ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਿ਼ਾਂਚ ਕਰਨ੍ ਲ੍ਈ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਨ੍ੂੰ ਰਵਾਨ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ । ਇਸ ਿੌਕੇ ਡਾ
ਸੰ ਧੂ ਨ੍ੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿ਼ਿੜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲ੍ੇ ਬਰ ਟਰੇਨ੍ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ੍ੂੰ ਪਰਤ ਰਿੀ ਿੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨ੍ਗੀ ਤੋਂ
ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਜ ਤ ਟੀਿਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਿ਼ਾਂਚ ਉਪਰੰ ਤ ਿੌਕੇ ਤੇ ਿੀ ਸਰਟੀਜਿਕੇਟ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਿ਼ਾਵੇਗਾ, ਪਰਵਾਸੀ ਲ੍ੇ ਬਰ ਦੀ ਿ਼ਾਂਚ ਲ੍ਈ ਕ਼ੁੱ ਲ੍ ਜਤੰ ਨ੍ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਟੀਿਾਂ ਲ੍ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ੍। ਇਸ ਿੌਕੇ ਜਸਵਲ੍
ਸਰਿ਼ਨ੍ ਡਾ ਅਿਰੀਕ ਜਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਟੀਿਾਂ ਨ੍ੂੰ ਜਨ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜਕ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧਰਿ ਿਾਨ੍ਵ ਸੇਵਾ ਿੈ। ਪਰਵਾਸੀ
ਲ੍ੇ ਬਰ ਦੀ ਸਕਰੀਜਨ੍ੰਗ ਦੌਰਾਨ੍ ਆਪਣੀ ਜਡਊਟੀ ਬੜੇ ਿੀ ਸੰ ਿ਼ੀਦਾ ਿੋ ਕੇ ਜਨ੍ਭਾਈ ਿ਼ਾਵੇ, ਚੈਕਅੱ ਪ ਸਿੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਲ੍ੇ ਬਰ ਨ੍ੂੰ

ਿਾਸਕ ਲ੍ਗਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ, ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜਡਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਿੱ ਥ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਸਿਤ ਜਸੱ ਜਖਆ ਜਦੱ ਤੀ ਿ਼ਾਵੇ। ਇਸ
ਿੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ੍ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕ਼ੁੰ ਦਨ੍ ਕ਼ੁਿਾਰ ਪਾਲ੍ ਅਤੇ ਅਰਬਨ੍ ਨ੍ੋਡਲ੍ ਅਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਜਿਲ੍ ਬਾਂਸਲ੍
ਅਤੇ ਿਾਸ ਿੀਡੀਆ ਟੀਿ ਦੇ ਨ਼੍ੁਿਾਇੰ ਦੇ ਵੀ ਿਾਿ਼ਰ ਸਨ੍ ।
I/22857/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ
ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਏਿ਼ੰ ਸੀਆਂ ਨ੍ੇ ਕੀਤੀ 8.01ਲ੍ੱਖ ਟਨ੍ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
1248 ਕਰੋੜ ਰ਼ੁਪਏ ਦੀ ਿੋ ਚ਼ੁੱ ਕੀ ਿੈ ਜਕਸਾਨ੍ਾਂ ਨ੍ੂੰ ਅਦਾਇਗੀ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 7 ਿਈ-ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਿ਼ੁਣ ਤੱ ਕ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਏਿ਼ੰ ਸੀਆਂ 8. 01 ਲ੍ੱਖ ਟਨ੍ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ

ਚ਼ੁੱ ਕੀਆਂ ਿਨ੍। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜਬਨ੍ਾਂ ਜਕਸੇ ਸਿੱ ਜਸਆਂ ਦੇ 1248 ਕਰੋੜ ਰ਼ੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਜਕਸਾਨ੍ਾਂ ਨ੍ੂੰ ਿੋ ਚ਼ੁੱ ਕੀ ਿੈ।
ਇਿ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸਨ੍ਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨ੍ਵਾਸਨ੍ ਨ੍ੇ ਜਦੱ ਤੀ ਿੈ।

ਂ ਸੀਆਂ ਤੇਿ਼ੀ ਨ੍ਾਲ੍ ਖਰੀਦ ਕਰਨ੍ ਦੇ ਨ੍ਾਲ੍-ਨ੍ਾਲ੍ ਜਕਸਾਨ੍ਾਂ ਨ੍ੂੰ
ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸਨ੍ਰ ਨ੍ੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸਾਰੀਆਂ ਏਿ਼
ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ੍। ਉਿਨ੍ਾਂ ਇਿ ਵੀ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨ੍ਾਂ ਨ੍ੂੰ ਭਜਵੱ ਖ ਜਵਚ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰ ਧੀ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ
ਦੀ ਜਦੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਨ੍ਿੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱ ਤੀ ਿ਼ਾਵੇਗੀ।
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਿੂਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਸ: ਿਨ੍ਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਿਾਨ੍ ਨ੍ੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪਨ੍ਗਰੇਨ੍ ਨ੍ੇ ਿ਼ੁਣ ਤੱ ਕ 222775 ਿੀਜਟਰਕ
ਟਨ੍, ਿਾਰਕਿੈਡ ਨ੍ੇ 206038 ਿੀਜਟਰਕ ਟਨ੍, ਪਨ੍ਸਪ ਨ੍ੇ 182573 ਿੀਜਟਰਕ ਟਨ੍, ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਰਾਿ਼ ਗੋਦਾਿ ਜਨ੍ਗਿ ਨ੍ੇ
125250 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਨ੍ਗਿ ਨ੍ੇ 59554 ਿੀਜਟਰਕ ਟਲ੍ ਅਤੇ ਜਨ੍ਿੱਿ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨ੍ੇ 905 ਟਨ੍ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਉਿਨ੍ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਿੰ ਡੀਆਂ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਿ਼ੁਕੰਿਲ੍ ਿਨ੍ ਤੇ ਜਕਸਾਨ੍ਾਂ ਨ੍ੂੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਜਦੱ ਕਤ ਨ੍ਿੀਂ ਆਉਣ ਜਦੱ ਤੀ ਿ਼ਾਵੇਗੀ।
I/22854/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ
2 ਿੋਰ ਪਾਜਿ਼ਜਟਵ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਨ੍ਾਲ੍ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਕਰੋਨ੍ਾ ਨ੍ਾਲ੍ ਲ੍ੜ ਰਿੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 39 ਿੋਈ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 7 ਿਈ (

) ਬੀਤੀ ਰਾਤ 76 ਿੋਰ ਕਰੋਨ੍ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਜਰਪੋਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈਆਂ ਿਨ੍। ਇਿ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ

ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸਨ੍ਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨ੍ਵਾਸਨ੍ ਨ੍ੇ ਜਦੱ ਤੀ ਿੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਜਵਚੋਂ 74 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨ੍ੈਗੇਜਟਵ ਅਤੇ
2 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪਾਜਿ਼ਜਟਵ ਆਈ ਿੈ। ਇਸ ਨ੍ਾਲ੍ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਕਰੋਨ੍ਾ ਜਖਲ੍ਾਿ ਲ੍ੜ ਰਿੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਵੱ ਧ ਕੇ 39 ਿੋ
ਗਈ

ਿੈ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸਨ੍ਰ ਨ੍ੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿ਼ੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪਾਜਿ਼ਟਵ ਆਈ ਿੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇਕ ਿ਼ੈਸਿਲ੍ੇ ਰ ਤੋਂ

ਪਰਜਤਆ ਸੀ ਿ਼ਦ ਜਕ ਦੂਸਰਾ ਪ਼ੁਜਲ੍ਸ ਿ਼ੁਲ੍ਾਿ਼ਿ ਿੈ ਿੋ ਜਕ ਰਾਿ਼ਸਥਾਨ੍ ਦੇ ਕੋਟਾ ਜਵਚ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱ ਸਾਂ ਲ੍ੈ ਣ
ਲ੍ਈ ਜਗਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਾਂ੍ਿ ਨ੍ੇ ਸਪੱ ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਕ ਦੋਨ੍ੋਂ ਿਰੀਿ਼ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਜਵਚ ਦਾਖਲ੍ ਿੋਣ ਤੋਂ ਿੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ ਸਨ੍
ਅਤੇ ਇੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ੍ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਨ੍ਿੀਂ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਵੀ ਜਿ਼ੰ ੍ਿਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ੍
ਪਾਜਿ਼ਜਟਵ ਆਏ ਸਨ੍ ਉਿ ਸਾਰੇ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ੍।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸਨ੍ਰ ਨ੍ੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿ਼ੁਣ ਤੱ ਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ 1174 ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨ੍ਿੂਜਨ੍ਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨ੍ੈਗੇਜਟਗ
ਆਈ ਿੈ ਅਤੇ 137 ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਉਡੀਕੀ ਿ਼ਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸਨ੍ਰ ਨ੍ੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ੍ੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਿ
ਸਿਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜਖਆਲ੍ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਿ਼ਾਂ ਇੱ ਕ ਦਾ ਜਿੱ ਸਾ ਨ੍ਾ ਬਣਨ੍ ਅਤੇ ਿਿੇਸਾ ਿਾਸਕ ਪਜਿਣ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ
ਵਾਰ ਵਾਰ ਿੱ ਥ ਧੋਂਦੇ ਰਜਿਣ।
I/22850/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ
ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੁੱ ਲ੍ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਨਿੀਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਿ਼ਾਰੀ-ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟ੍ਰੇਟ੍
-ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਤੋਂ 3 ਿਿ਼ੇ ਤੁੱ ਕ
-ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਜਦਨ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 7 ਮਈ :
ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿਲ੍ੇ ਜਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਿਚ ਸੋਧ ਕਰਜਦਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟ੍ੇੇ੍ਰਟ੍ ਨੇ ਨਿੇਂ ਹੁਕਮ
ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜਨਿਾਸਨ ਿਲ੍ੋਂ ਿ਼ਾਰੀ ਨਿੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇ ਰੇ 7 ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦੁਪਜਹਰ 3 ਿਿ਼ੇ ਤੁੱ ਕ ਖੁੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਸ਼੍ੇੇ੍ਰਣੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਿੁੱ ਖਰੇ ਿੁੱ ਖਰੇ ਜਦਨ
ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟ੍ੇੇ੍ਰਟ੍ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟ੍ੋਰ (ਹੋਲ੍ ਸੇਲ੍ ਅਤੇ ਰੀਟ੍ੇਲ੍),
ਲ੍ੈ ਬੋਟ੍ਰੀਿ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਜਟ੍ਕ ਸੈਂਟ੍ਰ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਐਤਿਾਰ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਖੁੁੱ ਲ੍ਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਡੇਅਰੀ, ਜਮਲ੍ਕ
ਜਚਜਲ੍ੰਗ/ਕੁਲ੍ੈਕਸ਼੍ਨ ਸੈਂਟ੍ਰ, ਸਬਿੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਸ਼੍ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ, ਪੋਲ੍ਟ੍ਰੀ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਬੀਿਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ੍ਨਾਸ਼੍ਕਾਂ

ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲ੍ਟ੍ਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਨੀਿਾਰ ਤੁੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ
ਜਿਚ 6 ਜਦਨ ਖੁੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ। ਕਜਰਆਣਾ ਸਟ੍ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਿੀਰਿਾਰ ਤੁੱ ਕ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਚ ਜਸਰਫ 4 ਜਦਨ
ਖੁੁੱ ਜਲ੍ਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਲ੍ੈ ਕਟ੍ਰਾਜਨਕਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਸਟ੍ੋਰ, ਆਪਟ੍ੀਕਲ੍
ਸਟ੍ੋਰ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਆਇਲ੍ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਟ੍ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ
ਮੰ ਗਲ੍ਿਾਰ ਅਤੇ ਬੁੁੱ ਧਿਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਚ ਕੇਿਲ੍ 2 ਜਦਨ ਹੀ ਖੁੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ।
ਜਿਲ੍ਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟ੍ੇੇ੍ਰਟ੍ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਹਾਰਡਿੇਅਰ, ਪਲ੍ਾਈਿੁੁੱ ਡ, ਸ਼੍ਰਟ੍ਜਰੰ ਗ ਸਟ੍ੋਰ, ਪੇਂਟ੍ਸ ਸਟ੍ੋਰ,
ਆਇਰਨ, ਰੇਤ, ਬਿਰੀ ਸਟ੍ੋਰ, ਸੀਜਮੰ ਟ੍ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੈਨੇਟ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਲ੍ੈ ਕਟ੍ਰੀਕਲ੍ਿ (ਜਬਿ਼ਲ੍ੀ) ਦੀਆਂ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਮਿਾਰ ਅਤੇ ਿੀਰਿਾਰ ਹਫਤੇ ਜਿਚ ਕੇਿਲ੍ 2 ਜਦਨ ਹੀ ਖੁੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਾਕੀ ਿਰਜਿ਼ਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ
ਸੇੇ੍ਰਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਜਬਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼੍ੁੁੱ ਕਰਿਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਨੀਿਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਚ ਕੇਿਲ੍ 2
ਜਦਨ ਹੀ ਖੁੁੱ ਲ੍ਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾਂ ਮੈਜਿ਼ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਾਰੇ ਮਾਲ੍ਿ,ਢਾਬੇ, ਰੈਸਟ੍ੋਰੈਂਟ੍, ਹੋਟ੍ਲ੍, ਕਲ੍ੁੱਬ, ਇਜਟ੍ੰ ਗ
ਪੁਆਇੰ ਟ੍, ਜਿ਼ੰ ਮ, ਸਿੀਜਮੰ ਗ ਪੂਲ੍, ਬਾਰਬਰ ਸਾਪ, ਜਬਊਟ੍ੀ ਸਲ੍ੂਨ, ਜਿਏਟ੍ਰ, ਇੰ ਟ੍ਰਟ੍ੇਨਮੈਂਟ੍ ਪਾਰਕ, ਹੋਸਪਜਟ੍ਲ੍ੀਟ੍ੀ
ਸਰਜਿਸਿ, ਸਪੋਰਟ੍ਸ ਕੰ ਪਲ੍ੈ ਕਸ, ਬਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬੰ ਦ ਰਜਹਣਗੇ।
ਸੁਪਰ ਸਟ੍ੋਰ ਜਿ਼ਿੇਂ ਜਰਲ੍ਾਇੰ ਸ ਜਬੁੱ ਗ ਬਿ਼ਾਰ, ਬੈਸਟ੍ ਪਰਾਈਸ, ਇਿ਼ੀ ਡੇਅ, ਜਿਸਾਲ੍ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ੍ ਆਜਦ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰ ਦ ਰਜਹਣਗੇ ਪਰੰ ਤੂ ਹੋਮ ਡਲ੍ੀਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਿ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਸਪੁੱ ਸ਼੍ਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੁੱ ਲ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜਹਰ 3 ਿਿ਼ੇ ਤੁੱ ਕ ਹੀ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ
ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਜਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬੰ ਧਤ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ੀ ਿ਼ਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਐਤਿਾਰ ਿਾਲ੍ੇ ਜਦਨ ਪੂਰਾ ਬਿਾਰ ਬੰ ਦ
ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਿ਼ੋ ਸ਼੍ਜਹਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੈਨੀਟ੍ਾਈਿ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿ਼ਾਰੀ ਕਰਜਦਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕ ਕੇਿਲ੍ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ
3 ਿਿ਼ੇ ਤੁੱ ਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਿ਼ਾਣਾ ਹੋਿੇਗਾ।ਘਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲ੍ਾਿਮੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਹੁੱ ਿ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ੍ਾਈਿ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ
ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਖਆਲ੍ ਰੁੱ ਖੇ।
ਜਕਸੇ ਨੂੰ ਿੀ ਬੇਕਰੀ ਿ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ
ਘਰ ਮੁੜ ਿ਼ਾਓ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੋ ਘਰੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰਨ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ 1 ਮੀਟ੍ਰ ਦੇ ਿਕਫੇ ਤੇ ਸਰਕਲ੍ ਲ੍ਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਿੋ ਗਰਾਹਕਾਂ ਜਿਚ ਸਮਾਜਿ਼ਕ
ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖੀ ਿ਼ਾ ਸਕੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤੇ ਸਟ੍ਾਫ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ
ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿ਼ਹੇ ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਿੇਚਣਗੇ ਜਿ਼ਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਿੇ।
ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਂਡ ਸਾਇਨੇਟ੍ਾਇਿ਼ਰ ਰੁੱ ਖੇਗਾ ਤਾਂ ਿੋ ਦੁਕਾਨ ਜਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲ੍ਾ ਹਰ ਗਰਾਹਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ
ਨਾਲ੍ ਹੁੱ ਿ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਿੀ ਗਰਾਹਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਚ ਰੁੱ ਖੀ ਜਕਸੇ ਿਸਤ ਿ਼ਾਂ ਹੋਰ ਚੀਿ਼ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਨਾ।ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਗਰਾਹਕ ਨੂੰ ਜਡਿ਼ਜਟ੍ਲ੍ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰੇ।ਨਗਦੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਅਦ ਗਰਾਹਕ ਅਤੇ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੁੱ ਿ ਅਲ੍ਕੋਹਲ੍ ਿਾਲ੍ੇ ਸੈਨੇਟ੍ਾਈਿ਼ਰ ਨਾਲ੍ ਸਾਫ ਕਰਨ। ਗਰਾਹਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕਪੜੇ ਦੇ ਬੈਗ ਲ੍ੈ ਕੇ ਿ਼ਾਣ
ਅਤੇ ਇੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਿਚ ਸਾਬਣ ਸੋਡੇ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋ ਜਲ੍ਆ ਿ਼ਾਿੇ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲ੍ੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟ੍ੇੇ੍ਰਟ੍ ਨੇ ਕਾਰਿ਼ਕਾਰੀ ਮੈਜਿ਼ਸਟ੍ਰੇਟ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਜਨਰਦੇਸ ਜਦੁੱ ਤੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਕ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲ੍ੰਘਣ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿ਼ਸ ਨੇ ਿੀ ਉਲ੍ੰਘਣ ਕੀਤਾ ਉਸ
ਜਖਲ੍ਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ੍ ਜਿਚ ਜਲ੍ਆਂਦੀ ਿ਼ਾਿੇਗੀ।

