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ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ੇਜਦਨਾਂ ਜਵਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ 

ਜਦਨ ਵਾਰ/ਰੁਟੇਸ਼ਨਵਾਈਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤਕ ਖੁੁੱ ਲਣਗੀਆਂ 

ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤੇ ਜਦਨਵਾਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਰੁੁੱ ਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਮਈ (         ) ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਨ ੰ  ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜਫਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਜਹਲੀ ਮਈ 2020 ਨ ੰ  3.0 

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੋਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਗਰਜਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਆਂ ਜਵਭਾਗ 

ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ 3 ਮਈ ਨ ੰ  ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਜਹਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੁੱਿ 

14 ਮਈ ਨ ੰ  ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਐਡਵਾਈਿਰੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
Punjab shops and commercial establishment act of 1958 Act ਤਜਹਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਲਟੀ 

ਬਰਾਂਡ ਅਤੇ ਜਸੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਮਾਲਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਜਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਮਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 

ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹੁੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, 50 ਫੀਸਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਕੇ ਅਤ ੇਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇ ਰੁੱਖਕੇ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਮਾਰਜਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤ ੇਮਲਟੀ ਬਰਾਂਡ ਤ ੇਜਸੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Punjab shops and commercial 

establishment act of 1958 Act ਤਜਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿਸ ਜਵਚ neighbourhood shops and standalone 

shops  ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਸਲਾਂ ਦੀ ਹੁੱਦਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਵਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 

40 ਫੀਸਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇ ਰੁੱਖਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਕੈਟਾਜਗਰੀ –1 (1-ਏ) 

ਹਫਤੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜਦਨ, 24 ਘੰਟ ੇਸਰਕਾਰੀ ਤ ੇਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਾਤਲ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਨ ਫੈਕਚਜਰੰਗ ਅਤੇ 

ਜਡਸਟਰੀਜਬਊਸ਼ਨ ਯ ਜਨਟ, ਜਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਕੈਜਮਸਟ ਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਨਰਜਸੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਐਬਂ ਲਸ ਆਜਦ ਪਜਹਲਾਂ ਦੀ 

ਤਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਜਹਣਗੀਆਂ। ਮੈਡਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਆਵਾਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ। 
 

ਕੈਟਾਜਗਰੀ –1 ਬੀ   

ਹਫਤੇ ਜਵਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਜਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤਕ ਕਜਰਆਨਾ, ਡੇਅਰੀ ਪਰੋਡੁੱ ਕਟਸ, ਤ ੇਮਜਿਆਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਰ ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨਾਂ 

ਜਵਚ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਅਤ ੇਸ਼ਬਿੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ।  ਸਵੇਰੇ 7 

ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤਕ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨ ੰ  ਸਵੇਰੇ  ਵਿੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਜਹਰ 3 ਵਿੇ ਤਕ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆਂ। 
 

ਕੈਟਾਜਗਰੀ-1 ਸੀ 



ਹਫਤੇ ਜਵਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨੀਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤਕ ਿਨਰਲ ਪਰੋਵੀਿਨ, ਖਾਦਾਂ ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, 

ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੈਕਜਨਕ ਤ ੇਜਰਪੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਵੇ ਜਕ ਪਲੰਬਰ, ਆਇਰਨ ਸਜਮੁੱਥ, ਮੋਚੀ, ਵੈਲਡਰ, ਵਾਟਰ 

ਆਰ.ਓ ਜਸਰਫ ਜਰਪੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਜਵਸ਼ਿ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੁਕਾਨਾਂ , ਟਰੁੱਕ, ਫੋਰ ਤ ੇਟ  

ਵੀਲ•ਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਸਰਫ) ਤ ੇਇਨਾਂ ਦ ੇਸਪੇਰਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਿਰ ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨਾਂ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਪਰੰ ਜਟਗ ਪਰੈਿੱਸ, ਈ-

ਕਾਮਰਸ, ਟਾਇਰ ਐਡਂ ਜਟਊਬ ਸਟੋਰ ਤ ੇਸਪੈਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦ ੇਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਬਿਲੀ ਤ ੇਜਬਿਲੀ ਵਸਤਾਂ 

ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ੇਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਤ ੇਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆਂ। 
 

ਕੈਟਾਜਗਰੀ-2 

ਹਫਤੇ ਜਵਚ ਜਤੰਨ ਜਦਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੁੱ ਧਵਾਰ ਤ ੇਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤਕ  ਸੀਜਮੰਟ, ਰੇਤ ਤ ੇਬੁੱਿਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, 

ਪਲਾਈਵੁੁੱ ਡ, ਪੇਂਟ, ਸ਼ੈਨੇਟਰੀ ਤ ੇਗਲਾਸ ਸਟੋਰ, ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ ਪੈਨਲ ਤ ੇਪਾਈਪ ਜਫੰਟਗ, ਆਇਰਨ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ, ਜਗਫਟ ਹਾਊਸ, ਡਰਾਈ 

ਫਰ ਟਸ, ਕਬਾੜੀਆ, ਆਇਰਨ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਅਲਮ ਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਵਰਕਸ, Utensils,  crockery, ਸ਼ ਅ ਵਾਲੀਆਂ ਤ ੇ

ਮੋਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਿਨਰਲ ਸਟੋਰ (ਮਜਨਆਰੀ) ਏਅਰ ਕ ਲਰ ਬਾਡੀ ਫੈਬਰੀ ਕੇਟਰ, ਹਨ। ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਏਿੰਸੀ/ਡੀਲਰਜਸ਼ਪ 

ਸ਼ਾਪ/ਸ਼ੋਅਰ ਮ (ਜਸਰਫ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਤ ੇਦ ੋਵਾਹਨ ਖੁੁੱ ਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਰ ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨਾਂ ਜਵਚ  ਕੰਜਪਊਟਰ ਸੈਲਰ ਅਤੇ ਕੰਜਪਊਟਰ 

ਜਰਪੇਅਰ,  ਮਾਰਬਲਿ ਤ ੇਟਾਇਲਾਂ, ਪੰਪ ਸੈਿੱਟਸ, ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਿ, ਵੀਡੀਓ ਸਟ ਜਡਊ, ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ, ਜਟੰਬਰ ਮਰਟਚੈਂਟਸ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ 

ਤ ੇਆਰੀ ਵਾਲੇ, ਗੰਨ ਹਾਊਸ, ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ, ਘੜੀਆਂ ਤ ੇਮੋਬਾਇਲ ਸਟੋਰ ਅਤ ੇਮੋਬਾਇਲ ਜਰਪੇਅਰ, ਪਲਾਸਜਟਕ ਵਸਤਾਂ, 

ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕਸ ਗੁੁੱ ਡਿ ਸ਼ਾਪ, ਸਾਈਕਲ ਸਟੋਰ, ਸਾਈਕਲ ਜਰਪੇਅਰ, ਸੁਜਨਆਰੇ ਅਤ ੇਸਪਰੋਟਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ। 
 

ਕੈਟਾਜਗਰੀ-3 

ਹਫਤੇ ਜਵਚ ਜਤੰਨ ਜਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤ ੇਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤਕ ਕੁੱਪੜਾ ਮਰਚੈਂਟ, ਟੇਲਰ, ਹੈਂਡਲ ਮ ਅਤੇ 

ਖਾਦੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ੇਸਟੋਰ, ਚਾਰਟਰਡ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਖੁੁੱ ਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਰ ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਜਵਚ  ਰੈਡੀਮੈਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਚੇ ਡਾਇੰਗ ਸ਼ਾਪ, ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਤ ੇਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ।     
 

ਕੈਟਾਜਗਰੀ-4 

ਬੈਂਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤ ੋਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਕ 9 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜਹਰ 1 ਵਿੇ ਤਕ ਪਬਜਲਕ ਡੀਜਲੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤ ੇਨਾਨ ਪਬਜਲਕ ਡੀਜਲੰਗ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ 

ਦ ੇਜਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗ।ੇ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸ਼ਫਰ ਅਤੇ ਐਕਸਚੈਂਿਰ। 
ਕੈਟਾਜਗਰੀ-5 

ਸਕ ਲ, ਕਾਲਿ ਅਤੇ ਜਵੁੱ ਜਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਜਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਰਜਹਣਗੀਆਂ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜਡਸਟੈਂਸ ਲਰਜਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 

ਇਿਾਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ•ਾਾਈ, ਜਕਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਆਜਦ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤਕ 

ਦਫਤਰ/ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਖੋਲ•ਾੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੜ•ਾਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬਜਧਤ ਕੋਈ ਗਤੀਜਵਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ 33 

ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਹੁਕਮਾਂ ਜਵਚ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤੇ ਜਦਨਵਾਰ ਦੋਰਾਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਜਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵਲੋਂ 07 ਜਦਨ 



ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੁੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਿੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕੈਟਾਜਗਰੀ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਇਕ ਕੈਟਾਜਗਰੀ ਹੀ ਚੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤ ੇਉਹ ਹਫਤੇ ਜਵਚ ਜਤੰਨ ਜਦਨ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ• ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਰਜਫਊ ਜਵਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤਕ ਜਦੁੱ ਤੀ ਜ ੁੱ ਲ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਮ ਵਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 

ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਸਤਾਂ ਿਾਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਜਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ ਿਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਮ ਜਡਲਵਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। 
ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਜਕਟ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਿਾਂ ਪੁਜਲਸ ਵਲੋਂ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੀ 

ਲਗਾਉਣ। ਕੋਈ ਦਕਾਨਾਦਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਖੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤ ੇਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ੇਿਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਵ ੇਜਕ ਪਕੋੜਾ, ਚਾਟ, ਗੋਲ ਗੁੱ ਪੇ, ਟੀ ਸਟਾਲ 

ਨਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਂਰੈਂਟ ਜਵਚ ਬੈਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਿਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਿੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤ ੇਖਲੋ ਕੇ ਵਸਤਾਂ 

ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਤ ੇਹੋਮ ਜਡਲਵਰੀ ਕਰਨਗੇ। 

ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ਼ ਮੈਨਟੇਨ ਰੁੱਖਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਪਰੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਜਸਹਤ ਤ ੇਪਜਰਵਾਰ 

ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ, ਪੰਿਾਬ) ਵਲੋਂ 28 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨ ੰ  ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਜਿਰੀ ਨ ੰ  ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਵਾਲੀਆਂ “The 

entity/agency ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਰੁੱਖਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤ ੇ

ਸ਼ੈਨੀਟਾਈਿ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। 
------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/24979/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
16 ਮਈ 2020 ਨ ੰ  ਡੇਂਗ  ਜਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ:ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਡਾ.ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਮਈ  (        ) ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾ.ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ  ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਡੇਂਗ  ਬੁਖਾਰ ਬਾਰੇ ਿਾਗਰ ਕ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਜਵਖੇ ਡੇਂਗ  ਦ ੇਪੋਸਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰੀਲੀਿ ਕੀਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਮੁੱਛਰ ਸਾਫ 

ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਸੋਜਮਆਂ ਜਵੁੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਹ ਜਦਨ ਵੇਲੇ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦ ੇਕੁੱਟਣ ਨਾਲ ਤੇਿ ਬੁਖਾਰ , ਜਸਰ ਦਰਦ , ਚਮੜੀ ਤ ੇ

ਦਾਣੇ,ਅੁੱਖਾਂ ਦ ੇਜਪਛਲੇ ਜਹੁੱ ਸੇ ਜਵੁੱ ਚ ਦਰਦ ਮਸ਼ ਜੜਆਂ ਅਤੇ ਨੁੱ ਕ ਜਵੁੱ ਚ ਖ ਨ ਵਗਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੁੁੱ ਕਰਵਾਰ 

ਕ ਲਰਾਂ,ਗਮਜਲਆਂ,ਫਜਰੁੱਿ ਦੀਆਂ ਟਰੇਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦ ੇਭਾਜਡਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਸੁੁੱ ਕਾ ਰੁੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੁੱਲ• 16 ਮਈ 

ਨ ੰ  ਡੇਂਦ  ਜਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸੋਣ ਵੇਲੇ , ਮੁੱਛਰਦਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛਰ ਭਿਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ।ਕੁੱਪੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪਜਹਨੇ ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਸਰੀਰ  ੁੱ ਜਕਆਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਿੋ ਮੁੱਛਰ ਨਾ ਕੁੱਟ ਸਕ।ੇਡੇਂਗ  ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਰਾਿ ਦ ੇਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਮੁਫਤ 

ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਤ ੇਨੇੜੇ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਿਾਵੇ।ਇਹ ਇਲਾਿ ਯੋਗ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੋਕੇ ਤ ੇਜਿਲ•ਾਾ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ,ਡਾ. ਜਵਿ ੈਕੁਮਾਰ,ਜਿਲ•ਾਾ ਐਪੀਡੀਮੋਲੋਜਿਸਟ ਅਫਸਰ,ਡਾ.ਪਰਭਿੋਤ ਕੌਰ 

ਕਲਸੀ,ਜਿਲ•ਾਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ,ਡਾ.ਮਨਚੰਦਾ,ਜਿਲ•ਾਾ ਸਕ ਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ,ਡਾ.ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਮਾ,ਡਾ.ਹਰਜਸਮਰਤ ਜਸੰਘ 

ਵੜੈਚ,ਡਾ.ਅਕੁੰ ਰ ਕੌਸ਼ਲ,ਜਿਲਾ ਸਕ ਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ,ਸਰੀ ਹਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਅਤੇ ਜਡਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ,ਸਰੀ ਅਮਰਿੀਤ ਜਸੰਘ 

ਦਾਲਮ ਆਜਦ ਹਾਿਰ ਸਨ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/25060/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਿਾਂ ਜਮਆਦ ਪੁੁੱਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਵਕਰੀ ਤ ੇਰੋਕ-ਜਿਲਾ ਜਸਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਬਲਦੇਵ ਜਸੰਘ। 
 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਮਈ (          ) ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਫ ਡਸ ਅਤੇ ਡਰੁੱਗਿ ਐਡਜਮਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੰਿਾਬ ਕਾਹਨ ਜਸੰਘ ਪਨ ੰ  ਵੁੱ ਲੋਂ  ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜਿਆਈ ਜਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਿਾਂ ਜਮਆਦ ਪੁੁੱਗੇ 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਵਕਰੀ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਿੋ ਜਕਸੇ ਤਰ•ਾਾ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕ।ੇ 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ•ਾਾ ਜਸਹਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ ਡ ਟੀਮ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਚੈਜਕੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ ਹ 

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਕ ਆਓ ਰਲ ਜਮਲਕੇ ਅਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੁੁੱ ਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈਏ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/25066/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
                              'ਘਰ ਬੈਿੇ ਜਮਲੋ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ  ' 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਸ਼ਜਕਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦ ੇਚਲਜਦਆਂ ਪੁੁੱ ਜਟਆ ਜਗਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਮਈ  (           ) ਜਿਲਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਲਈ ਹੁਣ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦ ੇਜਧਆਨ ਜਵਚ 

ਜਲਆ ਕੇ ਹੁੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਦੀ ਮੋਿ ਦਗੀ ਜਵਚ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ 

ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ 'ਘਰ ਬੈਿੇ ਜਮਲੋ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ  ' ਨਾਂਅ ਤਜਹਤ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ।  ਇਸ ਤਜਹਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱ ਜਸਆ ਦੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨ ੰ  ਹੁੱਲ ਕੀਤਾ 

ਿਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਬਜਰੰਦਰਮੀਤ ਜਸੰਘ ਪਾਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ, ਡਾ. 

ਸਤਨਾਮ ਜਸੰਘ ਜਨਿੱਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲਾ ਪਲਾਜਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ. ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 

(ਿ) ਵੀ ਮੋਿ ਦ ਸਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਜਦਆਂ ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਵਚ ਘਰ ਬੈਜਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਜਧਆਨ ਜਵਚ ਜਲਆ ਸਕਣਗੇ, 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਜਮਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅੁੱਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨੀਕਾਂ 

ਨ ੰ  ਅਪਣਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰਕੇ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਮੋਿ ਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਜਵਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਜਸੁੱ ਧ ਹੋ ਰਹੀ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਿਰੀਏ ਜਸੁੱ ਧੀ ਗੁੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਪਜਹਲ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇ

ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱਧ ਹੈ ਅਤ ੇਮੋਿ ਦਾ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਜਕਲਾਂ ਦ ੇਹੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ 

ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗ।ੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਦਫਤਰਾਂ ਜਵਚ 

ਆਉਣ-ਿਾਣ ਲਈ ਲੁੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ https://us02web.zoom.us/j9915433700  

ਇਸ ਜਲੰਕ ਨ ੰ  ਕਜਲੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਿਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਜਵਚ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ zoom ' ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰਨ। zoom ' ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਤ ੇਿੁਆਇੰਨ ਮੀਜਟੰਗ' ਤ ੇਕਜਲੁੱ ਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਜਫਰ ਮੀਜਟੰਗ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ 

99154-33700 ਭਰੀ ਿਾਵੇ। ਜਫਰ ਿੁਆਇੰਨ ਮੀਜਟੰਗ' ਤ ੇਕਜਲੁੱ ਕ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਿਾਰ ਕੀਤਾ 

ਿਾਵੇ। ਵੀਡੀਊ ਿੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਨ ਆਨ ਕਰੋ। zoom ' ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਵਚ ਆਡੀਓ ਨ ੰ  ਟਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀ 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜਸੁੱ ਧੀ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵ ਸਰੀ ਸਕੁੱਤਰ ਜਸੰਘ ਬੁੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

, ਗੁਰਜਸਮਰਨ ਜਸੰਘ ਜ ੁੱ ਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜਸੰਘ ਜਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਫਸਰ, ਪਰਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਲਾ ਗਾਈਡੈਂਸ 

ਕਾਊਂਸਲਰ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ 'ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ', ਗੁਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਆਜਦ ਮੋਿ ਦ ਸਨ। 

https://us02web.zoom.us/j9915433700
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ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਜਗਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Establishments) ਨ ੰ  

ਰਾਹਤ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਮਈ (           )  ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜਫਊ ਲੁੱ ਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੁੱ ਖ ਸਕਤੁੱ ਰ, ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਤ ੇਜਨਆਂ 

ਵਲੋਂ 3 ਮਈ ਨ ੰ  ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਤਜਹਤ ਸ ਬੇ ਅੰਦਰ 'ਔਰਿ ਿੋਨ' ਜਿਜਲਆਂ ਨ ੰ  ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਜਦੁੱ ਤੀ ਗਈ 

ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ• ਨਾਲ ਜਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਰਾਹਤ ਜਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਪੇਂਡ  ਅਤੇ ਸ਼ਜਹਰੀ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਉਦਯੋਗ/ਉਦਯੋਜਗਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਤ ੇਪਰਾਈਵੇਟ) ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਰਾਹਤ ਜਦੁੱ ਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਾਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।   

ਉਦਗੋਜਗਕ ਯ ਜਨਟ ਗਰਜਹ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਜਟੰਗ ਪਰੋਸ਼ੀਿਰ (SOP) ਤਜਹਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। 
ਉਦਯੋਗ ਯ ਜਨਟ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ dcofficegurdaspur@gmail.com and gmdicbatala@gmail.com. ਤ ੇ

ਸ ਜਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਕਸੇ ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਜਗਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਿਾਣ 
ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਦ ੇਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਿਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤ ੇਪੁਜਲਸ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ 

ਨ ੰ  ਦੇਣਗੇ। 
 ਇੰਡਸਟਰੀਿ ਯ ਜਨਟ ਆਪਣ ੇਪੁੱ ਧਰ 'ਤ ੇਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਿੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ

ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਨੋਡਲ 
ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਲਖਤੀ ਰ ਪ ਜਵਚ ਿਨਰਲ ਮੈਨੇਿਰ, ਜਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਸੈਂਟਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  ਦੇਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ੇਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਈ.ਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤ ੇਭੇਿਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੀਲਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗ।ੇ 
--------------- 
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ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਵਚ 116 ਮਰੀਿਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਿੁੱ ਤ ਹਾਜਸਲ 

ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਪਛਲੇ 10 ਜਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਈੋ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ-ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਮਈ (        ) ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ 
ਅੰਦਰ ਅੁੱ ਿ 65 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ ਆਉਣ ਅਤ ੇ51 ਪੀੜਤ ਿੋ ਜਪਛਲੇ 15 ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਸ਼ੋਲੇਟ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਸਨ, 

ਨ ੰ  ਜਡਸਚਾਰਿ ਕਰ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਗਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁਲ 116 ਪੀੜਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿੁੱ ਤ ਹਾਜਸਲ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤ ਗਏ 

ਹਨ। 
ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਿੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਪ ਰੇ ਮਾਣ-ਸਜਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜਨਵਾਿ ਕੇ ਘਰਾਂ 

ਨ ੰ  ਭੇਜਿਆ ਜਗਆ। ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤ ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

ਕਰਜਦਆ ਂਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਜਚਰ ਵੀ ਇਥ ੇਰਹੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਿਰ ਰਤ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ 

ਜਰਣੀ ਹਨ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਸਥਾਰ ਜਵਚ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 123 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਜਵਚ 01 

ਜਵਅਕਤੀ ਜਪੰਡ ਭਣੈੀ ਪਸਵਾਲ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 65 ਮਰੀਿ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ 

ਆਈ ਸੀ ਅਤ ੇ51 ਮਰੀਿ ਜਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਈਸ਼ਲੇੋਟ ਕੀਤ ੇ15 ਜਦਨ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਜਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਈੋ ਲੁੱ ਛਣ 

ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪਰੋਟਕੋਾਲ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਤਜਹਤ“he 9ndian 3ouncil of Medical Research (93MR) ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕ  ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ 
ਪੋਿਜਟਵ ਵੀ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤ  15 ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਜਬਨਾਂ ਲੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਿੀਕ (cured) ਮੰਜਨਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੁੱ ਗੇ ਦ ਸਜਰਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ (51) ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਘਰ ਜਵਚ ਆਈਸਲੇੋਟ ਰਜਹਣਗੇ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਮਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਡਸਚਾਰਿ ਕਰ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਲੁ 

116 ਪੀੜਤ ਜਡਸਚਾਰਿ ਕਰ ਜਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਬਟਾਲਾ ਜਵਚ 03 ਅਤੇ 02 ਪੀੜਤ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜਵਖੇ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤ ੇ01 ਪੀੜਤ 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਜਿਲੇ ਦਾ ਿੋ ਸ਼ੁਰ  ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ, ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਜਵਖੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਰਜਹ ਗਏ ਹਨ, 

ਇਸ ਲਈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਲੇਟ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤ ੇਐਤਵਾਰ ਤਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਸਮਾਂ ਪ ਰਾ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ, 
ਅਗਰ ਇਨਾਂ ਜਵਚ ਕਈੋ ਲੁੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਜਡਸਚਾਰਿ ਕਰ ਜਦੁੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 

ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 



ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਪਛਲੇ 10 ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਲ•ਾੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਈੋ ਨਵਾਂ ਕੇਸ 

ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਿੋ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੁੱਲ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 

ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਿਾਂ ਤੋਂ 37 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗਜਟਵ ਆਈ ਹੈ। 
------------- 

 

 

 


