
I/23632/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ ੰਦ ਖ ੰ  ਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਿੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵਚ 4 ਲੱਖ 64  ਜਾਰ 965 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 11 ਿਈ (         ) ਜਨਾਬ ਿੁ ੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 10 

ਿਈ ਤਕ 466455 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ  ੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ 464965 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ  ੋ ਚੁੱ ਕੀ  ੈ। ਉਨਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 723 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ  ੈ, ਜੋ 84 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ  ੈ ਅਤੇ ਿੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 86 ਫੀਸਦ 

ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ  ੈ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 132424, ਿਾਰਕਫੈੈੱਿ ਵਲੋਂ 96002, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 94462, ਵੇਅਰ ਾਊਸ ਵਲੋਂ 
85909, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 54426 ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 1742 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਉ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ ੰਦ ਖ ੰ  ਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਿਿੀਨ 

ਜ਼ਵਚ  ੀ ਵਾ ੁਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਜਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦ ਜ਼ਸ਼ਤ  ੰੁਦਾ  ੈ ਓਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ 
ਖਤਿ  ੰੁਦੀ  ੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਉ  ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਿੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਿੋਕੋ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ 

ਅਤੇ ਿਾਸਕ ਜਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜ਼ ਜ਼ਨਆ ਜਾਵੇ। 
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I/23745/2020 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲਆ ਜ਼ਵਰੱੁਧ  ੋਇਆ ਸਖ਼ਤ 

43 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ /ਦੁਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਰਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ 

12 ਿਈ ਤੋਂ 16 ਿਈ ਤਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂਸੀਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 11 ਿਈ (      ) ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁ ੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵਚ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ 1973 ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ  ੁਕਿਾਂ ਤਕ 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਾਇਆ  ੈ। ਇਸ ਜ਼ਜਲੇ ਦ ੇਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਿੁ ੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ 

ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਪਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਜ਼ਸਰ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਟਾਜ਼ਗਰੀ 

ਵਾਈਿ ਵੰਿ ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ ਿਤੀ ਪਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਜਸ ਉਪਰੰਤ 6 ਤ ੇ9 ਿਈ 2020 ਰਾ ੀਂ  ੁਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ, 

ਜ਼ਜਨਾਂ ਰਾ ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਖੋਲ•ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਟਾਜ਼ਗਰੀ ਵਾਈਿ, ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਵੰਿ ਸਿੇਤ ਜ਼ਿੱਥ ੇਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਾਈਜਲਾਈਨਿ ਦੀ ਇੰਨ-ਜ਼ਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਸਿੇਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ 

ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ। 
ਉਪ ਿੰਿਲ ਿੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ, ਬਟਾਲਾ ਵਲੋਂ 9 ਅਤ ੇ10 ਿਈ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ  ਦ ਦ ਅੰਦਰ ਪੈਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਜ਼ਕੰਗ, 

ਸਬੰਧਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਿੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਦਰੌਾਨ ਪਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਦੱਤੇ  ੁਕਿਾਂ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ  ੈ। ਉਪ ਿੰਿਲ ਿੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਬਟਾਲਾ  ਵਲੋਂ 
ਉਕਤ  ੁਕਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਜ਼ਿਊਲ ਅਨੁਕ ਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਖੋਲ•ਣ ਸਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਰਨ ਦੱਸ ੋਨੋਜ਼ਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ ਏ ਪਰੰ ਤ  

ਜ਼ਕਸ ੇਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨ ੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ  ੇਠ ਜ਼ਲਖ ੇਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ /ਦੁਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 

ਕਰਕ ੇਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਰਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ੈ ਅਤ ੇਇ  ਦੁਕਾਨਾਂ 12 ਿਈ 2020 ਤੋਂ 16 ਿਈ 2020 ਤਕ ਸੀਲ/ਬੰਦ 

ਕਰਨ ਦ ੇ ੁਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ  ਨ। 
ਿਜ਼ ਤਾ ਕਜ਼ਰਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਿੇਰਾ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਸਿਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੱੁਲੀ ਸੀ, ਅਗਰਵਾਲ 

ਸਾਈਕਲ ਸਟੋਰ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ•ੀੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਪ ਲਰ ਇੰਿਸਟਰੀਅਲ 

ਕਾਰਪੋਰ ਨ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜ਼ ਿਾਜ਼ਲਆ ਆਇਰਨ ਐਿਂ ਸਾਈਕਲ 

ਸਟੋਰ ਸਾ ਿਣ ੇਿਸੀਤ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੌਤਿ 

ਟਰੇਿਰਜ (ਜ਼ਬਜਲੀ ਦਾ ਸਿਾਨ) ਪੁਰਾਣੀ  ਟਰੱਕ ਯ ਨੀਅਨ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ 

ਸੀ, ਅਰਾਜ਼ਧਆ ਸਟੀਲ ਫੈਵਰੀਕਟੇ ਗੁਰੁਦਾਸਪੁਰ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਬੀ 
ਲਾਈਟ ਐਿਂ ਸਾਉਂਿ ਿੀ.ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਜ਼ਜਪ 



ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਐੈੱਚ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਇੰਟਰਪਰਾਈਿ 

ਕਾ ਨ ੰ ਵਾਨ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਂਈ ਗਲਾਸ  ਾਊਸ ਨੇੜ ੇਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. 

ਕਾ ਨ ੰ ਵਾਨ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਜ਼ ਗੁਰ  ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਕਾ ਨ ੰ ਵਾਨ ਰੋਿ 

ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਦੱਲੀ ਜ਼ਬਲਜ਼ਿੰਗ ਿਟੀਰੀਅਲ ਕਾ ਨ ੰ ਵਾਨ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  

ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸੀਿੈਂਟ ਸਟੋਰ ਕਾ ਨ ੰ ਵਾਨ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ 
ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੀਿੈਂਟ ਸਟੋਰ ਪਜ਼ ਲੀ ਿੰਜ਼ਜਲ ਤੇ ਜ਼ਫਟਜ਼ਨਸ , ਜ਼ਜਿ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ 

ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਕਸ਼ਿੀ ਫਰਨੀਚਰ  ਾਊਸ ਜ਼ਸਟੀ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, 
ਬੋਪਾਰਾਏ ਸੀਿੈਂਟ ਸਟੋਰ ਿੇਰਾ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਵਰਦੀ ਕਰਾਊਨ ਿੈਜ਼ਜਟ 

ਕ ਲਰ ਉਿਰਪੁਰਾ ਚੋਂਕ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਵਪਨ ਕੁਿਾਰ ਪਸ਼  ਖੁਰਾਕ ਉਿਰਪੁਰਾ 

ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੇਠੀ ਸਨੈਟਰੀ ਰਾਿਲੀਲਾ ਗਰਾਉਂਿ ਨਜਦੀਕ ਸਾਊਥ ਜ਼ਸਟੀ ਬਟਾਲਾ 
ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਗਰਾ ਿੋਟਰ ਗੈਰਜ ਜਲੰਧਰ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ 
ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਜ਼ਕਸ ਦਸੁਾਜ਼ ਰਾ ਗਰਾਉਂਿ ਦੇ ਸਾ ਿਣੇ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ 
ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਕਾਸ਼ ਤਰਪਾਲ ਵਾਲਾ ਦੁਸਾਜ਼ ਰਾ ਗਰਾਉਂਿ ਦੇ ਸਾ ਿਣ ੇਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ 
ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਤਲਕ ਰਾਜ ਐਿਂ ਕੰਪਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦਕੁਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, 

ਜਸਪਾਲ ਐਗਰੋ ਇੰਿਸਟਰੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਖਜਾਨ ਜ਼ਸੰਘ 

ਐਿਂ ਸੰਨ ਂਿਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਟਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਜੀਤ 

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਿਸਟਰੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਧ  ਿਕੈਜ਼ਨਕ 

ਵਰਕਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ,  ਾਈਪੁਰ ਸੁਪਰ ਿਾਰਕੀਟ 

ਕਾਦੀਆ ਂਰੋਿ ਬਟਾਲਾ  ੋਿ ਿਜ਼ਲਵਰੀ ਦਾ ਪਾਸ ਤ ੇਆਿ ਗਰਾ ਕਾਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ  ੋਈ ਸੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਐਿਂ ਸੁਖਰਾਜ 

ਿਰਾਈਕਲੀਨਰ ਂਕਾਦੀਆ ਂਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੇਟ ਐਿਂ ਗਜ਼ਰਲ ਨਜਦੀਕ 

ਭਗਤ ਿੋਬਾਇਲ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ,  ੈਵਿੋਰ ਆਈਸਕਰੀਿ ਚੁੰ ਗੀ ਕਾਦੀਆ ਂਨਾਰਿ ਅਨੁਸਾਰ 

ਦੁਕਾਨ ਖੱੁਲ ਨ ੀਂ ਸਕਦੀ, ਯ ਨੀਕ ਫੋਟ ੋਸਟੇਟ ਕਾਦੀਆ ਂਚੁੰ ਗੀ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, 
ਸੋਨੀਆ ਜ਼ਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਨੇੜ ੇਰੰਧਾਵਾ ਪੈਜ਼ਲਸ ਨਾਰਿ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨ ਖੱੁਲ ਨ ੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ਼ਤਾ ਵ ਲ  ਾਊਸ ਜ਼ਸੰਬਲ ਚੋਂਕ 

ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਰੀਕੋ ਫਾਉਂਿਰੀ ਐਿਂ ਇੰਜੀਨੀਜ਼ਰੰਗ ਵਰਜ਼ਕਸ ਕਾ ਨ ੰ ਵਾਨ ਰੋਿ 

ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਐੈੱਿ.ਕੇ. ਟਰੇਿਰਜ ਕਾ ਨ ੰ ਵਾਨ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜ਼ ਰਾ ਸੈਨਟਰੀ ਕਾ ਨ ੰ ਵਾਨ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ 

ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਵਕੀ ਪਰੋਜ਼ਵਂਨਲ ਸਟੋਰ ਸਰਕ ਲਰ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਜ਼ ਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਰਿਾ ਕਨਫੈਕਸਨਰੀ 
ਜ਼ਸਨਿਾ ਰੋਿ ਬਟਾਲਾ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਜ਼ ਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਤਨਾਿ ਫਰਨੀਚਰ  ਾਊਸ ਪੁਰਾਣੀ ਿਾਲ ਿੰਿੀ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  



ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਿ ਐਿਂ ਕੰਪਨੀ ਨਿਦੀਕ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਵੀ ਇੰਜੀਨਜ਼ਰੰਗ ਵਰਜ਼ਕਸ ਪੁਰਾਣੀ ਿਾਲ ਿੰਿੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਿ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਿਦੀਕ ਚੌਧਰੀ ਫਰਨੀਚਰ  ਾਊਸ ਬਟਾਲਾ ਤਜ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦਨ 

ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ 12 ਿਈ ਤੋਂ 16 ਿਈ 2020 ਤਕ ਸੀਲ/ਬੰਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ ਨ ਅਤੇ ਇ   ੁਕਿ 

ਤੁਰੰਤ ਲਾਗ   ੋਣਗੇ। 
------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/23756/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਐਕਜ਼ਟਵ 122 ਪੀੜਤ-ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਵਚ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 11 ਿਈ  (          ) ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਿੁ ੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇ1812  ਸ਼ੱਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 1602 ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਪਰਾਪਤ  ੋਈ  ੈ, 123 

ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਿਰੀਿ , 12 ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਿਰੀਿ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਤਾਂ  ਨ ਪਰ ਰਜ਼ ੰਦੇ ਬਾ ਰਲੇ ਜ਼ਿਜ਼ਲਆ ਂਜ਼ਵਚ 

 ਨ ਅਤ ੇ75 ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੈਜ਼ਿੰਗ  ੈ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 123 ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਿਰੀਜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 02 ਿਰੀਿ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ, 120 ਯਾਤਰੀ (ਜ਼ਜਨਾਂ 

ਜ਼ਵਚ ਤਖਤ ਸਰੀ  ਜ ਰ ਸਾਜ਼ ਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਅਤ ੇ ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ  ਨ ), ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ 

 ੋਏ  ਨ ਅਤੇ 01 ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਿਰੀਜ, ਜ਼ਪੰਿ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਜ਼ਜਸਦੀ ਜ਼ਪਛਲੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿੌਤ  ੋ ਚੁੱ ਕੀ  ੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਐਕਜ਼ਟਵ 122 ਪੀੜਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤ ੇਚੜ•ਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਵਚ  ਨ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 02 ਐਕਜ਼ਟਵ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ 

ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਜ਼ਰਆ ਂਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ  ੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 12 ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਿਰੀਿ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਤਾਂ  ਨ ਪਰ ਰਜ਼ ੰਦੇ  ੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਜ਼ਲਆ ਂਜ਼ਵਚ  ਨ ਅਤੇ ਓਥ ੇ ੀ ਦਾਖਲ  ਨ। ਇ  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ 

ਅੰਦਰ ਆਏ  ੀ ਨ ੀਂ  ਨ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਉ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਸ ੇਤਰਾਂ ਦੀ 
ਘਬਰਾ ਟ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਜਸ ਤਰਾਂ ਪਜ਼ ਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਵਰਤੀਆ ਂ ਨ ਅਤ ੇਜ਼ਸ ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂ ਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ  ੈ, ਉਸ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ ਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀ  ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ 

ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੱਖਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾ ਰ ਜਰ ਰੀ ਕੰਿ ਲਈ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਿੇਂ ਿਾਸਕ ਲਾਿਿੀ ਤੋਰ ਤੋ ਪਜ਼ ਨਣ ਅਤੇ 

ਆਪਣ ੇ ੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਜਰ ਰ ਧੋਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ 

ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਜਗਾ  ੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼  ਕੇ ਅਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜੰਗ ਜ਼ਜੱਤ ਸਕਦ ੇ ਾਂ। 
--------------------------------------- 

 


