
 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ 3 ਲੱਖ 24 ਹਿਾਰ 643 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਮਈ (         ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 02 

ਮਈ ਤਕ 327360  ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 324643 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 321 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ 66 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ 82 ਫੀਸਦ 

ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿਲੋਂ 99004, ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਿਲੋਂ 64803, ਪਨਸਪ ਿਲੋਂ 66346, ਿੇਅਰਹਾਊਸ ਿਲੋਂ 

55239, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਿਲੋਂ 37936 ਅਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਿਲੋਂ 1315 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲਆਉਣ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ 

ਜ਼ਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਸ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦ ੋਜ਼ਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣ। ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ 

ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇ ਅਤ ੇਮਾਸਕ ਜਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਾਿੇ। 
-------------- 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ ਿਲੋਂ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜਰ  ਸਾਜ਼ਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ 

ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਮਈ (           ) ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਤਖਤ ਸਰੀ 

ਹਜ ਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਲਈ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤ ੇਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ 

ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਠਜ਼ਹਰਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਿਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਛੋਟਾ ਘੱਲ ਘਾਰਾ ਸਾਜ਼ਹਬ ਜ਼ਿਖੇ ਰੁਕ ੇਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ 

ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਤੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇ। 
ਸ. ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦ ੇਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ, ਅੋਰਤਾਂ ਤ ੇਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ 

ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਫਲ ਆਜ਼ਦ ਿੀ ਖਾਣ ਨ ੰ  ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 

ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱ ਕ ੇਹਨ।     
ਇਸ ਮੌਕ ੇਗੁਰਦੁਆਸਰਾ ਸਾਜ਼ਹਬ ਜ਼ਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨੇ  ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦ ੇਰਜ਼ਹਣ ਤ ੇਖਾਣ ਪੀਣ ਦ ੇਿਧੀਆਂ ਪਰਬੰਧ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਖਾਣੇ ਤ ੋਇਲਾਿਾ ਚਾਹ, ਨਮਕੀਨ ਤ ੇਜ਼ਬਸਕੁਟ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣਪੀਣ, ਬਾਥਰ ਮ, 

ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਅਤੇ ਪੱਜ਼ਖਆਂ ਦ ੇਿਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਿਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੱੁਜ਼ਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 



ਲੋੜੀਦੀ ਜਰ ਰਤ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
---------ਕੈਪਸ਼ਨ-------1 

ਸ. ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਛੋਟਾ ਘੱਲ ਘਾਰਾ ਜ਼ਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹੋਏ। 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਜ਼ਦਨ ਿਾਰ/ਰੁਟੇਸ਼ਨਿਾਈਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਮਈ (         ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਗਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ 24 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨ ੰ  ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੋਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਦੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਗਰਜ਼ਹ 

ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਦ ੇਤਜ਼ਹਤ  ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਦ ੇਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਜਲੇ ਦੀਆਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਿਪਾਰ ਮੰਡਲ ਯ ਨੀਅਨਾਂ ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਹੰਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹੱਤ ਨ ੰ  ਮੱੁਖ ਰੱਖਜ਼ਦਆਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨ ੰ  ਸੋਧਦੇ ਗੋਏ ਨਿੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਛੋਟਾਂ 

ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
Punjab shops and commercial establishment act of 1958 Act ਤਜ਼ਹਤ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਲਟੀ 

ਬਰਾਂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਸੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਮਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਮਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 

ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਿਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, 50 ਫੀਸਦ ਿਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਕੇ ਅਤ ੇਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇ ਰੱਖਕੇ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤ ੇਮਲਟੀ ਬਰਾਂਡ ਤ ੇਜ਼ਸੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, Punjab shops and commercial 

establishment act of 1958 act ਤਜ਼ਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚ neighbourhood shops and standalone 

shops  ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਿਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 

50 ਫੀਸਦ ਿਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇ ਰੱਖਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਹਫਤੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜ਼ਦਨ, 24 ਘੰਟ ੇਸਰਕਾਰੀ ਤ ੇਪਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪਾਤਲ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਿਾਂ, ਮੈਨ ਫੈਕਚਜ਼ਰੰਗ ਅਤੇ 

ਜ਼ਡਸਟਰੀਜ਼ਬਊਸ਼ਨ ਯ ਜ਼ਨਟ, ਜ਼ਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਕੈਜ਼ਮਸਟ ਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਨਰਜ਼ਸੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਐਬਂ ਲਸ ਆਜ਼ਦ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਦੀ 

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

ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਆਿਾਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ। 
ਹਫਤੇ ਜ਼ਿਚ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਜ਼ਨੈੱਚਰਿਾਰ ਤਕ ਕਜ਼ਰਆਨਾ, ਬੇਕਰੀ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਪਰੋਡੱਕਟਸ, ਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿੀਆਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ 

ਪੋਲਟਰੀ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਠਆਈ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲ•ਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ ਨ ੰ  ਸਿੇਰੇ 7 

ਿਜੇ ਤੋਂ 11 ਿਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲ•ਣਗੀਆਂ। 
ਹਫਤੇ ਜ਼ਿਚ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸਨੀਿਾਰ ਤਕ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ 11 ਿਜੇ ਤਕ ਜਨਰਲ ਪਰੋਿੀਿਨ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, 

ਐਨਕਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਤ ੇਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਪਰੰ ਜ਼ਟੰਗ ਪਰੈਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਕਜ਼ਨਕ ਤ ੇਜ਼ਰਪੇਅਰ ਿਾਲੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਜਿੇ ਜ਼ਕ ਪਲੰਬਰ, ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਰਪੇਅਰ, ਮੋਚੀ, ਿੈਲਡਰ, ਿਾਟਪ ਆਰ.ਓ ਜ਼ਰਪੇਅਰ ਤ ੇਜ਼ਬਜਲੀ ਆਜ਼ਦ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਈ-



ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਜ਼ਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   
ਹਫਤੇ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਦਨ ਸੋਮਿਾਰ, ਬੁੱ ਧਿਾਰ ਤ ੇਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ 11 ਿਜੇ ਤਕ  ਸੀਜ਼ਮੰਟ, ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, 

ਹਾਰਡਿੇਅਰ, ਪਲਾਈਿੁੱ ਡ, ਪੇਂਟ, ਸ਼ੈਨੇਟਰੀ ਤ ੇਗਲਾਸ ਸਟੋਰ, ਮਾਰਬਲਜ ਤ ੇਟਾਇਲਾਂ, ਪੀ.ਿੀ.ਸੀ ਪੈਨਲ ਤ ੇਪਾਈਪ ਜ਼ਫੰਟਗ, ਪੰਪ ਸੈੈੱਟ, 

ਜ਼ਬਜਲਈ ਿਾਲੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ੇਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੁਕਾਨਾਂ,ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਿ,  ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ (ਟ  ਿੀਲ•ਰ ਤ ੇਚਾਰ ਪਹੀਆ 

ਿਾਹਨ), ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਸਟੋਰ ਐਡਂ ਸਾਈਕਲ ਸਟੋਰ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਜ਼ਟਊਬ ਸਟੋਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ, ਡਰਾਈ ਫਰ ਟ, ਗੰਨ ਹਾਊਸ , 

ਕਬਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀਆਂ ਖੱੁਲ• ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਹਫਤੇ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਦਨ ਮੰਗਲਿਾਰ, ਿੀਰਿਾਰ ਤ ੇਸ਼ਨੀਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ 11 ਿਜੇ ਤਕ ਕੱਪੜਾ ਮਰਚੈਂਟ, ਰੈਡੀਮੈਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਬ ਟਾਂ 

ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ,  ਟੇਲਰ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ, ਹੈਂਡਲ ਮ ਅਤ ੇਖਾਦੀ ਿਸਤਾਂ ਿਾਲੇ ਸਟੋਰ, ਡਾਈਇੰਗ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਜਊਲਰੀ ਤ ੇਜਨਰਲ ਸਟੋਰ 

(ਮੁਨਆਰੀ), ਘੜੀਆ,ਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜ਼ਰਪੇਅਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਿਸਤਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ”tensils crockery, 

ਪਲਾਸਜ਼ਟਕ ਿਸਤਾਂ ਤ ੇਇਲੈਕਟਰੋਜ਼ਨਕਸ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਨਿਰਟਰ ਤ ੇਬੈਟਰੀਆਂ ਿਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ, ਚਾਰਟਰਡ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ 

ਿਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਖੱੁ੍ ਰਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਿਚ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੋਂ ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਤਕ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜ਼ ੱਲ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਮ ਿਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 

ਿਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  11 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਿਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 

ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲਿਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਿਹੀਕਲ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਜਾਂ ਪੁਜ਼ਲਸ ਿਲੋਂ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੀ 

ਲਗਾਉਣ। ਕੋਈ ਦਕਾਨਾਦਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ਼ ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਗ।ੇ ਉਪਰੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਜ਼ਸਹਤ ਤ ੇਪਜ਼ਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ, ਪੰਜਾਬ) ਿਲੋਂ 28 ਅਪਰੈਲ 

2020 ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਿਾਜ਼ਿਰੀ ਨ ੰ  ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਿਾਲੀਆਂ The entity/agency ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤ ੇਸ਼ੈਨੀਟਾਈਿ ਿੀ ਕਰਨਗੇ। 
------------------- 

ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਕਲਾਨੋਰ ਬਲਾਕ ਦ ੇਚਾਰ ਜ਼ਪੰਡ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ (containment zone) ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ-ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਮਈ (   ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਤਜ਼ਹਤ ਕਲਾਨੋਰ ਬਾਲਕ ਦ ੇਚਾਰ ਜ਼ਪੰਡ 

ਮੁਸਤਰਾਪੁਰ, ਦੋਸਤਪੁਰ, ਲੋਪਾ ਤੇ ਤਲਿੰਡੀ ਰਾਜਾ ਨ ੰ  ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਿਜੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤ ੇਇਸ ਦ ੇਪਰਭਾਿ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦ ੇਮੰਤਿ 

ਨਾਲ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ (containment Zone) ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਇਥੇ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਿਾਪਸ 

ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਹੁਕਮਾਂ ਜ਼ਿਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿੰਡ-19 ਨ ੰ  ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦ ੇਮੰਤਿ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੇਫਟੀ ਤ ੇਪਬਜ਼ਲਕ 

ਪਰਾਪਰਟੀ ਦ ੇਜ਼ਹੱਤ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਅਜ਼ਤ ਜਰ ਰੀ ਸਨ। 
ਹੁਕਮਾਂ ਜ਼ਿਚ ਸ. ਗੁਰਜ਼ਸਮਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ ੱਲੋਂ ਸਬ ਡਿੀਿਨਲ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨ ੰ  ਇਸ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ (containment 



Zone) ਦ ੈਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨ ੰ  ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ (containment 

Zone) ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   
ਸ. ਸਿਰਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਜ਼ਲਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ (containment Zone) ਜ਼ਿਚ ਪੁਜ਼ਲਸ ਤਾਇਨਤ 

ਕਰਨਗੇ। ਪੁਜ਼ਲਸ ਿਲੋਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਿਚ ਕੇਿਲ ਇਕ ਜ਼ਸੰਗਲ ਆਉਣ ਤੇ 

ਜਾਣ ਦ ੇਪੁਆਇੰਟ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ। 
ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਚ ਮਰੀਜ ਦ ੇਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਜ਼ਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਿਾਸ (home 

quarantine ) ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਿਲੋਂ 21 ਜ਼ਦਨ ਲਈ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 

ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੱਜ ੇਹੱਥ ਦ ੇਪੱੁਠੇ ਪਾਸੇ (ਤਲੀ ਦ ੇਜ਼ਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ) ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਈ ਜਾਿੇਗੀ। ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 

ਜ਼ਿਲਾ ਸ ਚਨਾ ਅਫਸਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਜਲਾ ਸ ਚਨਾ ਅਫਸਰ ਜ਼ਜਲੇ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 

www.gurdaspur.nic.in) ਉੱਪਰ ਸ ਚੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। 

ਹੁਕਮਾਂ ਜ਼ਿਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਜ਼ਿਚ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਪਬਜ਼ਲਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। 

ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਜ਼ਹਲੀ ਕਰਨ ਿਾਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਿਰੱੁਧ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 188 ਤਜ਼ਹਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਿਾਸੀ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਿਜੋਂ ਉਠਾਇਆਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਨਾਂ 
ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਟੈਸਜ਼ਟਡ ਪੋਿਜ਼ਿਟ ਮਰੀਜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 

ਕੋਈ ਿੱਡਾ ਜ਼ਰਸਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹੋਮ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਿਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾ 

ਹੋਿ।ੇ 

                          ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਲਾਗ  ਰਹੇਗਾ। 

 


