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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
 

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਜ਼ਦਨ ਵਾਰ/ਰੁਟੇਸ਼ਨਵਾਈਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ 
 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰ ੇ9 ਤ ੇ ਦੁਜ਼ਪਹਰ 1 ਵਿੇ ਤਕ ਖੁੁੱ ਲਣੀਆ ਂ

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਮਈ (         ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜ਼ਹ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 24 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨ ੰ  ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੋਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 

ਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱ ਤਰ ਗਰਜ਼ਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਨਆ ਂਜ਼ਵਭਾਗ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆ ਂਗਾਈਡਲਾਈਨਿ 3ਮਈ ਨ ੰ  ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਗਈਆ ਂਸਨ ਤਜ਼ਹਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  
Punjab shops and commercial establishment act of 1958 Act ਤਜ਼ਹਤ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਲਟੀ 
ਬਰਾਂਡ ਅਤ ੇਜ਼ਸੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਮਾਲਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਵਚ ਸਾਰੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਮਊਸੀਪਲ 

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹੁੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, 50 ਫੀਸਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਕੇ ਅਤ ੇਸ਼ੋਸਲ 

ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟ ੇਰੁੱਖਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ• ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤ ੇਮਲਟੀ ਬਰਾਂਡ ਤੇ ਜ਼ਸੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Punjab shops and commercial 

establishment act of 1958 act ਤਜ਼ਹਤ ਸਾਰੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਵਚ neighbourhood shops and standalone 

shops  ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ ਅਤ ੇਜ਼ਮਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਸਲਾਂ ਦੀ ਹੁੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਵਚਲੀਆ ਂ

ਦੁਕਾਨਾਂ 50 ਫੀਸਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟ ੇਰੁੱਖਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ• ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਹਫਤ ੇਦ ੇਸਾਰੇ ਜ਼ਦਨ, 24 ਘੰਟ ੇਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਾਤਲ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਨ ਫੈਕਚਜ਼ਰੰਗ ਅਤੇ 
ਜ਼ਡਸਟਰੀਜ਼ਬਊਸ਼ਨ ਯ ਜ਼ਨਟ, ਜ਼ਡਸਪੈਂਸਰੀਆ,ਂ ਕੈਜ਼ਮਸਟ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਨਰਜ਼ਸੰਗ ਹੋਮ ਅਤ ੇਐਬਂ ਲਸ ਆਜ਼ਦ 

ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ। ਮੈਡਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਆਵਾਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ। 
 

ਹਫਤ ੇਜ਼ਵਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਜ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤਕ ਕਜ਼ਰਆਨਾ, ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਪਰੋਡੁੱ ਕਟਸ, ਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿੀਆ,ਂ ਮੀਟ 

ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਿਆਈ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿੇ ਤਕ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 

ਨ ੰ  ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਿੇ ਤੋਂ 1 ਵਿੇ ਤਕ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆਂ। 
 

ਹਫਤ ੇਜ਼ਵਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨੀਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਿੇ ਤੋਂ 1 ਵਿੇ ਤਕ ਿਨਰਲ ਪਰੋਵੀਿਨ, ਬੀਿ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਦੁਕਾਨਾਂ, ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਪਰੰ ਜ਼ਟੰਗ ਪਰੈਸ, ਸਾਰੀਆ ਂਤਰਾਂ ਦੀਆ ਂਮੈਕਜ਼ਨਕ ਤ ੇ

ਜ਼ਰਪੇਅਰ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿਵ ੇਜ਼ਕ ਪਲੰਬਰ, ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਰਪੇਅਰ, ਮੋਚੀ, ਵੈਲਡਰ, ਵਾਟਪ ਆਰ.ਓ ਜ਼ਰਪੇਅਰ ਤ ੇਜ਼ਬਿਲੀ ਆਜ਼ਦ 

ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਜ਼ਵਸ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।   
 



ਹਫਤ ੇਜ਼ਵਚ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਦਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੁੱ ਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਿੇ ਤੋਂ 1 ਵਿੇ ਤਕ  ਸੀਜ਼ਮੰਟ, ਰੇਤ ਤੇ ਬੁੱਿਰੀ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਪਲਾਈਵੁੁੱ ਡ, ਪੇਂਟ, ਸ਼ੈਨੇਟਰੀ ਤ ੇਗਲਾਸ ਸਟੋਰ, ਮਾਰਬਲਿ ਤ ੇਟਾਇਲਾਂ, ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ ਪੈਨਲ ਤ ੇਪਾਈਪ 

ਜ਼ਫੰਟਗ, ਪੰਪ ਸੈਿੱਟ, ਜ਼ਬਿਲਈ ਵਾਲੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੁਕਾਨਾਂ,ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਿ,  ਆਟੋਮਬੋਾਇਲ (ਟ  
ਵੀਲ•ਰ ਤ ੇਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ), ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਸਟੋਰ ਐਡਂ ਸਾਈਕਲ ਸਟੋਰ, ਟਾਇਰ ਅਤ ੇਜ਼ਟਊਬ ਸਟੋਰ, ਫਰਨੀਚਰ 

ਸਟੋਰ, ਡਰਾਈ ਫਰ ਟ, ਗੰਨ ਹਾਊਸ , ਕਬਾੜੀਆ ਂਅਤ ੇਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀਆ ਂਖੁੁੱ ਲ• ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
 

ਹਫਤ ੇਜ਼ਵਚ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਿੇ ਤੋਂ 1 ਵਿੇ ਤਕ ਕੁੱ ਪੜਾ ਮਰਚੈਂਟ, ਰੈਡੀਮੈਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, 

ਬ ਟਾਂ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ,  ਟੇਲਰ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ, ਹੈਂਡਲ ਮ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ, ਡਾਈਇੰਗ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਿਊਲਰੀ ਤੇ 
ਿਨਰਲ ਸਟੋਰ (ਮੁਨਆਰੀ), ਘੜੀਆ,ਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜ਼ਰਪੇਅਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ, 
”tensils crockery, ਪਲਾਸਜ਼ਟਕ ਵਸਤਾਂ ਤ ੇਇਲੈਕਟਰੋਜ਼ਨਕਸ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀਆ ਂਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ, ਚਾਰਟਰਡ 

ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਖੁੁੱ ੍ ਰਵ ਸਕਦ ੇਹਨ।  ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ। 
 

ਬੈਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤ ੋਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਕ 9 ਤੇ ਦੁਜ਼ਪਹਰ 1 ਵਿੇ ਤਕ ਪਬਜ਼ਲਕ ਡੀਜ਼ਲੰਗ ਕਰਨਗ ੇਤ ੇ5 ਵਿੇ ਤਕ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।  
 

ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਵਚ ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਿੋਂ ਸਵੇਰ ੇ1 ਵਿੇ ਤਕ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜ਼ ੁੱ ਲ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਮ ਵਮੈਂਟ ਕਰਨਗ ੇਅਤੇ 
ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਜ਼ਪਹਰ 1 ਵਿੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇ

ਵਸਤਾਂ ਿਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ ਿਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਮ ਜ਼ਡਲਵਰੀ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣ ੇਵਹੀਕਲ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਿਾਂ ਪੁਜ਼ਲਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਸਥਾਨ 

ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣ। ਕੋਈ ਦਕਾਨਾਦਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਖੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ਼ ਮੈਨਟਨੇ ਰੁੱਖਣ 

ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਪਰੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ, ਪੰਿਾਬ) 

ਵਲੋਂ 28 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨ ੰ  ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਜ਼ਿਰੀ ਨ ੰ  ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਵਾਲੀਆ ਂThe entity/agency ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਰੁੱਖਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਨੀਟਾਈਿ ਵੀ ਕਰਨਗ।ੇ 
------------------- 
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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ 42 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਆਈ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਮਈ (        ) ਡਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 42 ਹੋਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 

ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਿਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਜ਼ਵਚ 39 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਅਤੇ 03 ਆਮ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਹਨ।ਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇ77 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿ ਹਨ, ਜ਼ਿਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਚੁੱਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
                  ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ 

ਦੋਰਾਨ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਣ। ਜ਼ਸਹਤ 

ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਤਜ਼ਹਤ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਉਿਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
                      ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਓ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦ ੇਚਰਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਮਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿ ਿਲਦ ਿੀਕ ਹੋਣ ਤ ੇਹੁੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤਣ ਤ ੇਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ 

ਕਰਨ। 
------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I/22316/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ 3 ਲੁੱ ਖ 78 ਹਿਾਰ 671 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਮਈ (         ) ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 04 

ਮਈ ਤਕ 381866  ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਵਚੋਂ 378671 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ 
ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 338 ਕਰੋੜ 09 ਲੁੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਿੋ 54 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 80 ਫੀਸਦ 

ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 112090, ਮਾਰਕਫੈਿੱਡ ਵਲੋਂ 76237, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 77803, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 

65319, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 45480 ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 1742 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

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

ਜ਼ਵਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਸ 

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

ਰੁੱ ਜ਼ਖਆ ਿਾਵੇ ਅਤ ੇਮਾਸਕ ਿਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਿਾਵੇ। 

 

-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/22364/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਚ ਦ ੋਵਾਰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ 

ਨਗਰ ਕੋਂਸਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ-ਸ਼ਰਧਾਲ  ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਮਈ (         ) ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਬਟਾਲਾ ਤ ੇਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਵਖੇ ਬਣੇ ਵੁੱ ਖ-

ਵੁੱ ਖ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ (ਏਕਾਂਤਵਾਸ) ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਚ ਦ ੋਵਾਰ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿੋ ਇੁੱਥ ੇਰਜ਼ਹਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕ।ੇ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇਜ਼ਡਪਟੀ 

ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ। 
              ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਤ ੇਹੋਰ ਸਫਾਈ ਕਾਰਿ ਸਾਰੇ ਸੁਰੁੱ ਜ਼ਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਪੀਈ ਜ਼ਕੁੱ ਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ•੍ਾ੍ਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਸਹਤ 

ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇੰਨ•੍ਾ੍ਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪ ਰੀ ਤਰਾਂ 

ਸੁਰੁੱ ਜ਼ਖਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ ਰਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾਣ। 
                   ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਜ਼ਤੰਦਰ ਮਹਾਿਨ ਈ.ਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਫਾਈ 

ਕਾਰਿਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਦ ੇਜ਼ਛੜਕਾਅ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੁੱ ਜ਼ਖਆ ਸਾਡੀ ਵੁੱਡੀ ਤਰਿੀਹ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਜ਼ਿਤ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਚ ਿਾਣ 

ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀਪੀਈ ਜ਼ਕੁੱ ਟ ਪਾ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਨ ੰ  ਛ ਹਣ 

ਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦ ੇਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦ ੇਜ਼ਸੁੱ ਧੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ। ਸਫਾਈ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਚ ਦ ੋਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ਰਆਂ, 

ਵਾਰਡਾਂ, ਬਰਾਮਜ਼ਦਆਂ, ਖੁੁੱ ਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਬਾਥਰ ਮ ਆਜ਼ਦ ਸਭ ਥਾਂਵਾਂ ਤ ੇ1 ਫੀਸਦੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਇਪੋਕਲੋਰਾਇਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫਰਸ਼ ਤ ੇਦੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਇਪੋਕਲੋਰਾਇਡ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
                ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਪੁੱਖੋਂ ਉੱਤਮ ਇੰਤਿਾਮ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਇੁੱਥੇ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I/22377/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਿਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਜ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਫੌਿ ਜ਼ਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱ ਗਣਗੀਆਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 

ਯੁਵਕ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 97818-91928 'ਤੇ ਕਰਨ ਸੰਪਰਕ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਅਪਰੈਲ (         ) ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੈਂਪ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਨਵਿੋਧ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 

ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੀਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨਾਂ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੀ ਪਾਈਟ  ਸੈਂਟਰ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਿਾਨਕੋਟ ਦੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਿੋ ਯੁਵਕ ਫੋਿ ਜ਼ਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੁਵਕਾਂ  ਦੀਆਂ  ਆਨ ਲਾਈਨ  ਜ਼ਲਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ 

ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਿਾਵੇਗੀ। ਚਾਹਵਾਨ ਯੁਵਕ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰੀ ਨਵਿੋਧ ਜ਼ਸੰਘ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 97818-

91928 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
------ 

 

 


