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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਜ਼ਦਨ ਵਾਰ/ਰੁਟੇਸ਼ਨਵਾਈਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ 

ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ਦਨਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵਰੁੁੱ ਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਮਈ (         ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਗਰਜ਼ਹ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਜ਼ਹਲੀ ਮਈ 2020 ਨ ੰ  3.0 

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੋਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਗਰਜ਼ਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਭਾਗ 

ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ 3 ਮਈ ਨ ੰ  ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਜ਼ਹਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਮਈ ਨ ੰ  ਨਵੀਆਂ ਐਡਵਾਈਿਾਰੀਆਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਗਰਜ਼ਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਭਾਗ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦ ੇਸਨਮੁੁੱ ਖ 6 ਮਈ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਰਾਹਤ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਜ਼ਵਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤ ੇਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਿਾਰਾਂ 

ਜ਼ਵਚ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6 ਮਈ ਨ ੰ  ਜ਼ਦਨਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਸਬੰਧੀ ਿੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ ੁੱ ਲ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 

ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
 

Punjab shops and commercial establishment act of 1958 Act ਤਜ਼ਹਤ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਲਟੀ 

ਬਰਾਂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਸੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਮਾਲਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਮਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 

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

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

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

shops  ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਸਲਾਂ ਦੀ ਹੁੱਦਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਵਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 

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

ਕੈਟਾਜ਼ਗਰੀ –1 ਏ 

ਹਫਤੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜ਼ਦਨ, 24 ਘੰਟ ੇਸਰਕਾਰੀ ਤ ੇਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਾਤਲ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 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 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਆਵਾਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ। 
 

ਕੈਟਾਜ਼ਗਰੀ –1 ਬੀ   

ਹਫਤੇ ਜ਼ਵਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਜ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤਕ ਿਰ ਰਤ ਵਾਲੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਜ਼ਰਆਨਾ, ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ 



ਪਰੋਡੁੱ ਕਟਸ, ਫਲ ਅਤ ੇਸ਼ਬਿੀਆਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ,  ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ 

ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ ਤਕ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨ ੰ  ਸਵੇਰੇ  ਵਿੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਵਿੇ ਤਕ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆਂ। 
 

ਕੈਟਾਜ਼ਗਰੀ-1 ਸੀ 

ਹਫਤੇ ਜ਼ਵਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨੀਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ ਤਕ ਿਨਰਲ ਪਰੋਵੀਿਨ, ਬੀਿ, ਖਾਦਾਂ ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੀਆਂ 

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

ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿਵ ੇਜ਼ਕ ਪਲੰਬਰ, ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਰਪੇਅਰ, ਮੋਚੀ, ਵੈਲਡਰ, ਵਾਟਰ ਆਰ.ਓ ਜ਼ਰਪੇਅਰ ਤ ੇਜ਼ਬਿਲੀ ਆਜ਼ਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, 

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਜ਼ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   
 

ਕੈਟਾਜ਼ਗਰੀ-2 

ਹਫਤੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਦਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੁੱ ਧਵਾਰ ਤ ੇਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ ਤਕ  ਸੀਜ਼ਮੰਟ, ਰੇਤ ਤ ੇਬੁੱਿਰੀ ਵਾਲੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਵਰਕਸ, ਪਲਾਈਵੁੁੱ ਡ, ਪੇਂਟ, ਸ਼ੈਨੇਟਰੀ ਤ ੇਗਲਾਸ ਸਟੋਰ, ਮਾਰਬਲਿ ਤ ੇਟਾਇਲਾਂ, 

ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ ਪੈਨਲ ਤ ੇਪਾਈਪ ਜ਼ਫੰਟਗ, ਪੰਪ ਸੈਿੱਟ, ਜ਼ਬਿਲਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ੇਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੁਕਾਨਾਂ,ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਿ, 

ਵੀਡੀਓ ਸਟ ਜ਼ਡਊ,  ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ (ਟ  ਵੀਲ•ਰ ਤ ੇਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ), ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਸਟੋਰ ਐਡਂ ਸਾਈਕਲ ਸਟੋਰ, ਸਾਈਕਲ 

ਜ਼ਰਪੇਅਰ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਜ਼ਟਊਬ ਸਟੋਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ, ਜ਼ਟੰਬਰ ਮਰਟਚੈਂਟਸ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ, ਆਇਰਨ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ, ਜ਼ਗਫਟ ਸੈਂਟਰ, 

ਡਰਾਈ ਫਰ ਟ, ਗੰਨ ਹਾਊਸ , ਕਬਾੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲਿ ਜ਼ਰਪੇਅਰਿ, ਘੜੀਆਂ ਤ ੇਮੋਬਾਇਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜ਼ਰਪੇਅਰ ਦੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨਾਂ,Utensils,  crockery, ਪਲਾਸਜ਼ਟਕ ਵਸਤਾਂ ਤ ੇਸ਼ ਅ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਇਲੈਕਟਰੋਜ਼ਨਕਸ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਨਵਰਟਰ ਤ ੇਬੈਟਰੀਆਂ 

ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਨੀ ਟਰਾਂਸ਼ਫਰ ਐਡਂ ਐਕਸਚੇਂਿ, ਏਅਰ ਕ ਲਰ ਬਾਡੀ ਫੈਬਰੀ ਕੇਟਰ, ਕੰਜ਼ਪਊਟਰ ਸੈਲਰ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਪਊਟਰ ਜ਼ਰਪੇਅਰ 

ਖੁੁੱ ਲ• ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਕੈਟਾਜ਼ਗਰੀ-3 

ਹਫਤੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤ ੇਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ ਤਕ ਕੁੱਪੜਾ ਮਰਚੈਂਟ, ਰੈਡੀਮੈਡ 

ਗਾਰਮੈਂਟਸ,  ਟੇਲਰ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ, ਹੈਂਡਲ ਮ ਅਤ ੇਖਾਦੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ,  ਜ਼ਿਊਲਰੀ ਤ ੇਿਨਰਲ ਸਟੋਰ (ਮੁਨਆਰੀ), ਸਪੋਰਟਸ 

ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਚਾਰਟਰਡ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਖੁੁੱ ਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਕੈਟਾਜ਼ਗਰੀ-4 

ਬੈਂਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤ ੋਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਕ 9 ਤ ੇਦੁਜ਼ਪਹਰ 1 ਵਿੇ ਤਕ ਪਬਜ਼ਲਕ ਡੀਜ਼ਲੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤ ੇ5 ਵਿੇ ਤਕ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ 

ਮ ਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣਗ।ੇ 
ਕੈਟਾਜ਼ਗਰੀ-5 

ਸਕ ਲ, ਕਾਲਿ ਅਤੇ ਜ਼ਵੁੱ ਜ਼ਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਲਰਜ਼ਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 

ਇਿਾਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ•ਾਾਈ, ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਆਜ਼ਦ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ 



ਤਕ ਦਫਤਰ/ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਖੋਲ•ਾੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੜ•ਾਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬਜ਼ਧਤ ਕੋਈ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਅਤ ੇ

33 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਹੁਕਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ਦਨਵਾਰ ਦੋਰਾਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵਲੋਂ 07 ਜ਼ਦਨ 

ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਿੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕੈਟਾਜ਼ਗਰੀ ਜ਼ਵਚ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ਼ਨ ੰ  ਇਕ ਕੈਟਾਜ਼ਗਰੀ ਹੀ ਚੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤ ੇਉਹ ਹਫਤੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਦਨ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ• ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਵਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਿੇ ਤਕ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜ਼ ੁੱ ਲ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਮ ਵਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 

ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਜ਼ਪਹਰ 3 ਵਿੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 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 ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਿਾਂ ਪੁਜ਼ਲਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ 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 ਜ਼ਿਵ ੇਜ਼ਕ ਪਕੋੜਾ, ਚਾਟ, ਗੋਲ ਗੁੱ ਪੇ, ਟੀ ਸਟਾਲ 

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

ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਤ ੇਹੋਮ ਜ਼ਡਲਵਰੀ ਕਰਨਗੇ। 

ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ਼ ਮੈਨਟੇਨ ਰੁੱਖਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਪਰੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਜ਼ਸਹਤ ਤ ੇਪਜ਼ਰਵਾਰ 

ਭਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ, ਪੰਿਾਬ) ਵਲੋਂ 28 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨ ੰ  ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਜ਼ਿਰੀ 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/23460/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚੋਂ 77 ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਬਹਾਰ ਦ ੇਜ਼ਿਲੇ ਬੇਗੋਸਰਾਏ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 

ਆਪਣ ੇਘਰ ਿਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਮਈ (         ) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕ ੇਲਾਗ  ਦੇਸ਼ ਜ਼ਵਆਪੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਿਾਣ ਦ ੇ

ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਿਾਂ ਦ ੇਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਘਰ ਭੇਿਣ ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਪਜ਼ਹਲਕਦਮੀ ਤਜ਼ਹਤ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦ ੇਚਲਜ਼ਦਆਂ ਅੁੱ ਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਤੰਨ PRTC ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 77 ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਰੀ 

ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਜ਼ਵਖੇ ਭੇਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਤੇ ਉਥੋ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਰੇਲ ਗੁੱ ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਹਾਰ ਦ ੇਜ਼ਿਲੇ ਬੇਗੋਸਰਾਏ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
                         ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਇਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 

ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅੁੱਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 02 ਬੁੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ 01 

ਬੁੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁੁੱ ਲ 77 ਯਾਤਰੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।                   
                          ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੁੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਸ. 

ਸਕੁੱਤਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੁੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨ•ਾਾਾਂ ਯਾਤਰ ਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ 

ਹੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਯਾਤਰ ਆਂ ਦੀ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤ ੇਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦ ੇਕੇ 

ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੁੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਹੀ ਰਵਾਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੀਣ ਲਈ ਦ ੋਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ, ਚਨੇ, ਗੁੜ, ਜ਼ਬਸਕੁਟ ਅਤੇ 

ਫਲ ਜ਼ਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਿੋ ਰਸਤੇ ਜ਼ਵਚ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਣਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

(ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ) ਅਤੇ ਸ. ਹਰਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਐਸ.ਪੀ (ਡੀ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਮੋਿ ਦ ਸਨ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਜ਼ਬਹਾਰ ਰਾਿ ਦ ੇਜ਼ਨਵਾਸੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੰੁਜ਼ਦਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੁੁੱ ਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੁੱਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਇੁੱਿਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਸ 

ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰਣੀ ਰਜ਼ਹਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਤ ੇਹਰ 

ਲੋੜੀਦੀ ਸਹ ਲਤ ਪੁਿਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੁੱਲ•ਣ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਰ ਰ ਵਾਪਸ 

ਆਉਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਣਾਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਪਰੰਤ  ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕ ੇਮਿਬ ਰੀ ਵਸ ਹੀ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨ ੰ  

ਵਾਪਸ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸਲੀਦਾਰ, ਐਨ.ਪੀ ਜ਼ਸੰਘ ਐਕਸੀਅਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤ ੇਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਵਭਾਗ-ਕਮ –ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, 

ਕੰਵਰਿੀਤ ਰੁੱਤੜਾ ਐਸ.ਡੀ.ਓ, ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿਲਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ, ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ, ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ 

ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਦ ਮੋਿ ਦ ਸਨ। 
 

 

 



I/23462/2020 

ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ 4 ਲੁੱ ਖ 59 ਹਿਾਰ 756 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਮਈ (         ) ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 09 

ਮਈ ਤਕ 461496 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਿਸ ਜ਼ਵਚੋਂ 459756 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ 
ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 703 ਕਰੋੜ 10 ਲੁੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਿੋ 84 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 85 ਫੀਸਦ 

ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 130520, ਮਾਰਕਫੈਿੱਡ ਵਲੋਂ 94521, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 93824, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 

85349, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 53800 ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 1742 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਿਮੀਨ 

ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦ ਜ਼ਸ਼ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਿਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖਤਮ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਮੋਕ ੋਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੁੱਖਣ ਅਤੇ 

ਮਾਸਕ ਿਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਿਾਵੇ। 
-------------- 

 

 


