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1*ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ 5.0 ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਦਨ ਵਾਰ/ਰੁਟੇਸ਼ਨਵਾਈਿ ਹੀ ਖੁੁੱ ਲਣਗੀਆਂ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਿੂਨ (

) ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ

17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ 4.0 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ । ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱ ਤਰ ਗਰਜਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਆਂ ਜਵਭਾਗ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0/ ਅਨਲਾਕ-1 ਤਜਹਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱ ਤਰ ਗਰਜਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਆਂ ਜਵਭਾਗ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਰੁੱ ਖਜਦਆਂ ਹੋਏ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ 144 ਤਜਹਤ
ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
Ñਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਸਬੰ ਧੀ –ਰਾਤ 9 ਵਿੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 05 ਵਿੇ ਤਕ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਿਰੂਰੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ
ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ, persons with co-morbidity, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਚੇ, ਿਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਿਾਂ ਜਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਘਰ
ਜਵਚ ਰਜਹਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਾਲੀ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਜਸਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿੰ ਮਨੇਿੀਅਮ, ਸਜਵੰ ਮਗ ਪੂਲ, ਮਨੋਰੰ ਿਨ ਪਾਰਕ, ਜਿਏਟਰ, ਬਾਰਿ, ਆਡੋਟੋਰੀਅਮ,
ਐਸੰ ਬਲੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਪੈਲੇਸ ਬੰ ਦ ਰਜਹਣਗੇ। । ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਿੀਨੀਜਤਕ, ਖੇਡਾਂ, ਮਨੋਰੰ ਿਕ, ਅਕੈਡਜਮਕ, ਸੁੱ ਜਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੀੜ ਇਕੁੱ ਤਰ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਨਤਕ ਸਿਾਨਾਂ 'ਤੇ ਿੁੁੱ ਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਨਤਕ ਸਿਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਪਾਨ, ਗੁਟਕਾ ਤੇ
ਤੰ ਬਾਕੂ ਆਜਦ ਖਾਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਜਕ ਇਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਵਆਹ ਜਵਚ 50 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਵਅਖਤੀ ਇਕੁੱ ਠੇ ਨਹੀਂ ੋੋਹਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰ ਜਮਤ ਸਸਕਾਰ ਜਵਚ 20 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਵਅਕਤੀ ਇਕੁੱ ਠੇ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਧਾਰਜਮਕ ਸਿਾਨ/ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਪੂਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ 7 ਿੂਨ ਤਕ ਬੰ ਦ ਰਜਹਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 8 ਿੂਨ 2020 ਨੂੰ ਧਾਰਜਮਕ ਸਿਾਨ ਖੋਲ•ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਆਰਡਰ
ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸਜਪਟਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 7 ਿੂਨ ਤਕ ਬੰ ਦ ਰਜਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 8 ਿੂਨ 2020 ਨੂੰ
ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ•ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਆਰਡਰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਜਪੰ ਗ ਮਾਲ 7 ਿੂਨ ਤਕ ਬੰ ਦ ਰਜਹਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 8 ਿੂਨ 2020
ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਢਾਬਾ ਅਤੇ ਸਬਿੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਜਡਲਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਢਾਬੇ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ 7
ਿੂਨ ਤਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 8 ਿੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ।
ਪੈਸੰਿਰ (ਸਵਾਰੀਆਂ), ਇਕ ਰਾਿ ਜਵਚੋਂ ਦੂਿੇ ਰਾਿ ਜਵਚ ਕਾਰ, ਬੁੱ ਸ, ਰੇਲ ਗੁੱ ਡੀਆਂ ਿਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾ ਆਜਦ ਰਾਹੀਂ ਿਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੈਸੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਰ ਤੇ 'ਕੋਵਾ ਐਪ' ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਈ-ਪਾਸ ਿਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ/ਰੇਲਵੇ
ਸਟੇਸ਼ਨ/ਬੁੱ ਸ ਅੁੱ ਡੇ/ਅੰ ਤਰ-ਰਾਿੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਡੇਕਲੇ ਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱ ਸਾਂ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਸਬੰ ਧੀਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ Inter-state movement of buses (ਇਕ ਰਾਿ ਜਵਚੋਂ ਦੂਿੇ ਰਾਿ ਜਵਚ ਿਾਣ ਲਈ) ਚੁੱ ਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ Intra-stae movement of buses (ਸੂਬੇ ਜਵਚ ਹੀ ਚੁੱ ਲਣ ਸਬੰ ਧੀ) ਚੁੱ ਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
Inter-state movement of passenger vehicle- ‘ਟੈਕਸੀਆਂ, ਕੇਟਸ, ਸਟੇਗ ਕੈਰੀਅਰਿ, ਟੈਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਿਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਈ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ
ਚੁੱ ਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। Intra-state movement of passenger vehicle- ‘ਟੈਕਸੀਆਂ, ਕੇਟਸ, ਸਟੇਗ ਕੈਰੀਅਰਿ, ਟੈਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਚੁੱ ਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ
ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਈ-ਸਾਈਕਲ, ਜਰਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਟੋ -ਜਰਕਸ਼ਾ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ (Standard Operating Procedure)
ਤਜਹਤ ਚੁੱ ਲ ਸਕਣਗੇ । ਟੂ ਵੀਲ•ਰ, ਪੰ ਿਾਬ ਲਈ 1 ਪਲੁੱਸ 1, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਤਜਹਤ ਚੁੱ ਲ ਸਕਣਗੇ । ਫੌਰ ਵੀਲ•ਰ, 1 ਪਲੁੱਸ 2
ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਤਜਹਤ ਚੁੱ ਲ ਸਕਣਗੇ । ਬਿਾਰ ਿਾਣ, ਦਫਤਰ ਿਾਂ ਕੰ ਮ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੇਵੇਗੀ।
ਇਕ ਸੂਬੇ ਜਵਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਜਵਚ ਿਾਣ ਲਈ ਗੁੁੱ ਡਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਜਹਰ ਤੋਂ ਦੂਿੇ ਸ਼ਜਹਰ ਿਾਂ ਜਿਲੇ ਜਵਚ ਿਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜਵਜਿਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਨੂੰ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਰੁੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਸਬੰ ਧੀ- ਸ਼ਾਜਪੰ ਗ ਮਾਲ ਬੰ ਦ ਰਜਹਣਗੇ। ਸ਼ਜਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਨ ਬਿਾਰ ਜਵਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ
ਸਵੇਰੇ 8 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਿੇ ਤਕ ਖੁੁੱ ਲ•ੋੇ ਰਜਹਣਗੇ। ਮੈਨ ਬਿਾਰ ਜਵਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਾਰਜਕਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਮਾਰਜਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ ਭੜੁੱ ਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਵਾਂ
ਆਜਦ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਸਜਡਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆਂ :ਕੈਟਾਜਗਰੀ –1 ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ :
ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦਨ, 24 ਘੰ ਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਾਤਲ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਜਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰ ਸਿਾਵਾਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਜਰੰ ਗ ਅਤੇ ਜਡਸਟਰੀਜਬਊਸ਼ਨ ਯੂਜਨਟ,
ਂ ੂਲਸ ਆਜਦ ਪਜਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਜਹਣਗੀਆਂ। ਮੈਡਕਲ
ਜਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਕੈਜਮਸਟ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲੈ ਬਾਰਟਰੀ, ਨਰਜਸੰ ਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਐਬ
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰ ਜਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ।
ਕੈਟਾਜਗਰੀ –1 ਬੀ

(ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤਕ)

ਕਜਰਆਨਾ, ਡੇਅਰੀ ਪਰੋਡੁੱਕਟਸ, ਮਜਠਆਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਟੈਂਟ ਸਟੋਰਿ, ਕੋਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਸਰਜਵਸਿ, ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ
ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਸਰਫ ਹੋਮ ਜਡਲਵਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਰੈਸੋਂਟਰੈਂਟ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਿਾ ਸਕੇਗਾ।
ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਿਾਂ ਹੋਮ ਜਡਲਵਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਬਰ (ਨਾਈ) ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, saloons and spas ਖੋਲ•ਣ ਸਮੇਂ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਹਤ
ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਕੈਟਾਜਗਰੀ-1 ਸੀ

(ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤਕ)

ਿਨਰਲ ਪਰੋਵੀਿਨ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਕੈਜਨਕ ਤੇ ਜਰਪੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਵੇ ਜਕ ਪਲੰਬਰ,
ਆਇਰਨ ਸਜਮੁੱ ਿ, ਮੋਚੀ, ਵੈਲਡਰ, ਵਾਟਰ ਆਰ.ਓ ਜਸਰਫ ਜਰਪੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੇਂਟ ਸਟੋਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੁਕਾਨਾਂ , ਜਸਰਫ
ਟਰੁੱ ਕ, ਫੋਰ ਤੇ ਟੂ ਵੀਲ•ਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਰਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਆਇਰਨ ਡੀਲਰ, ਸੀਜਮੰ ਟ, ਰੇਤ ਤੇ ਬੁੱ ਿਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਲਾਈਵੁੁੱ ਡ, ਗਲਾਸ ਸਟੋਰ,
ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ ਪੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈਪ ਜਫਜਟੰ ਗ, ਆਇਰਨ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ, ਜਗਫਟ ਹਾਊਸ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਬਾੜੀਆ, ਅਲਮੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਵਰਕਸ, ਆਟੋਮਬ
ੋ ਾਇਲ
ਏਿੰ ਸੀ/ਡੀਲਰਜਸ਼ਪ ਸ਼ਾਪ/ਸ਼ੋਅਰੂਮ (ਜਸਰਫ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਤੇ ਦੋ ਵਾਹਨ ਖੁੁੱ ਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਰਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੀਿ
ਂ ਜਟਊਬ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸਪੈਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਪਰੰ ਜਟਗ ਪਰੈੈੱਸ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਟਾਇਰ ਐਡ
ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਬਿਲੀ ਤੇ ਜਬਿਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਜਧਤ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਡੀਲਰ ਿਾਂ
ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਡੀਲਰ, ਕੰ ਜਪਊਟਰ ਸੈਲਰ ਅਤੇ ਕੰ ਜਪਊਟਰ ਜਰਪੇਅਰ, ਸ਼ੈਨੇਟਰੀ, ਮਾਰਬਲਿ ਤੇ ਟਾਇਲਾਂ, ਪੰ ਪ ਸੈੈੱਟਸ, ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਿ, ਵੀਡੀਓ ਸਟੂਜਡਊ, ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ,
ਜਟੰ ਬਰ ਮਰਟਚੈਂਟਸ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਤੇ ਆਰੀ ਵਾਲੇ , ਗੰ ਨ ਹਾਊਸ, ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ, ਆਇਰਨ ਵਪਾਰੀ, ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਫੈਬਰੀ ਕੇਟਰ, ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਜਰਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ।

ਕੈਟਾਜਗਰੀ-2 (ਹਫਤੇ ਜਵਚ ਜਤੰ ਨ ਜਦਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੁੱ ਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤਕ)
ਸਪਰੋਟਸ ਦੁਕਾਨਾਂ, ”tensils, crockery, ਸ਼ੂਅ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮੋਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਿਨਰਲ ਸਟੋਰ (ਮਜਨਆਰੀ), ਪਲਾਸਜਟਕ ਗੁੁੱ ਡਿ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੁਜਨਆਰੇ
ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ any other category of shop not permitted under category ੧ or ੩ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ।
ਕੈਟਾਜਗਰੀ-3 (ਹਫਤੇ ਜਵਚ ਜਤੰ ਨ ਜਦਨ ਮੰ ਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤਕ)
ਕੁੱ ਪੜਾ ਮਰਚੈਂਟ, ਟੇਲਰ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰ, ਰੈਡੀਮੈਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਤੇ ਡਾਇੰ ਗ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ।
ਿੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਈਟਮਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਰੋਟੈਸ਼ਨਲ ਕੈਟਾਜਗਰੀਿ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਰਫ ਕੈਟਜਗਰੀ 2 ਜਵਚ
ਖੋਲ• ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਕੋਈ ਦਾਕਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਜਗਰੀ 2 ਜਵਚੋਂ 1 ਿਾਂ 3 ਜਵਚ ਬਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰ ਜਧਤ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਿਨਲ ਮੈਜਿਸਟੇਰਟ
ਦਫਤਰ ਜਵਖੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਿੇਕਰ ਕੈਟਾਜਗਰੀ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ
ਕੈਟਾਜਗਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਡ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਬਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਤਜਹਤ ਖੋਲ•ੋੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਜਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਇੰ ਸਡਟਰੀਿ
ਅਤੇ ਇੰ ਡਸਟਰੀਅਲ 5stablishments ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਜਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਕੰ ਸ਼ਟਰੁੱ ਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ,
ਬਾਗਬਾਨੀ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਬਨਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਈ.-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਜਬਨਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਖੁੁੱ ਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਲਾਕ
ਡਾਊਨ ਿਾਂ ਉੱਪਰ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਰੁੁੱ ਧ The disaster management Act, 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਤੋਂ 60 ਅਧੀਨ ਅਤੇ
ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਜਹਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜਵਚ ਜਲਆਂਦੀ ਿਾਵੇਗੀ।
ਐਡਵਾਇਿਰੀ :

ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਡਵਾਇਿਰੀਆਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 20

ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਏਅਰ-ਕੰ ਡੀਸ਼ਨਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ, 25
ਅਪੈਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕੰ ਮਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਟੋਰਲ ਪੰ ਪਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁੁੱ ਡਿ
ਵਹੀਕਲਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟੀਿਨਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 6 ਮਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁੱ ਸਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਿਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 11 ਮਈ
ਨੂੰ ਇੰ ਟਰ-ਸਟੇਟ ਆਵਾਿਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਦੇਸਾਂ ਜਵਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਐਡਵਾਇਿਰੀਆਂ
ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
------------------

PN-2*
File No.DIPR-ESTT/320/2020-O/o DPRO-GURDASPUR
I/29585/2020

ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜਵਸ਼ਵ ਨੋ ਤੰ ਬਾਕੂ ਜਦਵਸ ਸਬੰ ਧੀ ਪੋਸਟਰ ਰੀਲੀਿ ਕੀਤੇ-ਡਾ.ਜਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਿੂਨ (

) ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਡਾ.ਜਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਜਵਖੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰ ਬਾਕੂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ

ਿਾਗਰੂੁੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਰੀਲੀਿ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਤੰ ਬਾਕੂ ਇੁੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਿ ਹੈ ਿੋ ਜਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਫੇਫਜੜਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ
ਕਰ ਜਦੰ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇ ਜਕ ਟੀ.ਬੀ.,ਮੂੰ ਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਦੰ ਦਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਜਦ ਅੁੱ ਿ ਕੁੱ ਲ ਆਮ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲੇ ਦੇ ਤੰ ਬਾਕੂ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਜਵੁੱ ਚ
ਬਚਾਓ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਜਿਲ•ੋਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਤੰ ਬਾਕੂ ਕੰ ਟਰੋਲ) ਡਾ.ਹਰਜਸਮਰਤ ਜਸੰ ਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿਰਦਾ,ਗੁਟਕਾ, ਖੈਣੀ ਅਤੇ ਪਾਨ
ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿੁੁੱ ਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੁੱ ਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਲੇ ਦੇ ਤੰ ਬਾਕੂ ਛੁਡਾਓ
ਕੇਂਦਰ ਜਵਖੇ ਇਸਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਜਿਲ•ੋਾ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਜਵਿੈ ਕੁਮਾਰ , ਜਿਲ•ੋਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਮਨਚੰ ਦਾ, ਜਿਲ•ੋਾ
ਟੀ.ਬੀ.ਅਫਸਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੁੱ ਤਰੀ, ਸਰੀ ਿੋਬਨਪਰੀਤ ਜਸੰ ਘ,ਗੁਰਦੇਵ ਜਸੰ ਘ, ਬੂਆ ਦੁੱ ਤ, ਅਮਰਿੀਤ ਜਸੰ ਘ ਦਾਲਮ ਜਡਪਟੀ ਮਾਸ
ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਆਜਦ ਹਾਿਰ ਸਨ।
------------------

I/29702/2020
ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 01 ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪੋਿਜਟਵ-ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੁਲ 09 ਐਕਜਟਵ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਿੂਨ (

) ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ

ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ 01 ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜਟਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਪੋਿਜਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਗਣਤੀ 09 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਜਵਅਕਤੀ ਜਪੰ ਡ ਕੋਠੇ ਮਿੀਠੀਆ ਬਲਾਕ ਬਜਹਰਾਮਪੁਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਜਦਨੀਂ ਮੁੰ ਬਈ ਜਵਚੋਂ ਆਇਆ
ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਹੈਲਿ ਸੈਂਟਰ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਜਵਖੇ ਰੁੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 141 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜਵਚੋਂ 03 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ। 129 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ
(122 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, 07 ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।

04 ਪੀੜਤ ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 05 ਪੀੜਤ ਬਟਾਲਾ ਜਵਖੇ ਰੁੱ ਖੇ ਗਏ

ਗਨ।
ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 3340 ਸ਼ੁੱ ਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਜਵਚੋਂ 3195 ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗਜਟਵ ਆਈ ਹੈ, 141
ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਅਤੇ 04 ਸੈਂਪਲ ਜਰਿੈਕਟ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਦੀ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋ ਕ ਮਾਸਕ ਿਰੂਰ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪਜਹਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਬਨਾਂ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਨਕਜਲਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ
ਿਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਨਕਜਲਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਸਹਤ
ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋ ਕ ਜਹੁੱ ਤ ਲਈ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ।
------------------

I/29709/2020
ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਕੋਜਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇਨਿਰ 'ਘਰ-ਘਰ ਰੋਿਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਮਸ਼ਨ' ਜਡਿੀਟਲ ਮਾਜਧਆਮ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱ ਲੇ ਗਾ-ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਿੂਨ (

) ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਜਬਊਰੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇਨਿਰ 'ਘਰ-ਘਰ ਰੋਿਗਾਰ ਤੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਮਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਜਡਿੀਟਲ ਮਾਜਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਊਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਊਰੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਜਕਰਤੀਆਂ , ਘੁੱ ਟ ਪੜੇ ਜਲਖੇ
ਅਤੇ ਪੜੇ ਜਲਖੇ ਬੇਰੁਿਗਾਰ ਨੋਿਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਿਗਾਰ ਦਵਾਊਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬ ਜਲੰਕ https://tinyurl.com/labourregistrationform ਜਤਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਿੋ ਜਨਯੋਿਕ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਬਰ ਦੀ ਿਾਂ ਪੜੇ
ਜਲਖੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾÂੋਾਟ ਉਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆਂ ਜਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਰੋਿਗਾਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ
ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀੰਜੋਟਗ ਇਹਨਾਂ ਜਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੁੱ ਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੰ ਜਟਗ 04
ਿੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਮੇ, ਇੰ ਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਵ ਜਲੰਕ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਊਪਰੰ ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋ ਰਖਵਾਊਣਗੇ ਅਤੇ ਪੜੇ
ਜਲਖੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਅਦਾਰੀਆਂ ਜਵੁੱ ਚ ਰਖਵਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆਂ ਜਕ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਉ, ਜਸੁੱ ਜਖਆਂ ਸੰ ਸਿਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਸੁੱ ਜਖਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੋਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ
ਨੌਿਵਾਣਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਜਗਕ ਜਵਭਾਗ, ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਜਵਭਾਗ, ਲੇ ਬਰ ਜਵਭਾਗ , ਪੇਂਡੂ ਜਵਕਾਸ ਜਵਭਾਗ
ਅਤੇ ਰੋਿਗਾਰ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ ਰੋਿਗਾਰ ਦਾਜਤਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਿਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਿਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਜਵਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਰੋਿਗਾਰ ਦੀ ਟਰੇਜਨੰਗ ਅਤੇ ਕਰਿੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੁੱਇਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਰੋਿਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਿਗਾਰ ਦਾਜਤਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਹ ਜਿਲ•ੋਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਊਰੋ ਵਲੋਂ
ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ: 8196015208 ਤੇ ਸਪੰ ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੁੱ ਜਸਆਵਾਂ ਮੇਲ
ਆਈਡੀ(employmenthelpline.gsp@gmail.com) ਤੇ ਭੇਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਿੋ ਰੋਿਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ
ਰੋਿਗਾਰ ਦਾਜਤਆਂ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮੁਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਿਾ ਸਕਣ।
----------------

