
ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸ਼ੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਿਸੰਗ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਨ�  ਉਦਯੋਗ: ਸੰੁਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ 

• ਮਾਲਕ! ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਰਿਹਣ ਸਥਾਨ ਮੁਹ%ਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 

ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ/ਚੰਡੀਗੜ•29 ਮਾਰਚ: 

ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਿਵਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ!  ਸਾਰੀਆ ਂਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਫਰ ਤ) ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ,ਪਸ- ਿਵ�ਚ ਕਾਿਮਆ ਂਲਈ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ/ਬੰਧ- ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਦਯੋਿਗਕ ਇਕਾਈਆ ਂਨੰੂ ਕਾਿਮਆ ਂਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ 

ਿਡਸਟ,ਿਸੰਗ ਪ/ੋਟੋਕੋਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅ�ਜ ਇ� ਥੇ ਇਹ ਪ/ਗਟਾਵਾ ਕਰਿਦਆ ਂਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ/ੀ ਸੰੁਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨ!  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਦਯੋਗ- ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਿਮਆ ਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤ) ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਰਿਹਣ 

ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤ) ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ3 ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਸਪ� ਸ਼ਟ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ3 ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ/ਵਾਨਗੀ ਿਸਰਫ 

ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਰਿਥਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿਦ�ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨ!  ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੰਘ, ਜ਼ਕੁਾਮ ਜ- ਬੁਖਾਰ ਵਰਗ ੇਲ� ਛਣ- ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦ�ਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹ ੇਲ� ਛਣ- ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ/ਕਾਮੇ ਨੰੂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਿਸਹਤ ਜ-ਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਸ/ੀ ਅਰੋੜਾ ਨ!  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ ਿਜ� ਥੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕ- ਨੰੂ ਵ�ਡੀ ਰਾਹਤ ਿਮਲੇਗੀ, 6ਥੇ ਹੀ ਿਕਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਲੇਗਾ ਿਕ7ਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਨੰੂ ਰੋਕਣ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਿਪਆ ਹੈ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰ ੇਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮ� ਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦ�ਸਿਦਆਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨ!  ਭਰੋਸਾ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ 

ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ/ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸ/ੀ ਅਰੋੜਾ ਨ!  ਸੂਬੇ ਿਵਚਲੇ ਭ� ਿਠਆਂ ਸਬੰਧੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਭ�ਗ 10-12 ਲ� ਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਭ� ਿਠਆਂ ਿਵਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ3 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵ-ਗੇ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ 

ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ•◌ਾ◌ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਭ�ਠਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਿਡਸਟ,ਿਸੰਗ ਪ/ੋਟੋਕੋਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤ- ਉਹ ਇ�ਟ- ਦਾ ਉਦਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 

ਿਵਕਰੀ ਨਹ3 ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 

-ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਨ�  ਉਦਯੋਿਗਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਿਬਨ•◌ਾ◌ਂ ਕਟੌਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ! ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਦ ੇਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ% ਤ ੇ

-ਿਕਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ! ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ. ਇਕ ਮਹੀਨ�  ਤ% ਕ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਨਾ ਲੈਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ, 29 ਮਾਰਚ : 

ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਮੈਿਜਸਟ/ੇਟ-ਕਮ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼/ੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਿਰਆਤ ਨ!  ਿਜ਼ਲ•◌ੇ ਿਵ�ਚ ਕਰਿਫ਼ਊ ਕਾਰਨ ਪ/ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ- ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ�ਚ ਰ� ਖਿਦਆ ਂਉਦਯੋਗ- ਅਤੇ 

ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ- ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ� ਤੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜ� ਥੇ ਪ/ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ- ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿਬਲਕੁ� ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦ�ਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਿਦ� ਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਿਮਹਨਤਾਨ!  ਿਵ�ਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ- ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-/ਵਰਕਰ- ਨੰੂ ਉਨ•◌ਾ◌ ਂਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਿਵ�ਚ ਹੀ ਿਬਨ•◌ਾ◌ ਂਕਟੌਤੀ ਿਮਹਨਤ ਿਦ�ਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਮੈਿਜਸਟ/ੇਟ ਨ!  ਹਦਾਇਤ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਪ/ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ- ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਨਯਮ- ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਤ) ਇਲਾਵਾ 

ਿਜਥੇ ਵੀ ਪ/ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਕੋਲ) ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲ) ਇਸ ਸਮ< ਦੌਰਾਨ ਿਕਰਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਘਰ- ਿਵ�ਚ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੁਿਹ 

ਰਹ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੋਲ) ਵੀ ਿਕਰਾਇਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ� ਤੇ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪ/ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-/ਵਰਕਰ- ਤ) ਇਕ ਮਹੀਨ!  ਤ�ਕ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹ3 

ਕਰੇਗਾ। ਉਨ•◌ਾ◌ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ- ਵਲ) ਮਜ਼ਦੂਰ- ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਉਨ•◌ਾ◌ ਂਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤ- ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 

-ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੰੂ ਭੁ% ਖਾ ਨਹ1 ਸੌਣ ਿਦ% ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਿਕਹਾ, 'ਹੋਮ ਿਡਲੀਵਰੀ' ਰਾਹ1 ਿਨਰਿਵਘਨ ਮੁਹ%ਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨ�  ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ! ਅਤ ੇਦਵਾਈਆਂ 

-ਲੋੜਵੰਦ! ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅ% ਗੇ ਆਈ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 

-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼! 'ਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ�  ਕੀਤਾ ਿਪੰਡ! ਦਾ ਦੌਰਾ 

ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ, 29 ਮਾਰਚ (              ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼- 'ਤੇ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਪ/ਸਾਸ਼ਨ ਵਲ) ਿਜ� ਥੇ ਲੋੜਵੰਦ- ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਮੁਹ�ਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ, ਉਥੇ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਰੈਡ 

ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵ�ਚ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ- ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼/ੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਿਰਆਤ ਨ!  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪ/ਭਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ•◌ੇ ਿਵ�ਚ 

ਕਰਿਫਊ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲ•◌ੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭੁ� ਖਾ ਨਹ3 ਸੌਣ ਿਦ�ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ� ਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼- 'ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵ�ਚ ਅਿਜਹ ੇਲੋੜਵੰਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਮੁਹ�ਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹ,ੇ ਉਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ 'ਹੋਮ ਿਡਲੀਵਰੀ' ਰਾਹ3 ਕਿਰਆਨ!  ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ- ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਮੁਹ�ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਪ/ਸਾਸ਼ਨ ਵਚਨਬ� ਧ ਹੈ। 

          ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ!  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ- ਦੀ ਟੀਮ ਵਲ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਲੋੜਵੰਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ3ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹ�ਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਤ- ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ•◌ਾ◌ ਂਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਦਾਨੀ-ਸ�ਜਣ- ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਜ� ਥੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਲ) ਵ�ਖ-ਵ�ਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ- ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ 

ਹਨ, ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਾਨੀ-ਸ�ਜਣ- ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਸਦਕਾ ਗਰੀਬ ਪਿਰਵਾਰ- ਦੀ ਬ-ਹ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

          ਸ਼/ੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਿਰਆਤ ਨ!  ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅ�ਗੇ ਆਈਆਂ ਵ�ਖ-ਵ�ਖ ਸੰਸਥਾਵ- ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਨਾਜ਼ਕੁ ਦੌਰ ਿਵ�ਚ ਇਕਜੁ�ਟਤਾ ਨਾਲ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤ- 

ਜੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਜ� ਿਠਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•◌ਾ◌ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਮ� ਿਸਆ ਨਹ3 ਆਉਣ ਿਦ�ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•◌ਾ◌ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ- 

ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 'ਹੋਮ ਿਡਲੀਵਰੀ' ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੇਹੜੀਆ ਂਰਾਹ3 ਘਰ- ਿਵ�ਚ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਵੀ ਪਹੁੰ ਚਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ- ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤ) ਵ-ਝਾ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ/ਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਲ) ਅ�ਜ 

ਭਾਰੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵ�ਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਅ�ਜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵ�ਚ 'ਹੋਮ ਿਡਲੀਵਰੀ' ਰਾਹ3 ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਘਰ- 

ਤ�ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤ) ਇਲਾਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵ- ਨੰੂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਿਸਲੰਡਰ ਵੀ ਮੁਹ�ਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

        ਸ/ੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਿਰਆਤ ਨ!  ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ) ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ� ਿਖਆ ਲਈ ਹੀ ਕਰਿਫਊ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼- 

ਦੀ ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਅ�ਜ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼/ੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਿਰਆਤ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼- 'ਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵਲ) ਿਪੰਡ- ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਦੌਰ ੇਦੌਰਾਨ ਿਜ� ਥੇ ਕਰਿਫਊ 



ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼- ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਉਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ- ਰਾਹ3 ਿਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।    
 
-ਅ% ਜ ਨਹ1 ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਿਟਵ ਕੇਸ 

-ਸ਼%ਕੀ ਮਰੀਜ਼! ਦੇ ਹੁਣ ਤ% ਕ ਲਏ ਗਏ ਸ�ਪਲ! 'ਚ. 72 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨ5 ਗੇਿਟਵ 

ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ, 29 ਮਾਰਚ (                   ) : ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਿਸੰਘ ਨ!  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਅ�ਜ ਕੋਈ ਨਵ- ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਿਟਵ ਨਹ3 ਪਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ 

ਵਲ) ਹੁਣ ਤ�ਕ 144 ਸ,ਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਵਚ) 72 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨA ਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 67 ਸ,ਪਲ- ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ•◌ਾ◌ ਂਿਕਹਾ ਿਕ 5 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ,ਪਲ ਹੀ 

ਪੋਜ਼ੀਿਟਵ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਮੋਰ-ਵਾਲੀ ਦੇ ਇ�ਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇਨ•◌ਾ◌ ਂ5 ਮ,ਬਰ- ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵ�ਚ ਆਏ ਬਾਕੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

       ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਿਸੰਘ ਨ!  ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ3 ਹੈ, ਿਕ7ਿਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਤ�ਕ ਪੋਜ਼ੀਿਟਵ ਕੇਸ ਇਕ-ਤਵਾਸ ਿਵ�ਚ ਰਿਹ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹ ੇ

ਹਨ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਖ-ਸੀ, ਜ਼ਕੁਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆਿਦ ਲ� ਛਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨ! ੜਲੇ ਿਸਹਤ ਕ<ਦਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਕੇ ਇਸ 

ਵਾਇਰਸ ਤ) ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹ�ਥ- ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਖੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।   

-ਹੁਣ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠ�  ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦ ੈਈ-ਪਾਸ 

-ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦ ੈਅਪਲਾਈ : ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ, 29 ਮਾਰਚ : 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼/ੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਿਰਆਤ ਨ!  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪ/ਭਾਵ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ•◌ੇ ਿਵ�ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜ,ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵ�ਚ ਹੁਣ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਈ-ਪਾਸ ਘਰ 

ਬੈਠ!  ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ) ਇਹ ਈ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਮੁਹ� ਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ- ਜੋ ਐਮਰਜ,ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵ�ਚ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਪ/ੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਐਮਰਜ,ਸੀ ਲਈ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤ- ਉਹ https://epasscovid19.pais.net.in/  ਿਲੰਕ 'ਤੇ 

ਈ-ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਐਮਰਜ,ਸੀ ਹੈ ਜ- ਿਸਹਤ ਸੁਿਵਧਾ ਸਬੰਧੀ ਿਕਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ•◌ਾ◌ ਂਿਕਹਾ 

ਿਕ ਪ/ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲ) ਿਦ� ਤੇ ਗਏ ਿਲੰਕ ਨੰੂ ਖੋਲ•ਣ ਤ) ਬਾਅਦ ਉਸ ਿਵ�ਚ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ੇਪੁ� ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ 

ਤ) ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵਲ) ਪੂਰੀ ਜ-ਚ ਤ) ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸ਼/ੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਿਰਆਤ ਨ!  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਈ-ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆ7ਦੀ ਹ,ੈ ਤ- ਨB ਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ 85679-00002 ਅਤੇ 98140-63447 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਸੁਿਵਧਾ ਐਮਰਜ,ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵ�ਚ ਘਰ ਤ) ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਿਦ�ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ) ਿਸਰਫ ਐਮਰਜ,ਸੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•◌ਾ◌ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸੁਰ� ਿਖਅਤ ਰ� ਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਿਫ਼ਊ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰ ੇਘਰ- ਿਵ�ਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸਮ<-ਸਮ< 'ਤੇ ਿਦ� ਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਿਨਰਦੇਸ਼- ਦੀ ਪੂਰੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 

 

-ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ 'ਤ ੇਨਕੇਲ ਕ%ਸਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ 

-ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਿਵਭਾਗ ਨ�  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ2 ਦੁਕਾਨ! ਸਮੇਤ 7 ਗੋਦਾਮ ਕੀਤ ੇਸੀਲ 

ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ, 29 ਮਾਰਚ : 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪ/ਭਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ•◌ੇ ਿਵ�ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਆਨ!  ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ- ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਮੈਿਜਸਟ/ੇਟ-ਕਮ-ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼/ੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਿਰਆਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਪ/ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਲ) ਸਖ਼ਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਮੈਿਜਸਟ/ੇਟ ਨ!  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਜ� ਥੇ ਬੀਤੇ ਿਦਨ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਮੁ�ਲ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੰੂ ਨB ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਿਵਭਾਗ ਵਲ) ਇਕ ਵ�ਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਦਆ ਂ2 ਦੁਕਾਨ- ਅਤੇ 7 ਗੋਦਾਮ- ਨੰੂ ਸੀਲ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ। 

ਸਹਾਇਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਿਵਭਾਗ ਸ਼/ੀ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਕੰਗ ਨ!  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ/ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਕ�ਟੜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵ�ਚ ਲਾਲਾ ਬੂਟੀ ਮ�ਲ 

ਕਿਰਆਨਾ ਦੁਕਾਨ ਵਲ) ਕਿਰਆਨ!  ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵ�ਚ ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਿਜਸ ਿਵ�ਚ ਈ.ਟੀ.ਓ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ, ਡਾ. ਨੀਿਤਕਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼/ੀ ਸੁਨੀਲ 

ਕੁਮਾਰ, ਸ਼/ੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਿਸੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਮਾਲ ਿਸੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਿਸਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼/ੀ ਗੋਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ, ਵਲ) ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨ- 

ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ- ਨੰੂ ਸੀਲ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ। 

         ਸ਼/ੀ ਕੰਗ ਨ!  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੰੂ ਨB ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ 7 ਅਪ/ੈਲ ਤ�ਕ ਆਪਣੇ ਪ� ਖ ਸਮੇਤ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਲ) ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ- ਉਸ ਿਖਲਾਫ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਿਹਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਿਵ�ਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 

 

-ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਨ�  ਉਦਯੋਿਗਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਿਬਨ•◌ਾ◌ਂ ਕਟੌਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ! ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਦ ੇਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ% ਤ ੇ

-ਿਕਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ! ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ. ਇਕ ਮਹੀਨ�  ਤ% ਕ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਨਾ ਲੈਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ, 29 ਮਾਰਚ : 

ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਮੈਿਜਸਟ/ੇਟ-ਕਮ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ਼/ੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਿਰਆਤ ਨ!  ਿਜ਼ਲ•◌ੇ ਿਵ�ਚ ਕਰਿਫ਼ਊ ਕਾਰਨ ਪ/ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ- ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ�ਚ ਰ� ਖਿਦਆ ਂਉਦਯੋਗ- ਅਤੇ 

ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ- ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ� ਤੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜ� ਥੇ ਪ/ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ- ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿਬਲਕੁ� ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦ�ਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਿਦ� ਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਿਮਹਨਤਾਨ!  ਿਵ�ਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ- ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-/ਵਰਕਰ- ਨੰੂ ਉਨ•◌ਾ◌ ਂਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਿਵ�ਚ ਹੀ ਿਬਨ•◌ਾ◌ ਂਕਟੌਤੀ ਿਮਹਨਤ ਿਦ�ਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਿਜ਼ਲ•◌ਾ ਮੈਿਜਸਟ/ੇਟ ਨ!  ਹਦਾਇਤ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਪ/ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ- ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਨਯਮ- ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਤ) ਇਲਾਵਾ 

ਿਜਥੇ ਵੀ ਪ/ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਕੋਲ) ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲ) ਇਸ ਸਮ< ਦੌਰਾਨ ਿਕਰਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਘਰ- ਿਵ�ਚ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰੁਿਹ 

ਰਹ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੋਲ) ਵੀ ਿਕਰਾਇਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦ� ਤੇ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪ/ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-/ਵਰਕਰ- ਤ) ਇਕ ਮਹੀਨ!  ਤ�ਕ ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹ3 



ਕਰੇਗਾ। ਉਨ•◌ਾ◌ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ- ਵਲ) ਮਜ਼ਦੂਰ- ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਉਨ•◌ਾ◌ ਂਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤ- ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   


