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ਹੁਕਮ- 
  ਕੋਿਵਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿਵੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  ਵੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀ 

ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਸਾਰਨ�  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ 

ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3062-85 /ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ 23.03.2020 ਰ�ਹੀ ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  
  ਇਸ ਕਰਿਫਉ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ� ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ 

ਘੜੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜ� ਖਬਰ� ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ� ਤੱਕ ਟੀ.ਵੀ ਰਾਹ� ਪਹੰੁਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਹਤ 

ਦਾ ਿਖਆਲ ਿਕਵ� ਰਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਕਨ� � ਗਲ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰਖਣਾ ਹੈ ਆਿਦ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਲੋਕ� ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਰਿਹਦ� ਹੋਏ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ ਦਾ ਚਲਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

  ਇਸ ਲਈ, ਮ�, ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਜਲੰਧਰ, ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ 

Essential Services ਕਰਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ National Disaster Management Act, 2005 ਤਿਹਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹ� ਿਕ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਬਲ ਕੁਨ� ਕਸ਼ਨ ਨਹ� ਕਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨ ਿਰਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਿਰਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਨ� ਕਸ਼ਨ ਕਟੇਗਾ। ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਸਮ� ਘਰੋ-ਘਰ ਜਾਕੇ ਗਰਾਹੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ 

ਨਹ� ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੇਬਲ ਿਬਲ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਕੇਬਲ ਦਾ ਿਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ 

ਹੀ ਿਬਲ ਨਾ ਦੇਣ  ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੁਨ� ਕਸ਼ਨ ਕਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ� ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਕੋਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਰਿਹੰਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਿਬੱਲ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਵਲ�  ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਕੋਿਵਡ-19 ਨੰੂ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ National Disaster Management Act, 

2005  ਨੰੂ Invoke ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲੋਕ ਿਹਤ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖੀ ਜਾਨ� ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, 

ਜਲੰਧਰ। 

ਿਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.       5154-5170               /ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ     ਿਮਤੀ- 04.04.2020 

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹੱਤ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ- 

1. ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ�। 

2. ਵਧੀਕ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ�। 

3. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ, ਜਲੰਧਰ 

4. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਿਲਸ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ (ਿਦਹਾਤੀ) ਜਲੰਧਰ 

5. ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ। 

6. ਿਜਲ�ਾ ਲੋਕ ਸਪੰਰਕ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ 

7. ਸੁਪਪਡੰਟ ਗਰੇਡ-1, ਪੀ.ਏ. ਟੂ ਡੀ.ਐਮ., ਸਟੈਨ�  ਟੂ ਏ.ਡੀ.ਐਮ, ਸਟੈਨ�  ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਜ), ਸਟੈਨ�  ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਿਸ਼) 
 
 
 

ਵਾ. ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ 

ਜਲੰਧਰ। 
 

 


