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ਹੁਕਮ 
ਜਦ� ਿਕ ਿਵਸਵ ਭਰ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਖੱਤਰੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ 

ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲਾਕਡਾਉਨ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  National Disaster Management Act, 2005, ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਚੱੁਕਾ 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 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

  ਇਸ ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰ ਨੰ. 8686-8700/ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ-14.05.2020 ਦੀ ਮੱਦ ਨੰ. 1 ਅਨੁਸਾਰ 

ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਉਨ� ਾ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 7 am ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 6 pm ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਿਨਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ 

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰ� ਸ਼ੋਰ� ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕਸਾਨ ਵੀਰ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਫਸਲ ਦੀ 

ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ� ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਿਵੱਚ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ� ਵੱਲ ਵੀ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਆਈਆਂ ਹਨ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਗਰਮੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ 

ਚੱਪਲ� ਅਤੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਗਰਮੀ ਤ� ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਆਿਦ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘੋਖਣ ਤੇ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� 

ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਿਹਰ ਜਲੰਧਰ ਵਲ�  ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨ� 

ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਤ ਹੁਕਮ ਨੰ. 8686-8700/ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ-14.05.2020 ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ 

ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਬੂਟ, ਚੱਪਲ� ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਪਛ� 

ਹੋਲਸੇਲ ਤ� ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇਨ� � ਜਰੂਰੀ ਵਸਤ� ਭਾਵ ਬੂਟ, ਚੱਪਲ� ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਨਰਿਵਘਨ ਚਾਲੂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲਰ� ਨੰੂ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬੂਟ, ਚੱਪਲ� ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲਰ� ਨੰੂ 

ਆਨਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਨਲਾਈਨ ਜ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਆਰਡਰ� ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਜ� ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਵੇਰੇ 7 am 

ਵਜੇ ਤ� ਸਵੇਰੇ 10 am ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਉਵਰ ਦਾ ਕਾ�ਟਰ ਿਰਟੇਲ ਸੇਲ ਨਹ� 

ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਥੋਕ ਦਾ ਮਾਲ ਛੋਟੇ ਿਰਟੇਲਰ� ਨੰੂ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਹੀ ਭੇਜਣਗੇ।  

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਰਟੇਲ ਬੂਟ, ਚੱਪਲ� ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਿਫਲਹਾਲ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ 

ਿਵੱਚ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੰਟੇਨਮ�ਟ ਜੋਨ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ। ਹੋਲਸੇਲਰ ਸਵੇਰੇ 7 am ਤ� ਸਵੇਰੇ 10 am ਵਜੇ 

ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਿਡਸਪੈਚ ਕਰਨ ਸਮ� ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ�ਿਸੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਦ� ਹੋਲਸੇਲਰ ਵਲ�  ਥੋਕ ਮਾਲ ਟਰੱਕ ਿਵੱਚ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਐਮ.ਐਚ.ਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਨੰ. 40-3/2020-DM-I(A) ਿਮਤੀ- 15.04.2020 ਦੀ ਮੱਦ ਨੰ. 12(i) ਅਤੇ 12(vi) ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਮਾਲ ਿਰਟੇਲਰ� ਨੰੂ ਿਬਨ� � ਿਕਸੇ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਦੇ ਪਹੰੁਚਾਉਣਗੇ।  

 
ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, 

ਜਲੰਧਰ। 

ਿਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.      8963-8978                   /ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ     ਿਮਤੀ-  16.05.2020 

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

1. ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ� 

2. ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ, ਜਲੰਧਰ 

3. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਿਲਸ ਜਲੰਧਰ  

4. ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ (ਿਦਹਾਤੀ) ਜਲੰਧਰ 

5. ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ 

6. ਿਜਲ�ਾ ਲੋਕ ਸਪੰਰਕ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ 

7. ਪੀ.ਏ. ਟੂ ਡੀ.ਐਮ., ਸਟੈਨ�  ਟੂ ਏ.ਡੀ.ਐਮ, ਸਟੈਨ�  ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਜ), ਸਟੈਨ�  ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਿਸ਼) 

 ਵਾ. ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਜਲੰਧਰ। 


