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ਹੁਕਮ 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਿ ਕਿਹਤ ਿੰਗਠਨ (ਡਫਰਮ.ੂਚ.) ਿਰੋਂ ਿਿੀਡ-19 ਨੰੂ ਕਹਰਾਂ ਹੀ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਘਕਿਤ ਿੀਤਾ 
ਜਾ ਚੁਿਾ ਹ ਅਤ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ ਿਰੋਂ  ਿੀ ਿਿੀਡ -19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਨੰੂ ਦਿ ਰਈ ਖਤਯਾ ਭੰਨਦ ਹ ੂਯ ਦਸ਼ 

ਕਿਿੱ ਚ ਤਾਰਾਫੰਦੀ (ਰਾਿਡਾਉਨ) ਦਾ ਰਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹ। ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਭਾਯੀ ਦੀ ਗੰਬੀਯਤਾ ਨੰੂ ਦਖਦ ਹ ਬਾਯਤ ਿਯਿਾਯ 

ਅਤ ੰਜਾਫ ਿਯਿਾਯ ਿਰੋਂ National Disaster Management Act, 2005, ਅਤ Epidemic Diseases Act, 1897 ਕਹਰਾਂ 
ਹੀ ਇਨਿਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹ। ਇਿ ਿਫੰਧੀ ਇਿ ਦਪਤਯ ਦ ਿੱਤਯ ਨੰ 3062-85/ਭ.ਿੀ-4/ਭ. ਕਭਤੀ 23-03-2020 ਯਾਂਹੀ 
ਕਜਰਹਾ ਜਰੰਧਯ ਕਿਿੱ ਚ ਿਯਕਪਊ ਰਾਗ ੂਿਯਨ ਿਫੰਧੀ ਹੁਿਭ ਜਾਯੀ ਿੀਤ ਗ ਿਨ। 

ਭੈਂ, ਿਕਯੰਦਯ ਿੁਭਾਯ ਿਯਭਾ, ਆਈ..ਿ, ਕਜਰਹਾ ਭਕਜਿਟਯਟ, ਜਰੰਧਯ ਿੀ.ਆਯ.ੀ.ਿੀ 1973 ਦੀ ਧਾਯਾ 
144 ਤਕਹਤ ਰਾਤ ਹ ਹ ਅਕਧਿਾਯਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਿਯਦ ਹ ਹਠ ਕਰਖ ਅਨੁਿਾਯ ਛਟ ਕਦੰਦਾ ਹਾਂ:- 

ਇਹ ਹੁਕਮ Containment Zones ਵ ਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਣਗ। Containment Zones ਵ ਿੱ ਚ ਜਕਰ ਕਈ 

ਦੁਕਾਨ ਖਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗੀ। 
   

1. ੇਂਡੂ ਖਤਯਾਂ ਕਿਚ, Shop & Establishment Act ਤਕਹਤ ਯਕਜਿਟਯਡ ਦੁਿਾਨਾਂ ਨੰੂ 50 ਰਤੀਿਤ ਿਾਕਭਆਂ ਦ ਨਾਰ 

ਿਿਯ 7am ਤੋਂ ਿਿਯ 11am ਤਿੱ ਿ ਖੁਰਹਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹਿਗੀ। ਯੰਤੂ ਇਹ ਿਿਟ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਕਿ ੇਂਡੂ ਖਤਯਾਂ ਕਿਿੱ ਚ 

Multi Brand ਅਤ Single Brand ਭਾਰ ਨੰੂ ਖੁਰਹਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹਿਗੀ ਬਾਿ ਉਹ ਫੰਦ ਯਕਹਣਗ।  
2. ਿਕਹਯੀ ਖਤਯ ਕਿਿੱ ਚ ਕਿਿ ਿੀ ਫਜਾਯ/ਭਾਯਿੀਟ ਜਾਂ ਭਾਯਿੀਟ ਿੰਰਿਿ ਨੰੂ ਖਰਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹਿਗੀ। ਯੰਤੂ 

ਸ਼ਕਹਯੀ ਖਤਯਾਂ ਕਿਿੱ ਚ Stand alone ਦੁਿਾਨਾਂ, Neighbourhood ਦੁਿਾਨਾਂ ਅਤ ਕਯਹਾਇਸ਼ੀ ਿਰਨੀਆ ਂ ਅਤ ਗਟਡ 

ਿਰਨੀਆ ਂਜਾਂ ਕਿਹਕਿਆ ਂਕਿਿੱ ਚ ਇਿਰੀਆ-ਂਇਿਰੀਆ ਂਦੁਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਿਯ 7am ਤੋਂ ਿਿਯ 11am ਤਿੱ ਿ ਖੁਰਹਣ ਦੀ ਆਕਗਆ 

ਹਿਗੀ। ਇਹ ਿਿਰ ਉਹ ਦੁਿਾਨਾਂ ਹਣਗੀਆਂ ਕਜਹਿੀਆਂ ਕਿ ਿਿਤੂਆਂ (Goods) ਿਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਿਿਾ 
ਦਣ ਿਾਰੀਆ ਂ ਦੁਿਾਨਾਂ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਿਰੂਨ, ਨਾਈ ਦੀਆ ਂ ਦੁਿਾਨਾਂ, ਕਫਊਟੀ ਾਯਰਯ ਆਕਦ ਿਾਰੀਆ ਂ ਦੁਿਾਨਾਂ ਫੰਦ 

ਯਕਹਣਗੀਆਂ। ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਿ ਹ ਕਿ ਅਗਯ ਕਿਿ ਦੁਿਾਨ ਦ ਿਜ-ਖਿੱਫ ਿਈ ਹਯ ਦੁਿਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ Stand alone 

ਦੁਿਾਨ ਭੰਕਨਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਉਿਨੰੂ ਖਰਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹਿਗੀ। ਇਿੱਥ ਇਹ ਿੀ ਿਿਟ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਕਿ ਿਕਹਯਾ ਦ 

ਫਜਾਯਾਂ ਕਿਿੱ ਚ ਕਜਥ ਇਿੱਿ ਦੂਜ ਨਾਰ ਜੁਿੀਆ ਂ ਹਈਆ ਂ ਦੁਿਾਨਾਂ ਹਨ ਅਕਜਹੀਆਂ ਦੁਿਾਨਾਂ ਅਤ ਫਜਾਯਾਂ ਨੰੂ ਖਰਹਣ ਦੀ 
ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹਿਗੀ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਿਕਹਯਾਂ ਕਿਿੱ ਚ ਕਿਿ ਿੀ ਭਾਰ ਅਤ ਭਰਟੀਰਿਿ ਨੰੂ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ 
ਹਿਗੀ।  

3. ਈ-ਿਾਭਯਿ ਿੰਨੀਆਂ ਨੰੂ ਕਿਯਪ ਜਯੂਯੀ ਿਿਤਾਂ (Essential Goods) ਘਯ-ਘਯ ਿਚਣ (Home delivery) ਦੀ 
ਆਕਗਆ ਹਿਗੀ। 

4. ਸ਼ਯਾਫ ਦ ਠੇਿ ਅਤ ਦੁਿਾਨਾਂ ਖਰਹਣ ਤ ਾਫੰਦੀ ਹਿਗੀ। 

5. ਹਯ ਦੁਿਾਨਦਾਯ ਇਹ ਮਿੀਨੀ ਫਣਾਗਾ ਕਿ ਦੁਿਾਨ ਦ ਫਾਹਯ ਕਚਿੱ ਟ ਯੰਗ ਦ ਗਰ  ਫਣਾ ਗ ਹਣ ਤਾਂ ਜ ਿਭਾਕਜਿ ਦੂਯੀ 
(Social Distance) ਿਫੰਧੀ ਕਿਹਤ ਕਿਬਾਗ ਦੀਆ ਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੁਤਾਕਫਿ ਘਿੱਟ-ਘਿੱਟ 2 ਕਿਅਿਤੀਆ ਂ ਕਿਚਿਾਯ 1.5 

ਭੀਟਯ ਦਾ ਪਾਿਰਾ ਯਿੱ ਕਖਆ ਜਾਿ ਤਾਂ ਜ ਿਯਨਾ ਿਾਇਯਿ ਦੀ ਕਫਭਾਯੀ ਨਾ ਪਰ ਿਿ। ਿਾਯ ਦੁਿਾਨਦਾਯ ਅਤ ਦੁਿਾਨ ਤ 
ਿੰਭ ਿਯਦ ਕਿਅਿਤੀਆ ਂਿਰੋਂ ਭਾਿਿ ਅਤ ਿਨੀਟਾਈਜਯ ਦਾ ਇਿਤਭਾਰ ਿਯਨਾ ਅਤ ਿਭੇਂ-ਿਭੇਂ ਤ ਿਿੀਡ-19 ਿਫੰਧੀ 
ਰਾਤ ਹਈਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਿਯਨਾ ਮਿੀਨੀ ਫਣਾਉਗ। 

6. ਜ਼ਯੂਯੀ ਿਿਤਾਂ ਦੀਆ ਂਦੁਿਾਨਾਂ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਥਿ ਅਤ ਯਚੁਨ ਿਕਭਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਦਪਤਯ ਕਿੱ ਠ ਅੰਿਣ ਨੰ. 

6193-6210/ਭ.ਿੀ.4/ਭ. ਕਭਤੀ- 16.04.2020 ਅਤ ਥਿ ਿਕਯਆਨੇ ਦੀਆ ਂ ਭੰਡੀ ਪਨਟਨ ਗੰਜ ਕਿਿੱ ਚ ਿਕਥਤ 

ਦੁਿਾਨਾਂ ਿਫੰਧੀ ਇਿ ਦਪਤਯ ਦ ਕਿੱ ਠ ਅੰਿਣ ਨੰ. 5618-29/ਭ.ਿੀ.4/ਭ. ਕਭਤੀ- 08.04.2020 ਯਾਹੀਂ ਜ ਕਹਰਾਂ 
ਆਕਗਆ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੀ ਉਹ ਜਾਯੀ ਯਹਗੀ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਿਭੇਂ ਕਿਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਹੁਿਭਾਂ ਨਾਰ ਿਈ ਅਿਯ ਨਹੀਂ ਹਿਗਾ ਬਾਿ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖੁਰਹਣ ਰਈ ਜ ਕਹਰਾਂ ਿਭਾਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਿੀ ਉਹ ਉਿ ਅਨੁਿਾਯ ਹੀ ਖੁਰਹਣਗੀਆਂ।  
 



 

2 
 

 

 

7. ਕਯਿਾਯ ਦ ਕਿਯਪ ਇਿ ਭੈਂਫਯ ਨੰੂ ਹੀ ਜਯੂਯੀ ਿਿਤਾਂ ਖਯੀਦਣ ਰਈ ਿਿਯ 7am ਿਜ ਤੋਂ 11am ਿਜ ਤਿੱ ਿ ਘਯ ਤੋਂ 
ਫਾਹਯ ਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹਿਗੀ। ਜਿਯ ਿਈ ਕਿਅਿਤੀ ਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਿਈ ਿਹੀਿਰ ਰਿ ਿਭਾਨ ਰਣ ਜਾਂਦਾ ਹ 
ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਿਹੀਿਰ ਜਫਤ ਿਯ ਕਰਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਿਾਨੰੂਨੀ ਿਾਯਿਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਉਹ ਭੈਂਫਯ ਭਾਿਿ ਾ ਿ ਹੀ 
ਘਯ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਕਨਿਰਗਾ ਅਤ ਿਭਾਕਜਿ ਦੂਯੀ ਦੀ ਾਰਨਾ ਨੰੂ ਮਿੀਨੀ ਫਣਾਗਾ।  

 

 ਦੁਫਾਯਾ ਤੋਂ ਿਿਟ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਹੁਿਭਾਂ ਦਾ Containment Zones ਕਿਿੱ ਚ ਿਈ ਅਿਯ ਨਹੀਂ ਿਗਾ। ਜਿਯ 

ਿਖਯ ਤਯ ਤ ਜਾਯੀ ਿੀਤ ਗ Containment Zones ਕਿਿੱ ਚ ਿਈ ਦੁਿਾਨ ਖਰਦਾ ਹ ਤਾਂ ਉਿ ਕਿਯੁਿੱ ਧ ਫਣਦੀ ਿਾਨੰੂਨੀ ਿਾਯਿਾਈ 

ਿੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। 
 

ਵਜਲਹਾ ਮਵਜਸਟਰਟ, 

ਜਲੂੰ ਧਰ। 
 

ਵਿੱ ਠ ਅੂੰ ਕਣ ਨੂੰ .        7263-7275                        /ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ     ਵਮਤੀ-  30.04.2020 

ਇਿ ਦਾ ਇਿ ਉਤਾਯਾ ਹਠ ਦਯਜ ਨੰੂ ਿੂਚਨਾ ਅਤ ਰਿੀਂਦੀ ਿਾਯਿਾਈ ਕਹਿੱ ਤ ਬਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ- 
1. ਭੁਿੱ ਖ ਿਿਿੱ ਤਯ, ੰਜਾਫ ਿਯਿਾਯ, ਚੰਡੀਗਿਹ 
2. ਰਭੁਿੱ ਖ ਿਿਿੱ ਤਯ, ਕਿਹਤ ਤ ਕਯਿਾਯ ਬਰਾਈ ਕਿਬਾਗ, ਚੰਡੀਗਿਹ, ੰਜਾਫ 

3. ਿਕਭਿਨਯ ਜਰੰਧਯ ਭੰਡਰ, ਜਰੰਧਯ 

4. ਿਕਭਿਨਯ ਆਪ ੁਕਰਿ ਜਰੰਧਯ  

5. ਿੀਨੀਅਯ ੁਕਰਿ ਿਤਾਨ (ਕਦਹਾਤੀ) ਜਰੰਧਯ 

6. ਿਭੂਹ ਉ ਭੰਡਰ ਭਕਜਿਟਯਟ, ਕਜਰਹਾ ਜਰੰਧਯ 

7. ਕਜਰਹਾ ਰਿ ਿੰਯਿ ਅਪਿਯ, ਜਰੰਧਯ 

8. ੀ.. ਟੂ ਡੀ.ਭ., ਿਟਨੋ ਟੂ .ਡੀ.ਭ, ਿਟਨੋ ਟੂ .ਿੀ(ਜ), ਿਟਨੋ ਟੂ .ਿੀ(ਕਿ) 

  

 

 ਾ. ਵਜਲਹਾ ਮਵਜਸਟਰਟ, 

ਜਲੂੰ ਧਰ। 
 


