
 

1 
 

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 ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 7201-7215/ ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ-30.04.2020 ਰਾਹ� ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੰੂ 

ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲ�  ਕੱੁਝ Essential Services & Essential Goods ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 8621-8635/ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ-14.05.2020 ਰਾਹ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ� 

ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਮ�, ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਜਲੰਧਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ 

ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. IFD(1455)-2020/855 ਿਮਤੀ- 21.03.2020 ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ. 22 ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਿਹੱਤਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ Essential Services & Essential Goods 

ਿਡਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹ�:-    
 

1. Mill Stores which are Supplying Consumables, Lubricants and Hardware to the Industry. 
Door Delivery is preferred 

2. Chemical and Adhesive Suppliers which are used as Raw Material or Assist Processing. 
Again Door Delivery is preferred 

3. Pig Iron and Scrap Merchants 
4. Supply of Sanitary Hardware 
5. Supply of Construction Materials like Cement, Bricks, Sand, Plywood, Timber Glass Etc. 
6. Inverter Supplies 
7. Packing Materials to Industries  
8. Industrial and Export Godowns 

 

 
ਉਪਰੋਕਤ ਿਲਖੀਆਂ Essential Services & Essential Goods ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�/ਸਟੋਰਜ਼ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ� 

ਨੰੂ ਸਵੇਰ ੇ7 am ਤ� ਸ਼ਾਮ 6 pm ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤ� ਜ�ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਹੁਕਮ Containment Zones ਿਵੱਚ ਲਾਗ ੂਨਹ� ਹੋਣਗੇ। 

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

Act, 2005 ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਨੰੂ Invoke ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਨੰੂ 

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, 

ਜਲੰਧਰ। 

ਿਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.     8716-8730             /ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ     ਿਮਤੀ-  14.05.2020 

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। 


