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ਸੁਕਮ 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਿ ਬਰ ਕਿਿੱ ਚ ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਂਭਾਰੀ ਦੇ ਿਿੱ ਧਦੇ ਹ ਖਿੱਤਰੇ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹ ਬਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਿਲੋਂ  ਰੇ 

ਦੇਸ਼ ਕਿਿੱ ਚ ਤਾਲਾਫੂੰ ਦੀ (ਲਾਿਡਾਉਨ) ਦਾ ਲਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚ ਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਭਾਰੀ ਦੀ ਗੂੰਬੀਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਿਿੱ ਚ ਰਖਦ ੇ

ਹ ਬਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ੂੰਜਾਫ ਸਰਿਾਰ ਿਲੋਂ  National Disaster Management Act, 2005, ਅਤੇ Epidemic Diseases 

Act, 1897 ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਇਨਿਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚ ਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫੂੰ ਧੀ ਇਸ ਦਪਤਰ ਦੇ ਿੱਤਰ ਨੂੰ  3062-85/ਭ.ਸੀ-4/ਭ. ਕਭਤੀ 
23-03-2020 ਰਾਂਹੀ ਕਜਲਹਾ ਜਲੂੰ ਧਰ ਕਿਿੱ ਚ ਿਰਕਪਊ ਲਾਗ  ਿਰਨ ਸਫੂੰ ਧੀ ਹ ਿਭ ਜਾਰੀ ਿੀਤ ੇਗ ਸਨ। 
  ਇਸ ਦਪਤਰ ਦੇ ਿੱਤਰ ਨੂੰ . 7201-7215/ਭ.ਸੀ.4/ਭ. ਕਭਤੀ-30.04.2020 ਰਾਹੀਂ ਇੂੰਡਸਟਰੀ ਨ ੂੰ  
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹ ਣ ਇੂੰਡਸਟਰੀ ਿਲੋਂ  ਿ ਿੱ ਝ Essential Services & Essential Goods ਦੀ ਭੂੰਗ ਿੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਪਤਰ ਦੇ ੱਤਰ ਨੰ. 8621-8635/ਐਮ.ੀ.4/ਐਮ.ਏ ਮਮਤੀ-14.05.2020 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਹ ਿਭਾਂ 
ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਿਿੱ ਚ ਭੈਂ, ਿਕਰੂੰਦਰ ਿ ਭਾਰ ਸ਼ਰਭਾ, ਆਈ..ਸ, ਕਜਲਹਾ ਭੈਕਜਸਟਰੇਟ, ਜਲੂੰ ਧਰ, ਖ ਰਾਿ ਸਲਾਈ ਅਤੇ ਖਤਿਾਰ 

ਭਾਭਲੇ ਕਿਬਾਗ, ੂੰਜਾਫ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਿੱਤਰ ਨੂੰ . IFD(1455)-2020/855 ਕਭਤੀ- 21.03.2020 ਦੇ ੈਰਾ ਨੂੰ . 22 ਦੀ ਿਰਤ ਿਰਦ ੇ

ਹ ਅਤ ੇਇੂੰਡਸਟਰੀ ਦ ੇ ਕਹਿੱ ਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਿਿੱ ਚ ਰਖਦੇ ਹ ਹੇਠ ਕਲਖ ੇਅਨ ਸਾਰ Essential Services & Essential Goods 

ਕਡਿਲੇਅਰ ਿਰਦਾ ਹਾਂ:-    
 

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 

9. Iron and Steel, Iron Rods (Saria), Angle and Channel Shops 

10. Raw Materials Godowns for industrial production 
 

 

ਉਰਕਤ ਮਿਖੀਆਂ Essential Services & Essential Goods ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਟਰਜ਼ ਅਤ ਗਦਾਮਾਂ 
ਨੰੂ ਵਰ 7 am ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 pm ਵਜ ਤੱਕ ਖਿਹਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਮਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਇੱਥ ਇਸ ਵੀ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸ ਮਕ ਇਸ ਸੁਕਮ Containment Zones ਮਵੱਚ ਿਾਗੂ ਨਸੀਂ ਸਣਗ। 
ਿੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿਕਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਭਹਾਂਭਾਰੀ ਘਕਸ਼ਤ ਿਰਿੇ National Disaster Management 

Act, 2005 ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਨ ੂੰ  Invoke ਿੀਤਾ ਜਾ ਚ ਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲਿ ਕਹਿੱ ਤ ਨ ੂੰ  
ਕਧਆਨ ਕਿਿੱ ਚ ਰਖਦੇ ਹ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

ਮਜਿਹਾ ਮਮਜਟਰਟ, 

ਜਿੰਧਰ। 
ਮੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.     8849-59             /ਐਮ.ੀ.4/ਐਮ.ਏ     ਮਮਤੀ-  15.05.2020 

ਇਸ ਦਾ ਇਿ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨ ੂੰ  ਸ ਚਨਾ ਅਤੇ ਲੜੀਂਦੀ ਿਾਰਿਾਈ ਕਹਿੱ ਤ ਬੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- 

1. ਭ ਿੱ ਖ ਸਿਿੱ ਤਰ, ੂੰਜਾਫ ਸਰਿਾਰ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ 
2. ਿਕਭਸ਼ਨਰ, ਜਲੂੰ ਧਰ ਭੂੰ ਡਲ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

3. ਿਕਭਸ਼ਨਰ ਆਪ  ਕਲਸ ਜਲੂੰ ਧਰ  

4. ਸੀਨੀਅਰ  ਕਲਸ ਿਤਾਨ (ਕਦਹਾਤੀ) ਜਲੂੰ ਧਰ 

5. ਸਭ ਹ ਉ ਭੂੰ ਡਲ ਭੈਕਜਸਟਰੇਟ, ਕਜਲਹਾ ਜਲੂੰ ਧਰ 

6. ਕਜਲਹਾ ਲਿ ਸੂੰਰਿ ਅਪਸਰ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

7. ੀ.. ਟ  ਡੀ.ਭ., ਸਟੈਨੋ ਟ  .ਡੀ.ਭ, ਸਟੈਨੋ ਟ  .ਸੀ(ਜ), ਸਟਨੋੈ ਟ  .ਸੀ(ਕਸ਼) 

 ਵਾ. ਮਜਿਹਾ ਮਮਜਟਰਟ, 

ਜਿੰਧਰ। 


