ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ-1
1/21947/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਿਡ-19
ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲ੍ਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ, 17 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਿਊ/ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਜਾਰੀ
*ਉਲ੍ੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਿਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਜ਼ਿਰੁੱਧ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਐਕਟ 1897 ਅਤੇ ਜ਼ਡਿਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਜ਼ਹਤ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ੍ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 4 ਮਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਅਤੇ ਿੱਖਿੱਖ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਐਕਟ 1897 ਤਜ਼ਹਤ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਅਡਿਾਈਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਐਕਟ
1897 ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਮਲ੍ੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਚ
ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈਿੇਟ
ਹਸਪਤਾਲ੍ ਆਮ ਿਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਰਜ਼ਹਣਗੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ 50
ਿੀਸਦੀ ਸਟਾਿ ਨਾਲ੍ ਖੋਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਦੱਲ੍ ਜ਼ਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰੋਿਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਸਿੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਰਾਤ 8
ਿਜੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਤੇ ਸਟੋਰਜ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਸਿੇਰੇ 7
ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ, ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 12 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ, ਬੈਂਕ/ਏ.ਟੀ.ਐਮਿ ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 2
ਿਜੇ ਤੱਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ੍/ਹਾਈਿੇ ’ਤੇ ਸਜ਼ਿਤ ਪਟਰੋਲ੍/ਡੀਿਲ੍ ਪੰ ਪ 24 ਘੰ ਟੇ, ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਖੇ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ
12 ਿਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਿਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪੰ ਪ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5
ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਰਜ਼ਹਣਗੇ, ਇੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰ ਪਨੀਆਂ/ ਪੋਸਟ ਆਜ਼ਿਸ/ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ/ਜ਼ਿਤੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਤੇ
ਗੈਰ ਜ਼ਿਤੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ/ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕਣਕ ਟਰਾਲ੍ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ, ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕੰ ਬਾਇਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ,
ਜ਼ਕੰ ਨੂਆਂ ਦੀ ਿੈਕਜ਼ਸੰ ਗ/ਿਰੂਟ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਿਸਤਾਂ/ਕੋਲ੍ਡ ਸਟੋਰ ਜ਼ਿਖੇ ਆਿਾਜਾਈ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ, ਕੋਆਪਰੇਜ਼ਟਿ
ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਿਾਲ੍ੇ ਗੋਦਾਮ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ,
ਮੈਡੀਕਲ੍/ਿੈਟਨਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸੈਂਪਲ੍ ਲ੍ੈ ਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਲ੍ੈ ਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 10
ਿਜੇ ਤੱਕ, ਡੈਂਟਲ੍ ਕਲ੍ੀਜ਼ਨਕ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬੀਜ, ਆਟਾ ਜ਼ਮੱਲ੍ਾਂ, ਮੱਛੀ ਿਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਿੀਡ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ,
ਜ਼ਚਕਨ/ਆਂਜ਼ਡਆਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ, ਪੀਣ ਿਾਲ੍ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿ੍ਰਜ਼ਟੰ ਗ ਪਰੈਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ
ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜਾਨਾ ਹੋਿੇਗਾ।

ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਮੁਲ੍ਾਿਮਾਂ, ਜ਼ਮਲ੍ਟਰੀ ਤੇ ਪੈਰਾ
ਜ਼ਮਲ੍ਟਰੀ ਸਟਾਿ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਿਾਲ੍ੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲ੍ਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ, ਸਮੂਹ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਸਮਰੱਿ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਿੱਲ੍ੋਂ ਪਰਜ਼ਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲ੍ੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ/ਿਰਮਾਂ/ਉਦਯੋਜ਼ਗਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਉਲ੍ੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿੱਚ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਐਕਟ 1897 ਅਤੇ ਜ਼ਡਿਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ
2005 ਤਜ਼ਹਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ੍ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ-2
1/21953/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਿਡ-19
ਕਜ਼ਰਆਣਾ, ਜ਼ਕਤਾਬਾ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਕੂਲ੍ ਬੈਗ, ਜ਼ਬਜਲ੍ੀ, ਮੋਬਾਈਲ੍ ਆਜ਼ਦ ਦੁਕਾਨਾ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ
ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ
*ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲ੍ੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਿਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਜ਼ਖਲ੍ਾਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ੍ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਜਾਿੇਗੀ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 4 ਮਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਅਤੇ ਿੱਖਿੱਖ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਐਕਟ 1897 ਤਜ਼ਹਤ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਅਡਿਾਈਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਐਕਟ
1897 ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਮਲ੍ੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਚ
ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਕਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸਬਜੀ/ਿਲ੍ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਤੇ ਸਟੋਰਜ ਮੰ ਗਲ੍ਿਾਰ, ਿੀਰਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ 10
ਿਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਜ਼ਿਕਰੇਤਾ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 12 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸਬਜੀ/ਿਲ੍ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰੀ
ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਜ਼ਰਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਮਿਾਰ, ਬੁੱਧਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਜ਼ਕਤਾਬਾ ਤੇ
ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਕੂਲ੍ ਬੈਗ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਸੋਮਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਜ਼ਬਜਲ੍ੀ/ਮੋਬਾਈਲ੍
ਦੁਕਾਨਾਂ/ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ ਸਰਜ਼ਿਸ/ ਜ਼ਬਜਲ੍ੀ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੇਅਜ਼ਰੰ ਗ/ ਬੂਟਾਂ/ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਪਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
ਮੰ ਗਲ੍ਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰਪੇਅਜ਼ਰੰ ਗ/ਸਰਜ਼ਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਉਸਾਰੀ
ਸਮੱਗਰੀ/ਹਾਰਡਿੇਅਰ/ਪਲ੍ਾਈਿੁੱਡ/ਆਈਰਨ ਸੈਨੀਟਰੀ/ਿਰਨੀਚਰ/ਪੇਂਟ/ਲ੍ਕੱਿ ਕਜ਼ਟੰ ਗ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੇ
ਐਤਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਬੇਕਰੀ/ਡਰਾਈ ਿਰੂਟ ਤੇ ਜ਼ਮਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਐਤਿਾਰ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੇ

ਮੰ ਗਲ੍ਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਕਰੋਕਰੀ/ਜਨਰਲ੍ ਸਟੋਰ/ਜ਼ਗਿਟ, ਸੁਜ਼ਨਆਰ/ਦਰਜੀ, ਡਰਾਈ
ਕਲ੍ੀਨਰ/ਹੋਿਰੀ/ਕਪਿੇ ਦੇ ਿਪਾਰੀ/ਬੁਜ਼ਟਕਸ, ਿੋਟੋਗਰਾਿਰਸ/ਓਪਟੀਕਲ੍ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਬੁੱਧਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ ਨੂੰ ਸਿੇਰੇ
9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਪੋਲ੍ਟਰੀ/ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਸੋਮਿਾਰ, ਬੁੱਧਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ ਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ
ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਸੋਮਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ ਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ
ਖੁੱਲ੍ੀਆਂ ਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ।
ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਮੁਲ੍ਾਿਮਾਂ, ਜ਼ਮਲ੍ਟਰੀ ਤੇ ਪੈਰਾ
ਜ਼ਮਲ੍ਟਰੀ ਸਟਾਿ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਿਾਲ੍ੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲ੍ਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ, ਸਮੂਹ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਸਮਰੱਿ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਿੱਲ੍ੋਂ ਪਰਜ਼ਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲ੍ੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ/ਿਰਮਾਂ/ਉਦਯੋਜ਼ਗਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਉਲ੍ੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿੱਚ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਐਕਟ 1897 ਅਤੇ ਜ਼ਡਿਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ
2005 ਤਜ਼ਹਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ੍ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ-3
1/21996/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਿਡ-19
ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਸੈਲ੍ੂਨ, ਨਾਈ, ਜ਼ਬਊਟੀ ਪਾਰਲ੍ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜੰ ਮ ਆਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ੱ੍ੇ੍ਹਣਗੇ
* ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹੀਕਲ੍ ਖਿਹਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਿੇਗੀ ਪਾਬੰ ਦੀ
* ਸਾਰੇ ਗਰਾਹਕ ਪੈਦਲ੍ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲ੍ਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ੍ ਜਾਣਗੇ
* ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰ ਨ-ਜ਼ਬੰ ਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 4 ਮਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ
ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਐਕਟ 1897 ਤਜ਼ਹਤ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ
ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਅਡਿਾਈਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਿਰ ਰੱਖਦੇ
ਹੋਏ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਐਕਟ 1897 ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਮਲ੍ੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਮਈ ਤੋਂ
17 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਚ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਕਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਚ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਅਧੀਨ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜ਼ਿਚ ਲ੍ੱਗੇ ਸਾਰੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ/ਸੋਸ਼ਲ੍ ਿੈਲ੍ਿੇਅਰ/ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ/ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਜ਼ਦ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਿਊ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮਆਦ 3 ਮਈ
2020 ਤੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਆਦ 17 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਿਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਚ ਸਿਾਜ਼ਪਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ
ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਰਜ਼ਹਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰ ਦ
ਰਜ਼ਹਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਜ਼ਰਆਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਊ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਚ ਸਿਾਜ਼ਪਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਜ਼ਗਕ/ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ
ਅਧੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਪਰ ਇਿੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲ੍ੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਲ੍ਕਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਆਪਣੇ
ਉਦਯੋਜ਼ਗਕ/ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਚ ਹੀ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਗਰ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲ੍ਤ ਲ੍ਈ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ
ਿਰੂਰਤ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਲ੍ਕਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੂੰ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਜ਼ਿਧਾ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਸਬੰ ਧਤ ਿਰਮ ਦੇ ਮਾਲ੍ਕ ਆਪਣੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਕਾਜ਼ਮਆਂ/ਸੇਲ੍ਜਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਿਾਂ ਜ਼ਿਚ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਦਸਤਾਨੇ/ਮੂੰ ਹ ਢੱਕਣ ਿਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ
ਲ੍ੋ ਿੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਚ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਜੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸ
ਜ਼ਿਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਚ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਊ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ 50 ਿੀਸਦੀ ਲ੍ੇ ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਿੀਂ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਲ੍ੇ ਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲ੍ਾਜਮੀ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ
ਜਾਿੇਗੀ।
ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ/ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਇਲ੍ਾਜ਼ਕਆਂ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੇਿਲ੍ ਰੋਸਟਰ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਸੈਲ੍ੂਨ ,
ਨਾਈ, ਜ਼ਬਊਟੀ ਪਾਰਲ੍ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜੰ ਮ ਆਜ਼ਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਕੋਈ ਿੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਹੋਟਲ੍ ਅਤੇ
ਿੂਡ ਇਸਟੈਬਲ੍ੀਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਬੈਕਰੀ, ਮਜ਼ਠਆਈ ਦੀਆਂ
ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੇਿਲ੍ ਪੈਜ਼ਕੰ ਗ ਜ਼ਿਚ ਹੀ ਮਜ਼ਠਆਈ ਜਾਂ ਸਮਾਨ
ਗਰਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਕੋਈ ਿੀ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਮਲ੍ਟੀ ਬਰਾਂਡ ਤੇ ਜ਼ਸੰ ਗਲ੍ ਬਰਾਂਡ
ਮਾਲ੍ਸ ਜ਼ਿਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲ੍ੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਿਚ ਆਉਣ
ਿਾਲ੍ੇ ਹਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਸਕ/ਕੱਪਿੇ ਨਾਲ੍ ਮੂੰ ਹ ਢੱਕਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੋਿੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਆਪਣੇ
ਹੱਿ/ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਨਾਂਲ੍ ਸਾਿ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਬੋਕਸ ਜ਼ਿਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ
ਦੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਲ੍ਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰ ਨ-ਜ਼ਬੰ ਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਿਾ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲ੍ੋ ਡ ਕਰਕੇ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਗਰਾਹਕ ਪੈਦਲ੍ ਹੀ
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲ੍ਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ੍ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਿਹੀਕਲ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਨਗਰ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲ੍ੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਿਹੀਕਲ੍ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਿਚ
ਟਰੈਜ਼ਿਕ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਿਾਨ ’੍ੇਤੇ ਖਿਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। ਸਕੂਟਰ/ਦੋ ਪਹੀਆ ਿਹੀਕਲ੍ ’ਤੇ

ਕੇਿਲ੍ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਿਅਕਤੀ, ਪੰ ਜ ਸੀਟਾਂ ਿਾਲ੍ੀ ਕਾਰ ਜ਼ਿਚ ਡਰਾਈਿਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਿਾਲ੍ੀ ਕਾਰ ਜ਼ਿਚ
ਡਰਾਈਿਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਤੰ ਨ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਹੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤੇ ਸਿਾਨ ’ਤੇ ਟਰੈਜ਼ਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਪਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਿਚ ਪਰਾਈਿੇਟ ਿਹੀਕਲ੍
ਦਾ ਆਉਣਾ ਿਰਜ਼ਜਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਿਹੀਕਲ੍ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਜਾਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਲ੍ੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰ
ਿਹੀਕਲ੍ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਚਲ੍ਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਜਾਰਾਂ ਜ਼ਿਚ
ਿਹੀਕਲ੍ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਜਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਿਹੀਕਲ੍ ਖਿਹਾ ਹੋਿੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖਲ੍ਾਿ ਬਣਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ੍ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿਰੂਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ
ਹੋਮ ਜ਼ਡਲ੍ੀਿਰੀ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲ੍ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਿੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜ਼ਹ ਮੰ ਤਰਾਲ੍ੇ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਗੈਰ ਿਰੂਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ੍
ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰ ਦ ਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਿਰੂਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲ੍ਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲ੍ੇ ਸਾਰੇ ਿਹੀਕਲ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ/ਜਾਣ ਲ੍ਈ
ਕਰਜ਼ਿਊ ਪਾਸ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰ ਨ-ਜ਼ਬੰ ਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲ੍ੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ/ਿਰਮਾਂ/ਉਦਯੋਜ਼ਗਕ ਅਤੇ
ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਉਲ੍ੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿੱਚ ਐਪੀਡੈਜ਼ਮਕ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਐਕਟ 1897 ਅਤੇ ਜ਼ਡਿਾਸਟਰ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਜ਼ਹਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ੍ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਪਰੈਸ ਨੋਟ-4
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਿਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਮੁੱਢਲ੍ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੈਂਪਜ਼ਲ੍ੰਗ ’ਚ ਤੇਿੀ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ -ਬਲ੍ਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱਧੂ
*ਜ਼ਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ’ਚ ਜੁਟੇ ਜ਼ਸਹਤ ਕਾਜ਼ਮਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਅਤੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰ ਨਿਾਦ
*ਜ਼ਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਪਰਗਟਾਈ
*ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਪਰਤੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਲ੍ਏ ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜਲ੍ਦ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਿਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 4 ਮਈ:
ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰੀ ਬਲ੍ਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱਧੂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਿੈਲ੍ੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਨੰ੍ੂ ਲ੍ੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰ ਪਲ੍ੈ ਕਸ਼ ਦੇ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਹਾਲ੍ ਜ਼ਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਚੋਣਿੇਂ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਸਮੁੱਚੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਹਮ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅੰ ਦਰ
ਜ਼ਜੱਿੇ ਮੁੱਢਲ੍ੀ ਕਾਤਾਰ ਅੰ ਦਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਜੁਟੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮਾਂ,
ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਿੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ੍ੂ ਸੈਂਪਜ਼ਲ੍ੰਗ ਦੇ

ਕੰ ਮ ਅੰ ਦਰ ਤੇਿੀ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਸੈਂਪਜ਼ਲ੍ੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ
ਲ੍ਈ ਪਰਾਈਿੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲ੍ੈ ਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਠਜ਼ਹਰੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ੍ੂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਕਦਮੀ ਨਾਲ੍ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਦੀ ਜੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਿਣ ਲ੍ਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਾਸਕ, ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਜ਼ਕੱਟ, ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀ
ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੁੱਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ ਪੰ ਜਾਬ ਅੰ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ
ਕਰਜ਼ਿਊ ਅਤੇ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਐਲ੍ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ੍ੂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ
ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਪਰਭਾਜ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸਜ਼ਿਤੀ
ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਬਹਤਰ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਿਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਿਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਖੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ
ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੰ੍ੂ ਲ੍ੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਿੋਨ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜਲ੍ਦ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਿਾਰ ਿਾਰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਦੀ
ਿਰਤੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ. ਜ਼ਸੱਧੂ ਨੰ੍ੂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਖੇ ਜੈਸਲ੍ਮੇਰ ਰਾਜਸਿਾਨ, ਨਾਂਦੇਿ ਸਾਜ਼ਹਬ, ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ
1086 ਸੈਂਪਲ੍ ਲ੍ਏ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਸਦੇ ਜ਼ਿੱਚੋਂ 516 ਨੈਗਜ਼ਟਿ, 4 ਕੇਸ ਪਾਜ਼ਿਜ਼ਟਿ ਜਦਜ਼ਕ 566 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ
ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਅ ਜ਼ਕ ਸਮੁੱਚੀ ਲ੍ੇ ਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ ਨੰ੍ੂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਿਾਿਾਂ ਤੇ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤੇ
ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਂਿਲ੍ਾ, ਜ਼ਿਧਾਇਕ ਿਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦਜ਼ਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਘੁਬਾਇਆ, ਸੀਨੀਅਰ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੰ ਦੀਪ ਜਾਖਿ ਅਤੇ ਰੰ ਿਮ ਕਾਮਰਾ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
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