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ਹੁਕਮ 

ਜਦ� ਿਕ ਿਵਸਵ ਿਸਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ) ਵਲ�  ਕੌਵੀਡ-19 ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਥਾਰ਼ੀ ਵਲ�  ਵੀ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ 

ਿਵੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲਾਕਡਾਉਨ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ 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. 8252-8265/ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ-11.05.2020 ਰਾਹ� ਜਲੰਧਰ ਿਜਲ�ੇ  ਿਵੱਚ 

ਕੱੁਝ ਸ਼ਰਤ� ਹੇਠ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. SS/ACSH/2020/420 

ਿਮਤੀ- 14.05.2020 ਰਾਹ� ਹੋਇਆ ਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਮ�, ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸ਼ਰੇ਼, 

ਜਲੰਧਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਿਹਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਦੀ 

ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋ਼ ਿਦੰਦਾ ਹ�:- 

ਇਹ ਹੁਕਮ Containment Zones ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਣਗ।ੇ Containment Zones ਿਵੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇਗਾ ਤ� ਉਸ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਖਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
   

1. ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ, Shop & Establishment Act ਤਿਹਤ ਰਿਜਸ਼ਰਡ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 07.00 am ਤ� ਸ਼ਾਮ 06.00 

pm ਤੱਕ ਖੁਲ�ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਪਸ਼਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ Multi Brand ਅਤੇ 

Single Brand ਮਾਲ ਨੰੂ ਖੁਲ�ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਉਹ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗੇ।  

2. (ੳ) ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਜਾਰ/ਮਾਰਕੀ਼ ਜ� ਮਾਰਕੀ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪਰੰਤੂ ਸਿਹਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ Stand alone ਦੁਕਾਨ�, Neighbourhood ਦੁਕਾਨ� ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੇ਼ਡ 

ਕਲੋਨੀਆਂ ਜ� ਿਵਹਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਇਕਲੀਆਂ-ਇਕਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 07.00 am ਤ� ਸ਼ਾਮ 06.00 pm ਤੱਕ ਖੁਲ�ਣ ਦੀ 

ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹ ਦੁਕਾਨ� ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਵਸਤੂਆਂ (Goods) ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਿਜਵ� ਿਕ ਸੈਲੂਨ, ਵਾਲ ਕੱ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�, ਿਬਊ਼ੀ ਪਾਰਲਰ ਆਿਦ ਬੰਦ 

ਰਿਹਣਗੇ। ਇਸ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਅਗਰ ਿਕਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਜੇ-ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਨਹ� ਤ� ਉਸ ਨੰੂ Stand alone 

ਦੁਕਾਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰਾ ਦੇ 

ਬਜਾਰ� ਿਵੱਚ ਿਜਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਹਨ ਅਿਜਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਅਤੇ ਬਜਾਰ� ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ 

ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਲ਼ੀਪਲੈਕਸ ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗੀ।  

(ਅ) ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰ�ਾ 2(ੳ) ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤ� (Essential Goods) ਦੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨ� ਸਵੇਰੇ 07.00 am ਤ� ਸ਼ਾਮ 06.00 pm ਤੱਕ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ:- 

i. ਪਰਚੂਨ (Grocery) ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�/ਬੂਥ/ਸ਼ੋਰ। 

ii. ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਦੱੁਧ ਤ� ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬੂਥ/ਦੁਕਾਨ� ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ। 

iii. ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ, ਕੂਲੱਰ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਿਰਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�। 

iv. ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�।  

v. ਕੈ਼ਲ ਫੀਡ, ਖੱਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਅਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਼ਾਲ। 

vi. ਅੰਡਾ, ਪੋਲ਼ਰੀ ਪ�ੋਡਕ਼, ਮੀ਼ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�। 

vii. ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀ਼ਨਾਸ਼ਕ� ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�। 
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viii. �਼ੈਕ਼ਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰ਼ਸ ਅਤੇ ਿਰਪੇਅਰ ਦੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨ�। 

3. ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤ� (Essential Goods) ਘਰ-ਘਰ ਵੇਚਣ (Home delivery) ਦੀ 

ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। 

4. ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਚੱ਼ੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤ� ਜੋ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ 

(Social Distance) ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਮੁਤਾਿਬਕ ਘੱ਼ੋ-ਘੱ਼ 2 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ 2 ਮੀ਼ਰ 

ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਲ�  ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀ਼ਾਈਜਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਕੋਵੀਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਪ�ਾਪਤ 

ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ। 

5. ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤ� ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 07.00 am ਤ� ਸ਼ਾਮ 06.00 pm ਤੱਕ ਘਰ 

ਤ� ਬਾਹਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪੈਦਲ ਦੀ ਥ� ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਲੈਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਜਬਤ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਮ�ਬਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹੀ 

ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।  

 

 ਦੁਬਾਰਾ ਤ� ਸਪਸ਼਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ� � ਹੁਕਮ� ਦਾ Containment Zones ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 

ਵਖਰੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ Containment Zones ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਿਵਰੱੁਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸ਼ਰੇ਼, 

ਜਲੰਧਰ। 

ਿਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.    8686-8700                /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. ਪ�ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ�, ਪੰਜਾਬ 

3. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ, ਜਲੰਧਰ 

4. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਿਲਸ ਜਲੰਧਰ  

5. ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ (ਿਦਹਾਤੀ) ਜਲੰਧਰ 

6. ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸ਼ਰੇ਼, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ 

7. ਿਜਲ�ਾ ਲੋਕ ਸਪੰਰਕ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ 

8. ਪੀ.ਏ. ਼ੂ ਡੀ.ਐਮ., ਸ਼ੈਨ�  ਼ੂ ਏ.ਡੀ.ਐਮ, ਸ਼ੈਨ�  ਼ੂ ਏ.ਸੀ(ਜ), ਸ਼ੈਨ�  ਼ੂ ਏ.ਸੀ(ਿਸ਼) 
  
 

ਵਾ. ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸ਼ਰੇ਼, 

ਜਲੰਧਰ। 
 


