ਸਕੰ ਲਤ ਹੁਕਮ

Consolidated Orders

ਕਵਲਡ-19 (ਕਯਨਾ ਲਾਇਯ) ਦੀ ਫੀਭਾਯੀ ਵਲਲ਼ਲ ਬਯ ਵਲਿੱ ਚ ਪੈਰੀ ਵਈ ਵੈ। ਵਜ ਨੂੰ ਯਕਾਯ ਲਿੱ ਰੋਂ ਲੀ

COVID-19 (Corona virus) disease has spread worldwide, which has also been
ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਫੀਭਾਯੀ ਘਵਲ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚਿੱ ਕਾ ਵੈ ਅਤੇ ਇ ਨੇ ਆਣੇ ੈਯ ਬਾਯਤ ਵਲਿੱ ਚ ਲੀ ਾਯਨੇ ਲ਼ਯ ਕਯ ਵਦਿੱ ਤੇ ਵਨ। ਵਜ ਦੀ declared as pandemic by the government and it has started spreading in India as well. There is
an urgent need to take preventive steps against this disease. In this regard, Curfew Orders have
ਯਕਥਾਭ ਕਯਨੀ ਫਵਤ ਜਯਯੀ ਵ ਚਿੱ ਕੀ ਵੈ। ਇ ਫੂੰ ਧੀ ਇ ਦਪਤਯ ਦੇ ਿੱ ਤਯ ਨੂੰ. 3062-85 / ਭ.ੀ.4/ਭ. ਵਭਤੀ
been issued vide this office letter no. 3062-85/MC.4/MA dated 23.03.2020 till furthers orders in
23.03.2020 ਯਾਂਵੀ ਵਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਵਲਿੱ ਚ ਅਗਰੇ ਵਕਭਾਂ ਤਿੱ ਕ ਕਯਵਪਊ ਰਾਗ ਕਯਨ ਫੂੰ ਧੀ ਵਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਗ ਵਨ।
the district Jalandhar.
ਇ ਦਯਾਨ ਆਭ ਰ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਢਰੀਆਂ ਜਯਯਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱ ਖ ਯਖਦੇ ਵ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤੇ ਜਾਯੀ ਵਕਭਾਂ ਯਾਵੀਂ ਛਟਾਂ
ਵਦਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨ। ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਕੂੰ ਵਰਤ ਯ ਵਲਿੱ ਚ ਲੇਯਲਾ ਵੇਠ ਵਰਖੇ ਅਨਾਯ ਵੈ:1.

2.

ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਲਿਕਾਰੀ:
a.

ਵਰ ਵਲਬਾਗ

b.

ਮਨੀਪਾਯਭ ਵਲਿੱ ਚ ਵਭਰਟਯੀ ਅਤੇ ੈਯਾ ਵਭਰਟਯੀ

c.

ਆਨ ਵਡਊਟੀ ਵਭ ਗਾਯਡ ਅਤੇ ਵਜਰਹਾਂ ਭੈਵਜਟਯੇਟ ਲਰੋਂ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਯਵਪਊ ਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਲੇ।

d.

ੀ..ੀ.ੀ.ਰ/ੀ..ਟੀ.ੀ.ਰ

e.

ਫੀ..ਨ.ਰ ਅਤੇ ਵਯ ਟੈਰੀਕਾਭ ਕੂੰ ਨੀਆਂ

f.

ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਦਾ ੈਨੀਟੇਲ਼ਨ ਵਲਬਾਗ

g.

ਲੇਯਕਾ ਵਭਰਕ ਰਾਂਟ

ਵਹੀਕਜ਼:
a.

ੂੰ ਜਾਫ ਅਤੇ ਕੇਂਦਯ ਯਕਾਯ ਦੇ ਾਯੇ ਵਲਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਆਨ ਵਡਊਟੀ ਗਿੱ ਡੀਆ

b.

ਦਿੱ ਧ ਲਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਡੀਆਂ, ਾਈਕਰ, ਭਟਯਾਇਕਰ, ਯੇਵੜਾ

c.

ਅਨਾਜ, ਕਣਕ,ਚਰ,ਦਾਰਾਂ,ਖਾਣ ੀਣ ਦੇ ਭਾਨ ਦੀਆਂ ਗਡੀਆਂ,ਟਯੇਨਾਂ

d.

ਫਜੀਆਂ, ਪਿੱ ਰ ਦੀਆਂ ਗਿੱ ਡੀਆਂ, ਯੇਵੜੀਆਂ, ਵਯਕਲ਼ਾ, ਥਰੀ-ਲੀਵਰਯ

Meanwhile, exemptions were issued from time to time, keeping in mind the basic
needs of the general public. The consolidated details of these are as follows:1. Employee / Officer:
a. Police Department
b. Military and Para-military in uniform
c. On Duty Home Guard and Curfew Pass issued by the District Magistrate.
d. PSPCL / PSTCL
e. BSNL and other telecom companies
f. Municipal Corporation Sanitation Department
g. Verka Milk Plant

2. Vehicles:
a. On duty vehicles of all departments of Punjab and Central Government
b. Milk carrying vehicles like Bicycles, motorcycles etc.
c. Vehicles and Trains carrying Cereals, Wheat, Rice, Pulses, Foodstuffs etc.
d. Vehicles/Rickshaws/Three-Wheelers Carrying Vegetables, Fruit, etc.

e.

ਫਰੇਡ,ਫੇਕਯੀ,ਯ, ਵਫਵਕਟ ਦੀਆਂ ਗਿੱ ਡੀਆਂ

f.

ਰ.ੀ.ਜੀ. ਗੈ ਦੀ ਰਾਈ ਕਯਨ ਲਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਡੀਆਂ

g.

ੈਟਯਰ,ਡੀਜਰ ਰਾਈ ਲਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਡੀਆਂ

h.

ਲ਼ਆਂ ਦੇ ਚਾਯੇ,ਕੈਟਰ ਪੀਡ ਲਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਡੀਆਂ

i.

ਰਟਯੀ ਭਯਗੀਆਂ, ਭਯਗੀਆਂ ਦੀ ਪੀਡ, ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਕੇ ਲੀ ਵਕਭ ਦੇ ਲਵੀਕਰ

j.

ਲੈਟੀਰੈ ਟਯ ਅਤੇ ਆਕੀਜਨ ਵਰੈਂ ਡਯ ਲਾਰੇ ਲਵੀਕਰਜ਼

k.

ਆਟਾ ਚਿੱ ਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ ਯ ਵਭਰਾਂ ਦੇ ਲਵੀਕਰਜ਼

l.

Disinfectant ਯੇਅ ਕਯਨ ਲਾਰੇ ਟਯੈਕਟਯ/ਲਵੀਕਰਜ਼

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

m. ਖਾਦਾਂ, ਫੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਲ਼ਕ ਦਲਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਈ ਜਾਂ ਵਭ ਡਰੀਲਯੀ ਕਯਨ ਲਾਰੇ ਲਵੀਕਰਜ਼
n.

ਫਾਕੀ ਵਜਵਰਹਆਂ ਤੋਂ ਫਜੀ/ਪਰ ਰਾਈ ਕਯਨ ਲਾਰੇ ਲਵੀਕਰਜ਼

o.

ੈਨੇਟਾਈਜਯ, ਵਯ ਤਯਹਾਂ ਯਕਾਯ ਲਿੱ ਰੋਂ ਰਲਾਵਨਤ ਭਾਕ, ਵਡਟਯਜੂੰ ਟ, ਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੜੇ ਧਣ ਲਾਰੇ
ਾਫਣ ਅਤੇ ਵਯ ਾਪ-ਪਾਈ ਨਾਰ ਫੂੰ ਧਤ ਭਾਨ ਵਜਲੇਂ ਵਕ ਚ,ੇ Mops, Vipers ਦੀ ਵਭ ਡਵਰਲਯੀ

Vehicles carrying Bread, bakery, biscuits.
LPG Gas Supply Vehicles
Petrol, diesel supply vehicles
Fodder and Cattle feed Vehicles
Poultry chickens, poultry feeds & eggs carrying vehicles
Vehicles with ventilators and oxygen cylinders
Vehicles of flour mills.
Disinfectant spraying tractors / vehicles
Vehicles that supply or deliver home fertilizers, seeds and pesticides
Vehicles supplying vegetable / fruit from other district
Sanitizer, all kinds of government-approved masks, detergents, bath and laundry
soaps and other cleaning accessories such as mops, home delivery of Vipers,
sold via door-to-door or online delivery on Three or four-wheeler vehicles.
(under specific conditions).

ਚਾਯ/ਵਤੂੰ ਨ ਵਵਆ ਲਾਵਨ ਯਾਵੀਂ ਡਯ ਟ ਡਯ ਜਾਕੇ ਲੇਚਣ ਜਾਂ Online Delivery ਕਯਨ ਦੀ ਛਟ (ਲ਼ਯਤਾ
ਅਨਾਯ)।
3.

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ:
a.

ਭਵ ਆਰ ਉਤਾਦਕ ਵਕਾਨ ਵਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗੇ ਵਕ ਆਰ ਦੀ ਟਾਈ ਦਾ ਕੂੰ ਭ ਵੂੰ ਡ ਵਲਿੱ ਚ
ਭਜਦ ਰੇ ਫਯ ਤੋਂ ਵੀ ਕਯਲਾਇਆ ਜਾਲੇ। ਆਰ ਉਤਾਦਕਾ ਨੂੰ ਆਰ ਕਰਡ ਟਯ ਜਾਂ ਭੂੰ ਡੀ ਤਿੱ ਕ ਰੈ ਜਾਣ ਦੀ
ਆਵਗਆ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈ। ਆਰਆਂ ਦੀ ਟਯਾਰੀ/ਟਯਿੱ ਕ/ਯੇਵੜੇ ਰਈ ਵਕੇ ਲੀ ਾ ਦੀ ਰ ੜ ਨਵੀਂ ਵਲੇਗੀ।

b.

ਕੂੰ ਭ ਤੇ ਰਗਈ ਵਈ ਰੇ ਫਯ ਅਤੇ ਊਨਹਾਂ ਦੇ ਵਯਲਾਯ ਨੂੰ ਵਨਿੱਤ ਲਯਤੋਂ ਮਗ ਯਾਲ਼ਨ, ੈਨੀਟਾਈਜਯ, ਭਾਕ
ਆਵਦ ਭਵਈਆ ਕਯਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜਭੇਲਾਯੀ ਫੂੰ ਧਤ ਵਕਾਨ ਦੀ ਵਲੇਗੀ। ਪਿੱ ਰ/ਫਜੀਆਂ ਦੀ
ਟਯਾਰੀ/ਟਯਿੱ ਕ/ਯੇਵੜੇ ਰਈ ਵਕੇ ਲੀ ਾ ਦੀ ਰ ੜ ਨਵੀਂ ਵਲੇਗੀ।

c.

ਆਟਾ ਚਿੱ ਕੀਆਂ, ਪਰ ਯ ਵਭਰਾਂ ਨੂੰ ਵਯਪ ਵਭ ਡਰੀਲਯੀ ਕਯਨ ਦੀ ਛਟ ਵਲੇਗੀ।

d.

ਕਣਕ ਕਟਿੱ ਣ ਲਾਰੀਆਂ ਕੂੰ ਫਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫਨਾਂ ਾ ਤੋਂ ਚਿੱ ਰਣ ਦੀ ਛਟ।

e.

ਭਰਟੀਯਜ਼ ਰਾਇਭਯੀ ਕਯੇਵਟਲ ਗਰੀਕਰਚਯ ਯਵਲ ਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਣ ਦੀ ਛਟ।
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3. Agriculture and other allied services:
a. All the potato farmers of district Jalandhar will ensure that the potato
harvesting work is done through the labour present in the village. Potato
producers are allowed to take the produce to Potato Cold Stores or to the
market. No pass is required for potato trolley / truck etc.
b. The concerned farmer will be responsible of providing ration, sanitizers, masks,
etc. to labour and his family on a daily basis. No pass is required for fruit /
vegetable trolley / truck etc.
c. Flour mills will only be allowed for home delivery.
d. Exemption of pass for harvesting machines/combines.
e. Waiver for Opening Multipurpose Primary Cooperative Agricultural Services
Societies.

4.

ਬੈਂਲਕਿਂਗ/ਪਸਟ ਆਲਿਸ:
a.

ਵਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਦੀ ਵਦਦ ਅੂੰ ਦਯ ੈਂਦੇ ਾਯੇ ਟ ਆਵਪਾਂ ਨੂੰ ਲ਼ਯਤਾ ਅਨਾਯ ਖਰਣ ਦੀ ਛਟ। ਟ
ਆਵਪ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੇ Official ID Card ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਯਵਪਉ ਾ ਭਝੇ ਜਾਣ।

b.

ਵਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਦੀ ਵਦਦ ਅੂੰ ਦਯ ਾਯੇ ਫੈਂਕ (100% ਫਯਾਂਚਾ ਾਯੇ ਫੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ) ਲੇਯੇ 10.00 ਲਜੇ ਤੋਂ ਲ਼ਾਭ
05.00 ਲਜੇ ਤਿੱ ਕ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ATM 24 ਘੂੰ ਟੇ ਖਰਹੇ ਯਵਵਣਗੇ ( ਲ਼ਯਤਾ ਅਨਾਯ)। ਫੈਂਕ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੇ
Official ID Card ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਯਵਪਉ ਾ ਭਝੇ ਜਾਣ। ਕਈ ਲੀ ਵਲਅਕਤੀ ਜੇਕਯ ਫੈਂਕ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਤਾਂ
ਉ ਦੀ ਫੈਂਕ ਾਫਕ ਜਾਂ ATM ਜਾਣ ਲਾਰੇ ਵਲਅਕਤੀ ਦਾ ATM Card ਵੀ ਉਦਾ ਕਯਵਪਉ ਾ
ਭਵਝਆ ਜਾਲੇ। ਫੈਂਕ ਜਾਂ ATM ਜਾਣ ਲਾਰਾ ਵਲਅਕਤੀ ੈਦਰ ਵੀ ਜਾਲੇਗਾ, ਉਨੂੰ ਕਈ ਲੀ ਲਵੀਕਰ ਲਯਤਨ

4. Banking / Post Office:
a. Exemption to open all post offices within the limits of District Jalandhar under
specific conditions. Official ID cards of Post Office Employees will be
considered as their Curfew Pass.
b. All banks (100% branch all banks) within the district of Jalandhar will be open
from 10:00 am to 05.00 pm and ATMs will be open 24 hours (Under specific
conditions). Official ID cards of Bank Employees will be considered as their
Curfew Pass. If a person goes to the bank, his / her bank passbook or ATM card
of the person going to the ATM should be considered as their curfew pass.
Anyone going to the bank or ATM will be prohibited from using any vehicle.

ਦੀ ਭਨਾਵੀ ਵਲੇਗੀ।
5.

ਕੈਲਮਸਟ ਦੀਆਿਂ ਦੁਕਾਨਾਂ:
a.

ਵਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਦੀ ਵਦਦ ਅੂੰ ਦਯ ਾਯੀਆਂ ਦਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦਕਾਨਾਂ ਦਵਵਯ 02.00 ਲਜੇ ਤੋਂ ਲ਼ਾਭ 05.00 ਲਜੇ
ਤਿੱ ਕ ਵਯ ਯਜ਼ (ਭੇਤ ਤਲਾਯ) ਖਿੱ ਰਹੀਆਂ ਯਵਵਣਗੀਆਂ। ਭਯਜੂੰ ੀ ਦਯਾਨ ਇਿੱ ਕ ਵਯਲਾਯ ਤੋਂ ਵਯਪ ਇਿੱ ਕ
ਵੀ ਭੈਂਫਯ ੈਦਰ ਜਾ ਕੇਗਾ ਵਜ ਾ ਡਾਕਟਯ ਦੀ ਵਰਖੀ ਵਈ ਯਚੀ ਵਲੇਗੀ।

6.

ਉਦਯਗ:
a.

LPG Bottling Plants ਰਈ Tamper Evident Seals ਦੀ Manufacturing ਦੀ ਛਟ ਇ ਲ਼ਯਤ ਤੇ
ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈ ਵਕ ਪੈਕਟਯੀ ਭਾਰਕਾਂ ਲਿੱ ਰੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਟਯੀ ਵਲਿੱ ਚ ਕੂੰ ਭ ਕਯਨ ਲਾਰੇ ਲਯਕਯਾਂ ਦੇ ਯਵਵਣ ਅਤੇ
ਖਾਣ-ੀਣ ਦਾ ਪਰੀ ਰਫੂੰਧ ਪੈਕਟਯੀ ਅੂੰ ਦਯ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਲੇਗਾ। ਇਵ ਲੀ ਲ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਵਕ ਲਯਕਯਾਂ
ਨੂੰ ਪੈਕਟਯੀ ਵਲਚ Enter ਕਯਨ ਲਾਤੇ ਕੇਲਰ ਇਿੱ ਕ ਲਾਯ ਵੀ ਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਲੇਗਾ।

b.

ਵਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਵਲਿੱ ਚ ਾਯੀਆਂ ਪੈਕਟਯੀਆਂ ਨੂੰ ਲ਼ਯਤਾ ਅਨਾਯ ਚਾਰ ਕਯਨ ਦੀ ਛਟ।

c.

ਵਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਵਲਿੱ ਚ ਤਭਾਭ ਬਿੱ ਵਠਆਂ ਨੂੰ ਲ਼ਯਤਾ ਅਨਾਯ ਚਾਰ ਕਯਨ ਦੀ ਛਟ।
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5. Chemist shops:
a. All Chemist Shops will be open daily from 02.00 pm to 05.00 pm daily
(Including Sunday) within the limits of District Jalandhar. During the
emergency, only one member of the family who has a written prescription from
the doctor will go on foot to the Chemist shop.
6. Industries:
a. Waiver for Manufacturing Units manufacturing Tamper Evident Seals for LPG
Bottling Plants is allowed on the condition that factory owners will arrange the
living and food of workers working in their factory within the premises of the
factory. It is also clarified that the pass will be issued only once for the workers
to enter the factory.
b. Waiver of all factories operating in District Jalandhar (under specific condition).
c. Waiver of all Brick Kilns operating in District Jalandhar (under specific
condition).

7.

ਕੇਬ ਨੈਟਵਰਕ/ਅਖਬਾਰ:
a.

7. Cable Network / Newspaper:
a. During the curfew, the cable Provider will not disconnect the cable connection
of any person due to non-payment of any bill in the district Jalandhar, nor will
any Main-Relayer will disconnect the connection of Small-Relayer. When the
outbreak of this disease is over, the bill can be charged by the cable company
for the remaining months.
(i)
It is clarified that cable charges/bills have not been waived off.
The officials of cable company can take payment after obtaining
curfew pass. If during curfew the cable company is not able to
collect payment for its services, then the customer will be bound
to clear his or her dues after the curfew.
(ii)
If the cable company want to do some repair work then it can do
so after obtaining curfew pass from concerned SDM.

ਕਯਵਪਉ ਦਯਾਨ ਵਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਵਲਿੱ ਚ ਵਕੇ ਲੀ ਵਲਅਕਤੀ ਦਾ ਵਫਿੱ ਰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਯਕੇ ਕੇਫਰ ਕਨੈਕਲ਼ਨ ਨਵੀਂ
ਕਵਟਆ ਜਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਭੈਨ ਵਯਰੇ ਕਯਨ ਲਾਰਾ ਵਕੇ ਛਟੇ ਵਯਰੇ ਕਯਨ ਲਾਰੇ ਦਾ ਕਨੈਕਲ਼ਨ
ਕਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਵ ਭਵਾਭਾਯੀ ਦਾ ਯਕ ਖਤਭ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਤਾਂ ਉ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯਵਵੂੰ ਦੇ ਭਵੀਵਨਆਂ ਦਾ ਵਫਿੱ ਰ
ਕੇਫਰ ਕੂੰ ਨੀ ਲਰੋਂ ਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਵੈ।
(i)

ਕੇਫਰ ਦੇ ਵਫਿੱ ਰ ਭਾਪ ਨਵੀਂ ਕੀਤੇ ਗ।ਜੇਕਯ ਕੇਫਰ ਕੂੰ ਨੀ ਦੇ ਕਯਭਚਾਯੀ ਾ
ਰੈ ਕੇ ਕੇਫਰ ਦੇ ਵਫਰ ਉਗਯਹਾਨਾ ਚਾਵੂੰ ਨ ਤਾਂ ਉਗਯਾਵ ਕਦੇ ਵਨ। ਇ ਤਯਹਾਂ
ਜੇਕਯ ਕਈ ਉਗਯਹਾਉਣ ਤੋਂ ਯਵਵ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਤਾਂ ਕੇਫਰ ਕੂੰ ਨੀ ਨੂੰ ਖਤਕਾਯ
ਫਕਾਇਆ ਵਫਰ ਅਦਾ ਕਯਨ ਦੇ ਾਫੂੰ ਦ ਵਣਗੇ।

(ii)

ਜੇਕਯ ਕੇਫਰ ਕੂੰ ਨੀ ਕੇਫਰ ਦੀ ਵਯੇਅਯ ਕਯਨਾ ਚਾਵੂੰ ਦੀ ਵੈ ਤਾਂ ਫੂੰ ਧਤ ਉ
ਭੂੰ ਡਰ ਭੈਵਜਟਯੇਟ ਾੋਂ ਕਯਵਪਉ ਾ ਰੈ ਕੇ ਵਯਅਯ ਕਯ ਕਦੀ ਵੈ।

b.

ਵਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਦੀ ਵਦਦ ਅੂੰ ਦਯ ਲੇਯੇ 4 ਲਜੇ ਤੋਂ ਲੇਯੇ 9 ਲਜੇ ਤਕ ਵਕੇ ਲੀ ਅਖਫਾਯ ਦੇ ਵਾਿੱਕਯ (ਘਯ-ਘਯ

b. No newspaper hawker (distributing from house to house) will be stopped from 4
am to 9 am within the limits of District Jalandhar and will not require any kind
of curfew pass.

ਅਖਫਾਯ ਲੂੰ ਡਣ ਲਾਰੇ ) ਨੂੰ ਯਵਕਆ ਨਵੀਂ ਜਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੇ ਲੀ ਵਕਭ ਦੇ ਾ ਦੀ ਰ ੜ ਨਵੀਂ
ਵਲੇਗੀ।
ਇ ਫੂੰ ਧੀ ਇਵ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਲੇ ਵਕ ਖੇਤਾਂ ਵਯ ਵਕਤੇ ਕੂੰ ਭ ਕਯਦੇ ਭੇਂ 10 ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ
ਭਜ਼ਦਯ/ਰੇ ਫਯ ਇਿੱ ਕ ਜਗਹਾਂ ਇਕਿੱ ਠੀ ਨਾ ਵਲੇ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਭੀਟਯ ਦੀ ਦਯੀ ਫਣਾ ਯਿੱ ਖਣ। ਇਵ ਲੀ ਲ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ
ਵਕ ਜਯਯਾਂ ਲਤਆਂ ਰਾਈ ਕਯਨ ਲਾਰੇ ਲਾਵਨਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਵਤੂੰ ਨ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਵਲਅਕਤੀ ਨਾ ਫੈਠੇ ਵਣ। ਵਯੇਕ ਲਾਵਨ ਵਲਿੱ ਚ ਫੈਠੇ
ਵਲਅਕਤੀ ਲਿੱ ਰੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਲਿੱ ਚ ਕੂੰ ਭ ਕਯਦੇ ਜਾਂ ਉਕਤ ੇਲਾਲਾਂ ਰਦਾਨ ਕਯਦੇ ਵਯ ਇਿੱ ਕ ਭਜ਼ਦਯ/ਰੇ ਫਯ/ਵਲਅਕਤੀ ਲਰੋਂ
ੈਨੇਟਾਇਜ਼ਯ/ਭਾਕ ਦੀ ਲਯਤ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਈ ਜਾਲੇ।

It must be ensured that not more than 10 labourers are assembled in the field
while maintaining farms and they will maintain a distance of at least one meter while working.
It is also clarified that not more than three persons should be seated in the vehicles supplying
any kind of goods. Ensure the use of sanitizer / mask by each person sitting in the vehicle and
every worker / labourer / person working in the field or providing the services mentioned
above.

ਵਜਰਹਾ ਭੈਵਜਟਯੇਟ,
ਜਰੂੰਧਯ।
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ਲਮਤੀ- 06.04.2020

ਇ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਯਾ ਵੇਠ ਦਯਜ ਨੂੰ ਚਨਾ ਅਤੇ ਰ ੜੀਂਦੀ ਕਾਯਲਾਈ ਵਵਿੱ ਤ ਬੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ-

1. ਭਿੱ ਖ ਕਿੱ ਤਯ ,ੂੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ,ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ।
2. ਲਧੀਕ ਭਿੱ ਖ ਕਿੱ ਤਯ ,ੂੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ,ਵਵਤ ਤੇ ਵਯਲਾਯ ਬਰਾਈ ਵਲਬਾਗ ,ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ।
3. ਕਵਭਲ਼ਨਯ ਜਰੂੰਧਯ ਭੂੰ ਡਰ ,ਜਰੂੰਧਯ
4. ਕਵਭਲ਼ਨਯ ਆਪ ਵਰ ਜਰੂੰਧਯ ਅਤੇ ੀਨੀਅਯ ਵਰ ਕਤਾਨ (ਵਦਵਾਤੀ), ਜਰੂੰਧਯ
5. ਭਵ ਉ ਭੂੰ ਡਰ ਭੈਵਜਟਯੇਟ ,ਵਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ
6. ਕਵਭਲ਼ਨਯ ਨਗਯ ਵਨਗਭ ,ਜਰੂੰਧਯ
7. ਵਲਰ ਯਜਨ ,ਜਰੂੰਧਯ
8. ਵਜਰਹਾ ਰ ਕ ੂੰ ਯਕ ਅਪਯ ,ਜਰੂੰਧਯ
9. ਡੂੰ ਟ ਗਯੇਡ-1 ,ੀ. .ਟ ਡੀ.ਭ., ਟੈਨ ਟ .ਡੀ.ਭ ,ਟੈਨ ਟ .ੀ (ਜ), ਟੈਨ ਟ .ੀ(ਵਲ਼)

ਲਾ .ਵਜਰਹਾ ਭੈਵਜਟਯੇਟ
ਜਰੂੰਧਯ।
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