ਹੁਕਮ
ਜਦ� ਿਕ ਿਵਸ਼ ਿਸਹਤ ਸੰ ਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ) ਵਲ� ਕੌ ਵੀਡ-19 ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਫ਼ਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲ� ਵੀ ਕੋਵੀਡ - 19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱ ਚ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ
(ਲਾਕਡਾਉਨ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�
National Disaster Management Act, 2005, ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ
ਸਬੰ ਧੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ 3062-85/ਐਮ.ਸੀ-4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ 23-03-2020 ਰ�ਹੀ ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱ ਚ ਕਰਿਫਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਿਜਵ� ਿਕ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱ ਚ ਮਕਸੂਦ� ਮੰ ਡੀ ਸੱ ਭ ਤ� ਵੱ ਡੀ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ� ਿਕ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱ ਤਰ
ਨੰ. 4904-15/ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ- 01.04.2020 (ਨਾਲ ਨੱਥੀ) ਰਾਹ� ਮਕਸੂਦ� ਮੰ ਡੀ ਨੂੰ ਮੈਨ�ਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਵਲ� ਮੰ ਡੀ ਿਵੱ ਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਮੰ ਡੀ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਭੀੜ
ਘੱਟੀ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਿਫਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਤ� ਸਬਜੀ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਲਗਣ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਤ� ਇਹ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਕਸੂਦ� ਸਬਜੀ ਮੰ ਡੀ ਿਵੱ ਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਕੱ ਤਰ, ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ, ਚੰ ਡੀਗੜ� ਵਲ� ਵੀ ਉਨ�� ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ.
468-89 ਿਮਤੀ- 03.05.2020 ਰਾਹ� ਿਜਲ�ਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਬਦਲਵ� ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮ�, ਵਿਰੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਜਲੰਧਰ, National Disaster
Management Act, 2005, ਤਿਹਤ ਪ�ਾਪਤ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਕੋਪ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰਖਦੇ
ਹੋਏ ਮਕਸੂਦ� ਸਬਜੀ ਮੰ ਡੀ ਿਵਚ� ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਤਾਪਪੁਰਾ ਅਨਾਜ ਮੰ ਡੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬਦਲਵ� ਸਬਜੀ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੰ ਦਾ ਹ�। ਇਸ ਨਵ� ਮੰ ਡੀ ਿਵੱ ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ�ਿਸੰ ਗ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਜਲ�ਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਕਸੂਦ� ਸਬਜੀ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆੜਤੀਏ
ਨੂੰ ਧੱ ਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਵ� ਥ� ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਆੜਤੀਏ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਨਵ� ਥ� ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਚਾਹਣਗੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਰਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਕੇ ਨਵ� ਆੜਤੀਏ ਸਬਜੀ ਮੰ ਡੀ ਪ�ਤਾਪਪੁਰਾ
ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇਣ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਜਲ�ਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਆੜਤੀ ਵੀਰ� ਨੂੰ ਇਸ ਨਵ� ਸਬਜੀ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਿਸ਼ਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਤ� ਜੋ ਉਨ�� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਸਬਜੀ

ਮੰ ਡੀ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਮਜਦੂਰ� ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਿਕਸਾਨ� ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਧਆਨ ਰਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ,
ਜਲੰਧਰ।
ਿਪੱ ਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.

7529-7550

/ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ

ਿਮਤੀ- 03.05.2020
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