ਹੁਕਮ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਿ ਬਯ ਕਿਿੱ ਚ ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦੇ ਿਿੱ ਧਦੇ ਹ ਖਿੱ ਤਯੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ ਬਾਯਤ ਸਯਿਾਯ ਿਰੋਂ ਯੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਿੱ ਚ
ਤਾਰਾਫੂੰ ਦੀ (ਰਾਿਡਾਉਨ) ਦਾ ਰਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਭਾਯੀ ਦੀ ਗੂੰ ਬੀਯਤਾ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਕਿਿੱ ਚ ਯਖਦੇ ਹ ਬਾਯਤ ਸਯਿਾਯ ਅਤੇ
ੂੰ ਜਾਫ ਸਯਿਾਯ ਿਰੋਂ National Disaster Management Act, 2005, ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਕਹਰਾਂ ਹੀ ਇਨਿਿ ਿੀਤਾ
ਜਾ ਚਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫੂੰ ਧੀ ਇਸ ਦਪਤਯ ਦੇ ਿੱ ਤਯ ਨੂੰ 3062-85/ਭ.ਸੀ-4/ਭ. ਕਭਤੀ 23-03-2020 ਯਾਂਹੀ ਕਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਕਿਿੱ ਚ ਿਯਕਪਊ
ਰਾਗ ਿਯਨ ਸਫੂੰ ਧੀ ਹਿਭ ਜਾਯੀ ਿੀਤੇ ਗ ਸਨ।
ਹਣ ਆਫਿਾਯੀ ਤੇ ਿਯ ਿਕਭਸ਼ਨਯ, ੂੰ ਜਾਫ ਜੀ ਦੇ ਦਪਤਯ ਦੇ ਿਰੋਂ ਸ਼ਯਾਫ ਦੇ ਿੈਂਡ ਖਰਹਣ ਸਫੂੰ ਧੀ ੱ ਤਰ ਨੰ. ਅ-12020/2850-2882 ਮਮਤੀ- 05.05.2020 ਰਾਤ ਹਇਆ ਹੈ। ਕਜਸ ਯਾਹੀਂ ਰਾਤ ਹਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱ ਦੇਨਜਯ ਯਖਦੇ ਹ ਹੇਠ ਕਰਖੀਆਂ
ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਨਸਾਯ ਹਿਭ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

ਇਹ ਹੁਕਮ Containment Zones ਮ ੱ ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਣਗ, ਭਾ Containment Zones ਮ ੱ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ਠੇਕ
ਬੰ ਦ ਰਮਹਣਗ ਅਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਮ ਡਲੀ ਰੀ ਦੀ ਆਮਗਆ ੀ ਨਹੀਂ ਹ ਗੀ।
1.

ਆਫਿਾਯੀ ਕਿਬਾਗ, ੂੰ ਜਾਫ ਦੇ ਉਿਤ ਿੱ ਤਯ ਕਿਿੱ ਚ ਜਾਯੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਕਿਿੱ ਚ ਯਖਦੇ ਹ ਕਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਦੀ ਹਦਦ
ਅੂੰ ਦਯ, Containment Zones ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਿੇ, ਫਾਿੀ ਦੇ ਯੀ ਕਿਿੱ ਚ ੈਂਦੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਯੇਜ਼ੀ ਸ਼ਯਾਫ ਦੇ ਿੈਂਡ (ਰ-2/ਰ14), ਜ ਕਿ ਆਫਿਾਯੀ ਕਿਬਾਗ ਦੀ Excise Policy ਤਕਹਤ ਮਗ ਹਣ, ਨੂੰ ਮਮਤੀ- 07.05.2020 ਤੋਂ ਸ ਰ 07.00 AM
ਤੋਂ ਦੁਮਹਰ 03.00 PM ਤੱ ਕ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2.

ਇਸ ਸਭੇਂ ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਿਾਯਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਿੱ ਚ ਰਾਿਡਾਉਨ ਹੈ ਅਤੇ ੂੰ ਜਾਫ ਕਿਿੱ ਚ ਿਯਕਪਊ ਿੀ ਰਕਗਆ ਹਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫੂੰ ਧੀ ਜ ਿੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਯਤ ਸਯਿਾਯ ਿਿੱ ਰੋਂ , ਯਾਜ ਸਯਿਾਯ ਿਿੱ ਰੋਂ ਅਤੇ ਕਜਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਰੂੰਧਯ ਿਰੋਂ ਿੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਰਸੂੰ ਸੀ ਦਆਯਾ ਮਿੀਨੀ ਫਣਾਈ ਜਾਿੇਗੀ। ਖਾਸ ਤਯ ਤੇ:a.

ਰਸੂੰ ਸੀ ਆਣੀ ਦਿਾਨ ਕਿਿੱ ਚ, ਆਣੇ ਭਰਾਜਭਾਂ ਦਯਕਭਆਨ Social Distancing ਸਯਿਾਯ ਦਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਭਤਾਫਿ (2 ਗਜ ਦੀ ਦਯੀ) ਸਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਯਨਗੇ।

b.

ਗਰਾਹਿਾਂ ਦਯਕਭਆਨ ਸਸ਼ਰ ਕਡਸਟੈਂਕਸੂੰ ਗ ਰਈ ਜਭੀਨ ਤੇ ਸਪੇਦ ਯੂੰ ਗ ਦੇ ਗਕਰਆਂ ਦੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਰਗਾ ਜਾਣਗੇ।

c.

ਆਣੇ ਿੈਂਡ ਉੱਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਯ ਅਤੇ ਹਯ ਸੈਨੇਟਾਈਕਜੂੰ ਗ ਦੇ ਰਫੂੰਧ, ਜ ਸਯਿਾਯ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨਸਾਯ
ਰ ੜੀਂਦੇ ਹਣ, ਨੂੰ ਯਿੱ ਖਣਾ ਮਿੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗੇ।

d.

ਸਾਯੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਫੂੰਧ ਅਤੇ ਸਸ਼ਰ ਕਡਸਟੈਂਕਸੂੰ ਗ ਅਤੇ ਿਕਿਡ-19 ਸਫੂੰ ਧੀ ਕਸਹਤ ਕਿਬਾਗ
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨੂੰ ਮਿੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਕਜੂੰ ਭੇਿਾਯੀ ਸਫੂੰ ਧਤ .ਈ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ,
ਜਰੂੰਧਯ ਦੀ ਹਿੇਗੀ।

3.

ੂੰ ਜਾਫ ਆਫਿਾਯੀ ਿਟ, 1914 ਅਤੇ ਆਫਿਾਯੀ ਯਰਾਂ/ਆਯਡਯਾਂ ਕਿਿੱ ਚ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਹਭ ਡਰੀਿਯੀ ਿਯਨ ਦਾ ਿਈ
ਰਾਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂੰ ਤ ਿਕਿਡ-19 ਿਯਾਨ ਅਕਜਹੇ ਹਾਰਾਤ ੈਦਾ ਹ ਗ ਹਨ ਕਿ Social Distancing ਿਾਇਭ ਯਿੱ ਖਣੀ
ਰਾਜਭੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਈ ਰਾਿਡਾਊਨ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਰਸੂੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ home delivery ਿਯਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦਿੱ ਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਰਸੂੰ ਸੀ ਿਿੱ ਰੋਂ Punjab Medium Liquor ਦੀ home delivery ਿਯਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹਿੇਗੀ। ਆਫਿਾਯੀ
ਕਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਉਿਤ ਿੱ ਤਯ ਯਾਹੀਂ ਜਾਯੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ੈਯਹਾ ਨੂੰ. 5 ਨੂੰ ਭਿੱ ਖ ਯਖਦੇ ਹ ਕਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਕਿਿੱ ਚ Containment
Zones ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਿੇ, ਫਾਿੀ ਦੇ ਯੀ ਕਿਿੱ ਚ ਸ ਰ 08.00 AM ਤੋਂ ਲ ਕ ਸ਼ਾਮ 06.00 PM ਤੱ ਕ ਆਫਿਾਯੀ ਕਿਬਾਗ ਦੇ
ਕਨਮਭਾਂ ਅਨਸਾਯ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਹਭ ਡਰੀਿਯੀ ਿਯਨ ਆਕਗਆ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਭ ਡਰੀਿਯੀ ਸਫੂੰ ਧੀ ਹੇਠ ਕਰਕਖਆ
ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਮਿੀਨੀ ਫਣਾਈ ਜਾਿੇਗੀ:a.

ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਹਭ ਡਰੀਿਯੀ ਿਯਨ ਰਈ ਇਿੱ ਿ ਗਯਿੱ  ਕਿਿੱ ਚ ਿੇਿਰ 2 ਕਿਅਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਹਭ
ਡਰੀਿਯੀ ਿਯਨ ਰਈ ਅਕਧਿਾਯਤ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਕਜਹੜਾ ਕਿਅਿਤੀ ਹਭ ਡਰੀਿਯੀ ਿਯਨ ਰਈ ਅਕਧਿਾਯਤ
ਹਿੇਗਾ ਉਸ ਿਰ ਿਯਕਪਊ ਾਸ ਦਾ ਹਣਾ ਰਾਜਭੀ ਹਿੇਗਾ।

b.

ਹਭ ਡਰੀਿਯੀ ਿਾਸਤੇ ਅਕਧਿਾਯਤ ਕਿਅਿਤੀ ਿੇਿਰ ਉਸੇ ਿਹੀਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਭਾਰ ਿਯ ਸਿੇਗਾ ਕਜਸ ਸਫੂੰ ਧੀ
ਰਸੂੰ ਸੀ ਿਰੋਂ ਕਜਰਹੇ ਦੇ ਸਹਾਇਿ ਆਫਿਾਯੀ ਤੇ ਿਯ ਿਕਭਸ਼ਨਯ ਤੋਂ ਯਿ ਰਿਾਨਗੀ ਰਾਤ ਿੀਤੀ ਹਿੇਗੀ। ਗਿੱ ਡੀ
ਦਾ ਿਯਕਪਊ ਾਸ ਫਕਣਆ ਹਣਾ ਿੀ ਜਯਯੀ ਹਿੇਗਾ।
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c.

ਹਭ ਡਰੀਿਯੀ ਿਯਨ ਿੇਰੇ ਅਕਧਿਾਯਤ ਕਿਅਿਤੀ ਿਰ ਹਯ ਸਭੇਂ ਉਸ ਿਰ ਭਜਦਾ ਸ਼ਯਾਫ ਦਾ ਿੈਸ਼ ਭੀਭ ਹਣਾ
ਰਾਜਭੀ ਹਿੇਗਾ। ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਹਭ ਡਰੀਿਯੀ ਿਯਨ ਿੇਰੇ ਇਿੱ ਿ ਆਯਡਯ ਦੇ 2 ਕਰਟਯ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸਰਾਈ ਨਹੀਂ
ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। Punjab Intoxicant License and Sales Orders 1956 ਦੇ ਆਯਡਯ 17 ਅਨਸਾਯ
ਰਸੂੰ ਸੀ ਿਰੋਂ ਿਝ ਕਿਅਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਯਾਫ ਿੇਚਣ ਦੀ ਭਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਭ ਡਰੀਿਯੀ ਕਿਿੱ ਚ ਿੀ ਇਸ ਆਯਡਯ ਤਕਹਤ
ਉਫੂੰ ਧ ਰਾਗ ਯਕਹਣਗੇ।

d.

ਹਭ ਡਰੀਿਯੀ ਿਯਨ ਿਾਰੇ ਕਿਅਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰ ੜੀਂਦੇ ਈ-ਿਯਕਪਊ ਾਸ ਜਾਯੀ ਿਯਨ ਦੀ ਕਜੂੰ ਭੇਿਾਯੀ ਸਫੂੰ ਧਤ
ਉ ਭੂੰ ਡਰ ਭੈਕਜਸਟਯੇਟ ਦੀ ਹਿੇਗੀ। ਜੇਿਯ ਆਫਿਾਯੀ ਕਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਡੀ.ਸੀ ਦਪਤਯ ਨਾਰ ਿਈ ਤਾਰਭੇਰ
ਿਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਹਿੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਫੂੰ ਧੀ ਸ਼ਰੀ ਯਣਦੀ ਕਸੂੰ ਘ ਕਗਿੱ ਰ, ੀ.ਸੀ.ਸ, ਸਹਾਇਿ ਿਕਭਸ਼ਨਯ ( ਕਸ਼),
ਜਰੂੰਧਯ ਨੂੰ ਨੋਡਰ ਅਪਸਯ ਰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਫਿਾਯੀ ਕਿਬਾਗ ਦੇ ਉਿਤ ਿੱ ਤਯ ਕਿਿੱ ਚ ਦਯਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੂੰ ਨ-ਕਫੂੰ ਨ ਾਰਣਾ ਮਿੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਦੀ ਕਜੂੰ ਭੇਿਾਯੀ
ਸਭਹ ਰਸੂੰ ਸੀਆਂ, ਸਫੂੰ ਧਤ .ਈ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ, ਜਰੂੰਧਯ ਦੀ ਹਿੇਗੀ। ਉਿਤ ਿੱ ਤਯ ਕਿਿੱ ਚ ਦਯਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ Excise Policy ਦੀ
ਉਰੂੰਘਨਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਜੇਿਯ ਇਨਹਾਂ ਹਿਭਾਂ ਦੀ ਉਰੂੰਘਨਾ ਿਯਦੇ ਹ ਕਿਸੇ ਿਰੋਂ Containment Zones ਕਿਿੱ ਚ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਕਿਿਯੀ ਿੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਯਿੱ ਧ ਸਖਤ ਿਾਨੂੰ ਨੀ ਿਾਯਿਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਮਿਲਹਾ ਮਮਿਸਟਰਟ,
ਿਲੰਧਰ।
ਮੱ ਠ ਅੰ ਕਣ ਨੰ.
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ਇਸ ਦਾ ਇਿ ਉਤਾਯਾ ਹੇਠ ਦਯਜ ਨੂੰ ਸਚਨਾ ਅਤੇ ਰ ੜੀਂਦੀ ਿਾਯਿਾਈ ਕਹਿੱ ਤ ਬੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ1.
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