ਹੁਕਮਕਵਿਡ-19 (ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ) ਿਾਇਯਸ ਿੱ ਰੋਂ ੂਯੇ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿੱ ਚ ਦਵਿਸ਼ਤ ਪੈਰਾਈ ਿੈ। ਵਿਸ ਨੂੂੰ ਸਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਿੀ
ਭਿਾਂਭਾਯੀ ਵਫਭਾਯੀ ਘਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਚੱ ਕਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਣੇ ੈਯ ਬਾਯਤ ਵਿੱ ਚ ਿੀ ਸਾਯਨੇ ਸ਼ਯੂ ਕਯ ਵਦੱ ਤੇ ਿਨ। ਵਿਸ ਦੀ
ਯਕਥਾਭ ਕਯਨੀ ਫਿਤ ਿਯੂਯੀ ਿ ਚੱ ਕੀ ਿੈ।ਇਸ ਸਫੂੰ ਧੀ ਇਸ ਦਪਤਯ ਦੇ ੱ ਤਯ ਨੂੰ 3062-85/ ਭ.ਸੀ-4 / ਭ.  ਵਭਤੀ 2303-2020 ਯਾਂਿੀ ਵਿਰਹਾ ਿਰੂੰਧਯ ਵਿੱ ਚ ਕਯਵਪਊ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਸਫੂੰ ਧੀ ਿਕਭ ਿਾਯੀ ਕੀਤੇ ਗ ਸਨ। ਕੇਂਦਯ ਅਤੇ ਯਾਿ ਸਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ
ਕਵਿਡ-19 ਨੂੂੰ ਭਿਾਂਭਾਯੀ ਘਵਸ਼ਤ ਕਯਕੇ National Disaster Management Act, 2005 ਨੂੂੰ Invoke ਕੀਤਾ ਿਾ ਚੱ ਕਾ ਿੈ।
ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਦੇ ੱ ਤਯ ਨੂੰ. 40-3/2020-DM I(A) ਵਭਤੀ- 15.04.2020 ਯਾਿੀਂ ਿਾਯੀ ਗਾਈਡਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ
ੂੰ ਿਾਫ ਸਯਕਾਯ, ਗਰਵਿ ਤੇ ਵਨਆਂ ਵਿਬਾਗ, ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਿੀ ਦੇ ਦਪਤਯ ਦੇ ੱ ਤਰ ਨੰਬਰ SS/ACSH/2020/335 ਮਮਤੀ 29-042020 ਅਤੇ ੱ ਤਰ ਨੰਬਰ SS/ACSH/2020/354 ਮਮਤੀ 03-05-2020 ਦੇ ਭੱ ਦੇਨਜ਼ਯ ਭੈਂ, ਿਵਯੂੰ ਦਯ ਕਭਾਯ ਸ਼ਯਭਾ,
ਆਈ..ਸ., ਵਿਰਹਾ ਭੈਵਿਸਟਯੇਟ, ਿਰੂੰਧਯ ਪਿਦਾਯੀ ਸੂੰ ਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਕਟ ਨੂੰਫਯ 2) ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ਅਧੀਨ ਰਾਤ
ਿ ਅਵਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਦਾ ਿਇਆ, ਵਿਰਹਾ ਿਰੂੰਧਯ ਵਿੱ ਚ ਿੇਠ ਵਰਖੇ ਅਨਸਾਯ ਿਕਭ ਕਯਦਾ ਿਾਂ:-

ਇਿ ਿਕਭ Containment Zones ਵਿੱ ਚ ਰਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿਣਗੇ ਬਾਿ Containment Zones ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਿੀ
ਉਸਾਯੀ ਕਯਨ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਨਿੀਂ ਿਿੇਗੀ।
1.

Construction activities, listed as below, will be allowed to operate:
i.
Construction of roads, irrigation projects, buildings and all kinds of industrial
projects (it will include govt. projects & houses/commercial/institutional
buildings by individuals), including MSMEs, in rural areas i.e, outside limits of
municipal corporations and municipalities, and all kinds of projects in
industrial estates.
ii.
Construction of renewable energy projects.
iii.
Continuation of works in on-going construction projects, (it will include govt.
projects & houses/commercial/institutional buildings by individuals) within the
limits of municipal corporations and municipalities, where workers are
available on site and no workers are required to be brought in from outside (in
situ construction).

2.

ਵਿਰਹਾ ਿਰੂੰਧਯ ਦੀ ਿਦੂਦ ਅੂੰ ਦਯ ੈਂਦੇ ੇਂਡੂ ਖੇਤਯਾਂ ਵਿੱ ਚ ਿਯ ਵਕਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ
ਉਸਾਯੀ ਨੂੂੰ ਕਯਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਿਿੇਗੀ। ਸਯਕਾਯੀ ਵਿਬਾਂਗਾਂ ਨੂੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਪਤਯ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਿੱ ਖਯੀ ਰਿਾਨਗੀ ਦੀ
ਰ ੜ੍ ਨਿੀਂ ਿਿੇਗੀ ਯੂੰ ਤੂ ਆਣੇ ਵਿਬਾਗ ਦੇ ਵਨਮਭਾਂ ਦੇ ਾਰਣ ਕਯਨ ਦੀ ਵਿੂੰ ਭੇਿਾਯੀ ਸਫੂੰ ਧਤ ਕਾਯਿਕਾਯੀ
ਇੂੰ ਿੀਨੀਅਯ ਿਾਂ ਵਿਰਹਾ ਭੱ ਖੀ ਦੀ ਿਿੇਗੀ ।

3.

ਵਿਰਹਾ ਿਰੂੰਧਯ ਦੀ ਿਦੂਦ ਅੂੰ ਦਯ ੈਂਦੇ ਸ਼ਵਿਯੀ ਖੇਤਯ ਵਿੱ ਚ ਵਿਰਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਚੱ ਰ ਯਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਰਜੈਕਟਾਂ ਨੂੂੰ ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਆਵਗਆ ਿਿੇਗੀ, ਫਸ਼ਯਤੇ ਵਕ ਰਿੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਯਾਂ ਿੱ ਰੋਂ
ਰੇ ਫਯ ਦੀ ਵਯਿਾਇਸ਼/ਖਾਣਾ/ਭੈਡੀਕਰ ਸਿੂਰਤ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਭਾਸਕ, ਗਰੱਿਿ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਇਿਯ ਭਿੱ ਈਆ
ਕਯਿਾਇਆ ਿਾਿੇਗਾ। ਉਸਾਯੀ ਿਾਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੂੰ ਭ ਕਯਦੀ ਰੇ ਫਯ ਨੂੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਫਾਿਯ ਿਾਣ ਦੀ ਭਨਾਿੀ
ਿਿੇਗੀ। ਿੇਕਯ ਰੇ ਫਯ ਨੂੂੰ ਕੂੰ ਭ ਿਾਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਯਵਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਵਿਧਾ ਨਿੀਂ ਵਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ
ਵਿੂੰ ਭੇਿਾਯੀ ਸਫੂੰ ਧਤ ਭਾਰਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਯ ਦੀ ਿਿੇਗੀ ।

4.

ਇਿਨਾਂ ਰਿੈਕਟਾਂ ਰਈ ਿਯਤੀਆਂ ਿਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਗੱ ਡੀਆਂ, ਰੇ ਫਯ, ਸਯਿਾਇਜ਼ਯੀ ਸਟਾਪ ਆਵਦ ਨੂੂੰ ਈਕਯਵਪਊ ਾਸ ਸਫੂੰ ਧਤ ਉ ਭੂੰ ਡਰ ਭੈਵਿਸਟਯੇਟ ਿੱ ਰੋਂ ਿਾਯੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ।

5.

ਕੇਂਦਯ/ਯਾਿ ਸਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਿਾਯੀ Guidelines, SOP, Other rules and regulations ਅਤੇ ਕਵਿਡ-19
ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਸਫੂੰ ਧੀ ਿਾਯੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਵਿੂੰ ਭੇਿਾਯੀ ਸਫੂੰ ਧਤ ਭਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਯ ਦੀ
ਿਿੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿਯੀ ਖੇਤਯਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵਨਗਯਾਨੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ, ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਅਤੇ ਸਫੂੰ ਧਤ ਕਾਯਿਕਾਯੀ
ਸਾਧਕ ਅਪਸਯ ਕਯਨਗੇ। ੇਂਡੂ ਖੇਤਯਾਂ ਵਿੱ ਚ ਚਰ ਯਿੇ ਸਯਕਾਯੀ ਕੂੰ ਭਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਸਫੂੰ ਧੀ
ਸਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਸਭੇਂ ਤੇ ਿਾਯੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਵਿੂੰ ਭੇਿਾਯੀ ਸਫੂੰ ਧਤ ਕਾਯਿਕਾਯੀ
ਇੂੰ ਿੀਨੀਅਯ ਅਤੇ ਵਿਰਹਾ ਭੱ ਖੀ ਦੀ ਿਿੇਗੀ ।

ਇਿ ਿਕਭ ਭਾਭਰੇ ਦੀ ਤੱ ਤਯਤਾ ਨੂੂੰ ਭੱ ਖ ਯੱ ਖਦੇ ਿ ਇੱ ਕਤਯਪਾ ਾਸ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਭੂਿ ਆਭ ਰ ਕਾਂ
ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਫਧਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਕਭ ਵਿਰਹਾ ਭੈਵਿਸਟਯੇਟ, ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਆਪ ਵਰਸ, ਿਰੂੰਧਯ, ਸੀਨੀਅਯ ਵਰਸ ਕਤਾਨ
(ਵਦਿਾਤੀ), ਿਰੂੰਧਯ, ਉ ਭੂੰ ਡਰ ਭੈਵਿਸਟਯੇਟਾਂ, ਤਵਿਸੀਰਦਾਯਾਂ, ਕਾਯਿ ਸਾਧਕ ਅਪਸਯਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ੂੰ ਚਾਇਤ
ਅਪਸਯਾਂ ਦੇ ਦਪਤਯ ਦੇ ਨੋਵਟਸ ਫਯਡ ਤੇ ਚਸਾ ਕਯਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰਹਾ ਰ ਕ ਸੂੰ ਯਕ ਅਪਸਯ, ਿਰੂੰਧਯ ਰੈਸ ਭਾਵਧਅਭ ਯਾਂਿੀ ਰਚਾਯ
ਕਯਕੇ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਸਭੂਿ ਧਾਯਵਭਕ ਸਥਾਨਾਂ ਿੱ ਰੋਂ ਿੀ ਰਾਊਡ ਸੀਕਯਾਂ ਯਾਿੀਂ ਰ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਿ ਕਯਨਾ
ਿਾਇਯਸ ਦੇ ਪੈਰਣ ਤੋਂ ਰ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਫਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ।
ਮਜਲ੍ਹਾ ਮੈਮਜਸਟਰੇਟ,
ਜਲ੍ੰਧਰ।
ਮੱ ਠ ਅੰ ਕਣ ਨੰਬਰ 7929-40/ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ

ਮਮਤੀ: 08-05-2020

ਇਸ ਦਾ ਇੱ ਕ ਉਤਾਯਾ ਿੇਠ ਵਰਖੇ ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਰੇ ਯੀ ਕਾਯਿਾਈ ਵਿੱ ਤ ਬੇਵਿਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ :1. ਭੱ ਖ ਸਕੱ ਤਯ, ੂੰ ਿਾਫ ਸਯਕਾਯ, ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ
2. ਕਵਭਸ਼ਨਯ, ਿਰੂੰਧਯ ਭੂੰ ਡਰ, ਿਰੂੰਧਯ
3. ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਆਪ ਵਰਸ, ਿਰੂੰਧਯ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਯ ਵਰਸ ਕਤਾਨ (ਵਦਿਾਤੀ), ਿਰੂੰਧਯ
4. ਕਵਭਸ਼ਨਯ, ਨਗਯ ਵਨਗਭ, ਿਰੂੰਧਯ
5. ਵਿਰਹਾ ਰ ਕ ਸੂੰ ਯਕ ਅਪਸਯ, ਿਰੂੰਧਯ
6. ਸਭੂਿ ਉ ਭੂੰ ਡਰ ਭੈਵਿਸਟਯੇਟ, ਵਿਰਹਾ ਿਰੂੰਧਯ
7. ਵਨਗਯਾਨ ਇੂੰ ਿੀਨੀਅਯ, ਰ ਕ ਵਨਯਭਾਣ ਵਿਬਾਗ, ਿਰੂੰਧਯ
ਵਾ. ਮਜਲ੍ਹਾ ਮੈਮਜਸਟਰੇਟ,
ਜਲ੍ੰਧਰ।

