ਹੁਕਮ
ਜਦ� ਿਕ ਿਵਸ਼ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱ ਧਦੇ ਹੋਏ ਖੱ ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਪੂਰੇ
ਦੇਸ ਿਵੱ ਚ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ (ਲਾਕਡਾਉਨ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰਖਦੇ
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।
ਇਸ ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ� (Essential Services) ਪਹੁੰ ਚਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. IFD(1455)-2020/855 ਿਮਤੀ- 21.03.2020 ਦੇ
ਪੈਰਾ ਨੰ. 22 ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ� (Essential Services) ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ:1. ਇਲੈ ਕਿਟ�ਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰੀਕਲ ਿਰਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰ ਮ
2. ਏ.ਸੀ ਿਰਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰ ਮ
3. ਵਹੀਕਲ ਿਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ
4. ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰ ਮ
5. ਕੰ ਪਊਟਰ ਿਰਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰ ਮ
6. ਮੋਬਾਇਲ ਿਰਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰ ਮ
7. ਇਨਵਰਟਰ ਿਰਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰ ਮ
8. ਕਾਰਪ�ਟਰ ਸਰਿਵਸਜ਼ (ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰ ਮ)
9. ਵਾਟਰ ਿਪਊਰੀਫਾਇਰ ਿਰਪੇਅਰ
10. ਨਵ� ਟਾਇਰ� ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟਾਇਰ� ਨੂੰ ਪ�ਚਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ
11. ਸਾਈਕਲ ਿਰਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਿਲਖੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ� (Essential Services) ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਸਵੇਰੇ 7 am ਤ� ਬਾਅਦ
ਦੁਿਪਹਰ 3 pm ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੁਲੀਆਂ ਰਿਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਮਸਤਰੀ/ਿਵਅਕਤੀ/ਮਕੈਿਨਕ
ਘਰ-ਘਰ ਜਾਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ਸਵੇਰੇ 7 am ਤ� ਸ਼ਾਮ 7 pm ਤੱ ਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣ ਸਮ� ਜ� ਦੁਕਾਨ� ਖੋਲਣ ਸਮ�
ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰ ਧੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾਵ�
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਮਸਤਰੀ/ਮਕੈਿਨਕ/ਿਵਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਕੇ ਰੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਹ�ਡ ਸੈਨ�ਟਾਇਜਰ ਦਾ ਪ�ੋਯਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਹੱ ਥ ਧੋਣਗੇ। ਿਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਮਸਤਰੀ/ਮਕੈਿਨਕ/ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ� ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰ ਦਾ ਦਾ ਥੈਲਾ/ ਬੈਗ
(Implements Bag) ਹੀ ਇਨ�� ਦੇ ਮਕੈਿਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਨ�� ਦਾ ਬਤੌਰ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਇਨ�� ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਿਕਆ ਨਹ� ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤ� ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੁਕਮ Containment Zones ਿਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ।
ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ National Disaster Management
Act, 2005 ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਨੂੰ Invoke ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲੋ ਕ ਿਹੱ ਤ ਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ,
ਜਲੰਧਰ।
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ਿਮਤੀ- 12.05.2020

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹੱ ਤ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ1. ਮੁੱ ਖ ਸਕੱ ਤਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰ ਡੀਗੜ�
2. ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਮੰ ਡਲ, ਜਲੰਧਰ
3. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਿਲਸ ਜਲੰਧਰ
4. ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ (ਿਦਹਾਤੀ) ਜਲੰਧਰ
5. ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ
6. ਿਜਲ�ਾ ਲੋ ਕ ਸਪੰ ਰਕ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ
7. ਪੀ.ਏ. ਟੂ ਡੀ.ਐਮ., ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਡੀ.ਐਮ, ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਜ), ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਿਸ਼)
ਵਾ. ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ,
ਜਲੰਧਰ।
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