WILMA QUAN
( ਿਵਲਮਾ ਕੁਆਂਨ )
ਿਸਟੀ ਮੈਨਜਰ

ਐਮਰਜਸੀ ਆਰਡਰ 2020-02
ਿਸਟੀ ਮੈਨਜਰ ਦਾ ਆਦੇ ਫੀਸਨ ਤ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਸਭ ਲੋ ਕ ਿਨਵਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਛੁਪਣ ਲਈ ਿਹਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਜ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ ; ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਣਾ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਸਧਾਰਣ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਹਰ; ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਣਸੁਖਾਵ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ.
ਆਰਡਰ ਤਾਰੀਖ: March 18, 2020
ਫੇਸਨ ਟਾ Codeਨ ਕੋਡ ਸੈਕ ਨ 2-506 ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫੇਸਨ ਟਾੱਨ ਕੋਡ ਸੈਕ ਨ
2-505 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜਸੀ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਆਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਪਭਾਵ ਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਇੰ ਨ ਸਮ ਲਈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਹਰ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜਸੀ ਹੈ. COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਪਭਾਵ:
1. ਜਗਾ ਿਵੱ ਚ ਆਸਰਾ. ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਸਵੇਰ,ੇ 19 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਮੰ ਗਲਵਾਰ, ਮਾਰਚ 31,
2020 ਨੂੰ, (ਪਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ:
1.1. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਦੇ ਇਹ ਿਨ ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਤ

ਵੱ ਧ

ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ, COVID-19
ਦੇ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਜਦ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱ ਡਣ, ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਜ ਕਰਨ ਜ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਉਹਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਿਜਕ
ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਉਦੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਬੰ ਧ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵਚ
ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਇਕ ਅਚਾਨਕ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ.
ਫਰੈਸਨ ਦਾ ਿਹਰ
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1.2. ਇਸ ਸਮ ਿਸਟੀ ਿਵਚ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਉਨ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਲੋ ਕ
ਸ ਝੇ ਜ ਬਾਹਰੀ ਥ ਵ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਸਮ ਉਨ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਤ ਹਰ ਸਮ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋ ਕ ਿਸਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮ ਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਘਰ ਤ ਿਬਨ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਪਨਾਹ
ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਨਾਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤ
ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ (ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਵਚ COVID-19 ਜੋਖਮ
ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ).
1.3. ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਿਹਰ ਿਵਚ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਿਹਰ
ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਮੁicਲੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ
ਹੇਠ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ (ਿਜਵ ਘਰ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ) ਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ ਠਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲਾ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਉਤ ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤ ਲੰਬੇ ਸਮ ਤੱ ਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਿਜਵ ਿਕ ਹੇਠ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਬਰ ਲਈ ਛੇ-ਫੁੱ ਟ ਸਮਾਜਕ
ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ, ਿਜਵ ਿਕ ਗਾਹਕ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
1.4. ਇਥੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸੀਿਮਤ ਉਦੇ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਇਕੱ ਲੇ ਘਰ ਜ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਇਕੱ ਠ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਘਰ ਜ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਬਰ ਦੇ ਇਕੱ ਠ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ.
1.5. ਪਿਰਭਾ ਾ ਅਤੇ ਛੋਟ.
1.5.1
ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਿਵਅਕਤੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ" ਲਈ ਿਸਰਫ
ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਵ ਿਕ CDC ਦੁਆਰਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋ ਕ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ.
1.5.2

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਜ ਉਨ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਲਈ, ਜ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ ਘਰ ਦੇ ਮਬਰ (ਪਾਲਤੂਆਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਲਈ, ਲੋ ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਜ ਦਵਾਈ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇ ੇਵਰ ਨੂੰ
ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ ਉਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਘਰ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ.

1.5.3

ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ ਘਰ ਦੇ ਮਬਰ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਜ ਸਪਲਾਈ ਪਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਉਹ ਸੇਵਾਵ ਜ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਿਜਵ ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਭੋਜਨ, ਸੁੱ ਕੇ
ਮਾਲ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟ, ਮੱ ਛੀ ਅਤੇ
ਪੋਲਟਰੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਵਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਸੈਨੀਟੇ ਨ
ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ.
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1.5.4

ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ
ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਿਜਵ ਿਕ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨ
ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਤੁਰਨਾ, ਹਾਈਿਕੰ ਗ, ਜ ਦੌੜਨਾ.

1.5.5

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
ਮੁੱ icਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵਚ ਿਵ ੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਮਨਜੂਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣਾ.

1.5.6

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਜ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ.

1.5.7

ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਜ ਹਸਪਤਾਲ , ਕਲੀਿਨਕ , ਦੰ ਦ
ਦੇ ਦੰ ਦ , ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਫਾਰਮਾਿਸicalਟੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌ ਜੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਿਸਹਤ
ਸਹੂਲਤ , ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਪਲਾਇਰ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਸੇਵਾਵ
ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. “ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਆਪੇ ਨ” ਿਵਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ
ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵਆਪਕ
ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤ ਜੋ ਪਿਰਭਾਿ ਤ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ
ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ. “ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਆਪੇ ਨ” ਿਵਚ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਿਜਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ
ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਾਮਲ ਨਹ ਹਨ.

1.5.8

ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱ ਡ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ" ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ , ਜਨਤਕ ਕੰ ਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ (ਿਜਵ ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇ ਜ ਿਬਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਲਈ), ਹਵਾਈ ਅੱ ਡੇ ਦੇ ਕੰ ਮ,
ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਗੈਸ, ਇਲੈ ਕਟੀਕਲ, ਤੇਲ ਸੋਧਕ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ,
ਠਸ ਕੂੜਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ, ਇੰ ਟਰਨਟ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰ ਚਾਰ ਪਣਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ,
ਵਪਾਰਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ,◌ ਚਾ, ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਵੈਬ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲੋ ਬਲ, ਰਾ ਟਰੀ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਬੁਿਨਆਦੀ they◌ ਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਵ ਿਨਭਾਉਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ਜੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਪਿਰਭਾ ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ.

1.5.9

ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੇ ਪਿਤਿਕਆਕਰਤਾ, ਐਮਰਜਸੀ ਪਬੰ ਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀ,
ਐਮਰਜਸੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ , ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਕੰ ਮ ” ਿਵਚ ਪਦਰ ਨ ਜ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਤ ਨਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮ ਦਾ ਅਰਥ
ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਜਰੂਰਤ. ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਭਾਿ ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
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1.6.10

ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਕਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਲਾਭ, ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ, ਜ ਿਵਿਦਅਕ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਾਮਲ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ , ਉਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ,
ਜ ਇਸਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ ਇਕਾਈ.

1.6. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, “ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:
1.6.1
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ;
1.6.2

ਕਿਰਆਨ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰ , ਪਮਾਿਣਤ ਿਕਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ , ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਟਡ,
ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ , ਫੂਡ ਬਕ, ਸੁਿਵਧਾ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਜੋ ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਭੋਜਨ, ਖੁ ਕ
ਮਾਲ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ, ਤਾਜ਼ੇ ਮੀਟ, ਮੱ ਛੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਪਚੂਨ
ਿਵਕਰੀ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦ (ਿਜਵ ਿਕ ਸਫਾਈ ਅਤੇ
ਿਨ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ). ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਸਟੋਰ ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਆਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਿਰਆਨ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਸੈਨੀਟੇ ਨ ਅਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ;

1.6.3

ਭੋਜਨ, ਕਾ ਤ, ਪ ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱ ਛੀ ਫੜਨ ਸਮੇਤ;

1.6.4

ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ,
ਪਨਾਹਗਾਹ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ;

1.6.5

ਅਖਬਾਰ , ਟੈਲੀਵੀਯਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵ ;

1.6.6

ਗੈਸ ਸਟੇ ਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਪਲਾਈ, ਆਟੋ ਮੁਰੰਮਤ, ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਹੂਲਤ ;

1.6.7

ਬਕ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ;

1.6.8

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ;

1.6.9

ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈ ਕਟੀ ੀਅਨ, ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਜੋ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਸਵੱ ਛਤਾ, ਅਤੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ , ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ;

1.6.10

ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮੇਤ ਮੇਿਲੰਗ ਅਤੇ ਿਸਿਪੰ ਗ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ;

1.6.11

ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਜਵ ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਪਾਈਵੇਟ ਕੇ -12 ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ
ਦੂਰੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਬ ਰਤੇ ਿਕ ਹਰੇਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤ ਵੱ ਡੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ.

1.6.12

ਲ ਡੋਮੈਟਸ, ਡਾਈ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਲ ਡਰੀ ਸਰਿਵਸ ਪੋਵਾਈਡਰ;

1.6.13

ਰੈਸਟੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਸਰਫ
ਸਪੁਰਦਗੀ ਜ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਬਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ
ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਸ ਰਤ' ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਖਾਣਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਬਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਸਰਫ ਲੈ ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵ ਜੋ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ
ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੈਫੇਰੀਅਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਉਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ.
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1.6.14

ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਘਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ;

1.6.15

ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ, ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕਸ
ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ;

1.6.16

ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕਿਰਆਨ, ਭੋਜਨ, ਚੀਜ਼ ਜ ਸੇਵਾਵ ਿਸੱ ਧੇ ਿਨਵਾਸ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜ ਪਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ;

1.6.17

ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਸਪੱ ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਅਰਲਾਈਨ , ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨ ਜੀ
ਆਵਾਜਾਈ ਪਦਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ;

1.6.18

ਬਜ਼ੁਰਗ , ਬਾਲਗ , ਜ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਦੇਖਭਾਲ;

1.6.19

ਬਜ਼ੁਰਗ , ਬਾਲਗ , ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਇ ੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਸਰਾ;

1.6.20

ਪੇ ੇਵਰ ਸੇਵਾਵ ਿਜਵ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ ਲੇ ਖਾਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ , ਜਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੰ ਮ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ;

1.6.21

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਆਰਡਰ ਿਵਚ ਛੋਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੰ ਭਵ
ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਤ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮ
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
1.6.21.1

1.6.21.2

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ 10 ਜ ਘੱ ਟ ਦੇ ਸਿਥਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
("ਸਿਥਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਦਨ ਉਸੇ 10 ਜ ਘੱ ਟ ਬੱ ਚੇ ਇੱ ਕੋ ਸਮੂਹ
ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ).
ਬੱ ਚੇ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਤ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਬਦਲਣਗੇ.

1.6.21.3

ਜੇ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਇਕ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮੂਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ
ਹੈ, ਤ ਹਰ ਸਮੂਹ ਇਕ ਵੱ ਖਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਮੂਹ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹ
ਰਲਣਗੇ.

1.6.21.4

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪੋਵਾਈਡਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ.

1.7. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, "ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਮੁੱ icਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨੂੰ ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਬ ਰਤੇ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾ ਾ ਅਨੁਸਾਰ,
ਸੰ ਭਵ ਹੱ ਦ ਤਕ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਇਸ ਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:
1.7.1
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ, ਸੁਰੱਿਖਆ, ਪਿਕਿਰਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਦੇ ਲਾਭ, ਜ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ.
1.7.2

ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤ
ਿਰਮੋਟ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਹਨ.

1.8. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ
ਾਮਲ ਹਨ.

ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲ, ਸ ਝੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਹੂਲਤ
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1.9. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ, ਘੱ ਟ ਤ ਘੱ ਟ ਵੀਹ ਸੈਿਕੰ ਡ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਜ ਹੱ ਥ ਦੀ
ਰੋਗਾਣੂ ਵਰਤਣਾ, ਖੰ ਘ ਜ ਿਛੱ ਿਕਆਂ ਨੂੰ s◌ੱਕਣਾ (ਆਸਤੀਨ ਜ ਕੂਹਣੀ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਾਮਲ ਹੈ) , ਹੱ ਥ
ਨਹ ), ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੱ ਥ ਕੰ ਬਦੇ ਨਹ .
2. ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਸਟੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਸਹੂਲਤ ਲੋ ਕ ਲਈ ਬੰ ਦ ਰਿਹਣਗੀਆਂ: ਸੇਲਲਡ ਅਰੇਨਾ,
ਸਰੋਯਾਨ ਥੀਏਟਰ, ਪਦਰ ਨੀ ਹਾਲ, ਕਨਵੈਨ ਨ ਸਟਰ, ਫਰੈਸਨ ਚੈਫੀ ਿਚੜੀਆਘਰ, ਰੋਟਰੀ ਪਲੇ ਲਡ, ਸਟੋਰੀਲਡ,
ਵੈਟਰਨਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਮਯੂਕਸ ਹੋਮ, ਿ ੰ ਜ਼ੇਨ ਗਾਰਡਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਸਟਰ ( ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜਸੀ
ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ), ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤ , ਸਮੇਤ ਗੇਨਾਈਟ ਪਾਰਕ, ਦੱ ਖਣ-ਪੱ ਛਮੀ ਖੇਤਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ. ਪਾਰਕ ਗੀਨ ਸਪੇਸ
ਖੁੱ ਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ 10 ਲੋ ਕ ਤ ਵੱ ਧ ਕੋਈ ਇਕੱ ਠ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ.
3. ਆਰਡਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਸੋਧ ਜ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ,
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ, ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਨਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ.
4. ਜੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਬੰ ਧ ਜ ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਤ ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਦੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱ ਸਾ ਪਭਾਵਤ
ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਭਾਵ. ਇਸ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ
ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ.
5. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪੈਿਨ , ਹਮਗ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗ ਪੜਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ
ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਹਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਮੁੱ ਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ.
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ.

