
Press Note:- 01 April 2020   
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 

 
PN 01-04-2020_ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇ ਜਾ ਰਹੇ 
ਪਬੰਧ  ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਿਵਸ਼ੇਸ ਮੀਿਟੰਗ 
 
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਪਬੰਧ  ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ 
ਹੇਠ ਿਵਸ਼ੇਸ ਮੀਿਟੰਗ 
ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਿਜਲਾ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 1 ਅਪੈਲ਼ : 
 
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜਲਾ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਰਹੇ ਪਬੰਧ  ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਹਠੇ 
ਿਵਸ਼ੇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਿਟੰਗ ਦਰੌਾਨ ਸਮੂਹ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਵੱਚ ਿਮਤੀ 14 
ਅਪੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਿਫ਼ਊ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਧਰੁਵ ਦਹੀਆ, ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਿਸਵਲ 
ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ 
ਸ਼ਰਮਾ ਅਤ ੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਪੱਟੀ ਸੀ ਨਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਸਮੂਹ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਸ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜਲਾ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ 
ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ  ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ  
ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਤ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵੱਥ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਸਮੂਹ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ , ਸ਼ਿਹਰ  ਅਤੇ ਰਾਜ  ਤ ਿਜਲਾ ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਲਸਟ  ਤੁਰੰਤ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ 
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦ ੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜਲਾ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ
ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਜਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  
ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤ  ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ, ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਿਪੰਡ  ਿਵੱਚ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ ਰਾਹ  
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਿਵਭਾਗ  ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੰੁ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਇਸ ਐਮਰਜਸੀ ਸਮ 
ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣ ੇਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆ ਂਲਗਾਈਆ ਂਜਾਣ। 
ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ  ਿਵੱਚ ਗਜੁਰ ਰਹੇ ਹ । ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ  ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ  ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ 
ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ  ਉਸਦੇ ਿਖਲਾਫ ਲੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂੀ ਜਾਵੇਗੀ। 



 
ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਧਰੁਵ ਦਹੀਆ ਵੱਲ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੀ ਸਖਤੀ 
ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਪਰਚ ੇਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
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ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 

  
PN 01-04-2020_ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ 19) ਦ ੇ
ਮੱਦੇਨਜਰ 14 ਅਪੈਲ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਦਰੌਾਨ ਜ਼ਰਰੂੀ ਵਸਤ  ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
ਘਰ  ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
 
ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰਟੇ ਵੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕਿੋਵਡ 19) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 14 ਅਪੈਲ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਰ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
 ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ/ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁੱ ਲ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਨ  ਦੇ ਘਰ  ਿਵੱਚ 
ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 1 ਅਪੈਲ : 
 
ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ 19) ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ 14 ਅਪੈਲ 
2020 ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਦੀ ਘਰ  ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ
ਹਨ। 
ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਿਰਆਨ ਦੀ ਿਵੱਕਰੀ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਵੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦ ੇ
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਿਜ਼ਲਾ ਫਡੂ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 
ਅਖਬਾਰ  ਵਚੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਕੁਮੰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੜਕ  ਦ ੇਿਕਨਾਰੇ ਅਖਬਾਰ  ਵਚੇਣ ਦੀ 
ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਦੋਧੀਆਂ ਵੱਲ ਦੁੱ ਧ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਸਪਾਲਈ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤ ਸਵਰੇੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ  ਦ ੇਘਰ- ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਵੇਰਕਾ ਅਤ ੇਅਮੂਲ ਵੱਲ ਦੁੱ ਧ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਕੈਿਮਸਟ  ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ  ਵੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 5 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਐਮਂਰਜਸੀ ਸੇਵਾਵ  ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ  ਿਵੱਚ 
ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਐਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਗੈਸ ਿਸਲੰਡਰ  ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਿਵਕਰਤੇਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਵੇਲ ਘਰ- ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। 
ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਬੀਜ ਆਿਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜ ੇ
ਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਜੰਮੀਦਾਰ  ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣਗ।ੇ 
ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਫੀਡ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਆਿਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੀਲਰ  ਵੱਲ ਿਕਸਾਨ  ਦੇ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ 
ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ ੂ ਪਾਲਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 
ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਜੇ ਤ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲੀਆ ਂਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ‘ਤੇ 2 ਤ ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ 



ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਿਜ਼ਲਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 
ਬਕ  ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੱੁਲਣਗੇ।ਡਾਕ ਘਰ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਿਵਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜ ੇਤ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜ ੇ
ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੀਡ ਬਕ ਮੈਨਜਰ/ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 
ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ/ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਿਬਜਾਈ ਸਬੰਧਤ ਿਜੰਮੀਦਾਰ  ਵੱਲ ਕੋਿਵਡ 19 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ  ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।ਕੰਬਾਇਨ  ਦੀ ਵਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਬਾਇਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤ ੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ 
ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਕਾਨ  ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱ ਲੀਆ ਂਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ/ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 
ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਕ  ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਸਹੂਲਤ  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਿਮਲਟਰੀ ਤ ੇਪੈਰਾ 
ਿਮਲਟਰੀ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰ , ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵ  ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦ ੇਮਬਰ , ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਉਨ  ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੋਣਗ ੇ ਿਜਨ  ਨੰੂ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਸਮੂਹ ਉਪ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਜ  ਸਮਰੱਥ 
ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 
ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਿਕ ਵਰਤ ਿਵੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਆਂੂ ਉਨ  ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ/ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁੱ ਲ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਨ  ਦੇ ਘਰ  ਿਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ। ੳਪੁਰੋਕਤ 
ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ  ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ  ਨੂੰ  ਆਉਣ/ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ  
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਅਧੀਨ ਿਜਨ  
ਸੇਲਜਮੈਨ /ਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਵੱਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ  ਉਨ  ਦ ੇਘਰ  ਿਵੱਚ ਪਹੰ◌ਚੁਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਉਹ ਕੋਿਵਡ 19 ਤਿਹਤ ਸਮ-
ਸਮ ਿਸਰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ  ਿਵਚ ਦਸਤਾਨ/ਮੂੰ ਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ/ਸੈਨਆਈਜ਼ਰ ਦੀ 
ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤ  ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ  ਘਰ  ਤ ਆਉਣ ਤ ਰੋਿਕਆ 
ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਮਹ ਮਾਰੀ ਦ ੇਪਕੋਪ ਨੰੂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 


