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PN 29-03-2020_30 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ ਸਾਰੀਆ ਂਬਕ ਬ ਚ  ਖੁੱ ਲੀਆਂ 
ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
 
ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕ  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ 
ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਿਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਵੱਚ 
30 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕ ਬ ਚ  ਖੱੁਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦ ੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਹੁਕਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਬਕ 30 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ ਬ ਚਾ ਖੱੁਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮ  ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜ ੇ
ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਤ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਹ  ਿਸਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੋਿਜ਼ੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 
ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਹੁਕਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਏ. ਟੀ. ਐਮਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲੇ ਰਿਹਣਗ।ੇਏ. ਟੀ. 
ਐਮਜ਼ ਨੰੂ ਰੀਿਫ਼ਿਲੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ  ਨੰੂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕ 
ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ/ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਮੰਿਨਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। 
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 PN 29-03-2020_ਕੋਵਾ ਐਪ `ਤੇ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਲੈਣ, ਇਕੱਠ  ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਇੰਨਡ ਟਰੈਿਕੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਉਪੱਲਬਧ- ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਗਿਰਕ  ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨਟੀਿਫਕੇਸਨ  ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 29 ਮਾਰਚ : 
 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੋਵਾ ਐਪ ਰਾਹ  ਐਮਰਜਸੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ  ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਘਰ  
ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ ਰਿਹ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼  ਤੇ ਿਵਦੇਸ਼  ਤ ਪਰਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦ ੇ ਹਨ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂ ਿਡਪਟੀ 
ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੋਵਾ ਐਪ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ ਮਹੀਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਲ ਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਐਪ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ ਜੋ ਐਡਂਰਾਇਡ ਪਲੇਅਸਟੋਰ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਐਪਸਟੋਰ `ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਇਸ ਐਪ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਤ ਵੱਧ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਡੈਸਬੋਰਡ ਨੂੰ  ਪਤੀ ਿਦਨ 20,000 ਤ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਅੰਗਰੇਜੀ, ਿਹੰਦੀ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਬਚਾਅ ਦ ੇਉਪਾਅ 
ਸ ਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਜੰਨ  ਨੂੰ  ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਗਿਰਕ  ਨੂੰ  ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ 
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨਟੀਿਫਕੇਸਨ  ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ  ਨੰੂ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਛਣ  ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਬੂ ੇ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਵੱਚ ਕਈ ਨਵ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ।ਇਸ ਐਪ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ -19 ਡੈਸਬੋਰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਟੀਿਫਕੇਸਨ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਿਵਦੇਸ਼  ਤ ਪਰਤ ੇ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਰਾਹ  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਹਕ ਇਕੱਠ  ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਆੁਰਨਟਾਈਨ ਦੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਜੀਓ ਫਿਸੰਗ ਵਜ ਿਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈਕਰਿਫਊ ਲਈ 
ਮਨਜ਼ਰੂ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਕੋਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਫਨੋ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਈ-ਪਾਸ ਭਜੇੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਐਡਿਮਨ ਪੋਰਟਲ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ  ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈ
ਜੋ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕਈ ਿਰਪੋਰਟ  ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੈਸਬੋਰਡ ਿਵੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤ,ੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤ ੇਘਰੇਲ ੂਕਆੁਰੰਟੀਨ ਕੇਸ  ਦੇ ਥੀਮੈਿਟਕ ਨਕਿਸ਼ਆ ਂਨੰੂ 
ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਘਰੇਲੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨਡ ਨਾਗਿਰਕ  ਨੂੰ  ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਓ ਟੈਿਗੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਿਵਸੇਸਤਾਵ  ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। 
ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਘਰ  ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ੇਕਈੋ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਨ  ਿਕਸੇ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਦ ੇਆਪਣ ੇਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਡੈਸਬੋਰਡ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜਸਟਰਡ 



ਮਰੀਜ  ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਡਟੇ ਅਤੇ ਪਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ  ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸ 
ਐਪ `ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 
ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਐਪ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸਤਾਵ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਟਲੈੀਮੇਡੀਸਨ ਕੰਨਸਲਟਸੀ, 
ਉਪਭੋਗਤਾਵ  ਨੂੰ  ਆਈ. ਵੀ. ਆਰ. ਰਾਹ  ਵੌਆਇਸ ਕਾਲ  ਦੁਆਰਾ ਿਸਹਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ  ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤ ੇ
ਕਿਰਆਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ  ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਇਸ 
ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਿਵਕਰੇਤਾਵ  ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਖਦੁ ਹੀ ਕਵੋਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ   ਆਰਡਰ ਦ ੇ
ਸਕਣਗ।ੇ 
ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਿਰਕ  ਦੀ ਸੇਵਾ `ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕੱਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਿਰਕ  ਨੰੂ 
ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ 
ਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 
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PN 29-03-2020_ਿਦਿਵਆਗਂਜਨ  ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਕੰਟਰੋਲ 
ਰੂਮ ਸਥਾਿਪਤ 
 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਜ  ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਲਈ ਿਦਿਵਆਂਗਜਨ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 01852-222458 ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਕਾਲ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 29 ਮਾਰਚ : 
 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਈਿਸਸ ਿਰਸਪ ਸ ਪਲੈਨ ਤਿਹਤ ਿਜ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ  ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲ 
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ  ਤਿਹਤ ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਵਖੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 219 (ਦੂਜੀ ਮੰਿਜ਼ਲ) ‘ਤੇ ਿਜ਼ਲਾ 
ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 01852-222458 
ਹੈ।ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ  ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।ਇਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਿਸਰਫ਼ ਿਦਿਵਆਂਗਜਨ  ਦੀਆਂ ਹੀ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਸੁਣੇਗਾ। 
ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦ ੋਿਸਫ਼ਟ  ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ 
ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਤ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਡਊਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਿਮਤੀ 30 
ਮਾਰਚ, 2020 ਤ 8 ਅਪੈਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਮਹੇਸ਼ ਿਸੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਡਰੇਨਜ਼ 
ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੰਿਮਤਸਰ, ਸੀ ਰਣਜੋਧ ਿਸੰਗ ਜੇ. ਈ. ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਡਰੇਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੰਿਮਤਸਰ, ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ 
ਸੁਪਰਡਟ, ਸੀ ਅਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸੀ ਜੁਗਰਾਜ ਿਸੰਘ ਅਿਧਕਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚੂਸਲੇਵਾੜ, ਸੀ 
ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਅਿਧਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਸੀ ਹਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ  ਅਿਧਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਕਰਤੋਵਾਲ ਕਲ  ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਡਊਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ 
ਸੀ ਅਸ਼ੀਸ ਇੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਜ਼ਲਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਬਾਰੀ 
ਦੁਆਬ ਡਰੇਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੰਿਮਤਸਰ, ਸੀ ਵਾਸੂ ਕੁਮਾਰ ਜੇ. ਈ. ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਡਰੇਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੰਿਮਤਸਰ, ਸੀ 
ਰੋਿਹਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੇ. ਈ. ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਡਰੇਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੰਿਮਤਸਰ, ਸੀ ਿਵਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਸ ਿ◌ਸੁਖਿਵੱਦਰ 
ਿਸੰਘ ਅਿਧਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਿਧਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸਕੂਲ ਦੁੱ ਬਲੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਵਜੇ ਤ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਡਊਟੀ ਕਰਨਗੇ। 
ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ  ਸਬੰਿਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ 
ਰਿਜਸਟਰ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਬੰਿਧਤ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 
ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਾਲ ਿਸਆਹੀ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਗੇ। 
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PN 29-03-2020_ਆਮ ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂ ਰੋਜ਼ਾਨ  ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 
ਰੱਖਦ ੇ ਹਏੋ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਸੁਿਵਧਾਵ  ਸਬੰਧੀ ਿਢੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ 
ਆਮ ਲੋਕ  ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨ  ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇ ਹੋਏ ਿਜ਼ਲਾ ਮਿੈਜਸਟਰੇਟ 
 ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦਰੌਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਿਵਧਾਵ  ਸਬੰਧੀ ਿਢੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ 
ਕਿਰਆਨ/ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨ  ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਂ
ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
ਕੈਿਮਸਟ  ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ  ਵੀ ਸਵਰੇੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨ  ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਵੱਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਦੁਕਾਨ ਤ ਿਸੱਧਾ ਸਮਾਨ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 29 ਮਾਰਚ: 
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 
ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲ ਆਮ ਲੋਕ  ਦੀਆ ਂਰੋਜ਼ਾਨ  ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ  ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਪਿਹਲਾ ਜਾਰੀ 
ਹੁਕਮ  ਿਵੱਚ ਅੰਿਸ਼ਕ ਸੋਧ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਨਮਨ ਿਲਖਤ ਸਿੁਵਧਾਵ  ਸਬੰਧੀ ਿਢੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 
ਕਿਰਆਨ/ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ  ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜ ੇਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜ ੇਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ 
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਵੱਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਦੁਕਾਨ ਤ ਿਸੱਧਾ ਸਮਾਨ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਕੈਿਮਸਟ  ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ  ਵੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜ ੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨ  ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇਘਰ-ਘਰ ਦਵਾਈਆ ਂ
ਪਹੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆ।ਂਕੈਿਮਸਟ  ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਫਾਰਮ 20/21/21-ਸੀ ਿਜਸਦ ੇ ਪਰ ਉਹਨ  ਦੀ ਫੋਟ ੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵ,ੇ 
ਉਹਨ  ਦਾ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ  ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗ ੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 
ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। 
ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ-ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆ ਂਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ 
ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੂਟ/ ਸਬਜ਼ੀ ਵਡਰਜ਼ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ  ਸਵੇਰ ੇ
9 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਸਾਨ  ਨੂੰ  ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਿਜ਼ਲਾ 
ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪ ਮੰਡਲ ਿਭੱਖੀਵੰਡ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਪੀਸ਼ਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤ ੇ

ਪ ਮੰਡਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਲਈ ਸਬੰਿਧਤ ਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ/ਿਪਸਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜ ੇਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਟਾ 
ਚੱਕੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ 2 ਤ ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ ਦ ੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲ  ਿਜਵ ਗੰਨਾ, ਆਲੂ ਆਿਦ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ਼, ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਦੀ ਟਰ ਸਪਟੇੋਸ਼ਨ 



ਸਬੰਧੀ ਸੁਿਵਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪ ਮੰ◌ੰਡਲ ਿਭੱਖੀਵੰਡ 
ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਪੀਸ਼ਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤ ੇ ਪ ਮੰਡਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਲਈ ਸਬੰਿਧਤ ਪ ਮੰਡਲ 
ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇਿਕਸਾਨ  ਨੰੂ ਖਾਦ , ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆ ਂ ਅਤੇ ਬੀਜ  ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਮਟ ਲੈਚ ਉਪਰੰਤ ਿਦਨ ਭਰ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਿਮੱਲ  ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵਪਾਰੀਆ ਂਤ ਿਰਟੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨ  ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਖਲੋ ਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਜ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪ ਮੰਡਲ ਿਭੱਖੀਵੰਡ ਲਈ 
ਸਕੱਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਪੀਸ਼ਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤ ੇ ਪ ਮੰਡਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਲਈ ਸਬੰਿਧਤ ਪ ਮੰਡਲ 
ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਆਂਡ,ੇ ਬਰਾਇਲਰ ਅਤੇ ਪਲੋਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ  ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਿਜ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪ ਮੰਡਲ ਿਭੱਖੀਵੰਡ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਪੀਸ਼ਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪ ਮੰਡਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਖਡੂਰ 
ਸਾਿਹਬ ਲਈ ਸਬੰਿਧਤ ਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਪਾਸ ਪਰਿਮਟ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕੈਸਰ, ਿਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਡਾਇਲੈਿਸਜ਼ ਕੇਸ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਤਲਾਕੀਨ ਸਿਥਤੀ ਸਮ ਇਲਾਜ ਲਈ 
ਜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼  ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੀਸਿਕਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ। 
ਕਲੀਿਨਕ  ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤ ੇਡਾਇਗਨਸਿਟਕ ਸਟਰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਮਤੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ ਗਏ ਹੁਕਮ  ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈ ਛੋਟ  ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ 

ਕਤ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹੁਕਮ  ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ , ਿਜਵ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਿਨਆ,ਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਘੱਟ-ੋ
ਘਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦਰੂੀ ਆਿਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਕੁਾਨ, ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਿਦ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ 
ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕਦ ੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਹੁਕਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਤ ਸਹੂਲਤ  ਸਬੰਧੀ ਗੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇ
ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ 
ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਹਰ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾੲਿਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 


