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ਹੁਕਮ 
ਜਦ� ਿਕ ਿਵਸਵ ਭਰ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਖੱਤਰੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ 

ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲਾਕਡਾਉਨ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  National Disaster Management Act, 2005, ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ 3062-85/ਐਮ.ਸੀ-4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ 23-03-2020 ਰ�ਹੀ ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

  ਇਸ ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸਸਟਮ ਰਾਹ� ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ� ਵਲ�  ਇਹ ਵੀ 

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕਰਿਫਊ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤ� ਬਗੈਰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਸਕੂਲ ਖੁਲ�ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ 

ਸਕਣ।  

ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਵਲ�  ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜ� ਫੋਨ ਰਾਹ� ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ 

ਦੀ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵਲ�  ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੈਨ� ਟਾਈਜ਼ਰ, 

ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨੰੂ ਸੈਨ� ਟਾਈਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਦੇਣਗੇ 

ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ 

ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਇਹ ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਡਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਉਹ ਇਨ� � ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨੰੂ 

ਸੈਨ� ਟਾਇਜ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਜਹੜੇ ਕੋਿਚੰਗ ਇੰਸਟੀਿਟਊਟ, ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸ�ਟਰ ਜ� ਿਟਊਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ 

ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਿਚੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਿਕਤਾਬ�, ਸਟਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲ�  ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ Containment Zones ਿਵੱਚ ਸੱਿਥਤ ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ 

ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਜਹੜੇ ਘਰ Containment 

Zones ਿਵੱਚ ਹਨ �ਥੇ ਬਾਹਰ� ਵੀ ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰ� ਦੀ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ 

ਦੀ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  02 ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

https://epasscovid19.pais.net.in/ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵਲ�  ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 
 

ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, 

ਜਲੰਧਰ। 
 

ਿਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.      8042-8055                      /ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ     ਿਮਤੀ-  09.05.2020 

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹੱਤ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ- 

1. ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ� 

2. ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ, ਜਲੰਧਰ 

3. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਿਲਸ ਜਲੰਧਰ  

4. ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ (ਿਦਹਾਤੀ) ਜਲੰਧਰ 

5. ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ 

6. ਿਜਲ�ਾ ਲੋਕ ਸਪੰਰਕ 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। 


