
 

ਹੁਕਮ: 

  ਿਜਵ� ਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਕੋਿਵਡ-19 ਨੰੂ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਜਾਰੀ 

ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 14/7/2020-4/676 ਿਮਤੀ 5-3-2020 ਰਾਹ� ਕੋਿਵਡ-19 ਨੰੂ Epidemic Disease Act ਤਿਹਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 

ਿਵੱਚ ਮਹ� ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਵਾਭ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਿਫਊ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

  ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ� ਗ�ਿਹ ਮਾਮਿਲਆਂ 

ਅਤੇ ਜਸਿਟਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. ਐਸ.ਐਸ/ਏ.ਸੀ.ਐਸ.ਐਚ/2020/354 ਿਮਤੀ 3-5-2020 ਅਤੇ ਐਮ.ਐਚ ਦੇ ਿਮਤੀ 1-5-2020 

ਜੋ ਿਮਤੀ 4-5-2020 ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਰਾਹ� ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਖਥਾਮ ਲਈ ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਨੰੂ ਰੈਡ 

ਜੋਨ ਿਵੱਚ ਸ਼�ੇਣੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਿਡਜਾਸਟਰ ਮੈਨਜਮ�ਟ ਿਵਭਾਗ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਜੀ 

ਵਲ�  ਜਾਰੀ ਮੀਮੋ ਨੰ. 01/02/2020/ਐਸ.ਟੀ-2/6226-28 ਿਮਤੀ 6-5-2020 ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਸਨਮੱੁਖ ਮ� ਵਿਰੰਦਰ 

ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਗਤ� 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰਾ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਵਸੀਿਕਆਂ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ 

ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾ:- 
 
ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 1. 

• ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਰੈਡ ਜੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਿਸਸਟਮ ਰਾਹ� ਦਸਤਾਵੇਜ� ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰਡ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ (1/3rd) ਜ� ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 50 ਵਸੀਕੇ ਹੀ 

ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

• ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਬਾਇਉ ਮੈਟਿਰਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ 

ਜਾਣਗੇ। 

• ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਤਰ�� ਹੀ ਿਸਸਟਮ ਰਾਹ� ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਉਕਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਨੰੂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ/ 

ਵਸੀਕਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਿਰਅਲ ਟਾਇਮ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਹੀ 

ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਿਕ ਵਸੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਖਰੀਦ/ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਆਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜਾ 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ, ਸਵੈ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆ ਦਸਤਾਵੇਜ� �ਤੇ ਲਗਾਇਆਂ 

ਜਾਣਿਗਆ। 

• ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੂਨੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਵਸੀਿਕਆਂ ਨੰੂ 

ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੱੂਦੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰ 

ਕੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 2. 

• ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਫਰਦ ਕ�ਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਿਕ ਆਮ 

ਿਦਨ� ਵ�ਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਹਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ 

ਫਰੋਸ਼, ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ�ਾਫਰ ਆਿਦ ਵੀ ਉਕਤ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਪਾਲਨ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 
 
 
 
 
 



ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 3. 

• ਸਬ ਰਿਜਸਟਰਾਰ/ ਜਾਇੰਟ ਸਬ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਫਰਦ 

ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਿਡਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਤਿਹਸੀਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼, ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ, 

ਫੋਟੋ ਗ�ਾਫਰ ਅਤੇ ਕੰਮਿਪਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਆਿਦ ਵਲ�  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ 

ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਿਦੱਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹ� ਹੋਣ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 
ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਿਮਤੀ 11-05-2020 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� 

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   

  ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮ� ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵ� ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  ਿਸਹਤ ਅਤੇ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਮ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਅਤੇ  ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਸਖਤੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ, ਪ�ਸੋਨਲ ਿਵਭਾਗ ( ਪੀ.ਪੀ.-2) ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲ�  ਉਨ� � ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 12/7/2020-4 ਪੀ.ਪੀ.2/223 ਿਮਤੀ 

4.05.2020 ਰਾਹ� ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 

  ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਰਿਜਸਟਰਾਰ/ ਜਾਇੰਟ ਸਬ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਿਵੱਚ ਪ�ਦੇ ਨਗਰ ਿਨਗਮ/ ਨਗਰ 

ਕ�ਸਲ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇਨ� ਾ ਦਫਤਰ� ਨੰੂ ਸੈਨ� ਟਾਇਜ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਵਣਾਇਆ 

ਜਾਵੇ।   

ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ� ਦੇ ਸਨਮੱੁਖ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ  ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਜੇਕਰ ਤਿਹਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ�, ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼�, ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ�, ਫੋਟੋ ਗ�ਾਫਰ� ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਅਪਰੇਟਰ� ਵਲ�  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹ� ਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਤ� ਉਸ ਿਵਰੱੁਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
 

ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, 

            ਜਲੰਧਰ। 

 ਿਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰਬਰ:  291-305  /HRC   ਿਮਤੀ: 08-05-2020 

 ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਿਧਕਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਿੜਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹੱਤ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 

1. ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ� 

2. ਗ�ਿਹ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ� 

3. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਿਲਸ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ� 

4. ਿਵੱਤੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਮਾਲ-ਕਮ-ਚੀਫ ਕੰਟਰੋਿਲੰਗ ਰੈਵੀਿਨਊ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ� 

5. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ 

6. ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ, ਜੰਲਧਰ 

7. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ 

8. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਿਲਸ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ ( ਿਦਹਾਤੀ) , ਜਲੰਧਰ 

9. ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ/ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ/ ਸਬ ਰਿਜਸਟਰਾਰ/ ਜਾਇੰਟ ਸਬ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ 

10. ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਿਨਗਮ, ਜਲੰਧਰ 

11. ਿਜਲ�ਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਜਲੰਧਰ 

12. ਿਜਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ 

13. ਸਮੂਹ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਨਗਰ ਕ�ਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ 

14. ਿਜਲ�ਾ ਇੰਨਫੋਰਮੈਿਟਕ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ 

15. ਿਜਲ�ਾ ਿਸਸਟਮ ਮੈਨ� ਜਰ, ਪੰਜਾਬ ਲ�ਡ ਿਰਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਲੰਧਰ। 
ਵਾ: ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, 

            ਜਲੰਧਰ। 


