ਹੁਕਮ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਿ ਬਯ ਕਿਿੱ ਚ ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦੇ ਿਿੱ ਧਦੇ ਹ ਖਿੱ ਤਯੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ ਬਾਯਤ
ਸਯਿਾਯ ਿਿੱ ਰੋਂ ਯੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਿੱ ਚ ਤਾਰਾਫੂੰ ਦੀ (ਰਾਿਡਾਊਨ) ਦਾ ਰਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ
ਦੀ ਗੂੰ ਬੀਯਤਾ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਕਿਿੱ ਚ ਯਿੱ ਖਦੇ ਹ ਬਯਤ ਸਯਿਾਯ ਅਤੇ ੂੰ ਜਾਫ ਸਯਿਾਯ ਿਿੱ ਰੋਂ National Disaster
Mangement Act, 2005 ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਕਹਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਿਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚਿੱ ਿਾ
ਹੈ।
ਭਾਨਮਗ ਿਧੀਿ ਭਿੱ ਖ ਸਿਿੱ ਤਯ, ੂੰ ਜਾਫ ਸਯਿਾਯ, ਗਰਕਹ ਭਾਭਰੇ ਅਤੇ ਕਨਆਂ ਕਿਬਾਗ, ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ
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Guidelines/ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਭਿੱ ਖ, ਇਸ ਦਪਤਯ ਦੇ ਿੱ ਤਯ ਨੂੰ 13501-10/ਭ.ਸੀ.4/ਭ. ਕਭਤੀ 13-072020 ਯਾਂਹੀ ਕਭਤੀ 13-07-2020 ਤੋਂ 31-07-2020 ਤਿੱ ਿ Revised Guidelines/ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਜਰਹਾ
ਜਰੂੰਧਯ ਕਿਿੱ ਚ ਇੂੰ ਨ-ਕਫੂੰ ਨ ਰਾਗ ਿਯਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਯੀ ਿੀਤੇ ਗ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਯੀ ਹਿਭਾਂ ਦੇ ਸਨਭਿੱ ਖ, ਭੈਂ
ਘਨਕਸ਼ਆਭ ਥਯੀ, ਆਈ..ਸ, ਕਜਰਹਾ ਭੈਕਜਸਟਯੇਟ, ਜਰੂੰਧਯ, ਸੀ.ਆਯ.ੀ.ਸੀ. 1973 ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ਅਤੇ
National Disaster Management Act, 2005 ਤਕਹਤ ਰਾਤ ਹ ਅਕਧਿਾਯਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਿਯਦੇ ਹਇਆ
ਕਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਦੇ ਸਭਹ ਹਟਰ, ਭੈਕਯਜ ੈਰਸ, ਦਾਅਿਤ ਹਾਰ (Banquet Hall), ਢਾਫੇ, ਅਹਾਤੇ ਆਕਦ ਦੇ
ਭਾਰਿਾ ਅਤੇ ਧਾਯਕਭਿ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ/ਰਫੂੰਧਿ ਿਭੇਟੀਆਂ ਦੇ ਭਿੱ ਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ
ਹਣ ਿਾਰੇ ਪੂੰ ਿਸ਼ਨਾਂ/ਸਭਾਗਭਾਂ ਸਫੂੰ ਧੀ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ‘ਤੇ ਇਿ ਸਯਟੀਕਪਿੇਟ ਰ ਿਰ ਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ
ਿਿੱ ਰੋਂ COVID-19 ਦੇ ਪੈਰਾਉ ਨੂੰ ਯਿਣ ਰਈ MHA/ੂੰ ਜਾਫ ਸਯਿਾਯ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ Health
Protocol ਦੀ ਇੂੰ ਨ-ਕਫੂੰ ਨ ਾਰਣਾ ਿੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਰ ਇਹ ਿੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ
ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱ ਰ ਯਹੇ ਪੂੰ ਿਸ਼ਨਾਂ ਫਾਫਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਪਕਟਜ਼ ਅਤੇ ਿੀਕਡ ਕਯਿਾਯਕਡੂੰ ਗ ਨੂੰ Preserve
ਯਿੱ ਖਣਗੇ।
ਉਿਤ ਹਿਭਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਿਯਿਾਉਣ ਦੀ ਕਜੂੰ ਭੇਿਾਯੀ ਿਕਭਸ਼ਨਯ ਆਪ ਕਰਸ, ਜਰੂੰਧਯ,
ਸੀਨੀਅਯ ਕਰਸ ਿਤਾਨ (ਕਦਹਾਤੀ), ਜਰੂੰਧਯ ਅਤੇ ਸਭਹ ਉ ਭੂੰ ਡਰ ਭੈਕਜਸਟਯੇਟ, ਕਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ ਦੀ
ਹਿੇਗੀ।
(ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥਰੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ.)
ਸ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਸ਼ਿਸਟਰੇਟ,
ਿਲ੍ੰਧਰ।
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ਇਸ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਉਤਾਯਾ ਹੇਠ ਦਯਜ ਨੂੰ ਸਚਨਾ ਅਤੇ ਰ ੜ੍ੀਂਦੀ ਿਾਯਿਾਈ ਕਹਿੱ ਤ ਬੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:1. ਭਿੱ ਖ ਸਿਿੱ ਤਯ, ੂੰ ਜਾਫ ਸਯਿਾਯ, ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ
2. ਿਧੀਿ ਭਿੱ ਖ ਸਿਿੱ ਤਯ, ੂੰ ਜਾਫ ਸਯਿਾਯ, ਗਰਕਹ ਭਾਰਭੇ ਅਤੇ ਕਨਆਂ ਕਿਬਾਗ, ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ
3. ਰਭਿੱ ਖ ਸਿਿੱ ਤਯ, ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਕਯਿਾਯ ਬਰਾਈ ਕਿਬਾਗ, ੂੰ ਜਾਫ ਸਯਿਾਯ, ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ
4. ਿਕਭਸ਼ਨਯ, ਜਰੂੰਧਯ ਭੂੰ ਡਰ, ਜਰੂੰਧਯ
5. ਿਕਭਸ਼ਨਯ ਆਪ ਕਰਸ, ਜਰੂੰਧਯ
6. ਸੀਨੀਅਯ ਕਰਸ ਿਤਾਨ (ਕਦਹਾਤੀ), ਜਰੂੰਧਯ
7. ਸਭਹ ਉ ਭੂੰ ਡਰ ਭੈਜਸਟਯੇਟ, ਕਜਰਹਾ ਜਰੂੰਧਯ
8. ਕਜਰਹਾ ਰ ਿ ਸੂੰ ਯਿ ਅਪਸਯ, ਜਰੂੰਧਯ
9. ਜਰੂੰਧਯ ਕਜਰਹੇ ਦੇ ਸਭਹ ਕਿਬਾਗਾਂ ਦੇ ਭਿੱ ਖੀ
10. ੀ..ਟ. ਡੀ.ਭ., ਸਟੈਨੋ ਟ .ਡੀ.ਭ., ਸਟੈਨੋ ਟ .ਸੀ.(ਜ), ਸਟੈਨੋ ਟ .ਸੀ. (ਕਸ਼)
(ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥਰੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ.)
ਸ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਸ਼ਿਸਟਰੇਟ,
ਿਲ੍ੰਧਰ।

