
 
ਹਕੁਮ 

     ਕਯੋਨਾ ਵਾਇਯਸ ਨੂੂੰ  ਧਧਆਨ ਧਵਿੱਚ ਯਿੱਖਦ ਹੋਏ ਇਸ ਦਪਤਯ ਦ ਿੱਤਯ ਨੂੰ . 9145-75/ ਐਭ.ਏ. 

ਧਭਤੀ 20.07.2021 ਯਾਹੀ ੀਂ ਕੋਧਵਡ ਸਫੂੰਧੀ ਾਫੂੰਦੀਆੀਂ / ਯਾਹਤਾੀਂ ਸਫੂੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾੀਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਸਨ । 

ਇਸ ਸਫੂੰਧੀ ੂੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਗਰਧਹ ਭਾਭਰ  ਅਤ ਧਨਆੀਂ ਧਵਬਾਗ ਦ ਿੱਤਯ ਨੂੰ . 7/56/2020/2H4/4207 ਧਭਤੀ 

31.07.2021 (ਕਾੀ ਨਿੱ ਥੀ) ਯਾਹੀ ੀਂ ਨਵੀਆੀਂ ਹਦਾਇਤਾੀਂ / Guidelines ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਹਨ। ਭੈਂ, ਘਨਧਿਆਭ 

ਥੋਯੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਧਜਰਹ ਾ ਭੈਧਜਸਟਯਟ, ਜਰੂੰਧਯ, ਸੀ.ਆਯ.ੀ.ਸੀ. 1973 ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ਅਤ National 

Disaster Management Act, 2005 ਤਧਹਤ ਰਾਤ ਹੋਏ ਅਧਧਕਾਯਾੀਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਦ ਹੋਏ, ਧਹਰਾੀਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤ 

ਗਏ ਹਕੁਭਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਧਭਤੀ 10.08.2021 ਤਿੱਕ ਵਧਾਉਦਾੀਂ ਹਾੀਂ ਅਤ ਧਭਤੀ 02.08.2021 ਤੋਂ ਹਠ ਧਰਖੀਆੀਂ Additional 

Relaxation ਨੂੂੰ  ਧਜਰਹ ਾ ਜਰੂੰਧਯ ਧਵਿੱਚ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਦ ਹਕੁਭ ਕਯਦਾ ਹਾੀਂ : - 

 

 All schools are allowed to open for all classes from 2
nd

 August 2021. They shall 

follow proper protocol to ensure Covid-19 appropriate behaviour. Department of 

School Education shall issue instructions in this regard. 

 Commissioner of Police & Sr. Supdt. of Police, Jalandhar will be ensure strict 

implementation of all the extant directives of MHA/ State Government of Covid 

appropriate behaviour including social distancing, wearing of face masks etc.  

 

  ਉਯੋਕਤ ਹਕੁਭਾੀਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਾ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਧਵਅਕਤੀਆੀਂ / ਅਦਾਧਯਆੀਂ ਧਵਯੁਿੱਧ Indian Penal 

Code ਦੀ ਧਾਯਾ 188, ਅਤ Disaster Management Act, 2005 ਅਤ Epidemic Diseases Act 1897 

ਤਧਹਤ ਕਾਯਵਾਈ ਅਭਰ ਧਵਿੱਚ ਧਰਆੀਂਦੀ ਜਾਵਗੀ। 

 

(ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸੱ.) 

ਸ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਮੈਸ਼ਿਸਟੇਰਟ, 

ਿਲੰ੍ਧਰ। 

 



 
ਸ਼ੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ. 9497-9527/ਐਮ.ਏ.   ਸ਼ਮਤੀ 31.07.2021 

ਇਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਉਤਾਯਾ ਹਠ ਦਯਜ ਨੂੂੰ  ਸੂਚਨਾ ਅਤ ਰੋੜੀ ੀਂਦੀ ਕਾਯਵਾਈ ਧਹਿੱਤ ਬਧਜਆ ਜਾੀਂਦਾ : - 

1. ਭੁਿੱਖ ਸਕਿੱਤਯ, ੂੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ 

2. ਵਧੀਕ ਭੁਿੱਖ ਸਕਿੱਤਯ, ਗਰਧਹ ਭਾਭਰ  ਤ ਧਨਆੀਂ ਧਵਬਾਗ, ੂੰਜਾਫ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ 

3. ਰਭੁਿੱਖ ਸਕਿੱਤਯ, ਧਸਹਤ ਤ ਧਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਧਵਬਾਗ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ, ੂੰਜਾਫ 

4. ਕਧਭਿਨਯ ਆਪ ੁਧਰਸ ਜਰੂੰਧਯ ਅਤ ਸੀਨੀਅਯ ੁਧਰਸ ਕਤਾਨ (ਧਦਹਾਤੀ), ਜਰੂੰਧਯ 

5. ਕਧਭਿਨਯ, ਨਗਯ ਧਨਗਭ, ਜਰੂੰਧਯ 

6. ਭੁਿੱਖ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਅਪਸਯ, ਸਭਾਯਟ ਧਸਟੀ, ਜਰੂੰਧਯ। 

7. ਵਧੀਕ ਧਡਟੀ ਕਧਭਿਨਯ (ਧਵਕਾਸ), ਜਰੂੰਧਯ 

8. ਸਭੂਹ ਉ ਭੂੰਡਰ ਭੈਧਜਸਟਯਟ, ਜਰੂੰਧਯ 

9. ਧਸਵਰ ਸਯਜਨ, ਜਰੂੰਧਯ 

10. ਭੈਡੀਕਰ ਸੁਯਡੂੰਟ, ਧਸਵਰ ਹਸਤਾਰ, ਜਰੂੰਧਯ 

11. ਸੂੰਮੁਕਤ ਕਧਭਿਨਯ, ਨਗਯ ਧਨਗਭ, ਜਰੂੰਧਯ 

12. ਧਜਰਹ ਾ ਰੋਕ ਸੂੰਯਕ ਅਪਸਯ, ਜਰੂੰਧਯ 

13. ਧਜਰਹ ਾ ਧਸਿੱਧਖਆ ਅਪਸਯ, ਜਰੂੰਧਯ (ਸੈ. ਅਤ ਐ.) 

14. ੀ.ਏ. ਟ ੂਡੀ.ਐਭ., ਸਟੈਨੋ ਟ ੂਏ.ਡੀ.ਐਭ. ਸਟੈਨੋ ਟ ੂਏ.ਸੀ. (ਜ),ਸਟੈਨੋ ਟ.ੂਏ.ਸੀ.(ਧਸ) 

   

(ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸੱ.) 

ਸ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਮੈਸ਼ਿਸਟੇਰਟ, 

ਿਲੰ੍ਧਰ। 

 




