
Government of Punjab 
Department of Home Affairs and Justice 

To 

1. All Administrative Secretaries; 
2. Director General of Police; 
3. All Divisional Commissioners and Deputy Commissioners in 

the State; 
4. All Police Commissioners and SSPs in the State; 
5. All Range IGPs/DIGs 

No. 
Dated,Chandigarh,the 

Subject- Directions of Ministry of Home Affairs, Government of 
India in regard to COVID-19. 

Kindly find enclosed herewith the guidelines iisued by 

Ministry of Home Affairs, Government of India- 

1. Addendum (dated 25.3.2020) to Guidelines issued side 

Letter No. 40-3/2020-DM-1(A), dated 24.3.2020; 

2. SOP for maintenance of supply of essential goods; 

3. Transportation of animal feed and fodder. 

These instructions may be complied with meticulously. The consolidated 

instructions issued in regard to COVID-19 by Ministry of Hone Affairs 

and Home Department.. Punjab are placed at Punjab Gcvernment 

website: w\r„,:.,:unjab.qovin  under the Department of Home Pffairs and 

Justice link. 

J99-joy 	6 A_,9 1,L.e9(rG7  
Additional Chief Secretary Home 



clause 6: 

Hill goods including petroleum products and 

2fr l-2  
ome ecretary 

o 
Government of I 

Subject: Addendum to Guidelines am 
Order No. 40-312020-0M-I,A) 

A. 	Addition in exemption to Clause 

• Term treasury includes, Pay & 
the Controller General of A,:cou 

• Customs clearance at pees/al 
bare minimum staff 

• Reserve Bank of India and 
CCIL, payment system operate 
staff 

B. 	Under sub clause (b) to clause 
General, with bare minimum star 

C. 	Addition of sub clause (e), (f) & 

e. Resident Commissioner of 
coordinating Covid-19 relatne 

f. Forest offices: Staff/ workers r 

fire fighting in forests, waled: 
movement. 

g. Social Welfare Department, 
children/ disables/ senior cit. 

pensions. 

D. 	Clause 3 includes veterinary tics: 
Pharmaceutical research labs. 

E. 	Sub-clause (b) to Clause 4 r 
Correspondent and ATM operado 

F. 	Sub-clause (a) to Clause 4 induct 

G. 	Addition of sub clause (h) to Cir. 

h. Data and call Centre for Govern 

H. 	Sub-clause (a) to clause 5 to red: 

a. Manufacturing units of do:;e1-  
devices, their raw material & 

I. 	Addition of sub clause (c) 3 

c. coal and mineral production 
incidental to mining operations 

d. Manufacturing units of par):c1II) 
medical devices. 

J. 	Addition of sub clause (c) & 3:1) 

a. Operations of Railways. :sir 
evacuation and their related or 

b. Inter-state movement of gond  

2i.(-19M-1(A) 
>try of Home Affairs 

e Ministry of Home Affairs 
i2020 

:;!!ices, Financial Advisers and field ofices of 
are minimum staff. 
nerder; GSTN and MCA 21 Registy, with 

-nor! financial markets and entities 	NPCI, 

.'ii,ilone primary dealers, with bare minimum 

sury include, field offices of the Accountant 

rations to clause 2: 

Now Delhi with bare minimum staff, for 

-1 internal kitchens operations. 

:perate and maintain zoo, nurseries. wildlife, 
')!is, patrolling and their necessary t'ansport 

rain imum staff for operations of Homes for 
situte/ women! widows; Observation homes; 

-,:nacies (including Jan Aushadhi Kenira) and 

Vendor for banking operations; Banking 
lonagement agencies. 

seeds and pesticides. 

files only. 

including drugs, pharmaceutical, medical 

inn supply of explosives and activities 

for food items, drugs, pharmaceutical and 

'elk) clause 6: 

:;:aports for cargo movement, rrlief and 
romsations 
'ond and exports 

K. 	Addition of sub clause (c) in oxci 

c. Cross land border movernim: 
LPG, food products, medic I F 



S 
Home Secre ary 

c oft 	0-47s 9A; 

No. 40 	320 -DM-1 (A) 

of India 
Minisfiry Acme Affairs 

North Block. New Delhi-11(001 
Dated 25th  March, 2020 

In continuation of Ministry 

I (A) Dated 2411' March, 2020 and it 

10(2) (I) of the Disaster Manager-ger.  

Chairperson, National Executive 

guidelines, as Annexed to the sai-

Government of India, State,'Unto 

Territory Authorities with the directic  

to Fairs's Order No. 40-3/2020-DM-

Ise of the powers, conferred under Section 

Ac: the undersigned, in his capacit), as 

litice hereby issues an Addendurr to 

er Issued to Ministries/ Department; of 

.T:cry Governments and State/ llion 

their strict implementation. 

To 

1. The Secretaries of Ministries/ 
	

talents of Government of India 

2. The Chief Secretaries/Adrmni 
	

of States/Union Territories 

(As per list attached 

Copy to: 
I. All members of the National Exe 	dmittee 

ii. Member Secretary, National Disc 	rdcement Authority . 















ਗਿਹ ਮਤੰਰਾਲਾ ਹਕੁਮ ਨੰ. 40-3/2020-ਡੀ ਿਮਤੀ () 24-03-2020 ਰਾਹ  ਅਤੰਕਾ। 
ਦਸ਼ੇ ਿਵਚ ਕਿੋਵਡ-19 ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਲਈ ਮਤੰਰਾਿਲਆਂ/ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਭਾਗਾ,ਂ ਰਾਜ/ ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਦਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਘੰ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀਆ ਂਵਲੱ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾ ਂਸਬਧੰੀ ਹਦਾਇਤਾ।ਂ 

1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰ / ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ 
ਅਪਵਾਦ: 
ਰੱਿਖਆ, ਕਦਰੀ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਪੁਿਲਸ ਬਲ, ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸੀ ਐਨ ਜੀ, ਐਲ ਪੀ ਜੀ, ਪੀ 
ਐਨ ਜੀ ਸਮੇਤ), ਆਫ਼ਤ ਪਬੰਧਨ, ਿਬਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਯਿੂਨਟ, ਡਾਕਘਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰੋਮੈਿਟਕਸ 
ਸਟਰ, ਪੂਰਵ ਚੇਤਾਵਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ। 

2. ਰਾਜ / ਕਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾ ਂਦੇ ਦਫਤਰ, ਉਨਾਂ ਦੀਆ ਂਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ,ਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਿਦ ਬੰਦ 
ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ 
ਅਪਵਾਦ: 
ਕ. ਪੁਿਲਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਿਸਵਲ ਿਡਫਸ, ਅੱਗ ਅਤ ੇਐਮਰਜਸੀ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਆਫ਼ਤ ਪਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ. 
 
ਖ. ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ. 
 
ਗ. ਿਬਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ. 
 
ਘ. ਿਮ ਸਪਲ ਅਦਾਰੇ — ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਜਵ ਿਕ ਿਸਰਫ ਸਵਛੱਤਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਅਮਲਾ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਦਫਤਰ (ਲੜੀ ਨੰ. I ਅਤ ੇ 2) ਘੱਟ ੋ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਨਗ।ੇ ਹੋਰ ਸਾਰ ੇ
ਦਫਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਕਮੰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

3. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਿਜਨਾ ਂ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਖੇਤਰਾ ਂਦੋਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ 
ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਯੂਿਨਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਡਸਪਸਰੀਆ,ਂ ਕੈਿਮਸਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾ,ਂ 
ਪਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾ,ਂ ਕਲੀਿਨਕਾ,ਂ ਨਰਿਸੰਗ ਹੋਮ, ਬੂਲਸ ਆਿਦ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣਗੇ। ਸਾਰ ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 
ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। 

4. ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗ।ੇ 
ਅਪਵਾਦ:  
ਕ. ਦੁਕਾਨਾਂ, ਿਜਵ ਿਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ (ਪੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ), ਭੋਜਨ, ਕਿਰਆਨੇ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ,ਂ ਡੇਅਰੀ 
ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੂਥ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ। ਐਪਰ, ਿਜ਼ਲਾ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤ 
ਬਾਹਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 



ਖ. ਬਕ, ਬੀਮਾ ਦਫਤਰ, ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ.। 
ਗ. ਿਪੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਮੀਡੀਆ। 
ਘ. ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਸਾਰਣ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਸਰਫ 
(ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ) ਅਤ ੇਿਜੱਥ ਤੱਕ ਘਰ ਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। 
ਚ. ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ, ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆ ਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ 
ਪਦਾਨਗੀ। 
ਛ. ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ., ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਗੈਸ ਿਰਟਲੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਆਊਟਲੇਟ। 
ਜ. ਿਬਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਯੂਿਨਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ। 
ਝ. ਿਸਕਓਰਟੀਜ਼ ਡ ਐਕਸਚਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰੂਜੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆ ਂ
ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਵਾਵਾਂ। 
ਟ. ਕੋਲਡ ਸਟਰੋੇਜ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ। 
ਠ. ਿਨਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ। 
 
ਹੋਰ ਸਾਰ ੇਅਦਾਰ ੇਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

5. ਉਦਯੋਿਗਕ ਅਦਾਰ ੇਬੰਦ ਰਿਹਣਗੇ। 
ਅਪਵਾਦ: 
ਕ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆ ਂਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ 
ਖ. ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ, ਿਜਨਾ ਂਨੰੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ ਤ ਬਾਅਦ ਿਨਰੰਤਰ ਪਿ ਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

6. ਸਾਰੀਆ ਂਟਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਜਵ ਿਕ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ, ਸੜਕ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। 
 ਅਪਵਾਦ: 
 ਕ. ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਟਾਂਸਪੋਰਟ 
 ਖ. ਅੱਗ, ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। 
7.  ਪਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਬੰਦ ਰਿਹਣਗੀਆ ਂ
 ਅਪਵਾਦ: 
 ਕ. ਹੋਟਲ, ਬਸੇਰੇ, ਲਾਜ ਅਤ ੇਮੋਟਲ, ਜ ੋ ਿਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲਾੱਕਡਾਊਨ) ਕਾਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜਸੀ ਸਟਾਫ, 

ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆ ਂਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਨ ਦ ੇਰਹੇ ਹਨ। 
 ਖ. ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਹੱਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣ/ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਦਾਰੇ। 
8.  ਸਮੂਹ ਿਵਿਦਅਕ, ਿਸਖਲਾਈ, ਖੋਜ, ਕੋਿਚੰਗ ਅਦਾਰੇ ਆਿਦ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗੇ। 
9.  ਸਾਰ ੇਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗੇ। ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਧਾਰਿਮਕ ਇਕਠੱ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ  

ਿਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 



10. ਸਮੂਹ ਸਮਾਿਜਕ / ਰਾਜਨੀਿਤਕ / ਖੇਡਾਂ / ਮਨੋਰੰਜਨ / ਅਕਾਦਿਮਕ / ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ / ਧਾਰਿਮਕ ਸਮਾਗਮਾਂ / ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

11. ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਵੀਹ ਤ ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਤੱਰਤਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ. 
12. ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ 15.02.2020 ਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਿਜਹ ੇਸਾਰ ੇਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਹਤ 

ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 
ਘਰੇਲੂ / ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ  'ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 
188 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।  

13. ਿਜਥੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾ ਂਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾ ਂ/ ਮਾਲਕਾ ਂਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੋੜ ਦੀਆ ਂਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮ-ਸਮ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

14. ਇਨਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ 
ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਘਟਨਾ ਕਮਾਂਡਰਾ ਂਵਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਘਟਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ 
ਇਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਿਵਭਾਗ ਦੇ 
ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਿਜਹੇ ਘਟਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। 

15. ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀਆ ਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਿਕ ਇਹ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾ ਂ ਦੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ। 

16. ਘਟਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ੇ ਿਵਚ ਵਾਧੇ ਅਤ ੇ
ਿਵਸਤਾਰ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਮਬਦੰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸ ੇਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ 
ਰਿਹਣਗ।ੇ 

17. ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਨਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉ ਤ ੇਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਆਪਦਾ ਪਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤ 60 ਦ ੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 
(ਅੰਿਤਕਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

18. ਉਪਰੋਕਤ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰ ੇ ਿਹੱਿਸਆ ਂ ਿਵੱਚ, ਿਮਤੀ 25.03.2020 ਤ 21 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ 
ਲਾਗ ੂਰਿਹਣਗੇ। 

 
 

ਹਸਤਾਖਿਰਤ/- 
ਕਦਰੀ ਗਿਹ ਸਕੱਤਰ 

  



ਅਤੰਕਾ 
1. ਆਫ਼ਤ ਪਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 51 ਤ 60 ਧਾਰਾਵਾਂ 

ਅਪਰਾਧ ਅਤ ੇਜਰੁਮਾਨੇ 
51. ਉਲੰਘਣਾ ਆਿਦ ਲਈ ਸਜਾ - ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਤ ਿਬਨਾਂ-  
ਕ.  ਕਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾ ਂਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਿਜ਼ਲਾ 

ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ  

ਖ. ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ 
ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਿਜ਼ਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਅਿਜਹੇ ਿਦਸ਼ਾ 
ਿਨਰਦਸ਼ੇਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਖਤਰਾ 
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਿਸੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
52. ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਦੰਡ - ਜ ੋਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਿਕਸ ੇ
ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਿਜ਼ਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤ ਆਫ਼ਤ ਦ ੇਿਸੱਟ ੇਵਜ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ 
ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ 
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤਾ ਂਦੋਸ਼ ਿਸੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
53. ਧਨ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਿਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਲਈ ਦੰਡ  — ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਿਵਚ 
ਰਾਹਤ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਨ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਸਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਧਨ ਜਾਂ ਵਸਤਾ,ਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ 
ਹਨ, ਉਹ ਅਿਜਹ ੇਧਨ ਜਾਂ ਵਸਤਾ ਂਜਾਂ ਉਸ ਦ ੇਿਹੱਸ ੇਦਾ ਪਯੋਗ ਜਾਂ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ 
ਕ ੇਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਦੋ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
54. ਝੂਠੀ ਿਚਤਾਵਣੀ ਲਈ ਦੰਡ -ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਸੇ ਆਫ਼ਤ, ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦ ੇਪਿਰਣਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਡਰ 
ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਸੰਕਟ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਿਚਤਾਵਣੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਿਸੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
55. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ - (1) ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈੋ ਅਪਰਾਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਕਸ ੇਿਵਭਾਗ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉ ਥੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੰੂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 



ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤਦਾਨੁਸਾਰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤ ੇਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਬਨਾ ਂਕੀਤ ੇਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਅਿਜਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈੋ ਅਪਰਾਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਿਵਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਣਗਿਹਲੀ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉ ਥੇ ਉਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਰੁੱਧ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਦਾਨੁਸਾਰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
56. ਿਡਊਟੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੱਲ 
ਅਣਦੇਖੀ - ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਿਜਸ 'ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈੋ ਿਡਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆ ਂਿਡਊਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਉਸ ਤ ਹੱਥ 
ਿਖੱਚ ਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਉ ਿਚਤ ਿਲਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹ  ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ 
ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
57. ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੰਡ - ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 65 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤ ੇ
ਿਕਸ ੇਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ । 
58. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਅਪਰਾਧ - (1) ਿਜਥੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉ ਥੇ ਹਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਸਮ ਉਸ ਕਪੰਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਚੰਾਰਜ ਸੀ 
ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ 
ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਦਾਨੁਸਾਰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; 
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਕਈੋ ਗੱਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚ ਉਪਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੰਡ 
ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹ  ਬਣਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਿਬਨਾ ਂਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਸੀ ਜਾ ਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹ ੇਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।  (2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜਾਂ 
ਿਮਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈਉ ਥੇ ਅਿਜਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਉਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਿਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਦਾਨੁਸਾਰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਣ - ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਯੋਜਨ ਲਈ - 



(ਕ) "ਕੰਪਨੀ" ਤ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਫ਼ਰਮ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ 
(ਖ) "ਡਾਇਰੈਕਟਰ", ਤ ਭਾਵ ਉਸ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ, ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। 
59. ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਪਵਾਨਗੀ -  ਧਾਰਾ 55 ਅਤੇ 56 ਦ ੇਤਿਹਤ ਸਜ਼ਾ ਯਗੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਈੋ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਿਜਵ 
ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹ  ਇਸ 
ਲਈ ਅਿਧਿ ਤ ਿਕਸ ੇਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪਵਾਨਗੀ ਤ ਿਬਨਾ ਂਨਹ  ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
60. ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਨੋਿਟਸ  - ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਿਨਮਨਿਲਖਤ 
ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਇਲਾਵਾ ਨਹ  ਲਵੇਗੀ - (ਕ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ 
ਸਰਕਾਰ, ਿਜ਼ਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵਚ, ਿਜਵ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਿ ਤ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀ; ਜਾਂ (ਖ) ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸਨੇ ਕਿਥਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਉਸ ਦ ੇਇਰਾਦ ੇਬਾਰ ੇਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ, 
ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਿਜ਼ਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਧਿ ਤ ਿਕਸ ੇਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ 
ਹੋਵੇ। 
188. ਜਨਤਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ ਿਵਧੀਵੱਤ ਲਾਗ ੂਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ -  ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ੇ
ਜਨਤਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ ਲਾਗੂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਹੁਕਮ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ 
ਹੈ, ਿਕਸੇ ਕਾਰਜ ਤ ਬਚੇ ਰਿਹਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਜਾ ਂਪਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਬੰਧ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਵਧੀਪੂਰਵਕ ਿਨਯੁਕਤ 
ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਰੁਕਾਵਟ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਅਿੜੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਗੇਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਾ ਂਅਿਜਹਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੰੂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕੱ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਇਕ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਕਦੈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਛ ੇਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਇਕ ਹਜ਼ਾਰ 
ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਣ - ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦ ੇਿਧਆਨ ਿਵਚ 
ਇਹ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਾਿਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹ ੈਿਕ ਿਜਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਹ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਣ - ਇਕੱ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਰੌ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਲੰਘਗੇੀ। ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 



ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਦੰਿਗਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਿਕਸ ੇ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ 
ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
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