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ਹੁਕਮ 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਿ ਬਰ ਕਿਿੱ ਚ ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਂਭਾਰੀ ਦੇ ਿਿੱ ਧਦੇ ਹਏ ਖਿੱਤਰ ੇਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹਏ ਬਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਿਲੋਂ  ਰੇ 

ਦੇਸ਼ ਕਿਿੱ ਚ ਤਾਲਾਫੂੰ ਦੀ (ਲਾਿਡਾਉਨ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚ ਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਭਾਰੀ ਦੀ ਗੂੰਬੀਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਿਿੱ ਚ ਰਖਦ ੇ

ਹਏ ਬਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ੂੰਜਾਫ ਸਰਿਾਰ ਿਲੋਂ  National Disaster Management Act, 2005, ਅਤੇ Epidemic Diseases 

Act, 1897 ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਇਨਿਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚ ਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫੂੰ ਧੀ ਐਭ.ਐਚ.ਏ, ਬਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਦ ੇਿੱਤਰ ਨੂੰ . 40-3/2020-DM-

I(A) ਕਭਤੀ- 17.05.2020 ਅਤ ੇੂੰਜਾਫ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਿੱਤਰ ਨੂੰ .  SS/ACSH/2020/424 ਕਭਤੀ- 17.05.2020  ਨ ੂੰ  ਭ ਿੱ ਖ ਰਖਦ ੇ

ਹਏ ਇਸ ਦਪਤਰ ਦੇ ਿੱਤਰ ਨੂੰ . 9021-9040/ਐਭ.ਸੀ-4/ਐਭ.ਏ ਕਭਤੀ 18-05-2020 ਰਾਂਹੀ ਕਜਲਹਾ ਜਲੂੰ ਧਰ ਕਿਿੱ ਚ 31.05.2020 

ਤਿੱ ਿ ਲਾਿਡਾਉਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਜਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਿਿੱ ਚ ਹ ਿਭ ਦੇ ੈਰਾ ਨੂੰ . 4 (a) ਅਤੇ 15 ਦੇ ਸਫੂੰ ਧ ਕਿਿੱ ਚ 

ਹੇਠ ਕਲਖ ੇਅਨ ਸਰ ਇਹ ਸਸ਼ਟ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

 

1. ਸਿ ਲ, ਿਾਲਜ, Educational/Training/Coaching Institutions ਦੇ ਰਫੂੰ ਧਿੀ ਦਪਤਰ ੈਰਾ 15 

ਅਨ ਸਾਰ ਰਾਈਿੇਟ ਦਪਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਰਫੂੰ ਧਿੀ ਦਪਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  33 ਰਤੀਸ਼ਤ 

ਸਟਾਪ ਦੀ ਿੈਸਟੀ ਨਾਲ ਰਫੂੰ ਧਿੀ ਿੂੰ ਭ ਦ ੇਲਈ ਸਿੇਰ ੇ7 am ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ ਦੇ 6 pm ਿਜੇ ਤਿੱ ਿ ਖਕਲਹਆ 

ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭੇਂ ਦਰਾਨ ਿਈ ਿੀ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਂ

ਅਤੇ ਕਿਸ ੇ ਿੀ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਕਨਜੀ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਕਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਫ ਲਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ 

ਲਰਕਨੂੰ ਗ ਦੀ ਰਿਾਨਗੀ ਹਿੇਗੀ। ਰਫੂੰ ਧਿੀ ਦਪਤਰ ਖਲਣ ਸਭੇਂ ਅਿਾਂਉਟਸ ਦਾ ਿੂੰ ਭ, ਰਫੂੰ ਧਿੀ ਿੂੰ ਭ, 

ਸਟਿੱ ਡੀ ਭਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਿਤਾਫਾਂ ਦੀ ਡਰ ਟ  ਡਰ ਡਲੀਿਰੀ ਿਰਨ ਲਈ ਿਾਰਿਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।  
 

 

ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, 

ਿਲੰ੍ਧਰ। 

ਜਿੱ ਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.        9331-9345             /ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ     ਜਮਤੀ-  21.05.2020 

ਇਸ ਦਾ ਇਿ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨ ੂੰ  ਸ ਚਨਾ ਅਤੇ ਲੜੀਂਦੀ ਿਾਰਿਾਈ ਕਹਿੱ ਤ ਬੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- 

1. ਭ ਿੱ ਖ ਸਿਿੱ ਤਰ, ੂੰਜਾਫ ਸਰਿਾਰ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ 
2. ਿਧੀਿ ਭ ਿੱ ਖ ਸਿਿੱ ਤਰ, ੂੰਜਾਫ ਸਰਿਾਰ, ਗਰਕਹ ਭਾਭਲੇ ਅਤੇ ਕਨਆ ਂਕਿਬਾਗ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ 
3. ਰਭ ਿੱ ਖ ਸਿਿੱ ਤਰ, ਕਸਹਤ ਅਤ ੇਕਰਿਾਰ ਬਲਾਈ ਕਿਬਾਗ, ੂੰਜਾਫ ਸਰਿਾਰ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ 
4. ਿਕਭਸ਼ਨਰ, ਜਲੂੰ ਧਰ ਭੂੰ ਡਲ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

5. ਿਕਭਸ਼ਨਰ ਆਪ  ਕਲਸ ਜਲੂੰ ਧਰ  

6. ਸੀਨੀਅਰ  ਕਲਸ ਿਤਾਨ (ਕਦਹਾਤੀ) ਜਲੂੰ ਧਰ 

7. ਸਭ ਹ ਉ ਭੂੰ ਡਲ ਭੈਕਜਸਟਰੇਟ, ਕਜਲਹਾ ਜਲੂੰ ਧਰ 

8. ਕਜਲਹਾ ਲਿ ਸੂੰਰਿ ਅਪਸਰ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

9. ਜਲੂੰ ਧਰ ਕਜਲਹੇ  ਦੇ ਸਭ ਹ ਕਿਬਾਗਾਂ ਦੇ ਭ ਿੱ ਖੀ 

10. ੀ.ਏ. ਟ  ਡੀ.ਐਭ., ਸਟੈਨੋ ਟ  ਏ.ਡੀ.ਐਭ, ਸਟੈਨੋ ਟ  ਏ.ਸੀ(ਜ), ਸਟੈਨੋ ਟ  ਏ.ਸੀ(ਕਸ਼) 

  

 

ਵਾ. ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, 

ਿਲੰ੍ਧਰ। 


