
ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 
ਜਿਸ਼ਨ ਫਜਤਹ 

ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਤ 
- ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ 

ਬਜ ੰਡਾ, 7 ਿ਼ ਨ 
        ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਅਿੱਿ਼ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਿਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਜਿਆ। ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਐਕਜਟਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਣਤੀ 11 ਰਜਹ ਿਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਕੋਜਿਡ 19 ਜਬਿਾਰੀ ਤੇ ਫਜਤਹ ਹਾਸਲ੍ ਕਰਨ ਿਾਜਲ੍ਆਂ ਦੀ ਜਿਣਤੀ 51 ਹੋ ਿਈ ਹੈ। 
        ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਦਰੜ ਇਿੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ੍ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਬਿਾਰੀ ਨ ੰ  ਿਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਿੀ ਿਿੱ ਲ੍ ਇਹੀ ਹੋਿੇਿੀ ਜਕ ਜਬਿਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤਿੱ ਕ ਆਿੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਿ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਿ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰੀਏ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸੇ ਲ੍ਈ ਿੁਿੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ 
ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਿਿਾਈ ਿਾਲ੍ੀ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲ੍ੋਂ  ਜਿਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ ਆਰੰਜਭਆ ਜਿਆ ਹੈ ਜਿ਼ਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਸਕ ਪਜਹਨਣ, ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਿਾਜਿ਼ਕ ਦ ਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਜਨਯਿ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ੍ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨ ਲ੍ਈ 
ਪਰੇਜਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਬਾਕਸ ਲ੍ਈ ਪਰਸਤਾਜਿਤ 
ਇਕ ਹੋਰ ਜਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜਿ਼ਜਟਿ 

        ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਜ ੰਡਾ ਜਿਚ ਅਿੱਜ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਜਰਪੋਰਟ ਪਾਜਿ਼ਜਟਿ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਿੋਣੇਆਣਾ 
ਇਲ੍ਾਕੇ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਦਿੱਲ੍ੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਪਿੱ ਛੋਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਫਲ੍ਹਾਲ੍ ਇਹ ਜਦਿੱਲ੍ੀ ਜਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ।ਇਹ ਜਿਅਕਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ੍ਿ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਅਿੱਿ਼ 142 ਨੈਿੇਜਟਿ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 
ਹਨ।ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੁਿੱ ਲ੍ 62 ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਿ਼ਜਟਿ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 
I/31881/2020 

 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 
ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਿੈਜਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਟ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਧਾਰਜਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਹੋਟਲ੍ਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜਪੰਿ ਿਾਲ੍ਜ਼ ਨ ੰ  ਿੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਜਦਸ਼ਾ-

ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿ਼ਾਰੀ 
-ਿਾਲ੍ ਜਿਚ ਿ਼ਾਣ ਲ੍ਈ ਕੋਿਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ੍ਡ ਕਰਨੀ ਲ੍ਾਿ਼ਿੀ ਹੋਿੇਿੀ 

ਬਜ ੰਡਾ, 7 ਿ਼ ਨ: 
        ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਿੈਜਿ਼ਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਅਿੱਿ਼ 01^06^2020 ਤੋਂ 30^06^2020 ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਲ੍ਾਿੱਕਡਾਉਨ 5-ਅਨਲੌ੍ਕ 1 ਜਿਿੱ ਚ ਧਾਰਜਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਹੋਟਲ੍ਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜਪੰਿ 
ਿਾਲ੍ਜ਼ ਨ ੰ  ਿੁੜ ਖੁਿੱ ਲ੍ਹਣ ਲ੍ਈ  ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 



        ਇਸ ਬਾਰੇ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿਰਜਹ ਿੰਤਰਾਲੇ੍ (ਐਿ.ਐੱਚ.ਏ.), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 
ਨੇ 30^05^2020 ਨ ੰ  ਧਾਰਜਿਕ ਸਥਾਨ, ਹੋਟਲ੍, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜਪੰਿ ਿਾਲ੍ਜ਼ ਨ ੰ  
ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਿਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਿੰਤਰਾਲੇ੍ (ਐਿ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲ੍ਯ ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਿ਼ਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਤੀ 08^06^2020 ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲ੍ਈ  ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 
        ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਿੈਜਿ਼ਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਿੱ ਿੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਤੀ 08^06^2020 ਤੋਂ ਧਾਰਜਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਹੋਟਲ੍ਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜਪੰਿ ਿਾਲ੍ਜ਼ ਨ ੰ  ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਜਿਆ ਜਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਿੈਨੇਿ਼ਿੈਂਟ 
ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਓ.ਪੀ.ਜ਼ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰੇਿੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਿੈਨੇਿ਼ਿੈਂਟ  ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲ੍ਣਾ ਿੀ ਕਰੇਿੀ ਜਿ਼ਿੇਂ ਜਕ ਿਾਲ੍ ਜਿਚ ਦਾਖਲ੍ ਹੋਣ ਿਾਲੇ੍ ਹਰ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਜਿਿੱਚ ਕੋਿਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ੍ਡ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਿੱਕ ਪਜਰਿਾਰ ਦੇ ਿਾਿਲੇ੍ ਜਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਜਿਅਕਤੀ ਕੋਲ੍  ਐਪ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਿਾਲ੍ ਜਿਿੱਚ ਦਾਖਲ੍ ਹੋਣ ਦੀ 
ਆਜਿਆ ਹੋਿੇਿੀ। ਿਾਲ੍ ਜਿਚ ਿਾਧ  ਟਜਹਲ੍ਣ ਦੀ ਆਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਿੀ। 
        ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿਾਲ੍ ਜਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲ੍ਾ ਟੋਕਨ ਪਰਣਾਲ੍ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹੋਿੇਿਾ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਲ੍ ਜਿਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ੍ 
ਹੋਣ ਿਾਲੇ੍ ਜਿਅਕਤੀਆਂ/ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿ ਹ ਲ੍ਈ ਅਜਧਕਤਿ ਸਿਾਂ ਸੀਿਾ ਿੀ ਲ੍ਾਿ  ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਿਾਲ੍ ਜਿਚਲ੍ੀ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਚ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸਿਰਿੱਥਾ 6 ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਦ ਰੀ (2 ਿਜ਼ ਕੀ 
ਦ ਰੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਏਿੀ ਭਾਿ ਦੁਕਾਨ ਜਿਚ ਦਾਖਲ੍ ਹੋਣ ਿਾਲੇ੍ ਹਰੇਕ ਜਿਅਕਤੀ ਲ੍ਈ 
ਲ੍ਿਭਿ 10 ਿੁਣਾ 10 ਫੁਿੱ ਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ੍। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਿਾਲ੍ ਦੀ ਕੁਲ੍ ਸਿਰਿੱਥਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ  ਆਿ 
ਖੇਤਰਾਂ ਲ੍ਈ ਿਾਧ  25% ਦੀ ਇਿ਼ਾਜ਼ਤ ਹੋਿੇਿੀ। 
        ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿੈਨੇਜ਼ਿੈਂਟ ਿਾਲ੍ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸਿਰਿੱਥਾ ਦਰਸਾਉਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਜ਼ੰਿੇਿਾਰ ਹੋਿੇਿੀ ਅਤੇ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸਿਰਿੱ ਥਾ ਦਾ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਿੇਂ ਿਾਲ੍ ਜਿਿੱਚ 
ਦਾਖਲ੍  / ਜਕਸੇ ਇਿੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਿੱਚ ਿੌਿ਼ ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ੍ ਹੋਣ ਦਾ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਲ੍ਈ ਸਿਾਜਿ਼ਕ ਦ ਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿੇਿੀ। ਜਲ੍ਫਟਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਅਪਾਹਿ਼ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਿ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਿਰਿ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਜਸਿਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਏਿੀ। ਐਸਕਲੇ੍ਟਰਸ ਜਸਰਫ ਇਿੱਕ 
ਦ ਿ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿਾਜਿ਼ਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਜਨਯਿ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਨਾਲ੍ ਿਰਤੇ ਿ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸਾਿਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਿਾਇਸ਼ ਦੀ ਆਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਿੀ।  
        ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੀ ਜਸਹਤ ਟੀਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਿਾਲ੍ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ੍ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ 
ਦੀ ਿ਼ਾਂਚ ਕਰੇਿੀ। ਜਕਸੇ ਿੀ ਿਾਲ੍ ਜਿਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ / ਫ ਡ ਕੋਰਟ ਟੇਕਿੇਅ / ਹੋਿ ਜਡਜਲ੍ਿਰੀ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਕੰਿ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਿੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਥਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲ੍ਈ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਿਾਜਿ਼ਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਿਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲ੍ਈ ਢੁਕਿੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਿੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨ ੰ  ਜਸਰਫ ਹੁਣ ਿਸਤਾਂ ਲੈ੍ ਕੇ ਿ਼ਾਣ ਅਤੇ ਘਰ ਜਡਲ੍ੀਿਰੀ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਖੋਲ੍ਹਣ 
ਲ੍ਈ ਆਜਿਆ ਜਦਿੱਤੀ ਿ਼ਾਿੇਿੀ। ਅਿਲੇ੍ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ ‘ਡਾਈਨ-ਇਨ‘ ਸਹ ਲ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਿੀ। ਰਾਤ 8 ਿਿ਼ੇ 
ਤਿੱ ਕ ਘਰ ਜਿਚ ਜਡਲ੍ੀਿਰੀ ਦੀ ਆਜਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
        ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਥਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲ੍ਈ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਿਾਜਿ਼ਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਿਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨ ੰ  
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਢੁਕਿੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਿ਼ਾਣਿੇ। ਹੋਟਲ੍ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਰਜਹਣਿੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲ੍ਾਂ ਜਿਚ ਿਜਹਿਾਨਾਂ 
ਲ੍ਈ ਜਸਰਫ ਕਿਜਰਆਂ ਜਿਚ ਖਾਣਾ ਪਰੋਜਸਆ ਿ਼ਾਿੇਿ। 



        ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਜਫਊ ਸਖਤੀ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਾਿ  ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਿਾਿ਼ਾਈ ਜਸਰਫ 
ਸਿੇਰੇ 5 ਿਿ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਿ਼ੇ ਤਿੱ ਕ ਿ਼ਾਇਜ਼ ਹੋਿੇਿੀ। ਹਾਲ੍ਾਂਜਕ, ਿਜਹਿਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ / ਰੇਲ੍ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ 
ਦੇ ਜਨਯਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਤ 9 ਿਿ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਿ਼ੇ ਦੇ ਜਿਚਕਾਰ ਹੋਟਲ੍ ਜਿਿੱਚ ਦਾਖਲ੍ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿ਼ਾਣ ਦੀ 
ਆਜਿਆ ਹੋਿੇਿੀ। ਹਿਾਈ / ਰੇਲ੍ ਦੀ ਜਟਕਟ ਨ ੰ  ਹੀ ਕਰਜਫਊ  ਦੇ ਘੰਜਟਆਂ (ਰਾਤ 9 ਿਿ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਿ਼ੇ ਤਿੱ ਕ) 
ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲ੍ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਿਜਹਿਾਨਾਂ ਲ੍ਈ ਇਕ ਿਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਿ਼ਾਈ ਕਰਜਫਊ  ਪਾਸ ਿਿ਼ੋਂ ਿਰਜਤਆ 
ਿ਼ਾਿੇਿਾ।ਇਨਹ ਾਂ ਥਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲ੍ਈ ਹਿੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਿਾਿ਼ਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਿਾਸਕ  ਪਜਹਨਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲ੍ਈ ੁੁਕਿੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਿੇ  । 
        ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਿੈਜਿ਼ਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪ ਿ਼ਾ / ਧਾਰਜਿਕ  ਸਥਾਨ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਿ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 8 ਿਿ਼ੇ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਖੁਿੱ ਲ੍ਹੇ  
ਰਜਹਣਿੇ। ਪ ਿ਼ਾ ਦੇ ਸਿੇਂ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਜਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਪ ਿ਼ਾ 
ਦਾ ਸਿਾਂ ਛੋਟੇ ਸਿ ਹਾਂ ਜਿਿੱਚ ਿੰਜਡਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਥਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਹਿੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਿਾਜਿ਼ਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ 
ਿਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਢੁਕਿੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਪਰਸ਼ਾਦ, ਭੋਿ਼ਨ ਅਤੇ ਭੋਿ਼ਨ / ਲੰ੍ਿਰ ਦੀ ਿੰਡ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਏਿੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਜਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਨ ੰ  ਆਫਤ ਪਰਬੰਧਨ 
ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਜਹਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਏਿੀ। 
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