
   ਜਜਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਰਰਪਨਗਰ
       ਜਜ਼ਲਲ ਮਮਜਜਸਟਰਰਟ ਸਸਸਮਤਸ ਸਲਨਲਲਸ ਜਗਰਸ ਵਲਲ ਹਹਕਮ ਜਲਰਸ

 ਕਕਲ 8    ਜਰਨ ਤਲ ਧਲਰਜਮਕ ਸਥਲਨ, ਮਲਲ,         ਰਮਸਟਲਰਰਟ ਤਰ ਹਲਟਲ ਹਦਲਇਤਲਤ ਤਕ ਖਹਕਲਣਗਰਜਜਲਰ ਅਸਦਰ ਕਕਲ 8     ਜਰਨ ਤਲ ਦਹਕਲਨਲਤ ਸਵਰਰਰ
7    ਵਜਰ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 7      ਵਜਰ ਤਕ ਜਬਨਲਤ ਰਹਟਰਸ਼ਨ ਦਰ ਖਹਕਲਣਗਸਆਤ 
ਰਰਪਨਗਰ, 7  ਜਰਨ ()               ਜਜ਼ਲਲ ਮਮਜਜਸਟਰਰਟ ਸਸਸਮਤਸ ਸਲਨਲਲਸ ਜਗਰਸ ਨਰ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜਦਸਜਦਆਤ ਦਕਜਸਆ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਰ ਫਮਲਲਅ
     ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਨਰ ਸ ਜਜਲਰ ਅਸਦਰ 31  ਮਈ 2020    ਨਰ ਸ ਲਲਕ ਡਲਊਨ 5.0     ਲਲਗਰ ਕਸਤਲ ਜਗਆ ਸਸ      । ਐਡਸਸ਼ਨਲ ਮਹਕਖ ਸਕਕਤਰ ਗਸਜਹ

       ਮਲਮਲਰ ਅਤਰ ਜਨਆਤ ਜਵਭਲਗ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ 06         ਜਰਨ ਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਲਕਡਲਊਨ 5.0/ ਅਨਲਲਕ-1 
     ਤਜਹਤ ਗਲਈਡਲਲਈਨਜ਼ ਜਲਰਸ ਕਸਤਸਆਤ ਗਈਆਤ ਹਨ           ।ਇਸ ਲਈ ਐਡਸਸ਼ਨਲ ਮਹਕਖ ਸਕਕਤਰ ਗਸਜਹ ਮਲਮਲਰ ਅਤਰ ਜਨਆਤ ਜਵਭਲਗ ਪਸਜਲਬ
        ਸਰਕਲਰ ਦਸਆਤ ਜਦਕਤਸਆਤ ਹਦਲਇਤਲਤ ਨਰ ਸ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਰਕਖਜਦਆਤ ਹਲਏ,      ਜਜਲਲ ਰਰਪਨਗਰ ਦਸ ਹਦਰਦ ਅਸਦਰ 31  ਮਈ 2020  ਨਰ ਸ

      ਜਲਰਸ ਕਸਤਰ ਹਹਕਮਲਤ ਨਰ ਸ ਰਕਦ ਕਰਦਰ ਹਲਏ, ਸਸ.ਪਸ.  ਸਸ 144         ਤਜਹਤ ਹਰਠ ਜਲਖਰ ਨਵਵ ਹਹਕਮ ਜਲਰਸ ਕਸਤਰ ਜਲਤਦਰ ਹਨ    ।ਪਰਜਲ ਕਰਨ ਵਲਲਰ
 ਧਲਰਜਮਕ ਸਥਲਨ,  ਹਲਟਲ ,         ਰਮਸਟਲਰਰਟ ਅਤਰ ਹਲਰ ਹਲਸਜਪਟਲਸ ਸਰਜਵਸਜ਼ ਅਤਰ ਸ਼ਲਜਪਲ ਮਲਲ 08      ਜਰਨ ਤਲ ਹਰਠ ਜਲਖਸਆਤ ਸ਼ਰਤਲਤ '  ਤਰ

   ਖਲਲਲਰ ਜਲ ਸਕਦਰ ਹਨ  ।ਧਲਰਜਮਕ ਸਥਲਨ/     –   ਪਰਜਲ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਸਥਲਨ ਧਲਰਜਮਕ ਸਥਲਨ /      ਪਰਜਲ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਸਥਲਨ ਸਵਰਰਰ 5   ਵਜਰ ਤਲ
 ਸ਼ਲਮ 8     ਵਜਰ ਤਕਕ ਹਸ ਖਹਕਲਲਰ ਰਜਹਣਗਰ           । ਪਰਜਲ ਦਰ ਸਮਵ ਜਵਅਕਤਸਆਤ ਦਸ ਵਕਧ ਤਲ ਵਕਧ ਜਗਣਤਸ 20      ਦਰਰਸ ਤਲ ਵਕਧ ਨਹਹ ਹਲਣਸ ਚਲਹਸਦਸ, 
            ਅਤਰ ਇਸ ਲਈ ਪਰਜਲ ਦਲ ਸਮਲਤ ਛਲਟਰ ਸਮਰਹਲਤ ਜਵਕਚ ਵਸਜਡਆ ਹਲਣਲ ਚਲਹਸਦਲ ਹਮ        । ਇਨਲਲਤ ਥਲਵਲਤ ਦਰ ਪਸਬਸਧਨ ਹਕਥਲਤ ਦਸ ਸਫਲਈ,  ਸਮਲਜਜਕ
          ਦਰਰਸ ਅਤਰ ਮਲਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਢਹਕਵਵ ਪਸਬਸਧ ਕਰਨਲ  । ਪਸਸ਼ਲਦ,    ਭਲਜਨ ਅਤਰ ਭਲਜਨ /     ਲਸਗਰ ਦਸ ਵਸਡ ਨਹਹ
 ਕਸਤਸ ਜਲਏਗਸ         । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਤ,       ਸਸਬਜਧਤ ਮਮਨਰਜਮਰਟ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਲ ਜਲਰਸ

ਐਸ.ਓ.   ਪਸਜ਼ ਦਸਆਤ ਗਲਈਡਲਲਈਨਜ਼,    ਇਨਲਤ ਸਥਲਨਲਤ ਤਰ ਕਲਜਵਡ-19  ਦਰ ਫਮਲਲਅ          ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਦਰ ਜਸਹਤ ਅਤਰ
   ਪਜਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਮਸਤਰਲਲਰ (ਐਮ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਯਰ)  ਦਰ ਜਦਸ਼ਲ-       ਜਨਰਦਰਸ਼ਲਤ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਉਣਗਰ   ।ਹਲਟਲ ਅਤਰ

  ਹਲਰ ਹਲਸਜਪਟਲਸ /ਯਰਜਨਟ/ ਸਰਜਵਜਸ਼ਜ-               ਹਲਟਲ ਰਮਸਟਲਰਰਟ ਬਸਦ ਰਜਹਣਗਰ ਅਤਰ ਹਲਟਲਲਤ ਜਵਚ ਮਜਹਮਲਨਲਤ ਲਈ ਜਸਰਫ ਕਮਜਰਆਤ
   ਜਵਚ ਖਲਣਲ ਪਰਲਜਸਆ ਜਲਵਰਗਲ                । ਰਲਤ ਦਲ ਕਰਜਫਊ ਸਖਤਸ ਨਲਲ ਲਲਗਰ ਕਸਤਲ ਜਲਣਲ ਚਲਹਸਦਲ ਹਮ ਅਤਰ ਜਵਅਕਤਸਆਤ ਦਸ ਆਵਲਜਲਈ
  ਜਸਰਫ ਸਵਰਰਰ 5    ਵਜਰ ਤਲ ਰਲਤ 9    ਵਜਰ ਤਕਕ ਜਲਇਜ਼ ਹਲਵਰਗਸ  । ਹਲਲਲਤਜਕ,      ਮਜਹਮਲਨਲਤ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਤ ਦਸ ਉਡਲਣ /     ਰਰਲ ਰਲਹਹ ਯਲਤਰਲ ਦਰ
     ਜਨਯਮ ਦਰ ਅਧਲਰ ਤਰ ਰਲਤ 9    ਵਜਰ ਤਲ ਸਵਰਰਰ 5             ਵਜਰ ਦਰ ਜਵਚਕਲਰ ਹਲਟਲ ਜਵਕਚ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਅਤਰ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਦਸ ਆਜਗਆ ਹਲਵਰਗਸ।
 ਹਵਲਈ /      ਰਰਲ ਦਸ ਜਟਕਟ ਨਰ ਸ ਹਸ ਕਰਜਫਊ    ਦਰ ਘਸਜਟਆਤ (  ਰਲਤ 9    ਵਜਰ ਤਲ ਸਵਰਰਰ 5  ਵਜਰ ਤਕਕ)      ਦਦਰਲਨ ਹਲਟਲ ਅਤਰ ਆਉਣ ਵਲਲਰ

      ਮਜਹਮਲਨਲਤ ਲਈ ਇਕ ਵਲਰਸ ਦਰ ਆਵਲਜਲਈ ਕਰਜਫਊ     ਪਲਸ ਵਜਲ ਵਰਜਤਆ ਜਲਵਰਗਲ         । ਇਨਲਲਤ ਥਲਵਲਤ ਦਰ ਪਸਬਸਧਨ ਲਈ ਹਕਥਲਤ ਦਸ
ਸਫਲਈ,             ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਸ ਅਤਰ ਮਲਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਢਹਕਵਵ ਪਸਬਸਧ ਕਸਤਰ ਜਲਣਗਰ।      ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਪਸਜਲਬ

   ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਤ,       ਸਸਬਜਧਤ ਮਮਨਰਜਮਰਟ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਲ ਜਲਰਸ ਐਸ.ਓ.   ਪਸਜ਼ ਦਸਆਤ ਗਲਈਡਲਲਈਨਜ਼,  ਇਨਲਤ
  ਸਥਲਨਲਤ ਤਰ ਕਲਜਵਡ-19  ਦਰ ਫਮਲਲਅ             ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਦਰ ਜਸਹਤ ਅਤਰ ਪਜਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਮਸਤਰਲਲਰ

(ਐਮ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਯਰ)  ਦਰ ਜਦਸ਼ਲ-       ਜਨਰਦਰਸ਼ਲਤ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਉਣਗਰ  ।ਸ਼ਲਜਪਸਗ ਮਲਲ-     ਮਲਲ ਜਵਚ ਦਲਖਲ ਹਲਣ
           ਵਲਲਰ ਹਰ ਜਵਅਕਤਸ ਦਰ ਫ਼ਲਨ ਜਵਕਚ ਕਲਵਲ ਐਪ ਡਲਊਨਲਲਡ ਹਲਣਲ ਚਲਹਸਦਲ ਹਮ          । ਪਰ ਇਕਕ ਪਜਰਵਲਰ ਦਰ ਮਲਮਲਰ ਜਵਕਚ ਇਕਕ ਜਵਅਕਤਸ

ਕਲਲ                     ਐਪ ਹਲਵਰ ਤਲਤ ਮਲਲ ਜਵਕਚ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਦਸ ਆਜਗਆ ਹਲਵਰਗਸ। ਮਲਲ ਜਵਚ ਵਲਧਰ ਟਜਹਲਣ ਦਸ ਆਜਗਆ ਨਹਹ ਹਲਵਰਗਸ। ਉਨਲਲਤ
                  ਜਕਹਲ ਜਕ ਮਲਲ ਜਵਕਚ ਦਲਖਲਲ ਟਲਕਨ ਪਸਣਲਲਸ ਦਰ ਅਧਲਰ ਹਲਵਰਗਲ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤਦਰ ਤਰ ਮਲਲ ਜਵਕਚ ਦਲਖ਼ਲ ਹਲਣ ਵਲਲਰ

ਜਵਅਕਤਸਆਤ/             ਜਵਅਕਤਸਆਤ ਦਰ ਸਮਰਹ ਲਈ ਅਜਧਕਤਮ ਸਮਲਤ ਸਸਮਲ ਵਸ ਲਲਗਰ ਕਸਤਸ ਜਲਣਸ ਚਲਹਸਦਸ ਹਮ      । ਮਲਲ ਜਵਚਲਸ ਹਰਰਕ ਦਹਕਲਨ
        ਜਵਚ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਜਵਅਕਤਸਆਤ ਦਸ ਵਕਧ ਤਲ ਵਕਧ ਸਮਰਕਥਲ 6    ਫਹ ਕਟ ਦਸ ਦਰਰਸ (2   ਗਜ਼ ਕਸ ਦਰਰਸ)      ਦਰ ਅਧਲਰ ਤਰ ਜਨਰਧਲਰਤ ਕਸਤਸ

           ਜਲਏਗਸ ਭਲਵ ਦਹਕਲਨ ਜਵਚ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਵਲਲਰ ਹਰਰਕ ਜਵਅਕਤਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 10  ਗਹਣਲਤ 10  ਦਲ ਖਰਤਰਫਲ     । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ
      ਮਲਲ ਦਸ ਕਹਲ ਸਮਰਕਥਲ ਜਨਰਧਲਰਤ ਕਰਨ ਲਈ      ਆਮ ਖਰਤਰਲਤ ਲਈ ਵਲਧਰ 25%   ਦਸ ਇਜਲਜ਼ਤ ਹਲਵਰਗਸ     । ਮਮਨਰਜ਼ਮਰਟ ਮਲਲ ਅਤਰ
                    ਹਰਰਕ ਦਹਕਲਨ ਦਸ ਵਕਧ ਤਲ ਵਕਧ ਸਮਰਕਥਲ ਦਰਸਲਉਣ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਜਜ਼ਸਮਰਵਲਰ ਹਲਵਰਗਸ ਅਤਰ ਵਕਧ ਤਲ ਵਕਧ ਸਮਰਕਥਲ ਦਲ

50         ਪਸਤਸਸ਼ਤ ਤਲ ਵਕਧ ਜਕਸਰ ਵਸ ਸਮਵ ਮਲਲ ਜਵਕਚ ਦਲਖਲ  /         ਜਕਸਰ ਇਕਕ ਦਹਕਲਨ ਜਵਕਚ ਮਦਜਰਦ ਨਹਹ ਹਲਣਲ ਚਲਹਸਦਲ    । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ
                 ਦਹਕਲਨ ਦਰ ਅਸਦਰ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਦਲ ਇਸਤਜ਼ਲਰ ਕਰ ਰਹਰ ਜਵਅਕਤਸਆਤ ਲਈ ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਸ ਦਰਸਲਉਣ ਲਈ ਜਨਸ਼ਲਨਦਰਹਸ ਕਸਤਸ
               ਜਲਵਰਗਸ। ਜਲਫਟਲਤ ਦਸ ਵਰਤਲ ਅਪਲਹਜ ਜਵਅਕਤਸਆਤ ਜਲਤ ਡਲਕਟਰਸ ਐਮਰਜਰਸਸ ਦਰ ਜਸਵਲਏ ਨਹਹ ਕਸਤਸ ਜਲਏਗਸ। ਐਸਕਲਰਟਰਸ ਜਸਰਫ

                ਇਕਕ ਦਰਜਰ ਤਲ ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਸ ਦਰ ਜਨਯਮ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਨਲਲ ਵਰਤਰ ਜਲ ਸਕਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ,      ਕਪੜਰ ਅਤਰ ਹਲਰ ਸਲਮਲਨ ਦਸ
    ਅਜ਼ਮਲਇਸ਼ ਦਸ ਆਜਗਆ ਨਹਹ ਹਲਵਰਗਸ          । ਜਜ਼ਜਲਆਤ ਦਸ ਜਸਹਤ ਟਸਮ ਬਲਕਲਇਦਲ ਮਲਲ ਦਸਆਤ ਦਹਕਲਨਲਤ '     ਤਰ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਰ

   ਕਰਮਚਲਰਸਆਤ ਦਸ ਜਲਤਚ ਕਰਰਗਸ       । ਜਕਸਰ ਵਸ ਮਲਲ ਜਵਕਚ ਰਮਸਟਲਰਰਟ /    ਫਰਡ ਕਲਰਟ ਟਰਕਵਰਅ /       ਹਲਮ ਜਡਜਲਵਰਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਕਸਮ ਨਹਹ
ਕਰਨਗਰ         । ਇਨਲਲਤ ਥਲਵਲਤ ਦਰ ਪਸਬਸਧਨ ਲਈ ਹਕਥਲਤ ਦਸ ਸਫਲਈ,           ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਸ ਅਤਰ ਮਲਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਢਹਕਵਵ

 ਪਸਬਸਧ ਕਰਨਗਰ।         ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਤ,       ਸਸਬਜਧਤ ਮਮਨਰਜਮਰਟ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਲ ਜਲਰਸ
ਐਸ.ਓ.   ਪਸਜ਼ ਦਸਆਤ ਗਲਈਡਲਲਈਨਜ਼,    ਇਨਲਤ ਸਥਲਨਲਤ ਤਰ ਕਲਜਵਡ-19  ਦਰ ਫਮਲਲਅ          ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਦਰ ਜਸਹਤ ਅਤਰ

   ਪਜਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਮਸਤਰਲਲਰ (ਐਮ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਯਰ)  ਦਰ ਜਦਸ਼ਲ-       ਜਨਰਦਰਸ਼ਲਤ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਉਣਗਰ।
ਰਮਸਟਲਰਰਟ/    ਢਲਬਲ ਜਲਤ ਹਲਰ ਸਮਲਲ  establishments (  ਜਜਵਵ ਰਰਹੜਸ)  selling eatables -    ਰਮਸਟਲਰਰਟ ਹਲਮ ਜਡਜਲਵਰਸ
    ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਕਸਮ ਨਹਹ ਕਰਨਗਰ       । ਅਗਲਰ ਆਦਰਸ਼ਲਤ ਤਕ ਇਕਥਰ ਕਲਈ 'ਡਲਈਨ-ਇਨ'   ਸਹਰਲਤ ਨਹਹ ਹਲਵਰਗਸ   । ਰਲਤ 8    ਵਜਰ ਤਕਕ ਘਰ

      ਜਵਚ ਜਡਲਸਵਰਸ ਦਸ ਆਜਗਆ ਹਲ ਸਕਦਸ ਹਮ        ।ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਤ,    ਸਸਬਜਧਤ ਮਮਨਰਜਮਰਟ ਭਲਰਤ
   ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਲ ਜਲਰਸ ਐਸ.ਓ.   ਪਸਜ਼ ਦਸਆਤ ਗਲਈਡਲਲਈਨਜ਼,    ਇਨਲਤ ਸਥਲਨਲਤ ਤਰ ਕਲਜਵਡ-19  ਦਰ ਫਮਲਲਅ      ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਭਲਰਤ
       ਸਰਕਲਰ ਦਰ ਜਸਹਤ ਅਤਰ ਪਜਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਮਸਤਰਲਲਰ (ਐਮ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਯਰ)  ਦਰ ਜਦਸ਼ਲ-       ਜਨਰਦਰਸ਼ਲਤ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ

ਬਣਲਉਣਗਰ     ।ਲਲਕਲਤ ਦਸ ਆਵਲਜਲਈ ਸਬਸਧਸ (   ਰਲਤ ਦਲ ਕਰਜਫਊ)-  ਰਲਤ 9      ਵਜਰ ਤਲ ਲਮ ਕਰ ਸਵਰਰਰ 05     ਵਜਰ ਤਕ ਜਵਅਕਤਸਆਤ ਵਲਲ
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    ਗਮਰ ਜਰਰਰਸ ਗਤਸਜਵਧਸਆਤ ਕਰਨ '   ਤਰ ਪਲਬਸਦਸ ਰਹਰਗਸ  । 65      ਸਲਲ ਤਲ ਵਕਧ ਉਮਰ ਵਲਲਰ ਜਵਅਕਤਸ, persons with co-
morbidity,    ਗਰਭਵਤਸ ਔਰਤਲਤ ਅਤਰ 10      ਸਲਲ ਤਲ ਘਕਟ ਉਮਰ ਦਰ ਬਕਚਰ,          ਜਰਰਰਸ ਕਸਮ ਜਲਤ ਜਸਹਤ ਸਰਵਲਵਲਤ ਤਲ ਜਬਨਲਤ ਘਰ ਜਵਚ
ਰਜਹਣਗਰ       ।ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਦਰ ਗਸਜਹ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲ 30  ਮਈ 2020      ਤਜਹਤ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਤ ਤਜਹਤ ਜਸਨਰਮਲ ਹਲਲ, ਜਜਸਮਨਰਜ਼ਸਅਮ, 

 ਸਜਵਸਮਗ ਪਰਲ,  ਮਨਲਰਸਜਨ ਪਲਰਕ, ਜਥਏਟਰ, ਬਲਰਜ਼, ਆਡਲਟਲਰਸਅਮ,      ਐਸਸਬਲਸ ਹਲਲ ਅਤਰ ਪਮਲਰਸ ਬਸਦ ਰਜਹਣਗਰ     । । ਸਲਰਸਆਤ ਤਰਲਤ
 ਦਸਆਤ ਸਮਲਜਜਕ, ਰਲਜਸਨਸਜਤਕ, ਖਰਡਲਤ, ਮਨਲਰਸਜਕ, ਅਕਮਡਜਮਕ,      ਸਕਜਭਆਚਲਰਕ ਅਤਰ ਧਲਰਜਮਕ ਪਰਲਗਰਲਮ ਕਰਨ '   ਤਰ ਪਲਬਸਦਸ ਹਲਵਰਗਸ

       ਅਤਰ ਨਲ ਹਸ ਭਸੜ ਇਕਕਤਰ ਜਲ ਸਕਦਸ ਹਮ    । ਜਨਤਕ ਸਥਲਨਲਤ '     ਤਰ ਥਹਕਕਣ ਦਸ ਮਨਲਹਸ ਹਲਵਰਗਸ       । ਬਲਰ ਬਸਦ ਰਜਹਣਗਰ। ਜਨਤਕ ਸਥਲਨਲਤ
'   ਤਰ ਸਰਲਬ ਪਸਣ, ਪਲਨ,      ਗਹਟਕਲ ਤਰ ਤਸਬਲਕਰ ਆਜਦ ਖਲਣ '         ਤਰ ਮਨਲਹਸ ਹਲਵਰਗਸ ਭਲਵਵ ਜਕ ਇਨਲਤ ਦਰ ਵਰਚਣ '    ਤਰ ਰਲਕ ਨਹਹ ਹਮ   ।ਇਕ ਰਲਜ

    ਜਵਚਲ ਦਰਜਰ ਰਲਜ ਜਵਚ ਕਲਰ, ਬਕਸ,              ਰਰਲ ਗਕਡਸਆਤ ਜਲਤ ਘਰਰਲਰ ਉਡਲਣਲ ਆਜਦ ਰਲਹਹ ਜਲਣ ਦਦਰਲਨ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲ ਜਲਰਸ
      ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਉਣਗਰ      । ਪਮਸਸਜਰ ਆਪਣਰ ਮਲਬਲਇਲ ਤਰ '  ਕਲਵਲ ਐਪ'     ਡਲਊਨਲਲਡ ਕਰਣਗਰ ਅਤਰ ਖਹਦ

ਈ-       ਪਲਸ ਜਨਰਰਟ ਕਰ ਸਕਦਰ ਹਨ ਅਤਰ ਏਅਰਪਲਰਟ/  ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ/  ਬਕਸ ਅਕਡਰ/ਅਸਤਰ-   ਰਲਜਸ ਬਲਰਡਰ 'ਤਰ    ਆਪਣਰ ਪਲਰਟਸਕਹਲਰ
   ਡਰਕਲਰਅਸ ਕਰ ਸਕਦਰ ਹਨ।

     ਬਕਸਲਤ ਅਤਰ ਵਹਸਕਲਲਤ ਦਸ ਆਵਲਜਲਈ ਸਬਸਧਸ-       ਸਟਰਟ ਟਰਲਤਸਪਲਰਟ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਤ ਤਜਹਤ  inter-state 
movement of buses (        ਇਕ ਰਲਜ ਜਵਚਲ ਦਰਜਰ ਰਲਜ ਜਵਚ ਜਲਣ ਲਈ)  ਚਕਲ ਸਕਣਗਸਆਤ     । ਸਟਰਟ ਟਰਲਤਸਪਲਰਟ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲ

  ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਤ ਤਜਹਤ  intra-state movement of buses (     ਸਰਬਰ ਜਵਚ ਹਸ ਚਕਲਣ ਸਬਸਧਸ)  ਚਕਲ
ਸਕਣਗਸਆਤ।  inter-state movement of passenger vehicle- ‘ਟਮਕਸਸਆਤ, ਕਰਟਸ,  ਸਟਰਗ ਕਮਰਸਅਰਜ,  ਟਮਪਲ

          ਟਰਮਵਲਰ ਅਤਰ ਕਲਰਲਤ ਖਹਦ ਜਨਰਰਟ ਕਸਤਰ ਈ ਪਲਸ ਰਲਹਹ ਚਕਲ ਸਕਣਗਸਆਤ।  intra-state movement of 
passenger vehicle- ‘ਟਮਕਸਸਆਤ, ਕਰਟਸ,  ਸਟਰਗ ਕਮਰਸਅਰਜ,      ਟਮਪਲ ਟਰਮਵਲਰ ਅਤਰ ਕਲਰਲਤ ਚਕਲਣ '     ਤਰ ਕਲਈ ਰਲਕ ਨਹਹ
ਹਲਵਰਗਸ  । ਬਲਈ-ਸਲਈਕਲ,    ਜਰਕਸ਼ਲ ਅਤਰ ਆਟਲ -ਜਰਕਸ਼ਲ,      ਸਟਰਟ ਟਰਲਤਸਪਲਰਟ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲ ਜਲਰਸ ਐਸ.ਓ.  ਪਸ (Standard 
Operating Procedure)    ਤਜਹਤ ਚਕਲ ਸਕਣਗਰ   । ਟਰ ਵਸਲਰ,   ਪਸਜਲਬ ਲਈ 1  ਪਲਕਸ 1,     ਸਟਰਟ ਟਰਲਤਸਪਲਰਟ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲ

 ਜਲਰਸ ਐਸ.ਓ.     ਪਸ ਤਜਹਤ ਚਕਲ ਸਕਣਗਰ   । ਫਦਰ ਵਸਲਰ, 1  ਪਲਕਸ 2 ਨਲਲ       ਸਟਰਟ ਟਰਲਤਸਪਲਰਟ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲ ਜਲਰਸ ਐਸ.ਓ.  ਪਸ
   ਤਜਹਤ ਚਕਲ ਸਕਣਗਰ   । ਬਜਲਰ ਜਲਣ,      ਦਫਤਰ ਜਲਤ ਕਸਮ ਵਲਲਰ ਸਥਲਨ '        ਤਰ ਜਲਣ ਲਈ ਪਲਸ ਦਸ ਲਲੜ ਨਹਹ ਹਰਵਰਗਸ     । ਇਕ ਸਰਬਰ ਜਵਚਲ
                     ਦਰਸਰਰ ਸਰਬਰ ਜਵਚ ਜਲਣ ਲਈ ਗਹਕਡਜ਼ ਮਰਵਮਰਟ ਉਉਪਰ ਕਲਈ ਰਲਕ ਨਹਹ ਹਲਵਰਗਸ। ਜਵਅਕਤਸਆਤ ਦਰ ਇਕ ਸ਼ਜਹਰ ਤਲ ਦਰਜਰ ਸ਼ਜਹਰ ਜਲਤ ਜਜਲਰ
                ਜਵਚ ਜਲਣ ਲਈ ਕਲਈ ਰਲਕ ਨਹਹ ਹਲਵਰਗਸ। ਪਰ ਸ਼ਲਸਲ ਜਵਜਜਟ ਕਰਨ ਸਮਵ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲ ਜਲਰਸ ਐਸ.ਓ.     ਪਸ ਨਰ ਸ ਜਧਆਨ ਜਵਚ
  ਰਕਖਣਲ ਚਲਹਸਦਲ ਹਮ   ।ਦਹਕਲਨਲਤ ਖਲਲਣ ਸਬਸਧਸ-        ਸ਼ਜਹਰਸ ਅਤਰ ਪਵਡਰ ਖਰਤਰ ਜਵਚ ਦਹਕਲਨਲਤ ਸਵਰਰਰ 7    ਵਜਰ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 7     ਵਜਰ ਤਕ ਜਬਨਲਤ ਜਕਸਰ

      ਰਲਕ ਜਲਤ ਰਹਟਰਸ਼ਨ ਦਰ ਖਹਕਲ ਸਕਦਸਆਤ ਹਨ           । ਲਲਕਲ ਅਥਲਰਟਸ ਜਲਤ ਮਲਰਜਕਟ ਐਸਲਸ਼ਸਏਸ਼ਨ ਜਨਰਦਲਜਰਤ ਕਸਤਰ ਸਮਵ ਸਵਰਰਰ 7   ਵਜਰ ਤਲ ਸ਼ਲਮ
7           ਵਜਰ ਜਵਚਕਲਰ ਲਲਕਲ ਜਰਰਰਤਲਤ ਅਨਹਸਲਰ ਸਮਵ ਜਵਚ ਤਬਦਸਲਸ ਕਰ ਸਕਦਸਆਤ ਹਨ      । ਸ਼ਰਲਬ ਦਰ ਠਰਕਰ ਸਵਰਰਰ 8    ਵਜਰ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 8 

  •ਵਜਰ ਤਕ ਖਹਕਲ ਣਗਰ            ।ਖਰਡ ਕਸਪਲਮਕਸ ਅਤਰ ਸਟਰਡਸਅਮ ਜਬਨਲਤ ਦਰਸ਼ਕਲਤ ਦਰ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲ ਜਲਰਸ ਐਸ.ਓ.     ਪਸ ਤਜਹਤ ਖਲਲਲਰ ਜਲ
 ਸਕਦਰ ਹਨ          । ਸ਼ਜਹਰਸ ਅਤਰ ਪਵਡਰ ਖਰਤਰ ਜਵਚ ਇਸਸਡਟਰਸਜ਼ ਅਤਰ ਇਸਡਸਟਰਸਅਲ establishments     ਆਪਣਲ ਕਸਮ ਕਰ

 ਸਕਦਸਆਤ ਹਨ              । ਸ਼ਜਹਰਸ ਅਤਰ ਪਵਡਰ ਖਰਤਰ ਜਵਚ ਕਸਸ਼ਟਰਕਕਸ਼ਨ ਦਲ ਕਸਮ ਕਸਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਮ। ਖਰਤਸਬਲੜਸ, ਬਲਗਬਲਨਸ,  ਐਨਸਮਲ
          ਹਸਬਰਡਰਸ ਅਤਰ ਵਮਟਰਨਰਸ ਸਰਵਲਵਲਤ ਜਬਨਲਤ ਰਲਕ ਦਰ ਕਸਮ ਕਰ ਸਕਦਰ ਹਨ     । ਸਲਰਸਆਤ ਵਸਤਲਤ ਲਈ ਈ.-    ਕਲਮਰਸ ਦਸ ਆਜਗਆ ਹਲਵਰਗਸ।

       •            ਸਰਟਰਲ ਅਤਰ ਪਸਲਈਵਰਟ ਦਫਤਰ ਜਬਨਲਤ ਰਲਕ ਦਰ ਖਹਕਲ ਸਕਦਰ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਲਸਲ ਜਡਸਟਰਸ ਅਤਰ ਮਲਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨਰ ਸ ਲਗਲਤਲਰ ਯਕਸਨਸ
          ਬਣਲਉਣਗਰ। ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਰ ਸਲਰਰ ਦਫਤਰ ਜਰਰਰਤ ਸਟਲਫ ਨਲਲ ਖਹਕਲਣਗਰ। ਸਲਰਰ        ਦਫਤਰ ਸ਼ਲਲਸ ਜਡਸਟਰਸ ਮਮਨਟਰਨ ਰਕਖਣ ਨਰ ਸ

                  ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਉਣਗਰ ਅਤਰ ਜਰਕਰ ਦਫਤਰ ਜਵਚ ਬਮਠਣ ਦਸ ਜਗਲਲ ਘਕਟ ਹਮ ਤਲਤ ਸਟਲਫ ਰਲਟਰਸ਼ਨ ਜਵਚ ਬਹਲਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਮ।ਪਬਜਲਕ
        ਪਲਰਕ ਜਬਨਲਤ ਭਸੜ ਤਲ ਖਲਲਲਰ ਜਲ ਸਕਦਰ ਹਨ। ਸਕਰਲ, ਕਲਲਜ,       •  ਜਸਕਜਖਆ ਅਤਰ ਕਲਜਚਸਗ ਸਸਸਥਲਵਲਤ ਆਪਰ ਦਫਤਰ ਖਲਲ ਸਕਦਰ ਹਨ, 
          ਜਸਰਫ ਆਨਲਲਈਨ ਪੜਲਈ ਕਰਵਲ ਸਕਦਸਆਤ ਹਨ ਅਤਰ ਜਕਤਲਬਲਤ ਵਸਡ ਸਕਦਰ ਹਨ        । ਬਰਕ ਅਤਰ ਫਲਇਨਲਤਸ ਸਸਸਥਲਵਲਤ ਆਪਣਰ ਟਲਇਮ

 •     ਅਨਹਸਲਰ ਖਹਕਲ ਸਕਦਰ ਹਨ। ਨਲਈਆਤ ਦਸਆਤ ਦਹਕਲਨਲਤ(ਬਲਰਬਲਰ) ,  ਜਬਊਟਸ ਪਲਰਲਰ,    ਸਲਰਨ ਅਤਰ ਮਸਲਜ ਸਰਟਰ,   ਮਜਨਸਟਰਸ ਆਫ
           ਹਮਲਥ ਫਮਜਮਲਸ ਵਮਲਫਰਅਰ ਵਲਲ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਕਰਦਰ ਹਲਏ ਸਵਰਰਰ 7    ਵਜਰ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 7   •  ਵਜਰ ਤਕ ਖਹਕਲ ਸਕਦਰ ਹਨ।
    ਸ਼ਲਸਲ ਜਡਸਟਰਸ ਅਤਰ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣ:               ਕਸਮ ਕਲਜ ਦਦਰਲਨ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜਡਸਟਰਸਮਮਨਟਰਨ ਰਕਖਣ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਰ ਅਤਰ ਘਕਟਲ ਘਕਟ

6       ਫਹ ਕਟ ਦਸ ਦਰਰਸ ਬਣਲ ਕਰ ਰਕਖਸ ਜਲਵਰ                । ਇਸਰ ਤਰਲਤ ਜਰ ਕਲਈ ਪਰਜਮਟਡ ਐਕਟਜਵਟਸ ਦਦਰਲਨ ਭਸੜ ਜਲਤ ਜਜਆਦਲ ਇਕਕਠ ਹਹਸਦਲ ਹਮ ਤਲਤ
ਸਟਮਗਜਰਸਗ, ਰਲਟਰਸ਼ਨ,                  ਆਜਫਸ ਅਤਰ ਸਸਸਥਲਵਲਤ ਦਲ ਸਮਲਤ ਆਜਦ ਸਬਸਧਸ ਜਰਰਰਸ ਸਟਮਉਪ ਉਠਲਏ ਜਲ ਸਕਦਰ ਹਨ ਅਤਰ ਜਕਸਰ ਵਸ ਹਲਲਤ

        ਜਵਚ ਸ਼ਲਸਲ ਜਡਸਟਰਸ ਦਸ ਅਣਗਜਹਲਸ ਨਹਹ ਕਸਤਸ ਜਲ ਸਕਦਸ           । ਹਰਰਕ ਜਵਅਕਤਸ ਜਨਤਕ ਸਥਲਨਲਤ ਅਤਰ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਸਆਤ ਥਲਵਲਤ
'    ਤਰ ਜਰਰਰਸ ਤਲਰ '      ਤਰ ਮਲਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨਰ ਸ ਲਲਜ਼ਮਸ ਬਣਲਉਣਗਰ    ।ਪਰਜਮਟ ਅਤਰ ਪਲਸ :      ਇਸਸਡਟਰਸਜ਼ ਅਤਰ ਇਸਡਸਟਰਸਅਲ
establishments        ਨਰ ਸ ਕਸਮ ਕਲਜ ਲਈ ਵਕਖਰਰ ਤਲਰ '       ਤਰ ਕਲਈ ਪਰਜਮਸ਼ਨ ਦਸ ਲਲੜ ਨਹਹ ਹਲਵਰਗਸ   । ਸਲਰਰ ਕਰਮਚਲਰਸ,  ਸਰਕਲਰਸ
ਦਫਤਰ,        ਪਸਲਈਵਰਟ ਦਫਤਰ ਅਤਰ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਸਆਤ ਥਲਵਲਤ '   ਤਰ ਸਵਰਰਰ 5    ਵਜਰ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 9       ਵਜਰ ਤਕ ਆਵਲਜਲਈ ਲਈ ਜਕਸਰ ਪਲਸ

   ਦਸ ਜਰਰਰਤ ਨਹਹ ਹਲਵਰਗਸ                    । ਜਵਅਕਤਸਆਤ ਦਰ ਇਕ ਰਲਜ ਤਲ ਦਰਜਰ ਰਲਜ ਜਵਚ ਜਲਣ ਤਰ ਰਲਕ ਨਹਹ ਹਲਵਰਗਸ ਤਰ ਨਲ ਹਸ ਵਕਖਰਰ ਤਲਰ '  ਤਰ
   ਪਰਜਮਸ਼ਨ ਦਸ ਲਲੜ ਹਲਵਰਗਸ  । ਈ-         ਪਲਸ ਮਰਵਮਰਟ ਲਈ ਜਰਰਰਸ ਤਲਰ ਤਰ ਹਲਣਲ ਚਲਹਸਦਲ ਹਮ  । '  ਕਲਵਲ ਐਪ'      ਰਲਹਸ ਖਹਦ ਜਨਰਰਟ ਕਸਤਲ ਈ

      ਪਲਸ ਲਲਜਮਸ ਤਲਰ ਤਰ ਹਲਣਲ ਚਲਹਸਦਲ ਹਮ     ।ਅਰਲਜਗਆ ਸਰਤਰ ਦਸ ਵਰਤਲ :         ਕਰਮਚਲਰਸਆਤ ਨਰ ਸ ਐਡਵਲਈਜ਼ਡ ਕਸਤਸ ਹਮ ਜਕ ਉਹ ਯਕਸਨਸ
         ਬਣਲਉਣਗਰ ਜਕ ਅਰਲਜਗਆ ਸਰਤਰ ਆਪਣਰ ਮਲਬਲਇਲ ਫਲਨ ਤਰ ਡਲਊਨਲਲਡ ਕਰਨਗਰ          । ਇਸਰ ਤਰਲਤ ਜਜਲਲ ਅਥਲਰਟਸ ਵਲਲ ਆਮ ਲਲਕਲਤ ਨਰ ਸ

                 ਐਡਵਲਈਜ਼ਡ ਕਸਤਲ ਜਲਤਦਲ ਹਮ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣਰ ਮਲਬਲਇਲ ਫਲਨ ਤਰ ਅਰਲਜਗਆ ਸਰਤਰ ਐਪਲਸਕਰਸ਼ਨ ਡਲਊਨਲਲਡ ਕਰਨਗਰ ਅਤਰ ਐਪ ਰਲਹਹ
     ਰਮਗਰਲਰ ਆਪਣਲ ਹਮਲਥ ਸਟਰਟਸ ਅਪਡਰਟ ਕਰਨਗਰ।            ਅਗਰ ਕਲਈ ਜਵਅਕਤਸ ਲਲਕ ਡਲਊਨ ਜਲਤ ਉਉਪਰ ਜਦਕਤਸਆਤ ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਸ
      ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਦਲ ਹਮ ਤਲਤ ਉਸ ਜਵਰਹਕਧ '“he disaster management    ਦਰ ਸਮਕਸ਼ਨ 51  ਤਲ 60   ਅਧਸਨ ਅਤਰ

ਆਈ.ਪਸ.    ਸਸ ਦਸ ਧਲਰਲ 188       ਤਜਹਤ ਕਲਨਰ ਸਨਸ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜਵਚ ਜਲਆਤਦਸ ਜਲਵਰਗਸ  ।ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਸ :       ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਰ
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       ਜਸਹਤ ਅਤਰ ਪਜਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲ ਸਮਵ '      ਤਰ ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਸਆਤ ਜਲਰਸ ਕਸਤਸਆਤ ਗਈਆਤ ਸਨ     । ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲ 20 
 ਅਪਰਮਲ 2020   ਨਰ ਸ ਦਫਤਰਲਤ ਸਬਸਧਸ, 23    ਅਪਸਮਲ ਨਰ ਸ ਬਰਕਲਤ ਸਬਸਧਸ, 24        ਅਪਸਮਲ ਨਰ ਸ ਜਰਹਲਇਸ਼ਸ ਅਤਰ ਕਮਰਸ਼ਸਅਲ ਖਰਤਰ ਜਵਚ

ਏਅਰ-   ਕਸਡਸਸ਼ਨਰ ਚਲਲਉਣ ਸਬਸਧਸ, 25    ਅਪਮਲ ਨਰ ਸ ਉਦਯਲਗਲਤ ਸਬਸਧਸ, 26     ਅਪਰਮਲ ਨਰ ਸ ਮਗਨਰਰਗਲ ਕਸਮਲਤ ਸਬਸਧਸ, 28   ਅਪਸਮਲ ਨਰ ਸ
 ਦਹਕਲਨਲਤ ਸਬਸਧਸ, 29     ਅਪਰਮਲ ਨਰ ਸ ਪਮਟਲਰਲ ਪਸਪਲਤ ਸਬਸਧਸ, 30     ਅਪਸਮਲ ਨਰ ਸ ਗਹਕਡਜ਼ ਵਹਸਕਲਲਤ ਸਬਸਧਸ, 2     ਮਈ ਨਰ ਸ ਸਸਨਸਅਰ ਜਸਟਸਜਨਲਤ

ਸਬਸਧਸ, 6     ਮਈ ਨਰ ਸ ਟਰਲਤਸਪਲਰਟ ਬਕਸਲਤ ਸਬਸਧਸ, 7         ਮਈ ਨਰ ਸ ਘਰਰਲਰ ਵਰਤਰ ਜਲਣ ਵਲਲ ਖਲਧ ਪਦਲਰਥਲਤ ਸਬਸਧਸ, 11   ਮਈ ਨਰ ਸ ਇਸਟਰ-
    ਸਟਰਟ ਆਵਲਜਲਈ ਸਬਸਧਸ ਅਤਰ 12               ਮਈ ਨਰ ਸ ਹਲਟਲਲਤ ਵਲਲ ਜਵਦਰਸਲਤ ਜਵਚਲ ਆ ਰਹਰ ਭਲਰਤਸਆਤ ਨਰ ਸ ਏਕਲਤਤਵਲਸ ਕਵਦਰਲਤ ਜਵਚ ਸਰਵਲਵਲਤ

      ਦਰਣ ਸਬਸਧਸ ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਸਆਤ ਜਲਰਸ ਕਸਤਸਆਤ ਗਈਆਤ ਸਨ   ।ਇਹ ਹਹਕਮ 8  ਜਰਨ 2020   ਨਰ ਸ ਲਲਗਰ ਹਲਣਗਰ।
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     ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ਰਰਪਨਗਰ

 

 ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ' ;                  ਸਮਲਰਟ ਰਲਸ਼ਨ ਕਲਰਡ ਧਲਰਕਲਕ ਅਤਤ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਰਰਲਕ ਨਰ ਸ ਸਸਚਲਰਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਕਸਤਸ ਜਲ ਰਹਸ ਮਸਫਤ ਅਨਲਜ ਦਸ
ਵਸਡ

-          ਅਜਧਕਲਰਸ ਅਨਲਜ ਦਸ ਵਸਡ ਦਦਰਲਨ ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਸ ਬਰਕਰਲਰ ਰਰਖਣ :  ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸ਼ਨਰ

-ਜਕਹਲ,     ਕਲਰਲਨਲ ਜਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜਜਰਤਣ '     ਚ ਸਫਲ ਸਲਜਬਤ ਹਲਵਤਗਲ '  ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ'

 

ਰਰਪਨਗਰ, 07  ਜਰਨ ( ) :       ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਸ਼ਸਰਰ ਕਸਤਤ ਗਏ '  ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ'       ਤਜਹਤ ਜਜਲਲਤ ਜਵਰਚ ਸਮਲਰਟ ਰਲਸ਼ਨ ਕਲਰਡ
               ਧਲਰਕਲਕ ਅਤਤ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਰਰਲਕ ਨਰ ਸ ਮਸਫਤ ਅਨਲਜ ਦਸ ਵਸਡ ਸਸਚਲਰਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਕਸਤਸ ਜਲ ਰਹਸ ਹਹ      । ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜਦਸਜਦਆਕ
                  ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਸਮਤਸ ਸਲਨਲਲਸ ਜਗਰਸ ਨਤ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਜਵਡ ਲਦਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਜਜਰਥਤ ਗਰਸਬ ਪਜਰਵਲਰਲਕ ਨਰ ਸ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਸ ਗਰਸਬ

          ਕਜਲਆਣ ਅਸਨ ਯਲਜਨਲ ਤਜਹਤ ਪਜਹਲਲਕ ਹਸ ਲਲਭ ਜਦਰਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ,   ਉਥਤ ਹਸਣ '   ਆਤਮ ਜਨਰਭਰ ਭਲਰਤ'    ਸਕਸਮ ਤਜਹਤ ਪਪਵਲਸਸ
            ਮਜ਼ਦਰਰਲਕ ਨਰ ਸ ਵਸ ਮਸਫਤ ਰਲਸ਼ਨ ਮਸਹਰਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਸ ਸ਼ਸਰਰਆਤ ਕਰ ਜਦਰਤਸ ਗਈ ਹਹ।

                   ਸ਼ਪਸਮਤਸ ਸਲਨਲਲਸ ਜਗਰਸ ਨਤ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਮਸਰਖ ਮਸਤਰਸ ਕਹਪਟਨ ਅਮਜਰਸਦਰ ਜਸਸਘ ਦਸ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਸ਼ਸਰਰ ਕਸਤਤ
 ਗਏ '  ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ' ਤਜਹਤ'             ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸ਼ਨ ਵਲਲ ਸਸਚਲਰਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਅਨਲਜ ਦਸ ਵਸਡ ਕਸਤਸ ਜਲ ਰਹਸ ਹਹ      । ਉਨਲਲਕ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਪਪਧਲਨ

        ਮਸਤਰਸ ਗਰਸਬ ਕਜਲਆਣ ਅਸਨ ਯਲਜਨਲ ਤਜਹਤ ਜਜਲਲਤ ਜਵਰਚ 93532      ਸਮਲਰਟ ਰਲਸ਼ਨ ਕਲਰਡ ਧਲਰਕਲਕ ਜਵਚਲ 90521  ਲਲਭਪਲਤਰਸ
        ਪਜਰਵਲਰਲਕ ਨਰ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਦਸ ਵਸਡ ਕਰ ਜਦਰਤਸ ਗਈ ਹਹ,   ਜਜਸ ਤਜਹਤ 50896.02    ਕਸਇਸਟਲ ਕਣਕ ਅਤਤ 2714.23  ਕਸਇਸਟਲ ਦਲਲ

   ਵਸਡਸ ਜਲ ਚਸਰਕਸ ਹਹ          । ਉਨਲਲਕ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਸਮਲਰਟ ਰਲਸ਼ਨ ਕਲਰਡ ਧਲਰਕਲਕ ਨਰ ਸ 5         ਜਕਰਲਲਗਪਲਮ ਪਪਤਸ ਜਸਅ ਪਪਤਸ ਮਹਸਨਲ ਕਣਕ ਅਤਤ ਇਰਕ
         ਜਕਲਲਗਪਲਮ ਪਪਤਸ ਪਜਰਵਲਰ ਪਪਤਸ ਮਹਸਨਲ ਦਲਲ ਜਦਰਤਸ ਜਲ ਰਹਸ ਹਹ            । ਉਨਲਲਕ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਅਨਲਜ ਅਪਰਹਲ ਤਲ ਜਰਨ ਤਰਕ ਜਤਸਨ
     ਮਹਸਜਨਆਕ ਦਲ ਜਦਰਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ।

     ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਰਜਸਆ ਜਕ '   ਆਤਮ ਜਨਰਭਰ ਭਲਰਤ'            ਸਕਸਮ ਤਜਹਤ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਰਰਲਕ ਨਰ ਸ ਮਸਫਤ ਅਨਲਜ ਦਸ ਵਸਡ ਕਰਨਸ ਸ਼ਸਰਰ
   ਕਰ ਜਦਰਤਸ ਗਈ ਹਹ         । ਉਨਲਲਕ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਕਸਮ ਤਜਹਤ ਕਰਸਬ 19357      ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਰਰਲਕ ਨਰ ਸ ਲਲਭ ਜਦਰਤਲ ਜਲਵਤਗਲ   । ਉਨਲਲਕ

        ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਕਸਮ ਤਜਹਤ ਪਪਤਸ ਪਜਰਵਲਰ ਨਰ ਸ 10  ਜਕਲਲ ਆਟਲ,           ਇਕ ਜਕਲਲ ਦਲਲ ਅਤਤ ਇਕ ਜਕਲਲ ਖਸਡ ਵਸਡਸ ਜਲ ਰਹਸ ਹਹ  ।
                  ਉਨਲਲਕ ਜਜਲਲ ਲ ਖਸਰਲਕ ਅਤਤ ਜਸਵਲ ਸਪਲਲਈਜ਼ ਜਵਭਲਗ ਦਤ ਅਜਧਕਲਰਸਆਕ ਨਰ ਸ ਜਨਰਦਤਸ਼ ਜਦਸਜਦਆਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਅਨਲਜ ਦਸ ਵਸਡ ਦਦਰਲਨ

                 ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਸ ਬਰਕਰਲਰ ਰਰਖਸ ਜਲਵਤ। ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਮਲਸਕ ਅਤਤ ਸਹਨਸਟਲਈਜ਼ਰ ਵਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਤ। ਉਨਲਲਕ ਅਪਸਲ
       ਕਰਜਦਆਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ '          ਤਤ ਜਜਰਤ ਪਪਲਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਗਰਰਕਤਲ ਫਹਲਲਈ ਜਲ ਰਹਸ ਹਹ,    ਇਸ ਲਈ ਹਰਤਕ
                  ਜਵਅਕਤਸ ਦਸ ਜਜ਼ਸਮਤਵਲਰਸ ਬਣਦਸ ਹਹ ਜਕ ਘਰਲਕ ਤਲ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਸਮਮ ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਸ ਅਤਤ ਮਲਸਕ ਦਸ ਵਰਤਲ ਕਸਤਸ ਜਲਵਤ    । ਉਨਲਲਕ ਜਕਹਲ

 ਜਕ ਸਮਮ-  ਸਮਮ '  ਤਤ 20              ਸਹਜਕਸਡ ਤਰਕ ਹਰਥਲਕ ਨਰ ਸ ਧਲਣਲ ਬਹਸਤ ਜ਼ਰਰਰਸ ਹਹ ਅਤਤ ਇਹ ਸਲਵਧਲਨਸਆਕ ਵਰਤ ਕਤ ਕਲਜਵਡ-19    ਤਲ ਬਜਚਆ ਜਲ
 ਸਕਦਲ ਹਹ                । ਉਨਲਲਕ ਆਸ ਪਪਗਟਲਈ ਜਕ ਜਲਦਸ ਹਸ ਸਲਕਝਤ ਹਸਭਲਤ ਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਜਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜਜਰਤਣ ਜਵਰਚ '  ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ'  ਸਫਲ ਸਲਜਬਤ

ਹਲਵਤਗਲ  ।
               ਕਸਟਰਲਲਰ ਜਜਲਲ ਲ ਖਸਰਲਕ ਤਤ ਸਪਲਲਈਜ਼ ਜਵਭਲਗ ਸ਼ਪਸ ਸਤਵਸਰ ਜਸਸਘ ਮਲਵਸ ਨਤ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਜਜਲਲਤ ਜਵਰਚ 610    ਰਲਸ਼ਨ ਜਡਰਪਰਆਕ ਰਲਹਹ

                  ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਸ ਗਰਸਬ ਕਜਲਆਣ ਅਸਨ ਯਲਜਨਲ ਤਜਹਤ ਪਜਹਲਲਕ ਹਸ ਅਨਲਜ ਦਸ ਵਸਡ ਕਸਤਸ ਜਲ ਰਹਸ ਹਹ ਅਤਤ ਹਸਣ '   ਆਤਮ ਜਨਰਭਰ
ਭਲਰਤ'              ਸਕਸਮ ਤਜਹਤ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਰਰਲਕ ਨਰ ਸ ਅਨਲਜ ਵਸਡਣ ਦਸ ਸ਼ਸਰਰਆਤ ਵਸ ਕਰ ਜਦਰਤਸ ਗਈ ਹਹ।
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