
ਨੰ. 40-3 / 2020-ਡੀਐੱਮ-I(ਏ) 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ 
ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ, ਨਵੀਂ ਹ ਿੱਲੀ -110001 

ਹਮਤੀ 17 ਮਈ, 2020 

ਆਦੇਸ਼ 

 

ਜ ੋਂ ਹਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪ ਾ ਪਰਬੰਧਨ ਅਥਾਹਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਾ ਪਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005  ੀ ਧਾਰਾ 6 (2) (ਝ)   ੇਤਹਿਤ, ਆਪਣੀਆ ਂ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ  ਾ ਪਰਯੋਗ੍ ਕਰ  ੇਿੋਏ ਆਪਣੇ ਹਮਤੀ 24.03.2020, 14.04.2020 ਅਤੇ 01.05.2020  ੇ ਆ ੇਸ਼ਾਂ   ੇਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨ ੰ   ੇਸ਼ ਹਵਿੱਚ ਕੋਹਵਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ  ੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ  ਾ ਹਨਰ ੇਸ਼ ਸੀ; 

ਜ ੋਂ ਹਕ ,  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ    ੇਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ,  ਆਪ ਾ ਪਰਬੰਧਨ ਐਕਟ,  2005  ੀ ਧਾਰਾ 10 (2) (ਠ) ਤਹਿਤ 
ਪਰ ਿੱਤ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂ ਾ ਪਰਯੋਗ੍ ਕਰ  ੇਿੋਏ,  ਲੌਕਡਾਊਨ   ੇਉਪਾਵਾਂ  ਬਾਰ ੇ ਹਮਤੀ 24.03.2020,  29.03.2020 ,  14.04.2020 ,  

15.04.2020 ਅਤ ੇ01.05.2020    ੇਸਮਸੰਹਿਅਕ ਆ ੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨ;  

ਜ ੋਂ ਹਕ,  ਇਸ ਆ ੇਸ਼  ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਹ ਸ਼ਾ-ਹਨਰ ੇਸ਼ਾਂ ਹਵਿੱਚ ਿੋਰ ਕੀਤ ੇਗ੍ਏ ਪਰਾਵਧਾਨ   ੇ ਇਲਾਵਾ ,  ਆਪ ਾ ਪਰਬੰਧਨ ਐਕਟ,  2005  ੀ 
ਧਾਰਾ 10 (2)  (ਠ)  ਤਹਿਤ ,  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ  ੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗ੍ਏ ਸਾਰੇ ਆ ੇਸ਼ 18.05.2020 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਨਿੀਂ 
ਰਹਿਣਗ੍ੇ;  

ਜ ੋਂ ਹਕ,  ਆਪ ਾ ਪਰਬੰਧਨ ਐਕਟ,  2005  ੀ ਧਾਰਾ 6 (2)  (ਝ)   ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂ ਾ ਪਰਯੋਗ੍ ਕਰ  ੇਿੋਏ ,  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪ ਾ 
ਪਰਬੰਧਨ ਅਥਾਹਰਟੀ ਨੇ ਹਮਤੀ 17.05.2020  ਾ ਆ ੇਸ਼ ਸੰਹਿਆ. 1-29/2020 - ਪੀਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿੈ ,  ਹਜਸ ਹਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ    ੇਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨ ੰ  ਇਿ ਹਨਰ ੇਸ਼ ਹ ਿੱਤਾ ਹਗ੍ਆ ਿ ੈਹਕ ਕੋਹਵਡ - 19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ    ੇ
ਉਪਾਅ  ੇਸ਼   ੇ ਸਾਰ ੇਹਿਿੱ ਹਸਆ ਂਹਵਿੱਚ ਹਮਤੀ 31.05.2020  ੀ ਿੋਰ ਹਮਆ  ਤਿੱਕ ਲਾਗ੍  ਰਿੱਿ ੇਜਾਣ ;   

ਇਸ ਲਈ ਿੁਣ,  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪ ਾ ਪਰਬੰਧਨ ਅਥਾਹਰਟੀ    ੇਹਮਤੀ 17.05.2020   ੇ ਉਕਤ ਆ ੇਸ਼  ੇ ਹਨਰ ੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ,  ਅਤੇ ਆਪ ਾ 
ਪਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ,  2005  ੀ ਧਾਰਾ 10 (2)  (ਠ)  ਤਹਿਤ ਪਰ ਿੱਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ  ਾ ਪਰਯੋਗ੍ ਕਰ ੇ ਿੋਏ ,  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ  
 ੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ    ੇਰ ਪ ਹਵਿੱਚ ਹਨਮਨ ਿਸਤਾਿਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ    ੇਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਹਲਆਂ/ਹਵਭਾਗ੍ਾਂ,  ਰਾਜ/ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪਰ ੇਸ਼ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ/ ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪਰ ੇਸ਼ ਅਥਾਹਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ,  ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗ੍  ਕੀਤੇ ਜਾਣ   ੇ ਹਨਰ ੇਸ਼ ਇਸ  ਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ  ੇ
ਿਨ ਹਕ ਕੋਹਵਡ - 19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ  ੇ ਉਪਾਅ ਇਸ ਆ ੇਸ਼   ੇਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਹ ਸ਼ਾ-ਹਨਰ ੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ,  ਹਮਤੀ 
18.05.2020 ਤੋਂ ਹਮਤੀ 31.05.2020  ੀ ਹਮਆ  ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗ੍ੇ ।         

ਹਸਤਾਖਰ/-                                                                                               
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਹ ਸਕੱਤਰ

  
ਸੇਵਾ ਹਵਿੇ :  

1 .  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ   ੇ ਮੰਤਰਾਹਲਆਂ/ਹਵਭਾਗ੍ਾਂ   ੇ ਸਕਿੱਤਰ ।  

2 .  ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪਰ ੇਸ਼ਾਂ  ੇ ਮੁਿੱ ਿ ਸਕਿੱਤਰ/ਪਰਸ਼ਾਸਕ  ( ਨਿੱ ਥੀ ਸ ਚੀ  ੇ ਅਨੁਸਾਰ )  

ਕਾਪੀ ਹਨਮਨਹਲਹਿਤ ਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਗ੍ਈ:  

i .  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ  ੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ।  

ii .  ਮੈਂਬਰ ਸਕਿੱਤਰ ,  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪ ਾ ਪਰਬੰਧਨ ਅਥਾਹਰਟੀ ।  

  

 

 

 

 



ਦੇਸ਼ ਹ ੱਚ ਹਿਤੀ 31.05.2020 ਤੱਕ ਕੋਹ ਡ - 19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ,   ਦੇ ਿੰਤਰਾਹਲਆਂ/ਹ ਭਾਗ੍ਾਂ 
ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਥਾਹਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਉਪ੍ਾ ਾਂ 

ਨਾਲ ਸਬੰਹਿਤ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼।  

 [ ਗ੍ਰਹਹ ਿੰਤਰਾਲੇ  ਦ ੇਹਿਤੀ 17 ਿਈ ,  2020  ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਸੰਹਖਆ  40-3/2020-ਡੀਐੱਿ-।  (ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ]  

1 .  ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਿਤੀ 31 ਿਈ ,  2020 ਤੱਕ ਲਾਗ੍ੂ ਰਹੇਗ੍ਾ ।   

2 .  ਪ੍ੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਹ ੱਚ ਹਨਿਨਹਲਹਖਤ ਗ੍ਤੀਹ ਿੀਆਂ  ਰਹਜਤ ਰਹਹਣਗ੍ੀਆਂ :   

i .  ਯਾਤਰੀਆਂ  ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲ  ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ।   

ii .  ਘਰੇਲ  ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ,  ਘਰੇਲ  ਏਅਰ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਹਿਆ ਪਰਯੋਜਨਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 

 ੀ ਆਹਗ੍ਆ ਪਰਾਪਤ ਿੋਰ ਪਰਯੋਜਨਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ,  ਮਟੈਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ।   

iii .  ਸਕ ਲ,  ਕਾਲਜ, ਹਵਿੱ ਹ ਅਕ/ਟਰੇਹਨੰਗ੍/ਕੋਹਚੰਗ੍ ਸੰਸਥਾਨ ਆਹ  ਬੰ  ਰਹਿਣਗ੍।  ਔਨਲਾਈਨ 

/ਹਡਸਟੈਂਸ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਆਹਗ੍ਆ ਰਿੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਪਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ।   

iv .  ਿੋਟਲ,  ਰੈਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਰਾਿੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰ  ਰਹਿਣਗ੍ੀਆਂ।  
ਹਸਿਤ/ਪੁਹਲਸ/ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਂ/ਹਸਿਤ   ੇਿਭਾਲ਼ ਵਰਕਰਾਂ/ਟ ਹਰਸਟਾਂ ਸਹਿਤ ਫਸ ੇ ਿੋਏ 
ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੁਹਵਧਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ   ੇ ਉਪਯੋਗ੍  ੀ ਆਹਗ੍ਆ 

ਿੋਵੇਗ੍ੀ।  ਬਸ ਹਡਪ ,  ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ੇਿਵਾਈ ਅਿੱ ਹਡਆਂ ਉੱਤ ੇਕੈਂਟੀਨ ਚਲਾਉਣ  ੀ ਆਹਗ੍ਆ ਿੋਵੇਗ੍ੀ।  
ਰੈਸਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੋਜਨ ਪ ਾਰਥਾਂ ਿੋਮ ਹਡਹਲਵਰੀ ਲਈ ਹਕਚਨ ਚਲਾਉਣ  ੀ ਆਹਗ੍ਆ ਿੋਵੇਗ੍ੀ ।   
v . ਸਾਰੇ ਹਸਨੇਮਾ ਿਾਲ,  ਸ਼ਾਹਪੰਗ੍ ਮਾਲ,  ਹਜਮ ,  ਸਵੀਹਮੰਗ੍ ਪ ਲ ,  ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ,  ਹਥਏਟਰ ,  ਬਾਰ 

ਅਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ,  ਬੈਠਕ ਿਾਲ ਅਤ ੇਇੰਜ ਿੀ ਿੋਰ ਸਥਾਨ ਬੰ  ਰਹਿਣਗ੍ੇ।  ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤ ੇ

ਸਟੇਡੀਅਮ ਿੋਲਹਣ  ੀ ਆਹਗ੍ਆ ਿੋਵੇਗ੍ੀ ;  ਜ ਹਕ ,   ਰਸ਼ਕਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਥ ੇਆਉਣ  ੀ ਆਹਗ੍ਆ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗ੍ੀ।   

vi.     ਸਾਰੇ ਸਮਾਹਜਕ/ਰਾਜਨੀਤਕ/ਸਪੋਰਟਸ/ਮਨੋਰੰਜਨ/ਹਵਿੱ ਹ ਅਕ/ਸਿੱ ਹਭਆਚਾਰਕ/ਧਾਰਹਮਕ 

ਕਾਰਜ/ਿੋਰ  ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿੱਡੇ ਇਕਿੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰ ੀ ਰਿੇਗ੍ੀ।  

vii .  ਸਾਰੇ ਧਾਰਹਮਕ ਸਥਲਾਂ/ਪ ਜਾ ਸਥਲਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰ  ਰਿੱ ਹਿਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ।  ਧਾਰਹਮਕ ਸਭਾਵਾਂ 

‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਿੇਗ੍ੀ।   

3 .  ਕੰਟੈਨਿੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ,  ਹਨਿਨਹਲਹਖਤ ਗ੍ਤੀਹ ਿੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪਾਬੰ ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਹਗ੍ਆ ਹੋ ੇਗ੍ੀ  
:   

i .  ਸਾਰੇ ਰਾਜ  (ਰਾਜਾਂ)/ ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪਰ ੇਸ਼ (ਪਰ ੇਸ਼ਾਂ)  ੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਵਾਿਨਾਂ ਅਤ ੇ

ਬਿੱਸਾਂ  ਾ ਇਿੱਕ ਰਾਜ  ਤੋਂ   ਜੇ ਰਾਜ ਹਵਿੱਚ ਆਵਾਗ੍ਮਨ।  

ii .  ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪਰ ੇਸ਼ਾਂ  ੁਆਰਾ ਲਏ ਗ੍ਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨਸੁਾਰ ,  ਯਾਤਰੀ ਵਾਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਸਾਂ  ਾ     

ਰਾਜ   ੇ ਅੰ ਰ ਆਵਾਗ੍ਮਨ।   

iii .  ਅਨੁਲਗ੍-। ਹਵਿੱਚ ਕੀਤ ੇ ਗ੍ਏ ਉਲੇਿ  ੇ ਅਨੁਸਾਰ,  ਲੋਕਾਂ  ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਹਮਆਰੀ ਪਰਚਾਲਨ 

ਪਰਹਕਹਰਆਵਾਂ  (ਐੱਸਓਪੀ)  ਲਾਗ੍  ਰਹਿਣਗ੍ੀਆਂ। 

 

 

 

4. ਕੋਹ ਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਨਰਦੇਸ਼ 



ਅਨੁਲਗ੍-II ਹਵਿੱਚ  ਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਹਵਡ-19  ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਨਰ ੇਸ਼ਾਂ  ਾ ਪ ਰੇ  ੇਸ਼ ਹਵਿੱਚ ਪਾਲਣ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। 

5.  ਕੰਟੇਨਿੈਂਟ, ਬਫਰ, ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ 

i. ਹਸਿਤ ਅਤ ੇਪਹਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ੁਆਰਾ  ਿੱਸੇ ਗ੍ਏ ਮਾਨ ੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਹਧਆਨ ਹਵਿੱਚ ਰਿੱਿ ੇ ਿੋਏ 
ਸਬੰਹਧਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪਰ ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ  ੁਆਰਾ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ। 

ii. ਹਜ਼ਲਹਾ ਅਥਾਹਰਟੀਆਂ  ੁਆਰਾ ਰੈੱਡ ਅਤ ੇਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ  ੇ ਅੰ ਰ, ਕੰਟਨੇਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ  ੀ ਿਿੱ ਬੰ ੀ, ਹਸਿਤ ਅਤ ੇ
ਪਹਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ  ੇ ਹ ਸ਼ਾ-ਹਨਰ ਸ਼ੇਾਂ ਨ ੰ  ਹਧਆਨ ਹਵਿੱਚ ਰਿੱਿ ੇ ਿੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। 

iii. ਕੰਟਨੇਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਜ਼ਰ ਰੀ ਗ੍ਤੀਹਵਧੀਆਂ  ੀ ਆਹਗ੍ਆ ਿੋਵੇਗ੍ੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਹਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ  ੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰ ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ। ਇਿੱ ਥੇ ਕੇਵਲ ਹਚਹਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਵਸਤਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ  ੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਸਬੰਹਧਤ ਲੋਕਾਂ  ੀ ਆਵਾਜਾਈ  ੀ ਆਹਗ੍ਆ ਰਿੇਗ੍ੀ। ਉਹਚਤ ਪਰਯੋਜਨ 
ਲਈ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ  ੇ ਹ ਸ਼ਾ-ਹਨਰ ਸ਼ੇਾਂ ਨ ੰ  ਹਧਆਨ ਹਵਿੱਚ ਰਿੱ ਹਿਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। 

iv. ਕੰਟਨੇਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਹਵਿੱਚ ਗ੍ਹਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਹਸੰਗ੍, ਿਾਊਸ ਟ  ਿਾਊਸ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਰ ਕਲੀਹਨਕਲ 
ਇੰਟਰਵੈਂਨਸ਼ਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ੍ੇ। 

6. ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਹਫਊ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਗ੍ਤੀਹਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ  ਰਹਮਆਨ ਲੋਕਾਂ  ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ 
ਵਰਹਜਤ ਰਿੇਗ੍ੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਹਰਟੀ, ਕਾਨ ੰ ਨ  ੇ ਉਹਚਤ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ  ੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੇ ਸੰਪ ਰਨ ਅਹਧਕਾਰ ਿੇਤਰ 
ਹਵਿੱਚ ਆ ੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ  ੰਡ ਪਰਹਕਹਰਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ)  ੀ ਧਾਰਾ 144  ੇ ਅਧੀਨ ਮਨਾਿੀ  ੇ ਿੁਕਮ 
(ਕਰਹਫਊ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਗ੍ੇ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ  ਾ  ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਪਾਲਣ ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰਨਗ੍ੇ। 

7. ਕਿਜ਼ੋਰ ਹ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ 

65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਹਧਕ ਉਮਰ  ੇ ਹਵਅਕਤੀ, ਿੋਰ ਰੋਗ੍ਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਵਅਕਤੀ, ਗ੍ਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤ ੇ10 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਘਿੱਟ ਉਮਰ  ੇ ਬਿੱਚੇ ਘਰ ਿੀ ਰਹਿਣਗ੍ੇ। ਉਿ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਪਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਿੀ ਬਾਿਰ ਜਾ ਸਕ ੇ 
ਿਨ। 

8. ਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ  ਰਹਜਤ ਕੀਤੀਆ ਂਗ੍ਈਆ ਂਗ੍ਤੀਹ ਿੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਤੀਹ ਿੀਆਂ ਦੀ 
ਆਹਗ੍ਆ ਹੋ ੇਗ੍ੀ। 

ਤਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਟੇਨਿੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਹ ੱਚ ਕੇ ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗ੍ਤੀਹ ਿੀਆਂ ਦੀ ਆਹਗ੍ਆ ਹੋ ੇਗ੍ੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਉੱਪ੍ਰ 
ਪੈ੍ਰਾ 5 (iii) ਹ ੱਚ ਕੀਤਾ ਹਗ੍ਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾ ਾ, ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪ੍ਣੀ ਸਹਥਤੀ ਦੇ ਿੱੁਲਾਂਕਣ ਦ ੇਅਿਾਰ ’ਤੇ ਹ ਹਭੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਹ ੱਚ 
ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਤੀਹ ਿੀਆਂ ਨੰੂ  ਰਹਜਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

9.  ਆਰੋਗ੍ਯ ਸੇਤ ੂਦੀ  ਰਤੋਂ 

i.  ਆਰੋਗ੍ਯ ਸੇਤ  ਸੰਕਰਮਣ   ੇਸੰਭਾਹਵਤ ਖ਼ਤਰੇ  ਾ ਸ਼ੁਰ  ਹਵਿੱਚ ਿੀ ਪਤਾ ਲਗ੍ਾਉਣ ਹਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ੀ ਿੈ 
ਅਤੇ ਇਿ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਹਿਆ ਕਵਚ  ੇ ਰ ਪ ਹਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ੀ ਿੈ। 



ii.    ਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਲਾਂ ਹਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱ ਹਿਆ ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰਨ   ੇਉ ੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਨਯੁਕਤੀਕਾਰ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਪਰਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਿ ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰਨ ਹਕ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿੱਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
 ੁਆਰਾ ਆਰੋਗ੍ਯ ਸੇਤ  ਨ ੰ  ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਹਲਆ ਹਗ੍ਆ ਿੈ। 

iii.  ਹਜ਼ਲਹਾ ਅਥਾਹਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਸਲਾਿ  ੇਣ ਹਕ ਉਿ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰੋਗ੍ਯ ਸੇਤ  
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਪ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਿਤ ਸਹਥਤੀ ਨ ੰ  ਹਨਯਹਮਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਅਿੱਪਡੇਟ 
ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋਿਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ ’ਤ ੇਹਚਹਕਤਸਾ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਵਿੱਚ ਸੁਹਵਧਾ ਿੋਵੇਗ੍ੀ। 

10. ਕੁਝ ਿਾਿਹਲਆਂ ਹ ੱਚ ਹ ਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ  ਸਤਾਂ ਨੰੂ ਹਲਆਉਣ-ਹਲਜਾਣ ਲਈ ਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਨਰਦੇਸ਼ 

i.  ਸਾਰੇ ਰਾਜ/ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪਰ ੇਸ਼ ਹਚਹਕਤਸਾ  ੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਸਫ਼ਾਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਨ ੰ  ਹਬਨਾ ਹਕਸੇ ਰੋਕ  ੇ ਇਿੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ   ਜੇ ਰਾਜ  ੇ ਅੰ ਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ  ੇਣਗ੍ੇ। 

ii.  ਸਾਰ ਰਾਜ / ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪਰ ੇਸ਼ ਿਾਲੀ ਟਰਿੱ ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰਹਾਂ  ੇ ਮਾਲ / ਕਾਰਗ੍ੋ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ   ਜੇ 
ਰਾਜ ਹਵਿੱਚ ਹਲਜਾਣ- ਹਲਆਉਣ  ੇਣਗ੍ੇ।  

iii.   ਕੋਈ ਰਾਜ/ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪਰ ਸ਼ੇ ਗ੍ੁਆਂਢੀ  ੇਸ਼ਾਂ   ੇਨਾਲ ਿੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ  ੇ ਅਧੀਨ, ਭ -ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਿੋਣ  ਵਾਲੇ 
ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਹਕਸੇ ਤਰਹਾਂ  ੇ ਸਮਾਨ/ਕਾਰਗ੍ੋ  ੇ ਆਵਾਗ੍ਮਨ ਨ ੰ  ਨਿੀਂ ਰੋਕੇਗ੍ਾ। 

11.  ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗ੍ ੂਕਰਨਾ 

i.   ਰਾਜ/ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪਰ ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਾ ਪਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005  ੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਇਨਹ ਾਂ 
ਹ ਸ਼ਾ-ਹਨਰ ੇਸ਼ਾਂ ਹਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਢਿੱਲ ਨਿੀਂ  ੇਣਗ੍।ੇ  

ii.   ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਲਹਾ ਮੈਹਜਸਟਰੇਟ ਇਨਹ ਾਂ ਉਕਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗ੍  ਕਰਨਗ੍ੇ। 

iii. ਇਨਹ ਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ੍  ਕਰਨ  ੇ ਉ ੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਲਹਾ ਮੈਹਜਸਟਰੇਟ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਹਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ 
ਹਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਹਜਸਟਰਟੇਾਂ  ੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨਗ੍ੇ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ 
ਅਹਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਹਵਿੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗ੍  ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਿੋਣਗ੍ੇ। 

12.  ਦੰਡਾਤਿਕ ਪ੍ਰਾ ਿਾਨ  

ਇਨਹ ਾਂ ਉਪਾਵਾਂ  ਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ  ੇ ਹਵਰੁਿੱ ਧ ਭਾਰਤੀ  ੰਡ ਸੰਹਿਤਾ  ੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ ਯਥਾ ਲਾਗ੍  ਿੋਰ ਹਕਸੇ 
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ  ੇ ਤਹਿਤ ਹਵਹਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ  ੇ ਅਹਤਹਰਕਤ, ਆਪ ਾ ਪਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005  ੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 
60  ੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ। 

ਿਸਤਾਿਰ/- 

ਕੇਂ ਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕਿੱਤਰ 



                    

ਅਨੁਲਗ੍ - I 

 

ਗ੍ਰਹਹ ਿੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਹਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਾਂ (ਐੱਸਓਪ੍ੀ) 

i. ਭਾਰਤ ਹਵਿੱਚ ਹਵ ੇਸ਼ੀ ਨਾਗ੍ਹਰਕਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਹਜਟ ਪਰਬੰਧਾਂ  ਬਾਰੇ , ਹਮਤੀ 2 ਅਪਰੈਲ, 2020  ੇ ਆ ੇਸ਼ 

 ੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਐੱਸਓਪੀ। 
ii. ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪਰ ੇਸ਼ਾਂ  ੇ ਅੰ ਰ ਫਸੇ ਿੋਏ ਮਜ਼  ਰਾਂ  ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਹਸਤ 

ਪਰ ੇਸ਼ਾਂ ਹਵਿੱਚ ਆਵਾਗ੍ਮਨ ਬਾਰੇ, ਹਮਤੀ 19 ਅਪਰੈਲ, 2020  ੇ ਆ ੇਸ਼ਾਂ  ੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ 

ਐੱਸਓਪੀ। 
iii. ਭਾਰਤੀ ਸੀਫੇਅਰਰ  ੇ ਸਾਈਨ-ਔਨ ਅਤੇ, ਸਾਈਨ ਔਫ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਹਮਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ, 2020  ੇ 

ਆ ੇਸ਼  ੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਐੱਸਓਪੀ। 
iv. ਫਸੇ ਿੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼  ਰਾਂ, ਤੀਰਥਯਾਤਰੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਹਵਹ ਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਹਵਅਕਤੀਆਂ 

 ੇ ਆਵਾਗ੍ਮਨ ਬਾਰੇ, ਹਮਤੀ 29 ਅਪਰਲੈ, 2020  ੇ ਆ ੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਮਤੀ 1 ਮਈ, 2020  ੇ ਆ ੇਸ਼ 
 ੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਐੱਸਓਪੀ। 

v.  ੇਸ਼  ੇ ਬਾਿਰ ਫਸੇ ਿੋਏ ਨਾਗ੍ਹਰਕਾਂ  ੇ ਆਵਾਗ੍ਮਨ ਅਤੇ ਸਬੰਹਧਤ ਹਵਅਕਤੀਆਂ  ੀ ਹਵ ੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ 
ਬਾਰੇ, ਹਮਤੀ 05 ਮਈ, 2020  ੇ ਆ ੇਸ਼  ੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਐੱਸਓਪੀ। 

vi. ਟਰੇਨ  ੁਆਰਾ ਹਵਅਕਤੀਆਂ  ੇ ਆਵਾਗ੍ਮਨ ਬਾਰੇ, ਹਮਤੀ 11 ਮਈ, 2020  ੇ ਆ ੇਸ਼  ੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਐੱਸਓਪੀ। 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਅਨੁਲਗ੍-।। 

ਕੋਹ ਡ 19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਨਰਦੇਸ਼ 

i.   ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੇਸਕਵਰ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 

ii.  ਜਨਤਕ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਲਾਂ ਹਵਿੱਚ ਥੁਿੱਕਣਾ, ਰਾਜ/ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਹਸਤ ਪਰ ੇਸ਼  ੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਹਰਟੀਆਂ  ੁਆਰਾ 

ਬਣਾਏ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ, ਹਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗ੍ ਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਥਾ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ  ੰਡਯੋਗ੍ ਿੋਵੇਗ੍ਾ। 

iii. ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ  ੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹਡਸਟੈਂਹਸੰਗ੍  ਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। 

iv. ਹਵਆਿ ਸਮਾਰੋਿ ਹਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਹਡਸਟੈਂਹਸੰਗ੍ ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਅਹਧਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ  ੀ 

ਆਹਗ੍ਆ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗ੍ੀ। 

v. ਅੰਹਤਮ ਸੰਸਕਾਰ/ ਅੰਹਤਮ ਰਸਮਾਂ  ੇ  ੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਹਡਸਟੈਂਹਸੰਗ੍ ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਅਹਧਕ 

ਲੋਕਾਂ  ੀ ਆਹਗ੍ਆ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗ੍ੀ। 

vi. ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਾਨ, ਗ੍ੁਟਕਾ, ਤੰਬਾਕ  ਆਹ   ੇ ਸੇਵਨ  ੀ ਆਹਗ੍ਆ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

vii.  ੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਾਿਕਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 6 ਫੁਿੱ ਟ (2 ਗ੍ਜ਼ ਕੀ   ਰੀ) ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਵੀ 

 ੁਕਾਨ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ ਅਹਧਕ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਿੋਣ  ੀ ਆਹਗ੍ਆ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗ੍ੀ। 

ਕਾਰਜ ਸਥਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਤਹਰਕਤ ਹਨਰਦੇਸ਼ 

viii. ਹਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ, ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਿੋਮ  ੀ ਪਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀ ੀ ਿੈ। 

ix.  ਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਾਰਜ ਸਥਲਾਂ,  ੁਕਾਨਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉ ਯੋਹਗ੍ਕ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅ ਾਹਰਆਂ ਹਵਿੱਚ ਕਾਰਜ/ਹਕਿੱ ਤੇ  ੇ 

ਅਲਿੱ ਗ੍-ਅਲਿੱ ਗ੍ ਸਮੇਂ  ਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇ੍ਾ। 

x. ਸਾਰੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਹਨਕਾਸ ਸਥਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਹਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਸਕੈਹਨੰਗ੍, ਿਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ  ੀ 

ਹਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ। 

xi. ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਥਲਾਂ, ਜਨ ਸੁਹਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਰਵਾਹਜ਼ਆਂ  ੇ ਿੈਂਡਲ ਆਹ  ਹਜਿੇ ਮਾਨਵ ਸੰਪਰਕ ਹਵਿੱਚ ਆਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ  ਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਇਿ ਿਰ ਹਸ਼ਫਟ  ੇ 
ਬਾਅ  ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ।  

xii. ਕਾਰਜ ਸਥਲਾਂ  ੇ ਸਾਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਵਅਕਤੀ ਮਜ਼  ਰਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਉਹਚਤ   ਰੀ, ਹਸ਼ਫਟਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਉਹਚਤ 
ਅੰਤਰਾਲ, ਸਟਾਫ  ੇ ਲੰਚ ਬਰੇਕ  ੇ ਅਲਿੱ ਗ੍-ਅਲਿੱ ਗ੍ ਸਮੇਂ ਆਹ   ੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹਡਸਟੈਂਹਸੰਗ੍ ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰਨਗ੍ੇ। 

***** 

 

 



ਅਨੁਲਗ੍-।।। 

ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪ੍ਾ ਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਅਪ੍ਰਾਿ ਕਰਨ ‘ਤ ੇਦੰਡ 

ਓ.    ਆਪ੍ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਿਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 

51. ਰੁਕਾ ਟ ਪ੍ਾਉਣ, ਆਹਦ ਲਈ ਦੰਡ - ਜੋ ਕੋਈ, ਹਬਨਾ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ, 

ਓ.  ਕੇਂ ਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ  ੇ ਹਕਸੇ ਅਹਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਹਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ 
ਅਥਾਹਰਟੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ਲਹਾ ਅਥਾਹਰਟੀ  ੁਆਰਾ ਅਹਧਕਾਹਰਤ ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਸ   ੇਕਾਰਜਾਂ   ੇ
ਹਨਪਟਾਰੇ ਹਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗ੍ਾ; ਜਾਂ 

ਅ.    ਇਸ ਐਕਟ  ੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂ ਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ਲਹਾ ਅਥਾਹਰਟੀ 
 ੁਆਰਾ, ਕੇਂ ਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉਸ  ੇ ਵਿੱਲੋਂ ਹ ਿੱਤੇ ਗ੍ਏ ਹਕਸ ੇ
ਹਨਰ ੇਸ਼  ਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗ੍ਾ; 

ਉਿ  ੋਸ਼ੀ ਹਸਿੱ ਧ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਕੈ  ‘ਚ, ਹਜਸ  ੀ ਹਮਆ  ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਤਿੱਕ ਿੋ ਸਕ ੀ ਿੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ  ੋਵਾਂ ਨਾਲ,  ੰਡਯੋਗ੍ 
ਿੋਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਅਹਜਿੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਹਨਰ ੇਸ਼  ਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ  ੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨ  ੀ ਿਾਨੀ ਿੰੁ ੀ ਿੈ 
ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ  ੇ  ਲਈ ਹਜ਼ਆ ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈ ਾ ਿੰੁ ਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ  ੋਸ਼ੀ ਹਸਿੱ ਧ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਕੈ  ‘ਚ, ਹਜਸ  ੀ ਅਵਧੀ  ੋ ਸਾਲ ਤਿੱਕ  ੀ 
ਿੋ ਸਕੇਗ੍ੀ,  ੰਡਯਗੋ੍ ਿੋਵੇਗ੍ਾ। 

52. ਝੂਠੇ ਦਾਅ ੇ ਲਈ ਦੰਡ - ਜੇ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਣ-ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਕੇਂ ਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਹਰਟੀ, ਰਾਜ 
ਅਥਾਹਰਟੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ਲਹਾ ਅਥਾਹਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪ ਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰਾਿਤ, ਸਿਾਇਤਾ, ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਨਰ-ਹਨਰਮਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਫਾਇ  ੇ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਜਿਾ  ਾਵਾ ਕਰੇਗ੍ਾ ਹਜਸ ਬਾਰੇ ਉਿ ਇਿ ਜਾਣ ਾ ਿੈ ਜਾਂ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ  ਾ ਉਸ  ੇ ਪਾਸ ਕਾਰਨ 
ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਝ ਠਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ  ੋਸ਼ੀ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਕੈ  ‘ਚ, ਹਜਸ  ੀ ਹਮਆ   ੋ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਕ  ੀ ਿੋ ਸਕੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ, 
 ੰਡਯੋਗ੍ ਿੋਵੇਗ੍ਾ।  

53. ਿਨ ਜਾਂ ਸਿੱਗ੍ਰੀ ਆਹਦ ਦੀ ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਲਈ ਦੰਡ - ਜੋ ਕੋਈ, ਹਜਸ ਨ ੰ  ਹਕਸੇ ਆਪ ਾ  ੇ ਿ ਸ਼ੇ  ੀ ਸਹਥਤੀ, ਜਾਂ ਆਪ ਾ 
ਹਵਿੱਚ ਰਾਿਤ ਪਿੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਾਨਤ, ਕੋਈ ਧਨ ਜਾਂ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗ੍ਈ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਨ ਜਾਂ ਮਾਲ ਉਸ  ੀ 
ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਹਨਗ੍ਰਾਨੀ (dominion) ਹਵਿੱਚ ਿੈ ਅਤ ੇਉਿ ਅਹਜਿੇ ਧਨ ਜਾਂ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਜਾਂ ਉਸ   ੇਹਕਸੇ ਭਾਗ੍  ੀ  ੁਰਉਪਯੋਗ੍ 
ਕਰੇਗ੍ਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿੁ   ੇ ਉਪਯੋਗ੍  ੇ ਲਈ ਉਪਯੋਜਨ ਕਰੇਗ੍ਾ ਜਾਂ ਉਸ  ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗ੍ਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਹਕਸੇ ਿੋਰ 
ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਅਹਜਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਤਾਂ ਉਿ  ੋਸ਼ ਹਸਿੱ ਧ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ  ਹਵਿੱਚ, ਹਜਸ  ੀ ਹਮਆ   ੋ ਸਾਲ ਤਿੱਕ 
 ੀ ਿੋ ਸਕੇਗ੍ੀ ਅਤ ੇਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ,  ੰਡਯੋਗ੍ ਿੋਵੇਗ੍ਾ।  

54. ਝੂਠੀ ਚੇਤਾ ਨੀ ਲਈ ਦੰਡ- ਜੇ ਕੋਈ, ਹਕਸੇ ਆਪ ਾ ਜਾਂ ਉਸ  ੀ ਗੰ੍ਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਉਸ  ੇ ਪਹਰਣਾਮ  ੇ ਸਬੰਧ ਹਵਿੱਚ 
ਆਤੰਹਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝ ਠੀ ਸੰਕਟ-ਸ ਚਨਾ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹ ੰ ਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ  ੋਸ਼ ਹਸਿੱ ਧ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ ਹਵਿੱਚ, ਹਜਸ  ੀ ਹਮਆ  
ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਤਿੱਕ ਿੋ ਸਕੇਗ੍ੀ ਜਾਂ ਜੁਰਾਮਨੇ ਨਾਲ,  ੰਡਯੋਗ੍ ਿੋਵੇਗ੍ਾ।  

55. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹ ਭਾਗ੍ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰਾਿ- (1) ਹਜਿੱ ਥੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਸਰਕਾਰ  ੇ ਹਕਸ ੇ ਹਵਭਾਗ੍ 
 ੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗ੍ਆ ਿੈ, ਉੱਥ ੇਹਵਭਾਗ੍  ੇ ਮੁਿੀ ਨ ੰ  ਅਹਜਿੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ  ੋਸ਼ੀ ਮੰਹਨਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤ ੇਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣ ੇ
ਹਵਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ  ੰਹਡਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾ ਭਾਗ੍ੀ ਿੋਵਗੇ੍ਾ, ਜ ੋਂ ਤਿੱਕ ਹਕ ਉਿ ਸਾਬਤ ਨਿੀਂ ਕਰ  ਹ ੰ ਾ ਹਕ 
ਅਪਰਾਧ ਉਸ  ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਕੀਤਾ ਹਗ੍ਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਹਜਿੇ ਅਪਰਾਧ  ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾ ਹਨਵਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਭ ਸਿੀ ਤਤਪਰਤਾ ਵਰਤੀ ਸੀ। 

(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਹਵਿੱਚ ਹਕਸੇ ਗ੍ਿੱਲ   ੇਿੰੁ ੇ ਿੋਏ ਵੀ, ਹਜਿੱਥ ੇਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਸਰਕਾਰ  ੇ ਹਕਸੇ ਹਵਭਾਗ੍ 
 ੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗ੍ਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸਾਬਤ ਿੋ ਜਾਂ ਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਅਪਰਾਧ ਹਵਭਾਗ੍  ੇ ਮੁਿੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਅਹਧਕਾਰੀ 
 ੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਜਾਂ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗ੍ਆ ਿੈ ਜਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ  ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ  ੀ ਹਕਸ ੇਅਣਗ੍ਹਿਲੀ   ੇ
ਕਾਰਨ ਮੰਹਨਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅਹਜਿਾ ਅਹਧਕਾਰੀ ਉਸ ਅਪਰਾਧ  ਾ  ੋਸ਼ੀ ਮੰਹਨਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ  ੰਹਡਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾ 
ਭਾਗ੍ੀ ਿੋਵੇਗ੍ਾ। 



56. ਅਹਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰਤੱ  ਪ੍ਾਲਣ ਹ ੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਉਸ  ੱਲੋਂ   ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪ੍ਬੰਿਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਪ੍ਰਤੀ ਿੌਨ 
ਸਹਹਿਤੀ- ਅਹਜਿਾ ਕੋਈ ਅਹਧਕਾਰੀ, ਹਜਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ  ੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ  ੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਰਤਿੱਵ ਲਗ੍ਾਇਆ ਹਗ੍ਆ ਿੈ 
ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ   ੇ ਕਰਤਿੱਵਾਂ  ਾ ਪਾਲਣ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗ੍ਾ ਜਾਂ ਿੁ  ਨ ੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਗ੍ ਕਰ 
ਲਵੇਗ੍ਾ ਤਾਂ, ਜ  ਤਿੱਕ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹਧਕਾਰੀ  ੀ ਹਲਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਲਈ ਿੋਵੇਗ੍ੀ ਜਾਂ ਉਸ 
 ੇ ਕੋਲ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨ  ਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਅਹਜਿੇ ਹਵਿੱਚ ਉਸ ਨ ੰ  ਕੈ  ‘ਚ, ਹਜਸ  ੀ ਹਮਆ  ਇਿੱਕ ਸਾਲ 
ਤਿੱਕ ਿੋ ਸਕੇਗ੍ੀ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾਲ,  ੰਡਯੋਗ੍ ਿੋਵੇਗ੍ਾ। 

57. ਿੰਗ੍ (requisitioning) ਦੇ ਸਬੰਿ ਹ ੱਚ ਹਕਸੇ  ੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੰਡ- ਜੇ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 
65 ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਹਕਸੇ ਵੀ ਆ ਸ਼ੇ  ਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇਗ੍ਾ ਤਾਂ, ਅਹਜਿੇ ਕੈ  ਨਾਲ, ਹਜਸ  ੀ ਹਮਆ  ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਤਿੱਕ  ੀ ਿੋ 
ਸਕ ੀ ਿੈ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ  ੋਵਾਂ ਨਾਲ,  ੰਡਯੋਗ੍ ਿੋਵੇਗ੍ਾ। 

58. ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰਾਿ- (1) ਹਜਿੱ ਥੇ ਇਸ ਐਕਟ  ੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ, ਹਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ 
 ੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗ੍ਆ ਿੈ, ਉੱਥ ੇਅਹਜਿਾ ਿਰੇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਨ ੰ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ   ੇਕਾਰੋਬਾਰ  ੇ 
ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ  ਾ ਇੰਚਾਰਜ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ੇ ਲਈ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਉਿ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ   ੇ
ਉਲੰਘਣ ਲਈ  ੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗ੍ੇ ਅਤ ੇਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਰੁਿੱ ਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਅਤੇ  ੰਹਡਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ  ੇ 
ਭਾਗ੍ੀ ਿੋਣਗ੍ੇ: 

ਪਰੰਤ  ਇਸ ਉਪਧਾਰਾ  ੀ ਕੋਈ ਗ੍ਿੱਲ ਹਕਸੇ ਅਹਜਿੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਇਸ ਐਕਟ ਹਵਿੱਚ ਉਪਬੰਹਧਤ ਹਕਸੇ  ੰਡ  ਾ ਭਾਗ੍ੀ ਨਿੀਂ 
ਬਣਾਵੇਗ੍ੀ ਜੇ ਉਿ ਸਾਬਤ ਕਰ ਹ ੰ ਾ ਿੈ ਹਕ ਅਪਰਾਧ ਉਸ  ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੇ ਹਬਨਾ ਕੀਤਾ ਹਗ੍ਆ ਸੀ ਜਾ ਉਸ ਨੇ ਅਹਜਿੇ 
ਅਪਰਾਧ  ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾ ਹਨਵਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਸਿੀ ਤਤਪਰਤਾ ਵਰਤੀ ਸੀ।  

(2) ਉਪਧਾਰਾ (1) ਹਵਿੱਚ ਹਕਸੇ ਗ੍ਿੱਲ   ੇਿੰੁ ੇ ਿੋਏ ਵੀ, ਹਜਿੱਥੇ ਇਸ ਐਕਟ  ੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹਕਸੇ ਕੰਪਨੀ  ੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 
ਹਗ੍ਆ ਿੈ ਅਤ ੇਇਿ ਸਾਹਬਤ ਿੋ ਜਾਂ ਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਅਪਰਾਧ ਕੰਪਨੀ   ੇ ਹਕਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਰਬੰਧਕ, ਸਕਿੱਤਰ ਜਾਂ ਿੋਰ 
ਅਹਧਕਾਰੀ  ੀ ਸਵੀਹਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗ੍ਆ ਿੈ ਜਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ  ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ  ੀ ਹਕਸ ੇ
ਅਣਗ੍ਹਿਲੀ  ੇ ਕਾਰਨ ਮੰਹਨਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਿੈ ਉੱਥੇ ਅਹਜਿੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਰਬੰਧਕ, ਸਕਿੱਤਰ ਜਾਂ ਿੋਰ ਅਹਧਕਾਰੀ ਉਸ ਅਪਰਾਧ 
 ਾ  ੋਸ਼ੀ ਮੰਹਨਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ  ੰਹਡਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾ ਭਾਗ੍ੀ ਿੋਵੋਗ੍ਾ।  

ਸਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ- ਇਸ ਧਾਰਾ  ੇ ਪਰਯੋਜਨ  ੇ ਲਈ- 

I. "ਕੰਪਨੀ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ ਿੈ ਅਤ ੇਇਸ  ੇ ਤਹਿਤ ਫਰਮ ਜਾਂ ਹਵਅਕਤੀਆਂ  ਾ ਿੋਰ ਸੰਗ੍ਮ ਵੀ ਿੈ; 

ਅਤੇ 

II. ਫਰਮ  ੇ ਸਬੰਧ ਹਵਿੱਚ "ਡਾਇਰੈਕਟਰ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਫਰਮ   ੇਭਾਗ੍ੀ ਾਰੀ ਤੋਂ ਿੈ। 

59.  ਅਹਭਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂ੍ਰ  ਿਨਜ਼ੂਰੀ- ਧਾਰਾ 55 ਅਤੇ 56  ੇ ਅਧੀਨ  ੰਡਯਗੋ੍ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਹਭਯੋਜਨ, ਯਥਾਸਹਥਤੀ, 
ਕੇਂ ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਹਜਿੀ ਸਰਕਾਰ  ੁਆਰਾ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਆ ੇਸ਼  ੁਆਰਾ ਇਸ ਨਹਮਤ 
ਅਹਧਕਾਹਰਤ ਹਕਸੇ ਅਹਧਕਾਰੀ  ੀ ਪ ਰਵ ਮਨਜ਼ ਰੀ  ੇ ਹਬਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। 

60.  ਅਪ੍ਰਾਿਾਂ ਦਾ ਸੰਹਗ੍ਆਨ (cognizance) - ਕੋਈ ਵੀ ਅ ਾਲਤ ਇਸ ਅਹਧਹਨਯਮ  ੇ ਅਧੀਨ ਹਕਸੇ ਅਪਰਾਧ  ਾ ਸੰਹਗ੍ਆਨ 
(cognizance) ਹਨਮਨਹਲਹਿਤ  ੁਆਰਾ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ   ੇਹਸਵਾਏ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗ੍ਾ- 

(ਕ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਹਰਟੀ, ਰਾਜ ਅਥਾਹਰਟੀ, ਕੇਂ ਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਹਜ਼ਲਹਾ ਅਥਾਹਰਟੀ ਜਾਂ, ਯਥਾਸਹਥਤੀ, ਉਸ 
ਅਹਧਕਾਹਰਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ  ੁਆਰਾ ਇਸ ਨਹਮਤ ਅਹਧਕਾਹਰਤ ਕੋਈ ਿੋਰ ਅਥਾਹਰਟੀ ਜਾਂ ਅਹਧਕਾਰੀ  ੁਆਰਾ, ਹਜਿੋ-ਹਜਿਾ ਵੀ 
ਕੇਸ ਿੋਵੇ; ਜਾਂ 



(ਿ)  ਅਹਜਿਾ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ, ਹਜਸ ਨੇ ਕਹਥਤ ਅਪਰਾਧ  ੀ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਹਰਟੀ, ਰਾਜ ਅਥਾਹਰਟੀ, ਕੇਂ ਰੀ ਸਰਕਾਰ, 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਹਜ਼ਲਹਾ ਅਥਾਹਰਟੀ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਹਰਟੀ ਜਾਂ ਅਹਧਹਕਰਤ ਹਕਸੇ ਪਰਾਹਧਕਾਰੀ ਜਾ ਅਹਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  
ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ  ੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ  ੀ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਹਵਧੀ ਹਵਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਤੀਿ ਹ ਨ  ੀ ਸ ਚਨਾ   ੇਹ ਿੱਤੀ ਿੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਖ.  ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਹਤਾ, 1860 ਦਾ ਿਾਰਾ 188 

188.  ਲੋਕ ਸੇ ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅ ੱਹਗ੍ਆ- ਜੋ ਕੋਈ ਇਿ ਜਾਣ ੇ ਿੋਏ ਹਕ ਉਿ ਅਹਜਿੇ 
ਲੋਕ ਸੇਵਕ  ੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਕਸੇ ਆ ੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਅਹਜਿੇ ਆ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਧੀਪ ਰਵਕ ਸਸ਼ਕਤ ਿੈ, ਕੋਈ 
ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਹਕਸੇ ਸੰਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ 
ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਹਗ੍ਆ ਿੈ, ਅਹਜਿੇ ਹਨਰ ੇਸ਼  ੀ ਅਵਿੱ ਹਗ੍ਆ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਜਾਂ ਅਹਜਿੀ ਅਵਿੱ ਹਗ੍ਆ 
ਹਵਧੀਪ ਰਵਕ ਹਨਯੋਹਜਤ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਰੁਕਾਵਟ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ 
ਨੁਕਸਾਨ  ੀ ਹਰਸਕ ਕਾਹਰਤ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਾਹਰਤ ਕਰਨ  ੀ ਪਰਵਰਤੀ ਰਿੱ ਿ ੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਿ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈ  ਨਾਲ ਹਜਸ 
 ੀ ਅਵਧੀ ਇਿੱਕ ਮਿੀਨੇ ਤਿੱਕ  ੀ ਿੋ ਸਕੇਗ੍ੀ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ, ਜੋ   ੋਸੌ ਰੁਪਏ ਤਿੱਕ  ਾ ਿੋ ਸਕ ਾ, ਜਾਂ  ੋਨਾ ਨਾਲ 
 ੰਹਡਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ; ਅਤੇ ਜੇ ਅਹਜਿੀ ਅਵਿੱ ਹਗ੍ਆ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ, ਹਸਿਤ ਜਾ ਿੇਮ ਨ ੰ  ਸੰਕਟ ਕਾਹਰਤ ਕਰੇ, ਜਾਂ 
ਕਾਹਰਤ ਕਰਨ  ੀ ਪਰਵਰਤੀ ਰਿੱ ਿ ੀ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲਵਾ ਜਾਂ  ੰਗ੍ਾ ਕਾਹਰਤ ਕਰ ੀ ਿੋਵ,ੇ ਜਾਂ ਕਾਹਰਤ ਕਰਨ  ੀ ਪਰਵਰਤੀ 
ਰਿੱ ਿ ੀ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਿ  ੋਨਾਂ ਹਵਿੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਭਾਂਤ  ੀ ਕੈ  ਨਾਲ ਹਜਸ  ੀ ਹਮਆ  ਛੇ ਮਿੀਨੇ ਤਿੱ ਕ  ੀ ਿੋ ਸਕੇਗ੍ੀ ਜਾਂ 
ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਿੱਕ ਿਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਿੱਕ  ਾ ਿੋ ਸਕੇਗ੍ਾ, ਜਾਂ  ੋਨਾਂ ਨਾਲ,  ੰਹਡਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। 

 

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ- ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਅਪਰਾਧੀ  ਾ ਇਰਾ ਾ ਅਪਿਾਨੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ  ਾ ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ   ੇਹਧਆਨ ਹਵਿੱਚ 
ਇਿ ਿੋਵੇ ਹਕ ਉਸ  ੀ ਅਵਿੱ ਹਗ੍ਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਿਾਨੀ ਿੋਣ  ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਹਚਤ ਿੈ ਹਕ ਹਜਸ ਆ ੇਸ਼  ੀ ਉਿ 
ਅਵਿੱ ਹਗ੍ਆ ਕਰ ਾ ਿੈ, ਉਸ ਆ ੇਸ਼  ਾ ਉਸ ਨ ੰ  ਹਗ੍ਆਨ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿ ਵੀ ਹਗ੍ਆਨ ਿੈ ਹਕ ਉਸ  ੇ ਅਵਿੱ ਹਗ੍ਆ ਨਾਲ ਅਪਿਾਨੀ 
ਉਤਪੰਨ ਿੰੁ ੀ ਜਾਂ ਿੋਣ  ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ।   

ਹ ਰਸ਼ਟਾਂਤ 

ਅਹਜਿੇ ਆ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਧਕਾਰਪਰਾਪਤ ਹਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ  ੁਆਰਾ ਇਿ ਹਨਰ ੇਸ਼ ਹ ੰ ੇ ਿੋਏ ਇਿੱਕ ਆ ੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤਾ ਹਗ੍ਆ ਿੈ ਹਕ ਇਿੱਕ ਧਾਰਹਮਕ ਜਲੁੂ ਸ ਇਿੱਕ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਗ੍ੁਜਰੇਗ੍ਾ। A ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਇਸ ਆ ਸ਼ੇ  ੀ 
ਅਵਿੱ ਹਗ੍ਆ ਕਰ ਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਹਜਸ ਨਾਲ  ੰਗ੍ੇ  ਾ ਿਤਰਾ ਿੰੁ ਾ ਿੈ। A ਨੇ ਇਸ ਿੰਡ ਹਵਿੱਚ ਪਹਰਭਾਹਸ਼ਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਿੈ।   


