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ਪਾਤੋਐਡੁਕਤੀਵਾਕਰੈਸੇਪਨੋਸਾਈਿਬਿਬਤਾ 

(Art. 3 DPR 235/2007) 
(deliberato dal C.d.I. in data ...delibera n.; approvato dal Consiglio di Istituto). 

ਅਿਬਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਰਤੀਿ◌◌ੱਧਤਾਵਾਂ ਿਬਵ ਬਕ ਨਵ ਪੀ ਹੀ ਦੀ ਬਸਿਖਾਈ ਅਤੇ ਬਸੱਬਖਆ, ਸਕੂਿ◌ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਿਰ, ਿ◌◌ ੋਪੀਟੀਓਐਫ 
ਬਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬਸਰਫ ਸਾਰੇ ਸਾਿਮ ਬਹੱਬਸਆਂ ਦੀ ਬ ਮੇਵਾਰ ਸਿਮ ੂ◌ੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਰ ਪਤ ਕੀਤੇ ਿ◌◌ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ 
ਦੁਆਰਾ ਬਵਸਸੇ ਫਰ ◌ਾ◌ਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਿ◌।  

ਸਕੂਿ◌ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿ◌ਣਾਉਣ ਿ◌ਈ ਵਚਿਨਧੱ ਹੈ: 

1. ਪਾਰ ਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹੇਿਠੇ ਸਕੈ ਡਰੀ ਸਕੂਿ◌ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਬਵਚ, ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਬਵਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸਾਈ,  

ਧਾਰਬਮਕ, ਨਿਸੀ, ਸਬਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਬਕ ਬਵਸਸੇਤਾਵਾਂ ਨੂ ਵਧਾਉਣ ਿ◌ਈ ਕੁ ◌ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁ ਬਡਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ. 
2. ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਿ◌ ਗੱਿ◌ਿ◌◌ਾਤ, ਸਬਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬਹਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਵਕਾਸ  

ਿ◌ਈ ਢੁਕਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ.  

3. ਇਕ ਪਰਭਾਵਸਾਿ◌◌ੀ, ਕੁਿਸ ਬਸਿਖਾਈ ਦੀ ਪੇਸਕਸ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਸੇਵ ੇਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦ ਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਬਤ ਨ ਸਾਿ◌◌ਾ◌ਂ ਦੀ ਬਸਿਖਾਈ 
ਦੀਪੇਸਕਸਬਸਿਖਾਈ-ਪਰਣਾਿ◌◌ੀਸ ਿ◌ਧ ◌ੀਸ ਸਥਾਦੇਅਨੁਸਾਰਪਰਦਾਨਕੀਤੀਗਈਹੈ.  

4. ਬਵਸਸੇ ਬਵਬਦਅਕ ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਿ◌◌ੇ ਸਾਰੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਿ◌ਈ ਬਸੱਖਣ ਦੇ ਅਬਧਕਾਰ ਦੀ ਗਰ ਟੀ. 
5. ਮੁਿ◌◌ਾ◌ਕਂਣ ਦੇ ਮਾਪਦਡ ◌ਾ◌ ਂਨੂ ਅਪਣਾ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਸਿਖਾਈ ਦੇ ਪਧੱ ਰਾਂ ਨਾਿ◌ ਿਸ ਬਧਤ ਬਵਆਬਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸੀ  

ਮੁਿ◌◌ਾ◌ਕਂਣ . 
6. ਹਰਕੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਦਾ ਅਬਧਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ, ਉਸਦੀ ਬਵਅਕਤੀਗਤਤਾ ਅਤੇ ਬਵਸਸੇਤਾ ਦਾ ਸਬਤਕਾਰ ਕਰਨਾ. 7. ਭੌਬਤਕ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰਬੱ ਖਆ ਅਤੇ ਬਿਡੀਿਟ ਤਕਨਾਿ◌◌ੋਿ◌◌ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਵਰਤ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ. 
8. ਬਨੱਿ◌ਤਾ ਦਾ ਅਬਧਕਾਰ.  

9. ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਨੂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿ◌◌ੱਬਚਆਂ ਦੀ ਸਕੂਿ◌ ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਿ◌◌ਾਰ,ੇ ਬਨਰ ਤਰ ਿ◌◌ਾਣਕਾਰੀ, ਿਬਥੇ ਮੌਿ◌◌ੂਦ ਹਨ: ਹਾ ਰੀ, ਨਤੀਿਬਆ,◌ ਂ
ਮੁਸਬਿਕਾਂ ਿਬਹ ◌ੀਆਂ ਉZਭਰ ਕ ੇਆਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਵਬਸਆਂ ਬਵਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀ, ਬਵਵਹਾਰ ਨਾਿ◌ ਿ◌◌ ੁ◌ ੇਪਬਿਹੂ.  
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10. ਿ◌◌ਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸਤਾ. 
11. ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਵਬਦਆਥਣਾ ਦੇ ਬਵਵਹਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਬਨਗਰਾਨੀ, ਧੱਕਸੇਾਹੀ, ਸਾਿਈਰ ਧੱਕਸੇਾਹੀ, ਤੋ -ਫੋ  

ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਿ◌ ਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਿ◌ਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵਚ ਰੋਕਥਾਮ, ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰ ਤ ਦਿਖਅ ਦਾ ◌ੀ ਕਰਨਾ. 12. ਸਟਾਫ 
ਦੁਆਰਾ ਨੈਬਤਕਤਾ ਦੇ ਬਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਿ◌ਣਾ. 
ਪਬਰਵਾਰਇਹਯਕੀਨੀਿ◌ਣਾਉਣਪਤਰ ◌ੀਵਚਿਨਧੱ ਹ:◌ ੈ
1. ਆਪਣੇ ਿ◌ਬੱ ਚਆਂ ਨੂ ਇਹ ਬਸਧਾਂਤ ਿ◌◌ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਕ ਸਕੂਿ◌ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਵਕਾਸ ਿ◌ਈ ਿ◌◌ੁਬਨਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.  

2. ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬਤਕਾਰ ਦੇ ਸਬਭਆਚਾਰ ਨੂ ਉਤਸਾਬਹਤ ਕਰ ੋਿ◌◌ੋ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਸਮਾਿ◌ਕ ਤਰ ੌ'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨਯਗੋ ਅਤੇ 
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਯਗੋ ਬਵਵਹਾਰ ਵੱਿ◌ ਬਨਰਦੇਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. 
3. ਅਬਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਬਮਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ,ੋ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਬਧਕਾਰ ਨੂ ਪਛਾਣੋ. 
4. ਆਪਣੇ ਿ◌◌ੱਚੇ ਨੂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਰਚੁਿਅ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਕੂਿ◌ ਦੀਆਂ ਬਨਯਮਾਂ ਬਵਚ ਬਸਿਵ ਿ◌◌ਾਈਫ ਦੇ ਬਨਯਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ 
ਿ◌ਈ ਿ◌◌ਾਗਰੂਕ ਕਰ.ੋ  

5. ਸਕੂਿ◌ ਦੀ ਬਸਿਖਾਈ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵ ਨੂ ਿ◌◌ਾਣੋ. 
6. ਸਕੂਿ◌ ਦੇ ਬਸਿਖਾਈ ਪਰੋਿ◌◌ਕੈਟ ਬਵਚ ਸਬਹਯੋਗ, ਅਸ ਿ◌ਿ◌◌ੀਆ,◌ ਂਮੀਬਟ ਗਾਂ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਿ◌◌ੈਣਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਿ◌ 
ਇਕ ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਉਣਾ. 
7. ਆਪਣੇ ਿ◌◌ੱਚੇ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਹਾ ਰੀ ਦੀ ਗਰ ਟੀ ਅਤੇ ਬਨਯ ਤਰਣ ਕਰ,ੋ ਗੈਰਹਾ ਰੀ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਬਵਦਾਇਗੀ ਨੂ ਅਿਸ ਬਵੱਚ ਰਰ ੂ◌ੀ 
ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ.ੋ  

8.ਅਬਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਿ◌ ਨਾਿ◌ ਬਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਖੱੁਿ◌◌ਾ ਰੱਖੋ , ਿਇੈਕਟਰਾਬਨਕ ਰਿਬਸਟਰ, ਪਰਦਰਬਸਤ ਸ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀ ਨੂ ਪ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਿ◌◌ੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮ ੇਬਸਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ.ੋ  

9. ਸਕੂਿ◌ ਦੇ ਕ ਮਾ ਬਵਚ ਆਪਣੇ ਿ◌◌ੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ.ੋ  

10. ਆਪਣੇ ਿ◌◌ੱਚੇ ਦੀ ਬਨੱਿ◌◌ੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਿ◌ ਨੂ ਯਕੀਨੀ ਿ◌ਣਾਓ.  

11. ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਬਗਆਨ ਿ◌ਈ ਿ◌◌ਾਭਦਾਇਕ ਿ◌◌ਾਣਕਾਰੀ ਬਦਓ.  
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12. ਆਪਣੇ ਿ◌◌ੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਿ◌ ਦੀ ਤਰਕ ੱ◌ੀ ਿ◌◌ਾਰ ੇਪਤਾ ਿ◌ਗਾਓ. 
13.ਬਸਧਾਂਤਿਕਾਂਬਨੱਿ◌◌ੀਸਮੱਬਸਆਵਾਂਦੇਮਾਿਮੇਬਵੱਚਅਬਧਆਪਕਾਂਅਤੇਹੈਡਮਾਸਟਰਨਾਿ◌ਸਪ ਰਕਕਰੋ.  

14. ਤੁਹਾਡੇ ਿ◌◌ੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਿ◌ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਿ◌◌ਾ◌ ਂਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਵੱਤੀ ਮੁਆਵ ◌ ੇਿ◌ਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ੋ. 
ਛਟੋੀਆਕੁ ◌ੀਆਂਅਤੇਮਡੁ ◌ਇੇਹਯਕੀਨੀਿ◌ਣਾਉਣਪਤਰੀਵਚਿਨਧੱ: 
1. ਸਬਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਬਕ ਬਵਬਭ ਨਤਾ ਦਾ ਸਬਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬਿਵੱਖਣਤਾ ਨੂ ਵਧਾਉਣਾ. 
2. ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਵਚ ਆਪਣੀ, ਦੂਿ◌◌ੀ ਦੀ ਅਤੇ ਬਕਸ ੇਦੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਸ ਭਾਿ◌ ਕਰਨਾ.  

3. ਸਕੂਿ◌ ਬਵਚ ਅਤੇ ਸਕੂਿ◌ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸਾਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਵਚ ਸਾਿਮ ਸਾਰੇ ਿ◌◌ੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਿ◌, ਇ ਸਟੀਬਚ .ਟ ਦੇ 
ਬਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਸਿਵ ਿ◌◌ਾਈਫ ਦੇ ਬਨਯਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ.ੋ  

4. ਸਹੂਿ◌ਤਾ,◌ ਂਸਕੂਿ◌ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ.ੋ 
ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਵਬਦਆਥਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿ◌ਣਾਉਣ ਪਤਰ ◌ੀ ਵਚਿਨਧੱ : 
1. ਸਬਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਬਕ ਬਵਬਭ ਨਤਾ ਦਾ ਸਬਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬਿਵੱਖਣਤਾ ਨੂ ਵਧਾਉਣਾ. 2. ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਬਵਚ ਆਪਣੀ, ਦੂਿ◌◌ੀ ਦੀ ਅਤੇ ਬਕਸ ੇਦੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਸ ਭਾਿ◌ ਕਰਨਾ. 
3. ਬਨਯਮਤ ਟਾਈਮ ਟੇਿ◌ਿ◌ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਾਸਾਂ ਬਵੱਚ ਬਨਯਬਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਗ ਿ◌ਓ.  

4.ਘਰ ਦਾ ਕ ਮ ਕਰਨ, ਸਕੂਿ◌ ਦੀਆਂ ਿ◌◌ ੋਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ (ਡਾਇਰੀ, ਬਕਤਾਿ◌◌ਾ,◌ ਂਨੋਿਟੁੱਕਾਂ, ਿਕਮਾਂ ...) ਿਬਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਿ◌ ਕਰਨ ਬਵਚ ਬਨਰ ਤਰ ਵਚਿਨੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗ ਭੀਰਤਾ ਨਾਿ◌ ਅਬਧਐਨ.  

5. ਸਕੂਿ◌ ਦੇ ਬਨਯਮ, ਸਕੂਿ◌ ਬਵਖੇ ਅਤੇ ਸਕੂਿ◌ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸਾਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਵਚ ਸਾਿਮ ਸਾਰੇ ਿ◌◌ਕੋਾ ਦਾ 
ਸਨਮਾਨ ਕਰ.ੋ  

6. ਸਹੂਿ◌ਤਾ,◌ ਂਸਕੂਿ◌ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ.ੋ 
7. ਸ ਸਥਾ ਦੇ ਿ◌◌ੀਵਨ ਬਵਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਿ◌ ਬਹੱਸਾ ਿ◌◌ੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇ ਸਟੀਬਚ .ਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ 
ਬਨੱਿ◌◌ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਚਿਨੱਧਤਾ.  

8.ਨਾ◌ਕੁਸਬਥਤੀਆ,◌ਂਧੱਕਸੇਾਹੀਅਤੇਸਾਿਈਰਧੱਕੇਸਾਹੀਦੇਵਰਤਾਰੇਨੂ ਤੋ ਨਾਅਤੇਉਸਦੀਿ◌◌ਾਣਕਾਰੀਦਣੇਾ,ਿਬਸਨਾਿ◌ਇਹ ਿ◌◌ਾਗਰੂਕ ਹੁ ਦਾ ਹ.◌ ੈ 

9. ਬਨੱਿ◌◌ੀ ਸਵਛੱਤਾ ਦਾ ਸਬਤਕਾਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਕੂਿ◌ ਦੇ ਪਰਸ ਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵ ਕੱਪ ◌ ੇਪਾਓ.  
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ਕਬੋ ਵਡ -19 ਅਬ ਤਕਾ ਸਕੂਿ◌ਹਾ ਰੀ  

ਸਬਹ-ਬ ਮਵੇਾਰੀ ਦੇ ਬਵਬਦਅਕ ਸਮਝਤੌ ◌ ੇ'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਭੂਬਮਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅ ਤਰ ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਸ ਗੱਿਠੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਸਕੂਿ◌-ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਸਾਂਝੇ ਿਭੇ ਅਤੇ ਸਾਬਰਆਂ ਦੀ ਬਸਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਿ◌ਈ ਆਪਸੀ ਬ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤ ਨ ਧਾਰਨਾ ਨੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
ਬਵਸਸੇ ਤੌਰ 'ਤ,◌ ੇਸਕੂਿ◌ ਬਵਚ ਹਾ ਰੀ ਦੇ ਹਵਾਿ◌◌ੇ ਨਾਿ◌, ਮਾਪ ੇਿ◌◌ਾ◌ ਂਿਬਹ ◌ ੇਮਾਬਪਆਂ ਦੇ ਅਬਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਿ◌ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਸਕੂਿ◌ਦੇਸਾਿ◌ਦਰੌ ◌ਾਨਸ  

ਕੂਿ◌ ਬਵਚ ਹਾ ਰੀ ਿ◌ਈ "ਸਰਤ" ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਿ◌ਈ ਕ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਿ◌ਈ ਸਕੂਿ◌ ਿ◌◌ਾਣ ਦੀ ਸਰਤ ਇਹ ਹੈ:  

• • �ਬਪਿਛ ੇਬਤ ਨ ਬਦਨਾਂ ਬਵਚ ਸਾਹ ਦੇ ਿ◌◌ਛੱਣਾਂ ਿ◌◌ਾ◌ ਂਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 37.5 ਬਡਗਰੀ ਸੈਿ◌ਸੀਅਸ ਤ ਉZਚਾ ਹੋਣਾ;  
• • �ਬਪਿਛ ੇ14 ਬਦਨਾਂ ਬਵਚ ਅਿਬਹਦਗਗੀ ਿ◌◌ਾ ਏਕਾਤਵਾਸ ਨਹ ਹੋਏ; 

• ਬਪਿਛ1ੇ4ਬਦਨਾਂਬਵਚਕਬੋਵਡ19ਸਕਾਰਾਤਮਿਕੋਕਾਂਨਾਿ◌ਸਪ ਰਕਨਹ ਹੋਇਆਹੈ.  

ਖਾਸ ਕਰਕ,◌ ੇਪਬਰਵਾਰ ਵਚਿਨਧੱ ਹ:◌ ੈ 

1. ਸਕੂਿ◌ ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਸਤ ਸਾਰਸ-ਕਵੋ -2 ਦੇ ਫੈਿ◌ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਸ ਿ◌ ਧੀ ਦਸਤਾਵ ੇਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਵਸ ੇ
'ਤੇ ਸਕੂਿ◌ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਬਿਹਕਦਮੀਆਂ ਿ◌◌ਾਰੇ ਿ◌ਗਾਤਾਰ ਪੁਛੱਬਗੱਛ ਕਰ.ੋ  

2. ਰ ੋ◌ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਿ◌◌ੱਬਚਆਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮ ਿ◌ਰਾਂ ਦੀ ਬਸਹਤ ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਿ◌◌ਛੱਣ 
ਿ◌◌ਾ◌ ਂਿ◌◌ੁਖਾਰ (ਭਾਵ ਬਪਿਛ ੇਬਤ ਨ ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਅ ਦਰ ਵੀ) ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵੱਚ, ਿ◌◌ੱਬਚਆਂ ਨੂ ਘਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਰ ਤ ਆਪਣੇ 
ਪਬਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਿ◌◌ਾ◌ ਂਿ◌◌ਾਿ◌ ਮਾਹਰ ਨੂ ਸੂਬਚਤ ਕਰ ੋ, ਸ ਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਿ◌ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ.  

3. ਤੁਰ ਤ ਸਕੂਿ◌ ਿ◌◌ਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿ◌◌ੱਬਚਆਂ ਨੂ ਵਾਪਸ ਿ◌◌ੈ ਿ◌◌ਾਓ ਿ◌◌ ੇcovid -19 (ਿ◌◌ੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਦੇ ਿ◌◌ੱਛਣ) ਦੇ ਿ◌ਛ ੱ
ਣ ਅਚਾਨਕ ਸਰੁੂ ਹੋਣ, ਸਕੂਿ◌ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਕਸ ੇਪਬਰਵਾਰਕ ਮ ਿ◌ਰ ਿ◌◌ਾ◌ ਂਡੈਿ◌◌ੀਗੇਟ ਦੀ ਬਨਰ ਤਰ ਉਿਪਿ◌ਧਤਾ ਨੂ ਯਕੀਨੀ 
ਿ◌ਣਾਉਣਾ.  

4. ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਖੁਦਮੁਖਬਤਆਰੀ ਦੇ ਬਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿ◌◌ੱਬਚਆਂ ਦੀ ਬ ਮ ◌ੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਵਸਾਣੂ ਦੇ ਫੈਿ◌ਣ ਨੂ  

ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਿ◌ਿ◌◌ਾ ਕਰਨ ਿ◌ਈ ਬਕਸ ੇਵੀ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਅਪਣਾਏ ਉਪਾਵਾਂ ਪਰਤੀ ਸਹੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ  

ਬਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ.  

5. ਸਕੂਿ◌ ਬਵਚ ਦਾਿਖਾ / ਬਨਕਾਸ ਦੇ ਸਮ ਅਤੇ ਸਕੂਿ◌ ਬਵਚ ਸਮ ਬਸਰ ਹਾ ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿ◌◌ੱਬਚਆਂ ਦੀ ਮੌਿ◌◌ੂਦਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ -  
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ਮੌਿ◌◌ੂਦਗੀ ਦੋਵ ਸਮ ਯਕੀਨੀ ਿ◌ਣਾਓ.  

6. ਆਪਣੇ ਿ◌◌ੱਚੇ ਦੀ ਬਨੱਿ◌◌ੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਿ◌ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਿ◌ਗਾਤਾਰ ਸਫਾਈ, ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗਰ ਟੀ (ਿ◌◌ੈਕਪੈਕ, 

ਪੈਨਬਿਸ ਕੇਸ, ਕੱਪ ,◌ ੇਅਪਰਨੋ... ਨੂ ਯਕੀਨੀ ਿ◌ਣਾਓ) .  

ਘਬੋਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ  

1. ਬਕ ਮ ਇਸ ਿਗੱ ਤੋ ਿ◌◌ਾਣਕਾਰ ਹਾਂ ,ਿ◌◌ੁਖਾਰ ਿ◌◌ਾ◌ ਂਹੋਰ ਿ◌◌ੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਰੁ ◌ੂਆਤ (ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਿ◌◌ੱਧ ਿ◌◌ਕੋਾਂ ਬਵਚ) ਦੀ ਸਬਥਤੀ 
ਬਵਚ, ਸਕੂਿ◌ ਨੂ ਿ◌◌ਾ ਮੀ ਤਰ ੌ'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਬਪਤਾ ਿ◌◌ਾ◌ ਂਹੋਰ ਬ ਮਵੇਾਰ ਿ◌◌ਾਿ◌ਗ ਦੁਆਰਾ, ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਨੂ ਤੁਰ ਤ ਏਕਾਤਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਿ◌◌ਾਅਦ ਿ◌◌ੱਚੇ ਨੂ ਿਅੱਗ ਕਰਨ  

ਦੀ ਬਵਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਿ◌◌ਾ◌ਕਂਣ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਬਟਕ ਪਰਬਕਬਰਆਵਾਂ ਦੀ ਸ ਭਾਵਤ ਬਕਬਰਆਸੀਿ◌ਤਾ ਿ◌ਈ ਤੁਰ 
ਤ ਿ◌ਨਿਰ ਪਰਕੈਟੀਸਨਰ ਅਤੇ / ਿ◌◌ਾ◌ ਂਫਰੀ ਚੁਆਇਸ ਪਡੇ ◌ੀਆਟਰੀਸੀਅਨ ਨਾਿ◌ ਸ ਪਰਕ ਕਰ;ੋ  

2. ਬਕ ਮ ਇਸ ਿਗੱ ਤੋ ਿ◌◌ਾਣਕਾਰ ਹਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਵਖੇ ਹਾਿ◌ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਕ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਸਹਤ-ਸਨੇੈਟਰੀ ਸ ਕੇਤਾਂ ਦਾ ਸਬਤਕਾਰ.  

ਸਾਰਸ-ਕੋਬਵਡ -2 ਦੇ ਫੈਿ◌ਣ ਨੂ ਰੋਕਣ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਿ◌◌ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸ ਿ◌ ਧ ਬਵਚ, ਸਕੂਿ◌ ਹਠੇ 
ਿਬਬਖਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ:◌ੈ  

1.  

2. 3.  

ਸਕੂਿ◌ ਸਾਿ◌ ਦੇ ਸਰੁੂ ਬਵਚ, ਿ◌◌ੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ◌ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਵਚ ਹਾ ਰੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19 ਛੂਤ ਫੈਿ◌ਣ ਨੂ ਰੋਕਣ 
ਅਤੇ ਵਚਿਨੱਧਤਾ ਨੂ ਅਪਨਾਉਣ ਿ◌ਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਬਕਸ ੇਵੀ ਸ ਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬਸਹਤ-ਸਨੇੈਟਰੀ ਦਿਖਅ ਦਾ ◌ੀ ਿ◌◌ਾਰ ੇਸਮ ਬਸਰ 
ਿ◌◌ਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ.ੋ  

ਪਰਵੇਸ / ਬਨਕਾਸ ਿ◌ਈ ਅਤੇ ਮੌਿ◌◌ੂਦਾ ਕਾਨੂ ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬਦਸਾ ਬਨਰਦੇਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦੱਤੀਆਂ ਿ◌◌ਾ◌ਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੱਛਤਾ 
ਅਤੇਬਸਹਤਰੂਰਤਾਂਨੂ ਅਪਣਾਉਿਣਈਕਾਿਰਪਣਰਾਿ◌◌ੀਆਂਨੂ ਪੂਰਾਕਰਨਾ. 
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ਬਕਸ ੇਿ◌◌ੱਚੇ ਿ◌◌ਾ◌ ਂਿ◌◌ਾਿ◌ਗ ਦੁ ਆਰਾ (ਸੇਵਾ ਬਵਚ ਹਾ ਰ) ਿ◌◌ਾਏ ਗਏ COVID-19 ਦੀ ਿ◌◌ਾਗ ਦੇ ਮਾਿਮ ੇਬਵਚ, ਸਥਾਨਕ ਬਸਹਤ 
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਕਸ ੇਵੀ ਪਿਰ ਧ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਿ◌ ਪਾਿ◌ਣਾ ਕਰ.ੋ  

ਇਨਟਗੈਰਬੇਟਡਬਿਡੀਿਟਬਸਬੱਖਆਅਬ ਤਕਾ  

ਿ◌◌ ੇਛੂਤ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂ ਰਕੋਣ ਦੀ ਰੂਰਤ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਨਾਿ◌ ਹੀ ਿ◌◌ ੇਸ ਕਟਕਾਿ◌◌ੀਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਵਬਗਆਨਕ ਸਬਥਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਮੌਿ◌◌ੂਦਗੀ ਬਵੱਚ ਅਬਧਆਪਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ ਨੂ ਮ ੁਮਅ ੁ◌ੱਿਤ ਕਰਨਾ ਰਰ ੂ◌ੀ ਹੋ ਿ◌◌ਾ◌ਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਡਸਟ ਸ ਟੀਬਚ ਗ ਨੂ ਚਾਿ◌◌ ੂ
ਕੀਤਾ ਿ◌◌ਾਏਗਾ. ਇਸ ਿ◌ਈ ਸਕੂਿ◌◌ਾ◌ ਂਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਬਵਚਕਾਰ ਸਬਹ-ਬ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਵਬਦਅਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁ ਪਬਰਭਾਸਾ ਅਤੇ ਮ ਿ◌ਤੂ 
◌ੀ ਦੀ ਰਰ ੂਤ ਹੋਵੇਗੀ.  

ਖਾਸਕਰ, ਸਕੂਿ◌ ਵਚਿਨਧ ੱਹ:◌ੈ  

1. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਾਸਾਂ ਅਤੇ "ਬਸਬੱਖਆ ਿ◌ਈ ਿ◌◌ੀਸੂਇਟ" ਿਪੇਟਫਾਰਮ, ਿਕਾਸ ਵੀਵਾ ਸਪਾਿ◌◌ਾਰੀ ਿਇੈਕਟਰਾਬਨਕ ਰਿਬਸਟਰ, ਸਕੂਿ◌- 
ਪਬਰਵਾਰਕ ਸ ਚਾਰ ਢ ਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰ ਧਨ ਦੇ ਸ ਿ◌ ਧ ਬਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰ ੇ
ਆਦੇਸਾਂ ਦੇ ਬਵਚਕਾਰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਇਕੋ ਿਬਹੇ ਬਵਵਹਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂ ਯਕੀਨੀ ਿ◌ਣਾਉਣਾ. ਉਹ ਡੇਟਾ ਸਰ ੁ◌ੱਬਖਆ ਅਤੇ 
ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਸਰੁ ◌ੱਬਖਆ ਦੀਆਂ ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਿ◌ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿ◌◌ ੁ◌ ੇਹੋਏ ਹਨ.  

2. ਸਕੂਿ◌ ਦੇ ਸਾਿ◌ ਦੇ ਸਰੁੂ ਬਵਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਰ ੂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਿ◌ਈਉਧਾਰ 'ਤੇ ਿ◌◌ਪੈਟਾਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ.  
3. ਵੈਿ◌ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਿ◌◌ਾਨਾ ਯੋਿ◌ਨਾਿ◌ ਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਿ◌◌ਾ◌ਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦ ਡਾਂ ਨੂ ਮੁ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸ ਚਾਰ ਕਰ.ੋ  
4. ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਸਬਥਤੀਆਂ ਨੂ ਬਧਆਨ ਬਵੱਚ ਰਖੱਬਦਆਂ ਿ◌◌ ੋਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂ , ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਬਵਸੇਸ  

ਬਵਬਦਅਕ ਿ◌◌ ੋਦੇ ਨਾਿ◌ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਮ ੇਬਵਚ, ਿ◌ਚਕਦਾਰ ਬਵਬਦਅਕ ਬਵਿਕਪ ਿ◌ਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ  

5. ਪਰਭਾਬਸਤ ਸਮ (ਸਵੇਰ) ਬਵੱਚ ਕ ਮ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ ਿ◌◌ ੋਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਨੂ ਕ ਮ ਦੇ ਸਮ ਨੂ ਪਬਰਵਾਰਕ ਸਮ ਨਾਿ◌ 
ਵੱਖ  

ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿ◌◌ਾ ਸਕੇ.  

6. ਪਬਰਵਾਰ ਨਾਿ◌ ਸ ਚਾਰ ਿ◌ਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਵੱਖਰ ੇਤੌਰ ਤੇ ਸ ਸਥਾਗਤ ਈਮੇਿ◌◌ਾ◌ ਂਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਇਕੈਟਰਾਬਨਕ ਰਿਬਸਟਰ ਦੁਆਰਾ; ਸਮਬੂਹਕ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ.  
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ਪਬਰਵਾਰ ਵਚਿਨਧੱ ਹ:◌ੈ  

1 ਸਮ- ਸਮ ਤੇ ਸਕੂਿ◌ ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਸਤ ਸ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵ ੇ◌ਾ◌ਂ (ਿ◌◌ਾਣਕਾਰੀ, ਬਨਯਮਾ,◌ ਂਪਰਬਕਬਰਆਵਾਂ ...) ਨੂ ਵੇਖਣ ਿ◌ਈ ਸ 
ਸਥਾ ਦੀ ਵੈਿ◌ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਿਇੈਕਟਰਾਬਨਕ ਰਿਬਸਟਰ ਦੀ ਿਸਾਹ ਿ◌ਈ.  

2ਬਵਬਦਆਰਥੀਨੂ ਉਤਸਾਬਹਤਕਰੋਬਕਉਹਦੂਰੀਬਸੱਖਣਦੀਆਂਗਤੀਬਵਧੀਆਂਬਵੱਚਿਬ ਨਾਸ ਭਵਹੋਸਕੇਖੁਦਮਖੁਬਤਆਰਅਤੇ ਬ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਬਨਰਧਾਰਤ ਕਾਿਰਾਂ ਨੂ ਪਰ ੂ◌ਾ ਕਰਨ, ਅ ਤਮ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ.  

3 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿ◌ਣਾਓ ਬਕ ਿਸਕ, ਸਭ ਵ ਬਰਕਾਰਬਡ ਗ ਅਤੇ ਆਿਨਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਿ◌◌ ੋਬਕ ਬਵਬੱਦਅਕ ਵਰਤਣ ਿ◌ਈ ਬਨਯੁਕਤ 
ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਿ◌◌ ੋਬਵਬਦਅਕ ਵਰਤ ਿ◌ਈ ਪਸੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿ◌ਤ ਢ ਗ ਨਾਿ◌ ਿ◌◌ਾ◌ ਂਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਿ◌ ਨਹ ਵਰਤੀਆਂ 
ਿ◌◌ਾ◌ਂਦੀਆਂ ਬਕ ਸਕੂਿ◌ ਅਤੇ ਅਬਧਆਪਕਾਂ ਨੂ ਸਰਬਮ ਦਗੀ ਹੋ ਸਕ.◌ ੇ 

4 ਿ◌◌ਾ◌ਂਚ ਕਰ ੋਬਕ ਬਨੱਿ◌ਤਾ ਦੀ ਰੱਬਖਆ ਿ◌ਈ ਿ◌◌ਾਗੂ ਸਾਰ ੇਬਨਯਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਿ◌◌ਾ◌ਂਦਾ ਹੈ.  

ਇਸ ਡੀਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਿ◌ ਬਧਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਬਤਕਾਰ ਕਰਨ ਿ◌ਈ ਵਚਿਨਧੱਤਾ ਕੀਤੀ. ਕਾਨੂ ਨੀ ਬਦਰਸਟੀਕੋਣ ਤ, 
ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਨਯ ਤਰਣ, ਕਾਿਰ ਸਥਾਨ ਬਵਚ ਸਰੁਬੱ ਖਆ ਿ◌◌ਾਰੇ ਆਮ ਬਨਯਮ, ਿ◌◌ਬੱਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱਿ◌ਹ ਉਮਰ ਦੇ 
ਿ◌◌ੱਬਚਆਂ ਿ◌ਈ ਸ ਗਬਠਤ ਸਮਾਿਬਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮਬੌ ਕਆਂ ਦੇ ਸਰੁਬੱ ਖਅਤ ਪਿਰ ਧਨ ਿ◌ਈ ਬਦਸਾ ਬਨਰਦੇਸ ਅਤੇ ਿ◌◌ਬੱਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱਿ◌ ਹਾਂ 
ਿ◌ਈ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮੁ ਖੋਿ◌ਹਣ ਿ◌ਈ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰੀ ਬਦਸਾ ਬਨਰਦੇਸ, ਸ ਗਬਠਤ ਸਮਾਿਬਕ ਮਬੌਕਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਪਿਰ ਧਨ ਿ◌ਈ ਬਦਸਾ-
ਬਨਰਦੇਸਾਂ ਸ ਿ◌ ਧੀ ਬਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਿ◌ਣਾ ਕਰਨ ਬਵਚ ਅਸਿਫ ਹੋਣ ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵਚ ਬਕਸ ੇਵੀ ਬ ਮੇਵਾਰੀ ਤ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਿ◌◌ੇ 
ਬਵਬਸਆਂ ਨੂ ਮੁਕਤ ਨਹ ਕਰਦਾ.  

ਮਾ-ਂਬਪਿਓਾਂਬਮ ਵੇਾਰੀਦਾਧਾਰਕ  

--------------------------------------------------------------  

ਹੱ◌ੈਡਮਾਸਟਰ ਿਆਂਿ◌◌ੈ◌ੋਗਾਨਂਦੀਨੀ  

* ਬਵਧਾਨਕ ਰਮਾਨ 39/93 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3, ਪੈਰਾ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥ ਿਬਖਤ ਹਸਤਾਖਰ  
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