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ਹੁਕਮ 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਿ ਬਯ ਕਿਿੱ ਚ ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦ ੇਿਿੱ ਧਦੇ ਹ ਖਿੱਤਯੇ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹ ਬਾਯਤ ਸਯਿਾਯ ਿਰੋਂ   ਯੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਿੱ ਚ 

ਤਾਰਾਫੂੰ ਦੀ (ਰਾਿਡਾਉਨ) ਦਾ ਰਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚ ਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਭਾਯੀ ਦੀ ਗੂੰਬੀਯਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਿਿੱ ਚ ਯਖਦੇ ਹ ਬਾਯਤ ਸਯਿਾਯ ਅਤੇ 
ੂੰਜਾਫ ਸਯਿਾਯ ਿਰੋਂ  National Disaster Management Act, 2005, ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਕਹਰਾਂ ਹੀ ਇਨਿਿ ਿੀਤਾ 
ਜਾ ਚ ਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫੂੰਧੀ ਇਸ ਦਪਤਯ ਦ ੇਿੱਤਯ ਨੂੰ  3062-85/ਭ.ਸੀ-4/ਭ. ਕਭਤੀ 23-03-2020 ਯਾਂਹੀ ਕਜਰਹਾ ਜਰੂੰ ਧਯ ਕਿਿੱ ਚ ਿਯਕਪਊ 

ਰਾਗ  ਿਯਨ ਸਫੂੰਧੀ ਹ ਿਭ ਜਾਯੀ ਿੀਤੇ ਗ ਸਨ। 

  ੂੰਜਾਫ ਸਯਿਾਯ ਦ ੇਿੱਤਯ ਨੂੰ . SCCR/2020/2067 ਕਭਤੀ-08.05.2020 ਯਾਹੀਂ ਕਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਯਹੇ ਮਾਤਯੀਆਂ ਸਫੂੰਧੀ 
SOP ਜਾਯੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਜਸ ਅਨ ਸਾਯ ਕਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਰੇ ਸਾਯੇ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਟਿਾਰ ਅਨ ਸਾਯ 14 ਕਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਆਣੇ ਖਯਚੇ ਤੇ 
Quarantine ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
  ਇਸ ਸਫੂੰਧੀ ਇਸ ਦਪਤਯ ਦ ੇਿੱਤਯ ਕਿੱਠ ਅੂੰਿਣ ਨੂੰ . 8142-59/ਭ.ਸੀ.4/ਭ. ਕਭਤੀ- 10.05.2020 ਯਾਹੀਂ ਿ ਿੱ ਝ 

ਹਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  Quarantine Facility ਅਤੇ Paid Institutional Quarantine ਘਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਕਜਸ ਦੀ ਰਗਾਤਾਯਤਾ 
ਕਿਿੱ ਚ ਹੇਠ ਕਰਖੇ ਅਨ ਸਾਯ ਹਯ ਹਟਰ/ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ  Quarantine Facility ਅਤੇ Paid Institutional Quarantine ਘਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ:- 

S.no. Name of the Hotel No. of 

rooms 

Rates (includes three-

times meal, two-times 

tea and one-time milk) 

Types Contact Name 

& No. 

1 Inder Prasth, Adarsh 

Nagar, Jalandhar 

25 2000 Single Occupancy Sh. Gautam 

Kumar Mishra  

(99141-14405) 

(98147-23488) 

3300 Double Occupancy 

2 Hotel Stat INN, Near Basti 

Adda, Jalandhar 

9 1500 Single Occupancy Mr. Robert (MD)  

(98883-84662) 1800 Double Occupancy 

3 Hotel 24x7 Inn, Model 

Town Market, Jalandhar 

10 2500 Single Occupancy Sh. Rahul 

Sharma  

(98159-94305) 

Ms. Simran Kaur  

(88727-84137) 

3100 Double Occupancy 

Paid Institutional Quarantine 

4 DAV College, Jalandhar 100 1000 Per room  Sh. S.K Arora, 

Principal 

(98550-02015) 

 

 

 

ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, 

ਿਲੰ੍ਧਰ। 
ਜਿੱ ਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.                8428-8450            /ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ     ਜਮਤੀ-  13.05.2020 

ਇਸ ਦਾ ਇਿ ਉਤਾਯਾ ਹੇਠ ਦਯਜ ਨ ੂੰ  ਸ ਚਨਾ ਅਤੇ ਰੜੀਂਦੀ ਿਾਯਿਾਈ ਕਹਿੱਤ ਬੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- 

1. ਭ ਿੱ ਖ ਸਿਿੱਤਯ, ੂੰਜਾਫ ਸਯਿਾਯ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ 
2. ਰਭ ਿੱ ਖ ਸਿਿੱਤਯ, ਕਸਹਤ ਤੇ ਕਯਿਾਯ ਬਰਾਈ ਕਿਬਾਗ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ, ੂੰਜਾਫ 

3. ਿਕਭਸ਼ਨਯ, ਜਰੂੰ ਧਯ ਭੂੰਡਰ, ਜਰੂੰ ਧਯ 

4. ਿਕਭਸ਼ਨਯ ਆਪ  ਕਰਸ ਜਰੂੰ ਧਯ  

5. ਸੀਨੀਅਯ  ਕਰਸ ਿਤਾਨ (ਕਦਹਾਤੀ) ਜਰੂੰ ਧਯ 

6. ਭ ਿੱ ਖ ਿਾਯਜਿਾਯੀ ਅਪਸਯ, ਸਭਾਯਟ ਕਸਟੀ, ਜਰੂੰ ਧਯ 

7. ਿਧੀਿ ਕਡਟੀ ਿਕਭਸ਼ਨਯ (ਕਿਿਾਸ), ਜਰੂੰ ਧਯ 

8. ਿਧੀਿ ਕਡਟੀ ਿਕਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ), ਜਰੂੰ ਧਯ 

9. ਸਭ ਹ ਉ ਭੂੰਡਰ ਭੈਕਜਸਟਯੇਟ, ਕਜਰਹਾ ਜਰੂੰ ਧਯ 

10. ਕਸਿਰ ਸਯਜਨ, ਜਰੂੰ ਧਯ 

11. ਭੈਡੀਿਰ ਸ ਯਡੂੰਟ, ਕਸਿਰ ਹਸਤਾਰ, ਜਰੂੰ ਧਯ 

12. ਉਯਿਤ ਦਯਜ ਸਭ ਹ ਸਫੂੰਧਤ 

13. ਕਜਰਹਾ ਰਿ ਸੂੰਯਿ ਅਪਸਯ, ਜਰੂੰ ਧਯ 

14. ੀ.. ਟ  ਡੀ.ਭ., ਸਟੈਨੋ ਟ  .ਡੀ.ਭ, ਸਟੈਨੋ ਟ  .ਸੀ(ਜ), ਸਟੈਨੋ ਟ  .ਸੀ(ਕਸ਼) 

     ਵਾ. ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, 

ਿਲੰ੍ਧਰ। 


