
 
 ਹੁਕਮ 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਿ ਕਿਹਤ ਿੰਗਠਨ (W.H.O) ਿੱਲੋਂ  ਿਕਿਡ-19 ਨ ੰ  ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਭਹਾਂਭਾਰੀ ਘਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚ ੱ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਿੱਲੋਂ  ਿੀ ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਂਭਾਰੀ ਨ ੰ  ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਭੰਨਦ ੇਹ  ਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਚ ਤਾਲਾਫੰਦੀ 
(ਲਾਿਡਾਉਨ) ਦਾ ਲਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚ ੱ ਿਾ ਹੈ। ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਂਭਾਰੀ ਦੀ ਗੰਬੀਰਤਾ ਨ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਹ ਬਾਰਤ ਿਰਿਾਰ ਅਤੇ ੰਜਾਫ 

ਿਰਿਾਰ ਿੱਲੋਂ National Disaster Management Act, 2005, ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਇਨਿਿ 

ਿੀਤਾ ਜਾ ਚ ੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਿ  ਿਫੰਧੀ  ਇਿ  ਦਪਤਰ ਦੇ ੱਤਰ  ਨੰ 3062-85/ ਭ.ਿੀ-4 / ਭ.  ਕਭਤੀ 23-03-2020 ਰਾਂਹੀ ਕਜਲਹਾ 
ਜਲੰਧਰ ਕਿੱਚ ਿਰਕਪਊ ਲਾਗ  ਿਰਨ ਿਫੰਧੀ ਹ ਿਭ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਗ ਹਨ। 

ਕਜਲਹਾ ਜਲੰਧਰ ਕਿੱਚ ਫਹ ਤ ਿਾਰੇ ੰਜਾਫ ਿਾਿੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤ ਿਾਕਿ ੰਜਾਫ ਆਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਆ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਕਜਿ ਨਾਲ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਿੱਧ ਿਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਭਾਜ ਨ ੰ  ਖਤਰਾ ੈਦਾ ਹ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਤ ਕਿਬਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਭ ਤਾਕਫਿ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀਆ ਂਦੀ ਕਿਹਤ  ਨ ੰ  ਭ ੱ ਖ ਰੱਖਦੇ ਹ ਉਿਤ ਕਿਅਿਤੀਆਂ ਨ ੰ  Quarantine ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਫਹ ਤ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਅਿਤੀਆਂ ਨ ੰ  Quarantine ਿਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆ ਂਨ ੰ  Quarantine Facility 

ਘਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :- 

Sr. 

No 

Name of Sub 

Division 

Name  & Address of 

Quarantine Facility 

Capacity 

of Bed 

Name & Mobile 

No. of 

Manager/Sect. 

Name& Mobile 

No. of Incharge 

1 SDM-2 ਰਾਧਾ ਿ ਆਭੀ ਿਤਿੰਗ 
ਘਰ, Kartarpur 

200 Sh. Vijay Kumar 

97795-90595 

 
Smt. Sukhvir Kaur 

(BDPO Jal-West) 

78892-70901 

 
2 SDM-2 ਰਾਧਾ ਿ ਆਭੀ ਿਤਿੰਗ 

ਘਰ, Nussi 

100 Sh. Sushil 

Chaudhary 98140-

86522 

3 SDM-2 ਰਾਧਾ ਿ ਆਭੀ ਿਤਿੰਗ 
ਘਰ, Bhogpur 

100 Sh. Tejinder 

Kumar 98789-

03605 

Sh. Ram Lubhaya 

(BDPO Bhogpur) 

98143-27564 

4 SDM-1 ਰਾਧਾ ਿ ਆਭੀ ਿਤਿੰਗ 
ਘਰ, Beas 

100 Sh. Joginder Pal 

98789-03603 

Smt. Kuldeep Kaur 

(BDPO Adampur) 

98768-98711 

5 SDM-1 ਰਾਧਾ ਿ ਆਭੀ ਿਤਿੰਗ 
ਘਰ, ਚਿਾਂ 

50  Sh. Mahesh Kumar 

(BDPO East) 

98150-4263 

 

6 Shahkot ਰਾਧਾ ਿ ਆਭੀ ਿਤਿੰਗ 
ਘਰ, Lohian 

50  Sh. Bhupinder 

Singh (BDPO 

Lohian) 98155-

10029 

 

  ਇਹ ਹ ਿਭ National Disaster Management Act, 2005 ਦੇ ਤਕਹਤ ਲਿ ਕਹੱਤ ਨ ੰ  ਕਧਆਨ ਕਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹ 

ਾਿ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਜੈਿਸਟਰੇਟ, 

ਿਲੰ੍ਧਰ। 
 

 

 

 

ਜਿੱ ਠ ਅੰਕਣ ਨੰਬਰ  8586-96  / ਐਮ.ਸੀ.4 / ਐਮ.ਏ  ਜਮਤੀ 14-05-2020 

ਇਿ ਦਾ ਇੱਿ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਕਲਖ ੇਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿ ਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਿਾਰਿਾਈ ਕਹੱਤ ਬੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :- 

1. ਭ ੱ ਖ ਿਿੱਤਰ, ੰਜਾਫ ਿਰਿਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
2. ਿਕਭਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਭੰਡਲ, ਜਲੰਧਰ 

3. ਿਕਭਸ਼ਨਰ ਆਪ  ਕਲਿ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਿੀਨੀਅਰ  ਕਲਿ ਿਤਾਨ (ਕਦਹਾਤੀ), ਜਲੰਧਰ 

4. ਿਕਭਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਕਨਗਭ, ਜਲੰਧਰ 



 
5. ਕਜਲਹਾ ਲਿ ਿੰਰਿ ਅਪਿਰ, ਜਲੰਧਰ 

6. ਿਭ ਹ ਉ ਭੰਡਲ ਭੈਕਜਿਟਰੇਟ, ਕਜਲਹਾ ਜਲੰਧਰ 

7. ਉਰਿਤ ਦਰਜ ਿਭ ਹ ਿਫੰਧਤ 

 

ਵਾ. ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਜੈਿਸਟਰਟੇ, 

ਿਲੰ੍ਧਰ। 
 


