
 
ਹੁਕਭ 

ਜਦੋਂ ਕਕ ਕਿਸ਼ਿ ਬਰ ਕਿਿੱ ਚ ਕਕਿਡ-19 ਭਹਾਂਭਾਰੀ ਦ ਿਿੱ ਧਦ ਹ ਖਿੱਤਰ ਨੂੂੰ  ਦਖਦ ਹ ਬਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ 
ੂਰ ਦਸ਼ ਕਿਿੱ ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹ।ਕਕਿਡ -19 ਭਹਾਂਭਾਰੀ ਦੀ ਗੂੰਬੀਰਤਾ ਨੂੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਿਿੱ ਚ ਰਿੱਖਦ ਹ 
ਬਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੂੰਜਾਫ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ National Disaster Management Act, 2005 ਅਤ Epidemic Diseases 

Act, 1897 ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਇਨਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹ। ਇਸ ਸਫੂੰ ਧੀ ਇਸ ਦਪਤਰ ਦ ਿੱਤਰ ਨੂੰ  9362-9380/ ਭ.ਸੀ.4/ 

ਭ.. ਕਭਤੀ 21-05-2020 ਰਾਂਹੀ ਕਜਲਹਾ ਜਲੂੰ ਧਰ ਕਿਿੱ ਚ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤ ਕਸਹਤ ਕਿਬਾਗ ਦੀ ਕਰਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੰ ਟਨਭੈਂਟ ਜਨ 
ਘਕਸ਼ਤ ਕੀਤ ਗ ਸਨ। ਕਸਿਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੂੰ ਧਰ ਦ ਿੱਤਰ ਨੂੰ  IDSP / NHM / Jal / 20 / 200 ਕਭਤੀ 29-05-2020 

ਅਨੁਸਾਰ ਹਠ ਕਲਖ ਰੀ ਨੂੂੰ  ਕਲਸਟਰ ਜਨ ਘਕਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਕਸਿਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੂੰ ਧਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਦਿੱ ਸਣ ਭੁਤਾਕਫਕ 
ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ੁਕਲਸ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹ :- 

ਲੜੀ ਖੇਤਰ ਕਲਸਟਰ ਜਨ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ 

1 ਇੂੰਡਸਟਰੀਅਲ 
ਰੀਆ 

ਸੂੰ ਦੀ ਕਸੂੰ ਘ ਘਰ ਨੂੰ  218 ਨੇੜ ਕਨਰਾ ਫੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿੱ ਕੀ 
ਜਨਰਲ ਸਟਰ ਤਿੱ ਕ। Extensive contact tracing and active 

search for cases 

 Testing all suspect cases 

and high risk contacts 

 Isolating all 

suspects/confirmed cases 

and providing medical care 
 

 

2 ਲਾਜਤ 
ਨਗਰ 

ਰਡ ਕਰਾਸ ਬਿਨ ਦ ਸਾਹਭਣ ਘਰ ਨੂੰ  150 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹ ਕ ਘਰ ਨੂੰ  127 ਨਕਦਰ ਰਡ ਨੇੜ ਅੂੰਫਦਕਰ 
ਚੌਂਕ ਤਿੱ ਕ। 

3 ਜਿਾਹਰਨਗਰ ਗਲੀ ਨੂੰ . 2 ਹਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦ ਨਾਲ ਿਾਲੀ ਗਲੀ 
ਤੋਂ 351 ਨੂੰ  ਘਰ ਤਿੱ ਕ ਅਤ ਦਾਸ ਹਸਤਾਲ ਿਾਲੀ 
ਗਲੀ ਤਿੱ ਕ। 

  ਉਕਤ ਕਲਸਟਰ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਲਸਟ ਨੂੂੰ  ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤ  ਕਸਹਤ ਕਿਬਾਗ ਦੀ ਕਰਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਿਾਇਜ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿਗਾ। 

ਸਜਲਹਾ ਮੈਸਜਸਟਰੇਟ, 

ਜਲੰਧਰ। 

 

 ਸੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰਬਰ     9753-9765 / ਐਮ.ਸੀ.4 / ਐਮ.ਏ.  ਸਮਤੀ 29-05-2020 

ਇਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਉਤਾਰਾ ਹਠ ਦਰਜ ਨੂੂੰ  ਸੂਚਨਾ ਅਤ ਲੜੀਂਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਹਿੱ ਤ ਬਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ – 

1. ਭੁਿੱ ਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ੂੰਜਾਫ ਸਰਕਾਰ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ 
2. ਰਭੁਿੱ ਖ ਸਕਿੱ ਤਰ, ਕਸਹਤ ਤ ਕਰਿਾਰ ਬਲਾਈ ਕਿਬਾਗ, ੂੰਜਾਫ ਸਰਕਾਰ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ 
3. ਕਕਭਸ਼ਨਰ, ਜਲੂੰ ਧਰ ਭੂੰ ਡਲ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

4. ਕਕਭਸ਼ਨਰ ਆਪ ੁਕਲਸ, ਜਲੂੰ ਧਰ ਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ੁਕਲਸ ਕਤਾਨ (ਕਦਹਾਤੀ), ਜਲੂੰ ਧਰ 

5. ਭੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਪਸਰ, ਸਭਾਰਟ ਕਸਟੀ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

6. ਿਧੀਕ ਕਡਟੀ ਕਕਭਸ਼ਨਰ (ਕਿਕਾਸ), ਜਲੂੰ ਧਰ 

7. ਸਭੂਹ ਉਭੂੰ ਡਲ ਭਕਜਸਟਰਟ, ਕਜਲਹਾ ਜਲੂੰ ਧਰ 

8. ਕਸਿਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

9. ਭਡੀਕਲ ਸੁਰਡੂੰ ਟ, ਕਸਿਲ ਹਸਤਾਲ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

10. ਕਜਲਹਾ ਲਕ ਸੂੰ ਰਕ ਅਪਸਰ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

11. ਜਲੂੰ ਧਰ ਕਜਲਹ ਦ ਸਭੂਹ ਕਿਬਾਗਾਂ ਦ ਭੁਿੱ ਖੀ 
12. ੀ..ਟੂ ਡੀ.ਭ., ਸਟਨੋ ਟੂ .ਡੀ.ਭ., ਸਟਨੋ ਟੂ .ਸੀ (ਜ), ਸਟਨੋ ਟੂ .ਸੀ. (ਕਸ਼). 

 

ਿਾ. ਸਜਲਹਾ ਮੈਸਜਸਟਰੇਟ, 

ਜਲੰਧਰ। 


