ਹੁਕਮ
ਜਦ� ਿਕ ਿਵਸ਼ ਿਸਹਤ ਸੰ ਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ) ਵਲ� ਕੌ ਵੀਡ-19 ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਫ਼ਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲ� ਵੀ ਕੋਵੀਡ - 19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱ ਚ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ
(ਲਾਕਡਾਉਨ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ 3062-85/ਐਮ.ਸੀ-4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ 23-03-2020 ਰ�ਹੀ
ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱ ਚ ਕਰਿਫਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਲੋ ਕ ਹਨ ਿਜਨ�� ਜਲੰਧਰ ਤ� ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਰਾਜ� ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ
ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਰਾਜ� ਤ� ਪੰ ਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਿਜਥੇ ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵੱ ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜ� ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ
ਲੋ ਕ� ਨ� ਪੰ ਜਾਬ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਸਮ� ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕ� ਵਲ� ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮ� ਸਮ� ਿਸਰ ਸਟ�ਡਰਡ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਰਾਜ� ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼� ਲਈ ਨ�ਡਲ ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ
ਗਏ ਹਨ। ਇਨ�� ਨ�ਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਸਮ� ਸਮ�
ਿਸਰ ਜਾਰੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰ ਧੀ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਨ�ਡਲ ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ:ਲੜ� ਨ.

ਕੈਟੇਗਰੀ

1

a)

ਨ�ਡਲ ਅਫਸਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਰਾਜ� ਤ� ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ

b) ਿਵਦੇਸ਼� ਤ� ਜਲੰਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ
2

a)

ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਰਾਜ� ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ

b) ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਵਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ

ਵਧੀਕ

ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਨ�ਡਲ ਅਫਸਰ
ਿਡਪਟੀ

ਸਹਾਇਕ

ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਜ), ਜਲੰਧਰ

ਜਲੰਧਰ

ਸਹਾਇਕ

ਿਜਲ�ਾ

ਕਿਮਸ਼ਨਰ

(ਿਸ਼), ਜਲੰਧਰ

ਕਿਮਸ਼ਨਰ (

ਜ),

ਮੈਨ�ਜਰ, ਮਾਰਕਫੈਡ,

ਜਲੰਧਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਨ�ਡਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਨ�� ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜ� ਰਵਾਨਗੀ, Institutional Quarantine ਜ� Home
Quarantine ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮ� ਸਮ�
ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਜ� ਬਲਕ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਖੁਦ ਇਹ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਜ� ਸਬੰ ਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਹ� ਇਹ ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਕਤ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਤ� ਸਬੰ ਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਹ� ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ National Disaster Management Act,
2005 ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਨੂੰ Invoke ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲੋ ਕ ਿਹੱ ਤ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰਖਦੇ
ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ,
ਜਲੰਧਰ।
ਿਪੱ ਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.
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ਿਮਤੀ- 10.05.2020

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹੱ ਤ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ1.

ਮੁੱ ਖ ਸਕੱ ਤਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰ ਡੀਗੜ�

2.

ਪ�ਮੁੱਖ ਸਕੱ ਤਰ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਚੰ ਡੀਗੜ�, ਪੰ ਜਾਬ

3.

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰ ਡਲ, ਜਲੰਧਰ

4.

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਿਲਸ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ (ਿਦਹਾਤੀ) ਜਲੰਧਰ

5.

ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ, ਜਲੰਧਰ

6.

ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਜ), ਜਲੰਧਰ

7.

ਸਹਾਇਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਜ), ਜਲੰਧਰ

8.

ਸਹਾਇਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਿਸ਼), ਜਲੰਧਰ

9.

ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਜਲੰਧਰ

10. ਿਜਲ�ਾ ਮੈਨ�ਜਰ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਜਲੰਧਰ
11. ਿਜਲ�ਾ ਲੋ ਕ ਸਪੰ ਰਕ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ
12. ਪੀ.ਏ. ਟੂ ਡੀ.ਐਮ., ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਡੀ.ਐਮ, ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਜ), ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਿਸ਼)
ਵਾ. ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ,
ਜਲੰਧਰ।

1

