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। ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�
National Disaster Management Act, 2005, ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ।
ਿਜਵ� ਿਕ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 6437-56/ ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ- 20.04.2020 ਅਤੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 71407160/ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ- 29.04.2020 ਰਾਹ� ਜਲੰਧਰ ਿਜਲ�ੇ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਪ�ਡੂ Containment Zones ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰ ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ� ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲ� ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ�
ਘੋਿਸ਼ਤ Containment Zones ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੰਧਰ ਵਲ� ਪੱ ਤਰ ਨੰ. ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ/2020/6319 ਿਮਤੀ30.04.2020 ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਜਲੰਧਰ-2 ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 1/ਸਪੈਸ਼ਲ ਿਮਤੀ- 30.04.2020 ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰਖਦੇ
ਹੋਏ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ Containment Zones ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ:(i)
ਲੜੀ ਨੰ.

ਸ਼ਿਹਰੀ Containment Zones:

ਏਰੀਏ ਦਾ ਨਾਮ

1

ਮੁਹੱਲਾ ਨੰ. 4 ਜਲੰਧਰ ਕ�ਟ, ਮੁੱ ਹਲਾ ਨੰ. 8 ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਲੀ

2

ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ਬਸਤੀ ਦਾਿਨਸ਼ਮੰ ਦਾ, ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ, ਗੋਤਮ ਨਗਰ, ਕੱ ਚਾ ਕੋਟ, ਮਹਾਰਾਜਾ
ਗਾਰਡਨ, ਿਬਰਦੀ ਕਲੋ ਨੀ, ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ, ਗਖਲ� ਪੁਲੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ, ਿਨਉ
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ, ਤਾਰਾ ਿਸੰ ਘ ਐਿਵਿਨਊ

3

ਰਵੀਦਾਸ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਦਾਿਨਸ਼ਮੰ ਦਾ, ਰਸੀਲਾ ਨਗਰ, ਿਸ਼ਵਾਜੀ ਨਗਰ, ਚੰ ਡੀਗੜ� ਮੁੱ ਹਲਾ,
ਲਸੂੜੀ ਮੁੱ ਹਲਾ

4

ਨੀਲਾ ਮਿਹਲ, ਕਰਾਰ ਖ� ਮੁੱ ਹਲਾ

5

ਿਨਉ ਜਵਾਲਾ ਨਗਰ, ਜਵਾਲਾ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ

6

ਸੰ ਤ ਨਗਰ , ਿਨਉ ਸੰ ਤ ਨਗਰ ਦੀ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਗਲੀ, ਚੋਹਾਨ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ

7

ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ, WQ & WP ਮੋਚੀਆਂ ਮੁਹਲਾ, ਢੋਕੀਆਂ ਮੁੱ ਹਲਾ, ਸਤੱ ਰਾ ਮੁੱ ਹਲਾ

8

ਮੋਤੀ ਨਗਰ, ਸਦਰ ਕਲੋ ਨੀ

9

ਪੱ ਕਾ ਬਾਗ, ਕੰ ਪਨੀ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਏਰੀਆ

10

ਿਨਉ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਗੀਤਾ ਕਲੋ ਨੀ ਦੀਆਂ
ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਇਸ਼ਵਰ ਕਲੋ ਨੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ

11

WM ਬਸਤੀ ਗੁਜ�, ਗੋਿਬੰ ਦ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ, ਿਮੱ ਠੁ ਬਸਤੀ, ਹਰਬੰ ਸ ਨਗਰ, ਿਵਰਦੀ
ਨਗਰ, ਜੇ.ਪੀ ਨਗਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੋ ਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ, ਿਨਜਾਤਮ ਨਗਰ, ਿਦਆਲ ਨਗਰ,
ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ, ਮੰ ਗੂ ਬਸਤੀ, ਉਤੱ ਮ ਨਗਰ, ਮਾਡਲ ਹਾਉਸ, ਿਨਉ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਨਗਰ, ਿਤਲਕ ਨਗਰ

12

ਸੰ ਤੋਖਪੁਰਾ, ਨੀਵ� ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ

13

ਸ�ਟਰਲ ਟਾਉਨ, ਿਵਕਰਮ ਪੁਰਾ, ਚੰ ਦਨ ਨਗਰ, ਫਤੇਹਪੁਰੀ, ਦੀਨ ਿਦਆਲ ਉਪਾਿਧਆ ਨਗਰ

14

ਮਖਦੁਮਪੁਰਾ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਦੀ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਗਲੀ, ਲਾਜਵੰ ਤ ਨਗਰ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਲੀ,
ਧੋਬੀ ਮੁੱ ਹਲਾ

15

ਬਾਲਮੀਕੀ ਮੁਹੱਲਾ, ਅਬਾਦਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱ ਲੀਆਂ

16

ਿਨਉ ਰਾਜ ਨਗਰ, ਰਾਜ ਨਗਰ ਦੀ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਗਲੀ, ਕਿਟਹਰਾ ਮੁੱ ਹਲਾ

17

ਤੇਜ ਮੋਹਨ ਨਗਰ, ਸੰ ਤ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ

18

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰ ਘ ਕਲੋ ਨੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਕਲੋ ਨੀ

19

ਿਮੱ ਠਾ ਬਜਾਰ, ਭੈਰ� ਬਜਾਰ, ਗਾਜੀ ਗੁੱ ਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ, ਲਾਵ� ਮੁੱ ਹਲਾ, ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ, ਬਸਤੀ
ਅੱ ਡਾ, ਨੌਹਰੀਆਂ ਬਜਾਰ, ਲਾਲ ਬਜਾਰ, ਬਾਗ ਕਰਮ ਬਕਸ਼, ਿਕੱ ਲਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਗੁੜ ਮੰ ਡੀ,
ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ, ਸ਼ੇਖ� ਬਜਾਰ, ਰਸਤਾ ਮੁੱ ਹਲਾ, ਿਸ਼ਵਰਾਜ ਗੜ�, ਜੌੜਾ ਗੇਟ

20

ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱ ਹਲਾ

21

ਿਨਉ ਗੋਿਬੰ ਦ ਨਗਰ, ਗੋਿਬੰ ਦ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ

22

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਰੇਲ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਗਲੀ

1

23

ਜੱ ਟਪੁਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਪੁਰਾ

24

ਪੁਰਾਨੀ ਸਬਜੀ ਮੰ ਡੀ, ਇਮਾਮਨਾਸਰ, ਗੁੜ ਮੰ ਡੀ, ਨੌਹਰੀਆਂ ਬਜਾਰ, ਬਾਸ� ਬਜਾਰ, ਭਾਟੜਾ
ਮੁੱ ਹਲਾ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਜਾਰ

25

ਅਨੰਦ ਨਗਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਿਵਹਾਰ, ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਪਾਰਕ, ਗੋਲਡਨ ਐਿਵਿਨਉ, ਕਾਲੀਆ ਕਲੋ ਨੀ, ਗਲੀ
ਨੰ.2 ਰਵੀਦਾਸ ਨਗਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਗਰ, ਨ�ਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਸਬਜੀ ਮੰ ਡੀ
ਝੁੱ ਿਗਆਂ, ਸ਼�ਤੀ ਿਵਹਾਰ

26

ਨਰਾਇਣ ਨਗਰ, ਪਕਾ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱ ਲੀਆਂ

27

ਿਨਜਾਤਮ ਨਗਰ, ਨਰਾਇਣ ਨਗਰ

28

ਵਾਰਡ ਨੰ. 12 ਲੋ ਹੀਆਂ (ਤਿਹਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ)

29

ਸਲੇ ਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨ�

(ii)
ਲੜੀ ਨੰ.

ਪ�ਡੂ Containment Zones:

ਿਪੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

1

ਕੋਟਲਾ ਹੇਰ� (ਸ਼ਾਹਕੋਟ)

ਇਨ�� ਿਪੰ ਡ� ਦੀ ਹਦੂਦ ਤ� 5 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵੱ ਚ

2

ਤਲਵੰ ਡੀ ਭੀਲਾ (ਕਰਤਾਰਪੁਰ)

ਪ�ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੀ Containment
Zone ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਿਜਲ�ਾ ਕਪੁਰਥਲਾ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਕੋਟ ਕਰ�ਰ ਖ� ਦੀ ਹੱ ਦ ਤ� ਪੰ ਜ ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਿਜਲ�ੇ ਦੀਆਂ
ਅਬਾਦੀਆਂ
ਉਕਤ Containment Zones ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰੀ ਤਰ�� ਸੀਲ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮ�
ਸਮ� ਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ Containment Zones ਦੀ ਿਲਸਟ ਿਰਵਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ,
ਜਲੰਧਰ।
ਿਪੱ ਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.
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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�ਮਖ
ੁੱ ਸਕੱ ਤਰ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਚੰ ਡੀਗੜ�, ਪੰ ਜਾਬ

3.

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰ ਡਲ, ਜਲੰਧਰ

4.

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਿਲਸ ਜਲੰਧਰ

5.

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ (ਿਦਹਾਤੀ) ਜਲੰਧਰ

6.

ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਸਮਾਰਟ ਿਸਟੀ, ਜਲੰਧਰ

7.

ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਿਵਕਾਸ), ਜਲੰਧਰ

8.

ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੰਧਰ

9.

ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੰ ਟ, ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਲੰਧਰ

10. ਜਨਰਲ ਮੈਨ�ਜਰ, ਿਜਲ�ਾ ਉਦਯੋਗ ਕ�ਦਰ, ਜਲੰਧਰ
11. ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਜਲੰਧਰ-1 ਅਤੇ 2
12. ਸਹਾਇਕ ਲੇ ਬਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ
13. ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ
14. ਿਜਲ�ਾ ਲੋ ਕ ਸਪੰ ਰਕ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ

15. ਪੀ.ਏ. ਟੂ ਡੀ.ਐਮ., ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਡੀ.ਐਮ, ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਜ), ਸਟੈਨ� ਟੂ ਏ.ਸੀ(ਿਸ਼)

ਵਾ. ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ,
ਜਲੰਧਰ।

2

