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 ਗੰਭੀਰਤਾ 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।
ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੰਧਰ ਵਲ� ਪੱ ਤਰ ਨੰ. NHM/2020/6500 ਿਮਤੀ 14.05.2020 ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਿਰਪੋਰਟ
ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਿਜਲ�ੇ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਟੈਨਮ�ਟ ਜੋਨ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ:ਲੜੀ ਨੰ.
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ਕੰ ਟੈਨਮ�ਟ ਜੋਨ

ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ

ਕੰ ਟੈਨਮ�ਟ ਜੋਨ-1

ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ਬਸਤੀ ਦਾਿਨਸ਼ਮੰ ਦਾ
ਰਵੀਦਾਸ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਦਾਿਨਸ਼ਮੰ ਦਾ
ਿਨਊ ਰਸੀਲਾ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਦਾਿਨਸ਼ਮੰ ਦਾ
ਿਸ਼ਵਾ ਜੀ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਦਾਿਨਸ਼ਮੰ ਦਾ
ਬੇਗਮਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਦਾਿਨਸ਼ਮੰ ਦਾ
ਬਸਤੀ ਸੇਖ
ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ
ਿਨਊ ਗੋਿਬੰ ਦ ਨਗਰ
ਤੇਜ ਮੋਹਨ ਨਗਰ
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ਕੰ ਟੈਨਮ�ਟ ਜੋਨ-2

ਕਾਜੀ ਮੁੱ ਹਲਾ, ਿਕਲਾ ਮੁੱ ਹਲਾ, ਰਸਤਾ ਮੁੱ ਹਲਾ, ਭੈਰ� ਬਜਾਰ, ਲਾਲ ਬਜਾਰ

3

ਕੰ ਟੈਨਮ�ਟ ਜੋਨ-3

ਜੱ ਟਪੁਰਾ
ਪੁਰਾਨੀ ਸਬਜੀ ਮੰ ਡੀ

4

ਕੰ ਟੈਨਮ�ਟ ਜੋਨ-4

ਬਸੰ ਤ ਨਗਰ , ਿਨਊ ਗੋਿਬੰ ਦ ਨਗਰ, (ਅਮਨ ਨਗਰ)

ਉਕਤ Containment Zones ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ 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.

8597-8620

/ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ

ਿਮਤੀ- 14.05.2020

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 (ਿਵਕਾਸ), ਜਲੰਧਰ

7.

ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੰਧਰ

8.

ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੰ ਟ, ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਲੰਧਰ

9.

ਜਨਰਲ ਮੈਨ�ਜਰ, ਿਜਲ�ਾ ਉਦਯੋਗ ਕ�ਦਰ, ਜਲੰਧਰ

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

