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ਹੁਕਮ 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਿ ਕਿਹਤ ਿੰਗਠਨ (ਡਫਰਮੂ.ਚ.) ਿਰੋਂ  ਿਿੀਡ-19 ਨੰੂ ਕਹਰਾਂ ਹੀ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਘਕਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿਾ ਹ 
ਅਤ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ ਿਰੋਂ  ਿੀ ਿਿੀਡ - 19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਨੰੂ ਦਿ ਰਈ ਖਤਯਾ ਭੰਨਦ ਹ ੂਯ ਦਸ਼ ਕਿਿੱ ਚ ਤਾਰਾਫੰਦੀ 
(ਰਾਿਡਾਉਨ) ਦਾ ਰਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹ। ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਭਾਯੀ ਦੀ ਗੰਬੀਯਤਾ ਨੰੂ ਦਖਦ ਹ ਬਾਯਤ ਿਯਿਾਯ ਅਤ ੰਜਾਫ ਿਯਿਾਯ ਿਰੋਂ  
National Disaster Management Act, 2005, ਅਤ Epidemic Diseases Act, 1897 ਕਹਰਾਂ ਹੀ ਇਨਿਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹ। 

ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਇਿ ਦਪਤਯ ਦ ੱਤਰ ਨੰ. 6437-56/ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ ਮਮਤੀ- 20.04.2020  ਯਾਹੀਂ ਜਰੰਧਯ ਕਜਰਹ  ਕਿਿੱ ਚ 

ਸ਼ਮਹਰੀ ਅਤ ੇਂਡੂ Containment Zones ਘਕਿਤ ਿੀਤ ਗ ਿਨ। ਯ ਕਜਰਹਾ ਜਰੰਧਯ ਕਿਿੱ ਚ ਿਿਾਂ ਦ ਰਗਾਤਯ ਿਧਣ ਨਾਰ ਿਕਿਡ-19 ਦ 
ਾਕਿਕਟਿ ਿਿਾਂ ਦੀ ਕਭਤੀ 28.04.2020 ਤਿੱਿ ਿੁਰ ਕਗਣਤੀ 85 ਹ ਗਈ ਹ। ਇਿ ਰਈ ਇਿ ਦਪਤਯ ਦ ਿੱਤਯ ਨੰ. 6437-56/ਭ.ਿੀ.4/ਭ. 

ਕਭਤੀ- 20.04.2020 ਯਾਹੀਂ ਕਜਰਹਾ ਜਰੰਧਯ ਕਿਿੱ ਚ ਕਹਰਾਂ ਘਕਿਤ Containment Zones ਕਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਿਯਦ ਹ, ਕਿਿਰ ਿਯਜਨ, ਜਰੰਧਯ 

ਿਰੋਂ  ਿੱਤਯ ਨੰ. ਆਈ.ਡੀ.ਿ.ੀ-19/2020/5011 ਕਭਤੀ- 29.04.2020 ਯਾਹੀਂ ਰਾਤ ਕਯਯਟ  ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਯਖਦ ਹ ਹਠ ਅਨੁਿਾਯ 

Containment Zones ਘਕਿਤ ਿੀਤ ਜਾਂਦ ਹਨ:-   

 

(i) ਸ਼ਮਹਰੀ Containment Zones: 

ਲੜੀ ਨੰ. ਏਰੀਏ ਦਾ ਨਾਮ  

1 ਭੁਹਿੱਰਾ ਨੰ. 4 ਜਰੰਧਯ ਿੈਂਟ, ਭੁਿੱ ਹਰਾ ਨੰ. 8 ਦੀ ਨਾਰ ਰਿੱ ਗਦੀ ਗਰੀ 
2 ਯਾਜਾ ਗਾਯਡਨ ਫਿਤੀ ਦਾਕਨਿਭੰਦਾ, ਫਿਤੀ ਫਾਿਾ ਖਰ, ਗਤਭ ਨਗਯ, ਿਿੱਚਾ ਿਟ, ਭਹਾਯਾਜਾ 

ਗਾਯਡਨ, ਕਫਯਦੀ ਿਰਨੀ, ਯਾਜਾ ਗਾਯਡਨ ਿਿਟੈਂਿਨ, ਗਖਰਾਂ ੁਰੀ, ਿਾਿਤਯੀ ਨਗਯ, ਕਨਉ 

ਿਾਿਤਯੀ ਨਗਯ, ਤਾਯਾ ਕਿੰਘ ਕਿਕਨਊ 

3 ਯਿੀਦਾਿ ਨਗਯ ਫਿਤੀ ਦਾਕਨਿਭੰਦਾ, ਯਿੀਰਾ ਨਗਯ, ਕਿਿਾਜੀ ਨਗਯ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੁਿੱ ਹਰਾ, 
ਰਿੂੜ੍ੀ ਭੁਿੱ ਹਰਾ 

4 ਨੀਰਾ ਭਕਹਰ, ਿਯਾਯ ਖਾਂ ਭੁਿੱ ਹਰਾ 
5 ਕਨਉ ਜਿਾਰਾ ਨਗਯ, ਜਿਾਰਾ ਨਗਯ ਦੀ ਇਿੱਿ ਗਰੀ 
6 ਿੰਤ ਨਗਯ , ਕਨਉ ਿੰਤ ਨਗਯ ਦੀ ਨਾਰ ਰਗਦੀ ਗਰੀ, ਚਹਾਨ ਨਗਯ ਦੀ ਇਿੱਿ ਗਰੀ 
7 ਫਿਤੀ ਿਖ, WQ & WP ਭਚੀਆਂ ਭੁਹਰਾ, ਢਿੀਆਂ ਭੁਿੱ ਹਰਾ, ਿਤਿੱਯਾ ਭੁਿੱ ਹਰਾ 
8 ਭਤੀ ਨਗਯ, ਿਦਯ ਿਰਨੀ 
9 ਿੱਿਾ ਫਾਗ, ਿੰਨੀ ਫਾਗ ਦਾ ਨਾਰ ਰਗਦਾ ਯੀਆ 

10 ਕਨਉ ਦਿਭਿ ਨਗਯ, ਦਿਭਿ ਨਗਯ ਦੀਆਂ ਨਾਰ ਰਗਦੀਆ ਂ ਗਰੀਆਂ, ਗੀਤਾ ਿਰਨੀ ਦੀਆਂ 
ਨਾਰ ਰਗਦੀਆਂ ਗਰੀਆਂ, ਇਿਿਯ ਿਰਨੀ ਦੀਆਂ ਨਾਰ ਰਗਦੀਆ ਂਗਰੀਆ ਂ

11 WM ਫਿਤੀ ਗੁਜਾਂ, ਗਕਫੰਦ ਨਗਯ ਦੀ ਇਿੱਿ ਗਰੀ, ਕਭਿੱ ਠੁ ਫਿਤੀ ਹਯਫੰਿ ਨਗਯ, ਕਿਯਦੀ 
ਨਗਯ, ਜ.ੀ ਨਗਯ, ਿਯਟਿ ਿਰਨੀ, ਅਿਿ ਨਗਯ, ਕਨਜਾਤਭ ਨਗਯ, ਕਦਆਰ ਨਗਯ, 

ਟਗਯ ਨਗਯ, ਭੰਗੂ ਫਿਤੀ, ਉਤਿੱਭ ਨਗਯ, ਭਾਡਰ ਹਾਉਿ, ਕਨਉ ਿਯਤਾਯ ਨਗਯ, ਗੁਯੂ ਨਾਨਿ 

ਨਗਯ, ਕਤਰਿ ਨਗਯ 

12 ਿੰਤਖੁਯਾ, ਨੀਿੀਂ ਅਫਾਦੀ ਦੀ ਇਿੱਿ ਗਰੀ 
13 ਿੈਂਟਯਰ ਟਾਉਨ, ਕਿਿਯਭ ੁਯਾ, ਚੰਦਨ ਨਗਯ, ਪਤਹੁਯੀ, ਦੀਨ ਕਦਆਰ ਉਾਕਧਆ ਨਗਯ 

14 ਭਖਦੁਭੁਯਾ, ਿਾਿਤਯੀ ਨਗਯ ਦੀ ਨਾਰ ਰਗਦੀ ਗਰੀ, ਰਾਜਿੰਤ ਨਗਯ ਦੀ ਨਾਰ ਰਿੱ ਗਦੀ ਗਰੀ 
15 ਫਾਰਭੀਿੀ ਭੁਹਿੱਰਾ, ਅਫਾਦੁਯਾ ਦੀਆਂ ਨਾਰ ਰਗਦੀਆਂ ਦ ਗਿੱਰੀਆ ਂ

16 ਕਨਉ ਯਾਜ ਨਗਯ, ਯਾਜ ਨਗਯ ਦੀ ਨਾਰ ਰਗਦੀ ਗਰੀ, ਿਕਟਹਯਾ ਭੁਿੱ ਹਰਾ 
17 ਤਜ ਭਹਨ ਨਗਯ, ਿੰਤ ਨਗਯ ਦੀ ਇਿੱਿ ਗਰੀ 
18 ਿਹੀਦ ਬਗਤ ਕਿੰਘ ਿਰਨੀ, ਫਾਫਾ ਫਾਰਿ ਨਾਥ ਿਰਨੀ 
19 ਕਭਿੱਠਾ ਫਜਾਯ, ਬਯੋਂ ਫਜਾਯ, ਗਾਜੀ ਗੁਿੱ ਰਾ, ਗੁਯਦਿ ਨਗਯ, ਰਾਿਾਂ ਭੁਿੱ ਹਰਾ, ਗਾਰ ਨਗਯ, ਫਿਤੀ 

ਅਿੱਡਾ, ਨ ਹਯੀਆਂ ਫਜਾਯ, ਨਾਜ ਕਿਨੇਭਾ ਕਦਰਿੁਿਾ ਭਾਯਿੀਟ, ਰਾਰ ਫਜਾਯ, ਫਾਗ ਿਯਭ ਫਿਿ, 

ਕਿਿੱ ਰਾ ਭੁਹਿੱਰਾ, ਗੁੜ੍ ਭੰਡੀ, ਪਗਿਾੜ੍ਾ ਗਟ, ਿਖਾਂ ਫਜਾਯ, ਯਿਤਾ ਭੁਿੱ ਹਰਾ, ਕਿਿਯਾਜ ਗੜ੍ਹ, ਜਯਾ  

ਗਟ 

20 ਕਨਉ ਗਕਫੰਦ ਨਗਯ, ਗਕਫੰਦ ਨਗਯ ਦੀ ਇਿੱਿ ਗਰੀ 
21 ਿਯਰ ਫਾਗ, ਯਰ ਕਿਹਾਯ ਦੀ ਨਾਰ ਰਗਦੀ ਗਰੀ 
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22 ਜਿੱਟੁਯਾ, ਚਯਨਜੀਤ ੁਯਾ  
23 ੁਯਾਨੀ ਿਫਜੀ ਭੰਡੀ, ਇਭਾਭਨਾਿਯ, ਗੁੜ੍ ਭੰਡੀ, ਨ ਹਯੀਆਂ ਫਜਾਯ, ਫਾਿਾਂ ਫਜਾਯ, ਬਾਟੜ੍ਾ 

ਭੁਿੱ ਹਰਾ, ਿਤਿਾਰੀ ਫਜਾਯ 

24 ਅਨੰਦ ਨਗਯ, ਅਿਿ ਕਿਹਾਯ, ਕਿਿਿਾਨੰਦ ਾਯਿ, ਗਰਡਨ ਕਿਕਨਉ, ਿਾਰੀਆ ਿਰਨੀ, ਗਰੀ 
ਨੰ.2 ਯਿੀਦਾਿ ਨਗਯ, ਿੁਬਾਿ ਨਗਯ, ਗੁਯੂ ਅਭਯਦਾਿ ਨਗਯ, ਨੈਿਨਰ ਾਯਿ, ਿਫਜੀ ਭੰਡੀ 
ਝੁਿੱ ਕਗਆਂ, ਿਾਂਤੀ ਕਿਹਾਯ  

25 ਨਯਾਇਣ ਨਗਯ, ਿਾ ਫਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾਰ ਰਗਦੀਆਂ ਦ ਗਿੱਰੀਆ ਂ

26 ਕਨਜਾਤਭ ਨਗਯ, ਨਯਾਇਣ ਨਗਯ 

27 ਿਾਯਡ ਨੰ. 12 ਰਹੀਆਂ (ਤਕਹਿੀਰ ਿਾਹਿਟ) 

 

 

(ii) ੇਂਡੂ Containment Zones: 

ਲੜੀ ਨੰ. ਮੰਡ ਦਾ ਨਾਮ  ਮਿਸ਼ਸ਼ ਕਥਨ 

1 ਿਰਭੁਯ ਭੁਿਰਭਾਨਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਕੰਡਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ 5 ਕਿਰਭੀਟਯ ਦ ਘਯ ਕਿਿੱ ਚ 

ੈਂਦੀਆਂ ਿਾਯੀਆਂ ਆਫਾਦੀਆਂ ਿੀ Containment 

Zone  ਿਭਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
2 ਿਟਰਾ ਹਯਾਂ (ਿਾਹਿਟ) 

3 ਤਰਿੰਡੀ ਬੀਰਾ (ਿਯਤਾਯੁਯ) 

4 ਕਜਰਹਾ ਿੁਯਥਰਾ ਦ ਕੰਡ ਿਟ ਿਯਾਂਯ ਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤੋਂ ੰਜ ਕਿਰਭੀਟਯ ਦ ਘਯ ਅੰਦਯ ੈਂਦੀਆਂ ਜਰੰਧਯ ਕਜਰਹ  
ਦੀਆਂ ਅਫਾਦੀਆਂ 

 

ਉਿਤ Containment Zones ਨੰੂ ਕਿਹਤ ਕਿਬਾਗ ਦ ਰਟਿਾਰ ਅਨੁਿਾਯ ੁਯੀ ਤਯਹਾਂ ਿੀਰ ਯਿੱ ਕਖਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਿਭੇਂ 
ਿਭੇਂ ਤ ਕਿਹਤ ਕਿਬਾਗ ਦੀ ਕਯਯਟ ਅਨੁਿਾਯ Containment Zones ਦੀ ਕਰਿਟ ਕਯਿਾਇਿ ਿੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। 
 

ਮਿਲਹਾ ਮਮਿਸਟਰਟ, 

ਿਲੰਧਰ। 
ਮੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.            7140-7160                      /ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ     ਮਮਤੀ- 29.04.2020 

ਇਿ ਦਾ ਇਿ ਉਤਾਯਾ ਹਠ ਦਯਜ ਨੰੂ ਿੂਚਨਾ ਅਤ ਰੜ੍ੀਂਦੀ ਿਾਯਿਾਈ ਕਹਿੱਤ ਬਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ- 
1. ਭੁਿੱ ਖ ਿਿਿੱਤਯ, ੰਜਾਫ ਿਯਿਾਯ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
2. ਰਭੁਿੱ ਖ ਿਿਿੱਤਯ, ਕਿਹਤ ਤ ਕਯਿਾਯ ਬਰਾਈ ਕਿਬਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ੰਜਾਫ 

3. ਿਕਭਿਨਯ ਜਰੰਧਯ ਭੰਡਰ, ਜਰੰਧਯ 

4. ਿਕਭਿਨਯ ਆਪ ੁਕਰਿ ਜਰੰਧਯ  

5. ਿੀਨੀਅਯ ੁਕਰਿ ਿਤਾਨ (ਕਦਹਾਤੀ) ਜਰੰਧਯ 

6. ਭੁਿੱ ਖ ਿਾਯਜਿਾਯੀ ਅਪਿਯ, ਿਭਾਯਟ ਕਿਟੀ, ਜਰੰਧਯ 

7. ਿਧੀਿ ਕਡਟੀ ਿਕਭਿਨਯ (ਕਿਿਾਿ), ਜਰੰਧਯ 

8. ਕਿਿਰ ਿਯਜਨ, ਜਰੰਧਯ 

9. ਭਡੀਿਰ ਿੁਯਡੰਟ, ਕਿਿਰ ਹਿਤਾਰ, ਜਰੰਧਯ 

10. ਜਨਯਰ ਭਨੇਜਯ, ਕਜਰਹਾ ਉਦਮਗ ਿੇਂਦਯ, ਜਰੰਧਯ 

11. ਕਡਟੀ ਡਾਇਯਿਟਯ ਪਿਟਯੀਿ, ਜਰੰਧਯ-1 ਅਤ 2 

12. ਿਹਾਇਿ ਰਫਯ ਿਕਭਿਨਯ, ਜਰੰਧਯ 

13. ਿਭੂਹ ਉ ਭੰਡਰ ਭਕਜਿਟਯਟ, ਕਜਰਹਾ ਜਰੰਧਯ 

14. ਕਜਰਹਾ ਰਿ ਿੰਯਿ ਅਪਿਯ, ਜਰੰਧਯ 

15. ੀ.. ਟੂ ਡੀ.ਭ., ਿਟਨ  ਟੂ .ਡੀ.ਭ, ਿਟਨ  ਟੂ .ਿੀ(ਜ), ਿਟਨ  ਟੂ .ਿੀ(ਕਿ) 

 

 

ਿਾ. ਮਿਲਹਾ ਮਮਿਸਟਰਟ, 

ਿਲੰਧਰ। 


