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ਹੁਕਮ 

ਜਦ� ਿਕ ਿਵਸਵ ਿਸਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ) ਵਲ�  ਕੌਵੀਡ-19 ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਥਾਰ਼ੀ ਵਲ�  ਵੀ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ 

ਿਵੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲਾਕਡਾਉਨ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  National Disaster Management Act, 2005, ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਪਿਹਲ� 

ਹੀ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। 

ਿਜਵ� ਿਕ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 6437-56/ ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ- 20.04.2020 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

7276-7295/ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ ਿਮਤੀ- 01.05.2020 ਰਾਹ� ਜਲੰਧਰ ਿਜਲ�ੇ  ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਪ�ਡੂ Containment Zones 

ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ 

ਵਲ�  ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ� ਘੋਿਸ਼ਤ Containment Zones ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੰਧਰ ਵਲ�  ਪੱਤਰ 

ਨੰ. ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ/2020/6390 ਿਮਤੀ 06.05.2020 ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਿਰਪੋਰ਼ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ Containment 

Zones ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ:-   
 

(i) ਸ਼ਿਹਰੀ Containment Zones: 

ਲੜੀ ਨੰ. Containment Zone Area to be Sealed 

1 ਮੱੁਹਲਾ ਨੰ. 4 ਜਲੰਧਰ ਕ�਼ ਮੱੁਹਲਾ ਨੰ. 4 ਜਲੰਧਰ ਕ�਼ 
2 ਮੱੁਹਲਾ ਨੰ. 30 ਅਤੇ 31 ਜਲੰਧਰ ਕ�਼ ਮੱੁਹਲਾ ਨੰ. 30 ਅਤੇ 31 ਜਲੰਧਰ ਕ�਼ 
3 ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ਬਸਤੀ ਦਾਿਨਸ਼ਮੰਦਾ 

ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਦਾਿਨਸਮੰਦਾ 

4 ਰਵੀਦਾਸ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਦਾਿਨਸ਼ਮੰਦਾ 
5 ਿਨਊ ਰਸੀਲਾ ਨਗਰ 
6 ਿਸ਼ਵਾਜੀ ਨਗਰ 
7 ਬੇਗਮਪੁਰਾ 
8 ਤੇਜ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਸ਼ਾਰਿ਼ ੰ ਗ ਪੁਆਇੰ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੋਰ ਤ� ਗਲੀ ਨੰ. 6 ਬਲੋਸਮ ਿਬਊ਼ੀ 

ਪਾਰਲਰ ( ਲੱਗਭਗ 350 ਘਰ) 
9 ਸੰਤ ਨਗਰ  ਗਲੀ ਨੰ. 5 ਨ� ੜੇ �਼਼ ਹਾਊਸ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੱਕ 

10 ਿਕ�ਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰ. 1,2 ਅਤੇ 3, ਸ਼ਾਇਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਤ� ਛਾਬੜਾ ਕਿਰਆਨਾ ਸ਼ੋਰ 

(ਲੱਗਭਗ 325 ਘਰ) 
11 ਨੀਲਾ ਮਿਹਲ ਨੀਲਾ ਮਿਹਲ 
12 ਿਨਉ ਜਵਾਲਾ ਨਗਰ ਜਵਾਲਾ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮਕਾਨ ਨੰ. 45- ਬੀ.ਏ ( ਨ� ੜੇ ਕਾਲਾ ਮਿਹਲ 

ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ)  ਤ� ਮਕਾਨ ਨੰ. 39 ਗਲੀ ਨੰ. 1 ਿਨਉ ਜਵਾਲਾ ਨਗਰ ਤੱਕ   
13 ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ 1. WQ 311 ਨ� ੜੇ ਛਾਬੜਾ ਬੇਕਰੀ ਤ� ਸ਼ੂਰੂ ਤੇ WS 328 ਨ� ੜੇ ਸੰਤੋਸ਼ 

ਕਲੀਿਨਕ ਤੱਕ 

2. WS-2 ਨ� ੜੇ ਚਰਨ ਕਵੰਲ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਤ� WP-41 ਨ� ੜੇ ਗੁਗਲਾਨੀ 

ਕਲੀਿਨਕ  ਤੱਕ 
14 ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰ.1 ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਿਸੰਘ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਤ� ਗਲੀ ਨੰ. 3, ਿਨਉ 

ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਨ� ੜੇ ਅ਼ਵਾਲ ਪ�ੋਪਰ਼ੀ ਡੀਲਰ ਤੱਕ 
15 ਪੱਕਾ ਬਾਗ ਿਹੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰਾ�ਡ ਨੰੂ ਜ�ਦੀ ਪੱਕਾ ਬਾਗ ਦੀ ਗਲੀ 
16 ਿਨਉ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਮਕਾਨ ਨੰ. ਬੀ-69 (ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਏ-14) ਤ� ਰਾਏ ਫਰਨੀਚਰ ਏ-3 ਤੱਕ 
17 WM ਬਸਤੀ ਗੱੁਜ� ਮੇਨ ਅੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਹਗਲ ਕੈਿਮਸ਼ ਸ਼ਾਪ ਤ� ਆਿਰਆ ਕੰਿਨਆ ਸਕੂਲ WM 

ਬਸਤੀ ਗੱੁਜ� (258 ਮਕਾਨ) 
18 ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਮਕਾਨ ਨੰ. SWS 105 ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਤ� ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤੱਕ  
19 ਸ�਼ਰਲ ਼ਾਉਨ ਗਲੀ ਨੰ. 3,4 ਅਤੇ 5 
20 ਮਖਦੂਮਪੁਰਾ ਮਖਦੂਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਮੱੁਹਲਾ 
21 ਬਾਲਮੀਕੀ ਮੱੁਹਲਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਮੱੁਹਲਾ 
22 ਿਨਉ ਰਾਜ ਨਗਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਤ� ਗਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਫੈਕ਼ਰੀ (ਲੱਗਭਗ 400 
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ਮਕਾਨ)  
23 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਕਲੋਨੀ ਮਕਾਨ ਨੰ. 435 ( ਮੁਕੇਸ਼ ਕਨਾੱ਼ ਹਾਉਸ) ਤ� ਮਕਾਨ ਨੰ. 260 ਨ� ੜੇ ਪੁਲੀ ਸ਼ਹੀਦ 

ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਕਲੋਨੀ  
24 ਿਮੱਠਾ ਬਜਾਰ ਭੈਰ� ਬਜਾਰ, ਕਾਜੀ ਮੱੁਹਲਾ, ਿਕਲਾ ਮੱੁਹਲਾ, ਲਾਵ� ਮੱੁਹਲਾ, ਲਾਲ ਬਜਾਰ, ਰਸਤਾ 

ਮੱੁਹਲਾ 
25 ਿਨਉ ਗੋਿਬੰਦ ਨਗਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਵੈ�ਲ ਨੰ. 8 ਤ� ਿਜੱਤੇ ਦਾ ਖੂਹ ਿਨਉ ਗੋਿਬੰਦ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਗੁਜ� ਤੱਕ 258 

ਮਕਾਨ  
26 ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਐਡਵੋਕੇ਼ ਕੋਠੀ ਤ� ਿਡਪਸ ਸਕੂਲ ਤੱਕ, ਰੇਲ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੰ. 3 ਤ� 161 ਤੱਕ  
27 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਗਰ ਮਕਾਨ ਨੰ. 158-159 ਨ� ੜੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਮਕਾਨੰ. 585 ਨ� ੜੇ ਆਸ਼ਾ 

ਕਿਰਆਨਾ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ  
28 ਚੱਕ ਹੁਸੈਨਾ ਲੰਮਾ ਿਪੰਡ ਲੰਮਾ ਿਪੰਡ ਿਡਸਪ�ਸਰੀ ਤ� ਮਕਾਨ ਨੰ. 1147 ਨ� ੜੇ ਿਕ�ਸਿਚਅਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ  
29 ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਢਨਕੀਆ ਮੱੁਹਲਾ ਤ� ਲੱਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੜਕ ਤ� ਛਾਬੜਾ ਕਿਰਆਨਾ 

ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ 
30 ਗੁਰਜੈਪਾਲ ਨਗਰ ਕੇ.ਜੀ.ਐਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮਕਾਨ ਨੰ. 26 ਤ� ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾ ਤੱਕ  
31 ਮਾਨ ਨਗਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ The Glass Studio ਤ� ਮਕਾਨ ਨੰ. 56 ਗਲੀ ਨੰ. 2 ਨ� ੜੇ ਵਾ਼ਰ 

ਵਰਕਸ ਤੱਕ (ਲੱਗਭਗ 50 ਮਕਾਨ) 
32 ਦਾਤਾਰ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰ. 2 
33 ਆਰਮੀ ਇੰਕਲੇਵ ਗਲੀ ਨੰ. 1 (ਿਪੰਡ ਸੁਭਾਨਾ) 
34 ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨ�  ਬਾਬਾ ਫੱਕਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨ�  
35 ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰ. 1  
36 ਗੁਰਮੀਤ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰ. 1 ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਨ� ੜੇ ਚੀਮਾ ਚ�ਕ ਤ� ਗਲੀ ਨੰ. 3 adjoining 

Easy Day, ਿਮੱਠਾਪੁਰ ਰੋਡ ਕੱੁਲ 47 ਮਕਾਨ 
37 ਜੱ਼ਪੁਰਾ ਸਾਈਂਦਾਸ ਸਕੂਲ ਤ� ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਬਜੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ 
38 ਪੁਰਾਨੀ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ Dolphin Hotel ਵਾਲੀ ਗਲੀ 
39 ਅਨੰਦ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰ. 1 ਬੱਗਾ ਸਵੀ਼ ਸ਼ਾਪ ਤ� ਲੈਕੇ ਮਕਾਨ ਨੰ. ਬੀ-42 ਅਨੰਦ ਨਗਰ ਨ� ੜੇ ਬਰਫ 

ਵਾਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਤੱਕ  
40 ਨਰਾਇਣ ਨਗਰ SBI ਦੀ ਸਾਹਮਣੀ ਗਲੀ (ਲੱਗਭਗ 100 ਘਰ) 
41 ਿਨਜਾਤਮ ਨਗਰ ਅਦਵੈਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰੀ਼ ਨੰ. 5 ਤ� ਿ਼ ੰ ਕੂ ਸਵੀ਼ ਸ਼ਾਪ ਤੱਕ ਅਤੇ 

ਸ਼ਰੀ਼ ਨੰ. 6 ਦੀਆਂ 3 ਗਲੀਆਂ   
42 ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰ.2 
43 ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਨਗਰ ਬਵੇਜਾ ਜਰਨਲ ਸ਼ੋਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਚਮਨ ਲਾਲ (383 SBLS Nagar) ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ 
44 ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਿਜਮੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ੋਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਮਕਾਨ ਨੰ.14) ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ 
45 ਵਾਰਡ ਨੰ. 12 ਲੋਹੀਆਂ ( ਤਿਹਸੀਲ 

ਸ਼ਾਹਕੋ਼) 

ਵਾਰਡ ਨੰ. 12 ਲੋਹੀਆਂ 

46 ਫੋਲਰੀਵਾਲ (ਜਮਸ਼ੇਰ) ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਸ. ਮੋਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਦੋ ਗਲੀਆਂ 
 

 

(ii) ਪ�ਡ ੂContainment Zones: 

ਲੜੀ ਨੰ. ਿਪੰਡ ਦਾ ਨਾਮ (Containment 
Zone) 

Area to be Sealed 

1 ਰਾਮਪੁਰ (ਨੂਰਮਿਹਲ) ਰਾਮਪੁਰ  
2 ਫੂਲਪੁਰ (ਜਮਸ਼ੇਰ) ਵਾਰਡ ਨੰ. 3 ਫੂਲਪੁਰ  
3 ਬੀਰ ਬੰਸੀਆ (ਜੰਿਡਆਲਾ) 1. ਰੁੜਕਾ ਚ�ਕ ਤ� ਸੰਗ ਢੇਸੀਆਂ ਰੋਡ (ਬਾਬਾ ਕਿਲਆਣ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ) 

2. ਮੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤ� ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ  

3. ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਹਾਉਸਜ਼ (ਰੁੜਕ� ਕਲ� ਤ� ਜੇਜ� ਕਲ�) 

4. ਵਡਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਆਯੂਰਵੈਿਦਕ ਗੋਰਿਮੰ਼ ਿਡਸਪ�ਸਰੀ  
4 ਬੱਕਾਪੁਰ 1. ਉਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤ� ਭਜਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ  
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2. ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤ� ਰੂਪੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ  

3. ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਤ� ਸੇਵਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ  
5 ਸੰਗਲ ਸੋਹਲ (ਕਰਤਾਰਪੁਰ) ਸੰਗਲ ਸੋਹਲ ਦੇ ਗੇ਼ ਤ� ਗਲੀ ਨੰ. 1 (ਸੋਹਲ ਿਨਵਾਸ ਤ� ਸੇਠ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਸਕੂਲ)  
6 ਕੋ਼ਲਾ ਹੇਰ� (ਸ਼ਾਹਕੋ਼) ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਗਲੀਆਂ ਤ� ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ 

ਮਕਾਨ ਤੱਕ 
7 ਗਿਹਲ� (ਸ਼ਾਹਕੋ਼) ਿਪੰਡ ਗਿਹਲ� 
 

 

ਉਕਤ Containment Zones ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪ�ੋ਼ੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੀਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰ਼ ਅਨੁਸਾਰ Containment Zones ਦੀ ਿਲਸ਼ ਿਰਵਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

 
ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸ਼ਰੇ਼, 

ਜਲੰਧਰ। 

ਿਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.      7796-7815                     / ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ     ਿਮਤੀ- 06.05.2020 

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹੱਤ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ- 

1. ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ� 

2. ਪ�ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ, ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ�, ਪੰਜਾਬ 

3. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ, ਜਲੰਧਰ 

4. ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਿਲਸ ਜਲੰਧਰ  

5. ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ (ਿਦਹਾਤੀ) ਜਲੰਧਰ 

6. ਮੱੁਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਸਮਾਰ਼ ਿਸ਼ੀ, ਜਲੰਧਰ 

7. ਵਧੀਕ ਿਡਪ਼ੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਿਵਕਾਸ), ਜਲੰਧਰ 

8. ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੰਧਰ 

9. ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੰ ,਼ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਲੰਧਰ 

10. ਜਨਰਲ ਮੈਨ� ਜਰ, ਿਜਲ�ਾ ਉਦਯੋਗ ਕ�ਦਰ, ਜਲੰਧਰ 

11. ਿਡਪ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕ਼ਰ ਫੈਕ਼ਰੀਜ਼, ਜਲੰਧਰ-1 ਅਤੇ 2 

12. ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ 

13. ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸ਼ਰੇ਼, ਿਜਲ�ਾ ਜਲੰਧਰ 

14. ਿਜਲ�ਾ ਲੋਕ ਸਪੰਰਕ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ 

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

 
ਵਾ. ਿਜਲ�ਾ ਮੈਿਜਸ਼ਰੇ਼, 

ਜਲੰਧਰ। 


