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ਹੁਕਮ 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਿ ਬਰ ਕਿਿੱ ਚ ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਂਭਾਰੀ ਦ ੇਿਿੱ ਧਦੇ ਹ ਖਿੱਤਰੇ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹ ਬਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਿਲੋਂ   ਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਿੱ ਚ 

ਤਾਲਾਫੂੰ ਦੀ (ਲਾਿਡਾਉਨ) ਦਾ ਲਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਚ ਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਿਕਿਡ-19 ਭਹਾਭਾਰੀ ਦੀ ਗੂੰਬੀਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਿਿੱ ਚ ਰਖਦੇ ਹ ਬਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ 

ੂੰਜਾਫ ਸਰਿਾਰ ਿਲੋਂ  National Disaster Management Act, 2005, ਅਤੇ Epidemic Diseases Act, 1897 ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਇਨਿਿ ਿੀਤਾ 

ਜਾ ਚ ਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫੂੰਧੀ ਭ.ਚ., ਬਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਦ ੇਿੱਤਰ ਨੂੰ . 40-3/2020-DM-I(A) ਕਭਤੀ- 17.05.2020 ਅਤੇ ੂੰਜਾਫ ਸਰਿਾਰ ਦੇ 

ਿੱਤਰ ਨੂੰ .  SS/ACSH/2020/424 ਕਭਤੀ- 17.05.2020  ਨ ੂੰ  ਭ ਿੱ ਖ ਰਖਦੇ ਹ ਇਸ ਦਪਤਰ ਦ ੇਿੱਤਰ ਨੂੰ . 9021-9040/ਭ.ਸੀ-4/ਭ. 

ਕਭਤੀ 18-05-2020 ਰਾਂਹੀ ਕਜਲਹਾ ਜਲੂੰ ਧਰ ਕਿਿੱ ਚ 31.05.2020 ਤਿੱਿ ਲਾਿਡਾਉਨ ਦ ੇਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਗ ਸਨ। ਕਜਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 

ਕਿਿੱ ਚ ਹ ਿਭ ਦ ੇੈਰਾ ਨੂੰ . 13 ਕਿਿੱ ਚ ਸਧ ਿਰਦੇ ਹ, ਕਸਿਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੂੰ ਧਰ ਦ ੇਿੱਤਰ ਨੂੰ . IDSP/NHM/JAL/20/197 ਕਭਤੀ- 21.05.2020 

ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਕਰਰਟ ਨ ੂੰ  ਭ ਿੱ ਖ ਰਿੱਖਦੇ ਹ, ਜਲੂੰ ਧਰ ਕਜਲਹੇ  ਕਿਿੱ ਚ ਹੇਠ ਅਨ ਸਾਰ ਿੂੰਟੇਨਭੈਂਟ ਜਨ ਘਕਿਤ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 

 

ਲੜੀ ਨੰ. ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਨ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ 

1. ਿੂੰਟੇਨਭੈਂਟ ਜਨ-1 ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ਫਸਤੀ ਦਾਕਨਿਭੂੰਦਾ 
ਿਰੀ ਗ ਰ  ਰਿੀਦਾਸ ਨਗਰ ਫਸਤੀ ਦਾਕਨਿਭੂੰਦਾ 
ਕਨਊ ਰਸੀਲਾ ਨਗਰ ਫਸਤੀ ਦਾਕਨਿਭੂੰਦਾ 
ਕਿਿਾ ਜੀ ਨਗਰ ਫਸਤੀ ਦਾਕਨਿਭੂੰਦਾ 
ਫੇਗਭ ਰਾ ਅਤੇ ਸ ਰਜੀਤ ਨਗਰ ਫਸਤੀ 
ਦਾਕਨਿਭੂੰਦਾ  
ਕਨਊ ਗਕਫੂੰ ਦ ਨਗਰ (ਗਲੀ ਨੂੰ .8) 

WQ 32 ਿਾਲੀ ਗਲੀ ਫਸਤੀ ਿੇਖ 

ਈਿਿਰ ਿਲਨੀ ਿਾਲਾ ਸੂੰਗੀਆ ਰਡ 

2. ਿੂੰਟੇਨਭੈਂਟ ਜਨ -2 ਿਾਜੀ ਭ ਿੱ ਹਲਾ, ਕਿਲਾ ਭ ਿੱ ਹਲਾ, ਰਸਤਾ ਭ ਿੱ ਹਲਾ 
 

ਉਿਤ ਿੂੰਟੇਨਭੈਂਟ ਜਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਸਹਤ ਕਿਬਾਗ ਦ ੇਰਟਿਾਲ ਅਨ ਸਾਰ  ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੀਲ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤੇ 

ਕਸਹਤ ਕਿਬਾਗ ਦੀ ਕਰਰਟ ਅਨ ਸਾਰ ਿੂੰਟੇਨਭੈਂਟ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਲਸਟ ਕਰਿਾਇਜ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਜਜਲਹਾ ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ, 

ਜਲੰਧਰ। 
ਜਿੱ ਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.        9362-9380             /ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ     ਜਮਤੀ-  21.05.2020 

ਇਸ ਦਾ ਇਿ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨ ੂੰ  ਸ ਚਨਾ ਅਤੇ ਲੜੀਂਦੀ ਿਾਰਿਾਈ ਕਹਿੱਤ ਬੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- 

1. ਭ ਿੱ ਖ ਸਿਿੱਤਰ, ੂੰਜਾਫ ਸਰਿਾਰ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ 
2. ਰਭ ਿੱ ਖ ਸਿਿੱਤਰ, ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਕਰਿਾਰ ਬਲਾਈ ਕਿਬਾਗ, ੂੰਜਾਫ ਸਰਿਾਰ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ 
3. ਿਕਭਿਨਰ, ਜਲੂੰ ਧਰ ਭੂੰਡਲ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

4. ਿਕਭਿਨਰ ਆਪ  ਕਲਸ ਜਲੂੰ ਧਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ  ਕਲਸ ਿਤਾਨ (ਕਦਹਾਤੀ) ਜਲੂੰ ਧਰ 

5. ਭ ਿੱ ਖ ਿਾਰਜਿਾਰੀ ਅਪਸਰ, ਸਭਾਰਟ ਕਸਟੀ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

6. ਿਧੀਿ ਕਡਟੀ ਿਕਭਿਨਰ (ਕਿਿਾਸ), ਜਲੂੰ ਧਰ 

7. ਸਭ ਹ ਉ ਭੂੰਡਲ ਭੈਕਜਸਟਰੇਟ, ਕਜਲਹਾ ਜਲੂੰ ਧਰ 

8. ਕਸਿਲ ਸਰਜਨ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

9. ਭੈਡੀਿਲ ਸਰਡੂੰਟ, ਕਸਿਲ ਹਸਤਾਲ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

10. ਕਜਲਹਾ ਲਿ ਸੂੰਰਿ ਅਪਸਰ, ਜਲੂੰ ਧਰ 

11. ਜਲੂੰ ਧਰ ਕਜਲਹੇ  ਦ ੇਸਭ ਹ ਕਿਬਾਗਾਂ ਦ ੇਭ ਿੱ ਖੀ 
12. ੀ.. ਟ  ਡੀ.ਭ., ਸਟੈਨੋ ਟ  .ਡੀ.ਭ, ਸਟੈਨੋ ਟ  .ਸੀ(ਜ), ਸਟੈਨੋ ਟ  .ਸੀ(ਕਿ) 

  

 

ਵਾ. ਜਜਲਹਾ ਮੈਜਜਸਟਰੇਟ, 

ਜਲੰਧਰ। 


