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ਦਪਤਰ ਉ ਮੰ ਡਲ ਮਜਿਟਰਟ, ਮਜਰੰ ਡਾ।
ਦਪਤਯ ਸਵਰ ਯਜਨ, ਯੂਨਗਯ ਵੱ ਰੋਂ

ੱ ਤਯ ਨੰ:

IDSP/2020/SPL-1/29.08.20 ਸਭਤੀ

29/08/2020 ਯਾਸੀਂ ਇ ਫ-ਡਵੀਜਨ ਦ ਸੰ ਡ ਅਭਯਾਰੀ ਸਵੱ ਚ ੰ ਜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਸਯਯਟ
ਜ਼ੀਸਟਵ ਆਉਣ ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਸਵਰ ਯਜਨ, ਯੂਨਗਯ ਦ ੱ ਤਯ ਨੰ: IDSP/2020/2122 ਸਭਤੀ
30/08/2020 ਯਾਸੀਂ ਭਾਭਰਾ ਸਜਰਹਾ ਟਕਨੀਕਰ ਕਭਟੀ, ਯੂਨਗਯ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਅਤ ਫੰ ਧਤ ਯੀ ਨੂੰ
Micro Containment Zone ਘਸਸ਼ਤ ਕਯਨ ਦ ਸਨਯਦਸ਼ ਸਦੱ ਤ ਗ ਸਨ। ਇ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੀ ਸਫਭਾਯੀ ਦੀ ਗੰ ਬੀਯਤਾ
ਅਤ ਆਭ ਰ ਕਾ ਦੀ ੁਯੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱ ਿ ਯੱ ਿਦ ਸ ਭਾਨਮਗ ਸਡਟੀ ਕਸਭਸ਼ਨਯ ਜੀ ਦ ਸੁਕਭਾਂ ਅਤ ਸਸਤ ਅਤ ਸਯਵਾਯ
ਬਰਾਈ ਸਵਬਾਗ ਦ ਸੱ ਠ ਅੰ ਕਣ ਨੰ: Covid-19/NHM/1476 ਸਭਤੀ 18/06/2020 ਯਾਸੀਂ ਜਾਯੀ ਗਾਇਡ ਰਾਇਨਜ਼
ਭੁਤਾਸਫਕ ਪਿੰ ਡ ਅਮਰਾਲੀ ਤਸਸੀਰ ਭਸਯੰ ਡਾ, ਸਜਰਹਾ ਯੂਨਗਯ ਦੇ ੋਜ਼ੀਪਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਿੰ ਧਤ ਖੇਤਰ (ਨੱਥੀ ਨਕਸ਼ੇ
ਅਨੁਾਰ) ਨੂੰ Micro Containment Zone ਘਸਸ਼ਤ ਕਯਦ ਸ ਸਭਤੀ 30/08/2020 ਤੋਂ ਸਭਤੀ 08/09/2020 ਤੱ ਕ
ਭੁਕੰਭਰ ਤਯ ਤ ੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ । ਇ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਸਕ ਵੀ ਸਕਭ ਦ ਇੱ ਕਠ ਤ ਾਫੰ ਦੀ ਸਵਗੀ। Micro
Containment Zone ਸਵੱ ਚ ਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਸਯ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤ ਅੰ ਦਯ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ। ਕਵਰ ਭਡੀਕਰ
ਭਯਜੈਂੀ ਦ ਕ ਸਵੱ ਚ ਸੀ ੜਤਾਰ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਾਸਯ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸਵਗੀ। ਇ y/so ftZu jo nkT[D ikD tkb/
ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਯਕਾਯਡ ਯੱ ਸਿਆ ਜਾਵਗਾ:
Micro Containment Zone
ਲੜੀ ਨੰ: ਕਰਨਾ ਜ਼ਟੀਵ ਕਾ ਨਾਲ ਫੰ ਧਤ ਖਤਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਟੀਵ ਕਸ਼ਾ ਦ ਖਤਰ ਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰੀਆ
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ਸੰ ਡ ਅਭਯਾਰੀ, ਤਸਸੀਰ ਭਸਯੰ ਡਾ , ਸਜ਼ਰਹਾ

ਨੱਥੀ ਨਕਸ਼ ਅਨੁਾਯ

ਯੂਨਗਯ
ਉਕਤ ਭਾਈ ਕਯਕਨਟਨਭੈਂਟ ਜਨ ਸਵੱ ਚ ਰੋਂ ੜੀਂ ਦ ਰਫੰਧਾਂ ਰਈ ਸਠ ਸਰਿ ਅਨੁਾਯ ਅਸਧਕਾਯੀਆਂਦੀਆਂ
ਸਡਊਟੀਆਂ ਰਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂਸਨ। ਅਸਧਕਾਯੀ ਆਣ ਆਣ ਸਵਬਾਗ ਦੀ ਟੀਭ ਜਾਂ ਉਸਨਾਂ ਅਸਧਕਾਯੀਆਂ /ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ
ਸਜਸਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਰਫੰਧ ਕਯਨੇ ਸਨ

, ਦ ਵਯਵ /ਯਟਯ ਬਜ ਕ ਇ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਫੰ ਧੀ

ਸਨਭਨਸਤਾਖ਼ਯ ਤੋਂ ਆਸਗਆ ਰ ਣਗ:ਲੜੀ ਨੰ:
1

ਅਜਧਕਾਰੀਦਾਨਾਮ
ਉ ੁਸਰ ਕਤਾਨ ਭਸਯੰ ਡਾ। (ਯਾਸੀਂ
ੀਨੀਅਯ ੁਸਰ ਕਤਾਨ, ਯੂਨਗਯ)

ਜਡਊਟੀਦਾਵਰਵਾ
1. ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਜਾਯੀ Containment Plan, Covid-19
ਰਾਗੂ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਜੰ ਡ ਅਮਰਾਲੀ ਤਸਸੀਰ ਭਸਯੰ ਡਾ,
ਸਜਰਹਾ ਯੂਨਗਯ ਸਵਿ ਰ ੜੀਂ ਦੀ ਪਯ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਉਣਗ।
2. ਇ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਕਈ ਵੀ ਯਕਾਯੀ ਵਾਸਨ ਆਉਂਦਾ ਸ ਤਾਂ
ਫਰਾਕ ਸਵਕਾ ਤੰਚਾਇਤ ਅਪਯ , ਭਸਯੰ ਡਾ ਦੀ ਸਨਗਯਾਨੀ
ਸਵੱ ਚ ਨੀ ਟਾਈਜ਼ ਕਯ ਕ ਸੀ ਫਾਸਯ ਬਸਜਆ ਜਾਵ।
3. ਭਡੀਕਰ ਟੀਭ ਨਾਰ ਕਆਯਡੀਨੇਟ ਕਯਨਗ।
4. ਇ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਅੰ ਦਯ ਆਉਣ ਵਾਰ ਅਤ ਫਾਸਯ ਜਾਣ ਵਾਰ
ਯਤ ਦੀ 24 ਘੰ ਟ ਸਨਗਯਾਨੀ ਯੱ ਿਣਗ।
5. ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰ ਟ ਘਯ ਦ ਅੰ ਦਯ ਯੱ ਿਣ ਰਈ ਕਯਸਪਊ ਨੂੰ

ਭੁਨੀਟਯ ਕਯਨਗ।
6. ਇ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਟੀਭ ਫਣਾਈ ਜਾਵ ਸਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਟਵ
ਸਵਅਕਤੀ ਸਕਸੜ-ਸਕਸੜ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੰ ਯਕ ਸਵੱ ਚ ਆ
ਸਨ। ਇ ਫੰ ਧੀ ੂਚਨਾਂ ਤੁਯੰਤ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵ।
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ਸਵਰ ਯਜਨ ਯੂਨਗਯ।

1. ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਜਾਯੀ Containment Plan, Covid-19
ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਵਾਉਣ ਦ ਵਯਆਰ ਇੰ ਚਾਯਜ ਸਣਗ।
2. ਭਡੀਕਰ ਟੀਭਾਂ 24 ਘੰ ਟ ਉਕਤ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਭੁਸੱਈਆ
ਕਯਵਾਉਣ ਦ ਸਜੰ ਭਵਾਯ ਸਣਗ।ਇਸ ਟੀਭਾਂ Containment
Plan Covid-19 ਭੁਤਾਸਫਕ ਕੰ ਭ ਕਯਨਗੀਆਂ।
3. ਕਯੀਸਨੰਗ ਟੀਭ ਫਣਾਈ ਜਾਵ ਸਜ ਵੱ ਰੋਂ Positive Case
ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੰ ਯਕ ਸਵੱ ਚ ਆ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅੱ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵ।
4. ਉਕਤ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਤਨਾਤ ਸਡਊਟੀ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਕ ਤ
ਨੀਟਾਇਜ਼ਯ ਭੁਸੱਈਆਂ ਕਯਵਾਉਣਗ।
5. ਫੰ ਧਤ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਯਵ ਦਯਾਨ 60 ਾਰਾ ਤੋਂ ਉਯ ਦ
ਸਵਅਕਤੀ/Co-Morbid ਕੰ ਡੀਸ਼ਨ ਵਾਰ ਸਵਅਕਤੀ ਅਤ ਸਛਰ
15 ਸਦਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਫਾਸਯ ਜਾ ਕ ਆ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਯਕਾਯਡ
ਸਤਆਯ ਕਯਨਗ ਅਤ 14 ਸਦਨਾਂ ਰਈ ਕੁਆਯਨਟੀਨ ਕਯਨਗ।
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ਉ ਭੰ ਡਰ ਅਪਯ, ਰ ਕ ਸਨਯਭਾਣ

ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਜਾਯੀ Containment Plan, Covid-19 ਦੀ

ਸਵਬਾਗ, ਭਸਯੰ ਡਾ

ਾਰਣਾ ਸਵੱ ਚ ਉਕਤ ਿਤਯ ਨੂੰ ੀਰ ਕਯਨਵਾ ਤ ਫਯੀਕਸਡੰ ਗ
ਆਸਦ ਦਾ ਕੰ ਭ ਕਯਵਾਉਣਗ।
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ਉ ਭੰ ਡਰ ਇੰ ਜੀਨੀਅਯ, ੰ ਜਾਫ ਵਾਟਯ

ਉਕਤ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ੀਣ ਵਾਰ ਾਣੀ ਦੀ ਸਨਯਸਵਘਨ ਰਾਈ

ਰਾਈ ਅਤ ੀਵਯਜ ਸਵਬਾਗ, ਭਸਯੰ ਡਾ।

ਕਯਵਾਉਣ ਦ ਸਜੰ ਭਵਾਯ ਸਣਗ।

ਉ ਭੰ ਡਰ ਅਪਸ਼ਯ, ੀ..ੀ.ੀ.ਰ.

ਉਕਤ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਸਫਜਰੀ ਦੀ ਸਨਯਸਵਘਨ ਰਾਈ ਕਯਵਾਉਣ ਦ

(ਫ-ਅਯਫਨ), ਭਸਯੰ ਡਾ।

ਸਜੰ ਭਵਾਯ ਸਣਗ।

1. ਸਜਰਹਾ ਭੰ ਡੀ ਅਪਸ਼ਯ, ਯੂਨਗਯ।

ਉਕਤ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਜਯੂਯੀ ਭਾਨ ਸਜਵ ਸਕਯਾਸ਼ਨ, ਫਜੀਆਂ, ਪਰ

2. ਡੀ.ਆਯ. ਸਸਕਾਯੀ ਬਾਵਾਂ,

ਅਤ ਸਯ ਜਯੂਯੀ ਵਤੂਆਂ ਭੁਸੱਈਆਂ ਕਯਵਾਉਣ ਦ ਸਜੰ ਭਵਾਯ

ਯੂਨਗਯ।
3. ਸਾਇਕ ਸਜਰਹਾ ਪੂਡ ਰਾਈ ਅਪਸ਼ਯ,

ਸਣਗ।

ਭਸਯੰ ਡਾ।
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1. ਤਸਸੀਰਦਾਯ ਭਸਯੰ ਡਾ।

ਉਕਤ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਸਭਤੀ 30/08/2020 ਤੋਂ ਅਗਰ ਸੁਕਭਾਂ ਤੱ ਕ ਫਤਯ

2. ਨਾਇਫ ਤਸਸੀਰਦਾਯ ਭਸਯੰ ਡਾ।

ਸ਼ਰ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਭਸਜਟਯਟ ਰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ।

ਫਰਾਕ ਸਵਕਾ ਅਤ ੰ ਚਾਇਤ

ਉਕਤ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਯਅ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਸਜੰ ਭਵਾਯ ਸਣਗ।

ਅਪਯ,ਭਸਯੰ ਡਾ।
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ਵਟਨਯੀ ਅਪਸ਼ਯ, ਸਵਰ ਵਟਨਯੀ

ਉਕਤ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ੂ-ਧਨ ਦੀ ਦਿਬਾਰ/ਾਂਬ-ੰ ਬਾਰ ਅਤ

ਸਤਾਰ, ਚੱ ਕਰਾਂ ।

ਇਰਾਜ ਰਈ ਸਜੰ ਭਵਾਯ ਸਣਗ।

ਸਡਟੀ ਡਾਇਯਕਟਯ, ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਸਵਬਾਗ

ਇ ਿਤਯ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ੂਆ ਰਈ ਪੀਡ ਫੰ ਧੀ ਜਕਯ ਕਈ ਭੁਸ਼ਸਕਰ

ਯੂਨਗਯ।

ਆਉਂਦੀ ਸ ਤਾਂ ਭੁਸੱਈਆਂ ਕਯਵਾਉਣਗ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਜਡਊਟੀਆਂ ਜਮਤੀ 30/08/2020 ਤੋਂ ਅਗਲ ਸੁਕਮਾਂ ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਸਣਗੀਆਂ।

ਉਮੰ ਡਲਮਜਿਟਰਟ ,
ਮਜਰੰ ਡਾ।
ਜੱ ਠ ਅੰ ਕਣ ਨੰ: 2732-41

ਜਮਤੀ 30/08/2020

ਇ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਯਾ ਸਨਭਨ-ਸਰਿਤ ਨੂੰ ੂਚਨਾਂ/ਅਗਰ ਯੀ ਕਾਯਵਾਈ ਸਸੱ ਤ ਬਸਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜੀ।
1. ੀਨੀਅਯ ੁਸਰ ਕਤਾਨ, ਯੂਨਗਯ।
2. ਸਵਰ ਯਜਨ ਯੂਨਗਯ।
3. ਸਜਰਹਾ ਿੁਯਾਕ ਤ ਰਾਈ ਕੰ ਟਯਰਯ, ਯੂਨਗਯ।
4. ਸਡਟੀ ਡਾਇਯਕਟਯ, ੂਾਰਣ ਸਵਬਾਗ, ਯੂਨਗਯ।
5. ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਯ, ਰ ਕ ਸਨਯਭਾਣ ਸਵਬਾਗ, ਫੀ.ਡ.ਆਯ. ਯੂਨਗਯ।
6. ਸਜਰਹਾ ਭੰ ਡੀ ਅਪਸ਼ਯ ਯੂਨਗਯ।
7. ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਯ, ੀ..ੀ.ੀ.ਰ. ਯੂਨਗਯ।
8. ਯਸਜਟਯਾਯ, ਸਸਕਾਯੀ ਬਾਵਾਂ, ਯੂਨਗਯ।
9. ਭੂਸ ਫੰ ਧਤ ਸਡਊਟੀ ਅਪਸ਼ਯ।
10. ਟਨ ਟੂ.ਡੀ.ੀ./ ਟਨੋਟੂਡੀ.ਆਯ.. ਯੂਨਗਯ।
ਨੂੰ ੂਚਨਾਂ/ਅਗਰ ਯੀ ਮਗ ਕਾਯਵਾਈ ਸਸੱ ਤ ਬਸਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜੀ।

ਉਮੰ ਡਲਮਜਿਟਰਟ ,
ਮਜਰੰ ਡਾ।
ਜੱ ਠ ਅੰ ਕਣ ਨੰ: 2742

ਜਮਤੀ 30/08/2020

ਇ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਯਾ ਵਾ ਸਵਿ ਸਡਟੀ ਕਸਭਸ਼ਨਯ ਯੂਨਗਯ ਜੀ ਨੂੰ ੂਚਨਾਂ ਸਸੱ ਤ ਬਸਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜੀ।

ਉਮੰ ਡਲਮਜਿਟਰਟ ,
ਮਜਰੰ ਡਾ।

