ਦਫਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ,ਰੂਪਨਗਰ।
ਹੁਕਮ
ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ:IDSP/2020/2743 ਜਮਤੀ 20.9.2020 ਰਾਹੀ ੀਂ ਜਪੰਡ
ਬੇਲੀ,ਤਜਹਸੀਲ ਵਾ:ਜਿਲਹ ਾ ਰੂਪਨਗਰ ਜਵੱਚ 6 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਿੀਜਟਵ ਕੇਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਿਾਰੀ MICRO CONTAINMENT PLAN,COVID-19 ਦੀ ਪਾਲਣਾੀਂ ਜਵੱਚ MICRO CONTAINMENT
ZONE ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਲਜਿਆ ਜਗਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ੀਂ ਹੋਏ
ਜਪੰਡ ਬੇਲੀ, ਤਜਹਸੀਲ ਵਾ:ਜਿਲਹ ਾ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ MICRO CONTAINMENT ZONE ਬਣਾਉਦੇ
ੀਂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਜਲਿੇ
ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਿਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਜਵੱਚ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਅਜਧਕਾਰੀਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਜਡਊਟੀਆੀਂ ਲਗਾਈਆੀਂ ਿਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ।
ਲੜੀ ਨੰ:
1

ਅਜਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਜਡਊਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਸ੍ਰੀ ਰਮ ਿੰਦਰ ਮਸ੍ਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ,

1 ਮਪਿੰਡ ਬੇਲੀ,ਤਮਹਸ੍ੀਲ ਵਾ ਮਿਲਹ ਾ ਰੂਪਨਗਰ

(98725-50585)

2. ਇਸ੍ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ
ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ੍ਤੇ ਦੀ 24 ਘਿੰਟੇ ਮਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ

ਉਪ ਪੁਮਲਸ੍ ਕਤਪਾਨ,

3. ੈਡੀਕਲ ਟੀ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟ ਕਰਨਗੇ

ਸ੍ਰੀ ਅਨਿੰਦਪੁਰ ਸ੍ਾਮਹਬ।

4. ਮਪਿੰਡ ਬੇਲੀ ਮਵੱਚ

ਭਾਰਤ ਸ੍ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿਾਰੀ

Micro containment Plan, covid-19 ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਮਵੱਚ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਨੂਿੰ ਸ੍ੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸ੍ਤੇ
ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇਿੰਿੀਨੀਅਰ, ਉਸ੍ਾਰੀ

ਿੰਡਲ ਨਿੰ.1,

ਲੋ ਕ ਮਨਰ ਾਣ ਮਵਭਾਗ, ਰੂਪਨਗਰ ਨਾਲ ਤਾਲ ੇਲ
ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਮਡਿੰ ਗ ਆਮਦ ਦਾ ਕਿੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
2

ਮਸ੍ਵਲ ਸ੍ਰਿਨ,ਰੂਪਨਗਰ

ਭਾਰਤ ਸ੍ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿਾਰੀ Micro Containment
Plan, Covid-19 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਓਵਰ
ਆਲ ਇਿੰਚਾਰਿ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ੈਡੀਕਲ ਟੀ ਾਾਂ 24 ਘਿੰਟੇ
ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਮਵੱਚ ੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਿਿੰ ੇਵਾਰ
ਹੋਣਗੇ।ਇਹ ਟੀ ਾਾਂ Micro Containment Plan
Covid-19

ੁਤਾਮਬਕ ਕਿੰ

ਕਰਨਗੀਆਾਂ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ

ਾਂ ੀ ਹੀ ਤਾਾਂ ਡਾ.ਰਾਮਿਿੰਦਰ ਕੁ ਾਰ,
ਐ ਰਿੈਸ੍ੀ ਆਉਦ
ਐਸ੍.ਐ .ਓ.ਭਰਤਗੜ੍ਹ

(98144-90473)

ਨਾਲ

ਸ੍ਿੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ।
3

ਭਾਰਤ ਸ੍ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿਾਰੀ Micro Containment

ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇਿੰਿੀਨੀਅਰ, ਉਸ੍ਾਰੀ ਿੰਡਲ

Plan, Covid-19 ਦੀ ਪਾਲਣਾਾਂ ਮਵੱਚ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਨੂਿੰ

ਨਿੰ; 1, ਲੋ ਕ ਮਨਰ ਾਣ ਮਵਭਾਗ ਰੂਪਨਗਰ

ਸ੍ੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸ੍ਤੇ ਪੁਮਲਸ੍ ਪਰਸ਼ਾਸ੍ਨ ਨਾਲ ਤਾਲ ੇਲ

(ਸ੍ਰੀ ਮਵਸ੍ਾਲ ਗੁ ਪਤਾ 97808-47887)
4

ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਮਡਿੰ ਗ ਆਮਦ ਦਾ ਕਿੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਉਪ ਿੰਡਲ ਅਫਸ਼ਰ, ਵਾਟਰ ਸ੍ਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਸ੍ੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਰੂਪਨਗਰ।(ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੀਤ ਮਸ੍ਿੰਘ

ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਮਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਨਰਮਵਘਨ ਸ੍ਪਲਾਈ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਿਿੰ ੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

9872883239)
5

ਉਪ ਿੰਡਲ ਅਫਸ੍ਰ, ਪੀ.ਐਸ੍.ਪੀ.ਸ੍ੀ. ਐਲ.,

ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਮਵੱਚ ਮਬਿਲੀ ਦੀ ਮਨਰਮਵਘਨ ਸ੍ਪਲਾਈ

ਰੂਪਨਗਰ ,

ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਿਿੰ ੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

(ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਵਿੰਦਰ ਮਸ੍ਿੰਘ,96461-10027)
6

1. ਸ੍ਰੀ ਮਨਰ ਲ ਮਸ੍ਿੰਘ, ਮਿਲਹ ਾ ਿੰਡੀ
ਅਫਸ੍ਰ,ਰੂਪਨਗਰ।

1. ਮਿਲਹ ਾ

ਿੰਡੀ ਅਫਸ੍ਰ, ਰੂਪਨਗਰ,ਸ੍ੈਕਟਰੀ ਇਿੰਦਰਿੀਤ

ਾਂ ਟ
ਮਸ੍ਿੰਘ (96460-32722), ਹਮਰਿੰਦਰ ਮਸ੍ਿੰਘ ਅਕਾਉਟੈਂ
(62804-49396), ਡੀ.ਆਰ. ਸ੍ਮਹਕਾਰੀ ਸ੍ਭਾਵਾਾਂ,

2. ਸ੍ਰੀ ਸ੍ੁਖਵਿੰਤ ਰਾਿ, ( 97813-57003)

ਡੀ.ਆਰ.ਸ੍ਮਹਕਾਰੀ ਸ੍ਭਾਵਾਾਂ,ਰੂਪਨਗਰ।

ਰੂਪਨਗਰ,ਸ੍ੁਖਵਿੰਤ

ਰਾਿ

(97813-57003)ਅਤੇ

ਮਿਲਹ ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਮਸ੍ਵਲ ਸ੍ਪਲਾਈ ਰੂਪਨਗਰ
ਏ.ਐਫ.ਐਸ੍.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਵਿੰਦਰ ਮਸ੍ਿੰਘ,98760-93429,

3. ਮਿਲਹ ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਮਸ੍ਵਲ ਸ੍ਪਲਾਈ
ਰੂਪਨਗਰ।(94640-0039

ਮਨਮਰਖੱਕ ਰਣਵੀਰ ਮਸ੍ਿੰਘ (94176-88111, 9056940009), ਸ੍ਤਮਵਿੰਦਰ ਮਸ੍ਿੰਘ (75083-33532)ਉਕਤ
ਮਪਿੰਡਾਾਂ ਮਵੱਚ ਿਰੂਰੀ ਸ੍ ਾਨ ਮਿਵੇ ਮਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਸ੍ਬਿੀਆਾਂ ,
ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰੂਰੀ ਵਸ੍ਤੂ ਆਾਂ
ਦੇ ਮਿਿੰ ੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ੁਹੱਈਆਾਂ ਕਰਵਾਉਣ

7

ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮਸ੍ਿੰਘ ,ਵੋਕੇਸ੍ਨਲ, ਲੈ ਕ.

ਆਪ ਦੀ ਮਡਊਟੀ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਮਵੱਚ ਸ੍ਵੇਰੇ 6:00 ਵਿੇ

ਸ੍.ਸ੍.ਸ੍.ਸ੍., ਭਰਤਗੜ੍ਹ,92562-48879)

ਤੋਂ ਸ੍ਾ

6:00 ਵਿੇ ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਸ੍ਪੈਸ੍ਲ ਕਾਰਿਕਾਰੀ

ੈਿੀਸ੍ਟਰੇਟ ਲਗਾਈ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ।
8

ਸ੍ਰੀ ਨਪਰੀਤ ਮਸ੍ਿੰਘ,ਵੋਕੇਸ੍ਨਲ, ਲੈ ਕ.,

ਆਪ ਦੀ ਮਡਊਟੀ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਮਵੱਚ ਸ੍ਾ 6:00 ਵਿੇ

ਸ੍.ਸ੍.ਸ੍.ਸ੍. ਘਨੋ ਲੀ, 94655-97293

ਤੋਂ ਸ੍ਵੇਰੇ 6:00 ਵਿੇ ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਸ੍ਪੈਸ੍ਲ ਕਾਰਿਕਾਰੀ
ੈਿੀਸ੍ਟਰੇਟ ਲਗਾਈ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ।

9

ਸ੍ਰੀ ਤੀ ਈਸ੍ਾਨ,(95920-99544) ਬਲਾਕ

ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਮਵੱਚ ਸ੍ਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ

ਮਵਕਾਸ੍ ਅਤੇ ਪਿੰਚਾਇਤ ਅਫਸ੍ਰ,ਰੂਪਨਗਰ

ਮਿਿੰ ੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ੍ ਏਰੀਏ ਮਵੱਚ ਿੋ ਵੀ ਵਾਹਨ
ਪੁਮਲਸ੍

ਮਵਭਾਗ

ਦੀ

ਆਮਗਆ

ਨਾਲ

ਬਾਹਰ

ਿਾਣਗੇ।ਉਹ ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾ
ਸ੍ੈਨੇਟਾਈਿ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਿੇ ਿਾਣ।
10

ਸ੍ਰੀ ਰਾਿਵੀਰ ਮਸ੍ਿੰਘ, (98720-30111)

ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਮਵੱਚ ਪਸ੍ੂ -ਧਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ/ਸ੍ਾਾਂਭ

ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸ੍ਰ,ਮਸ੍ਵਲ ਵੈਟਨਰ

ਸ੍ਿੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਲਈ ਮਿਿੰ ੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਹਸ੍ਪਤਾਲ,ਰੂਪਨਗਰ।
ਇਹ ਹੁਕ ਤੁ ਰਿੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋ ਟ:-ਉਕਤ ਮਡਊਟੀਆਾਂ ਮ ਤੀ 20.9.2020 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕ ਾਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਮਹਣਗੀਆਾਂ।
ਮ ਤੀ 20.9.2020
ਉਪ ਿੰਡਲ ੈਮਿਸ੍ਟਰੇਟ,
ਰੂਪਨਗਰ।
ਮਪੱਠ ਅਿੰਕਣ ਨਿੰ: 2728-2732

ਮ ਤੀ 20.09.2020

ਇਸ੍ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਸ੍ੇਵਾ ਮਵਖੇ ਹੇਠ ਮਲਮਖਆ ਨੂਿੰ ਸ੍ੂਚਨਾਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤ ਭੇਮਿਆ
ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਿੀ।
1. ਮਡਪਟੀ ਕਮ ਸ੍ਨਰ,ਰੂਪਨਗਰ ਿੀ
2. ਸ੍ੀਨੀਅਰ ਪੁਮਲਸ੍ ਕਪਤਾਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਿੀ
3. ਮਸ੍ਵਲ ਸ੍ਰਿਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਿੀ,
4. ਮਿਲਹ ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਮਸ੍ਵਲ ਸ੍ਪਲਾਈਿ,ਰੂਪਨਗਰ
5. ਤਮਹਸ੍ੀਲਦਾਰ,ਰੂਪਨਗਰ
6. ਬਲਾਕ ਮਵਕਾਸ੍ ਅਤੇ ਪਿੰਚਾਇਤ ਅਫਸ੍ਰ,ਰੂਪਨਗਰ
7. ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇਿੰਿੀਨੀਅਰ,ਲੋ ਕ ਮਨਰ ਾਣ ਮਵਭਾਗ ਬੀ.ਐਾਂਡ.ਆਰ.,ਰੂਪਨਗਰ
8. ਮਿਲਹ ਾ ਿੰਡੀ ਅਫਸ੍ਰ,ਰੂਪਨਗਰ
9. ਮਿਲਹ ਾ ਮਸ੍ੱਮਖਆ ਅਫਸ੍ਰ (ਸ੍ੈਕਿੰਡਰੀ/ਪਰਾਇ ਰੀ)ਰੂਪਨਗਰ
10. ਮਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਐਨੀ ਲ ਹਸ੍ਬੈਂਡਰੀ,ਰੂਪਨਗਰ
11. ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇਿੰਿੀਨੀਅਰ ,ਵਾਟਰ ਸ੍ਪਾਲਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ੈਨੀਟੇਸ੍ਨ,ਰੂਪਨਗਰ
12. ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਇਿੰਿੀਨੀਅਰ ,ਪੀ.ਐਸ੍.ਪੀ.ਸ੍ੀ.ਐਲ,ਰੂਪਨਗਰ
13. ਰਮਿਸ੍ਟਰਾਰ,ਸ੍ਮਹਕਾਰੀ ਸ੍ਭਾਵਾ,ਰੂਪਨਗਰ
14. ਸ੍ਬਿੰਧਤ ਮਡਊਟੀ ਅਫਸ੍ਰ
15. ਸ੍ਟੈਨੋ ਟੂ ਏ.ਡੀ.ਸ੍ੀ./ਸ੍ਟੈਨੋ ਟੂ ਡੀ.ਆਰ.ਓ.ਰੂਪਨਗਰ

ਉਪ ਿੰਡਲ ੈਮਿਸ੍ਟਰੇਟ,
ਰੂਪਨਗਰ।

