ਦਫਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ,ਰੂਪਨਗਰ।
ਹੁਕਮ
ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ ਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:2713-2727 ਪਮਤੀ 19.9.2020 ਰਾਹੀ ੀਂ MICRO
CONTAINMENT PLAN, COVID-19 ਸਬੰਧੀ

ੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆੀਂ ਹਦਾਇਤਾੀਂ ਦੀ

ਾਲਣਾੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਜਗਜੀਤ ਨਗਰ,ਰੂ ਨਗਰ ਪ ਿੱਚ ਗਲੀ ਨੰ:1 ਨੇ ੜੇ ਕਰਤਾਰ ਮਾਰਜਕਟ ਤੋਂ ਸੁ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲੀ ਨੰ:11 ਤੱਕ,
ਗਲੀ ਨੰ: 11 ਤੋਂ ਿਾਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਵ ਮੰਜਦਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਤੱਕ,ਜਸਵ ਮੰਜਦਰ ਤੋਂ ਿਾਾਂਦੇ ਰਸਤੇ,ਨੈ ਸਨਲ
ਹਾਈਵੇ ਨੇ ੜੇ ਆਸਰੀਵਾਦ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਲੱ ਗਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਐ ਾਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਪ ਿੱਚ 2 ਨ ੇਂ
ਕੋਰੋਨਾ

ੋਜੀਪਿ

ਕੇਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ MICRO CONTAINMENT ZONE ਨੂੰ ਪਮਤੀ 26.9.2020 ਤਿੱਕ

ਧਾਇਆ ਪਗਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪਸ ਲ ਸਰਜਨ,ਰੂ ਨਗਰ

ਿੱਲੋਂ

ਿੱਤਰ ਨੰ:IDSP/2020/2934 ਪਮਤੀ 27.9.2020 ਰਾਹੀ ੀਂ ਇਸ

ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੂਪਚਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਕ ਉਕਤ MICRO CONTAINMENT ZONE ਦੇ ਏਰੀਏ ਪ ਿੱਚ ਜਮਤੀ
26.9.2020 ਨੂੰ 3 ਨਵੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਿੀਜਟਵ ਕੇਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪਮਤੀ 3.10.2020 ਤਿੱਕ ਹੋਰ ਧਾਇਆ
ਜਾ ੇ।ਇਸ ਲਈ ਪਸ ਲ ਸਰਜਨ,ਰੂ ਨਗਰ ਿੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ੋਰਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਨਗਰ,ਰੂ ਨਗਰ
ਦੇ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਪ ਿੱਚ MICRO CONTAINMENT ZONE ਨੂੰ ਜਮਤੀ 03.10.2020 ਤਿੱਕ ਹੋਰ

ਧਾਇਆ

ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ।ਅਪਧਕਾਰੀਆੀਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਪਿਊਿੀਆੀਂ ਪਹਲਾੀਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਹੀ ਰਪਹਣਗੀਆੀਂ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁ ਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪਮਤੀ 27.9.2020
ਉ ਮੰਿਲ ਮੈਪਜਸਿਰੇਿ,
ਰੂ ਨਗਰ।
ਪ ਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 2781-2790
ਪਮਤੀ 27.9.2020
ਇਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਉਤਾਰਾ ਸੇ ਾ ਪ ਖੇ ਹੇਠ ਪਲਪਖਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾੀਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰ ਾਈ ਪਹਿੱਤ ਭੇਪਜਆ
ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।
1. ਪਿ ਿੀ ਕਪਮਸਨਰ,ਰੂ ਨਗਰ ਜੀ
2. ਸੀਨੀਅਰ ੁਪਲਸ ਕ ਤਾਨ,ਰੂ ਨਗਰ ਜੀ
3.

ਪਸ ਲ ਸਰਜਨ,ਰੂ ਨਗਰ ਜੀ,

4.

ਪਜਲ੍ ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਸ ਲ ਸ ਲਾਈਜ,ਰੂ ਨਗਰ

5.

ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ,ਨਗਰ ਕੌਸਲ,ਰੂ ਨਗਰ

6.

ਤਪਹਸੀਲਦਾਰ,ਰੂ ਨਗਰ

7.

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਲੋ ਕ ਪਨਰਮਾਣ ਪ ਭਾਗ ਬੀ.ਐੀਂਿ.ਆਰ.,ਰੂ ਨਗਰ

8.

ਪਜਲ੍ ਾ ਮੰਿੀ ਅਫਸਰ,ਰੂ ਨਗਰ

9.

ਪਜਲ੍ ਾ ਪਸਿੱਪਖਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਿਰੀ/ ਰਾਇਮਰੀ)ਰੂ ਨਗਰ

10. ਪਿ ਿੀ ਿਾਇਰੈਕਿਰ,ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਿਰੀ,ਰੂ ਨਗਰ
11. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ , ਾਿਰ ਸ ਾਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਿੇਸਨ,ਰੂ ਨਗਰ
12. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ , ੀ.ਐਸ. ੀ.ਸੀ.ਐਲ,ਰੂ ਨਗਰ
13. ਰਪਜਸਿਰਾਰ,ਸਪਹਕਾਰੀ ਸਭਾ ਾ,ਰੂ ਨਗਰ
14. ਸਬੰਧਤ ਪਿਊਿੀ ਅਫਸਰ
15. ਸਿੈਨੋ ਿੂ ਏ.ਿੀ.ਸੀ./ਸਿੈਨੋ ਿੂ ਿੀ.ਆਰ.ਓ.ਰੂ ਨਗਰ

ਉ ਮੰਿਲ ਮੈਪਜਸਿਰੇਿ,
ਰੂ ਨਗਰ।

