ਦਫਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ,ਰੂਪਨਗਰ।
ਹੁਕਮ
ਸਿਵਲ ਿਰਜਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ:IDSP/2021/1427 ਸਿਤੀ 28.03.2021 ਰਾਹੀ ੀਂ Giani
Zail Singh Nagar (Near LIC Office) Distt. Rupnagar ਸਵੱਚ 5 ਤੋਂ ਸਜਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜੀਸਿਵ ਕੇਿ
ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ MICRO CONTAINMENT PLAN,COVID-19 ਦੀ ਪਾਲਣਾੀਂ ਸਵੱਚ
MICRO CONTAINMENT ZONE ਬਣਾਉਣ ਿਬੰਧੀ ਸਲਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ।ਇਿ ਲਈ ਕਾਰਜ ਿਾਧਕ
ਅਫਿਰ,ਨਗਰ ਕੌਿਲ,ਰੂਪਨਗਰ ਪਾਿੋਂ ਪਰਾਪਤ ਨਕਿੇ ਅਨੁ ਿਾਰ ਏਰੀਏ ਿਬੰਧੀ ਸਰਪੋਰਿ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕਾਰਜ
ਿਾਧਕ ਅਫਿਰ,ਨਗਰ ਕੌਿਲ,ਰੂਪਨਗਰ ਪਾਿੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ:SPL-1 ਸਿਤੀ 29.03.2021 ਰਾਹੀ ੀਂ ਏਰੀਏ ਿਬੰਧੀ ਸਰਪੋਰਿ
ਇਿ ਦਫਤਰ ਸਵਿੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ,ਇਿ ਸਰਪੋਰਿ ਅਨੁ ਿਾਰ “ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ
ਨੰ:75,ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:192,ਮਕਾਨ ਨੰ:84/ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਬਾਊਡਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:183 ਦਾ
ਕੋਰਨਰ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਨੰ:216,ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:227 ਦੀ ਜਵਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ,ਮਕਾਨ
ਨੰ:239 ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:297 ਦਾ ਕੋਰਨਰ,ਮਕਾਨ ਨੰ:322 ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:313 ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਵਾਲੀ
ਸੜਕ ਅਤੇ LIC ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮਕਾਨ ਨੰ:193 ਵਾਲੀ ਸੜਕ “ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ MICRO
ੀਂ ੇ ਹੋਏ ਿੁਕੰਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ।ਇਿ ਏਰੀਏ ਸਵੱਚ ਲੋ ੜੀਦੇ
ੀਂ
CONTAINMENT ZONE ਬਣਾਉਦ
ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਸਿਊਿੀਆੀਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਨਾਿਾੀਂ ਿਾਹਿਣੇ ਅਨੁ ਿਾਰ ਲਗਾਈਆੀਂ
ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ:ਲੜੀ ਨੰ:
1

ਜਡਊਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਤਲਵ ਿੰਦਰ ਵਸ੍ਿੰਘ ,

1.

“ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ

(98142-06111)

ਨੰ:75,ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:192,ਮਕਾਨ ਨੰ:84/

ਉਪ ਪੁਵਲਸ੍ ਕਤਪਾਨ,

ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਬਾਊਡਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:

ਰੂਪਨਗਰ।

183 ਦਾ ਕੋਰਨਰ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਨੰ:
216,ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:227 ਦੀ ਜਵਚਕਾਰ
ਵਾਲੀ ਸੜਕ,ਮਕਾਨ ਨੰ:239 ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:
297 ਦਾ ਕੋਰਨਰ,ਮਕਾਨ ਨੰ:322 ਸਾਹਮਣੇ
ਮਕਾਨ ਨੰ: 313 ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਅਤੇ
LIC ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮਕਾਨ ਨੰ:193
ਵਾਲੀ ਸੜਕ “
2. ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ-ਿਾਣ ਵਾਲੇ
ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਨਗਰਾਨੀ
ਰਖਵਾਉਣਗੇ ਤਾਾਂ ਿੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਇਸ
ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਿਾ ਸਕੇ।
3. ਿੈਿੀਕਲ ਿੀਿ ਨਾਲ ਕੋਆਰਿੀਨੇਿ ਕਰਨਗੇ
4. ਸਵੱਚ

ਭਾਰਤ ਸ੍ਰਕਾਰ

ੱਲੋਂ ਜਾਰੀ Micro

containment Plan,covid-19 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵ ੱਚ
ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਨਿੰ ਸ੍ੀਲ ਕਰਨ

ਾਸ੍ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ

ਇਿੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸ੍ਾਰੀ ਮਿੰਡਲ ਨਿੰ.1, ਲੋ ਕ ਵਨਰਮਾਣ
ਵ ਭਾਗ,ਰਪਨਗਰ

ਨਾਲ

ਤਾਲਮੇਲ

ਕਰਕੇ

ਬੈਰੀਕੇਵਡਿੰਗ ਆਵਦ ਦਾ ਕਿੰਮ ਕਰ ਾਉਣਗੇ।
2

ਵਸ੍ ਲ ਸ੍ਰਜਨ,ਰਪਨਗਰ

ਭਾਰਤ ਸ੍ਰਕਾਰ

ੱਲੋਂ ਜਾਰੀ Micro Containment

Plan, Covid-19 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਾਉਣ ਦੇ ਓ ਰ
ਆਲ ਇਿੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਾਂ 24 ਘਿੰਟੇ
ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਵ ੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ਦੇ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ
ਹੋਣਗੇ।ਇਹ ਟੀਮਾਾਂ Micro Containment Plan
Covid-19 ਮੁਤਾਵਬਕ ਕਿੰਮ ਕਰਨਗੀਆਾਂ।
3

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਿੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸ੍ਾਰੀ ਮਿੰਡਲ ਨਿੰ; ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ Micro Containment
1, ਲੋ ਕ ਵਨਰਮਾਣ ਵ ਭਾਗ ਰਪਨਗਰ

Plan, Covid-19 ਦੀ ਪਾਲਣਾੀਂ ਸਵੱਚ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਨੂੰ

(ਸ੍ਰੀ ਵ ਸ੍ਾਲ ਗੁਪਤਾ 97808-47887)

ਿੀਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਪੁਵਲਸ੍ ਪਰਸ਼ਾਸ੍ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ
ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਵਡਿੰਗ ਆਵਦ ਦਾ ਕਿੰਮ ਕਰ ਾਉਣਗੇ।

4

ਉਪ ਮਿੰਡਲ ਅਫਸ਼ਰ, ਾਟਰ ਸ੍ਪਲਾਈ ਅਤੇ

ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਵ ੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਨਰਵ ਘਨ ਸ੍ਪਲਾਈ

ਸ੍ੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਰਪਨਗਰ।

ਕਰ ਾਉਣ ਦੇ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਹੋਣਗੇ।

(ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੀਤ ਵਸ੍ਿੰਘ 9872883239)
5

ਉਪ ਿੰਿਲ ਅਫਿਰ,ਪੀ.ਐਿ.ਪੀ.ਿੀ.

ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਵ ੱਚ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਵਨਰਵ ਘਨ ਸ੍ਪਲਾਈ

ਐਲ., ਰੂਪਨਗਰ ,

ਕਰ ਾਉਣ ਦੇ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਹੋਣਗੇ।

(ਿਰੀ ਹਰਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ,96461-10027)
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1. ਸ੍ਰੀ ਵਨਰਮਲ ਵਸ੍ਿੰਘ, ਵਜਲਹ ਾ ਮਿੰਡੀ
ਅਫਸ੍ਰ,ਰਪਨਗਰ।

1. ਵਜਲਹ ਾ ਮਿੰਡੀ ਅਫਸ੍ਰ, ਰਪਨਗਰ,ਸ੍ੈਕਟਰੀ ਇਿੰਦਰਜੀਤ
ਾਂ ੈਂਟ
ਵਸ੍ਿੰਘ (96460-32722), ਹਵਰਿੰਦਰ ਵਸ੍ਿੰਘ ਅਕਾਉਟ
(62804-49396), ਡੀ.ਆਰ. ਸ੍ਵਹਕਾਰੀ ਸ੍ਭਾ ਾਾਂ,

2. ਿਰੀ ਿੁਿਵੰਤ ਰਾਜ, ( 97813-57003)
ਿੀ.ਆਰ.ਿਸਹਕਾਰੀ ਿਭਾਵਾੀਂ,ਰੂਪਨਗਰ।
3. ਸਜਲ੍ ਾ ਿੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਿਪਲਾਈ
ਰੂਪਨਗਰ।(94640-0039)

ਰਪਨਗਰ, ਸ੍ੁਖ ਿੰਤ ਰਾਜ (97813-57003)ਅਤੇ
ਵਜਲਹ ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵਸ੍ ਲ ਸ੍ਪਲਾਈ ਰਪਨਗਰ
ਏ.ਐਫ.ਐਸ੍.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਪਰਵ ਿੰਦਰ ਵਸ੍ਿੰਘ,98760-93429,
ਵਨਵਰਖੱਕ ਰਣ ੀਰ ਵਸ੍ਿੰਘ (94176-88111, 9056940009), ਸ੍ਤਵ ਿੰਦਰ ਵਸ੍ਿੰਘ (75083-33532)ਉਕਤ
ਵਪਿੰਡਾਾਂ ਵ ੱਚ ਜਰਰੀ ਸ੍ਮਾਨ ਵਜ ੇ ਵਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਸ੍ਬਜੀਆਾਂ,
ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰਰੀ ਸ੍ਤਆਾਂ ਮੁਹੱਈਆਾਂ ਕਰ ਾਉਣ ਦੇ
ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਹੋਣਗੇ।
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9

ਿਰੀ ਿੁਿਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਐਿ.ਐਿ.ਿਾਿਿਰ,

ਆਪ ਦੀ ਵਡਊਟੀ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਵ ੱਚ ਸ੍ ੇਰੇ 6:00 ਜੇ

ਿਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਿਕੂਲ,ਕੋਿਲਾ ਸਨਹੰਗ

ਤੋਂ ਸ੍ਾਮ 6:00

(94636-33574)

ਮੈਜੀਸ੍ਟਰੇਟ ਲਗਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

ਿਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਸਹੰਦੀ ਿਾਿਿਰ,

ਆਪ ਦੀ ਵਡਊਟੀ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਵ ੱਚ ਸ੍ਾਮ 6:00

ਿਰਕਾਰੀ ਿੀਨੀਅਰ ਿੈਕੰਿਰੀ ਿਕੂਲ,

ਤੋਂ ਸ੍ ੇਰੇ 6:00

ਿੇੜੀ ਿਲਾਬਤਪੁਰ,(98141-38875)

ਮੈਜੀਸ੍ਟਰੇਟ ਲਗਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

ਿਰੀ ਭਜਨ ਚੰਦ ,(94170-00877) ਕਾਰਜ

ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਸਵੱਚ ਿਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਜੰਿੇਵਾਰ

ਿਾਧਕ ਅਫਿਰ,ਨਗਰ ਕੌਿਲ,ਰੂਪਨਗਰ

ਹੋਣਗੇ।ਇਿ ਏਰੀਏ ਸਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਨ ਪੁਸਲਿ ਸਵਭਾਗ

ਜੇ ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਸ੍ਪੈਸ੍ਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ

ਜੇ

ਜੇ ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਸ੍ਪੈਸ੍ਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ

ਦੀ ਆਸਗਆ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ।ਉਹ ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਿੈਨੇਿਾਈਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
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ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ੀਰ ਵਸ੍ਿੰਘ, (98720-30111)
ੈਟਨਰੀ ਅਫਸ੍ਰ,ਵਸ੍ ਲ ੈਟਨਰ

ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਵ ੱਚ ਪਸ੍-ਧਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ/ਸ੍ਾਾਂਭ ਸ੍ਿੰਭਾਲ
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਜਿੰਮੇ ਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਹਸ੍ਪਤਾਲ,ਰਪਨਗਰ।
ਇਹ ਹੁਕਿ ਤੁ ਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਤੀ 29.03.2021
ਉਪ ਿੰਿਲ ਿੈਸਜਿਿਰੇਿ,
ਰੂਪਨਗਰ।
ਸਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:3463-3478

ਸਿਤੀ 29.03.2021

ਇਿ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਿੇਵਾ ਸਵਿੇ ਹੇਠ ਸਲਸਿਆ ਨੂੰ ਿੂਚਨਾੀਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੱਤ ਭੇਸਜਆ
ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।
1. ਸਿਪਿੀ ਕਸਿਿਨਰ,ਰੂਪਨਗਰ ਜੀ
2. ਿੀਨੀਅਰ ਪੁਸਲਿ ਕਪਤਾਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਜੀ
3. ਸਿਵਲ ਿਰਜਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਜੀ,
4. ਉਪ ਪੁਸਲਿ ਕਪਤਾਨ,ਰੂਪਨਗਰ
5. ਸਜਲ੍ ਾ ਿੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਿਪਲਾਈਜ,ਰੂਪਨਗਰ
6. ਤਸਹਿੀਲਦਾਰ,ਰੂਪਨਗਰ
7. ਕਾਰਜ ਿਾਧਕ ਅਫਿਰ,ਨਗਰ ਕੌਿਲ,ਰੂਪਨਗਰ
8. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਲੋ ਕ ਸਨਰਿਾਣ ਸਵਭਾਗ ਬੀ.ਐੀਂਿ.ਆਰ.,ਰੂਪਨਗਰ
9. ਸਜਲ੍ ਾ ਿੰਿੀ ਅਫਿਰ,ਰੂਪਨਗਰ
10. ਸਜਲ੍ ਾ ਸਿੱਸਿਆ ਅਫਿਰ (ਿੈਕੰਿਰੀ)ਰੂਪਨਗਰ
11. ਸਿਪਿੀ ਿਾਇਰੈਕਿਰ,ਐਨੀਿਲ ਹਿਬੈਂਿਰੀ,ਰੂਪਨਗਰ
12. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ,ਵਾਿਰ ਿਪਾਲਾਈ ਅਤੇ ਿੈਨੀਿੇਿਨ,ਰੂਪਨਗਰ
13. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ,ਪੀ.ਐਿ.ਪੀ.ਿੀ.ਐਲ,ਰੂਪਨਗਰ
14. ਰਸਜਿਿਰਾਰ,ਿਸਹਕਾਰੀ ਿਭਾਵਾ,ਰੂਪਨਗਰ
15. ਿਬੰਧਤ ਸਿਊਿੀ ਅਫਿਰ
16. ਿਿੈਨੋ ਿੂ ਏ.ਿੀ.ਿੀ./ਿਿੈਨੋ ਿੂ ਿੀ.ਆਰ.ਓ.ਰੂਪਨਗਰ

ਉਪ ਿੰਿਲ ਿੈਸਜਿਿਰੇਿ,
ਰੂਪਨਗਰ।

