ਦਫਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ,ਰੂਪਨਗਰ।
ਹੁਕਮ
ਸਿਵਲ ਿਰਜਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:IDSP/2021/ਨ ਿੱ ਲ ਸਿਤੀ 31.03.2021 ਰਾਹੀ ੀਂ "ਜਗਆਨੀ
ਿੈਲ ਜਸੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:555 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ,ਮਕਾਨ ਨੰ:682 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ,ਮਕਾਨ ਨੰ:570
ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:544 ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ,ਮਕਾਨ ਨੰ:608 ਨੇੜੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:575 ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੱਕ "ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜੀਸਿਵ ਕੇਿ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋੀਂ ਜਾਰੀ
MICRO CONTAINMENT PLAN,COVID-19 ਦੀ ਪਾਲਣਾੀਂ ਸਵੱਚ ਇਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਪੱਠ ਅੰਕਣ
ਨੰ:3483-3498/ਕੋਜਵਡ-19 ਜਮਤੀ 01.04.2021 ਰਾਹੀ ੀਂ MICRO CONTAINMENT ZONE ਬਣਾਇਆ
ਸਗਆ ਿੀ।
ਿਾਨਯੋਗ ਅਡੀਿਨਲ ਚੀਫ ਿੈਕਿਰੀ,ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਭਲਾਈ,ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਿ ਸਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:
COVID-19/NHM/1476-1483 ਸਿਤੀ 18.6.2020 ਰਾਹੀ ੀਂ ਹੋਏ ਹੁਕਿਾੀਂ ਅਨੁ ਿਾਰ MICRO CONTAINMENT
ZONE ਸਵੱਚ ਜੇਕਰ ਸਪਛਲੇ 5 ਸਦਨਾੀਂ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜੀਸਿਵ ਕੇਿ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾੀਂ 10 ਸਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਿਨੂੰ ਖੋਲ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਏਰੀਏ ਸਵੱਚ ਸਿਤੀ 10.04.2021 ਨੂੰ 4 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜੀਸਿਵ ਕੇਿ ਆਉਣ
ਕਾਰਨ ਇਿ ਸਵੱਚ ਸਿਤੀ 17.04.2021 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ।
ਹੁਣ ਿੀਨੀਅਰ ਿੈਡੀਕਲ ਅਫਿਰ ਇੰ:,ਸਿਵਲ ਹਿਪਤਾਲ,ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ
ਨੰ: 536 ਜਮਤੀ 19.04.2021 ਰਾਹੀ ੀਂ ਜਮਤੀ 15.04.2021 ੂੰ ਕੇਵਲ ਇਿੱਕ ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿ ਏਰੀਏ ਸਵੱਚ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜੀਸਿਵ ਕੇਿ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਿਾਈਕਰੋ ਕੰਨਿੇਨਿੈਂਿ ਜੋਨ ਤੋਂ ਿੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ।ਇਿ ਲਈ ਿੀਨੀਅਰ ਿੈਡੀਕਲ ਅਫਿਰ ਇੰ:ਸਿਵਲ ਹਿਪਤਾਲ,ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਸਰਪੋਰਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਗ ਿੰਘ ਨਗਰ,ਤਜਹਸੀਲ ਵਾ ਜਿਲਹ ਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਨੂੰ MICRO CONTAINMENT
ZONE ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾੀਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਿ ਤੁ ਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਤੀ 19.04.2021
ਉਪ ਿੰਡਲ ਿੈਸਜਿਿਰੇਿ,
ਰੂਪਨਗਰ।
ਸਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:3735-3750/ਕੋਜਵਡ-19
ਸਿਤੀ 19.04.2021
ਇਿ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਿੇਵਾ ਸਵਖੇ ਹੇਠ ਸਲਸਖਆ ਨੂੰ ਿੂਚਨਾੀਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੱਤ ਭੇਸਜਆ ਜਾੀਂਦਾ
ਹੈ ਜੀ।
1. ਸਡਪਿੀ ਕਸਿਿਨਰ,ਰੂਪਨਗਰ ਜੀ
2. ਿੀਨੀਅਰ ਪੁਸਲਿ ਕਪਤਾਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਜੀ
3. ਸਿਵਲ ਿਰਜਨ,ਰੂਪਨਗਰ
4. ਉਪ ਪੁਸਲਿ ਕਪਤਾਨ,ਰੂਪਨਗਰ
5. ਸਜਲਹ ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਿਪਲਾਈਜ,ਰੂਪਨਗਰ
6. ਤਸਹਿੀਲਦਾਰ,ਰੂਪਨਗਰ
7. ਕਾਰਜ ਿਾਧਕ ਅਫਿਰ,ਨਗਰ ਕੌਿਲ,ਰੂਪਨਗਰ
8. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਲੋ ਕ ਸਨਰਿਾਣ ਸਵਭਾਗ ਬੀ.ਐੀਂਡ.ਆਰ.,ਰੂਪਨਗਰ
9. ਸਜਲਹ ਾ ਿੰਡੀ ਅਫਿਰ,ਰੂਪਨਗਰ
10. ਸਜਲਹ ਾ ਸਿੱਸਖਆ ਅਫਿਰ (ਿੈਕੰਡਰੀ)ਰੂਪਨਗਰ
11. ਸਡਪਿੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰ,ਐਨੀਿਲ ਹਿਬੈਂਡਰੀ,ਰੂਪਨਗਰ
12. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ,ਵਾਿਰ ਿਪਾਲਾਈ ਅਤੇ ਿੈਨੀਿੇਿਨ,ਰੂਪਨਗਰ
13. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ,ਪੀ.ਐਿ.ਪੀ.ਿੀ.ਐਲ,ਰੂਪਨਗਰ
14. ਰਸਜਿਿਰਾਰ,ਿਸਹਕਾਰੀ ਿਭਾਵਾ,ਰੂਪਨਗਰ
15. ਿਬੰਧਤ ਸਡਊਿੀ ਅਫਿਰ
16. ਿਿੈਨੋ ਿੂ ਏ.ਡੀ.ਿੀ./ਿਿੈਨੋ ਿੂ ਡੀ.ਆਰ.ਓ.ਰੂਪਨਗਰ
ਉਪ ਿੰਡਲ ਿੈਸਜਿਿਰੇਿ,
ਰੂਪਨਗਰ।

