ਦਫਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ,ਰੂਪਨਗਰ।
ਹੁਕਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ MICRO CONTAINMENT PLAN,COVID-19 ਦੀ ਪਾਲਣਾਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਫਤਰ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 3652-3667/ਕੋਜਿਡ-19 ਜਮਤੀ 16.04.2021 ਰਾਹੀ ਾਂ "ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ,ਰੂਪਨਗਰ ਿੀ ਦੀ ਜਰਹਾਇਸ
ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਿਾਲੀ ਰੋਡ,ਸਹੀਦ-ਏ-ਆਿਮ ਭਗਤ ਜਸੰਘ ਨਗਰ ਮਕਾਨ ਨੰ.9 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲਾ ਏਰੀਆ,ਮਕਾਨ ਨੰ:21 ਅਤੇ
ਮਕਾਨ ਨੰ:98 ਦੇ ਜਿਚਕਾਰ ਿਾਲੀ ਸੜਕ,ਮਕਾਨ ਨੰ:89 ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:58 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱ ਗਦੀ ਸੜਕ।ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਿਾ ਮਕਾਨ ਨੰ:73 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:4400/41 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ " 5 ਤੋਂ ਪਜਆਦਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜੀਪਿਵ ਕੇਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਨਟੇਨਮੈਂਟ ਿੋਨ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਇੰ:,ਪਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ,ਰੂਪਨਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:590 ਪਮਤੀ
27.04.2021 ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਜਸੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਉਕਤ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਨਟੇਨਮੈਂਟ ਿੋਨ ਪਵੱਚ ਪਮਤੀ 22.04.2021
ਨੂੰ 1 ਅਤੇ ਪਮਤੀ 25.04.2021 ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜੀਪਿਵ ਕੇਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਲਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ
ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਇੰ:,ਪਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ,ਰੂਪਨਿਰ ਦੀ ਪਰਪੋਰਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਜਸੰਘ ਨਗਰ,ਰੂਪਨਗਰ
ਦੇ ਉਕਤ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਨਟੇਮੈਂਟ ਿੋਨ ਨੂੰ ਜਮਤੀ 02.05.2021 ਤੱਕ ਹੋਰ ਿਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ
ਹੁਕਮਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਅਪਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਡਊਿੀਆਾਂ ਪਪਹਲਾ ਵਾਾਂਿ ਹੀ ਰਪਹਣਿੀਆਾਂ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁ ਰੰਤ ਲਾਿੂ ਹੋਣਿੇ।
ਪਮਤੀ 27.04.2021
ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਪਜਸਿਰੇਿ,
ਰੂਪਨਿਰ।
ਪਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:3769-3782/ਕੋਜਿਡ-19
ਪਮਤੀ 27.04.2021
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਸੇਵਾ ਪਵਿੇ ਹੇਠ ਪਲਪਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਾਂ ਅਤੇ ਅਿਲੇ ਰੀ ਯੋਿ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹੱਤ ਭੇਪਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।
1. ਪਡਪਿੀ ਕਪਮਸਨਰ,ਰੂਪਨਿਰ ਜੀ
2. ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਪਲਸ ਕਪਤਾਨ,ਰੂਪਨਿਰ ਜੀ
3. ਪਸਵਲ ਸਰਜਨ,ਰੂਪਨਿਰ ਜੀ,
4. ਪਜਲਹ ਾ ਿੁਰਾਕ ਤੇ ਪਸਵਲ ਸਪਲਾਈਜ,ਰੂਪਨਿਰ
5. ਤਪਹਸੀਲਦਾਰ,ਰੂਪਨਿਰ
6. ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ,ਨਿਰ ਕੌਸਲ,ਰੁਪਨਿਰ
7. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਲੋ ਕ ਪਨਰਮਾਣ ਪਵਭਾਿ ਬੀ.ਐਾਂਡ.ਆਰ.,ਰੂਪਨਿਰ
8. ਪਜਲਹ ਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ,ਰੂਪਨਿਰ
9. ਪਜਲਹ ਾ ਪਸੱਪਿਆ ਅਫਸਰ,ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੂਪਨਿਰ
10. ਪਡਪਿੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ,ਰੂਪਨਿਰ
11. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਿਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਿੇਸਨ,ਰੂਪਨਿਰ
12. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ,ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ,ਰੂਪਨਿਰ
13. ਰਪਜਸਿਰਾਰ,ਸਪਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ,ਰੂਪਨਿਰ
14. ਸਬੰਧਤ ਪਡਊਿੀ ਅਫਸਰ
15. ਸਿੈਨੋ ਿੂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ./ਸਿੈਨੋ ਿੂ ਡੀ.ਆਰ.ਓ.ਰੂਪਨਿਰ
ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਪਜਸਿਰੇਿ,
ਰੂਪਨਿਰ।

