ਦਫਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ,ਰੂਪਨਗਰ।
ਹੁਕਮ:-

ਸਿਵਲ ਿਰਜਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:IDSP/2021/1947 ਜਮਤੀ 04.05.2021 ਰਾਹ ੀਂ GIANI
ZAIL SINGH NAGAR BACK SIDE SANGHA HOSPITAL TEHSIL AND DISTRICT RUPNAGAR
ਸਵੱਚ 5 ਤੋਂ ਸਜਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ ਸਿਵ ਕੇਿ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰ Micro Containment
Plan,Covid-19 ਦ ਪਾਲਣਾ ਸਵੱਚ MICRO CONTAINMENT ZONE ਬਣਾਉਣ ਿਬੰਧ ਸਲਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ।ਇਿ
ਿਬੰਧ ਕਾਰਜ ਿਾਧਕ ਅਫਿਰ, ਨਗਰ ਕੌਿਲ,ਰੂਪਨਗਰ ਪਾਿੋਂ ਨਕਿੇ ਅਨੁ ਿਾਰ ਏਰ ਏ ਿਬੰਧ ਸਰਪੋਰਿ ਪਰਾਪਤ ਕ ਤ
ਗਈ।ਕਾਰਜ ਿਾਧਕ ਅਫਿਰ, ਨਗਰ ਕੌਿਲ,ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:1543 ਸਮਤ 05.05.2021 ਰਾਹ ੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਰਪੋਰਿ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ "ਜਗਆਨੀ ਿੈਲ ਜਸੰਘ ਨਗਰ ਜਿਖੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਲਹ ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:319,ਮਕਾਨ
ਨੰ:314 ਤੋਂ ਸੁ ਰੂ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:326, ਮਕਾਨ ਨੰ:325-A ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਕੇ ਮਕਾਨ
ਨੰ:332 ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:291 ਦੇ ਮੋੜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:291 ਦੇ ਬੈਕਸਾਈਡ ਪੈਂਦੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:280 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਾਲੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:277 ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:299, ਮਕਾਨ ਨੰ:240 ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ
ੀਂ ੇ
ਮਕਾਨ ਨੰ:252 ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰ:276 ਦੇ ਮੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਏ" ਨੂੰ MICRO CONTAINMENT ZONE ਬਣਾਉਦ
ੀਂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਅਸਧਕਾਰ ਆ ਦ ਆੀਂ
ਹੋਏ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਿ ਲ ਕ ਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਏਰ ਏ ਸਵੱਚ ਲੋ ੜ ਦੇ
ਸਿਊਿ ਆੀਂ ਲਗਾਈਆੀਂ ਜਾੀਂਦ ਆ ਹਨ:ਲੜੀ ਨੰ:

ਅਜਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਜਡਊਟੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ
ੀਂ ਫੋਰਿ
1. ਜਗਆਨੀ ਿੈਲ ਜਸੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਜਿੱਚ ਲੋ ੜ ਦ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
2. ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੱਕਾ
ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਨਗਰਾਨੀ ਰਖਿਾਉਣਗੇ।
3. ਮੈਿ ਕਲ ਿ ਮ ਨਾਲ ਕੋਆਰਿ ਨੇਿ ਕਰਨਗੇ।
4. ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰ Micro Containment Plan, Covid- 19
ਦ ਪਾਲਣਾ ਸਵੱਚ ਉਕਤ ਏਰ ਏ ਨੂੰ ਿ ਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰ
ਇੰਜ ਨ ਅਰ ਉਿਾਰ ਮੰਿਲ ਨੰ:1 ਲੋ ਕ ਸਨਰਮਾਣ ਸਵਭਾਗ ਰੂਪਨਗਰ ਨਾਲ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੈਰ ਕੇਸਿੰਗ ਆਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

1

ਿਰ ਤਲਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ
(98142-06111)
ਉਪ ਪੁਸਲਿ ਕਪਤਾਨ,ਰੂਪਨਗਰ।

2

ਸਿਵਲ ਿਰਜਨ ਰੂਪਨਗਰ।

ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰ Micro Containment Plan,Covid-19 ਦ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਓਵਰ ਆਲ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਿ ਕਲ ਿ ਮਾੀਂ 24
ਘੰਿੇ ਉਕਤ ਏਰ ਏ ਸਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਿ ਮਾੀਂ
Micro Containment Plan Covid-19 ਮੁਤਾਸਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗ ਆੀਂ।

3

ਿਰ ਸਵਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ (97808-47887)
ਕਾਰਜਕਾਰ ਇੰਜ ਨ ਅਰ, ਉਿਾਰ ਮੰਿਲ ਨੰ;
1, ਲੋ ਕ ਸਨਰਮਾਣ ਸਵਭਾਗ ਰੂਪਨਗਰ ।

ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰ Micro Containment Plan, Covid-19 ਦ
ਪਾਲਣਾ ਸਵੱਚ ਉਕਤ ਏਰ ੲ/ ਨੂੰ ਿ ਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਪੁਸਲਿ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਨਾਲ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੈਰ ਕੇਸਿੰਗ ਆਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

4

ਿਰ ਹਰਜ ਤ ਸਿੰਘ (98728-83239)
ਉਪ ਮੰਿਲ ਅਫਸ਼ਰ, ਵਾਿਰ ਿਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਿੈਨ ਿੇਸ਼ਨ, ਰੂਪਨਗਰ।

ਉਕਤ ਏਰ ਏ ਸਵੱਚ ਪਾਣ ਦ ਸਨਰਸਵਘਨ ਿਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਜੰਮੇਵਾਰ
ਹੋਣਗੇ।

5

ਿਰ ਹਰਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਕਾਰਜਕਾਰ ਇੰਜ:
(96461-10027),ਪ .ਐਿ.ਪ .ਿ .ਐਲ.
ਰੂਪਨਗਰ।

ਉਕਤ ਏਰ ਏ ਸਵੱਚ ਸਬਜਲ ਦ ਸਨਰਸਵਘਨ ਿਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਜੰਮੇਵਾਰ
ਹੋਣਗੇ।

6

1. ਿਰ ਮਤ ਭਜਨ ਕੌਰ,ਸਜਲਹ ਾ ਮੰਿ ਅਫਿਰ,
ਰੂਪਨਗਰ।(88728-41202)
2. ਿਰ ਭੁਸਪੰਦਰ ਸਿੰਘ,(99152-20430)
ਿ .ਆਰ. ਿਸਹਕਾਰ ਿਭਾਵਾੀਂ, ਰੂਪਨਗਰ।
3. ਿਰ ਿਤਵ ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵ ,ਸਜਲਹ ਾ ਿੁਰਾਕ ਤੇ
ਸਿਵਲ ਿਪਲਾਈ ਰੂਪਨਗਰ।
(94640-00039)

ਿਰ ਪਰਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਏ.ਐਫ.ਐਿ.ਓ.(98760-93429),ਿਰ ਰਣਵ ਰ ਸਿੰਘ
ਸਨਸਰਅੱਕ(94176-88111,90569-40009),ਿਰ ਿਤਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ (7508333532),ਿਰ ਮਤ ਅਰਚਨਾ ਬੰਿਲ,ਿੈਕਿਰ ਮਾਰਸਕਿ ਕਮੇਿ , (9646009111) ਉਕਤ ਏਰ ਏ ਸਵੱਚ ਜਰੂਰ ਿਮਾਨ ਸਜਵੇ ਸਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਿਬਜ ਆੀਂ,
ਫਲ,ਦੁੱਧ ਆਸਦ ਜਰੂਰ ਵਿਤੂ ਆੀਂ ਮੁਹੱਈਆੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

7

ਿਰ ਰੁਸਪੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਅੰਗਰੇਜ ਮਾਿਿਰ,
ਿਰਕਾਰ ਸਮਿਲ ਿਕੂਲ,ਹੁਿਨ
ੈ ਪੁਰ,
(75891-94654)

ਆਪ ਦ ਸਿਊਿ ਉਕਤ ਏਰ ਏ ਸਵੱਚ ਿਵੇਰੇ 06:00 ਵੱਜੇ ਤੋਂ ਿਾਮ 06:00 ਵੱਜੇ
ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਿਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਜਕਾਰ ਮੈਸਜਿਿਰੇਿ ਲਗਾਈ ਜਾੀਂਦ ਹੈ।

8

ਿਰ ਿੁਿਵ ਰ ਸਿੰਘ,ਐਿ.ਐਿ.ਮਾਿਿਰ,
ਿ.ਿ.ਿ.ਿ. (ਕੰ),ਰੂਪਨਗਰ
(98158-95889)

ਆਪ ਦ ਸਿਊਿ ਉਕਤ ਏਰ ਏ ਸਵੱਚ ਿਾਮ 06:00 ਵੱਜੇ ਤੋਂ ਿਵੇਰੇ 06:00 ਵੱਜੇ
ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਿਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਜਕਾਰ ਮੈਸਜਿਿਰੇਿ ਲਗਾਈ ਜਾੀਂਦ ਹੈ।

9

ਿਰ ਭਜਨ ਚੰਦ (94170-00877) ਕਾਰਜ
ਿਾਧਕ ਅਫਿਰ,ਨਗਰ ਕੌਿਲ,ਰੂਪਨਗਰ।

10

ਿਾ.ਰਣਵ ਰ ਿਰਮਾ, ਸਿਪਿ ਿਾਇਰੈਕਿਰ,
ਪਿੂ ਪਾਲਣ,ਰੂਪਨਗਰ। (79737-12539)

ਊਕਤ ਏਰ ਏ ਸਵੱਚ ਿਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ।ਇਿ ਏਰ ਏ
ਸਵੱਚ ਜੋ ਵਾਹਨ ਪੁਸਲਿ ਸਵਭਾਗ ਦ ਆਸਗਆ ਨਾਲ ਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ
ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ Sodium Hypochlorite ਨਾਲ ਿੈਨੇਿਾਈਜ
ਕਰਕੇ ਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਉਕਤ ਏਰ ਏ ਸਵੱਚ ਪਿੂ-ਧਨ ਦ ਦੇਿਭਾਲ/ਿਾੀਂਭ-ਿੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ
ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁ ਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਤ 05.05.2021
ਉਪ ਮੰਿਲ ਮੈਸਜਿਿਰੇਿ,
ਰੂਪਨਗਰ।
ਸਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ :3894-3909/ਕੋਜਿੰਡ-19 ਸਮਤ 05.05.2021
ਇਿ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਸਨਮਨ-ਸਲਿਤ ਨੂੰ ਿੂਚਨਾੀਂ/ਅਗਲੇ ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੱਤ ਭੇਸਜਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਜ ।
1. ਸਿਪਿ ਕਸਮਿਨਰ,ਰੂਪਨਗਰ ਜ
2. ਿ ਨ ਅਰ ਪੁਸਲਿ ਕਪਤਾਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਜ
3. ਸਿਵਲ ਿਰਜਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਜ ,
4. ਉਪ ਪੁਸਲਿ ਕਪਤਾਨ,ਰੂਪਨਗਰ
5. ਸਜਲਹ ਾ ਿੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਿਪਲਾਈਜ,ਰੂਪਨਗਰ
6. ਤਸਹਿ ਲਦਾਰ,ਰੂਪਨਗਰ
7. ਕਾਰਜ ਿਾਧਕ ਅਫਿਰ,ਨਗਰ ਕੌਿਲ,ਰੂਪਨਗਰ
8. ਕਾਰਜਕਾਰ ਇੰਜ ਨ ਅਰ,ਲੋ ਕ ਸਨਰਮਾਣ ਸਵਭਾਗ ਬ .ਐੀਂਿ.ਆਰ.,ਰੂਪਨਗਰ
9. ਸਜਲਹ ਾ ਮੰਿ ਅਫਿਰ,ਰੂਪਨਗਰ
10. ਸਜਲਹ ਾ ਸਿੱਸਿਆ ਅਫਿਰ (ਿੈਕੰਿਰ ) ਰੂਪਨਗਰ
11. ਸਿਪਿ ਿਾਇਰੈਕਿਰ,ਐਨ ਮਲ ਹਿਬੈਂਿਰ ,ਰੂਪਨਗਰ
12. ਕਾਰਜਕਾਰ ਇੰਜ ਨ ਅਰ,ਵਾਿਰ ਿਪਲਾਈ ਅਤੇ ਿੈਨ ਿੇਿਨ,ਰੂਪਨਗਰ
13. ਕਾਰਜਕਾਰ ਇੰਜ ਨ ਅਰ,ਪ .ਐਿ.ਪ .ਿ .ਐਲ,ਰੂਪਨਗਰ
14. ਰਸਜਿਿਰਾਰ,ਿਸਹਕਾਰ ਿਭਾਵਾ,ਰੂਪਨਗਰ
15. ਿਬੰਧਤ ਸਿਊਿ ਅਫਿਰ
16. ਿਿੈਨੋ ਿੂ ਏ.ਿ .ਿ ./ਿਿੈਨੋ ਿੂ ਿ .ਆਰ.ਓ.ਰੂਪਨਗਰ
ਉਪ ਮੰਿਲ ਮੈਸਜਿਿਰੇਿ,
ਰੂਪਨਗਰ।

