ਦਫਤਰ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ,ਰੂਪਨਗਰ।
ਹੁਕਮ:ਸਿਵਲ ਿਰਜਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ:IDSP/2021/3116 ਜਮਤੀ 16.06.2021 ਰਾਹੀਂ ਪ ਿੰ ਡ ਫੂਲ ਖੁਰਦ,
ਤਪਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪਿਲਹਾ ਰੂ ਨਗਰ ਵ ਿੱ ਚ 5 ਤੋਂ ਸਜਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜੀਸਿਵ ਕੇਿ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ
Micro Containment Plan,Covid-19 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਵੱ ਚ MICRO CONTAINMENT ZONE ਬਣਾਉਣ ਿਬੰ ਧੀ
ਸਲਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ।ਇਿ ਿਬੰ ਧੀ ਬਲਾਕ ਵ ਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ,ਰੂਪਨਗਰ ਪਾਿੋਂ ਨਕਿੇ ਅਨੁਿਾਰ ਏਰੀਏ ਿਬੰ ਧੀ
ਸਰਪੋਰਿ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਬਲਾਕ ਵ ਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ,ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ:ਸਪੇਸਲ-1 ਸਮਤੀ
17.06.2021 ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਰਪੋਰਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ " ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਈ ਸਕੂਲ ਫੂਲ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਪਸਿੰ ਘ ਦੇ ਘਰ
ਤੱ ਕ ਦਾ ਏਰੀਆ "ਨੂੰ MICRO CONTAINMENT ZONE ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ
ਏਰੀਏ ਸਵੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਊਿੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ:ਲੜੀ ਨੰ:
1

ਅਜਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਜਡਊਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਿਰੀ ਤਲਸਵੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ

1. ਵਪੰ ਡ ਫੂਲ ਖੁਰਦ ਵ ਿੱ ਚ "ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਈ ਸਕੂਲ ਫੂਲ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ

(98142-06111)

ਪਸਿੰ ਘ ਦੇ ਘਰ ਤੱ ਕ ਦਾ ਏਰੀਆ " ਤਸਹਿੀਲ ਅਤੇ ਸਜਲਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਸਵਿੇ

ਉਪ ਪੁਸਲਿ ਕਪਤਾਨ,ਰੂਪਨਗਰ।

ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਫੋਰਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
2. ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੱ ਕਾ
ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਜਨਗਰਾਨੀ ਰਖਵਾਉਣਗੇ।
3. ਮੈਿੀਕਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਕੋਆਰਿੀਨੇਿ ਕਰਨਗੇ।
4. ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ Micro Containment Plan, Covid19 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਵੱ ਚ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਿੀਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ਉਿਾਰੀ ਮੰ ਿਲ ਨੰ:1 ਲੋ ਕ ਸਨਰਮਾਣ ਸਵਭਾਗ ਰੂਪਨਗਰ ਨਾਲ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਸਿੰ ਗ ਆਸਦ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

2

ਸਿਵਲ ਿਰਜਨ ਰੂਪਨਗਰ।

ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ Micro Containment Plan,Covid-19 ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਓਵਰ ਆਲ ਇੰ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਿੀਕਲ ਿੀਮਾਂ
24 ਘੰ ਿੇ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਸਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ
ਿੀਮਾਂ Micro Containment Plan Covid-19 ਮੁਤਾਸਬਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

3

4

ਿਰੀ ਸਵਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ (97808-47887)

ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ Micro Containment Plan, Covid-19 ਦੀ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਉਿਾਰੀ ਮੰ ਿਲ ਨੰ; 1,

ਪਾਲਣਾ ਸਵੱ ਚ ਉਕਤ ਏਰੀੲ/ ਨੂੰ ਿੀਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਪੁਸਲਿ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਨਾਲ

ਲੋ ਕ ਸਨਰਮਾਣ ਸਵਭਾਗ ਰੂਪਨਗਰ ।

ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਸਿੰ ਗ ਆਸਦ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਿਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰ ਘ (98728-83239)

ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਸਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਨਰਸਵਘਨ ਿਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ

ਉਪ ਮੰ ਿਲ ਅਫਸ਼ਰ, ਵਾਿਰ ਿਪਲਾਈ ਅਤੇ

ਸਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਿੈਨੀਿੇਸ਼ਨ, ਰੂਪਨਗਰ।
5

ਿਰੀ ਹਰਸਵੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ,ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜ:

ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਸਵੱ ਚ ਸਬਜਲੀ ਦੀ ਸਨਰਸਵਘਨ ਿਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ

(96461-10027),ਪੀ.ਐਿ.ਪੀ.ਿੀ.ਐਲ.

ਸਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਰੂਪਨਗਰ।
6

1. ਿਰੀ ਵਿਰਮਲ ਵਸੰ ਘ ,ਸਜਲਹਾ ਮੰ ਿੀ ਅਫਿਰ, ਿਰੀ ਪਰਸਵੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ,ਏ.ਐਫ.ਐਿ.ਓ.(98760-93429),ਿਰੀ ਰਣਵੀਰ
ਰੂਪਨਗਰ।(97802-22352)
2. ਿਰੀ

ਭੁਸਪੰ ਦਰ

ਸਿੰ ਘ

ਸਨਸਰਅੱ ਕ(94176-88111,90569-40009),ਿਰੀ

ਿਤਸਵੰ ਦਰ

ਸਿੰ ਘ,(99152-20430) ਸਿੰ ਘ (75083-33532),ਿਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਬੰ ਿਲ,ਿੈਕਿਰੀ ਮਾਰਸਕਿ

ਿੀ.ਆਰ.ਿਸਹਕਾਰੀ ਿਭਾਵਾਂ, ਰੂਪਨਗਰ।

ਕਮੇਿੀ,(96460-09111) ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਸਵੱ ਚ ਜਰੂਰੀ ਿਮਾਨ ਸਜਵੇ ਸਕ

3. ਿਰੀ ਿਤਵੀਰ ਸਿੰ ਘ ਮਾਵੀ,ਸਜਲਹਾ ਿੁਰਾਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ,ਿਬਜੀਆਂ, ਫਲ,ਦੁੱ ਧ ਆਸਦ ਜਰੂਰੀ ਵਿਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ
ਸਿਵਲ ਿਪਲਾਈ ਰੂਪਨਗਰ।
(94640-00039)

ਸਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

7

8

ਸਰੀ ਮਿਵ ੰ ਦਰ ਵਸੰ ਘ,ਐਸ.ਐਸ.ਮਾਸਟਰ, ਕੋਟਲਾ

ਆਪ ਦੀ ਸਿਊਿੀ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਸਵੱ ਚ ਿਵੇਰੇ 06:00 ਵੱ ਜੇ ਤੋਂ ਿਾਮ 06:00

ਵਿਹੰ ਗ,98146-34444

ਵੱ ਜੇ ਤੱ ਕ ਬਤੌਰ ਿਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਸਜਿਿਰੇਿ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਿਰੀ ਬਲਸਜੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ,ਸਫਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਿਨ,

ਆਪ ਦੀ ਸਿਊਿੀ ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਸਵੱ ਚ ਿਾਮ 06:00 ਵੱ ਜੇ ਤੋਂ ਿਵੇਰੇ 06:00

ਿ.ਿ.ਿ.ਿ. ਫੂਲਪੁਰ ਗਰੇਵਾਲ,

ਵੱ ਜੇ ਤੱ ਕ ਬਤੌਰ ਿਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਸਜਿਿਰੇਿ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(94642-52302)
9

ਵਮਸ ਈਸਾਿ ਚੌਧਰੀ,ਬਲਾਕ ਵ ਕਾਸ ਅਤੇ

ਊਕਤ ਏਰੀਏ ਸਵੱ ਚ ਿਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ।ਇਿ ਏਰੀਏ

ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ,ਰੂਪਿਗਰ

ਸਵੱ ਚ ਜੋ ਵਾਹਨ ਪੁਸਲਿ ਸਵਭਾਗ ਦੀ ਆਸਗਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ

(95920-99544)

ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ Sodium Hypochlorite ਨਾਲ ਿੈਨੇਿਾਈਜ
ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

10

ਿਾ.ਰਣਵੀਰ ਿਰਮਾ, ਸਿਪਿੀ ਿਾਇਰੈਕਿਰ, ਪਿੂ

ਉਕਤ ਏਰੀਏ ਸਵੱ ਚ ਪਿੂ-ਧਨ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ/ਿਾਂਭ-ਿੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ

ਪਾਲਣ,ਰੂਪਨਗਰ। (79737-12539)

ਸਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਸਮਤੀ 17.06.2021
ਉਪ ਮੰ ਿਲ ਮੈਸਜਿਿਰੇਿ,
ਰੂਪਨਗਰ।
ਸਪੱ ਠ ਅੰ ਕਣ ਨੰ :4376-4391/ਕੋਜਵਡ-19 ਸਮਤੀ 17.06.2021
ਇਿ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਸਨਮਨ-ਸਲਿਤ ਨੂੰ ਿੂਚਨਾਂ/ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੱ ਤ ਭੇਸਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।
1. ਸਿਪਿੀ ਕਸਮਿਨਰ,ਰੂਪਨਗਰ ਜੀ
2. ਿੀਨੀਅਰ ਪੁਸਲਿ ਕਪਤਾਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਜੀ
3. ਸਿਵਲ ਿਰਜਨ,ਰੂਪਨਗਰ ਜੀ,
4. ਉਪ ਪੁਸਲਿ ਕਪਤਾਨ,ਰੂਪਨਗਰ
5. ਸਜਲਹਾ ਿੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਿਪਲਾਈਜ,ਰੂਪਨਗਰ
6. ਤਸਹਿੀਲਦਾਰ,ਰੂਪਨਗਰ
7. ਬਲਾਕ ਵ ਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਫਸਰ,ਰੂਪਨਗਰ
ਂ .ਆਰ.,ਰੂਪਨਗਰ
8. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ,ਲੋ ਕ ਸਨਰਮਾਣ ਸਵਭਾਗ ਬੀ.ਐਿ
9. ਸਜਲਹਾ ਮੰ ਿੀ ਅਫਿਰ,ਰੂਪਨਗਰ
10. ਸਜਲਹਾ ਸਿੱ ਸਿਆ ਅਫਿਰ (ਿੈਕੰਿਰੀ) ਰੂਪਨਗਰ
11. ਸਿਪਿੀ ਿਾਇਰੈਕਿਰ,ਐਨੀਮਲ ਹਿਬੈਂਿਰੀ,ਰੂਪਨਗਰ
12. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ ,ਵਾਿਰ ਿਪਾਲਾਈ ਅਤੇ ਿੈਨੀਿੇਿਨ,ਰੂਪਨਗਰ
13. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ,ਪੀ.ਐਿ.ਪੀ.ਿੀ.ਐਲ,ਰੂਪਨਗਰ
14. ਰਸਜਿਿਰਾਰ,ਿਸਹਕਾਰੀ ਿਭਾਵਾ,ਰੂਪਨਗਰ
15. ਿਬੰ ਧਤ ਸਿਊਿੀ ਅਫਿਰ
16. ਿਿੈਨੋ ਿੂ ਏ.ਿੀ.ਿੀ./ਿਿੈਨੋ ਿੂ ਿੀ.ਆਰ.ਓ.ਰੂਪਨਗਰ
ਉਪ ਮੰ ਿਲ ਮੈਸਜਿਿਰੇਿ,
ਰੂਪਨਗਰ।

