
     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ , ਰਰਪਨਗਰ 

 ਕਲਜ਼ਵਡ -19            ਦਦ ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਦਦਰਲਨ ਵਦ ਬਬਜ਼ਚਆਹ ਤਤ ਮਲਵਲਹ ਦਤ ਟਦਕਲਕਰਨ ਦਦ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਜਲਰਦ

 ਰਰਪਨਗਰ 23  ਅਪਪਪਲ -             ਜ਼ਸਹਤ ਤਤ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਮਸਤਰਦ ਪਸਜਲਬ ਸਪਦ ਬਲਵਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਬਧਰ ਦਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲ
     ਅਨਮਸਲਰ ਅਤਤ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਰਰਪਨਗਰ ਡਲ.ਐਚ.ਐਨ.     ਸ਼ਰਮਲਹ ਦਤ ਹਮਕਮਲਹ ਤਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਦਦ ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਦਦਰਲਨ ਵਦ

           ਬਬਜ਼ਚਆਹ ਤਤ ਮਲਵਲਹ ਦਤ ਟਦਕਲਕਰਨ ਦਦ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਅਸਦਰ ਜਲਰਦ ਹਪ ।ਡਲ.      ਸ਼ਰਮਲਹ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਟਦਕਲਕਰਨ ਜ਼ਜਬਥਤ
       ਬਬਜ਼ਚਆਹ ਨਰ ਸ ਕਈ ਤਰਲਲਹ ਦਦਆਹ ਜ਼ਬਮਲਰਦਆਹ ਤਤ    ਬਚਲਉਦਲ ਹਪ ,         ਉਉਥਤ ਹਦ ਮਲਵਲਹ ਦਤ ਸਮਰਬਜ਼ਖਅਤ ਜਣਤਪਤ ਤਤ ਧਮਨਖਵਲ ਤਤ
    ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਸਹਲਈ ਹਪ ।

                          ਉਨਲਲ ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਲਤ ਦਤ 85  ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰਲ,
02     ਸਬ ਡਵਦਜਨਲ ਹਸਪਤਲਲ , 04     ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟਦ ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰਲਹ ,01      ਪਪਲਇਮਰਦ ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰ ਅਤਤ ਜ਼ਸਵਲ

 ਹਸਪਤਲਲ          ਜ਼ਵਬਚ ਹਰ ਬਮਬਧਵਲਰ ਟਦਕਲਕਰਨ ਕਦਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ         ।ਜ਼ਜਬਥਤ ਸਸਕੜਤ ਬਬਜ਼ਚਆਹ ਤਤ ਮਲਵਲਹ ਨਰ ਸ ਲਲਭ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਰਹਲ
               ਹਪ ।ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਰਰਪਨਗਰ ਨਤ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਮਤਲ ਜ਼ਦਵਸ ਵਜਤ ਜਲਣਤ ਜਲਹਦਤ ਟਦਕਲਕਰਨ ਕਸਪਲਹ ਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਦਦ

        ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਨਰ ਸ ਦਤਖਜ਼ਦਆਹ ਹਲਇਆ ਆਪਸਦ ਸਰਦਜ਼ਰਕ ਦਰਰਦ ਦਤ ਨਲਲ-     ਨਲਲ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤਤ    ਸਲਬਣ ਤਤ ਪਲਣਦ
 ਨਲਲ ਵਲਰ-                ਵਲਰ ਹਬਥ ਸਲਫ਼ ਕਰਨ ਜ਼ਜਹਤ ਤਰਦਕਤ ਅਪਣਲਏ ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ ਤਲਹ ਜਲ ਇਬਕ ਦਰਜਤ ਤਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19  ਦਦ ਲਲਗ
     ਲਬਗਣ ਦਲ ਖਤਰਲ ਨਲ ਰਹਤ               । ਇਸ ਮਲਕਤ ਤਤ ਮਮਤਲ ਜ਼ਦਵਸ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਭਲਗਦਦਲਰਲਹ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲਤ ਵਬਲਤ ਕਲਰਲਨਲ

          ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਸਬਜ਼ਖਆ ਵਦ ਜ਼ਦਬਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਪ ।
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ , ਰਰਪਨਗਰ 

          ਸਫਲਈ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ਚਚਅਰਮਮਨ ਗਚਜਲ ਰਲਮ ਨਚ ਸਫਲਈ ਕਰਮਚਲਰਰਆਆ ਨਰ ਸ ਵਸਡਰਆਆ ਜ਼ਕਕਟਲਆ
           ਜ਼ਕਸਚ ਦਰਆਆ ਭਲਵਨਲਵਲਆ ਨਰ ਸ ਠਚਸ ਪਹਹਸਚਲਉਣ ਦਲ ਕਲਈ ਇਰਲਦਲ ਨਹਹ ਸਰ -   ਚਚਅਰਮਮਨ ਸਫਲਈ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ

       ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ ਜ਼ਵਖਚ ਪਕਤਰਕਲਰਲਆ ਨਲਲ ਕਰਤਰ ਗਕਲਬਲਤ

 ਰਰਪਨਗਰ 23   ਅਪਮਪਰਲ -            ਸਫਲਈ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ਦਚ ਚਚਅਰਮਮਨ ਸ਼ਸ਼ਰ ਗਚਜਲ ਰਲਮ ਨਚ ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ ਜ਼ਵਖਚ ਸਫਲਈ
         ਕਰਮਚਲਰਰਆਆ ਨਰ ਸ ਆਟਲ ਅਤਚ ਜ਼ਰਰਰਰ ਸਮਲਨ ਦਰਆਆ ਜ਼ਕਕਟਲਆ ਵਸਡਰਆਆ      । ਇਸ ਦਕਰਲਨ ਉਨਲਲਆ ਨਚ ਸਫਲਈ
              ਕਰਮਚਲਰਰਆਆ ਨਲਲ ਜ਼ਵਸ਼ਚਸ਼ ਤਕਰ ਤਚ ਮਹਲਲਕਲਤ ਵਰ ਕਰਤਰ । ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ ਜ਼ਵਖਚ ਪਕਤਰਕਲਰਲਆ ਨਲਲ

              ਗਕਲਬਲਤ ਕਰਦਚ ਹਲਏ ਚਚਅਰਮਮਨ ਗਚਜਲ ਰਲਮ ਨਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲਚ ਜ਼ਦਨਰ ਕਮਬਰਨਟ ਮਸਤਰਰ ਚਰਨਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ
               ਚਸਨਰ ਅਤਚ ਸਫਲਈ ਸਚਵਕਲਆ ਜ਼ਵਚਕਲਰ ਹਲਈ ਗਕਲਬਲਤ ਦਕਰਲਨ ਮਸਤਰਰ ਜਰ ਦਲ ਜ਼ਕਸਚ ਦਰਆਆ ਭਲਵਨਲਆਵਲਆ ਨਰ ਸ ਠਚਸ

                ਪਹਹਸਚਲਉਣ ਦਲ ਕਲਈ ਵਰ ਇਰਲਦਲ ਨਹਹ ਸਰ । ਉਨਲਲਆ ਨਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਲ ਸਫਲਈ ਸਚਵਕਲਆ   ਦਰ ਹਰ
                ਮਸਗ ਉਉਤਚ ਜ਼ਵਚਲਰ ਕਰਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਮ। ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਚ ਮਕਦਚਨਜਰ ਉਨਲਲਆ ਵਕਲਲ ਰਲਜ ਦਚ ਵਕਖ ਵਕਖ

                 ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆ ਜ਼ਵਕਚ ਜਲ ਕਚ ਸਫਲਈ ਸਚਵਕਲਆ ਨਲਲ ਮਹਲਲਕਲਤ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਮ ਅਤਚ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਮਸਗਲਆ ਨਰ ਸ ਸਰਕਲਰਰ
             ਪਕਧਰ ਤਕਕ ਪਹਹਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਮ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਫਲਈ ਸਚਵਕਲਆ ਨਰ ਸ ਸਮਨਰਟਲਈਜ਼ਰ ,   ਮਲਸਕ ਅਤਚ ਹਲਰ
               ਜ਼ਰਰਰਰ ਸਮਲਨ ਪਜ਼ਹਲ ਦਚ ਅਧਲਰ ਤਚ ਮਹਹਕਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਮ ਤਲਆ ਜ਼ਕ ਆਪਣਰ ਜ਼ਡਊਟਰ ਜ਼ਨਭਲਉਣ

        ਦਚ ਦਕਰਲਆਨ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਮਹਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪਚਸ਼ ਨਲ ਆਵਚ।
                             ਉਨਲਲਆ ਨਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ ਜ਼ਵਖਚ ਸਫਲਈ ਸਚਵਕਲਆ ਨਲਲ ਗਕਲਬਲਤ ਕਰਤਰ ਗਈ
ਹਮ                   । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਚਕਰ ਜ਼ਕਸਚ ਵਕਲਲ ਕਲਈ ਇਤਰਲਜ਼ਯਲਗ ਗਕਲ ਕਹਰ ਗਈ ਹਮ ਤਲਆ ਅਕਗਚ ਤਲ ਇਸ ਗਕਲ ਦਲ

             ਖਲਸ ਜ਼ਧਆਨ ਰਕਜ਼ਖਆ ਜਲਵਚਗਲ ਤਲ ਜ਼ਲ ਜ਼ਕਸਚ ਦਰਆਆ ਭਲਵਨਲਵਲਆ ਨਰ ਸ ਠਚਸ ਨਲ ਪਹਹਸਚਚ ।
                  ਇਸ ਮਕਕਚ ਐਸ.ਡਰ.          ਐਮ ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ ਸ਼ਸ਼ਰ ਹਰਬਸਸ ਜ਼ਸਸਘ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸਫਲਈ ਕਰਮਚਲਰਰ ਅਤਚ

        ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਦਚ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰ ਅਤਚ ਕਰਮਚਲਰਰ ਵਰ ਮਕਜਰਦ ਸਨ। 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/545/2020-DEPT-DPRO-ROOP NAGAR
I/19988/2020

2/2



                   

                   d|so tXhe fIbQk b'e ;zgoe n|;o ;qh nBzdg[o ;kfjp. 
 

fe;kBK B{z nkgDh c;b g{oh soQK ;[ek e/ jh wzvhnK ftZu fbnkT[D dh nghb^ eB{z 
ror 

fe;kBK B{z wzvhnK ftZu ;wkfie d{oh, ;?B/NkJhio ns/ wk;e gfjBD B{z :ehBh pDkT[D 
dh jdkfJs 

;qh nBzdg[o ;kfjp  ftZu 5349 whNoe NB eDe dh yohd j'Jh 
gzikp ;oeko eDe dh c;b dk fJZe fJZe dkDk yqhdD bJh tuBpZX^ eB{z ror 

 
;qh nBzdg[o ;kfjp, 23 ngq?b 
 
       T[g wzvb w?fi;No/N ;qh nBzdg[o ;kfjp eB{z ror B/ nZi fe;kBK B{z nghb 
eofdnK fejk  fe T[j eDe dh c;b B{z g{oh soQK ;[ek e/ jh wzvhnK ftZu fbnkT[D sK 
fe fe;kBK nkgDh c;b t/uD ftZu fe;/ th soQK dh w[Pfeb g/P Bk nkt/. 
      ror B/ fejk fe e'o'Bk tkfJo; ekoB g{ok ;wki fJe w[Peb gVkn ftu'A bzx 
fojk j? i/eo tZX s' tZX b'e ;oekoh fBod/PK dh gkbDk eoe/ gqPk;B dk ;kE d/Dr/ 
sK eo'Bk tkJho; Bkb bVBk ;"yk j't/rk ns/ n;h fJ; s/ S/sh fiZs gqkgs eo btKr/. 
T[BQK fe;kBK B{z g[oI'o nghb eofdnK fejk fe gzikp ;oeko eDe dh c;b dk dkDk 
dkDk yohdD bJh tuBpZX j?. T[BQK fe;kBK B{z nghb eofdnK fejk fe T[j wzvhnK 
ftZu w[PebK s'A puD ns/ nkgDh f;js dh ;[oZfynk B{z :ehBh pDkT[D bJh  g{oh ;[Zeh 
j'Jh c;b B{z wzvh ftZu fbnkT[D. T[BQK fejk fe eo'Bk s' puD bJh toshnK 
;ktXkBhnK dk gkbD d/ Bkb Bkb ;wkfie d{oh th ekfJw oZyh ik ;e/ ns/ fe;kBK B{z 
th c;b t/uD ftZu fe;/ th gqeko dh w[Pfeb dk ;kjwDk Bk eoBk gt/. 

   T[jBK B/ dZf;nk fe ;qh nBzdg[o ;kfjp d/ ;ko/ yohd e/AdoK *s/ jh eDe dh 
yohd uZb ojh j?. T[BK fJj th dZf;nk fe j[D sZe ehosg[o ;kfjp wzvh ftZu 
wkoec?v B/ 1119 whNoe NB s/ n?cH;hHnkJhH B/ 12 whNoe NB,nrzwg[o wzvh ftZu 
gBrq/B B/ 358 s/ wkoec?v B/ 420 whNoe NB, sysrVQ wzvh ftZu wkoec?v 
B/ 973 whNoe NB, B{og[o p/dh wzvh ftZu n?cH;hHnkJhH B/ 447 whNoe 
NB, nfpnkDk wzvh ftZu gBro/B B/ 791 whNoe NB, ;[Zy/wkiok wzvh ftZu gBro/B 
B/ 445 whNoe NB s/ n?cH;hHnkJh 249 whNoe NB, v{zw/tkb wzvh ftZu   
n?cH;hHnkJh 305 whNoe NB s/ wkoec?v B/ 230 whNoe NB NB eDe yohdh j?.   

T[BQK fe;kBK, nkVshnk ns/ wId{oK B{z wk;e ns/ ;?BhNkJhIo dh fB:ws tos'A 
eoB dh nghb ehsh. b'eK B{z nBki wzvhnK ftZu ofjzfdnK ;wkfie d{oh pDkJ/ oZyD 
bJh th fejk frnk. 
 
 


