
    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ।

                ਬਬਹਮ ਸਲਗਰ ਸਸਤ ਟਰਸਟ ਵਵਲਲ ਮਮਵਖ ਮਸਤਰਰ ਰਲਰਫ ਫਸਡ ਅਤਤ ਪਬਧਲਨ ਮਸਤਰਰ ਕਤਅਰ ਫਸਡ ਲਈ ਸਸਜਪਆ 02 
     ਲਵਖ ਰਮਪਏ ਦਰ ਰਲਸ਼ਰ ਦਲ ਚਚਚਕ

ਰਰਪਨਗਰ, 20  ਅਪਚਪਰਲ  -           ਅਵਤਲਰ ਅਸਥਲਨ ਸ਼ਬਰ ਸਜਤਗਮਰਰ ਬਬਹਮ ਸਲਗਰ ਭਰਰਰ ਵਲਜਲਆਆ ਦਤ ਸਸਚਲਲਕ
                ਸਵਲਮਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਲਸ ਨਤ ਬਬਹਮ ਸਲਗਰ ਸਸਤ ਟਰਸਟ ਵਵਲਲ ਮਮਵਖ ਮਸਤਰਰ ਰਲਰਫ ਵਸਡ ਅਤਤ ਪਬਧਲਨ ਮਸਤਰਰ

   ਕਤਅਰ ਫਸਡ ਲਈ 02             ਲਵਖ ਰਮਪਏ ਦਰ ਰਲਸ਼ਰ ਦਲ ਚਚਚਕ ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਰ ਜਗਜਰ ਨਰ ਸ ਸਸਜਪਆ   । ਇਸ
 ਮਸਕਤ     ਸਰਪਸਚ ਦਰਸ਼ਨ ਲਲਲ ਮਲਲਤਵਲਲ,    ਸਰਪਸਚ ਗਮਰਚਰਨ ਜਸਸਘ ਰਲਮਪਮਰ,    ਪਬਦਰਪ ਕਮਮਲਰ ਪਸਡਲਰਰ

,   ਮਨਜਰਤ ਜਸਸਘ ,    ਦਜਵਸਦਰ ਕਮਮਲਰ ਮਸਜਰਦ ਸਨ।
              ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਟਰਵਸਟ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜਦਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਮਵਦਤਨਜਰ ਅਜਜਹਤ ਸਮਮ

       ਜਵਵਚ ਦਲਨਰ ਸਵਜਣਲ ਦਰ ਬਹਮਤ ਜ਼ਰਰਰਤ ਹਚ           । ਉਨਲਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਹ ਰਲਸ਼ਰ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਆ ਦਰ ਸਹਲਇਤਲ ਕਰਨ
    ਜਵਵਚ ਬਹਮਤ ਸਹਲਈ ਜਸਵਧ ਹਲਵਤਗਰ।

               ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਸਡਰਅਨ ਰਰਡ ਕਰਲਸ ਸਲਸਲਇਟਰ ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਬਬਲਆਚ ਰਰਪਨਗਰ ਦਤ ਨਲਮ ਸਟਤਟ
       ਬਚਕ ਆਫ ਇਸਡਰਆ ਜਵਖਤ ਅਕਲਊਟ ਖਲਜਲਆ ਜਗਆ ਹਚ     । ਜਜਸ ਦਲ ਖਲਤਲ ਨਸ; 55053096065  ਅਤਤ

IFSC Code – SBIN0050419 ਹਚ           । ਉਨਲਲਆ ਨਤ ਸਮਰਹ ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਜਨਵਲਸਰਆਆ ਨਰ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਦਤ ਹਲਏ
               ਜਕਹਲ ਜਕ ਉਹ ਉਕਤ ਅਕਲਊਟ ਨਸਬਰ ਜਵਵਚ ਕਲਨਟਬਰਜਬਊਟ ਕਰ ਵਵਧ ਤਲ ਵਵਧ ਯਲਗਦਲਨ ਦਤਣ। ਜਡਪਟਰ

                 ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਈ ਵਰ ਸਮਸਲਇਟਰ ਜਲਆ ਸਸਸਥਲਆ ਇਸ ਤਰਲਲਆ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਰਨਲ ਚਲਹਮਸਦਰ ਹਚ ਤਲਆ ਉਹ
        ਰਚਚਡ ਕਰਲਸ ਸਮਸਲਇਟਰ ਦਤ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ

65   ਸਸਪਲਲਲ ਜ਼ਵਚਚ 63   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ, 00   ਪਨਜ਼ਡਸਗ ਅਤਤ 02  ਕਤਸ ਪਲਜਜ਼ਟਵ-  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਰਰਪਨਗਰ, 20  ਅਪਨਪਰਲ :            ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਦਮਤਦ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ
  ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਦਚ 65   ਸਨਪਲਲਲ ਜ਼ਵਚਚ 63   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ, 00   ਪਨਜ਼ਡਸਗ ਅਤਤ 02   ਕਤਸ ਪਲਜਜ਼ਟਵ ਹਨ   । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
                   ਰਲਪੜ ਦਤ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ ਦਤ ਜ਼ਪਸਡ ਚਤਲਮਲਦ ਜ਼ਨਵਲਸਦ ਦਤ ਇਦਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ ਹਲ ਚਚਦਕਦ ਹਨ । ਇਹ

     ਪਲਜਜ਼ਟਵ ਕਤਸ ਚਸਡਦਗੜਲ ਜ਼ਵਖਤ ਹਦ            ਕਲਊਟ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਲਲਲ ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਦਚ ਕਚ ਦਲ 02   ਕਤਸ ਹਦ
  ਪਲਜਜ਼ਟਵ ਹਨ ,             ਜ਼ਜਨਲਲਲ ਦਲ ਇਲਲਜ ਜ਼ਗਆਨ ਸਲਗਰ ਮਨਡਦਕਲ ਸਸਟਰ ਬਨਰੜ ਜ਼ਵਖਤ ਕਦਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਨ।

     ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 05           ਅਪਨਪਰਲ ਤਚ ਬਲਅਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਦਚ ਕਲਈ ਵਦ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਕਤਸ ਸਲਹਮਣਤ
  ਨਹਹ ਆਇਆ ਹਨ               । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਪਨਗਰ ਔਰਤਜ਼ ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਦਚ ਹਨ ਜ਼ਫਰ ਵਦ ਪਸਸ਼ਲਸ਼ਨ ਕਰਲਨਲ ਦਦ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਨਲਲ

                ਜ਼ਨਪਟਣ ਦਤ ਲਈ ਪਰਰਦ ਤਰਲਲਲ ਨਲਲ ਜ਼ਤਆਰ ਹਨ। ਉਨਲਲਲ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਦਚ ਜ਼ਤਸਨ ਆਈਸਲਲਤਸ਼ਨ
            ਵਲਰਡ ਬਣਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਦਚ ਪਸਲਈਵਤਟ ਹਸਪਤਲਲਲਲ ਅਤਤ ਸਰਕਲਰਦ ਹਸਪਤਲਲਲਲ ਦਤ   ਜ਼ਵਦਚ 09 

 ਵਸਟਦਲਤਟਰ ਹਨ  ।                 ਇਸ ਤਚ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਦਲਚ ਹਰ ਤਰਲਲਲ ਦਤ ਪਸਬਸਧ ਕਦਤਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਲਲਲ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ
                 ਜ਼ਕ ਲਲਕ ਸਨਨਦਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਤ ਮਲਸਕ ਦਲ ਪਸਯਲਗ ਕਰਨ ਅਤਤ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਤਚ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਹਰ ਤਰਲਲਲ ਦਤ

        ਜ਼ਨਯਮ ਅਪਨਲਉਦਤ ਰਜ਼ਹਣ।ਉਨਲਲਲ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਚਣ ਤਦਕ 9500        ਤਚ ਵਦਧ ਲਲਕਲਲ ਦਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਲਚ ਕਦਤਦ
             ਗਈ ਹਨ ਅਤਤ ਇਦਕ ਹਜ਼ਲਰ ਦਤ ਕਰਦਬ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਤਅਰ ਆਈਸਲਲਤਸ਼ਨ ਸਸਟਰ ਬਣਲਏ ਗਏ ਹਨ    । ਇਸ ਤਚ

 ਇਲਲਵਲ 740           ਦਤ ਕਰਦਬ ਡਲਕਟਰ ਅਤਤ ਹਲਰ ਸਟਲਫ ਆਪਣਦਆਲ ਸਤਵਲਵਲਲ ਦਤ ਰਹਤ ਹਨ      । ਉਨਲਲ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
                 ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਦ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਤ ਜ਼ਨਯਮਲਲ ਦਤ ਪਲਲਣ ਕਰਨ ਅਤਤ ਆਪਣਤ ਘਰਲਲ ਜ਼ਵਦਚ ਰਜ਼ਹ ਕਤ ਆਪਣਲ ਅਤਤ ਆਪਣਤ

   ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਦਖਣ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

          ਜ਼ਜਲਲ ਕਲਨਰ ਸਨਨ ਸਸਵਲਵਲਵ ਅਥਲਰਟਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਵਲਲ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜਲਲ ਪਪਸਲਸ਼ਨ
         ਨਲਲ ਜ਼ਮਲ ਕਸ ਲਲੜਵਸਦਲ ਨਰ ਸ ਵਸਜ਼ਡਆ ਰਲਸ਼ਨ ਅਤਸ ਘਰਸਲਰ ਸਮਵਗਰਨ

           ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਓ ਲਈ ਘਰ ਰਜ਼ਹਣਲ ਅਤਸ ਸਮਲਜਕ ਦਰਰਨ ਬਣਲਈ ਰਵਖਣਲ
 ਜਰਰਰਨ ਸਨ.ਜਸ.   ਐਮ ਹਰਜ਼ਸਮਰਨਜਨਤ ਜ਼ਸਸਘ

 ਰਰਪਨਗਰ 20  ਅਪਪਪਰਲ -    ਜ਼ਜਲਲ ਕਲਨਰ ਸਨਨ ਸਸਵਲਵਲਵ      ਅਥਲਰਟਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡ
           ਖਪਰਲਬਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜਰਰਰਨ ਸਮਵਗਰਨ ਜ਼ਜਹਨਲ ਜ਼ਵਵਚ ਖਲਣ ਪਨਣ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸਪਨਟਰਨ ਪਪਡ

  ਵਸਡਸ ਗਏ      ਇਸ ਮਲਕਸ ਤਸ ਬਲਲਜ਼ਦਆਵ ਸਨ.ਜਸ.  ਐਮ ਕਮ-    ਸਕਵਤਰ ਜ਼ਜਲਲ ਕਲਨਰ ਸਨਨ ਸਸਵਲਵਲਵ
           ਅਥਲਰਟਨ ਰਰਪਨਗਰ ਨਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ ਵਧਦਸ ਖਤਰਸ ਕਲਰਨ
          ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਨਰ ਸਨਨ ਸਸਵਲਵਲਵ ਅਥਲਰਟਨ ਪਸਜਲਬ ਦਸ ਮਮਬਰ

           ਸਕਵਤਰ ਸ਼ਪਨਮਤਨ ਰਰਜ਼ਪਸਦਰਜਨਤ ਕਦਰ ਚਲਹਲ ਦਸ ਜ਼ਨਰਦਸਸ਼ਲਵ ਹਸਠ ਅਤਸ ਮਲਨਯਲਗ ਜ਼ਜਲਲ
          ਅਤਸ ਸਪਸ਼ਨ ਜਵਜ ਕਮ ਚਸਅਰਮਪਨ ਜ਼ਜਲਲ ਕਲਨਰ ਸਨਨ ਸਸਵਲਵਲਵ ਅਥਲਰਟਨ ਰਰਪਨਗਰ

           ਸ਼ਪਨਮਪਤਨ ਹਰਪਪਨਤ ਕਦਰ ਜਨਵਨ ਦਨ ਅਗਵਲਈ ਹਸਠ ਜ਼ਜਲਲ ਪਪਸਲਸ਼ਨ ਦਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ
            ਲਲੜਵਸਦ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਜਲਸ ਦਸ ਵਸਨਨਕਲਵ ਨਰ ਸ ਘਰ ਤਵਕ ਰਲਸ਼ਨ ਸਮਵਗਰਨ ਅਤਸ ਹਲਰ

  ਘਰਸਲਰ ਵਸਤਰਆਵ           ਪਹਸੁਰਚਲਈਆਵ ਜਲ ਰਹਨਆਵ ਹਨ ਇਸ ਬਲਰਸ ਜਲਣਕਲਰਨ ਜ਼ਦਸਦਸ ਹਲਏ
     ਜ਼ਜਲਲ ਕਲਨਰ ਸਨਨ ਸਸਵਲਵਲਵ ਅਥਲਰਟਨ ਦਸ ਸਨ.ਜਸ.  ਐਮ ਕਮ-    ਸਕਵਤਰ ਸ਼ਪਨ ਹਰਜ਼ਸਮਰਨਜਨਤ
             ਜ਼ਸਸਘ ਨਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਲ ਕਲਨਰ ਸਨਨ ਸਸਵਲਵਲਵ ਅਥਲਰਟਨ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜਲਸ ਦਸ ਸਮਰਹ ਪਪਰਲ

           ਲਨਗਲ ਵਲਸਟਨਅਰਲਵ ਰਲਹਹ ਲਲਕਲਵ ਨਰ ਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਣ ਲਈ ਸਲਸ਼ਲ
            ਮਨਡਨਆ ਅਤਸ ਵਟਸਪਪ ਗਰਰਵਪਲਵ ਰਲਹਹ ਪਪਚਲਰ ਕਨਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ ਅਤਸ ਜ਼ਸਵਜ਼ਖਆ
           ਸਸਸਥਲਵਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਪੜਦਸ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਨ ਅਤਸ ਉਹਨਲ ਦਸ ਮਲਜ਼ਪਆਵ ਅਤਸ ਇਲਲਕਸ ਦਸ
     ਵਸਨਨਕਲਵ ਨਰ ਸ ਆਪਣਸ ਘਰਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹਣ,       ਸਮਲਜਕ ਦਰਰਨ ਬਣਲਏ ਰਵਖਣ ਅਤਸ ਪਸਜਲਬ

          ਸਰਕਲਰ ਅਤਸ ਜ਼ਜਲਲ ਪਪਸਲਸ਼ਨ ਵਵਲਲ ਜ਼ਦਵਤਨਆਵ ਹਦਲਇਤਲਵ ਦਨ ਪਲਲਣਲ ਕਰਜ਼ਦਆਵ
            ਜ਼ਜਲਲ ਪਪਸਲਸ਼ਨ ਅਤਸ ਪਰਜ਼ਲਸ ਪਪਸਲਸ਼ਨ ਲਈ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਸਣ ਲਈ ਪਪਸਜ਼ਰਤ ਕਨਤਲ ਜਲ
  ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ              । ਉਨਲਲਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹਨਲ ਦਨ ਸਮਰਵਚਨ ਟਨਮ ਵਵਲਲ ਲਲਕਲਵ ਨਰ ਸ ਜਲਗਰਰਕ ਵਨ
            ਕਨਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਤਰਹਲਡਸ ਜਨਵਨ ਨਰ ਸ ਬਚਲਉਣ
            ਲਈ ਕਨਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਤਰਹਲਡਸ ਵਵਲਲ ਕਨਤਨ ਗਈ ਛਲਟਨ ਜ਼ਜਹਨ ਲਲਪਰਵਲਈ ਨਲਲ ਤਰਸਨ

             ਆਪਣਲ ਅਤਸ ਆਪਣਸ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਲ ਜਨਵਨ ਖਤਰਸ ਜ਼ਵਵਚ ਪਲ ਸਕਦਸ ਹਲ ।ਉਹਨਲ ਨਸ
              ਅਸਤ ਜ਼ਵਵਚ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਸ ਵਨ ਪਪਕਲਰ ਦਨ ਜਲਣਕਲਰਨ ਲਪਣ ਲਈ ਟਲਲ ਫਰਨ ਨਸਬਰ

1968      ਤਸ ਸਸਪਰਕ ਕਨਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ।
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ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜਿਫ। 
 

ਿਯ ਯਾਜਾਂ ਅਤ ੰਜਾਫ ਦ ਿਯ ਜ਼ਿਜਰਆਂ ਤ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਯੱਜਿਆ ਜਾ ਜਯਿਾ ਿ: ਡਾ: ਜਿਵ 
ਕੁਭਾਯ ਐਸ.ਐਭ. 

 

ਜਸਿਤ ਜਵਬਾਗ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਵਰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਦਨ 'ਚ ੰਜ ਵਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਿਾ ਿ ਚੈੱਕ 

 

ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ, 20 ਅਰਰ 

 

ਕਨੰੂ ਗਯਗ ਐਸ.ਡੀ.ਐਭ ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜਿਫ ਦ ਿੁਕਭਾਂ ਅਤ ਡਾ: ਐਚ.ਐਨ ਿਯਭਾ ਜਸਵਰ ਸਯਜਨ ਯੂਨਗਯ ਦ 
ਜਦਿਾ ਜਨਯਦਿਾਂ ਤਜਿਤ ਡਾ: ਜਿਵ ਕੁਭਾਯ ਸੀਨੀਅਯ ਭਡੀਕਰ ਅਪਸਯ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵੱਚ 
ਕਯਨਾ ਭਿਾਭਾਯੀ ਨੰੂ ਕਾਫੂ ਕਯਨ ਰਈ ਿਯ ੱਧਯ ਤ ਭੁਿਤਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਜਾ ਯਿ ਿਨ ਜਜਸ ਤਜਿਤ ਜਵਦਿਾਂ ਤ ਆਏ 
ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਤ ਫਾਅਦ ਿਯ ਰਬਾਜਵਤ ਯਾਜਾਂ ਤ ਆਏ ਅਤ ੰਜਾਫ ਦ ਿਯ ਜ਼ਿਜਰਆਂ ਤ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਿਾ ਿ । ਜਜਸ ਦ ਤਜਿਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਰ ਿਯ ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਯਵਾ ਰ ਕ 
ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਜਵੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿ । ਜਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਯਿੀ ਿ ਅਤ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਜਕਿਾ ਜਗਆ ਜਕ ਉਿ ਘਯਾਂ ਤ ਫਾਿਯ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤ ਨਾ ਜਾਣ । ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ 
ਜਕ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤ ਗਏ ਜਵਅਕਤੀ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਤੰਦਯੁਸਤ ਿਨ ਜਪਯ ਵੀ ਭਜੂਦਾ ਿਾਰਾਤਾਂ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਯੱਿਦ 
ਿਏ ਜਕਸ ਵੀ ਫਾਿਯ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਤ ਛਟ ਨਿੀਂ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਯਿੀ । ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 
ਕੀਤ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰ-ਰਾਈਨ ਨੰਫਯ ਵੀ ਉਰਫਧ ਕਯਵਾਏ ਗਏ ਿਨ ਜਕ ਜਕਯ ਜਕਸ ਦੀ ਤਫੀਅਤ ਿਯਾਫ 
ਿੰੁਦੀ ਿ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਯੀਿਣ ਕਯਨ ਰਈ ਤੁਯੰਤ ਆਯ.ਆਯ.ਟੀ ਟੀਭ ਬਜੀ ਜਾਂਦੀ ਿ । ਡਾ. ਜ਼ਿਵ ਕੁਭਾਯ ਨੇ 
ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕੰਭ ਕਯ ਯਿ ਯਾ ਭਡੀਕਰ ਸਟਾਫ਼ ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਸਭੂਿ ਐਰ.ਐਚ.ਵੀ , ਸਭੂਿ 
ਐਸ.ਆਈ, ਸਭੂਿ ਭ..ਿ.ਵ(ਭਰ/ਪੀਭਰ), ਆਿਾ ਵਯਕਯਾਂ ਵਰ ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਿਾ ਿ ਜਕ ਉਿ ਆਣ ਘਯਾਂ 
ਜਵੱਚ ਯਜਿਣ ਅਤ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਵਰ ਜਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਜਵੱਚ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦਾ 
ੂਯਾ ਸਾਥ ਦਣ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ 19 ਜਵਯੱੁਧ ਇਸ ਜੰਗ ਜਵੱਚ ਕਯਨਾ ਨੰੂ ਿਯਾਇਆ ਜਾ ਸਕ । 
 

 

 

 

 

 



 

ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜਿਫ। 
ਬੱਜਿਆ ਅਤ ਝੱੁਗੀ ਝੌਂੜੀ ਜਵੱਚ ਯਜਿ ਯਿ ਯਵਾਸੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਜਨਯਜਵਘਨ ਜਸਿਤ ਸਵਾਵਾਂ ਭੁਿੱਈਆ ਕਯਵਾਈਆਂ 

ਜਾ ਯਿੀਆਂ - ਡਾ ਸਯਆ 

ਕੀਯਤੁਯ ਸਾਜਿਫ, 20 ਅਰਰ( ) 
ਕਯਨਾਵਾਇਯਸ ਦ ਕਜਿਯ ਨੰੂ ਿੱਰ ਾਉਣ ਰਈ ਜਸਿਤ ਭੰਤਯੀ ਸ.ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸੱਧੂ ਦੀ ਵਚਫੱਧਤਾ ਦ ਤਜਿਤ 
ਅਤ ਜਸਵਰ ਸਯਜਨ ਯੂਨਗਯ ਡਾ.ਐਚ.ਐਨ ਿਯਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵੱਚ ਬੱਜਿਆ ਅਤ ਝੱੁਗੀ ਝੌਂੜੀ ਜਵੱਚ ਿਾਿੀਏ ਤ 
ਯਜਿ ਯਿ ਭਜੂਦਯਾ ਅਤ ਜਦਿਾੜੀਦਾਯਾ ਨੰੂ ਜਸਿਤ ਜਵਬਾਗ ਵੱਰ ਜਨਯਜਵੱਘਨ ਜਸਿਤ ਸਵਾਵਾਂ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾ 
ਯਿੀਆ ਿਨ। 
ਇਿ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆ ੀ.ਐਚ.ਸੀ ਕੀਯਤੁਯ ਸਾਜਿਫ ਦ ਸੀਨੀਅਯ ਭਡੀਕਰ ਅਪਸਯ ਡਾ.ਯਾਭ ਰਕਾਿ ਸਯਆ ਨੇ 
ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਸਿਤ ਜਵਬਾਗ ਤੋਂ ਰਾਤ ਿਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਯ ਬੱਜਿਆ ਅਤ ਝੱੁਗੀ ਝੌਂੜੀ ਜਵੱਚ ਯਜਿ ਯਿ ਭਜੂਦਯਾ ਅਤ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜਯਵਾਯਕ ਭੈਂਫਯਾ ਨੰੂ ਜਸਿਤ ਸਵਾਵਾ ਦਣ ਰਈ ੀ.ਐਚ.ਸੀ ਕੀਯਤੁਯ ਸਾਜਿਫ ਅਧੀਨ ਭਡੀਕਰ ਟੀਭਾ 
ਯਜਾਨਾ ਦਯਾ ਕਯ ਯਿੀਆ ਿਨ। ਉਂਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਉੱਚ ਅਜਧਕਾਯੀਆ ਵੱਰ ਰਾਤ ਆਦਿਾ ਭੁਤਾਫਕ ਿਾਿੀਏ ਤ ਯਜਿ 
ਯਿ ਰਕ ਜਜਨਹ ਾਂ ਕਰ ਿਸਤਾਰਾ ਜਵੱਚ ਿੰੁਚਣ ਦਾ ਕਈ ਸਾਧਨ ਨਿੀ ਿ ਜਾਂ ਰਕਡਾਉਨ ਿਣ ਕਾਯਨ ਉਿ 
ਿਸਤਾਰਾ ਜਵੱਚ ਨਿੀ ਿੰੁਚ ਾ ਯਿ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਤੱਕ ਜਸਿਤ ਜਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਭਡੀਕਰ ਟੀਭਾ ਦਵਾਈਆਂ ਸਭਤ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਜਸਿਤ ਸੰਫਧੀ ਸਰਹਾਿ ਦ ਯਿ ਿਨ ।ੀ.ਐਚ.ਸੀ ਕੀਯਤੁਯ ਸਾਜਿਫ ਅਧੀਨ ਕੱੁਰ 10 ਬੱਿੇ ਿਨ ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚ 
ਯਵਾਸੀ ਭਜਦੂਯ ਆਕ ਜਦਿਾੜੀ ਕਯਦ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਸਿਤ ਸੰਬਾਰ ਰਈ ਜਸਿਤ ਜਵਬਾਗ ਵੱਰ ਇਿ ਉਯਾਰਾ 
ਇਰਾਕ ਨੰੂ ਕਯਨਾਵਾਇਯਸ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਿਾ ਿ। ਭਜਦੂਯਾ ਨੰੂ ਕਯਨਾਵਾਇਯਸ ਦ ਰੱਛਣਾ ਸੰਫਧੀ ਵੀ 
ਜਵਸਥਾਯੂਯਵਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿ ਤਾਂ ਜ ਜਕ ਉਿ ਆਣ ਜਯਵਾਯ ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਾ 
ਸਕਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਸਕ ਜਾਂ ਯੁਭਾਰ ਨਾਰ ਆਣਾ ਭੁੰ ਿ ਢੱਕ ਕਯ ਯੱਿਣ ਰਈ ,ਿਥਾ ਨੰੂ ਧਣ ਰਈ ਅਤ ਫਾਯ ਫਾਯ ਭੁੰ ਿ 
ਨੰੂ ਨਾ ਛੁਿਣ ਰਈ ਰਜਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਿਾ ਿ। ਡਾ.ਸਯਆ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਫਾਿਯ ਆਏ ਇਿ ਭਜਦੂਯ ਰਿਾਸਨ ਅਤ 
ਜਸਿਤ ਜਵਬਾਗ ਦੀਆ ਸਵਾਵਾ ਤ ਜਨਯਬਯ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਉੱਚ ਅਜਧਕਾਯੀਆ ਦ ਜਦਿਾ ਜਨਯਦਿਾ ਅਨੂਸਾਯ ਉਿ 
ਿਾਿੀਏ ਤ ਯਜਿ ਯਿ ਰਕਾ ਨੰੂ ਜਸਿਤ ਸਵਾਵਾ ਦਣ ਰਈ ਵਚਨਫੱਧ ਿਨ। 
 

 

 

 

 

 



 

ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜਿਫ 

ਿਜਿਯੀ ਿਤਯ ਦ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਿੁਣ ਸਭਵਾਯ ਤ ਿਨੀਵਾਯ ਤੱਕ ਸਵਯ 9 ਵਜ ਤ ਦੁਜਿਯ 1 ਵਜ ਤੱਕ ਿਰ 
ਜਾਣਗ-ਐਚ.ਐਸ.ਅਟਵਾਰ 

ਦਵਾਈਆਂ ਰਣ ਸਫੰਧੀ ਜਿਰਾ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਤ ਪਨ ਕਯਕ ਤਾ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਿੀ ਘਯੋਂ ਫਾਿਯ ਜਨਕਜਰਆ ਜਾਵ 
ਨੰਗਰ 20 ਅਰਰ ( ) 

ਉ ਭੰਡਰ ਭਜਜਸਟਯਟ ਨੰਗਰ ਸ. ਐਚ.ਐਸ. ਅਟਵਾਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਫ ਡਵੀਜਨ ਨੰਗਰ ਦ ਿਜਿਯੀ ਿਤਯ ਦ 
ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਿੁਣ ਸਭਵਾਯ ਤ ਿਨੀਵਾਯ ਤੱਕ ਸਵਯ 9 ਵਜ ਤ ਦੁਜਿਯ 1 ਵਜ ਤੱਕ ਿਰ ਜਾਣਗ ਅਤ ਐਤਵਾਯ ਨੰੂ 
ਸਾਯ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਫੰਦ ਯਜਿਣਗ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਦਵਾਈਆ ਦੀ ਿਭ ਡਰੀਵਯੀ ਤੁਯੰਤ ਅਸਯ ਨਾਰ ਫੰਦ ਕੀਤੀ 
ਜਾਦੀ ਿ ਅਤ ਨੰਗਰ ਿਜਿਯ ਦ ਆਭ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਜਿਯੀ ਿਤਯ ਜਵਚ ੈਂਦ ਸਾਯ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯਾ ਤ ਆ ਕ ਦਵਾਈ ਰਣ 
ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਸਾਿਨ ਵਰ ਆਭ ਰਕਾ ਨੰੂ ਅੀਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤ ਜਕਿਾ ਜਕ ਦਵਾਈਆਂ ਰਣ 
ਸਫੰਧੀ ਜਿਰਾ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਤ ਪਨ ਕਯਕ ਤਾ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਿੀ ਘਯ ਤ ਫਾਿਯ ਜਨਕਜਰਆ ਜਾਵ। 
ਅਟਵਾਰ ਨੇ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਭਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯ ਿਰਣ ਵਾਰ ਜਦਨਾ ਜਵਚ ਕਜਵਡ-
19 ਸਫੰਧੀ ਸਯਕਾਯ/ਜਸਿਤ ਜਵਬਾਗ ਦੀਆ ਿਦਾਇਤਾ , ਜਜਵ ਜਕ ਸਿਰ ਜਡਸਟੈਂਸ (ਿਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਯ ਭਾਯਜਕੰਗ 
ਕਯਕ) ਆਜਦ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਜਾਫਤਾ ਪਜਦਾਯੀ  144 ਸੀ.ਆਯ.ੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੰਨ ਜਫੰਨ ਾਰਣਾ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ 
ਫਣਾਉਣਗ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ ਵੀ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯਾ ਤ ਦਵਾਈਆ ਰਣ ਰਈ ਆਉਣ ਵਾਰ ਜਵਅਕਤੀ 
ਕਵਰ ਦ ਿੀਆ ਵਾਿਨ  ‘ਤ ਆਉਣਗ ਅਤ ਚਾਯ ਿੀਆ ਵਾਿਨ ਰ ਕ ਆਉਣ ਤ ੂਯਨ ਾਫੰਦੀ ਯਿਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਜਕਿਾ ਜਕ ਜੰਡਾ ਜਵਚ ਕਈ ਵੀ ਰੜਵੰਦ ਜਵਅਕਤੀ ਇਨਹ ਾਂ ਭਡੀਕਰ ਸਟਯਾ ਤ ਦਵਾਈ ਰ ਸਕਦਾ ਿ। 
 


