
    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ
 

ਕਲਜਵਡ-19           ਦਦ ਟਟਸਟ ਦਦ ਸਸਪਲ ਲਟਣ ਲਈ ਮਲਬਲਇਲ ਵਟਨ ਰਵਲਨਲ ਕਕਤਕ ।
 

 ਰਰਪਨਗਰ 26  ਅਪਟਪਰਲ -         ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਕਮਤਕ ਸਲਨਲਲਕ ਜਗਰਕ ਵਵਲਲ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ,
         ਰਰਪਨਗਰ ਜਵਖਦ ਇਕ ਖਲਸ ਤਰਕਕਦ ਨਲਲ ਜਤਆਰ ਕਕਤਕ ਗਈ ਕਲਜਵਡ-19    ਮਲਬਲਇਲ ਟਟਸਜਟਸਗ ਵਟਨ ਨਰ ਸ

       ਰਸਮਕ ਤਤਰ ਤਦ ਲਲਕਲਕ ਨਰ ਸ ਸਮਰਜਪਤ ਕਕਤਲ ਜਗਆ       । ਇਹ ਵਟਨ ਫਕਲਡ ਦਦ ਜਵਵਚ ਕਲਜਵਡ-19  ਦਦ ਸ਼ਵਕਕ
          ਮਰਕਜਲਕ ਦਦ ਸਸਪਲ ਲਟਣ ਲਈ ਵਰਦਲਨ ਸਲਬਤ ਹਲਵਦਗਕ ਅਤਦ ਮਲਇਗਰਦਟਰਕ ਆਬਲਦਕ,   ਸਲਵਮ ਏਰਕਆ,

  ਭਵਠਲ ਅਤਦ ਦਰਰ-            ਦਦਰਲਡਦ ਦਦ ਇਲਲਜਕਆ ਜਵਵਚ ਕਲਜਵਡ ਸਬਸਧਕ ਸਸਪਲ ਲਟਣ ਲਈ ਵਰਤਕ ਜਲਵਦਗਕ  । ਇਸ
     ਮਤਕਦ ਤਦ ਹਲਜਰ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਚ.ਐਨ.         ਸ਼ਰਮਲ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਵਟਨ ਜਵਵਚ ਇਕ ਡਲਕਟਰ,
         ਇਵਕ ਲਟਬ ਟਟਕਨਕਸ਼ਕਅਨ ਅਤਦ ਲਲੜਕਦਲ ਪਟਰਲਮਟਡਕਕਲ ਸਟਲਫ ਤਟਨਲਤ ਰਹਦਗਲ    । ਇਹ ਵਟਨ ਵਵਖ-ਵਵਖ

     ਬਲਲਕਲਕ ਜਵਵਚ ਲੜਕਵਲਰ ਭਦਜਕ ਜਲਵਦਗਕ ।
                           ਇਸ ਮਤਕਦ ਤਦ ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਕ ਜਗਰਕ ਨਦ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਦਕ ਫਦਰਕ ਦਤਰਲਨ

    ਐਮਰਜਸਸਕ ਜਵਵਚ ਸਥਲਜਪਤ ਫਲਰ ਕਲਰਨਰ,         ਐਮਰਜਸਸਕ ਵਲਰਡ ਅਤਦ ਬਲਵਡ ਬਸਕ ਦਲ ਜਲਇਜਲ ਜਲਆ ਅਤਦ
    ਆਪਣਕ ਸਸਤਦਸ਼ਟਕ ਪਸ਼ਗਟ ਕਕਤਕ         । ਉਨਲਲਕ ਵਵਲਲ ਦਦਗਰਕ ਜਪਸਡ ਦਦ ਨਲਜਵਲਨਲਕ ਵਲਲ ਸਵਟ-  ਇਛਦਕ ਖਰਨਦਲਨ

             ਕਰਨ ਉਪਰਸਤ ਹਤਸਲਲ ਅਵਜਲਈ ਕਕਤਕ ਅਤਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਜਲਲਦ ਜਵਵਚ ਅਵਜ ਸਵਦਰ ਤਵਕ 190 ਸਸਪਲ
      ਲਏ ਜਲ ਚਦਵਕਦ ਹਨ ਜਜਨਲਲ ਜਵਵਚਲ 84 ਨਟਗਦਜਟਵ,  104   ਪਟਜਡਸਗ ਅਤਦ 2      ਰਲਗ ਮਦਕਤ ਹਲ ਚਦਵਕਦ ਹਨ  । ਇਸ
     ਮਤਕਦ ਤਦ ਜਜਲਲ ਲ ਮਹਲਕਮਲਰਕ ਅਜਧਕਲਰਕ ਡਲ.  ਭਕਮ ਸਦਨ, ਡਲ.  ਮਲਹਨ ਕਲਦਰ,   ਜਜਲਲ ਲ ਟਕਕਲਕਰਨ ਅਫਸਰ, 

ਡਲ.      ਪਵਨ ਸਕਨਕਅਰ ਮਟਡਕਕਲ ਅਫਸਰ ਇਸ.  ਰਰਪਨਗਰ,  ਡਲ.   ਰਲਜਕਵ ਅਗਰਵਲਲ,  ਮਦਨਕਸ਼ਲ
 ਮਲਈਕਰਲਬਲਇਲਲ ਜਜਸਟ ਅਤਦ  ਡਲ.     ਰਮਨਦਕਪ ਡਸਟਲ ਹਲਜਰ ਸਨ   । ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ,  ਰਰਪਨਗਰ ਵਵਲਲ

               ਜਜਲਲਦ ਦਕ ਕਲਰ ਟਕਮ ਨਰ ਸ ਉਤਸ਼ਲਜਹਤ ਕਰਜਦਆ ਹਲਇਆ ਉਹਨਲ ਦਦ ਕਸਮ ਦਕ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਕਤਕ ਅਤਦ ਜਸਹਤ
   ਜਵਭਲਗ ਦਦ ਸਮਰਹ ਵਰਕਰਲਕ/ਕਲਰਕਦ ਸਨਲਕ             ਨਰ ਸ ਇਸਦ ਤਰਲਲ ਲਲਕ ਪਵਖਕ ਕਸਮ ਜਲਰਕ ਕਰਨ ਜਹਵਤ ਪਸ਼ਦਜਰਤ ਕਕਤਲ ।
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ , ਰਰਪਨਗਰ

        ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜਜਲ ਰਰਪਨਗਰ ਨਰ ਸ ਖਲਲਸਲ ਏਡ ਸਸਸਥਲ ਵਵਲਲ 01   ਆਈ ਆਰ ਥਰਮਲਮਮਟਰ, 72 ਸਸਨਮਟਲਈਜ਼ਰ, 40    ਸਰਟ ਜ਼ਕਵਟ ਅਤਜ 200 
 ਮਲਸਕ ਜ਼ਦਵਤਜ 

 ਰਰਪਨਗਰ , 26  ਅਪਸਪਰਲ - ਕਲਜ਼ਵਡ-19              ਰਲਗ ਦਜ ਮਵਦਜਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਜ ਦਮ ਜਜਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਸਦਮਆਆ ਦਮ ਸਸਰਜ਼ਖਆ ਲਈ ਖਲਲਲਸਲ ਏਡ ਸਸਸਥਲਆ
 ਵਵਲਲ 01    ਆਈ ਆਰ ਥਰਮਲਮਮਟਰ (             ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਰਮਏ ਜ਼ਬਨਲਲਆ ਟਵਚ ਕਮਤਜ ਬਸਖਲਰ ਦਮ ਜਲਣਕਲਰਮ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਮਤਮ ਜਲ ਸਕਦਮ ਹਸ) ,  72 

ਸਸਨਮਟਲਈਜ਼ਰ, 40    ਸਰਟ ਜ਼ਕਵਟ ਅਤਜ 200    ਮਲਸਕ ਜ਼ਦਵਤਜ ਗਏ           । ਇਸ ਸਬਸਧਮ ਜਲਣਕਲਰਮ ਜ਼ਦਸਦਜ ਹਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜਜਲ ਸਸਪਰਡਡਟ ਸ਼ਸ਼ਮ ਜ਼ਸਵਸਤ
                     ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਥਸਦ ਨਜ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਲਲਸਲ ਏਡ ਵਵਲਲ ਇਹ ਬਹਸਤ ਹਮ ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ ਕਦਮ ਹਸ । ਉਨਲਲਆ ਖਲਲਸਲ ਏਡ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆ

                     ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜਜਲ ਲਈ ਕਮਤਮ ਗਈ ਇਹ ਮਦਦ ਕਸਦਮਆਆ ਲਈ ਅਤਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜਜਲਲ ਅਸਦਰ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਜ ਅਮਲਜ ਲਈ ਬਹਸਤ ਹਮ ਲਲਹਜਵਸਦ
                   ਜ਼ਸਵਧ ਹਲਵਜਗਮ। ਇਨਲਲਆ ਵਸਤਲਆ ਦਮ ਵਰਤਲ ਕਰ ਜਜਲ ਅਸਦਰ ਸਸਰਵਜ਼ਖਅਤ ਅਤਜ ਬਚਲਅ ਅਧਮਨ ਕਸਮ ਕਮਤਲ ਜਲ ਸਕਜਗਲ ਅਤਜ ਜਜਲ ਅਸਦਰ

  ਕਲਜ਼ਵਸਡ -19        ਰਲਗ ਤਲ ਬਚਲਅ ਕਰਨ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਗਰ ਹਲ ਸਕਣਗਜ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

           ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਉਪਰਲਜਲਆਆ ਸਦਕਲ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜਹਬ ਤਤ ਸ਼ਰਧਲਲਰ ਰਰਪਨਗਰ ਪਰਤਣਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰ

           ਟਟਸਜਟਸਗ ਤਤ ਬਲਅਦ ਘਰਲਆ ਜਵਵਚ ਹਹ ਜਨਯਮਲਆ ਅਨਸ਼ਸਲਰ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਰਨ ਦਹ ਹਦਲਇਤ

ਰਰਪਨਗਰ, 26 ਅਪਪਟਲ:         ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਸਲਰਥਕ ਯਤਨਲਆ ਸਦਕਲ ਸ਼ਪਹ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜਹਬ,      ਨਲਆਦਦੜ ਤਤ ਰਰਪਨਗਰ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸਸਗਤ
                     ਦਹ ਵਲਪਸਹ ਸਬਸਧਹ ਅਵਜ ਸਵਦਰ ਤਤ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਹਲ ਚਸ਼ਵਕਹ ਹਟ ਅਤਦ ਬਵਸਲਆ ਰਲਹਹ ਪਰਤ ਰਹਹ ਸਲਰਹ ਸਸਗਤ ਦਲ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਖਦ ਸਮਲਜਜਕ
                ਦਰਰਹ ਦਲ ਜਖਆਲ ਰਵਖਦਦ ਹਲਏ ਟਟਸਟ ਕਹਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਟ ਜਜਸ ਤਤ ਬਲਅਦ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਘਰ '      ਚ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਲਈ ਹਦਲਇਤ ਕਹਤਹ ਜਲ
 ਰਹਹ ਹਟ।

                             ਇਸ ਸਬਸਧਹ ਜਲਣਕਲਰਹ ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਡਪਟਹ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਪਹਮਤਹ ਸਲਨਲਲਹ ਜਗਰਹ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਜਲਲ ਲ ਰਰਪਨਗਰ ਨਲਲ
  ਸਬਸਧਤ ਜਲ ਸ਼ਰਧਲਲਰ ,                 ਮਲਰਚ ਮਹਹਨਦ ਜਵਵਚ ਸ਼ਪਹ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜਹਬ ਜਵਖਦ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਚਲਨਕ ਹਲਏ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਉਥਦ ਹਹ ਫਸ

 ਗਏ ਸਨ        । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਨਲਲਆ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਆ ਜਵਵਚਤ 06  ਪਹਸ਼ਸਚਦ ਹਨ।
                              ਉਨਲਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਨਲਲ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਆ ਦਹ ਘਰ ਵਲਪਸਹ ਲਈ ਮਸ਼ਵਖ ਮਸਤਰਹ ਕਟਪਟਨ ਅਮਜਰਸਦਰ ਜਸਸਘ ਨਦ ਲਗਲਤਲਰ

                ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਮਹਲਰਲਸ਼ਟਰ ਸਰਬਲਈ ਸਰਕਲਰ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਕਰਕਦ ਇਨਲਲਆ ਲਈ ਸਸ਼ਰਵਜਖਅਤ ਰਲਹਦਲਰਹ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਹਤਲ ਸਹ।
                    ਇਸ ਤਤ ਜਬਨਲਆ ਜਜਨਲਲਆ ਰਲਜਲਆ ਜਵਚਤ ਇਨਲਲਆ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਆ ਦਹਆਆ ਬਵਸਲਆ ਨਦ ਲਸਘ ਕਦ ਆਉਣਲ ਸਹ ਉਨਲਲਆ ਨਲਲ ਵਹ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ

                 ਮਸ਼ਕਸਮਲ ਤਲਲਮਦਲ ਕਹਤਲ ਜਗਆ ਸਹ ਤਲਆ ਜਲ ਰਲਸਤਦ ਜਵਚ ਇਨਲਲਆ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਆ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਸਮਵਜਸਆ ਪਦਸ਼ ਨਲ ਆ ਸਕਦ।
                                ਉਨਲਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਕਲਟਲ ਸ਼ਜਹਰ ਤਤ ਵਹ ਜਜਲਲਦ ਨਲਲ ਸਸਬਧਤ ਕਸ਼ ਵਝ ਜਵਜਦਆਰਥਹ ਕਲ ਵਲਜਪਸ

 ਆਉਣਗਦ ।
                          ਇਸ ਮਮਕਦ ਰਰਪਨਗਰ ਪਹਸ਼ਸਚਦ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਆ ਨਦ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਜਵਸ਼ਦਸ ਤਮਰ '      ਤਦ ਧਸਨਵਲਦ ਕਹਤਲ ਜਜਸ ਨਦ ਲਗਲਤਲਰ

                ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਦਰਜਹਆਆ ਰਲਜ ਸਰਕਲਰਲਆ ਨਲਲ ਤਲਲਮਦਲ ਕਰਕਦ ਉਨਲਲਆ ਦਹ ਵਲਪਸਹ ਲਈ ਰਲਹਦਲਰਹ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਹਤਲ।          
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