
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ 

        ਜ਼ਵਵਤਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਪਪਡਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤਤ ਪਸਚਲਇਤ ਸ਼ਸ਼ਤਮਤਤ ਸਤਮਲ ਜਜਨ  ਆਈ.ਏ.ਐਸ.    ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਤਆਆ ਮਸਡਤਆਆ
       ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਕਤ ਖਰਤਦ ਪਸ਼ਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਲਇਜਲ

             ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਬਸਧਕਤ ਕਸਪਲਜਕਸ ਜ਼ਵਖਤ ਬਜਠਕ ਦਦਰਲਨ ਕਣਕ ਦਤ ਖਰਤਦ ਸਬਸਧਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਵਤਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ
ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼

 ਰਰਪਨਗਰ 28  ਅਪਸ਼ਜਲ -          ਜ਼ਵਵਤਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਪਪਡਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤਤ ਪਸਚਲਇਤ ਸ਼ਸ਼ਤਮਤਤ ਸਤਮਲ ਜਜਨ  ਆਈ.ਏ.ਐਸ.
     ਨਤ ਕਣਕ ਮਸਡਤ ਰਰਪਨਗਰ ,            ਪਪਰਖਲਲਤ ਸਮਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਤਆਆ ਅਨਲਜ ਮਸਡਤਆਆ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਕਤ ਚਲ ਰਹਤ

     ਖਰਤਦ ਪਸ਼ਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜ਼ਲਇਜਲਆ ਜ਼ਲਆ           । ਇਸ ਮਦਕਤ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਨਲਲ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਰਤ ਅਤਤ
               ਵਧਤਕ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਸ਼ਸ਼ਤ ਅਮਰਦਤਪ ਜ਼ਸਸਘ ਗਪਜਰਲਲ ਵਤ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਤਦਰ ਤਤ ਮਦਜਰਦ ਸਨ। ਇਸ ਤਤ
               ਬਲਅਦ ਉਨਲਲਆ ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਬਸਧਕਤ ਕਸਪਲਜਕਸ ਜ਼ਵਖਤ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਤਦਰ ਤਤ ਬਜਠਕ ਕਰਕਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਤਆਆ ਮਸਡਤਆ ਸਬਸਧਤ

    ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਤ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਤਤਤ।
                             ਕਣਕ ਮਸਡਤ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਖਤ ਕਣਕ ਦਤ ਖਰਤਦ ਪਸ਼ਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜ਼ਲਇਜਲਆ ਲਜਦਤ ਹਲਏ ਉਨਲਲਆ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ

                 ਜ਼ਕ ਮਸਡਤਆਆ ਦਤ ਜ਼ਵਵਚ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਆ ਵਵਲਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਤ ਸਪਜ਼ਵਧਲਆ ਦਤ ਲਈ ਹਰ ਤਰਲਲਆ ਦਤ ਪਸ਼ਬਸਧ ਕਤਤਤ ਗਏ ਹਨ।
                ਸਰਕਲਰ ਦਤ ਜ਼ਨਯਮਲਆ ਦਤ ਮਪਤਲਜ਼ਬਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਵਵਲਤ ਮਸਡਤਆਆ ਦਤ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਆਦਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਜ ਅਤਤ ਨਲਲਲ

                ਨਲਲ ਕਣਕ ਦਤ ਖਰਤਦ ਅਤਤ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਕਤਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਜ। ਉਨਲਲਆ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ
              ਮਵਦਤਨਜਰ ਮਸਡਤਆਆ ਦਤ ਜ਼ਵਵਚ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਦਲ ਖਲਸ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਤ। ਉਨਲਲਆ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

              ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਆ ਅਤਤ ਕਰਮਚਲਰਤਆਆ ਨਰ ਸ ਵਤ ਮਸਡਤਆਆ ਦਤ ਜ਼ਵਵਚ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਨਰ ਸ ਮਤਨਟਜਨ ਕਰਨਲ ਚਲਹਤਦਲ ਹਜ।
                ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਤ ਜ਼ਕਸਲਨ ਮਸਡਤਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਲ ਲਜ ਕਤ ਆਉਦਤ ਹਨ ਤਲਆ ਜ਼ਡਊਟਤ ਤਤ ਤਲਇਨਲਤ ਕਰਮਚਲਰਤ

              ਬਲਕਤਆਆ ਨਰ ਸ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਮਤਨਟਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ਤਜ਼ਰਤ ਕਰਦਤ ਰਜ਼ਹਣ। ਉਨਲਲਆ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਬਸਧਤ
                ਅਜ਼ਧਕਲਰਤ ਅਤਤ ਕਰਮਚਲਰਤ ਵਤ ਇਸ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਖਣ ਜ਼ਕ ਜਤਕਰ ਮਸਡਤਆਆ ਦਤ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਤ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਖਲਸਤ

,                  ਬਪਖਲਰ ਜਲਆ ਜਪਕਲਮ ਹਜ ਤਲਆ ਇਸ ਦਤ ਸਰਚਨਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਸਦਤ ਹਲਏ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਦਤ ਤਦਰ ਤਤ ਚਜਕਅਵਪ
  ਕਰਵਲ ਜ਼ਲਆ ਜਲਵਤ।

                ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਆ ਨਤ ਆੜਤਤਆਆ ਅਤਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਤ ਨਲਲ ਵਤ ਮਪਲਲਕਲਤ ਕਤਤਤ ਅਤਤ ਮਸਡਤਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ
            ਪਤਸ਼ ਆ ਰਹਤਆਆ ਸਮਵਜ਼ਸਆਵਲਆ ਦਤ ਹਵਲ ਲਈ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਵਤ ਜ਼ਦਵਤਤ ।

                         ਇਸ ਮਦਕਤ ਹਲਰਨਲ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਵਧਤਕ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਤਮਤਤ ਦਤਪਜ਼ਸ਼ਖਲ , ਐਸ.ਡਤ.ਐਮ.
    ਰਰਪਨਗਰ ਸ਼ਸ਼ਤਮਤਤ ਹਰਜਲਤ ਕਦਰ ,            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਪਰਲਕ ਤਤ ਸਪਲਲਈ ਅਫਸਰ ਸ਼ਸ਼ਤ ਸਤਵਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਤ ਵਵਖ ਵਵਖ

      ਖਰਤਦ ਏਜਸਸਤਆਆ ਦਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤ ਵਤ ਮਦਜਰਰਦ ਸਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ 

 

ਆਈ.ਏ.ਐਸ.      ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਸ਼ਲਕਸਥ ਅਵਦ ਨਨ ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ ,  ਬਨਲਲ ,      ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਚਮਕਕਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਅਤਨ ਚਚਕਲਲਲ ਅਨਲਜ
  ਮਸਡਸ਼ਆਲ ਦਲ   ਕਸ਼ਤਲ ਦਕਰਲ

              ਅਜ਼ਧਕਲਰਸ਼ਆਲ ਨਰ ਸ ਕਣਕ ਦਸ਼ ਨਲਲਲ ਨਲਲ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਕਰਨ ਅਤਨ ਤਜ਼ਹ ਸਮਮ ਜ਼ਸਮਲ ਅਸਦਰ ਅਦਲਇਗਸ਼ ਕਰਨ
  ਦਨ ਜ਼ਦਚਤਨ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼

             ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਬਸਧਕਸ਼ ਕਸਪਲਲਕਸ ਜ਼ਵਖਨ ਬਲਠਕ ਦਕਰਲਨ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸ਼ਆਲ ਤਤ ਮਸਡਸ਼ਆਲ ਜ਼ਵਚਚ ਚਲ ਰਹਨ ਖਰਸ਼ਦ ਪਸ਼ਬਸਧਲਲ
  ਸਬਸਧਸ਼ ਲਈ ਜਲਣਕਲਰਸ਼ 

 

 ਰਰਪਨਗਰ 28  ਅਪਸ਼ਲਲ -      ਮਲਨਜ਼ਜਸਗ ਡਲਇਰਲਕਟਰ ਪਸਜਲਬ ਵਲਅਰਹਲਊਜ਼ਸਸਗ ਕਲਰਪਲਰਨਸ਼ਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨਨ
 ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ ,  ਬਨਲਲ ,             ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਚਮਕਕਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਅਤਨ ਚਚਕਲਲਲ ਦਸ਼ਆਲ ਅਨਲਜ ਮਸਡਸ਼ਆਲ ਦਲ ਦਕਰਲ ਕਰਕਨ ਚਲ ਰਹਨ
     ਖਰਸ਼ਦ ਪਸ਼ਬਸਧਲਲ ਦਲ ਜ਼ਲਇਜਲਲ ਜ਼ਲਆ           । ਇਸ ਮਕਕਨ ਉਨਲਲਲ ਦਨ ਨਲਲ ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਸ਼ ਜ਼ਗਰਸ਼ ਵਸ਼
                ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਤਕਰ ਤਨ ਮਕਜਰਦ ਸਨ। ਇਸ ਤਤ ਬਲਅਦ ਉਨਲਲਲ ਨਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਬਸਧਕਸ਼ ਕਸਪਲਲਕਸ ਜ਼ਵਖਨ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਤਕਰ ਤਨ
          ਬਲਠਕ ਕਰਕਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਦਸ਼ਆਲ ਮਸਡਸ਼ਆ ਸਬਸਧਸ਼ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਸ਼ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਸ਼ਤਸ਼।

                        ਇਸ ਦਕਰਲਨ ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਸ਼ ਜ਼ਗਰਸ਼ ਨਨ ਮਲਨਜ਼ਜਸਗ ਡਲਇਰਲਕਟਰ ਪਸਜਲਬ
      ਵਲਅਰਹਲਊਜ਼ਸਸਗ ਕਲਰਪਲਰਨਸ਼ਨ ਜ਼ਲਮ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਸ਼ਲਕਸਥ ਅਵਦ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.     ਨਰ ਸ ਜਲਣਕਲਰਸ਼ ਜ਼ਦਸਦਨ ਹਲਏ

     ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਦਨ ਜ਼ਵਚਚ 46    ਮਸਡਸ਼ਆਲ ਬਣਲਈਆਲ ਗਈਆਲ ਹਨ,      ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਲ ਦਨ ਜ਼ਵਚਚ ਕਣਕ ਦਸ਼ ਖਰਸ਼ਦ
     ਪਸ਼ਬਸਧਲਲ ਦਲ ਕਸਮ ਚਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਲ             । ਉਨਲਲਲ ਨਨ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆੜਤਸ਼ਆਲ ਵਚਲਤ ਛਲਟਨ ਅਤਨ ਵਚਡਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਲ ਨਰ ਸ ਇਸ

                 ਢਸਗ ਨਲਲ ਪਲਸ ਜਲਰਸ਼ ਕਸ਼ਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ ਜ਼ਕ ਛਲਟਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਲ ਦਨ ਕਣਕ ਦਸ਼ ਖਰਸ਼ਦ ਵਸ਼ ਨਲਲਤ ਨਲਲ
  ਜ਼ਨਰਸਤਰ ਚਲਦਸ਼ ਰਹਨ।

                          ਉਨਲਲਲ ਨਨ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਸ਼ਆਲ ਦਨ ਜ਼ਵਚਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਲ ਦਨ ਲਈ ਮਲਸਕ , ਸਲਨਸ਼ਟਲਈਜ਼ਰ, ਸਲਫ
         ਪਲਣਸ਼ ਦਲ ਪਸ਼ਬਸਧ ਅਤਨ ਹਲਰ ਬਬਜ਼ਨਆਦਸ਼ ਪਸ਼ਬਸਧ ਕਸ਼ਤਨ ਗਏ ਹਨ         । ਉਨਲਲਲ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਲ ਵਚਲਤ ਸਵਨਰ ਦਨ

                ਸਮਮ ਜਲਰਸ਼ ਹਲਏ ਪਲਸ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਖਲ ਕਨ ਕਣਕ ਮਸਡਸ਼ਆਲ ਜ਼ਵਚਚ ਜ਼ਲਆਲਦਸ਼ ਜਲਲਦਸ਼ ਹਲ। ਮਸਡਸ਼ਆਲ ਦਨ ਦਲਖਲ ਗਨਟ
               ਉਉਤਨ ਕਣਕ ਦਸ਼ ਨਮਸ਼ ਚਲਉਕ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲਲਦਸ਼ ਹਲ। ਜਨਕਰ ਨਮਸ਼ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਮਲਪਦਸਡਲ ਤਤ ਵਚਧ ਜ਼ਨਕਲਦਸ਼ ਹਲ

         ਤਲਲ ਉਸ ਫਸਲ ਦਸ਼ ਖਰਸ਼ਦਸ਼ ਨਹਹ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲਲਦਸ਼ ਹਲ ।

                       ਇਸ ਦਕਰਲਨ ਮਲਨਜ਼ਜਸਗ ਡਲਇਰਲਕਟਰ ਪਸਜਲਬ ਵਲਅਰਹਲਊਜ਼ਸਸਗ ਕਲਰਪਲਰਨਸ਼ਨ ਜ਼ਲਮ ਸ਼ਸ਼ਸ਼
  ਨਸ਼ਲਕਸਥ ਅਵਦ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.           ਨਨ ਸਬਸਧਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸ਼ਆਲ ਨਰ ਸ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ ਜ਼ਦਸਦਨ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਸਡਸ਼ਆਲ

       ਜ਼ਵਚਚ ਬਲਰਦਲਨਨ ਦਨ ਪਬਖਤਲ ਪਸ਼ਬਸਧ ਕਸ਼ਤਨ ਜਲਣ         । ਸਵਨਰ ਦਨ ਸਮਮ ਮਸਡਸ਼ਆਲ ਜ਼ਵਚਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਲ ਵਚਲਲ ਜ਼ਲਆਲਦਸ਼
                 ਗਈ ਕਣਕ ਦਸ਼ ਨਲਲਲ ਨਲਲ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਸ਼ਲਮ ਤਚਕ ਪਰਰਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਲਵਨ ਤਲਲ ਜ਼ਲ ਦਰਸਰਨ ਜ਼ਦਨ ਹਲਰ ਕਣਕ
               ਰਚਖਣ ਲਈ ਮਸਡਸ਼ਆਲ ਜ਼ਵਚਚ ਜਗਲਲਲ ਉਪਲਬਧ ਹਲਵਨ। ਉਨਲਲਲ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਵਚਲਤ ਤਜ਼ਹ ਕਸ਼ਤਨ ਗਏ
          ਜ਼ਨਯਮਲਲ ਤਜ਼ਹਤ ਸਮਮ ਅਸਦਰ ਜ਼ਕਸਲਨਲਲ ਨਰ ਸ ਅਦਲਇਗਸ਼ ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲਵਨ।

                         ਇਸ ਮਕਕਨ ਹਲਰਨਲ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਵਧਸ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਮਤਸ਼ ਦਸ਼ਪਜ਼ਸ਼ਖਲ ,
ਐਸ.ਡਸ਼.ਐਮ.     ਰਰਪਨਗਰ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਮਤਸ਼ ਹਰਜਲਤ ਕਕਰ ,        ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਬਰਲਕ ਤਨ ਸਪਲਲਈ ਅਫਸਰ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਸਤਵਸ਼ਰ ਜ਼ਸਸਘ
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         ਅਤਨ ਵਚਖ ਵਚਖ ਖਰਸ਼ਦ ਏਜਸਸਸ਼ਆਲ ਦਨ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸ਼ ਵਸ਼ ਮਕਜਰਰਦ ਸਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ

             ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਘਰਰਲਰ ਜ਼ਹਸਸਲ ਨਲਲ ਪਪੜਤ ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਵ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਚਲਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ
`    ਸਖਪ ਵਨ ਸਟਲਪ ਸਸਟਰ` -  ਜ਼ਡਪਟਪ ਕਜ਼ਮਸਨਰ

  ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 01881-500070       ਤਰ ਵਪ ਕਪਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ ਸਸਪਰਕ
   ਵਰਮਰਨ ਹਹਲਪਲਲਇਨ ਨਸਬਰ 181       ਤਰ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਸਕਦਪ ਹਹ ਜਲਣਕਲਰਪ

 

ਰਰਪਨਗਰ,  28   ਅਪਹਪਰਲ -         ਜ਼ਡਪਟਪ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸਲਨਲਲਪ ਜ਼ਗਰਪ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ
          ਜ਼ਜਹੜਪਆਵ ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਵ ਘਰਰਲਰ ਜ਼ਹਸਸਲ ਦਲ ਜ਼ਸਕਲਰ ਹਨ ਉਨਲਲਵ ਦਰ ਲਈ ਸਖਪ-ਵਨ-   ਸਟਲਪ ਸਸਟਰ ਚਲਲਇਆ

  ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ             । ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚ ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਵ ਘਰਰਲਰ ਜ਼ਹਸਸਲ ਅਤਰ ਹਲਰ ਜ਼ਹਸਸਲ ਦਰ ਜ਼ਖਲਲਫ ਵਰਮਨ ਹਹਲਪਲਲਇਨ
 ਨਸਬਰ 181   ਜਲਵ 01881-500070   ਜਲਵ 7018773682   ਤਰ 24    ਘਸਟਰ ਸਸਪਰਕ ਕਰ

 ਸਕਦਪਆਵ ਹਨ।

                          ਇਸ ਸਬਸਧਪ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਪ ਜ਼ਦਸਦਰ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਪ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸਲਨਲਲਪ ਜ਼ਗਰਪ ਨਰ
               ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਰ ਵਪ ਤਰਲਲਵ ਦਪ ਜ਼ਹਸਸਲ ਨਲਲ ਪਪੜਤ ਮਜ਼ਹਲਲ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਦਰ ਜ਼ਵਚ ਬਣਲਏ ਗਏ

`   ਵਨ ਸਟਲਪ ਸਸਟਰ`   ਜ਼ਲ ਜ਼ਕ `ਸਖਪ`         ਨਲਲ ਵਪ ਜਲਜ਼ਣਆ ਜਲਵਦਲ ਹਹ ਪਹਮਸਚ ਕਰ ਸਕਦਪ ਹਹ   । ਵਨ ਸਟਲਪ
      ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਚ ਪਪੜਤ ਮਜ਼ਹਲਲ ਨਰ ਸ ਡਲਕਟਰਪ ਸਹਲਇਤਲ,  ਕਕਸਜ਼ਲਸਗ,    ਰਜ਼ਹਣ ਦਲ ਪਪਬਸਧ,   ਮਮਫਤ ਕਲਨਮ ਸਨਪ

       ਸਹਲਇਤਲ ਅਤਰ ਪਮਜ਼ਲਸ ਸਹਲਇਤਲ ਤਮਰਸਤ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਰਗਪ     ।ਉਨਲਵ ਨਰ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਲਹਲਲ
        ਇਹ ਸਸਟਰ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਰ ਚਲਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।

                          ਜ਼ਡਪਟਪ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਖਪ ਵਨ ਸਟਲਪ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਵਚ ਅਪਲਤਕਲਲਪਨ ਅਤਰ
   ਰਸਜ਼ਕਊ ਸਰਵਲਵਲਵ ਅਧਪਨ ਵਨ-          ਸਟਲਪ ਕਰਲਇਸਸ ਸਸਟਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਹਸਸਲ ਪਪੜਤ ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਵ ਦਲ ਬਚਲਅ ਕਰਕਰ

             ਉਸਨਰ ਸ ਲਲੜੜਦਪ ਸਹਲਇਤਲ ਜ਼ਦਵਤਪ ਜਲਵਦਪ ਹਹ ਅਤਰ ਪਪੜਤ ਮਜ਼ਹਲਲਵ ਨਰ ਸ ਨਹਸਨਲ ਹਹਲਥ ਮਪਸਨ , 108
 ਐਮਰਜਸਸਪ ਸਰਵਲਵਲਵ,            ਪਮਜ਼ਲਸ ਸਹਲਇਤਲ ਜ਼ਦਵਤਪ ਜਲਵਦਪ ਹਹ ਅਤਰ ਜ਼ਹਸਸਲ ਪਪੜਤ ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਵ ਨਰ ਸ ਨਰੜਰ ਦਰ
           ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਭਰਤਪ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵਦਲ ਹਹ ਜਲ ਜ਼ਫਰ ਸਹਟਲਰ ਕਪਤਲ ਜਲਵਦਲ ਹਹ     । ਉਨਲਲਵ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

            ਡਲਕਟਰਪ ਸਹਲਇਤਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਹਸਸਲ ਨਲਲ ਪਪੜਤ ਮਜ਼ਹਲਲਵ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਮਆਰਲ
          ਜਲਰਪ ਕਪਤਪਆਵ ਗਲਇਡਲਲਇਨਜ਼ ਅਤਰ ਪਪਲਟਲਕਲਲ ਅਨਮਸਲਰ ਨਲਲ ਲਵਗਦਰ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਡਲਕਟਰਪ

      ਸਹਲਇਤਲ ਅਤਰ ਚਹਕਅਵਪ ਲਈ ਜ਼ਲਜਲਇਆ ਜਲਵਦਲ ਹਹ।

                  ਉਨਲਲਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਨ-       ਸਟਲਪ ਕਰਲਇਸਸ ਸਸਟਰ ਦਮਆਰਲ ਪਪੜਤ ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਵ ਲਈ
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.       ਦਰਜ ਕਰਲਉਣ ਜ਼ਵਵਚ ਸਹਲਇਤਲ ਕਪਤਪ ਜਲਵਦਪ ਹਹ      । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਕਦਸਲਰ ਦਮਆਰਲ

             ਪਪੜਤ ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਵ ਨਰ ਸ ਜ਼ਹਸਸਲ ਜ਼ਵਰਮਵਧ ਜ਼ਨਆ ਦਰਣ ਲਈ ਆਤਮ ਜ਼ਵਸਵਲਸ ਅਤਰ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਪਪਦਲਨ ਕਪਤਲ
       ਜਲਵਦਲ ਹਹ। ਕਦਸਲਰ ਦਮਆਰਲ ਕਦਸਜ਼ਲਸਗ ਸਮਮ ਨਹ ਜ਼ਤਕਤਲ ,      ਗਲਇਡਲਲਇਜ਼ ਅਤਰ ਪਲਪਰਟਲਕਲਲ ਨਰ ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਵਚ
  ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦਲ ਹਹ             । ਉਨਲਲਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪੜਤ ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਵ ਨਰ ਸ ਸਸਟਰ ਦਮਆਰਲ ਵਕਪਲ ਅਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਲਨਰ ਸਨਪ
           ਸਰਵਲਵਲਵ ਅਥਲਰਟਪ ਰਲਹਪ ਕਲਨਰ ਸਨਪ ਸਹਲਇਤਲ ਅਤਰ ਕਦਸਜ਼ਲਸਗ ਦਪਆਵ ਸਰਵਲਵਲਵ ਮਮਫਤ ਪਪਦਲਨ ਕਪਤਪਆਵ
     ਜਲਵਦਪਆਵ ਹਨ। ਪਪੜਤ ਮਜ਼ਹਲਲਵ ਲਈ ਵਕਪਲ/      ਸਰਕਲਰਪ ਵਕਪਲ ਰਲਹਪ ਲਪਗਲ ਪਪਲਸਪਡਊਰ ਨਰ ਸ

           ਜ਼ਸਪਲਪਫਲਈ ਕਰਕਰ ਉਸਨਰ ਸ ਨਰ ਸ ਕਲਰਟ ਹਹਅਜ਼ਰਸਗ ਜ਼ਵਵਚ ਛਲਟ ਪਪਦਲਨ ਕਪਤਪ ਜਲਵਦਪ ਹਹ   । ਜਰਕਰ ਕਰਸ
 ਬਲਲਤਕਲਰ ਯਰ/  ਐਸ 376 , 376        ਏ ਤਰ ਡਪ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਹਹ ਤਲਵ ਵਕਪਲ/   ਸਰਕਲਰਪ ਵਕਪਲ ਦਪ

            ਜ਼ਜ਼ਸਮਰਵਲਰਪ ਬਣਦਪ ਹਹ ਜ਼ਕ ਕਰਰਰਸ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਇਜ਼ਕਊਰਪ ਚਲਰਜਸਪਟ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਤਰ 02  ਮਹਪਨਰ ਦਰ
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     ਅਸਦਰ ਅਸਦਰ ਪਰਰਪ ਕਪਤਪ ਜਲਵਦਪ ਹਹ          ।ਉਨਲਲਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪੜਤ ਮਜ਼ਹਲਲਵ ਸਹਲਟਰ ਦਰਣ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਪਮਜ਼ਲਸ
            ਅਤਰ ਕਲਰਟ ਦਪਆਵ ਕਲਰਵਲਈਆਵ ਨਰ ਸ ਤਰਜਪ ਨਲਲ ਅਤਰ ਮਮਸਜ਼ਕਲ ਰਜ਼ਹਤ ਬਨਲਉਣ ਲਈ ਵਨ-ਸਟਲਪ

           ਕਰਲਇਸਸ ਸਸਟਰ ਦਮਆਰਲ ਵਪਡਪਓ ਕਲਨਫਰਸਜ਼ਸਸਗ ਦਪ ਸਮਜ਼ਵਧਲ ਵਪ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਦਪ ਹਹ  । ਉਨਲਲਵ
                 ਨਰ ਪਪੜਤ ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਵ ਨਰ ਸ ਅਪਪਲ ਕਰਦਰ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਕਸਰ ਵਪ ਤਰਲਲਵ ਦਪ ਜ਼ਹਸਸਲ ਦਰ ਦਦਰਲਨ ਸਖਪ
ਵਨ-      ਸਟਲਪ ਦਪ ਸਹਲਇਤਲ ਲਹ ਸਕਦਰ ਹਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ਕ ਸੰਰਕ ਅਪਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਰ ਸਾਜਿਫ। 
 

ਦਾਣਾ ਭੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਜਵਡ 19 ਦ ਫਚਾਓ ਸਫੰਧੀ ਜਸਿਤ ਕਰਭੀਆਂ ਵਲ੍ ਫਚਾਓ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦਿੱ ਤੀ: ਡਾ: ਜਿਵ  
 

ਨੂਰੁਰ ਫਦੀ, 28 ਅਰਲ੍ ()  
ਜਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਰੂਨਗਰ ਦ ਜਦਿਾ ਜਨਰਦਿਾਂ ਅਤ ਡਾ: ਜਿਵ ਕੁਭਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਡੀਕਲ੍ ਅਪਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਿਠ ਫਲ੍ਾਕ ਨੂਰੁਰ ਫਦੀ ਅਧੀਨ ੈਂਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕ ਜਸਿਤ ਕਰਭੀਆਂ ਵਲ੍ ਉੱਥ ਕੰਭ ਕਰ ਰਿ 
ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਦ ਸਫੰਧ ਜਵਿੱਚ ਜਰਤੂ 
ਫੀ.ਈ.ਈ, ਰਾਭ ਰਿਾਦ ਵਿਰਾ ਅਤ ਦਰਿਨ ਜਸੰਘ ਚਾਿਲ੍ ਵਲ੍ ਤਖਤਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਜਵਿੱਚ ਜਾ ਕ ਉਿਨਾਂ ਨੇ 
ਉੱਥ ਕੰਭ ਕਰ ਰਿ ਕਾਜਭਆਂ , ਿਾ਼ਿਰ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ । ਇਸ 
ਸਫੰਧੀ ਓਥ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਜਕ ਕੰਭ ਕਰਦ ਸਭੇਂ ਭਾਸਕ ਨਾਲ੍ ਭੂੰ ਿ ਼ਿਰੂਰ ਢਿੱਕ ਅਤ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਰੀ ਫਣਾ 
ਕ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਵ । ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਕਜਵਡ 19 ਦੀ ਜਫਭਾਰੀ ਸਫੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦ ਿਏ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤ 
ਫਚਣ ਲ੍ਈ ਸਾਨੰੂ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਤ ਿਿੱ ਥਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫਣ ਨਾਲ੍ ਧਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ । ਜਕਰ ਜਕਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਖੰਘ , 

ਫੁਖਾਰ, ਜੁਕਾਭ ਜਾਂ ਸਾਿ ਲ੍ਣ ਜਵਿੱਚ ਤਕਲ੍ੀਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਿ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਜਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ । 
ਇਸ ਭਕ ਤ ਜਕਰਿਨਕਾਂਤ ਲ੍ਾਟੀਆ , ਰਭਦ ਕੁਭਾਰ (ਨੋਨੀ) , ਸੁਜਰੰਦਰ ਕੁਭਾਰ , ਰਭਜੀਤ ਜਸੰਘ , ਜਿੰਗਾਰਾ ਜਸੰਘ 
ਆੜ੍ਤੀ ਅਤ ਿਰਜਭੰਦਰ ਕੁਭਾਰ ਵਰਕਰ ਿਾ਼ਿਰ ਸੀ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ਕ ਸੰਰਕ ਅਪਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਰ ਸਾਜਿਫ। 
 

ਕਜਵਡ 19 ਦ ਫਚਾਓ ਸਫੰਧੀ ਜਸਿਤ ਕਰਭੀਆਂ ਅਤ ਆਿਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲ੍ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਿਾ ਸਰਵ - 
ਡਾ: ਜਿਵ ਕੁਭਾਰ 
 

ਨੂਰੁਰ ਫਦੀ, 28 ਅਰਲ੍ (    ) 
ਜਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਰੂਨਗਰ ਦ ਜਦਿਾ ਜਨਰਦਿਾਂ ਅਤ ਡਾ: ਜਿਵ ਕੁਭਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਡੀਕਲ੍ ਅਪਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਜਵਿੱਚ ਫਲ੍ਾਕ ਨੂਰੁਰ ਫਦੀ ਦ ਸਾਰ ਜੰਡਾਂ ਜਵਿੱਚ ਜਸਿਤ ਕਰਭੀਆਂ ਅਤ ਆਿਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲ੍ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕ ਕਰਨਾ 
ਸਫੰਧੀ ਸਰਵ ਿੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿ । ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਜਸਿਤ ਕਰਭੀਆਂ ਅਤ ਆਿਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਜਨਰਦਿ 
ਜਦਿੱ ਤ ਿਨ ਜਕ ਉਿ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕ ਫੁਖਾਰ ਅਤ ਖੰਘ ਵਾਲ੍ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣ ਕਰਕ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਨ਼ਿਦੀਕ ੈਂਦ 
ਜਸਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਿੱਚ ਇਲ੍ਾ਼ਿ ਲ੍ਈ ਬਜਣ ਅਤ ਜਕਰ ਕਈ ਜਵਅਕਤੀ ਫਾਿਰਲ੍ ਰਾਜਾਂ ਅਤ ਦੂਜ ਜ਼ਿਜਲ੍ਆਂ ਤ ਫਲ੍ਾਕ 
ਅਧੀਨ ਜੰਡਾਂ ਜਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਿ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਸਫੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵ । ਲ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਕਜਵਡ 19 ਦੀ ਜਫਭਾਰੀ 
ਸਫੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦ ਿਏ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਾਵ ਜਕ ਇਸ ਤ ਫਚਣ ਲ੍ਈ ਸਾਨੰੂ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਤ ਿਿੱ ਥਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਾਫਣ ਨਾਲ੍ ਧਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ । ਜਕਰ ਜਕਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਖੰਘ , ਫੁਖਾਰ, ਜੁਕਾਭ ਜਾਂ ਸਾਿ ਲ੍ਣ ਜਵਿੱਚ ਤਕਲ੍ੀਫ਼ 
ਆਉਂਦੀ ਿ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਜਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਜਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਅਤ ਅਜਜਿ ਜਵਅਕਤੀ ਤ ਘਿੱ ਟ ਤ ਘਿੱ ਟ 1 ਭੀਟਰ 
ਦੀ ਦੂਰੀ ਫਣਾ ਕ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਵ । ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਜਛਿੱ ਕਦ ਸਭੇਂ ਰੁਭਾਲ੍ ਦਾ ਇਸਤਭਾਲ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵ । ਆਣ ਆਲ੍ ਦੁਆਲ੍ ਤ 
ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਈ ਦਾ ਖਾਿ ਜਧਆਨ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਾਵ । ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਕਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ੀੜ੍ਤ ਜਵਅਕਤੀ ਤ 
ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਣ ਦਾ ਡਰ ਫਜਣਆ ਰਜਿੰਦਾ ਿ । ਇਸ ਭਕ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਕਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ 
ਘਫਰਾਉਣ ਵਾਲ੍ੀ ਗਿੱਲ੍ ਨਿੀਂ ਿ । ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦ ਲ੍ਿੱ ਛਣ ਆਭ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਿੀ ਿੰੁਦ ਿਨ ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਫੁਖਾਰ , 

ਖਾਂਿੀ ਅਤ ਸਾਿ ਲ੍ਣ ਜਵਿੱਚ ਤਕਲ੍ੀਫ਼ ਿਣਾ , ਜਸਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਆਜਦ ਿੰੁਦਾ ਿ । ਖਾਂਿੀ ਕਰਦ , ਜਛਿੱ ਕਣ ਵਲ੍ ਭੂੰ ਿ 
ਢਿੱ ਕ ਕ ਰਿੱ ਖ। ਜਜਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਲੂ੍ ਦ ਲ੍ਿੱ ਛਣ ਿਵ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ੍ ਨਾ ਿਿੱ ਥ ਜਭਲ੍ਾਓ ਤ ਨਾ ਿੀ ਗਲ੍ ਜਭਓ । 
 


