
   ਜਜਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਜਫਰਲਜਪਪਰ

           ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਦਲ ਨਸ਼ਲ ਛਡਲਓ ਅਤਤ ਮਨਲਰਲਗ ਜਚਜਕਤਸਲ ਜਵਸਗ ਕਕਟਲਨਮਮਟ ਬਲਰਡ     ਦਤ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਵਚ ਜਸ਼ਫਟ,    ਅਵਜ ਵਲਲ
   ਉਥਤ ਹਹ ਜਮਲਤਗਲ ਇਲਲਜ

              ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਮਵਦਤਨਜਰ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਵਚ ਕਰਲਉਡ ਮਮਨਤਜਮਮਟ ਨਨ ਸ ਲਮ ਕਤ ਜਲਆ ਜਗਆ ਫਮਸਲਲ 

ਜਫਰਲਜਪਪਰ,  10  ਮਈ - 
  ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ        ਦਤ ਨਸ਼ਲ ਛਡਲਓ ਅਤਤ ਮਨਲਰਲਗ ਜਚਜਕਤਸਲ       ਦਤ ਜਵਸਗ ਨਨ ਸ ਕਕਟਲਨਮਮਟ ਬਲਰਡ       ਦਤ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਵਚ ਜਸ਼ਫਟ ਕਰ

   ਜਦਵਤਲ ਜਗਆ ਹਮ  ।  11  ਮਈ 2020   ਨਨ ਸ ਸਵਤਰਤ 8     ਵਜਤ ਤਲ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ     ਦਤ ਨਸ਼ਲ ਛਡਲਓ ਕਮਦਰ,    ਓਟਸ ਕਲਹਜਨਕ ,
              ਓਐਸਟਹ ਜਵਸਗ ਅਤਤ ਮਨਲਰਲਗ ਜਚਜਕਤਸਲ ਜਵਸਗ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸਲਰਹਆਆ ਸਤਵਲਵਲਆ ਹਪਣ ਕਕਟਲਨਮਮਟ ਬਲਰਡ     ਦਤ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਵਚ

   ਹਹ ਉਪਲਵਬਧ ਹਲਣਗਹਆਆ  ।  

      ਵਧਤਰਤ ਜਲਣਕਲਰਹ ਜਦਸਦਤ ਹਲਏ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.   ਨਵਦਹਪ ਜਸਸਘ          ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਡਪਟਹ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਜਫਰਲਜਪਪਰ ਸ਼ਸ਼ਹ ਕਪਲਵਸਤ
         ਜਸਸਘ ਦਤ ਹਪਵਕਮਲਆ ਉਉਤਤ ਇਹ ਬਦਲਲਵ ਕਹਤਲ ਜਗਆ ਹਮ  ।    ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ        ਦਤ ਮਵਦਤਨਜਰ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਵਚ ਕਰਲਉਡ

      ਮਮਨਤਜਮਮਟ ਨਨ ਸ ਲਮ ਕਤ ਇਹ ਕਦਮ                  ਚਪਵਜਕਆ ਜਗਆ ਹਮ ਤਲਆ ਜਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਦਨ ਵਜਤ ਲਲਕਲਆ ਦਲ ਇਵਕ ਵਵਖਰਹ ਜਗਗਲ
      ਉਉਤਤ ਇਲਲਜ ਕਹਤਲ ਜਲ ਸਕਤ ।  

          ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਸਲਰਤ ਜਵਸਗ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ       ਦਤ ਸਟਲਫ ਸਮਤਤ ਕਕਟਲਨਮਮਡ ਬਲਰਡ     ਦਤ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਵਚ
                 ਜਸ਼ਫਟ ਕਹਤਤ ਜਲ ਚਪਵਕਤ ਹਨ ਅਤਤ ਇਨਗਲਸ ਜਵਸਗਸ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਇਲਲਜ ਕਰਵਲਉਣ ਵਲਲਤ ਮਰਹਜਲਆ ਨਨ ਸ ਸਲਮਵਲਰ ਸਵਤਰਤ 8   ਵਜਤ ਤਲ
 ਇਲਲਜ     ਲਈ ਕਕਟਲਨਮਕਟ ਬਲਰਡ       ਦਤ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਵਚ ਜਲਣਲ ਹਲਵਤਗਲ  ।           ਇਨਗਲਸ ਜਵਸਗਲਆ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਜਕਸਤ ਵਹ ਮਰਹਜ ਨਨ ਸ ਹਪਣ
       ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਵਚ ਨਹਹ ਵਤਜਖਆ ਜਲਵਤਗਲ ।       ਅਗਲਤ ਆਦਤਸ਼ਲਆ ਤਵਕ ਕਕਟਲਨਮਮਟ ਬਲਰਡ       ਦਤ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਵਚ ਹਹ ਇਹ
    ਸਲਰਹਆਆ ਸਤਵਲਵਲਆ ਜਮਲਦਹਆਆ ਰਹਣਗਹਆਆ । 

 
   ਜਜਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਜਫਰਲਜਪਪਰ

 
        ਜਡਪਟਹ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਲਲਕਡਲਉਨ ਕਰਕਤ ਜਫਰਲਜਪਪਰ ਜਵਵਚ ਫਸਤ ਮਹਲਰਲਸ਼ਟਰ       ਦਤ ਬਲਜਸ਼ਸਦਤ ਲਈ ਜਭਜਵਲਏ ਨਵਮ ਕਵਪੜਤ,   ਖਲਨਲ

 ਅਤਤ ਪਮਸਤ
 

     ਮਦਦ ਹਲਜਸਲ ਕਰਨ ਤਲ ਬਲਅਦ ਜਕਹਲ,     ਸਲਜਚਆ ਨਹਹ ਸਹ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ           ਵਵਲਲ ਉਨਗਲਆ ਦਲ ਇਸ ਤਰਗਲਆ ਇਵਕ ਪਰਵਲਜਰਕ ਮਕਬਰ ਦਹ
   ਤਰਗਲਆ ਜਧਆਨ ਰਵਜਖਆ ਜਲਵਤਗਲ

 
ਜਫਰਲਜਪਪਰ,  10  ਮਈ - 

      ਲਲਕਡਲਉਨ ਕਰਕਤ ਜਫਰਲਜਪਪਰ ਜਵਵਚ ਫਸਤ ਹਲਏ ਮਹਲਰਲਸ਼ਟਰ     ਦਤ ਰਜਹਣ ਵਲਲਤ 50       ਸਲਲ ਦਤ ਜਵਜਮ ਕਪਮਲਰ ਲਈ ਜਡਪਟਹ
    ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਜਫਰਲਜਪਪਰ ਸ਼ਸ਼ਹ ਕਪਲਵਸਤ ਜਸਸਘ    ਨਤ ਨਵਮ ਕਵਪੜਤ,  ਖਲਨਲ,       ਦਪ ਵਧ ਅਤਤ ਕਪ ਵਝ ਨਕਦ ਸਹਲਇਤਲ ਪਹਪਸਚਲਈ,    ਜਜਨਨ ਸ ਪਲਕਤ

 ਜਵਜਮ ਕਪਮਲਰ       ਦਹ ਖਪਸ਼ਹ ਦਲ ਜਠਕਲਨਲ ਨਹਹ ਜਰਹਲ।   ਜਵਜਮ ਕਪਮਲਰ           ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਉਹ ਜਫਰਲਜਪਪਰ ਰਤਲਵਤ ਮਸਡਲ ਜਵਵਚ ਕਲਈ ਕਸਮ
   ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ,       ਜਜਨਨ ਸ ਕਪ ਵਝ ਜਦਨ ਲਵਗਣਤ ਸਨ ।          ਉਨਗਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਦਰਜਮਆਨ ਲਲਕਡਲਉਨ ਹਲ ਜਗਆ ਅਤਤ

      ਉਹ ਜਫਰਲਜਪਪਰ ਜਵਵਚ ਹਹ ਫਸ ਗਏ ।   ਜਜਲਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ          ਵਵਲਲ ਉਨਗਲਆ ਨਨ ਸ ਪਜਹਲਲਆ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਦਲਖਲ ਕਰਵਲਇਆ
ਜਗਆ,        ਜਜਵਥਤ ਉਨਗਲਆ ਦਹ ਟਤਸਜਟਸਗ ਵਹ ਹਲਈ ।            ਇਸਦਤ ਬਲਅਦ ਉਨਗਲਆ ਦਲ ਰਜਹਣ ਦਲ ਇਆਤਜਲਮ ਵਹ ਕਰਵਲਇਆ ਜਗਆ ।   ਜਵਜਮ
ਕਪਮਲਰ            ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਵਚ ਉਨਗਲਆ ਦਹ ਟਤਸਜਟਸਗ ਕਹਤਹ ਗਈ ,         ਨਲਲ ਹਹ ਦਵਲਈਆਆ ਵਹ ਜਦਵਤਹਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ । 

        ਉਨਗਲਆ ਇਸ ਸਹਲਇਤਲ ਲਈ ਜਡਪਟਹ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਹ ਕਪਲਵਸਤ ਜਸਸਘ     ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਹਤਲ ।  
 ਜਵਜਮ ਕਪਮਲਰ         ਤਵਕ ਮਦਦ ਲਮ ਕਤ ਪਪਵਜਤ ਕਲਨਨ ਸਗਲ ਰਲਕਤਸ਼ ਅਵਗਰਵਲਲ          ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਡਪਟਹ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਜਫਰਲਜਪਪਰ ਸ਼ਸ਼ਹ ਕਪਲਵਸਤ

ਜਸਸਘ           ਦਤ ਜਧਆਨ ਜਵਵਚ ਇਹ ਮਲਮਲਲ ਆਇਆ ਸਹ ਜਕ ਜਵਜਮ ਕਪਮਲਰ         ਦਤ ਕਲਲ ਪਜਹਨਣ ਲਈ ਕਵਪੜਤ ਤਵਕ ਨਹਹ ਹਨ,   ਜਜਸਦਤ
    ਬਲਅਦ ਉਨਗਲਆ ਵਵਲਲ ਜਵਜਮ ਕਪਮਲਰ     ਲਈ ਨਵਮ ਕਵਪੜਤ ,   ਖਲਨਲ ,       ਦਪ ਵਧ ਆਜਦ ਭਤਜਜਆ ਜਗਆ ਹਮ ।     ਇਸਦਤ ਇਲਲਵਲ ਜਵਜਮ

ਕਪਮਲਰ                     ਨਨ ਸ ਵਲਪਸ ਉਸਦਤ ਸ਼ਜਹਰ ਭਤਜਣ ਲਈ ਵਹ ਪਸ਼ਬਸਧ ਕਹਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ ਅਤਤ ਛਤਤਹ ਹਹ ਉਸਨਨ ਸ ਮਹਲਰਲਸ਼ਟਰ ਵਲਪਸ ਭਤਜ
  ਜਦਵਤਲ ਜਲਵਤਗਲ ।         ਜਫਲਹਲਲ ਵਲਪਸ ਪਰਤਣ ਤਵਕ ਜਵਜਮ ਕਪਮਲਰ ਦਤ ਖਲਣ-       ਪਹਣ ਅਤਤ ਰਜਹਣ ਦਹ ਜਵਵਸਥਲ ਜਡਪਟਹ ਕਜਮਸ਼ਨਰ  

      ਦਤ ਜਨਰਦਤਸ਼ਲਆ ਉਉਤਤ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਹਮ ।
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