
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਮਲਨਸਲ

-      ਮਮਧ ਪਪਦਦਸ਼ ਅਤਦ ਜ਼ਬਹਲਰ ਦਦ 186        ਪਪਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਮਲਨਸਲ ਤਤ ਇਮਛਲ ਅਨਨਸਲਰ ਭਦਜ਼ਜਆ ਆਪਣਦ-  ਆਪਣਦ
ਘਰ
-ਪਸ.ਆਰ.ਟਸ.ਸਸ.            ਦਸਆ ਬਮਸਲਆ ਪਪਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਪਠਲਨਕਲਟ ਅਤਦ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਦ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ ਤਦ
ਛਮਡਣਗਸਆਆ
-          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਦਦ ਉਉਚ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸਆਆ ਨਦ ਬਮਸਲਆ ਨਨ ਸ ਕਸਤਲ ਰਵਲਨਲ

ਮਲਨਸਲ,24  ਮਈ ( ) :         ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਸਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਅਨਨਸਲਰ ਨਲਵਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ
(ਕਲਜ਼ਵਡ-19)               ਦਦ ਮਮਦਦਨਜ਼ਰ ਬਲਹਰਲਦ ਰਲਜਲਆ ਦਦ ਪਪਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਸ ਇਮਛਲ ਅਨਨਸਲਰ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਰਲਜ

                 ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਖਦ ਭਦਜਦ ਜਲਣ ਦਲ ਕਸਮ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਜਲਰਸ ਹਹ ਅਤਦ ਇਸ ਦਸ ਲੜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਅਮਜ
       ਮਮਧ ਪਪਦਦਸ਼ ਅਤਦ ਜ਼ਬਹਲਰ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਕਨ ਮਲ 186       ਪਪਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਸਥਲਨਕ ਸਰਕਲਰਸ ਨਜ਼ਹਰਨ ਮਹਮਲਰਸਅਲ

      ਕਲਲਜ ਤਤ ਬਮਸਲਆ ਰਲਹਹ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ  ।
  ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)-ਕਮ-          ਨਲਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਪਸ ਨਵਦਸਪ ਕਨਮਲਰ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ 186 
  ਪਪਵਲਸਸਆਆ ਜ਼ਵਚਤ 81            ਪਪਵਲਸਸ ਜਲ ਜ਼ਕ ਮਮਧ ਪਪਦਦਸ਼ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸਨ ਨਨ ਸ ਪਠਲਨਕਲਟ ਅਤਦ 105   ਜਲ ਜ਼ਕ

         ਜ਼ਬਹਲਰ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸਨ ਉਨਲਲਆ ਨਨ ਸ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ,      ਜ਼ਜਮਥਤ ਉਹ ਰਦਲ ਰਲਹਹ ਆਪਣਦ
  ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਹਆਆ ਜ਼ਵਮਚ ਪਨਮਜਣਗਦ              । ਉਨਲਲਆ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਪਪਵਲਸਸਆਆ ਦਦ ਜ਼ਚਹਰਦ ਤਦ ਖਨਸ਼ਸ ਦਸ ਝਲਕ

               ਵਦਖਸ ਗਈ ਅਤਦ ਰਵਲਨਲ ਹਲਣ ਸਮਮ ਬਮਸਲਆ ਜ਼ਵਚਤ ਉਨਲਲਆ ਉਉਚਸ ਆਵਲਜ਼ ਜ਼ਵਚ ਬਲਲਜ਼ਦਆਆ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ
               ਅਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਸਤਲ। ਉਨਲਲਆ ਇਸ ਉਪਰਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਤਦਜ਼ ਗਰਮਸ ਦਦ ਮਦਸਮ ਦਦਰਲਨ ਅਤਦ
              ਅਮਜ ਛਨ ਮਟਸ ਵਲਲਦ ਜ਼ਦਨ ਵਸ ਆਪਣਸ ਜ਼ਡਊਟਸ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਦ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸਆਆ ਅਤਦ

   ਕਰਮਚਲਰਸਆਆ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਸਤਲ।
   ਵਧਸਕ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)            ਸ਼ਪਸ ਗਨਰਮਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਮਧਨ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਮਧ ਪਪਦਦਸ਼ ਅਤਦ ਜ਼ਬਹਲਰ

            ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਇਨਲਲਆ ਪਪਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਭਦਜਣ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਇਨਲਲਆ ਦਸ ਮਲਨਸਲ ਜ਼ਵਖਦ ਐਸ.ਡਸ.ਐਮ.  ਸ਼ਪਸਮਤਸ
     ਸਰਬਜਸਤ ਕਦਰ ਅਤਦ ਸਰਦਨਲਗੜਲ ਜ਼ਵਖਦ ਐਸ.ਡਸ.ਐਮ.     ਸ਼ਪਸ ਰਲਜਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-   ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਆ ਹਦਠ
  ਸਕਰਸਜ਼ਨਸਗ ਕਰਵਲਈ ਗਈ  ।

       ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਵਧਦਰਦ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)       ਸ਼ਪਸ ਨਵਦਸਪ ਕਨਮਲਰ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
              ਆਪਣਦ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਮਚ ਵਲਪਸ ਜਲਣ ਦਦ ਚਲਹਵਲਨ ਪਪਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ
               ਮਲਨਸਲ ਦਦ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਆ ਸਦਕਲ ਵਲਪਸ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਜ਼ਜਸ ਦਸ ਲੜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਅਮਜ ਮਲਨਸਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ

 ਦਸਆਆ ਸਬ-              ਡਵਸਜ਼ਨਲਆ ਮਲਨਸਲ ਅਤਦ ਸਰਦਨਲਗੜਲ ਤਤ ਮਮਧ ਪਪਦਦਸ਼ ਅਤਦ ਜ਼ਬਹਲਰ ਰਲਜ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਕਨ ਮਲ
186   ਪਪਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ 2      ਜ਼ਸ਼ਫਟਲਆ ਜ਼ਵਮਚ ਵਲਪਸ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ।

        ਸ਼ਪਸ ਨਵਦਸਪ ਕਨਮਲਰ ਨਦ ਅਮਗਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਵਦਰਦ 6:30       ਵਜਦ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਆ ਨਨ ਸ ਭਦਜਣ ਦਸ
          ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਸ਼ਨਰਨ ਕਰ ਜ਼ਦਮਤਸ ਗਈ ਸਸ ਅਤਦ ਪਜ਼ਹਲਸ ਜ਼ਸ਼ਫਟ ਜ਼ਵਮਚ 81     ਪਪਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਪਠਲਨਕਲਟ ਅਤਦ

   ਦਨਜਸ ਜ਼ਸ਼ਫਟ ਜ਼ਵਮਚ 105     ਪਪਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ       । ਉਨਲਲਆ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ
              ਉਨਲਲਆ ਦਸ ਸਕਰਸਜ਼ਨਸਗ ਕਰਵਲ ਕਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਸ ਟਸਮ ਵਮਲਤ ਮਹਡਸਕਲ ਸਰਟਸਜ਼ਫਕਦਟ ਜਲਰਸ ਕਸਤਲ
                ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਅਤਦ ਇਨਲਲਆ ਨਨ ਸ ਸਫਰ ਲਈ ਜ਼ਰਫਰਹਸ਼ਮਮਟ ਵਸ ਮਨਹਮਈਆ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਹਹ। ਇਸ ਮਦਕਦ ਜ਼ਡਊਟਸ ਤਦ

          ਤਲਇਨਲਤ ਸਟਲਫ ਵਮਲਤ ਆਪਣਸ ਜ਼ਜਸਮਦਵਲਰਸ ਪਨਰਸ ਜ਼ਸ਼ਮਦਤ ਨਲਲ ਜ਼ਨਭਲਈ ਗਈ।
      ਇਸ ਮਦਕਦ ਤਜ਼ਹਸਸਲਦਲਰ ਮਲਨਸਲ ਸ਼ਪਸ ਅਮਰਜਸਤ ਜ਼ਸਸਘ,       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਨਜ਼ਗਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤਤ ਸ਼ਪਸ ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ, 

ਏ.ਐਸ.    ਐਮ ਸ਼ਪਸ ਦਸਪਕ ਕਨਮਲਰ, ਡਲ.    ਵਰਨਣ ਜ਼ਮਮਤਲ ਮਦਜਨਦ ਸਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਮਲਨਸਲ
—     ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਲਨਸਲ ਹਲਇਆ ਕਲਰਲਨਲ ਮਮਕਤ l   ਆਖਰਰ ਰਜਹਸਦਦ 2      ਮਰਰਜਲਜ ਨਨ ਸ ਜਮਲਰ ਹਸਪਤਲਲ ਤਤ ਛਮ ਛਟਰ
—     ਮਲਨਸਲ ਆਇਆ ਗਰਰਨ ਜਲਨ ਜਵਚ l  ਸਲਰਦ 33       ਕਲਰਲਨਲ ਮਰਰਜ ਕਰਤਦ ਜਲ ਚਮਛਕਦ ਨਦ ਜਡਸਚਲਰਜ
—23    ਮਈ ਨਨ ਸ ਭਦਜਦ 100     ਸਸਪਲਲਜ ਦਰ ਜਰਪਲਰਟ ਆਈ ਨਨਗਦਜਟਵ
—          ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਖਦ ਹਮਣ ਕਲਈ ਵਰ ਕਲਰਲਨਲ ਮਰਰਜ ਜਦਰਦ ਇਲਲਜ ਨਹਹ:  ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ
—               ਗਰਰਨ ਜਲਜਨ ਨਨ ਸ ਬਰਕਰਲਰ ਰਛਖਣ ਲਈ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਦਰਆਜ ਹਦਲਇਤਲਜ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਜਜਜਲਲ ਲ
ਵਲਸਰ: ਡਲ.   ਲਲਲ ਚਸਦ ਠਕਰਲਲ

ਮਲਨਸਲ, 24  ਮਈ ( ):        ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਮਲਨਸਲ ਤਤ ਅਛਜ ਆਈਸਲਲਦਟ ਕਰਤਦ 2   ਆਖਰਰ ਕਲਰਲਨਲ
               ਮਰਰਜਲਜ ਨਨ ਸ ਨਨ ਜਗਟਵ ਆਉਣ ਤਦ ਜਡਸਚਲਰਜ ਕਰ ਜਦਛਤਲ ਜਗਆ ਹਨ ਜਜਸ ਨਲਲ ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਲਨਸਲ ਕਲਰਲਨਲ

   ਮਮਕਤ ਹਲ ਜਗਆ ਹਨ       ।ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜਦਸਜਦਆਜ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.     ਲਲਲ ਚਸਦ ਠਕਰਲਲ ਨਦ
     ਦਛਜਸਆ ਜਕ ਇਹਨਲਜ ਮਰਰਜਲਜ ਦਰ 10         ਮਈ ਨਨ ਸ ਜਰਪਲਰਟ ਪਲਜਰਜਟਵ ਆਉਣ ਤਦ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਮਲਨਸਲ

          ਜਵਖਦ ਆਈਸਲਲਦਟ ਕਰਨ ਤਤ ਬਲਅਦ ਅਛਜ ਛਮ ਛਟਰ ਦਦ ਜਦਛਤਰ ਗਈ ਹਨ     ।ਜਡਸਚਲਰਜ ਕਰਤਦ ਮਰਰਜਲਜ ਵਛਲਤ ਇਲਲਜ
                ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਜ ਨਨ ਸ ਜਮਲਰ ਸਹਨਲਤ ਅਤਦ ਠਰਕ ਹਲਣ ਤਦ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਜਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ
 ਕਰਤਲ ਜਗਆ।
           ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਦ ਦਛਜਸਆ ਜਕ ਮਲਨਸਲ ਜਵਛਚ ਕਮ ਛਲ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜਰਜਟਵ ਕਦਸ 33 ਸਨ,   ਜਜਸਨਲਲਜ ਦਲ ਇਲਲਜ

          ਕਰਨ ਤਤ ਬਲਅਦ ਸਲਰਦ ਮਰਰਜਜਲਜ ਨਨ ਸ ਜਡਸਚਲਰਜ ਕਰ ਜਦਛਤਲ ਜਗਆ ਹਨ      ।ਉਨਲਲਜ ਦਛਜਸਆ ਜਕ ਹਮਣ ਮਲਨਸਲ ਜਜਜਲਲਦ
            ਦਦ ਆਈਸਲਲਦਸਨ ਵਲਰਡ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਖਦ ਕਲਈ ਵਰ ਪਲਜਰਜਟਵ ਕਦਸ ਦਲਖਲ ਨਹਹ ਹਨ,  ਜਜਸ

         ਕਰਕਦ ਹਮਣ ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਲਨਸਲ ਗਰਰਨ ਜਲਜਨ ਜਵਛਚ ਆ ਚਮਛਕਲ ਹਨ  । 23  ਮਈ 2020      ਨਨ ਸ ਮਲਨਸਲ ਜਜਜਲਲਦ ਤਤ ਭਦਜਦ
 —ਗਏ ਕਲਜਵਡ 19  ਦਦ 100       ਸਸਪਲਲਜ ਦਰ ਜਰਪਲਰਟ ਨਨਗਦਜਟਵ ਆ ਚਮਛਕਰ ਹਨ      ।ਹਮਣ ਤਛਕ ਮਲਨਸਲ ਜਜਜਲਲਦ ਜਵਛਚ

 ਲਗਭਗ 1800   —ਦਦ ਕਰਰਬ ਕਲਜਵਡ 19        ਦਦ ਸਸਪਲ ਲਨ ਕਦ ਭਦਜਦ ਜਲ ਚਮਛਕਦ ਹਨ।
                ਉਨਲਲਜ ਲਲਕਲਜ ਨਨ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜਕ ਗਰਰਨ ਜਲਨ ਨਨ ਸ ਬਰਕਰਲਰ ਰਛਖਣ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ

                ਦਮਆਰਲ ਜਲਰਰ ਕਰਤਰਆਜ ਹਦਲਇਤਲਜ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਤਰ ਜਲਵਦ ਜਜਵਵ ਜਕ ਦਲ ਗਜ ਦਰ ਦਨਰਰ ਬਣਲਕਦ ਰਛਖਰ
ਜਲਵਦ,     —   ਹਛਥਲਜ ਨਨ ਸ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਵਲਰ ਵਲਰ ਧਲਇਆ ਜਲਵਦ, ਨਛਕ,     ਮਨਸਹ ਨਨ ਸ ਢਛਕ ਕਦ ਰਛਖਲ   ।ਉਹਨਲਜ ਪਸਜਲਬ
ਸਰਕਲਰ,      ਜਸਹਤ ਮਸਤਰਰ ਪਸਜਲਬ ਅਤਦ ਜਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ,        ਪਮਜਲਸ ਪਪਸਲਸਨ ਮਲਨਸਲ ਦਲ ਜਵਸਦਸ ਤਦਰ ਤਦ

 ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਤਲ,             ਜਜਸਨਲਲਜ ਦਦ ਸਜਹਯਲਗ ਨਲਲ ਮਲਨਸਲ ਜਜਜਲਲਦ ਨਨ ਸ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਗਰਰਨ ਜਲਜਨ ਜਵਛਚ ਜਲਆਉਣ
   ਜਵਛਚ ਸਫਲ ਹਲਇਆ ਹਨ      —।ਉਨਲਲਜ ਦਛਜਸਆ ਜਕ ਮਲਨਸਲ ਜਵਛਚ ਕਲਜਵਡ 19     ਦਦ ਸਸਪਲ ਲਨਣ ਲਈ

ਆਈ.ਸਰ.ਐਮ.          ਆਰ ਦਮਆਰਲ ਮਸਰਨ ਜਲਦ ਹਰ ਸਥਲਜਪਤ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਨ  ।
  ਇਸ ਮਦਕਦ ਐਸ.ਐਸ.  ਪਰ ਡਲ.  ਨਜਰਸਦਰ ਭਲਰਗਵ,  ਸਹਲਇਕ ਕਜਮਸਨਰ(ਜ)   ਸਪਰ ਨਵਦਰਪ ਕਮਮਲਰ, ਵਧਰਕ

 ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸਨਰ(ਜਵਕਲਸ)   ਸਪਰ ਗਮਰਮਰਤ ਜਸਸਘ,       ਚਦਅਰਮਨਨ ਜਜਜਲਲ ਲ ਯਲਜਨਲ ਬਲਰਡ ਸਪਰ ਪਪਦਮ ਜਮਛਤਲ, 
ਈ.ਐਨ.   ਟਰ ਸਪਨਸਜਲਸਟ ਡਲ.  ਰਣਜਰਤ ਰਲਏ, ਡਲ.  ਪਸਕਜ ਐਮ.ਡਰ, ਡਲ.   ਜਨਸਰ ਸਨਦ ਐਮ.ਡਰ, ਡਲ. 

  ਜਵਸਵਜਰਤ ਜਸਸਘ ਖਸਡਲ,   ਸਪਰ ਸਸਤਲਸ ਭਲਰਤਰ, ਡਲ.    ਅਰਸਦਰਪ ਜਸਸਘ ਜਜਜਲਲ ਲ ਐਪਰਡਰਮਲਲਲ ਜਜਸਟ, ਜਮਸ. 
  ਕਲਜਲ ਜਮਮਨਲਨਰ ਏ.ਐਚ.ਏ,   ਜਨਰਮਲਲ ਨਰਜਸਸਗ ਜਸਸਟਰ,    ਸਪਰ ਜਵਜਨ ਕਮਮਲਰ ਐਸ.ਐਲ.    ਟਰ ਅਤਦ ਸਟਲਫ
 ਹਲਜਰ ਸਨ।
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