
    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,   ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

 

           ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ ਤਜਹਤ ਵਸਡਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਹ ਇਜਮਊਜਨਟਡ ਵਧਲਉਣ ਦਡ ਹਲਜਮਓਪਹਜਥਕ ਦਵਲਈ 

 

             ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਹਰਲਉਣ ਲਈ ਸਸਰਨ ਕਡਤਲ ਜਗਆ ਹਹ ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ

 

            ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਦਵਸਡਆਆ ਸਲਵਧਲਨਡਆਆ ਅਪਣਲਉਣ ਦਡ ਅਪਡਲ

 

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 06  ਜਨਨ : 

 

                   ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਹਰਲਉਣ ਲਈ ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ ਸਸਰਨ ਕਡਤਲ ਜਗਆ ਹਹ ਅਤਤ ਇਸਤ ਜਮਸਨ ਤਜਹਤ ਅਵਜ

   ਸਰਜਹਸਦ ਦਤ ਵਲਰਡ ਨਸ: 8               ਸਮਤਤ ਹਲਕਤ ਦਤ ਵਵਖ ਵਵਖ ਖਤਤਰਲਆ ਜਵਖਤ ਲਲਕਲਆ ਦਡ ਇਜਮਊਜਨਟਡ ਵਧਲਉਣ ਲਈ ਹਲਜਮਊਪਹਜਥਕ ਦਡ

     ਦਵਲਈ ਵਸਡਡ ਗਈ ਤਲਆ ਜਲ ਕਲਜਵਡ-19      ਵਰਗਡ ਮਹਲਆਮਲਰਡ ਤਲ ਬਚਲਅ ਹਲ ਸਕਤ        । ਇਸ ਗਵਲ ਦਡ ਜਲਣਕਲਰਡ ਜਦਸਜਦਆਆ ਹਲਕਲ

 ਜਵਧਲਇਕ ਸ.                 ’  ਕਸਲਜਡਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਤ ਜਕਹਲ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਖਲਤਮਤ ਲਈ ਵਵਡਤ ਪਵਧਰ ਤਤ

    ਉਪਰਲਲਤ ਕਡਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ,              ਜਜਸ ਤਜਹਤ ਲਲਕਲਆ ਦਡ ਇਜਮਊਜਨਟਡ ਵਧਲਉਣ ਲਈ ਹਲਜਮਓਪਹਜਥਕ ਦਡ ਦਵਲਈ ਵਸਡਡ ਜਲ ਰਹਡ

ਹਹ।

 

 

                  ਜਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਨਤ ਜਕਹਲ ਜਕ ਹਲਜਮਓਪਹਥਡ ਦਡ ਇਸ ਦਵਲਈ ਨਲਲ ਮਨਸ ਵਖ ਦਡ ਜਬਮਲਰਡਆਆ ਨਲਲ ਲੜਨ ਦਡ ਤਲਕਤ ਵਵਧਦਡ ਹਹ

              ਅਤਤ ਇਜਮਊਜਨਟਡ ਵਵਧਣ ਨਲਲ ਮਨਸ ਵਖ ਕਲਰਲਨਲ ਵਰਗਡ ਖਤਰਨਲਕ ਜਬਮਲਰਡ ਦਲ ਟਲਕਰਲ ਵਡ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਹ    । ਇਹ ਦਵਲਈ

  ਵਲਰਡ ਨਸਬਰ 8  ਜਵਵਚ ਐਚ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.        ਮਨਜਵਸਦਰ ਕਕਰ ਤਤ ਨਜਰਸਦਰ ਕਸਮਲਰ ਜਪਪਸਸ ਨਤ ਘਰ-      ਘਰ ਤਵਕ ਪਹਸਸਚ ਕਰ ਕਤ ਵਸਡਡ।

 

ਸ.               ’      ਨਲਗਰਲ ਨਤ ਆਮ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਮਨਸਹ ਤਤ ਮਲਸਕ ਜਰਨਰ ਲਗਲਇਆ ਜਲਵਤ

      ’     ਅਤਤ ਸਮਲਜਜਕ ਜਵਵਥ ਦਲ ਜਵਸਤਸ ਤਕਰ ਤਤ ਜਧਆਨ ਰਵਜਖਆ ਜਲਵਤ । 

 

ਕਹਪਸਨ:           ਦਵਲਈ ਵਸਡਤ ਜਲਣ ਬਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਡ ਜਦਸਦਤ ਹਲਏ ਜਵਧਲਇਕ ਕਸਲਜਡਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ।
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       ਸਰਜਹਸਦ ਜਵਖਤ ਹਲਜਮਓਪਹਥਡ ਦਵਲਈ ਵਸਡਤ ਜਲਣ ਦਲ ਜਦਪਸ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

 

         ਮਸਡਡ ਗਲਜਬਸਦਗੜਲ ਦਲ ਸਸਤਲਸ ਕਲਰਲਨਲ ਨਨ ਸ ਹਰਲ ਕਕ ਘਰ ਪਰਜਤਆ

         ਜਦਦਲਡ ਤਤ ਪਰਤਕ ਸਸਤਲਸ ਦਡ ਕਲਰਲਨਲ ਜਰਪਲਰਟ ਆਈ ਸਡ ਪਲਜ਼ਕਜਟਵ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ/  ਮਸਡਡ ਗਲਜਬਸਦਗੜਲ, 06  ਮਈ :

     ਜਪਛਲਕ ਜਦਨਨ ਜਦਦਲਡ ਤਤ ਪਰਜਤਆ ਸਲਸਤਡ,               ਨਗਰ ਮਸਡਡ ਗਲਜਬਸਦਗੜਲ ਦਲ ਸਸਤਲਸ ਜਲ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਕਜਟਵ ਪਲਇਆ ਜਗਆ ਸਡ ਅਤਕ ਉਸ
     ਨਨ ਸ ਇਲਲਜ ਲਈ ਜਗਆਨ ਸਲਗਰ ਹਸਪਤਲਲ,                 ਬਨਨੜ ਜਵਖਕ ਭਕਜਜਆ ਜਗਆ ਸਡ ਤਕ ਹਹਣ ਉਹ ਕਲਰਲਨਲ ਨਨ ਸ ਮਲਤ ਦਕ ਕਕ ਵਲਪਰ ਘਰ ਪਰਤ

 ਆਇਆ ਹਹ।

      ਇਸ ਸਬਸਧਡ ਜਲਣਕਲਰਡ ਜਦਸਜਦਆਸ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਕ.        ਅਗਰਵਲਲ ਨਕ ਦਦਜਸਆ ਜਕ ਹਹਣ ਜਜਜਲਲਕ ਜਵਦਚ 12   ਐਕਜਟਵ ਕਕਸ
ਹਨ,          ਜਲ ਜਕ ਇਲਲਜ ਅਧਡਨ ਜਗਆਨ ਸਲਗਰ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਖਕ ਦਲਖਲ ਹਨ।

         ’            ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਕ ਦਦਜਸਆ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਤ ਕਲਰਲਨਲ ਤਕ ਫਜਤਹ ਪਲਉਣ ਲਈ ਸਹਰਨ ਕਡਤਕ ਗਏ ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ ਅਧਡਨ ਜਜ਼ਲਲਕ
     ਜਵਦਚ ਹਹਣ ਤਦਕ ਕਲਰਲਨਲ ਦਕ 4,584       ਸਸਪਲ ਨਹਗਕਜਟਵ ਆਏ ਹਨ ਅਤਕ ਕਹ ਦਲ 4,844     ਸਸਪਲ ਲਏ ਜਲ ਚਹਦਕਕ ਹਨ     । ਉਨਲਲਸ ਦਦਜਸਆ ਜਕ

190    ਦਡ ਜਰਪਲਰਟ ਪਸਜਡਸਗ ਹਹ         । ਉਨਲਲਸ ਦਦਜਸਆ ਜਕ ਜਜਜਲਲਕ ਜਵਦਚ ਹਹਣ ਤਦਕ 70      ਜਵਅਕਤਡ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਕਜਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਸਨ,  ਜਜਨਲਲਸ
 ਜਵਦਚਤ 58        ਜਵਅਕਤਡ ਇਲਲਜ ਉਪਰਸਤ ਘਰਲਸ ਨਨ ਸ ਪਰਤ ਚਹਦਕਕ ਹਨ।

ਕਹਪਸਨ:   ਜਗਆਨ ਸਲਗਰ ਹਸਪਤਲਲ,         ਬਨਨੜ ਤਤ ਸਸਤਲਸ ਨਨ ਸ ਜਡਸਚਲਰਜ ਕਡਤਕ ਜਲਣ ਦਲ ਜਦਦਸ।

          ਮਰਡਜ਼ ਦਕ ਠਡਕ ਹਲਣ ਬਲਰਕ ਜਲਣਕਲਰਡ ਜਦਸਦਕ ਹਲਏ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਕ. ਅਗਰਵਲਲ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
 
 

        ਪਪਲਲਸ ਵਵਲਲ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਲਕਸ਼ ਲਲ ਕਸ਼ ਵਲਹਨਲਨ ਦਲ ਚਚਜ਼ਕਸਗ
 
 
ਵਵਖ-      ਵਵਖ ਥਲਈ ਜਲਰਲ ਰਹਲ ਤਲਲਸ਼ਲ ਮਪਜ਼ਹਸਮ
 
 

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 06 ਜਜਨ
 
 
06                    ਜਜਨ ਦਸ਼ ਮਵਦਸ਼ਨਜ਼ਰ ਅਮਨ ਕਲਨਜ ਸਨ ਦਲ ਸਜ਼ਥਤਲ ਕਲਇਮ ਰਵਖਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਲਸ ਵਵਲਲ ਪਜਰਲ ਮਪਸਤਚਦਲ ਨਲਲ ਕਸਮ ਕਲਤਲ ਜ਼ਗਆ ਤਸ਼

              ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਲਕਸ਼ ਲਲ ਕਸ਼ ਵਲਹਨਲਨ ਦਲ ਚਚਜ਼ਕਸਗ ਕਲਤਲ ਗਈ ਤਸ਼ ਨਲਲ ਹਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਵਵਖ-        ਵਵਖ ਥਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਲਲਸ਼ਲ ਮਪਜ਼ਹਸਮ ਵਲ ਚਲਲਈ
ਗਈ                । ਇਨਲਲਨ ਜ਼ਵਚਲਰਲਨ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਲਸ ਮਪਖਲ ਸਪਲਮਤਲ ਅਮਨਲਤ ਕਕਡਲ ਨਸ਼ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਸ.ਪਲ. (ਜਲਨਚ) 

 ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ, ਐਸ.ਪਲ.      ਸਪਚਸ਼ਲ ਬਰਲਨਚ ਅਮਰਜਲਤ ਜ਼ਸਸਘ ਮਟਵਲਨਲ , ਐਸ. ਪਲ.     ਕਸਵਲਪਪਲਤ ਜ਼ਸਸਘ ਚਲਹਲ ਅਤਸ਼ ਐਸ.ਪਲ. (ਐਚ.)
       ਨਵਰਲਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਵਰਕ ਦਲ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਰਸ਼ਲਵਸ਼ ਸਟਸ਼ਸ਼ਨਲਨ,  ਬਵਸ ਅਵਜ਼ਡਆਨ,   ਬਲਜ਼ਲਰਲਨ ਸਮਸ਼ਤ ਵਵਖ-      ਵਵਖ ਥਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਚਚਜ਼ਕਸਗ ਕਲਤਲ

ਗਈ।
 
 

                     ਸਪਲਮਤਲ ਅਮਨਲਤ ਕਕਡਲ ਨਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਅਮਨ ਕਲਨਜ ਸਨ ਦਲ ਸਜ਼ਥਤਲ ਕਲਇਮ ਰਵਖਣ ਲਈ ਪਪਲਲਸ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਕ ਕਰ ਕਸ਼
                       ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਲ ਹਚ ਤਸ਼ ਜ਼ਕਸਸ਼ ਨਜ ਸ ਵਲ ਅਮਨ ਕਲਨਜ ਸਨ ਦਲ ਸਜ਼ਥਤਲ ਭਸਗ ਨਹਹ ਕਰਨ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਸ਼ਗਲ ਤਸ਼ ਅਜ਼ਜਹਲ ਕਰਨ ਦਲ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ
        ਵਲਲਸ਼ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਕਲਨਜ ਸਨ ਮਪਤਲਬਕ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਨਦਲ ਜਲਵਸ਼ਗਲ         ।ਉਨਲਲਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਪਰਵਜ਼ਖਆ ਦਸ਼ ਮਵਦਸ਼ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਵਵਖ

  ਵਵਖ ਥਲਈ ਸਲ.ਸਲ.ਟਲ.ਵਲ.           ਕਚਮਰਸ਼ ਲਲ ਕਸ਼ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਰਵਖਲ ਜਲ ਰਹਲ ਹਚ ਤਸ਼ 06    ਜਜਨ ਦਸ਼ ਮਵਦਸ਼ਨਜ਼ਰ ਸਲ.ਸਲ.ਟਲ.ਵਲ.   ਕਚਮਜ਼ਰਆਨ ਰਲਹਹ
      ਉਚਸ਼ਚਸ਼ ਤਤਰ ਉਉਤਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰਵਖਲ ਗਈ ।

 
 
 
ਕਚਪਸ਼ਨ:-ਐਸ.ਪਲ. (ਜਲਨਚ)              ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਦਲ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਪਪਲਲਸ ਪਲਰਟਲ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਲਕਸ਼ ਲਲ ਕਸ਼ ਚਚਜ਼ਕਸਗ ਕਰਦਲ ਹਲਈ।
 
-ਐਸ.ਪਲ.              ਸਪਚਸ਼ਲ ਬਰਲਨਚ ਅਮਰਜਲਤ ਜ਼ਸਸਘ ਮਟਵਲਨਲ ਦਲ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਪਪਲਲਸ ਰਲਣਵਲਨ ਜ਼ਵਖਸ਼ ਚਚਜ਼ਕਸਗ ਕਰਦਲ ਹਲਈ।
 
-ਐਸ.ਪਲ.          ’    ਨਵਰਲਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਵਰਕ ਦਲ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਪਪਲਲਸ ਪਲਰਟਲ ਨਲਕਸ਼ ਤਸ਼ ਚਚਜ਼ਕਸਗ ਕਰਦਲ ਹਲਈ। 
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