
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਲਨਸਲ
-  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ
-      ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਨ ਇਇਕ ਜ਼ਦਨ '  ਚ 300      ਦਨ ਕਰਰਬ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਆ ਦਰ ਕਰਤਰ ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ
-               ਬਲਹਰਲਨ ਰਲਜ ਤਤ ਆ ਕਨ ਰਜ਼ਹ ਰਹਨ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਆ ਦਰ ਸਸਚਨਲ ਜ਼ਸਹਤ ਕਸਟਰਲਲ ਰਸਮ ਨਸਬਰ 104     ਜਲਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਸਮ 01652-
229082 '   ਤਨ ਜ਼ਦਇਤਰ ਜਲਵਨ
ਮਲਨਸਲ, 6  ਜਸਨ ( ) :        ਮਮਇਖ ਮਸਤਰਰ ਪਸਜਲਬ ਕਕਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਇਲਤ ਕਲਜ਼ਵਡ 19      ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਇਠਣ ਦਨ ਮਇਦਨਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ

    ਦਰ ਸ਼ਮਰਸਆਤ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਕ         ।ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਇਲਤ ਸ਼ਇਕਰ ਮਰਰਜ਼ਲਆ ਦਰ ਤਲਲਸ਼,       ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਅਤਨ ਸ਼ਇਕਰ ਮਰਰਜ਼ਲਆ ਦਨ ਟਕਸਟ
    ਲਗਲਤਲਰ ਕਰਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ       ।ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.       ਲਲਲ ਚਸਦ ਠਕਰਲਲ ਨਨ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-

19      ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਵਚ ਮਮਹਰਲਰਆਆ ਕਤਲਰਲਆ '      ਚ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਨ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਆ,  ਜ਼ਸਹਤ ਕਰਮਚਲਰਰਆਆ,  ਆਸ਼ਲ ਸਟਲਫ਼, 
ਏ.ਐਨ.ਐਮ.,  ਸਫਲਈ ਸਨਵਕਲਆ,         ਕਕਦਰਆਆ ਆਜ਼ਦ ਦਰ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਕ।

  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.               ਠਕਰਲਲ ਨਨ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਹਲਆਮਲਰਰ ਦਰ ਸਮਰਸਆਤ ਤਤ ਲਕ ਕਨ ਹਰ ਡਲਕਟਰ ਰਣਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਰਲਏ, ਡਲ.  ਅਰਸ਼ਦਰਪ
  ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਨ ਡਲ.       ਜ਼ਵਸ਼ਵਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਦਰ ਟਰਮ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਤਤਰ '     ਤਨ ਮਲਨਸਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਦਰਆਆ ਵਇਖ-        ਵਇਖ ਸਬ ਡਵਰਜ਼ਨਲਆ ਜ਼ਵਇਚ ਜਲ ਕਨ ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ
  ਕਰ ਰਹਰ ਹਕ            ।ਉਨਲਲਆ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਟਰਮ ਦਰ ਅਣਥਇਕ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰਕਨ ਹਰ ਰਲਜ਼ ਵਇਖ-        ਵਇਖ ਸਸਸਥਲਵਲਆ ਵਇਲਤ ਇਨਲਲਆ ਦਲ ਸਨਮਲਨ ਵਰ
   ਕਰਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਕ।
                   ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਨ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਮਣ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਰਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਅਨਮਸਲਰ ਨਮਸਨਨ ਲਕਣ ਦਰ ਸਮਰਇਥਲ ਨਸ ਸ ਹਲਰ ਵਧਲਉਣ ਲਈ
  ਸਥਲਨਕ ਲਕਬਲਰਟਰਰ ਟਕਕਨਰਸ਼ਰਅਨ,  ਫਲਰਮਨਸਰ ਅਫਸਰ,        ਕਜ਼ਮਉਜ਼ਨਟਰ ਹਕਲਥ ਅਫਸਰ ਅਤਨ ਸਟਲਫ ਨਰਸਲਆ ਨਸ ਸ ਆਰ.ਟਰ.ਪਰ.ਸਰ.ਆਰ. 

           ਨਮਸਨਨ ਇਕਇਤਰ ਕਰਨ ਅਤਨ ਪਕਕ ਕਰਨ ਬਲਰਨ ਟਰਨਜ਼ਨਸਗ ਜ਼ਦਇਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਕ         ।ਉਨਲਲਆ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਮਣ ਕਜ਼ਮਉਜ਼ਨਟਰ ਹਕਲਥ ਸਸਟਰਲਆ ਦਨ
ਨਲਲ-     ਨਲਲ ਪਪਲਇਮਰਰ ਹਕਲਥ ਸਸਟਰਲਆ '        ਤਨ ਵਰ ਟਕਸਟਲਆ ਦਰ ਸ਼ਮਰਸਆਤ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਕ।
ਡਲ.           ਲਲਲ ਚਸਦ ਠਕਰਲਲ ਨਨ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸਨ ਲੜਰ ਤਜ਼ਹਤ ਅਇਜ਼ ਪਰ.ਐਚ.ਸਰ.    ਨਸਗਲ ਕਲਲਆ ਜ਼ਵਖਨ ਆਰ.ਟਰ.ਪਰ.ਸਰ.ਆਰ. 
(ਕਲਜ਼ਵਡ-19)   ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ ਕਰਤਰ ਗਈ,          ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਇਚ ਸਸਪਲ ਇਕਇਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਲਕਟਰ ਰਣਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਰਲਏ, ਡਲ.  ਅਰਸ਼ਦਰਪ

  ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਨ ਡਲ.          ਜ਼ਵਸ਼ਵਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਨ ਮਨਪਪਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਦਰ ਟਰਮ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਤਤਰ '  ਤਨ ਪਹਮਸਚਰ       । ਉਨਲਲਆ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ ਦਤਰਲਨ ਚਲਨਣ
 ਦਰਪ ਜ਼ਸਸਘ,  ਕਮਲਦਰਪ ਜ਼ਸਸਘ,  ਰਮਨਦਰਪ ਕਤਰ,            ਬਲਜਰਤ ਕਤਰ ਨਨ ਇਸ ਸਕਪਜ਼ਲਸਗ ਟਰਮ ਦਲ ਸਕਪਜ਼ਲਸਗ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਵਇਚ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਕਰਤਲ।
       ਇਸ ਮਤਕਨ ਬਲਹਰ ਤਤ ਆਏ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਰਤਨ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਆ,  ਆਸ਼ਲ ਵਰਕਰ,  ਆਆਗਣਵਲੜਰ ਵਰਕਰ,  ਗਰਭਵਤਰ ਔਰਤਲਆ,  ਮਕਡਰਕਲ

ਪਪਕਕਟਰਸਨਰ,   ਹਨਅਰ ਕਜ਼ਟਸਗ ਵਲਲਨ , ਦਲਧਰ,      ਦਮਕਲਨਦਲਰ ਅਤਨ ਸਬਜ਼ਰ ਜ਼ਵਕਰਨਤਲਵਲਆ ਸਮਨਤ 300      ਦਨ ਕਰਰਬ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਆ ਦਨ ਇਇਕ ਜ਼ਦਨ
        ਜ਼ਵਇਚ ਨਮਸਨਨ ਇਕਇਤਰ ਕਰ ਕਨ ਟਕਸਟ ਲਈ ਭਨਜਨ ਗਏ             । ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ ਦਤਰਲਨ ਜ਼ਪਸਡ ਦਰ ਪਸਚਲਇਤ ਅਤਨ ਖਲਲਸਲ ਰਸਰਲ ਨਰਜ਼ਸਸਗ ਕਲਲਜ ਨਨ

    ਵਰ ਆਪਣਲ ਪਸਰਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਇਤਲ।
  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.                 ਲਲਲ ਚਸਦ ਠਕਰਲਲ ਨਨ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਲਹਰਲਨ ਦਨਸ਼ਲਆ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਨ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਆ ਦਰ ਵਰ ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ ਕਰਤਰ ਜਲ

                      ਰਹਰ ਹਕ ਅਤਨ ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜਲ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਸਸਬਨ ਅਸਦਰ ਬਲਹਰਤ ਦਲਖਲ ਹਮਸਦਨ ਹਨ ਜਲਆ ਹਲਈ ਜ਼ਰਸਕ ਏਰਰਆ ਤਤ ਆਉਦਨ ਹਨ ਅਤਨ
       ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਵਇਚ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਰ ਲਇਛਣ ਪਲਏ ਜਲਣ '       ਤਨ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਵਰ ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ ਅਤਨ 14     ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਲ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਰਤਲ ਜਲਵਨਗਲ।

ਡਲ.             ਠਕਰਲਲ ਨਨ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਲਕਲਆ ਨਸ ਸ ਇਸ ਤਤ ਸਲਵਧਲਨ ਰਜ਼ਹਣ ਦਰ ਜ਼ਰਸਰਤ ਹਕ        ।ਉਨਲਲਆ ਅਪਰਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਘਰਤ ਬਲਹਰ
       ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮਮ ਮਲਸਕ ਦਰ ਵਰਤਤ ਕਰਨਰ ਚਲਹਰਦਰ ਹਕ,           ਇਇਕ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਤਤ ਦਸਜਨ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਦਰਜ਼ਮਆਨ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਦਸਰਰ ਬਣਲ ਕਨ

ਰਇਖਲ,   ਆਪਣਨ ਹਇਥ ਬਲਰ-     ਬਲਰ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਕਰਲ    ।ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਖਸਘ,        ਜਮਕਲਮ ਅਤਨ ਬਮਖ਼ਲਰ ਨਲਲ ਪਰੜਲਤ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਤਤ 2 
     ਮਰਟਰ ਦਰ ਦਸਰਰ ਬਣਲ ਕਨ ਰਇਖਲ।

                      ਉਨਲਲਆ ਨਲਲ ਹਰ ਲਲਕਲਆ ਨਸ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਨਕਰ ਕਲਈ ਵਰ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਤਮਹਲਡਨ ਗਲਰ ਮਮਹਇਲਨ ਜ਼ਵਚ ਬਲਹਰਲਨ ਰਲਜ ਤਤ ਆ ਕਨ
           ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਰਹਲ ਹਲਵਨ ਤਲਆ ਉਸ ਦਰ ਸਸਚਨਲ ਜ਼ਸਹਤ ਕਸਟਰਲਲ ਰਸਮ ਨਸਬਰ 104     ਜਲਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਸਮ 01652-229082 '   ਤਨ ਜ਼ਦਇਤਰ

ਜਲਵਨ।
     ਇਸ ਮਤਕਨ ਸਰਪਸਚ ਸ਼ਪਰ ਪਰਮਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸ਼ਪਰ ਹਰਦਰਪ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸ਼ਪਰ ਪਪਦਰਪ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸ਼ਪਰ ਮਨਦਰਪ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸ਼ਪਰ ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਕਮਮਲਰ, ਕਮਲਜ਼ਵਸਦਰ

ਕਤਰ,   ਸ਼ਪਰ ਜਇਗਲ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸ਼ਪਰ ਅਵਤਲਰ ਜ਼ਸਸਘ,    ਸ਼ਪਰ ਬਜ਼ਲਹਲਰ ਜ਼ਸਸਘ ਬਰਨਲ,  ਸਮਸਹ ਆਰ.ਐਮ.ਪਰ,   ਸਮਸਹ ਆਸ਼ਲ ਵਰਕਰ,  ਆਆਗਣਵਲੜਰ
  ਵਰਕਰ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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