
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

       ਸਰਬਬਤ ਦਲ ਭਲਲ ਚਚਰਰਟਟਬਲ ਟਰਬਸਟ ਮਚਨਜ਼ਜਸਗ ਟਰਬਸਟਰ ਡਲ. ਐਸ.ਪਰ.      ਓਬਰਲਏ ਨਟ ਕਰਤਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਲਲਇਨ ਜ਼ਵਖਟ
  ਲਚਬ ਦਲ ਉਦਘਲਟਨ

           ਲਚਬ ਦਟ ਖਪਲਣ ਨਲਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਨਰ ਸ ਜ਼ਮਲਟਗਰ ਹਲਰ ਵਰ ਮਜਬਰਤਰ - ਐਸ.ਪਰ. ਜਲਲ ਲ

 ਰਰਪਨਗਰ 05  ਜਰਨ -        ਸਰਬਬਤ ਦਲ ਭਲਲ ਚਚਰਰਟਟਬਲ ਟਰਬਸਟ ਮਚਨਜ਼ਜਸਗ ਟਰਬਸਟਰ ਡਲ. ਐਸ.ਪਰ.   ਓਬਰਲਏ ਵਲਲ
                 ਇਬਕ ਹਲਰ ਬਹਪਤ ਵਬਡਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਰਦਟ ਹਲਏ ਰਲਪੜ ਜ਼ਜ਼ਲਟ ਦਟ ਪਪਜ਼ਲਸ ਲਲਇਨ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਬਚ ਇਕ ਲਚਬ ਦਲ

          ਉਦਘਲਟਨ ਕਰਤਲ ਗਇਆ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਬਚ ਸਚਮਰ ਆਟਲ ਐਨਰਲਲਇਜਰ ਮਸ਼ਰਨ ਜ਼ਦਬਤਰਆ ਗਈਆ     । ਇਸ ਮਲਕਟ ਤਟ ਡਲ. 
ਐਚ.     ਐਨ ਸ਼ਰਮਲ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ , ਡਲ.   ਅਰਰਨ ਗਪਪਤਲ ਐਸ.ਪਰ.       ਹਚਡ ਕਪਆਟਰ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜਗਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜਲਲ ਲ ਪਰ. 
ਪਰ.          ਐਸ ਸਪਪਰਰਡਡਟ ਪਪਜ਼ਲਸ ਅਤਟ ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਲ ਸਲਰਲ ਸਟਲਫ ਮਲਜਰਦ ਸਨ        ।ਇਸ ਲਚਬ ਜ਼ਵਬਚ ਜ਼ਜਹੜਲ ਪਪਰਟ ਸ਼ਰਰਰ ਦਲ

    ਬਬਲਡ ਟਚਸਟ ਬਜ਼ਲਰ ਜ਼ਵਬਚ 3200/-         ਦਲ ਹਪਸਦਲ ਹਚ ਉਹਰ ਟਚਸਟ ਇਸ ਲਚਬ ਜ਼ਵਬਚ 300/-    ਦਲ ਹਲਵਟਗਲ ਅਤਟ
ਇ.ਸਰ.ਜਰ.  ਜ਼ਸਰਫ 15/-   ਰਪਪਏ ਦਲ ਹਲਵਟਗਰ        ।ਇਹ ਸਲਰਟ ਟਚਸਟ ਬਜ਼ਲਰ ਦਟ ਰਟਟਲਟ ਤਲ 10%    ਰਟਟ ਤਟ ਕਰਤਟ ਜਲਣਗਟ

    ।ਇਹ ਲਚਬ ਉਉਥਟ ਰਜ਼ਹਸਦਟ 1100             ਪਪਜ਼ਲਸ ਸਟਲਫ ਅਤਟ ਉਹਨਲਟ ਦਰ ਫਚਮਲਰ ਵਲਸਤਟ ਅਤਟ ਆਮ ਜਨਤਲ ਵਰ ੳਪਬਥਟ ਜਲ
    ਕਟ ਟਚਸਟ ਕਰਵਲ ਸਕਦਰ ਹਚ               ।ਇਹ ਲਚਬ ਨਲ ਪਸ਼ਲਜ਼ਫਟ ਨਲ ਲਲਸ ਤਟ ਚਲਟਗਰ ।ਇਸ ਮਲਕਟ ਤਟ ਪਪਜ਼ਲਸ ਸਟਲਫ ਅਤਟ ਡਲ. 

ਐਚ.      ਐਨ ਸ਼ਰਮਲ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਟ ਡਲ. ਐਸ.  ਪਰ .         ਜ਼ਸਸਘ ਓਬਰਲਏ ਜਰ ਦਲ ਬਹਰਤ ਬਹਪਤ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਤਲ ਅਤਟ
         ਇਹਨਲਟ ਵਲਲ ਕਰਤਟ ਜਲ ਰਹਟ ਕਸਮਲ ਦਰ ਸ਼ਲਲਯਲ ਕਰਤਰ ।ਡਲ. ਐਸ.ਪਰ.        ਜ਼ਸਸਘ ਓਬਰਲਏ ਨਟ ਦਬਜ਼ਸਆ ਕਰ ਇਸ ਲਚਬ

           ਜ਼ਵਬਚ ਹਲਰ ਜ਼ਜਹੜਟ ਸਮਲਨ ਦਰ ਜ਼ਰਰਰਤ ਹਲਵਟਗਰ ਉਹਨਲਟ ਦਰ ਪਰਰਤਰ ਕਰਣਗਟ       । ਇਸ ਟਰਬਸਟ ਵਲਲ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਬਚ 32
       ਲਚਬ ਖਲਲਣ ਦਲ ਟਰਚਲਟ ਹਚ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਬਚ 16     ਖਲਲ ਚਪਕਰਆਟ ਹਨ ਅਤਟ 17     ਲਚਬ ਰਲਪੜ ਜ਼ਵਬਚ ਖਲਲਰ ਗਈ  ।ਇਸ

     ਟਰਬਸਟ ਵਲਲ ਪਰਰਟ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਬਚ 98     ਡਲਇਲਸਰਸ ਯਰਨਟ ਚਲ ਰਹਟ ਹਨ।

  ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਐਸ.ਪਰ.                ਹਚਡ ਕਪਆਟਰ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜਗਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜਲਲ ਲ ਨਟ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਲਚਬ ਦਰ ਸ਼ਪਰਰਰਆਤ ਦਟ ਨਲਲ
                 ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਬਲਲ ਸ਼ਪਰਰ ਕਰਤਟ ਗਏ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਨਰ ਸ ਹਲਰ ਵਰ ਮਜਬਰਤਰ ਜ਼ਮਲਟਗਰ ਅਤਟ ਇਸ ਲਚਬਲਰਲਟਰਰ ਦਟ ਜ਼ਵਬਚ
       ਸਸਤਟ ਰਟਟਲਟ ਨਲਲ ਮਰਰਜ ਆਪਣਲ ਟਚਸਟ ਕਰਵਲ ਸਕਣਗਟ            । ਇਸ ਮਲਕਟ ਤਟ ਟਰਬਸਟ ਦਟ ਵਬਖ ਵਬਖ ਮਚਬਰ ਮਦਜਰਦ ਸਨ

।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

-  ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ;      ਹਹਣ ਤਤਕ ਲਏ ਗਏ ਸਸਪਲਲਲ `  ਚਚ 4228     ਜਵਅਕਤਤਆਲ ਦਦ ਸਸਪਲ ਆਏ ਨਨਗਦਜਟਵ

- 60    ਜਵਅਕਤਤਆਲ ਨਦ ਕਲਰਲਨਲ `   ਤਦ ਪਲਈ ਫਜਤਹ

ਰਰਪਨਗਰ, 5  ਜਰਨ :                 ਜਡਪਟਤ ਕਜਮਸ਼ਲਰ ਸ਼ਸ਼ਤਮਤਤ ਸਲਨਲਲਤ ਜਗਰਤ ਨਦ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਜਜਲਲਦ ਜਵਤਚ ਹਹਣ ਤਤਕ ਲਏ ਗਏ ਸਸਪਲਲਲ ਜਵਚਚ
3724        ਜਵਅਕਤਤਆਲ ਦਦ ਸਸਪਲ ਨਨਗਦਜਟਵ ਆਏ ਹਨ ਅਤਦ 60        ਜਵਅਕਤਤਆਲ ਨਦ ਕਲਰਲਨਲ ਜਖਲਲਫ ਫਜਤਹ ਪਲ ਲਈ ਹਨ    । ਉਨਲਲਲ ਜਕਹਲ

    ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ `  ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ`           ਤਜਹਤ ਜਜਤਥਦ ਕਹਆਰਨਟਤਨ ਜਵਅਕਤਤਆਲ ਨਰ ਸ ਕਲਵਲ ਐਪ ਡਲਊਨਲਲਡ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜਰਹਲ
ਹਨ,      ਉਥਦ ਮਲਸਕ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਉਣ ਦਦ ਨਲਲ-    ਨਲਲ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਲ `          ਤਦ ਥਹਤਕਣ ਵਲਜਲਆਲ ਨਰ ਸ ਜ਼ਹਰਮਲਨਲ ਵਤ ਕਤਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਨ   । ਉਨਲਲਲ

         ਅਪਤਲ ਕਰਜਦਆਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਲਲਗ ਰਲਹਹ ਫਨਲਦਲ ਹਨ,       ਇਸ ਲਈ ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਤ ਬਰਕਰਲਰ ਰਤਖਜਦਆਲ ਮਲਸਕ, 
  ਸਨਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਦ ਸਮਮ-  ਸਮਮ `  ਤਦ 20       ਸਨਜਕਸਡ ਤਤਕ ਹਤਥ ਧਲਣਦ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਏ ਜਲਣ।

       ਜਡਪਟਤ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਹਹਣ ਤਤਕ 4228    ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ,   ਜਜਨਲਲਲ ਜਵਚਚ 3724      ਸਸਪਲ ਨਨਗਦਜਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਹਨ ।
     ਉਨਲਲਲ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਹਹਣ ਤਤਕ 71     ਪਲਜ਼ਤਜਟਵ ਕਦਸ ਸਲਹਮਣਦ ਆਏ ਹਨ,         ਉਨਲਲਲ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਜਗਆਨ ਸਲਗਰ ਮਨਡਤਕਲ ਸਸਟਰ ਬਨਰੜ
   ਜਵਖਦ ਚਲ ਰਹਦ 10                 ਐਕਜਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਪਜ਼ਜਟਵ ਜਵਅਕਤਤਆ ਇਲਲਜ ਜਵਚਚ ਅਤਜ ਇਤਕ ਜਪਸਡ ਝਤਜ ਜਨਵਲਸਤ ਠਤਕ ਹਲ ਕਦ ਘਰ ਪਰਤ

       ਆਇਆ ਹਨ ਇਸ ਤਰਲਲਲ ਨਲਲ ਹਹਣ ਕਹ ਤਲ 60       ਜਵਅਕਤਤਆਲ ਨਦ ਕਰਲਨਲ ਤਦ ਫਜਤਹ ਪਲਈ ਹਨ।
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