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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਜਲਲਲ ਜਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਲਰਲਨਲ ਦਲ 74 ਸਵਕਕ ਮਰਕਜਲਜ ਦਲ ਕਕਤਲ ਜਗਆ ਟਟਸਟ : ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ
62 ਸਵਕਕ ਮਰਕਜਲਜ ਦਕ ਜਰਪਲਰਟ ਆਈ ਨਟ ਗਲਜਟਵ, 10 ਦਕ ਜਰਪਲਰਟ ਪਪਜਡਸਗ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 09 ਅਪਪਟਲ :
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਜਜਲਲਲ ਜਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ 74 ਸਵਕਕ ਮਰਕਜਲਜ ਦਲ ਸਪਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਜਨਲ ਲਜ ਜਵਵਚਚ 64
ਮਰਕਜਲਜ ਦਕ ਜਰਪਲਰਟ ਆ ਚਹਵਕਕ ਹਟ ਅਤਲ ਬਲਕਕ 10 ਸਵਕਕ ਮਰਕਜਲਜ ਦਕ ਜਰਪਲਰਟ ਆਉਣਕ ਬਲਕਕ ਹਟ। ਇਸ ਗਵਲ ਦਕ ਜਲਣਕਲਰਕ
ਜਦਸਜਦਆਜ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਲ. ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ 62 ਮਰਕਜਲਜ ਦਕ ਜਰਪਲਰਟ ਨਟ ਗਲਜਟਵ ਆਈ ਹਟ ਜਦਚ ਜਕ 02
ਮਰਕਜਲਜ ਦਕ ਜਰਪਲਰਟ ਜਪਛਲਲ ਜਦਨਨ ਪਲਜਲਜਟਵ ਆਈ ਸਕ। ਉਨਲ ਲਜ ਦਵਜਸਆ ਜਕ 2 ਪਲਜਲਜਟਵ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਮਰਕਜ ਜਦਵਲਕ ਤਚ 32
ਲਲ ਕਲਜ ਨਲਲ ਆਏ ਸਨ।
ਉਨਲ ਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਚ ਇਹ ਸਲਰਲ ਲਲ ਕਲਜ ਨਨ ਸ ਟਰਲਸ ਕਰਕਲ 14 ਜਦਨਲਜ ਲਈ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਕਰ ਜਦਵਤਲ ਜਗਆ ਸਕ। ਉਨਲ ਲਜ
ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਪਲਜਜਟਵ ਆਉਣ ਵਲਲਲ 2 ਮਰਕਜਲਜ ਦਲ 145 ਕਲਲ ਜ ਕਸਟਟਕਟ ਜਵਅਕਤਕਆਜ ਨਨ ਸ ਵਕ ਟਪ ਲਸ ਕਰਕਲ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਕਰ
ਜਦਵਤਲ ਜਗਆ ਹਟ l ਉਨਲ ਲਜ ਜਕਹਲ ਜਕ ਅਵਜ ਵਕ ਇਨਲ ਲ ਦਲ ਕਲਲ ਜ ਕਸਟਟਕਟ ਜਵਵਚਚ 10 ਨਵਵ ਸਪਪਲ ਜਲਜਚ ਲਈ ਭਲਜਲ ਗਏ ਹਨ ਜਜਨਲ ਲਜ
ਦਕ ਜਰਪਲਰਟ ਆਉਣਕ ਬਲਕਕ ਹਟ
ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਘਰਲਜ ਜਵਵਚ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਕਕਤਲ ਗਏ ਜਵਅਕਤਕਆਜ ਨਨ ਸ ਸਖਤ ਹਦਲਇਤਲਜ ਜਦਵਤਕਆਜ ਗਈਆਜ ਹਨ
ਜਕ ਉਹ ਆਪਣਲ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਦਲ ਸਮਵ ਦਦਰਲਨ ਆਪਣਲ ਘਰਲਜ ਤਵਕ ਹਕ ਸਕਮਤ ਰਜਹਕਲ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਦਲ ਜਨਯਮਲਜ ਦਕ ਪਲਲਣਲ
ਕਰਨ। ਉਨਲ ਲਜ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਲਕਰ ਕਲਈ ਵਕ ਜਵਅਕਤਕ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਦਲ ਜਨਯਮਲਜ ਦਕ ਪਲਲਣਲ ਨਹਨ ਕਰਦਲ ਤਲਜ ਉਸ ਜਵਰਹਵਧ ਸਖਤ
ਕਲਨਨ ਸਨਕ ਕਲਰਵਲਈ ਕਕਤਕ ਜਲਵਲਗਕ।
ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਲ ਜਜਜਲਲਲ ਦਲ ਵਵਖ-ਵਵਖ ਜਪਸਡਲਜ ਦਲ ਸਰਪਸਚਲਜ ਨਨ ਸ ਅਪਕਲ ਕਕਤਕ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣਲ ਜਪਸਡਲਜ ਜਵਵਚ ਪਸਜਲਬ ਤਲ ਬਲਹਰਕ
ਸਨਜਬਆਜ ਤਚ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਜਵਅਕਤਕਆਜ ਦਕ ਸਨਚਨਲ ਪਪਸਲਸਨ, ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਜਲਜ ਪਹਜਲਸ ਜਵਭਲਗ ਨਨ ਸ ਦਲਣ। ਡਲ. ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ
ਜਕਹਲ ਜਕ ਹਰਲਕ ਜਵਅਕਤਕ ਨਨ ਸ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਚ ਜਲਰਕ ਜਦਸਲ ਜਨਰਦਲਸਲਜ ਦਕ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਕ ਚਲਹਕਦਕ ਹਟ ਅਤਲ ਆਪਣਲ ਘਰਲਜ ਜਵਵਚ
ਰਜਹਸਜਦਆਜ ਹਕ ਆਪਣਲ ਪਜਰਵਲਰ ਅਤਲ ਸਮਲਜ ਦਕ ਭਲਲਈ ਲਈ ਸਲਚਣਲ ਚਲਹਕਦਲ ਹਟ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਨਆਆਇਕ ਅਜਧਕਲਰਰਆਆ ਤਤ ਸਟਲਫ ਨਤ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਕਲਜਵਡ ਰਲਹਤ ਫਸਡ ਜਵਮਚ ਕਰਰਬ 2.23 ਲਮਖ ਰਮਪਏ ਜਦਮਤਤ
ਜਜਜਲਲਤ ਦਤ ਲਲ ਕਲਆ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਰ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਰਮਖਣ ਦਰ ਕਰਤਰ ਅਪਰਲ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 09 ਅਪਪਪਲ :
ਕਲਜਵਡ-19 ਜਵਰਮਮਧ ਲੜਰ ਜਲ ਰਹਰ ਜਸਗ ਜਵਮਚ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਉਜਦਆਆ ਜਜਜਲਲ ਲ ਤਤ ਸਪਸਨ ਜਮਜ ਸਪਰ ਜਨਰਭਓ ਜਸਸਘ ਜਗਮਲ ਦਰ
ਅਗਵਲਈ ਜਵਮਚ ਸਮਨਹ ਜਮਜਲਆ ਤਤ ਸਟਲਫ ਨਤ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਕਲਜਵਡ ਰਲਹਤ ਫਸਡ ਜਵਮਚ ਕਰਰਬ 02 ਲਮਖ 23 ਹਜਲਰ ਰਮਪਏ ਜਦਮਤਤ
ਹਨ।
ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜਦਸਜਦਆਆ ਸਪਰ ਆਸਰਸ ਕਮ ਮਲਰ ਬਲਆਸਲ, ਜਸਵਲ ਜਮਜ ਸਰਨਰਅਰ ਡਵਰਜਨ ਨਤ ਜਕਹਲ ਜਕ ਨਲ ਵਤਲ ਕਲਰਲਨਲ
ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਪਪਦਲ ਹਲਈ ਸਜਥਤਰ ਦਲ ਸਲਹਮਣਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਤਕ ਵਰਗ ਦਤ ਲਲ ਕਲਆ ਦਲ ਸਜਹਯਲਗ ਬਹਮਤ ਜਰਨਰਰ ਹਪ ਅਤਤ
ਇਸ ਮਮਸਕਲ ਘੜਰ ਜਵਮਚ ਕਲਰਲਨਲ ਜਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜਵਮਚ ਇਹ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਇਆ ਜਗਆ ਹਪ I ਉਨਲ ਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਲਨਨ ਸ ਸਲਜਰਆਆ ਨਨ ਸ
ਇਸ ਜਬਮਲਰਰ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਦਲ ਜਵਸਤਸ ਜਧਆਨ ਰਮਖਣਲ ਚਲਹਰਦਲ ਹਪ ਅਤਤ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਮਲਤ ਦਮਸਰਆਆ
ਸਲਵਧਲਨਰਆਆ ਦਰ ਵਰਤਤ ਕਰਨ ਨਨ ਸ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣਲ ਚਲਹਰਦਲ ਹਪ।
ਸਪਰ ਬਲਆਸਲ ਨਤ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਜਜਲਲ ਲ ਤਤ ਸਪਸਨ ਜਮਜ ਸਪਰ ਜਨਰਭਓ ਜਸਸਘ ਜਗਮਲ ਵਮਲਤ ਸਮਨਹ ਜਨਆਆਇਕ ਅਜਧਕਲਰਰਆਆ ਤਤ ਸਟਲਫ ਨਨ ਸ
ਇਸ ਮਮਸਕਲ ਘੜਰ ਜਵਮਚ ਆਪਣਲ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਉਣ ਲਈ ਪਪਤਰਤ ਕਰਤਲ ਜਗਆ ਸਰ, ਜਜਸ ਸਦਕਲ ਇਹ ਉਪਰਲਲਲ ਕਰਤਲ ਹਪ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਮਮਛਛ ਫਲਰਮ ਬਲਗੜਛਆਆ ਤਤ ਮਮਛਛ ਪਪਸਗ ਦਛ ਸਪਲਲਈ ਸਵਵਰਵ 09:00 ਵਜਵ ਤਤ ਸਲਮ 05:00 ਵਜਵ ਤਮਕ ਹਲਵਵਗਛ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 09 ਅਪਪਪਲ :
ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਪਜਜਸਟਰਵਟ ਸਪਛਮਤਛ ਅਸਜਮਪਤ ਕਕਰ ਜਗਮਲ ਨਵ ਫਕਜਦਲਰਛ ਜਲਬਤਲ ਸਸਘਤਲ 1973 ( 2 ਆਫ 1974) ਐਕਟ ਦਛ ਧਲਰਲ
144 ਅਧਛਨ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਜਜਲਲਵ ਜਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਪ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਗਲਏ ਕਰਜਫਊ ਜਵਮਚ ਕਕ ਝ ਹਲਰ ਛਲਟ
ਦਵਣ ਦਵ ਹਕਕਮ ਜਲਰਛ ਕਛਤਵ ਹਨ। ਜਲਰਛ ਕਛਤਵ ਹਕਕਮਲਆ ਅਨਕ ਸਲਰ ਮਮਛਛ ਫਲਰਮ ਬਲਗੜਛਆਆ ਤਤ ਮਮਛਛ ਪਪਸਗ ਦਛ ਸਪਲਲਈ ਸਵਵਰਵ
09:00 ਵਜਵ ਤਤ ਸਲਮ 05:00 ਵਜਵ ਤਮਕ ਹਲਵਵਗਛ।ਸਹਲਇਕ ਡਲਇਰਪਕਟਰ ਮਮਛਛ ਪਲਲਣ ਜਵਭਲਗ ਮਮਛਛ ਪਪਸਗ ਦਛ ਸਪਲਲਈ
ਸਬਸਧਛ ਪਪਵਲਨਗਛ ਇਹ ਧਸਦਲ ਕਰਨ ਵਲਜਲਆਆ ਨਪ ਸ ਅਪਣਵ ਪਮਧਰ ’ਤਵ ਜਲਰਛ ਕਰਨਗਵ ਅਤਵ ਇਹ ਵਛ ਯਕਛਨਛ ਬਣਲਉਣਗਵ ਜਕ ਮਮਛਛ
ਪਪਸਗ ਦਛ ਸਪਲਲਈ ਸਮਮ ਇਕਮਠ ਨਲ ਹਲਣ ਜਦਮਤਲ ਜਲਵਵ।
ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਪਜਜਸਟਰਵਟ ਨਵ ਮਧਪ ਮਮਖਛ ਪਲਲਕਲਆ ਨਪ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਛਤਛ ਹਪ ਜਕ ਸਜਹਦ ਦਛ ਸਪਲਲਈ ਅਤਵ ਮਮਖਛ ਫਲਰਮਲਆ ਦਛ ਸਲਆਭ ਸਸਭਲਲ
ਦਲ ਕਸਮ ਸਵਵਰਵ 09:00 ਵਜਵ ਤਤ ਸਲਮ 05:00 ਵਜਵ ਤਮਕ ਕਛਤਲ ਜਲਵਵ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜਰਪਰਛ ਵਸਤਲਆ ਤਵ ਸਵਵਲਵਲਆ ਲਈ ਢਲਆ
ਢਲਆਈ ਜਵਮਚ ਲਮਗਵ ਹਲਏ ਵਲਹਨਲਆ ਦਛ ਜਰਪਵਅਰ ਦਛਆਆ ਵਰਕਸਲਪਲਆ/ਸਪਵਅਰ ਪਲਰਟਸ ਦਛਆਆ ਦਕ ਕਲਨਲਆ ਸਵਵਰਵ 07:00 ਵਜਵ ਤਤ
ਦਕ ਪਜਹਰ 12:00 ਵਜਵ ਤਮਕ ਹਛ ਖਕਲਣਗਛਆਆ ਅਤਵ ਵਲਹਨਲਆ ਦਛ ਜਰਪਵਅਰ ਵਰਕਸਲਪ ਦਵ ਅਸਦਰ ਹਛ ਕਛਤਛ ਜਲਵਵਗਛ।
ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਪਜਜਸਟਰਵਟ ਨਵ ਹਕਕਮ ਜਦਮਤਵ ਹਨ ਜਕ ਕਰਜਫਊ ਪਲਸ ਜਲਰਛ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ
ਵਪਬਸਲਈਟ https://epasscovid19.pais.net.in/ ’ਤਵ ਆਨ ਲਲਈਨ ਅਪਲਲਈ ਕਛਤਲ ਜਲਵਵ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਕਲਜਵਡ-19 ਜਵਰਰਰਧ ਲੜਲਈ ਜਵਰਚ ਨਨ ਜਵਲਨਲਨ ਦਲ ਸਜਹਯਲਗ ਸਲਲਘਲਯਲਗ : ਡਡ.ਸਡ.
ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸਨਰ ਤਤ ਜਜਜਲਲ ਲ ਪਰਜਲਸ ਮਰਖਡ ਨਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਕਡਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਉਪਰਲਜਲਆਨ ਦਲ ਜਲਇਜਲ ਲਲ ਣ
ਲਈ ਵਰਖ-ਵਰਖ ਜਪਸਡਲਨ ਦਲ ਕਡਤਲ ਦਨਰਲ
ਜਡਊਟਡ ’ਦਤ ਰਹਤ ਸਟਲਫ ਤਤ ਪਰਜਲਸ ਜਵਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਜਦਰਤਤ ਮਲਸਕ ਤਤ ਜਬਸਕਰ ਰਟ
ਜਪਸਡਲਨ ’ਚ ਨਲਕਤ ਲਗਲ ਰਹਤ ਨਨ ਜਵਲਨਲਨ ਦਡ ਕਡਤਡ ਹਹਸਲਲ ਅਫਜਲਈ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 09 ਅਪਪਲਲ :
ਕਲਜਵਡ-19 ਜਵਰਰਰਧ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਰਲਤ ਲੜਡ ਜਲ ਰਹਡ ਲੜਲਈ ਜਵਰਚ ਜਜਥਤ ਹਰਤਕ ਵਰਗ ਦਤ ਲਲ ਕਲਨ ਵਰਲਤ ਭਰਵਲਨ ਸਜਹਯਲਗ
ਜਦਰਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਲ ਉਥਤ ਨਨ ਜਵਲਨ ਵਰਗ ਵਰਲਤ ਵਰਖ-ਵਰਖ ਸਥਲਨਲਨ ’ਤਤ ਨਲਕਤ ਲਗਲ ਕਤ ਜਲ ਯਲਗਦਲਨ ਜਦਰਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਲ ਉਹ
ਸਲਲਘਲਯਲਗ ਹਲ ਜਕਉਜਕ ਇਸ ਜਬਮਲਰਡ ਨਨ ਸ ਸਲਨਝਤ ਯਤਨਲਨ ਨਲਲ ਹਡ ਮਲਤ ਜਦਰਤਡ ਜਲ ਸਕਦਡ ਹਲ । ਇਨਲ ਲਨ ਜਵਚਲਰਲਨ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ
ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਡਮਤਡ ਅਸਜਮਪਤ ਕਨਰ ਜਗਰਲ ਨਤ ਜਜਜਲਲ ਲ ਪਰਜਲਸ ਮਰਖਡ ਸਪਡਮਤਡ ਅਮਨਡਤ ਕਹਡਲ ਦਤ ਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ
ਕਲਰਨ ਪਲਦਲ ਹਲਈ ਸਜਥਤਡ ਦਲ ਜਲਇਜਲ ਲਲ ਣ ਲਈ ਵਰਖ-ਵਰਖ ਥਲਵਲਨ ਦਲ ਦਨਰਲ ਕਰਨ ਉਪਰਸਤ ਗਰਲਬਲਤ ਕਰਜਦਆਨ ਕਡਤਲ।
ਉਨਲ ਲਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਜਵਡ-19 ਕਲਰਨ ਪਲਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਲਤ ਨਲਲ ਨਜਜਰਠਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਰਲਤ ਵਰਡਤ ਪਰਧਰ ’ਤਤ ਉਪਰਲਲਤ
ਕਡਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ ਤਲਨ ਜਲ ਇਸ ਮਹਲਨਮਲਰਡ ਨਨ ਸ ਫਲਲਣ ਤਤ ਰਲਜਕਆ ਜਲ ਸਕਤ। ਉਨਲ ਲਨ ਇਸ ਮਨਕਤ ਨਲਕਤ ਲਗਲ ਰਹਤ ਵਲਸਟਡਅਰਲਨ ਤਤ
ਪਰਜਲਸ ਜਵਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਅਤਤ ਜਬਸਕਰ ਰਟ ਜਦਰਤਤ ਅਤਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜਵਰਰਰਧ ਲੜਡ ਜਲ ਰਹਡ ਜਸਗ ਜਵਰਚ ਪਪਸਲਸਨ ਨਨ ਸ ਸਜਹਯਲਗ
ਦਤ ਰਹਤ ਵਲਸਟਡਅਰਲਨ ਦਲ ਜਵਸਤਸ ਤਨਰ ’ਤਤ ਧਸਨਵਲਦ ਵਡ ਕਡਤਲ।
ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸਨਰ ਨਤ ਜਪਸਡਲਨ ਜਵਰਚ ਨਲਕਤ ਲਗਲ ਰਹਤ ਵਲਸਟਡਅਰਲਨ ਦਡ ਹਨਸਲਲ ਅਫਜਲਈ ਕਰਜਦਆਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਲਲ ਕਲਨ ਨਤ
ਹਮਤਸਲਨ ਹਰਤਕ ਮਰਸਕਲ ਦਲ ਡਟ ਕਤ ਸਲਹਮਣਲ ਕਡਤਲ ਹਲ। ਉਨਲ ਲਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਰਲਤ ਨਲਗਜਰਕਲਨ ਦਡ ਸਹਨਲਤ ਲਈ
ਪਰਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਡਤਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤਤ ਆਮ ਲਲ ਕਲਨ ਦਡ ਸਹਨਲਤ ਨਨ ਸ ਮਰਰਖ ਰਰਖ ਕਤ ਉਨਲ ਲਨ ਦਡ ਜਰਨਰਤ ਦਲ ਸਮਲਨ ਉਨਲ ਲਨ ਦਤ ਘਰਲਨ ਤਰਕ
ਪਹਰਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਲ।
ਸਪਡਮਤਡ ਜਗਰਲ ਨਤ ਜਜਜਲਲਤ ਦਤ ਲਲ ਕਲਨ ਨਨ ਸ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜਕ ਕਲਜਵਡ-19 ਦਡ ਚਤਨ ਨਨ ਸ ਤਲੜਨ ਲਈ ਸਲਸਲ ਜਡਸਟਟਸ ਬਣਲ ਕਤ ਰਰਖਣਲ
ਬਹਰਤ ਜਰਨਰਡ ਹਲ । ਇਸ ਲਈ ਹਰਤਕ ਜਵਅਕਤਡ ਤਤ ਘਰਟ ਤਤ ਘਰਟ ਇਰਕ ਮਡਟਰ ਦਡ ਦਨ ਰਡ ਬਣਲ ਕਤ ਰਰਖਡ ਜਲਵਤ। ਉਨਲ ਲਨ ਇਹ ਵਡ
ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਰਜਫਊ ਦਨਰਲਨ ਆਪਣਤ ਘਰਲਨ ਜਵਰਚ ਹਡ ਰਹਲ ਅਤਤ ਜਬਨਲਨ ਜਕਸਤ ਐਮਰਜਸਸਡ ਦਤ ਘਰਤ ਨਲ ਬਲਹਰ ਜਨਕਜਲਆ ਜਲਵਤ।
ਉਨਲ ਲਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਖਸਘਦਤ ਜਲਨ ਜਛਰਕਦਤ ਸਮਮ ਆਪਣਲ ਮਨਸਹ ਤਤ ਨਰਕ ਰਰਮਲਲ ਨਲਲ ਢਰਕ ਕਤ ਰਰਜਖਆ ਜਲਵਤ। ਆਪਣਤ ਹਰਥਲਨ ਨਨ ਸ ਵਲਰ-ਵਲਰ
ਸਲਬਣ ਤਤ ਪਲਣਡ ਨਲਲ ਘਰਟ ਤਤ ਘਰਟ 20 ਸਜਕਸਟ ਤਰਕ ਧਲਇਆ ਜਲਵਤ ਜਲਨ ਸਲਨਤਟਲਈਜਰ ਨਲਲ ਸਲਫ ਕਡਤਲ ਜਲਵਤ।
ਕਲਪਸਨ: ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਡਮਤਡ ਅਸਜਮਪਤ ਕਨਰ ਜਗਰਲ ਤਤ ਜਜਜਲਲ ਲ ਪਰਜਲਸ ਮਰਖਡ ਸਪਡਮਤਡ ਅਮਨਡਤ ਕਹਡਲ, ਜਪਸਡ ਮਸਡਲਫਲ ਜਵਖਤ
ਨਲਕਤ ਤਤ ਜਡਊਟਡ ਦਤ ਰਹਤ ਵਲਸਟਡਅਰਲਨ ਨਲਲ ਗਰਲਬਲਤ ਕਰਦਤ ਹਲਏ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਖ਼ਲਲਸਲ ਏਡ ਨਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਨ ਟਲਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਹਦਲਦ ਦਹ ਧਰਤਹ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਲਈ ਜ਼ਦਦਤਹਆਦ 90 ਪਹ.ਪਹ.ਈ. ਜ਼ਕਦਟਲਦ
ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਸ. ਕਕ ਲਜਹਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਖ਼ਲਲਸਲ ਏਡ ਦਲ ਕਹਤਲ ਧਸਨਵਲਦ
ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ ਜ਼ਵਦਚ ਲਲ ਕਲਦ ਤਨ ਵਦਖ ਵਦਖ ਸਸਸਥਲਵਲਦ ਵਦਲਲ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਰਹਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 09 ਅਪਪਪਲ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਜਦਥਨ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਕ ਕਰ ਕਨ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਹ ਹਪ, ਉਥਨ ਵਦਖ ਵਦਖ ਸਸਸਥਲਵਲਦ ਜ਼ਵਦਚ
ਇਸ ਜਸਗ ਜ਼ਵਦਚ ਵਦਧ ਚੜਲ ਕਨ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲ ਰਹਹਆਦ ਹਨ। ਸਲਰਹ ਦਕ ਨਹਆਦ ਜ਼ਵਦਚ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਹ ਦਨ ਖਲਤਮਨ ਤਨ ਲਲ ਕਲਦ ਦਹ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਜ਼ਵਦਚ ਅਜ਼ਹਮ ਰਲਲ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਹ ਕਕਮਲਦਤਰਹ ਸਸਸਥਲ ਖ਼ਲਲਸਲ ਏਡ ਨਨ ਸ਼ਹਹਦਲਦ ਦਹ ਧਰਤਹ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਨ ਸ 90 ਪਹ.ਪਹ.ਈ.
(ਪਰਸਨਲ ਪਪਲਟਪਕਜ਼ਟਵ ਇਜ਼ਕਉਪਮਮਟ) ਜ਼ਕਦਟਲਦ ਭਨਜਹਆਦ ਹਨ, ਜਲ ਜ਼ਕ ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਸ. ਕਕ ਲਜਹਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਹ
ਕਸਪਲਪ ਕਸ ਜ਼ਵਖਨ ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਹਮਤਹ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਦਲ ਨਨਨ ਸ ਜ਼ਦਦਤਹਆਦ
ਇਸ ਉਪਰਲਲਨ ਲਈ ਖ਼ਲਲਸਲ ਏਡ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਦ ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਸ. ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਖਲਲਸਲ ਏਡ ਪਨਰਹ ਦਕ ਨਹਆਦ
ਜ਼ਵਦਚ ਲਲ ੜਵਸਦਲਦ ਦਹ ਮਦਦ ਕਰਦਹ ਹਪ। ਗਕਰਨ ਸਲਜ਼ਹਬਲਨ ਵਦਲਲ ਦਰਸਲਏ ਮਲਰਗ ਉਤਨ ਚਦਲਜ਼ਦਆਦ ਖਲਲਸਲ ਏਡ ਦਨ ਮਮਬਰ ਜ਼ਜਥਨ ਵਹ ਜ਼ਕਤਨ
ਕਲਈ ਭਹੜ ਪਮਦਹ ਹਪ, ਉਥਨ ਪਕਦਜ ਕਨ ਲਲ ਕਲਦ ਦਹ ਬਲਦਹ ਫੜਦਨ ਹਨ।ਉਨਲ ਲਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਖ਼ਲਲਸਲ ਏਡ ਵਦਲਲ ਕਹਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਉਪਰਲਲਨ ਕਲਰਲਨਲ
ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ ਜ਼ਵਦਚ ਸਹਲਈ ਜ਼ਸਦਧ ਹਲਣਗਨ।
ਸ. ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਹ ਨਨ ਸ ਫਪਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਤਨ ਇਸ ਦਨ ਖ਼ਲਤਮਨ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਕ ਕਰ ਕਨ ਕਸਮ
ਕਰ ਰਹਹ ਹਪ।ਉਨਲ ਲਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਰਹਆਦ ਲਲ ੜੜਦਹਆਦ ਚਹਜ਼ਲਦ ਲਲ ਕਲਦ ਦਨ ਘਰਲਦ ਤਦਕ ਪਕਦਜਦਹਆਦ ਕਹਤਹਆਦ ਜਲ ਰਹਹਆਦ ਹਨ। ਲਲ ੜਵਸਦਲਦ ਤਦਕ
ਜ਼ਤਆਰ ਖਲਣਲ ਜ਼ਨਰਸਤਰ ਪਕਦਜਦਲ ਕਹਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ।ਉਨਲ ਲਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਲ ਕਲਦ ਵਦਲਲ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਦਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ , ਜਲ ਜ਼ਕ
ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ ਹਪ।ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਨਨ ਇਸ ਔਖਹ ਘੜਹ ਜ਼ਵਦਚ ਵਦਖ ਵਦਖ ਸਮਲਜ ਸਨਵਹ ਸਸਸਥਲਵਲਦ ਵਦਲਲ ਜ਼ਮਲ ਰਹਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਲਈ ਉਨਲ ਲਦ
ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਹਤਲ ਤਨ ਭਰਲਸਲ ਜ਼ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਲਲ ਕਲਦ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਨ ਜ਼ਕਸਮ ਦਹ ਜ਼ਦਦਕਤ ਨਹੜ ਆਉਣ ਜ਼ਦਦਤਹ ਜਲਵਨਗਹ।

5/5

