
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫ਼ਰਲਜ਼ਪਪਰ
 ਪਪਪਸ ਨਲਟ

ਕਲਜ਼ਵਡ-19           ਪਪਜ਼ੜਤ ਜ਼ਮਪਤਕ ਦਦ ਅਸਜ਼ਤਮ ਸਸਸਕਲਰ ਕਰਨ ਨਲਲ ਕਲਈ ਖ਼ਤਰਲ ਨਹਹ ਹਪਸਦਲ:  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
              ਸਸਸਕਲਰ ਦਪ ਮਪਕਸਮਲ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਮਲਜ਼ਹਰਲਰ ਦਪ ਦਦਖ ਰਦਖ ਹਦਠ ਪਪਰਦ ਪਪਬਸਧਲਰ ਨਲਲ ਕਪਤਪ ਜਲਰਦਪ ਹਪ

 ਜ਼ਫ਼ਰਲਜ਼ਪਪਰ 13  ਅਪਪਪਲ ( ) ਕਲਜ਼ਵਡ-19               ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਜ਼ਮਪਤਕ ਦਦ ਸਰਪਰ ਦਲ ਸਸਸਕਲਰ ਕਰਨ ਨਲਲ ਕਲਈ ਵਲਧਪ ਖ਼ਤਰਲ ਪਪਦਲ ਨਹਹ ਹਪਸਦਲ
                ਅਤਦ ਸਸਸਕਲਰ ਦਪ ਪਪਰਪ ਪਪਜ਼ਕਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜਲਰਪ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਜ਼ਹਦਲਇਤਲਰ ਦਪ ਪਲਲਨਲ ਕਪਤਪ ਜਲਰਦਪ ਹਪ   ।ਇਸ ਜਲਣਕਲਰਪ

  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.    ਨਵਦਪਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਜ਼ਦਵਤਪ।
ਡਲ.                  ਨਵਦਪਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਲਲ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਜ਼ਮਪਤਕ ਜ਼ਵਅਕਤਪ ਦਦ ਸ਼ਮਸ਼ਲਨਘਲਟ ਜ਼ਵਖਦ ਸਸਸਕਲਰ ਕਰਨ ਅਤਦ

           ਦਫ਼ਨਲਉਣ ਵਲਲਦ ਕਰਮਚਲਰਪਆਰ ਤਦ ਦਦਹ ਸਸਸਕਲਰ ਨਲਲ ਕਲਈ ਬਪਰਲ ਪਪਭਲਵ ਨਹਹ ਪਪਦਲ          ।ਇਵਥਲ ਤਵਕ ਜ਼ਕ ਦਦਹ ਦਪ ਰਲਖ ਨਲਲ ਵਪ ਕਲਈ
                   ਖ਼ਤਰਲ ਪਪਦਲ ਨਹਹ ਹਪਸਦਲ ਅਤਦ ਅਸਜ਼ਤਮ ਰਸਮਲਰ ਲਈ ਰਲਖ ਇਕਵਠਪ ਕਪਤਪ ਜਲ ਸਕਦਪ ਹਪ।ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਸਸਕਲਰ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਸਹਤ
              ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜਲਰਪ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਰ ਅਨਪਸਲਰ ਸ਼ਮਸ਼ਲਨਘਲਟ ਅਤਦ ਦਫ਼ਨਲਉਣ ਵਲਲਦ ਕਰਮਚਲਰਪਆਰ ਨਪ ਸ ਹਵਥਲਰ ਦਪ ਸਫ਼ਲਈ, ਮਲਸਕ, 

                   ਦਸਤਲਜ਼ਨਆਰ ਅਤਦ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਜ਼ਕਵਟ ਦਪ ਵਰਤਲ ਯਕਪਨਪ ਬਣਲਉਣ ਦਪ ਲਲੜ ਹਪਸਦਪ ਹਪ ਅਤਦ ਸਸਸਕਲਰ ਦਪ ਮਪਕਸਮਲ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਮਲਜ਼ਹਰਲਰ ਦਪ
      ਦਦਖ ਰਦਖ ਹਦਠ ਹਪ ਕਪਤਪ ਜਲਰਦਪ ਹਪ          । ਇਸ ਮਦਕਦ ਸਟਪਡਰਡ ਸਪਰਵਜ਼ਖਆ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਜਵਵ ਵਲਟਰ ਰਜ਼ਜ਼ਸਟਪਟ ਐਪਰਨ, ਦਸਤਲਨਦ, 

ਮਲਸਕ.                   ਆਈ ਵਦਅਰ ਦਪ ਵਰਤਲ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸ਼ਲਰਪਸ ਦਲ ਸਪਰਵਜ਼ਖਅਤ ਪਪਬਸਧਨ ਅਤਦ ਆਲਲ ਦਪਆਲਲ ਰਲਗਲਣਪ ਰਜ਼ਹਤ ਕਰਨ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼
   ਜ਼ਖ਼ਆਲ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਰਦਲ ਹਪ।

ਡਲ.                   ਨਵਦਪਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਇਹ ਵਪ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਰਨ ਜ਼ਪਵਛਲ ਕਪਤਪਆਰ ਜਲਣ ਵਲਲਪਆਰ ਰਸਮਲਰ ਜ਼ਜਵਵ ਜ਼ਕ ਜ਼ਰਸ਼ਤਦਦਲਰਲਰ ਨਪ ਸ ਮਪਸਹ ਜ਼ਦਖਲਉਣਲ,
  ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਪਲਠ ਪੜਲਨਲ,                  ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਪਲਣਪ ਦਲ ਜ਼ਛੜਕਲਅ ਅਤਦ ਕਲਈ ਹਲਰ ਅਸਜ਼ਤਮ ਰਸਮ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਸਰਪਰ ਨਪ ਸ ਛਪਹਣ ਦਪ ਜ਼ਰਪਰਤ ਨਹਹ

    ਹਪਸਦਪ ਕਪਤਪ ਜਲ ਸਕਦਪ ਹਪ        ।ਲਲਸ਼ ਨਪ ਸ ਜ਼ਦਖਲਉਣ ਲਈ ਬਪਗ ਖਲਲਲਣ ਦਪ ਇਜਲਜ਼ਤ(     ਸਟਲਫ਼ ਦਪਆਰਲ ਸਲਵਧਲਨਪਆਰ ਵਰਤ ਕਦ)ਸ਼ਮਸ਼ਲਨਘਲਟ
    ਜ਼ਵਖਦ ਜ਼ਦਵਤਪ ਜਲ ਸਕਦਪ ਹਪ         ।ਉਨਲਲਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਪਤਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਮਪਤਕ ਦਦਹ ਨਪ ਸ ਨਹਲਉਣ,        ਚਪਸਮਣ ਅਤਦ ਗਲਦ ਲਗਲਉਣ ਦਪ ਇਜਲਜ਼ਤ ਨਹਹ

          ਹਪ ਅਤਦ ਸਸਸਕਲਰ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਕਰਮਚਲਰਪਆਰ ਅਤਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਕ ਮਪਬਰਲਰ ਨਪ ਸ ਅਸਜ਼ਤਮ-ਸਸਸਕਲਰ/      ਦਫ਼ਨਲਉਣ ਉਪਰਸਤ ਹਵਥਲਰ ਦਪ ਸਹਪ ਤਰਪਕਦ
    ਨਲਲ ਸਫ਼ਲਈ ਕਰਨਪ ਜ਼ਰਪਰਪ ਹਪ             । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਅਸਜ਼ਤਮ ਸਸਸਕਲਰ ਮਦਕਦ ਇਕਵਠ ਕਰਨ ਦਪ ਵਪ ਮਨਲਹਪ ਹਪ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫ਼ਰਲਜ਼ਪਪਰ
  ਪਪਪਪਸ ਨਲਟ 2

                   ਕਲਕਗਰਸਸ ਆਗਗ ਜਸਮਮਲ ਜ਼ਸਸਘ ਲਲਡਸ ਗਜ਼ਹਰਸ ਨਮ ਲਲੜਵਸਦਲਕ ਲਈ ਹਲਕਮ ਦਮ ਵਵਖ ਵਵਖ ਜ਼ਪਸਡਲਕ ਚ ਸਰਪਸਚਲਕ ਨਗ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਮਪਹਵਈਆ
ਕਰਵਲਇਆ

 ਜ਼ਫ਼ਰਲਜ਼ਪਪਰ 13  ਅਪਪਪਲ ( )              ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਮ ਮਵਦਮਨਜ਼ਰ ਲਗਲਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਰਗਰਤਮਸਦਲਕ ਅਤਮ ਲਲੜਵਸਦਲਕ ਨਗ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡਣ
                 ਲਈ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਜ਼ਫ਼ਰਲਜ਼ਪਪਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰਸ ਸਪਸਮਤਸ ਸਤਕਲਰ ਕਦਰ ਗਜ਼ਹਰਸ ਦਮ ਪਤਸ ਅਤਮ ਸਸਨਸਅਰ ਕਲਕਗਰਸਸ ਆਗਗ ਜਸਮਮਲ ਜ਼ਸਸਘ ਲਲਡਸ

           ਗਜ਼ਹਰਸ ਵਵਲਲ ਵਵਖ ਵਵਖ ਜ਼ਪਸਡਲਕ ਦਮ ਸਰਪਸਚਲਕ ਨਗ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਮਪਹਵਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜ਼ਗਆ॥
ਸਪ:                    ਜਸਮਮਲ ਜ਼ਸਸਘ ਲਲਡਸ ਗਜ਼ਹਰਸ ਨਮ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦਦਰਲਨ ਲਲਕਲਕ ਦਲ ਘਰਲਕ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣਲ ਜ਼ਰਗਰਸ ਹਪ ਇਸ ਲਈ ਹਰ

     ਜ਼ਰਗਰਤਮਸਦ ਤਵਕ ਜ਼ਰਗਰਸ ਰਲਸ਼ਨ ਸਮਗਰਸ ਪਹਪਸਚਮ,      ਇਸ ਲਈ ਉਨਲਲਕ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡ ਬਲਦਲ,    ਲਵਖਲ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਲ ਜ਼ਹਠਲੜ, ਹਜ਼ਲਰਲ, ਦਰਸਏ, 
 ਚਵਕ ਘਪਬਲਈ,  ਹਪਸਪਨਸ਼ਲਹ ਵਲਲਲ,  ਭਗਰਮ ਕਲਲਕ,   ਸਫਲਈ ਕਮ ਖਪਰਦ, ਕਲਕੜ, ਮਮਦਲਟ,        ਵਜ਼ਰਆਮ ਵਲਲਲ ਅਤਮ ਜ਼ਟਵਬਸ ਕਲਲ ਦਮ ਸਰਪਸਚਲਕ ਨਗ ਸ

    ਰਲਸ਼ਨ ਮਪਹਵਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ           । ਉਨਲਲਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਰਲਸ਼ਨ ਸਰਪਸਚਲਕ ਰਲਹਹ ਜ਼ਪਸਡ ਦਮ ਜ਼ਰਗਰਤਮਸਦਲਕ/    ਲਲੜਵਸਦਲਕ ਲਲਕਲਕ ਨਗ ਸ
          ਵਸਜ਼ਡਆਕ ਜਲਵਮਗਲ ਤਲਕ ਜਲ ਜ਼ਕਸਮ ਵਸ ਗ਼ਰਸਬ ਅਤਮ ਜ਼ਦਹਲੜਸਦਲਰ ਨਗ ਸ ਖਲਣ-        ਪਸਣ ਨਗ ਸ ਲਪ ਕਮ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਲ ਆਵਮ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫ਼ਰਲਜ਼ਪਪਰ
  ਪਪਪਸ ਨਲਟ 3

            ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਰਦ ਪਪਬਸਧਲਧ ਨਨ ਸ ਲਪ ਕਦ ਐਸਡਰਐਮ ਨਦ ਆੜਲਤਰਆ ਨਲਲ ਕਰਤਰ ਮਰਜ਼ਟਸਗ

 ਜ਼ਫ਼ਰਲਜ਼ਪਪਰ 13  ਅਪਰਲ ( )                ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਰਦ ਪਪਬਸਧਲਧ ਨਨ ਸ ਲਪ ਕਦ ਐਸਡਰਐਮ ਜ਼ਫ਼ਰਲਜਪਪਰ ਅਜ਼ਮਮਤ ਗਪਪਤਲ ਵਮਲਲ ਮਲਰਕਰਟ ਕਮਦਟਰ ਦਦ
        ਚਦਅਰਮਪਨ ਤਦ ਮਮਦਲਟ ਆੜਲਤਰਆ ਐਸਲਸਰਏਸ਼ਨ ਨਲਲ ਮਰਜ਼ਟਸਗ ਕਰਤਰ ਗਈ        ।ਇਸ ਮਮਕਦ ਕਲਧਗਰਸਰ ਆਗਨ ਜਸਮਦਲ ਜ਼ਸਸਘ ਲਲਡਰ ਗਜ਼ਹਰਰ, 
     ਮਲਰਕਰਟ ਕਮਦਟਰ ਦਦ ਚਦਅਰਮਪਨ ਰਵਰ ਚਲਵਲਲ,      ਸਪਕਟਰਰ ਸਤਨਲਮ ਜ਼ਸਸਘ ਵਰ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।

                 ਮਰਜ਼ਟਸਗ ਦਮਰਲਨ ਐਸਡਰਐਮ ਨਦ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਧ ਅਤਦ ਆੜਲਤਰਆਧ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਮਦਦਨਜ਼ਰ ਮਸਡਰਆਧ ਜ਼ਵਚ ਸਫ਼ਲਈ
       ਅਤਦ ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਜ਼ਸਸਗ ਦਲ ਖ਼ਲਸ ਜ਼ਖ਼ਆਲ ਰਮਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦ             ।ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਰ ਖ਼ਰਰਦ ਮਮਕਦ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਮਲਲ
                     ਜਲਰਰ ਜ਼ਨਯਮਲਧ ਦਲ ਪਨਰਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਮਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦ। ਉਨਲਲਧ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਇਸ ਵਲਰ ਕਣਕ ਦਰ ਸਰਕਲਰਰ ਖ਼ਰਰਦ ਲਈ ਵਮਧ ਤਲ ਵਮਧ
   ਨਮਰ ਦਰ ਮਲਤਰਲ 12       ਫ਼ਰਸਦਰ ਹਪ ਅਤਦ ਕਣਕ ਦਲ ਭਲਅ 1925    ਰਪਪਏ ਪਪਤਰ ਕਪਇਸਟਲ ਹਪ         । ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਰ ਖ਼ਰਰਦ ਲਈ
                      ਸਮਨਹ ਮਸਡਰਆਧ ਜ਼ਵਚ ਪਪਖ਼ਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਨਨ ਸ ਵਰ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮਸਡਰਆਧ ਜ਼ਵਚ ਸਪਮਕਰ ਫ਼ਸਲ ਹਰ

             ਜ਼ਲਆਉਣ ਤਲਧ ਜਲ ਉਨਲਲਧ ਨਨ ਸ ਕਣਕ ਵਦਚਣ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਦ ਤਰਲਲਧ ਦਰ ਜ਼ਦਮਕਤ ਨਲ ਆਵਦ,         ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਨਨ ਸ ਵਰ ਕਣਕ ਦਰ ਖ਼ਰਰਦ ਮਮਕਦ
          ਮਸਡਰਆਧ ਜ਼ਵਚ ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਜ਼ਸਸਗ ਦਲ ਜ਼ਖ਼ਆਲ ਰਮਖਣ ਦਰ ਅਪਰਲ ਵਰ ਕਰਤਰ।
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