
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ
 

                ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਹਜਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜਲਜ ਦਦਸ਼ ਦਦ ਜ਼ਕਸਦ ਵਸ਼ ਬਲਹਰਸ਼ ਰਲਜਲਜ ਤਤ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤਸ਼ਆਜ ਦਸ਼ ਸਰਚਨਲ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸ਼ਨ
    ਨਰ ਸ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਦ ਮਮਹਹਈਆ -  ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

 
              ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਹਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਲਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਤਤ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਲਈ ਕਦਵਲ ਸਟਦਟ ਹਲਈਵਦਅ ਸੜਕਲਜ ਦਲ

  ਇਸਤਦਮਲਲ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲਵਦ
             ਸਟਦਟ ਹਲਈਵਦਅ ਸੜਕਲਜ ਤਦ ਨਲਕਦ ਲਗਲ ਕਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਹਲਤ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲਵਦਗਲ ਮਮਹਢਲਲ ਚਚਕਅਹਪ 
              ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਹਚ ਆਉਣ ਵਲਲਦ ਜਲਜ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਵਲਲਦ ਸਲਰਦ ਵਲਹਨ ਚਲਲਕਲਜ ਦਲ ਰਹਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦਗਲ ਪਰਰਲ

ਜ਼ਰਕਲਰਡ

 ਰਰਪਨਗਰ 29  ਅਪਚਪਰਲ -            ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਸ਼ ਜ਼ਗਰਸ਼ ਨਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਸ਼ਆਜ ਸਮਰਹ ਗਸ਼ਲਮ ਪਸਚਲਇਤਲਜ ਦਦ
               ਸਰਪਸਚਲਜ ਅਤਦ ਸਲਰਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰਸ਼ ਇਲਲਕਲ ਜ਼ਨਵਲਸਸ਼ਆਜ ਅਤਦ ਵਲਰਡ ਦਦ ਕਕਸਲਰਲਜ ਨਰ ਸ ਅਪਸ਼ਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

                  ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਹਦਦਨਜਰ ਜਦ ਕਲਈ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜਲਜ ਦਦਸ਼ ਦਦ ਜ਼ਕਸਦ ਵਸ਼ ਬਹਲਰਸ਼ ਰਲਜ ਤਤ ਕਲਈ
                ਜ਼ਵਅਕਤਸ਼ ਆਇਆ ਹਚ ਤਲਜ ਇਸ ਦਸ਼ ਸਰਚਨਲ ਆਪਣਦ ਸਬ ਡਵਸ਼ਜ਼ਨ ਦਫਤਰਲਜ ਜਲਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲਜ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ

01881-221157 ,        ਸਬ ਡਵਸ਼ਜਨ ਰਰਪਨਗਰ ਦਦ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ 01881-221155 ,  ਸਬ
        ਡਵਸ਼ਜ਼ਨ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਚਮਕਕਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਦ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ 01881-261600,     ਸਬ ਡਵਸ਼ਜਨ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਆਨਸਦਪਮਰ

    ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਦ ਕਸਟਰਲਲ ਨਸਬਰ 01887-232015,      ਸਬ ਡਵਸ਼ਜ਼ਨ ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ ਕਸਟਰਲਲ ਨਸਬਰ 88472-03905 
      ਅਤਦ ਸਬ ਡਵਸ਼ਜ਼ਨ ਨਸਗਲ ਕਸਟਰਲਲ ਨਸਬਰ 01887-221030     ਦਦ ਸਸਪਰਕ ਨਸਬਰਲਜ ਤਦ     ਦਦਣਸ਼ ਯਕਸ਼ਨਸ਼

 ਬਣਲਈ ਜਲਵਦ                । ਉਨਲਲਜ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਐਸਸਸ਼ਸ਼ਅਲ ਸਰਜ਼ਵਸਜ਼ ਦਦ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਹੜਦ ਵਲਹਨ ਚਲਲਕਲਜ ਨਰ ਸ ਛਲਟ ਜ਼ਦਹਤਸ਼
                  ਗਈ ਹਚ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਹਚ ਆਉਣ ਵਲਲਦ ਜਲਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਤਤ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਲਈ ਕਦਵਲ ਸਟਦਟ ਹਲਈਵਦਅ ਸੜਕਲਜ ਦਲ

               ਇਸਤਦਮਲਲ ਕਰਨਗਦ । ਇਨਲਲਜ ਸਟਦਟ ਹਲਈਵਦਅ ਸੜਕਲਜ ਤਦ ਪਮਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਹਲਤ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਨਲਕਦ ਲਗਲ ਕਦ ਜ਼ਸਹਤ
         ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਹਲਤ ਵਲਹਨਲਜ ਨਰ ਸ ਰਲਕ ਕਦ ਸਲਜ਼ਰਆਜ ਦਲ ਮਮਢਲਲ          ਚਚਕਅਹਪ ਵਸ਼ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਚ। ਚਚਕਅਹਪ ਦਕਰਲਨ

                 ਜਦਕਰ ਜ਼ਕਸਦ ਦਦ ਜ਼ਵਹਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਕਲਈ ਲਹਛਣ ਪਲਇਆ ਜਲਜਦਲ ਹਚ ਤਲਜ ਉਨਲਲਜ ਨਰ ਸ ਨਲਟਸ਼ਫਲਇਡ ਕਸ਼ਤਦ
          ਗਏ ਆਈਸਲਲਦਸ਼ਨ ਵਲਰਡ ਜ਼ਵਹਚ ਰਹਖ ਕਦ ਇਲਲਜ ਸ਼ਮਰਰ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲਵਦਗਲ।        ਉਨਲਲਜ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਟਦਟ ਹਲਈਵਦਅ

                 ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜਲਣ ਦਦ ਲਈ ਜ਼ਲਸਕ ਸੜਕਲਜ ਦਲ ਇਸਤਦਮਲਲ ਜ਼ਬਲਕਮ ਹਲ ਨਲ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲਵਦ। ਉਨਲਲਜ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
                 ਜਦਕਰ ਇਹ ਪਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਕਲਈ ਵਲਹਨ ਚਲਲਕ ਦਰਜਦ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਜ ਦਦ ਜ਼ਵਹਚ ਜਲਣ ਦਦ ਲਈ ਜ਼ਲਸਕ ਸੜਕਲਜ

             ਦਲ ਇਸਤਦਮਲਲ ਕਰਦਲ ਹਚ ਤਲਜ ਉਸ ਦਦ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜ਼ਨਯਮਲਜ ਤਜ਼ਹਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲਵਦਗਸ਼।  
                  ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਦਰਜਦ ਰਲਜਲਜ ਤਤ ਆਈ ਲਦਬਰ ਦਦ ਰਜ਼ਹਣ ਦਦ ਲਈ ਜ਼ਪਸਡਲਜ ਜ਼ਵਹਚ ਵਹਖਰਸ਼ ਜਗਲਲਜ
 ਬਣਲਈ ਜਲਵਦ              । ਇਨਲਲਜ ਨਰ ਸ ਡਦਜ਼ਸ਼ਗਨਦਟ ਕਸ਼ਤਦ ਗਏ ਸਥਲਨ ਤਦ ਰਹਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦ ਅਤਦ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ,   ਮਲਸਕ ਅਤਦ

          ਸਚਨਸ਼ਟਲਈਜ਼ਰ ਦਦ ਇਸਤਦਮਲਲ ਦਦ ਸਲਰਦ ਪਸ਼ਬਸਧ ਕਰਨ ਨਰ ਸ ਯਕਸ਼ਨਸ਼ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਦ      । ਉਨਲਲਜ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਦ
 ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਜ ,         ਜ਼ਜਨਲਲਜ ਜ਼ਵਹਚ ਬਲਹਰਲਦ ਰਲਜਲਜ ਜ਼ਵਹਚ ਗਏ ਆਮ ਲਲਕ ,       ਕਸਬਲਇਨਲਜ ਜਲਜ ਰਸ਼ਪਰਲਜ ਦਦ ਚਲਲਕ ਅਤਦ

         ਬਲਹਰਸ਼ ਰਲਜਲਜ ਤਤ ਆਏ ਹਰ ਇਹਕ ਜ਼ਵਅਕਤਸ਼ ਦਦ ਲਈ 21      ਜ਼ਦਨ ਦਲ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਜ਼ਰਰਰਰਸ਼ ਹਚ  ।ਇਸਲਈ
ਕਲਜ਼ਵਡ-19         ਸਬਸਧਸ਼ ਬਣਲਏ ਗਏ ਸਲਰਦ ਜ਼ਨਯਮਲਜ ਦਲ ਪਲਲਣ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲਵਦ।
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਸਫਰ , ਰਰਪਨਗਰ
 

     ਪਪਲਰਥਥਆਆ ਨਰ ਸ ਆਨਲਲਈਨ ਕਕਸਜ਼ਲਸਗ ਦਥ ਪਪਸ਼ਕਸ਼
 

 ਰਰਪਨਗਰ 29  ਅਪਪਪਰਲ -     ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਥ ਘਰ-        ਘਰ ਰਲਜਗਲਰ ਸਕਥਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਅਤਪ
              ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਲਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਜਲਲਪ ਦਪ ਪਪਲਰਥਥਆਆ ਨਰ ਸ ਆਨ ਲਲਈਨ ਕਕਸਜ਼ਲਸਗ ਦਥ ਸਸਜ਼ਵਧਲ ਦਥ ਸ਼ਸਰਰਆਤ

  ਕਥਤਥ ਗਈ ਹਪ         । ਇਸ ਸਬਸਧਥ ਜਲਣਕਲਰਥ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਵਧਥਕ ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)  ਅਮਰਦਥਪ ਜ਼ਸਸਘ
       ਗਸਜਰਲਲ ਨਪ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਬਲ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19       ਮਹਲਆਮਲਰਥ ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਦਠਣ ਲਈ ਸਰਬਪ ਜ਼ਵਦਚ ਲਗਲਏ

        ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਪ ਮਦਦਪਨਜਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਅਤਪ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ,     ਰਰਪਨਗਰ ਵਲਲ ਨਕਜਵਲਨਲਆ ਲਈ ਆਨ-
       ਲਲਈਨ ਕਕਸਜ਼ਲਸਗ ਸਪਸ਼ਨ ਸ਼ਸਰਰ ਕਥਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ     । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਬਪ-    ਰਲਜਗਲਰ ਪਪਲਰਥਥਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
   ਰਲਜਗਲਰ ਅਤਪ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ,          ਰਰਪਨਗਰ ਦਪ ਕਲਊਸਲਰ ਵਲਲ ਅਗਲਪਰਥ ਪੜਲ ਲਈ ਅਤਪ ਮਸਕਲਬਲਪ ਦਥ
        ਪਪਥਜ਼ਖਆ ਪਲਸ ਕਰਨ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਰਲਜਗਲਰ ਪਪਲਪਤਥ ਦਪ ਵਦਖ-      ਵਦਖ ਮਕਜ਼ਕਆਆ ਤਪ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਥ
  ਮਸਦਹਈਆਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਪਗਥ             । ਵਧਥਕ ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਪ ਅਦਗਪ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕਥਮ ਤਜ਼ਹਤ ਵਦਧ ਤਲ

             ਵਦਧ ਨਕਜਵਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਲ ਟਥਚਲ ਜ਼ਮਦਜ਼ਥਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ। ਉਨਲਲਆ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ    ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਲ ਸਮਲਆ
 ਸਵਪਰਪ 9      ਵਜਪ ਤਲ ਸ਼ਲਮ ਦਪ 5    ਵਜਪ ਤਦਕ ਹਲਵਪਗਲ          । ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਲ ਲਲਭ ਪਪਲਰਥਥ ਘਰ ਜ਼ਵਦਚ ਬਪਠ ਕਪ ਹਥ

ਟਪਲਥਫਲਨ/      ਵਥਡਥਓ ਕਲਆਨਫਰਜ਼ਸਸਗ ਰਲਹਹ ਲਪ ਸਕਦਪ ਹਨ       । ਆਨ ਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਪ ਚਲਹਵਲਨ ਪਪਲਰਥਥ
    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਅਤਪ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ,   ਰਰਪਨਗਰ ਦਪ        ਕਪਰਥਅਰ ਕਲਊਸਲਰ ਜ਼ਮਸ ਸਸਪਪਥਤ ਕਕਰ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ

  ਕਰ ਸਕਦਪ ਹਨ          । ਇਸ ਸਬਸਧਥ ਵਪਧਪਰਪ ਜਲਣਕਲਰਥ ਲਪਣ ਲਈ ਮਲਬਲਇਲ ਨਸਬਰ 83602-29659  ਤਪ ਸਸਪਰਕ
   ਕਥਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ           । ਇਸ ਸਬਸਧਥ ਵਧਪਰਪ ਜਲਣਕਲਰਥ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਅਫਸਰ ਰਜ਼ਵਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ

       ਨਪ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਸ਼ਸਰਰ ਕਥਤਪ ੀਥ http://www.pgrkam.com   ਪਲਰਟਲ ਤਪ
       ਆਨਲਲਈਨ ਰਜ਼ਜਸਟਪ ਪਸ਼ਨ ਘਰ ਬਪਠਪ ਹਥ ਕਰ ਸਕਦਪ ਹਨ        । ਇਸਦਪ ਨਲਲ ਹਥ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਬਊਰਲ ਦਥ ਮਦਦ

ਨਲਲ  Eduzphere  Instiuie,  Chandigarh        ਵਦਲਲ ਵਥ ਸਰਕਲਰਥ ਨਕਕਰਥ ਦਥਆਆ ਪਪਥਜ਼ਖਆਵਲਆ ਦਥ
         ਜ਼ਤਆਰਥ ਲਈ ਆਨਲਲਈਨ ਮਸਫਤ ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਸ਼ਸਰਰ ਕਥਤਥ ਜਲ ਰਹਥ ਹਪ       । ਇਸ ਸਸਸਥਲ ਵਦਲਲ ਜ਼ਦਦਤਪ ਗਏ ਵਦਖ-ਵਦਖ

 ਆਦਨਲਲਈਨ ਜ਼ਲਸਕਸ   Free  Coaching  Regisiraton  Link  - htps://bii.ly/2Sh6b4y,
EDUZPHERE ONLINE CLASSES APP - htps://bii.ly/2wZ19lY, EDUZPHERE ONLINE
TEST SERIES APP - htps://bii.ly/3cDEvPb            ਰਲਹਹ ਵਦਧ ਤਲ ਵਦਧ ਪਪਲਰਥਥ ਇਸ ਮਸਫਤ ਕਲਜ਼ਚਸਗ

    ਦਲ ਲਲਭ ਉਠਲ ਸਕਦਪ ਹਨ         । ਇਸ ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਸਬਸਧਥ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਪ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ,  ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਖਪ
  ਜ਼ਮਤਥ ਫਰਵਰਥ 2020              ਜ਼ਵਦਚ ਇਦਕ ਜ਼ਲਖਤਥ ਟਪਸਟ ਵਥ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਸਥ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਦਚ ਭਲਗ ਲਪ ਚਸਦਕਪ ਪਪਲਰਥਥ

        ਵਥ ਇਸ ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਦਲ ਵਦਧ ਤਲ ਵਦਧ ਲਲਭ ਉਠਲਉਣ         । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਅਫਸਰ ਵਲਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਪ ਦਪ ਪੜਲ ਪ-
 ਜ਼ਲਖਪ ਬਪ-             ਰਲਜਗਲਰ ਪਪਲਰਥਥਆਆ ਨਰ ਸ ਅਪਥਲ ਕਥਤਥ ਹਪ ਜ਼ਕ ਉਹ ਰਲਜਗਲਰ ਸਹਲਇਤਲ ਅਤਪ ਅਗਲਪਰਥ ਪੜਲ ਲਈ
       ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਸ਼ਸਰਰ ਕਥਤਥ ਗਈ ਆਨ-        ਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਲ ਵਦਧ ਤਲ ਵਦਧ ਲਲਭ ਲਪਣ।
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਸਫਰ , ਰਰਪਨਗਰ
 

    ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਖਖ ਕਲਜ਼ਵਡ -19          ਦਖ ਮਮਦਖਨਜ਼ਰ ਮਨਰਖਗਲ ਅਧਧਨ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਲਈ ਸਫ਼ਲਈ ਅਤਖ
      ਸਵਮਛਤਲ ਬਣਲਈ ਰਮਖਣ ਸਬਸਧਧ ਅਡਵਲਇਜ਼ਰਧ ਜਲਰਧ ਕਧਤਧ।

 ਰਰਪਨਗਰ 29   ਅਪਪਪਲ -        ਇਸ ਸਬਸਧਧ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਐਚ.ਐਨ.   ਸ਼ਰਮਲ ਨਖ
        ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਖ ਫਪਲਲਅ/        ਪਪਸਲਰ ਨਰ ਸ ਕਲਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਲਕ ਜ਼ਹਮਤ ਜ਼ਵਮਚ

 ਸਲਰਖ 22         ’    ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਆ ਜ਼ਵਮਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਲ ਕਖ ਲਲਕਲਆ ਦਧਆਆ ਗਤਧਜ਼ਵਧਧਆਆ ਤਖ ਸਖਤ ਪਲਬਸਦਧਆਆ ਲਗਲਈਆਆ
 ਗਈਆਆ ਹਨ              । ਭਲਵਵ ਸਰਕਲਰ ਨਖ ਮਨਰਖਗਲ ਅਧਧਨ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਖ ਕਲਜ਼ਮਆਆ ਦਧਆਆ ਮਮਸ਼ਕਲਲਆ ਨਰ ਸ ਘਟਲਉਣ

                ਲਈ ਜ਼ਰਰਰਧ ਗਤਧਜ਼ਵਧਧਆਆ ਮਮੜ ਸ਼ਮਰਰ ਕਰਨ ਦਧ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਮਤਧ ਹਪ। ਜ਼ਫਰ ਵਧ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਤਲ
           ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰਰਧ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਖਸ਼ਲਆ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਉਣਲ ਜ਼ਰਰਰਧ ਹਪ।

ਡਲ.           ਸ਼ਰਮਲ ਨਖ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਖਸ਼ਲਆ ਅਨਮਸਲਰ ਮਨਰਖਗਲ ਅਧਧਨ ਸਮਪਰਵਲਈਜ਼ਰਧ
ਸਰਪਸਚ/ਜਧ.ਆਰ.ਐਐਸ./   ਕਲਜ਼ਮਆਆ ਦਖ ਨਲਲ-          ਨਲਲ ਕਸਮ ਸ਼ਮਰਰ ਕਰਨ ਵਲਲਖ ਖਖਤਰਲਆ ਜ਼ਵਮਚ ਜ਼ਨਰਦਖਸ਼ਲਆ ਦਲ ਪਲਲਣ

  ਕਰਨਲ ਚਲਹਧਦਲ ਹਪ            । ਸਮਪਰਵਲਈਜ਼ਰ ਇਮਕ ਜ਼ਵਆਪਕ ਕਲਰਜ ਯਲਜਨਲ ਇਸ ਢਸਗ ਨਲਲ ਜ਼ਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਲ
      ਹਪ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਸਮ ਵਲਲਧ ਥਲਆ `            ਤਖ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਕਰਨ ਦਖ ਸਮਵ ਤਖ ਮਨਰਖਗਲ ਕਰਮਚਲਰਧਆਆ ਨਰ ਸ ਕਸਮ ਦਦਰਲਨ ਆਰਲਮ

                   ਦਖਣ ਦਖ ਸਮਵ ਜ਼ਵਮਚ ਕਮ ਮਝ ਫਲਸਲਲ ਰਮਖਖ ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਕਸਮ ਵਧ ਸਮਵ ਜ਼ਸਰ ਮਮਕਸਮਲ ਹਲ ਜਲਵਖ ਤਖ ਕਸਮ ਜ਼ਵਮਚ ਕਲਈ
   ਰਮਕਲਵਟ ਵਧ ਨਲ ਆਵਖ   । ਇਸਖ ਤਰਲਲਆ,        ਕਲਰਜ ਖਖਤਰ ਨਰ ਸ ਕਲਰਜ ਵਲਲਧ ਥਲਆ `     ਤਖ ਇਸ ਤਰਲਲਆ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਕਧਤਲ
     ਜਲਵਖਗਲ ਜ਼ਕ ਮਨਰਖਗਲ ਕਰਮਚਲਰਧਆਆ ਦਰਜ਼ਮਆਨ ਘਮਟਲ-  ਘਮਟ 1        ਮਧਟਰ ਦਧ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਧ ਦਖ ਜ਼ਨਯਮ ਨਰ ਸ

   ਕਲਇਮ ਰਮਜ਼ਖਆ ਜਲ ਸਕਖ।

ਡਲ.           ਸ਼ਰਮਲ ਨਖ ਅਮਗਖ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਬਮਖਲਰ ਜਲਆ ਹਲਰ ਲਮਛਣ ਜ਼ਜਵਵ ਖਸਘ/      ਸਲਹ ਲਪਣ ਜ਼ਵਮਚ ਤਕਲਧਫ਼ ਮਜ਼ਹਸਰਸ ਕਰਨ
              ਵਲਲਖ ਮਨਰਖਗਲ ਕਰਮਚਲਰਧਆਆ ਨਰ ਸ ਘਰ ਜ਼ਵਮਚ ਹਧ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਖ ਡਲਕਟਰਧ ਸਲਲਹ ਲਪਣ ਲਈ ਪਪਖਜ਼ਰਤ ਕਧਤਲ

ਜਲਵਖਗਲ                 । ਮਨਰਖਗਲ ਵਰਕਰਲਆ ਨਰ ਸ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਮਤਧ ਜਲਏਗਧ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਕਸਖ ਨਲਲ ਹਮਥ ਨਲ ਜ਼ਮਲਲਉਣ ਜਲਆ ਜ਼ਕਸਖ ਨਰ ਸ
               ਗਲਖ ਨਲ ਲਗਲਉਣ। ਮਨਰਖਗਲ ਸਟਲਫ਼ ਨਰ ਸ ਜ਼ਬਨਲਆ ਕਸਮ ਤਲ ਨਲ ਘਮਸਮਣ ਅਤਖ ਉਨਲਲਆ ਦਖ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਖਖਤਰ/ਸਲਈਟ

       ਤਲ ਹਧ ਕਸਮ ਕਰਨ ਦਧ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਮਤਧ ਜਲਵਖ        । ਉਨਲਲਆ ਅਮਗਖ ਹਦਲਇਤ ਜਲਰਧ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
ਸਰਪਸਚ/            ਜਧਆਰਐਸ ਸਮਖਤ ਸਲਜ਼ਰਆਆ ਨਰ ਸ ਹਰ ਸਮਵ ਕਮਪੜਖ ਦਖ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਖ ਚਲਹਧਦਖ ਹਨ    । ਮਲਸਕ ਨਰ ਸ ਇਸ

                  ਢਸਗ ਨਲਲ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਲਣਲ ਚਲਹਧਦਲ ਹਪ ਜ਼ਕ ਇਹ ਨਮਕ ਦਖ ਨਲਲ ਨਲਲ ਮਰਸਹ ਨਰ ਸ ਵਧ ਕਵਰ ਕਰਖ। ਕਮਪੜਖ ਦਖ
           ਮਲਸਕ ਨਰ ਸ ਵਰਤਲ ਬਲਅਦ ਰਲਜ਼ ਸਲਬਣ ਅਤਖ ਪਲਣਧ ਨਲਲ ਧਲਣਲ ਚਲਹਧਦਲ ਹਪ।

   ਹਮਥ ਧਲਣ ਅਤਖ ਰਲਗਲਣਰ -    ਮਮਕਤ ਕਰਨ ਸਬਸਧਧ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-     ਜ਼ਨਰਦਖਸ਼ਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਦਮਸਜ਼ਦਆਆ,   ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
   ਕਲਰਜ ਵਲਲਧ ਥਲਆ `            ਤਖ ਲਲੜੜਦਧ ਮਲਤਰਲ ਜ਼ਵਚ ਪਲਣਧ ਅਤਖ ਸਲਬਣ ਦਧ ਉਪਲਬਧਤਲ ਨਰ ਸ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਇਆ

ਜਲਵਖ               । ਮਨਰਖਗਲ ਵਰਕਰਲਆ ਨਰ ਸ ਪਪਖਜ਼ਰਤ ਕਧਤਲ ਜਲਵਖ ਜ਼ਕ ਜਦਲ ਵਧ ਹਮਥ ਧਲਣ ਦਲ ਮਦਕਲ ਜ਼ਮਲਖ ,  ਉਹ ਘਮਟਲ-  ਘਮਟ ਹਮਥਲਆ
 ਨਰ ਸ 40     ਸਪਜ਼ਕਸਡ ਤਮਕ ਚਸਗਧ ਤਰਲਲਆ ਧਲਣ,    ਨਲਲ ਹਧ ਉਹ ਹਥਖਲਧ,    ਹਮਥ ਦਲ ਜ਼ਪਛਲਲ ਪਲਸਲ,   ਉਗਲਲਆ ਅਤਖ ਅਸਗਰਠਖ

          ਜ਼ਵਚਕਲਰ ਵਧ ਚਸਗਧ ਤਰਲਲਆ ਸਲਬਣ ਤਖ ਪਲਣਧ ਨਲਲ ਹਮਥ ਸਲਫ਼ ਕਰਨ        । ਹਰ ਦਲ ਘਸਟਖ ਬਲਅਦ ਹਮਥ ਧਲਣ ਦਧ
                ਜ਼ਸਫਲਰਸ਼ ਗਈ ਹਪ। ਉਐਪਰ ਦਮਸਖ ਅਨਮਸਲਰ ਕਸਮ ਸ਼ਮਰਰ ਕਰਨ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਅਤਖ ਕਸਮ ਕਰਨ ਤਲ ਬਲਅਦ ਹਮਥ

  ਲਲਜ਼ਮਧ ਤਦਰ `        ਤਖ ਸਲਬਣ ਅਤਖ ਪਲਣਧ ਨਲਲ ਧਲਣਖ ਚਲਹਧਦਖ ਹਨ।

        ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਖ ਕਲਈ ਮਨਰਖਗਲ ਕਰਮਚਲਰਧ ਤਖਜ਼ ਬਮਖਲਰ/ਖਸਘ/ਜ਼ਛਮਕ/      ਸਲਹ ਲਪਣ ਜ਼ਵਮਚ ਮਮਸ਼ਕਲ ਮਜ਼ਹਸਰਸ
ਕਰਖ,                ਤਲਆ ਉਹ ਖਮਦ ਸਮਪਰਵਲਈਜ਼ਰ ਨਰ ਸ ਇਸ ਦਧ ਜਲਣਕਲਰਧ ਦਖਵਖ ਅਤਖ ਸਮਵ ਜ਼ਸਰ ਬਧਮਲਰਧ ਦਲ ਪਤਲ ਲਗਲਉਣ

      ਅਤਖ ਇਲਲਜ ਲਈ ਤਮਰਸਤ ਡਲਕਟਰਧ ਸਲਲਹ ਲਵਖ         । ਮਨਰਖਗਲ ਕਰਮਚਲਰਧਆਆ ਨਰ ਸ ਇਮਕ ਦਰਜਖ ਤਲ ਇਨਫਪਕਸ਼ਨ ਨਰ ਸ
         ਰਲਕਣ ਲਈ ਉਹਨਲਆ ਨਰ ਸ ਇਕ ਦਰਜਖ ਨਲਲ ਦਮਪਜ਼ਹਰ ਦਖ ਖਲਣਖ /     ਸਨਪਕਸ ਇਮਕਜ਼ਠਆਆ ਨਹੜ ਖਲਣਖ ਚਲਹਧਦਖ   । ਜਖ ਕਲਈ

      ਕਸਮ ਦਦਰਲਨ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਮਚ ਆਉਣ ਕਰਕਖ ਕਲਜ਼ਵਡ-19         ਤਲ ਪਧੜਤ ਪਲਇਆ ਜਲਆਦਲ ਹਪ ਤਲਆ ਉਸ ਨਰ ਸ ਘਬਰਲਉਣ
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   ਦਧ ਜ਼ਰਰਰਤ ਨਹੜ ਹਪ      । ਜ਼ਕਸਖ ਨਰ ਸ ਹਪਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 104/     ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ 01881-227241
    ਨਰ ਸ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਕਰਨਧ ਚਲਹਧਦਧ ਹਪ,             ਤਲਆ ਜਲ ਬਧਮਲਰਧ ਦਲ ਸਹਧ ਕਲਰਨ ਪਤਲ ਲਮਗ ਸਕਖ ਤਖ ਪਧੜਤ ਦਧ ਅਗਲਖਰਧ

       ਕਲਰਵਲਈ ਲਈ ਡਲਕਟਰ ਦਧ ਸਹਲਇਤਲ ਕਧਤਧ ਜਲ ਸਕਖ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ
 

       ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਦਦਕਲਨਲਨ ਖਲਲਣ ਦਦ ਲਈ ਸਬਸਧਤ ਐਸ.ਡਡ.      ਐਮਜ਼ ਤਤ ਮਨਜਰਰਡ ਲਲਣ ਲਈ ਅਪਲਲਈ
  ਕਰਨ ਦਦਕਲਨਦਲਰ -  ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

•       ਮਲਟਡ ਬਰਲਨਡ ਤਦ ਜ਼ਸਸਗਲ ਬਰਲਨਡ ਮਲਲਜ਼ ,    ਸ਼ਰਲਬ ਦਦ ਠਦਕਦ , ਸਲਲਰਨ,   ਹਜ਼ਲਮਤ ਕਰਨ
   ਵਲਲਡਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ ਰਜ਼ਹਣਗਡਆਨ ਬਸਦ 

• ਐਸ.ਡਡ.          ਐਮਜ਼ ਦਡ ਪਰਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਲਨ ਨਹਹ ਖਦਲਦਗਡ ਕਲਈ ਵਡ ਦਦਕਲਨ 

•    ਦਦਕਲਨਲਨ ਖਲਲਣ ਲਈ ਐਸ.ਡਡ.ਐਮਜ਼.      ਨਰ ਸ ਅਪਲਲਈ ਕਰ ਸਕਦਦ ਹਨ ਦਦਕਲਨਦਲਰ 

•          ਕਦਵਲ ਰਲਟਦਸ਼ਨ ਵਲਇਸ ਰਲਸਟਰ ਅਨਦਸਲਰ ਦਦਕਲਨਲਨ ਖਲਲਣ ਦਡ ਹਲਵਦਗਡ ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ 

 
 ਰਰਪਨਗਰ 29 ਅਪਰਲਲ-            ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਡ ਜ਼ਗਰਡ ਨਦ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਦਦ ਮਦਦਖ ਮਸਤਰਡ ਕਲਪਟਨ
              ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਬਦਦਧਵਲਰ ਨਰ ਸ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਵਦਚ ਵਲਧਦ ਦਲ ਐਲਲਨ ਕਰਜ਼ਦਆਨ ਹਲਇਆ ਸਰਬਦ ਜ਼ਵਦਚ 3  ਮਈ ਤਤ

            ਬਲਅਦ ਦਲ ਹਫਤਦ ਲਈ ਹਲਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਲਗਰ ਕਰਨ ਦਦ ਹਦਕਮ ਜਲਰਡ ਕਡਤਦ ਹਨ     । ਉਨਲਲਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਦਕਡਲਊਨ
       ਦਡਆਨ ਥਲੜਡਆਨ ਬਸਦਸ਼ਲਨ ਜ਼ਰਰਰ ਹਟਲਈਆਨ ਜਲ ਰਹਡਆਨ ਹਨ।

             ਉਨਲਲਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਦਚ ਕਰਜ਼ਫਊ/   ਲਦਕਡਲਊਨ ਹਦਣ 17       ਮਈ ਤਦਕ ਜਲਰਡ ਰਹਦਗਲ ਪਰ ਇਸ ਦਦ
    ਨਲਲ ਹਡ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸਵਦਰਦ 7  ਤਤ 11      ਵਜਦ ਤਦਕ ਥਲੜਡਆਨ ਛਲਟਲਨ ਜ਼ਰਰਰ ਜ਼ਮਲਣਗਡਆਨ    ।ਉਨਲਲਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦਦਕਲਨਲ

        ਖਲਲਣ ਦਦ ਲਈ ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਆਪਣਦ ਆਪਣਦ ਖਦਤਰ ਦਦ ਐਸ.ਡਡ.    ਐਮਜ਼ ਨਰ ਸ ਅਪਲਲਈ ਕਰਨਗਦ।
ਐਸ.ਡਡ.             ਐਮਜ਼ ਦਡ ਪਰਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਤ ਬਲਅਦ ਰਲਸਟਰ ਵਲਇਸ ਦਦਕਲਨਲ ਖਲਲਣ ਦਡ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਦਤਡ ਜਲਵਦਗਡ।
ਐਸ.ਡਡ.         ਐਮਜ਼ ਪਰਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਤ ਬਲਅਦ ਇਹ ਦਦਕਲਨਲਨ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸਵਦਰਦ 7  ਤਤ 11   ਵਜਦ ਤਦਕ 50  ਫਡਸਦਡ ਸਟਲਫ

    ਸਮਰਦਥਲ ਨਲਲ ਖਲਲਡਆਨ ਜਲ ਸਕਣਗਡਆਨ    ।ਉਨਲਲਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਸ.ਡਡ.      ਐਮਜ਼ ਤਤ ਪਰਜ਼ਮਸ਼ਨ ਲਲਣ ਲਈ ਕਲਵਲ
         ਐਪ ਪਸਜਲਬ ਉਉਤਦ ਆਨ ਲਲਇਨ ਅਪਲਲਈ ਕਡਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਲ।

                       ਉਨਲਲਨ ਨਦ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਲਕ ਤਤ ਰਰਰਲ ਅਤਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰਡ ਖਦਤਰਲਨ ਜ਼ਵਦਚ ਸਲਰਦ ਮਲਟਡ ਬਰਲਨਡ ਤਦ ਜ਼ਸਸਗਲ
    ਬਰਲਨਡ ਮਲਲਜ਼ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਦ          ।ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਰਰਰਲ ਖਦਤਰ ਜ਼ਵਦਚ ਸਲਰਡਆਨ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਦਦਕਲਨਲਨ ਨਰ ਸ
  ਵਰਕਰਲਨ ਦਡ 50     ਫਡਸਦਡ ਜ਼ਗਣਤਡ ਨਲਲ ਸਵਦਰਦ 7    ਵਜਦ ਤਤ ਸਵਦਰਦ 11      ਵਜਦ ਤਦਕ ਖਲਲਣ ਦਡ ਇਜਲਜ਼ਤ ਜ਼ਦਦਤਡ

 ਗਈ ਹਲ         ।ਉਨਲਲਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰਡ ਇਲਲਜ਼ਕਆਨ ਜ਼ਵਦਚ ਸਲਰਡਆਨ ਇਕਦਲਡਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ,   ਨਦਬਰਹਦਦਡ ਸ਼ਲਪਜ਼
(     ਕਲਲਨਡ ਅਸਦਰ ਜਲਨ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਡ ਖਦਤਰ)          ਅਤਦ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਡ ਕਸਪਲਲਕਸਲਨ ਜ਼ਵਦਚ ਦਦਕਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਖਲਲਣ ਦਡ ਵਡ

   ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਦਤਡ ਗਈ ਹਲ।
             ਇਨਲਨ ਹਦਲਇਤਲਨ ਜ਼ਵਦਚ ਸਪਦਸ਼ਟ ਕਡਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਲਰਨ,     ਹਜ਼ਲਮਤ ਕਰਨ ਵਲਲਡਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ ਆਜ਼ਦ

  ਸਦਵਲਵਲਨ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਡਆਨ        । ਇਸਦ ਤਰਲਨ ਲਦਕਡਲਊਨ ਦਦ ਸਮਮ ਦਦਰਲਨ ਈ-     ਕਲਮਰਸ ਕਸਪਨਡਆਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਰਫ ਜ਼ਰਰਰਡ
     ਵਸਤਲਨ ਮਦਹਦਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਡ ਇਜਲਜ਼ਤ ਹਲਵਦਗਡ,        ਉਹ ਜ਼ਸਰਫ ਐਸਮਸ਼ਡਅਲ ਗਦਡਜ਼ ਦਡ ਸਪਲਲਈ ਕਰ
 ਸਕਦਦ ਹਨ             । ਉਨਲਲਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਦਵਲ ਰਲਸਟਰ ਦਦ ਜ਼ਹਸਲਬ ਨਲਲ ਦਦਕਲਨਲਨ ਖਦਲਣ ਗਈਆਨ।ਇਸ ਸਬਸਧਡ

ਐਸ.ਡਡ.               ਐਮਜ਼ ਨਰ ਸ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ ਜ਼ਦਦਤਦ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਦ ਇਲਲਜ਼ਕਆਨ ਜ਼ਵਦਚ ਰਲਸਟਰ ਦਦ ਫਲਰਮਮਟ ਜ਼ਤਆਰ
   ਕਰਕਦ ਜ਼ਲਸਟ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ          ।ਉਨਲਲਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਆਪਣਡਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ ਖਲਲਣ ਦਦ ਲਈ

 ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਐਸ.ਡਡ.      ਐਮਜ਼ ਨਰ ਸ ਅਪਲਲਈ ਕਰ ਸਕਦਦ ਹਨ        । ਪਰਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਲਨ ਜ਼ਕਸਦ ਵਡ ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਨਰ ਸ
             ਦਦਕਲਨ ਖਲਲਣ ਦਡ ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ ਨਹਹ ਹਲਵਦਗਡ। ਜਦਕਰ ਪਰਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਤ ਬਗਲਰ ਦਦਕਲਨਲਨ ਖਲਲਡਆਨ ਗਈਆਨ ਤਲਨ
        ਜ਼ਨਯਮਲਨ ਤਜ਼ਹਤ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਦਚ ਜ਼ਲਆਨਦਡ ਜਲਵਦਗਡ।  

                      ਉਨਲਲਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਦਵਲ ਉਹ ਉਦਯਲਗ ਖਲਲਦ ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਨ ਜ਼ਲ ਉਦਯਲਗ ਕਲਜ਼ਮਆਨ ਦਦ ਰਜ਼ਹਣ-ਸਜ਼ਹਣ
               ਦਲ ਬਸਦਲਬਸਤ ਅਸਦਰ ਹਡ ਕਰ ਸਕਦਦ ਹਲਣ ਜਲਨ ਜ਼ਫਰ ਕਲਮਦ ਨਲਲ ਲਗਦਦ ਇਲਲਜ਼ਕਆਨ ਤਤ ਆਉਦਦ ਹਨ, ਆਪਣਦ

   ਯਰਜ਼ਨਟ ਚਲਲ ਸਕਦਦ ਹਨ      ।ਉਨਲਲਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਲਬ ਤਦ ਠਦਕਦ/       ਦਦਕਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਖਲਲਣ ਦਡ ਇਜ਼ਲਜਤ ਨਹਡ ਜ਼ਦਦਤਡ
ਜਲਵਦਗਡ।
          ਉਨਲਲਨ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਦਕਡਲਊਨ/   ਕਰਜ਼ਫਊ ਸਵਦਰਦ 11      ਵਜਦ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਵਲਨਗ ਜਲਰਡ ਰਹਦਗਲ   । ਉਨਲਨ ਲਲਕਲਨ
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                 ਨਰ ਸ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਡ ਦਡ ਪਲਲਣਲ ਕਰਦਦ ਹਲਏ ਤਲਅ ਸਮਮ ਤਦਕ ਆਪਣਦ ਘਰਲਨ ਜ਼ਵਦਚ ਪਰਤ
              ਜਲਇਆ ਕਰਨ। ਛਲਟ ਵਲਲਦ ਸਮਮ ਦਦਰਲਨ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਡ ਨਰ ਸ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਲ ਅਤਦ ਦਰਜਦ
  ਜ਼ਵਅਕਤਡ ਤਤ 2      ਮਡਟਰ ਦਡ ਦਰਰਡ ਬਣਲਈ ਰਦਖਣਡ ਹਲਵਦਗਡ   । ਉਨਲਲਨ        ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਤ ਇਹ ਰਲਹਤ

                 ਲਲਕਲਨ ਦਡ ਸਹਰਲਤ ਲਈ ਜ਼ਦਦਤਡ ਗਈ ਹਲ। ਉਹ ਇਸ ਰਲਹਤ ਦਦ ਸਮਮ ਦਦਰਲਨ ਦਲਸਤਲਨ ਜਲਨ ਹਲਰਨਲਨ ਨਰ ਸ ਨਲ
ਜ਼ਮਲਣ। 
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ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ। 
 

ਆਸ਼ਾ ਵਯਕਯਜ ਵੱਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਸਾ ਘਯਾਂ ਜਵੱਚ ਯਵਖਣ। 
 

ਕੀਯਤੁਯ ਾਜਸਫ, 29 ਅਰਰ () 
 

ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ੰਜਾਫ ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਜਵਰ ਯਜਨ ਯੂਨਗਯ ਡਾ.ਚ.ਨ ਸ਼ਯਭਾ ਅਤ ੀਨੀਅਯ 
ਭਡੀਕਰ ਅਪਯ ਡਾ.ਯਾਭ ਰਕਾਸ਼ ਯਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵੱਚ ੀ.ਚ.ੀ. ਕੀਯਤੁਯ ਾਜਸਫ ਅਧੀਨ ੈਂਦ ਜੰਡਾ 
ਜਵੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਯਕਯਜ ਵੱਰ ਘਯ-ਘਯ ਜਵੱਚ ਯਵਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ। ਇ ੰਫਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆ ਡਾ.ਯਾਭ 
ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਕਜਵਡ- 19 ਦ ਰਕ ਨੰੂ ਠੱਰ ਾਉਣ ਰਈ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਵੱਰ ਆਸ਼ਾ ਵਯਕਯਜ ਨੰੂ ਯਜਾਨਾ 
25 ਘਯਾਂ ਜਵੱਚ ਯਵ ਕਯਨ ਦੀ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ।ਆਸ਼ਾ ਵਯਕਯਜ ਵੱਰ ਜਕ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਖੰਗ,ਜੁਖਾਭ,ਗਰਾ ਦਯਦ ਜਾਂ ਫੁਖਾਯ ਵਯਗ ਰਛਣ ਨਜਯ ਆਂਉਣ ਤ ਉ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਨੇੜਰ ਸਤਾਰ ਜਵੱਚ 
ਜਨਿੱਯੀਖਣ ਰਈ ਬਜ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਦਾਇਤਾ ਜਦੱਤੀਆ ਗਈਆ ਸਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਆਸ਼ਾ ਵਯਕਯਜ ਨੰੂ ਕਜਵਡ- 19 

ਦ ਰੱਛਣਾ ੰਫਧੀ ਜਯੂਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸੁਯੂਆਤ ਤ ਸੀ ੇ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਸ।ਆਸ਼ਾ ਵਯਕਯਜ ਨੰੂ ਯਵਹ ਦਯਾਨ ਰਕਾ ਤ 
ਉਜਚਤ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਕ ਯੱਖਣ ,ਰਕਾ ਨੰੂ ਕਜਵਡ-19 ਦ ਰੱਛਣਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਾਂਝੀ ਕਯਨ ਅਤ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਸੱਥ ਧਣ 
ਦੀ ਜਵੱਧੀ ੰਫਧੀ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਰਈ ਜਕਸਾ ਜਗਆ ਸ।ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਆਸ਼ਾ ਵਯਕਯਜ ਕਯਨਾ ਨੰੂ ਸਯਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ 
ਜਵੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕ ਜਸੱਾ ਰ ਯਸੀਆ ਸਨ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜਜਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ,ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ 
 

ਖਤੀਫਾੜੀ ਾਜ ਭਾਨ ਅਤ ਭੁਯੰਭਤ ਦ ਕੰਭਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਨੰੂ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਖਰਣ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜਤ, 
ਭਾ ਵਯ 10 ਵਜ ਤ ਸ਼ਾਭ 4 ਵਜ ਤੱਕ – ਅਟਵਾਰ 

 

ਨੰਗਰ, 29 ਅਰਰ () 
ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਯੰਤ ਉ ਦ ਬੰਡਾਯਣ ਨੰੂ ਭੁੱ ਖ ਯੱਖਦ ਸ ਫ ਡਵੀਜਨ ਨੰਗਰ ਦ ਭੂਸ ਯੀ ਜਵਚ ਸਾੜੀ 
ਦੀ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਢਆ ਢੁਆਈ ਰਈ ਵਯਤ ਜਾਦ ਟਯੱਕਾ , ਟਯ ੇਕਟਯਾ ਅਤ ਕੰਫਾਈਨਾ ਰਈ ਫ ਡਵੀਜਨ 
ਨੰਗਰ ਦੀਆਂ , ਖਤੀਫਾੜੀ ਾਜ ਭਾਨ ਅਤ ਜਯਅਯ/ ਆਟ ਇਰਕਟਰੀਸ਼ਨ/ ਅਯ 
ਾਯਟ/ਸਾਯਡਵਅਯ/ਟਯਕਟਯ/ਟਯੱਕਾ ਦੀ ਭੁਯੰਭਤ ਆਜਦ ਦ ਕੰਭਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਨੰੂ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਖਰਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜਤ ਜਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਸ। ਜਜ ਦਾ ਭਾ ਵਯ 10 ਵਜ ਤ ਸ਼ਾਭ 4 ਵਜ ਤੱਕ ਸਵਗਾ। 
ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆ ਉ ਭੰਡਰ ਭਜਜਟਯਟ ਨੰਗਰ . ਿੱਚ. ਿੱ. ਅਟਵਾਰ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਭਿੱ. ਭਜਸੰਦਯਾ 
ਇਰਕਟਰੀਕਰ ਵਯਕ ਯਰਵ ਯਡ ਨੰਗਰ 98153-10004, ਭਿੱ. ਜਯਥ ਆਟ ਭਫਾਇਰ ਯਰਵ ਯਡ ਨੰਗਰ 
94170-56763, ਭ ਜਫੰਦਯਾ ਆਟ ਭਫਾਇਰ , ਦੁਕਾਨ ਨੰ: 4 ਯਰਵ ਯਡ ਨੰਗਰ 98761-38636, ਦੁਕਾਨ 
ਗਯੀਕਰਚਯ ਾਜ ਭਾਨ ਜੰਡ ਫਰਸਭੁਯ 98770-60658, 

ਭ ਕਰੀ ਇੰਜੀਜਨਅਯ ਵਯਕ ਦੁਕਾਨ ਨੰ: 19-20 ਯਰਵ ਯਡ ਨੰਗਰ 98152-79285, ਭ 
ਵੀ.ਨ.ਇੰਟਯਰਾਈਜਸ਼ (ਅਯ ਾਯਟ) ਭ.ੀ.ਦੀ ਕਠੀ 94174-03104, ਕਜਰ ਸਾਯਡਵਅਯ ਟਯ 
(ਖਤੀਫਾੜੀ ਦ ਭਾਨ ਰਈ) ਫਰਸਭੁਯ 98888-68012 ਅਤ ਦੁਕਾਨ ਟਯਕਟਯ/ਟੂ ਆਜਦ ਦੀ ਭੁਯੰਭਤ ਯਰਵ 
ਯਡ ਨੰਗਰ 94175-87347 ਨੰੂ ਜਨਮਭਾਂ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗ ਦੱਜਆ ਜਕ ਇ ਤ ਇਰਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰਈ ਵਯਤ ਜਾਣ ਵਾਰ ਾਜ ਭਾਨ ਖਯੀਦ ਕਯਨ ਰਈ 
ਆਉਣ ਵਾਰ ਜਵਅਕਤੀ ਅਤ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰਈ ਵਯਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ/ਜਰਪਜਟੰਗ ਰਈ ਵਯਤ ਜਾਣ ਵਾਰ 
ਟਯਕਟਯ ਆਜਦ ਆਣ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰ ਥਾਨ ਤ ਭਾਨ ਖਯੀਦ ਕਯਨ ਅਤ ਭੁਯੰਭਤ ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ ਦੁਕਾਨਾ ਤੱਕ 
ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਭ ਯਤ ਜਵਚ ਜਕਤ ਵੀ ਨਸੀ ਯੁਕਣਗ ਅਤ 
ਭਟਯ ਵਸੀਕਰ ਕਟ ਅਨੁਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦ ਕਾਗਜ ੱਤਯ ਆਜਦ ਭੁਕੰਭਰ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ 
ਜਕ ਫੰਧਤ ਭਸ਼ੀਨਯੀ/ਟਯੱਕ ਚਾਰਕ/ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਯਕਾਯ ਵਰ ਕਜਵਡ 19 ਫੰਧੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆ ਸਦਾਇਤਾ 
(ਰ ਜਡਟ) ਘੱਟ ਘੱਟ 01ਤ 02 ਭੀਟਯ ਦਾ ਪਾਰਾ ਯੱਖ ਕ ਕੰਭ ਕਯਨਗ। ਆਣੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤ ਭੁਯੰਭਤ ਰਈ 
ਆਣ ਵਾਰ ਵਾਸਨ ਨੰੂ ਨੀਟਾਈਜ ਕਯਨਗ ਅਤ ਜਾਫਤਾ ਪਜਦਾਯੀ ਕਟ ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ੀ.ਆਯ.ੀ.ੀ ਦੀ ਇੰਨ 
ਜਫੰਨ ਾਰਣਾ ਕਯਨਗ। 
 


