
     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ
ਕਲਜ਼ਵਡ-19   ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਦਦਰਲਨ ਘਰਲਹ/    ’      ਦਫ਼ਤਰਲਹ ਤਤ ਹਸਪਤਲਲਲਹ ਚ ਏਅਰ ਕਸਡਰਸ਼ਨਰ ਦਰ ਵਰਤਤ ਸਸਬਸਧਰ

 ਅਡਵਲਇਜ਼ਰਰ ਜਲਰਰ

 

 ਰਰਪਨਗਰ 30   ਅਪਪਪਲ -       ਜ਼ਸਹਤ ਤਤ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਲਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19   ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਦਦਰਲਨ
ਘਰਲਹ/            ਦਫ਼ਤਰਲਹ ਤਤ ਹਸਪਤਲਲਲਹ ਜ਼ਵਵਚ ਏਅਰ ਕਸਡਰਸ਼ਨਰ ਦਰ ਵਰਤਤ ਸਸਬਸਧਰ ਅਡਵਲਇਜ਼ਰਰ ਜਲਰਰ ਕਰਤਰ

 ਗਈ ਹਪ।

                       ਇਸ ਬਲਰਤ ਹਲਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਹ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਰਰਪਨਗਰ ਡਲ. ਐਚ.ਐਨ.  ਸ਼ਰਮਲ ਨਤ
               ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਵਛਲਤ ਕਕਝ ਹਫ਼ਜ਼ਤਆਹ ਤਤ ਗਰਮਰ ਦਤ ਮਦਸਮ ਦਰ ਸ਼ਕਰਰਆਤ ਹਲਣ ਦਤ ਚਵਲਦਤ ਏਅਰ ਕਸਡਰਸ਼ਨਰਲਹ

/   ਕਰਲਰਲਹ ਦਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19           ਦਤ ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ ਸਕਰਵਜ਼ਖਅਤ ਢਸਗ ਨਲਲ ਵਰਤਤ ਕਰਨ ਸਸਬਸਧਰ ਕਕਝ ਪਵਖ ਸਲਹਮਣਤ
 ਆਏ ਹਨ              । ਉਨਲਲਹ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਏਅਰ ਕਸਡਰਸ਼ਨਰ ਇਵਕ ਕਮਰਤ ਜ਼ਵਚਲਰ ਹਵਲ ਨਰ ਸ ਘਕਸਮਲ ਕਤ (ਰਰ-ਸਰਕਕਲਤਟ)

           ਦਕਬਲਰਲ ਠਸਡਲ ਕਰਨ ਦਤ ਜ਼ਨਯਮ ਤਤ ਕਸਮ ਕਰਦਲ ਹਪ ਅਤਤ ਮਦਜਰਦਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਦਰ ਸਜ਼ਥਤਰ ਜ਼ਵਵਚ ਏਅਰ
       ਕਸਡਰਸ਼ਨਰ ਦਰ ਵਵਡਤ ਸਥਲਨਲਹ ਜ਼ਜਵਵ ਜ਼ਕ ਸ਼ਲਜ਼ਪਸਗ ਮਲਲ, ਦਫ਼ਤਰ,      ਹਸਪਤਲਲ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਵਚ ਵਰਤਤ ਦਤ ਨਲਲ

     ਲਲਕਲਹ ਨਰ ਸ ਖ਼ਤਰਲ ਹਲ ਸਕਦਲ ਹਪ।

                             ਉਨਲਲਹ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਤ ਚਵਲਦਤ ਸਰਬਤ ਵਵਲਤ ਅਜ਼ਜਹਰਆਹ ਸ਼ਸਕਲਵਲਹ ਨਰ ਸ ਦਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ
 ਕਸਡਰਸ਼ਨਰ /   ਕਰਲਰਲਹ ਦਰ ਵਵਖ-   ’         ਵਵਖ ਥਲਵਲਹ ਤਤ ਵਰਤਤ ਸਸਬਸਧਰ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਜਲਰਰ ਕਰਨ ਦਲ ਫ਼ਪਸਲਲ ਕਰਤਲ

 ਜ਼ਗਆ ਹਪ  । ਵਵਖ-           ਵਵਖ ਥਲਵਲਹ ਤਤ ਏਸਰ ਦਰ ਵਰਤਤ ਕਰਨ ਸਸਬਸਧਰ ਜ਼ਰਰਰਰ ਸਲਲਹਲਹ /   ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਤਜ਼ਹਤ
        ਘਰਤਲਰ ਥਲਵਲਹ ਜ਼ਵਵਚ ਏਅਰ ਕਸਡਰਸ਼ਨਰ ਦਕਆਰਲ ਕਮਰਤ ਜ਼ਵਵਚ ਵਲਰ-      ਵਲਰ ਘਕਸਮਣ ਵਲਲਰ ਹਵਲ ਜ਼ਵਵਚ ਬਲਹਰਰ
     ਤਲਜ਼ਰ ਹਵਲ ਦਲ ਮਤਲ ਜ਼ਰਰਰਰ ਹਪ,             ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਜ਼ਖੜਕਰ ਨਰ ਸ ਥਲੜਲ ਜ਼ਜਹਲ ਖਲਲ ਕਤ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ ਤਲਹ

                 ਜਲ ਕਕਦਰਤਰ ਹਵਲ ਕਮਰਤ ਜ਼ਵਵਚ ਦਲਜ਼ਖਲ ਹਲ ਸਕਤ ਅਤਤ ਬਸਦ ਹਵਲ ਨਰ ਸ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਦਲ ਰਸਤਲ ਜ਼ਮਲ ਪਲਵਤ।
   ਕਮਰਤ ਦਲ ਤਲਪਮਲਨ 24  ਤਤ 27         ਜ਼ਡਗਰਰ ਸਪਲਸਰਅਸ ਜ਼ਵਵਚ ਸਪਸਟ ਕਰਤਲ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਨਮਮ (ਜ਼ਹਊਮਰਜ਼ਡਟਰ)

 ਨਰ ਸ 40  ਤਤ 70    ਪਪਤਰਸ਼ਤ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਖਰ ਜਲਵਤ     । ਏਅਰ ਕਸਡਰਸ਼ਨਰ ਦਰ ਸਮਵ-     ਸਮਵ ਤਤ ਸਰਜ਼ਵਸ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਤ
    ਤਲਹ ਜਲ ਜ਼ਫਲਟਰ ਸਲਫ਼ ਰਜ਼ਹਣ           । ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਲਲਕਲਹ ਵਲਲਤ ਕਮਰਤ ਜ਼ਵਵਚ ਹਵਲ ਬਲਹਰ ਕਵਢਣ ਵਲਲਲ ਪਵਖਲ

(ਐਗਜ਼ਲਸਟਫਪਨ)    ਲਗਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ,         ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਕਮਰਤ ਜ਼ਵਵਚ ਨਪਗਤਜ਼ਟਵ ਪਪਪਸ਼ਰ ਬਣਤ ਅਤਤ ਕਮਰਤ
     ਜ਼ਵਵਚ ਘਕਸਮ ਰਹਰ ਹਵਲ ਨਰ ਸ ਸਮਵ-     ਸਮਵ ਤਤ ਬਲਹਰ ਕਵਜ਼ਢਆ ਜਲਵਤ।

               ਅਵਪਪਲਰਤਜ਼ਟਵ/         ਡਪਜ਼ਰਟ ਏਅਰ ਕਰਲਰ ਬਲਰਤ ਦਵਸਜ਼ਦਆਹ ਉਨਲਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਧਰੜ-   ਜ਼ਮਵਟਰ ਨਰ ਸ ਅਸਦਰ
     ਨਲ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਸਲਫ਼-  ਸਫ਼ਲਈ (ਹਲਈਜਰਨ)  ਰਵਖਰ ਜਲਵਤ      । ਅਵਪਪਲਰਤਜ਼ਟਵ ਕਰਲਰਲਹ ਦਤ ਟਟਕਲਹ ਨਰ ਸ
        ਸਲਫ਼ ਤਤ ਰਲਗਲਣਰ ਮਕਕਤ ਕਰਨਲ ਜ਼ਰਰਰਰ ਹਪ ਅਤਤ ਸਮਵ-         ਸਮਵ ਤਤ ਪਲਣਰ ਨਰ ਸ ਤਲਜ਼ਲ ਪਲਣਰ ਭਰ ਕਤ ਬਦਜ਼ਲਆ

ਜਲਵਤ            । ਇਸ ਦਤ ਪਲਣਰ ਵਲਲਤ ਟਟਕ ਨਰ ਸ ਖਲਲਰ ਕਰਕਤ ਜ਼ਕਸਤ ਸਲਫ਼ ਕਵਪੜਤ,     ਸਪਸਜ ਅਤਤ ਗਰਮ ਪਲਣਰ ਨਲਲ
 ਸਲਫ਼ (ਪਰਸਜ਼ਜਆ)               ਕਰਤਲ ਜਲਵਤ ਤਲਹ ਜਲ ਜ਼ਪਵਛਲਰ ਸਫ਼ਲਈ ਦਤ ਸਮਵ ਤਤ ਬਲਅਦ ਜਮਲਹ ਹਲਈ ਗਸਦਗਰ ਨਰ ਸ ਸਲਫ਼
  ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਤ             । ਇਸਤਤ ਇਲਲਵਲ ਟਟਕ ਨਰ ਸ ਹਲਕਤ ਸਲਬਣ ਵਲਲਤ ਪਲਣਰ ਦਲ ਇਸਤਤਮਲਲ ਕਰਨ ਉਪਰਸਤ
              ਸਲਫ਼ ਤਲਜ਼ਤ ਪਲਣਰ ਨਲਲ ਧਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ। ਸਹਰ ਵਟਟਰਲਤਸ਼ਨ ਲਈ ਅਵਪਪਲਰਤਜ਼ਟਵ ਕਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਬਲਹਰ

     ਦਰ ਤਲਜ਼ਲ ਹਵਲ ਆਉਣਲ ਜ਼ਰਰਰਰ ਹਪ।

               ਡਲ.              ਸ਼ਰਮਲ ਨਤ ਅਵਗਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਵਜ਼ਖਆਹ ਨਰ ਸ ਚਲਲਉਣ ਸਮਵ ਵਰ ਜ਼ਖੜਕਰਆਹ ਨਰ ਸ ਥਲੜਲ ਜ਼ਜਹਲ
   ਖਲਲ ਕਤ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਤ              । ਜਤਕਰ ਨਜ਼ਦਰਕ ਹਰ ਕਲਈ ਐਗਜ਼ਲਸਟ ਫਪਨ ਲਵਜ਼ਗਆ ਹਪ ਤਲਹ ਉਸਨਰ ਸ ਚਵਲਦਲ ਰਵਖਲ ਤਲਹ

           ਜਲ ਹਵਲ ਦਲ ਜ਼ਬਹਤਰ ਵਹਲਅ ਹਲ ਸਕਤ। ਉਨਲਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਵਪਲਜ਼ਰਕ (ਕਮਰਸ਼ਰਅਲ)   ਤਤ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ
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(ਇਸਡਸਟਰਰਅਲ)       ਥਲਵਲਹ ਜ਼ਵਖਤ ਹਵਲ ਜ਼ਵਵਚ ਫ਼ਪਲਲਵ ਨਰ ਸ ਘਵਟਲ-       ਘਵਟ ਰਵਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰਰਰ ਹਪ ਜ਼ਕ ਅਸਦਰਰਨਰ
       ਵਲਤਲਵਰਣ ਜ਼ਵਵਚ ਵਵਧ ਤਤ ਵਵਧ ਬਲਹਰਰ ਹਵਲ ਆਏ       ’  । ਜ਼ਸਰਫ਼ ਜ਼ਖੜਕਰਆਹ ਖਲਲਣ ਦਰ ਜਗਹ ਤਤ ਜਤਕਰ
          ਵਟਟਰਲਤਸ਼ਨ ਵਲਲਲ ਮਕਪਨਰਕਲ ਵਟਟਰਲਤਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਟਮਜ਼ ਅਤਤ ਏਅਰ ਕਸਡਰਸ਼ਜ਼ਨਸਗ ਜ਼ਸਸਟਮਜ਼ ਹਲਵਤ ਤਲਹ

             ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਜ਼ਬਹਤਰ ਤਰਰਕਤ ਨਲਲ ਬਲਹਰਰ ਹਵਲ ਨਰ ਸ ਜ਼ਫਲਟਰ ਕਰਕਤ ਅਸਦਰਰਨਰ ਹਵਲ ਦਰ ਗਕਣਵਵਤਲ ਜ਼ਵਵਚ
               ਸਕਧਲਰ ਜ਼ਲਆਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ। ਜਤਕਰ ਤਲਜ਼ਰ ਹਵਲ ਉਪਲਬਵਧ ਨਲ ਹਲ ਰਹਰ ਹਲਵਤ ਤਲਹ ਇਹ ਜ਼ਸਫਲਜ਼ਰਸ਼
              ਕਰਤਰ ਜਲਹਦਰ ਹਪ ਜ਼ਕ ਤਲਜ਼ਰ ਹਵਲ ਲਈ ਸਟਟਰਲ ਇਨਲਲਈਨ ਫਪਨ ਜ਼ਫਲਟਰ ਯਰਜ਼ਨਟ ਨਲਲ ਇਵਕ ਏਅਰ
 ਡਕਟ (   ਹਵਲ ਵਲਲਰ ਪਲਈਪ)           ਜਲੜ ਜ਼ਦਵਤਰ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਜਤਕਰ ਮਲਟਰਪਲ ਕਪਸਤਟ ਜਲਹ ਮਲਟਰਪਲ ਹਲਈ
              ਵਲਲ ਯਰਜ਼ਨਟ ਹਲਣ ਤਲਹ ਤਲਜ਼ਰ ਹਵਲ ਨਰ ਸ ਗਜ਼ਰਲਲਹ ਰਲਹਮ ਅਸਦਰਰਨਰ ਖਤਤਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜਲਹ ਉਸਦਤ ਨਜ਼ਦਰਕ

   ਪਹਕਸਚਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ          । ।ਜ਼ਜਹੜਰਆਹ ਇਮਲਰਤਲਹ ਜ਼ਵਵਚ ਮਕਪਨਰਕਲ ਵਟਟਰਲਤਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਟਮ ਨਹਮ ਹਪ ਉਨਲਹ
           ਜ਼ਵਵਚ ਖਕਵਲਣ ਵਲਲਰਆਹ ਜ਼ਖੜਕਰਆਹ ਦਲ ਉਪਯਲਗ ਕਰਨ ਦਰ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਰ ਜਲਹਦਰ ਹਪ।

                        ਉਨਲਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਹ ਜ਼ਵਵਚ ਖ਼ਲਸ ਤਦਰ ਤਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19   ਵਲਰਡਲਹ ਜਲਹ
         ਆਈਸਲਲਤਸ਼ਨ ਸਟਟਰਲਹ ਜ਼ਵਵਚ ਸਸਕਰਮਣ ਫ਼ਪਲਣ ਦਲ ਖ਼ਤਰਲ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਹਪ     । ਇਸ ਲਈ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਰ

              ਜਲਹਦਰ ਹਪ ਜ਼ਕ ਇਨਲਹ ਖਤਤਰਲਹ ਜ਼ਵਵਚ ਬਲਕਰ ਸਲਰਤ ਹਸਪਤਲਲ ਜਲਹ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡਸਗ ਨਲਲਤ ਏਅਰ ਕਸਡਰਸ਼ਜ਼ਨਸਗ ਜ਼ਸਸਟਮ
                 ਵਵਖਰਲ ਹਲਵਤ ਤਲਹ ਜਲ ਸਸਭਲਜ਼ਵਤ ਸਸਕਜ਼ਮਤ ਹਵਲ ਜਲਹ ਜ਼ਛਵਜ਼ਟਆਹ ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਤ। ਉਹ ਕਕਝ ਥਲਵਲਹ

              ਜ਼ਜਥਤ ਵਵਖਰਰ ਏਅਰ ਕਸਡਰਸ਼ਜ਼ਨਸਗ ਨਹਮ ਕਰਤਰ ਜਲ ਸਕਦਰ। ਉਥਤ ਇਕਵਠਰ ਹਲਈ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਵਲਲਰ ਹਵਲ
              ਜ਼ਵਵਚ ਸਸਕਜ਼ਮਤ ਰਲਗਲਣਰ ਹਲਣ ਦਰ ਸਸਭਲਵਨਲ ਰਜ਼ਹਸਦਰ ਹਪ ਅਤਤ ਇਸ ਲਈ ਉਪਯਕਕਤ ਤਕਨਰਕ ਦਰ ਵਰਤਤ
            ਕਰਕਤ ਸਸਕਮਣ ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਦਤ ਖ਼ਤਰਤ ਤਤ ਬਚਲਅ ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ। ਕਲਜ਼ਵਡ-19   ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਮਰਰਜ ਦਤ
     ਕਮਰਤ ਦਰ ਐਗਜ਼ਲਸਟ ਹਵਲ ਦਲ ਟਰਰਟਮਟਟ,  ਹਪਪਲ-     ਜ਼ਫਲਟਰਤਸ਼ਨ ਜਲਹ ਕਪਮਰਕਲ ਜ਼ਡਸਇਨਫਪਕਸ਼ਨ ਨਲਲ
   ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ,           ਹਵਲ ਦਰ ਬਬਜ਼ਲਸਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗਪਰ ਧਲਤਰ ਮਟਰਰਰਅਲ ਵਲਲਤ ਜ਼ਡਜ਼ਫਊਜ਼ਡ ਏਅਰ

       ਏਰਰਏਟਰ ਟਟਕ ਦਲ ਇਸਤਤਮਲਲ ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ,    ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚ 1   ਪਪਤਰਸ਼ਤ ਸਲਡਰਅਮ
     ਹਲਈਪਲਕਲਲਰਲਈਟ ਸਲਜ਼ਲਊਸ਼ਨਸ ਦਰ ਵਰਤਤ ਕਰਤਰ ਜਲਵਤ।

                         ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਗਜ਼ਲਸਟ ਜ਼ਸਸਟਮ ਜ਼ਵਵਚ ਐਕਜ਼ਟਵ ਵਲਇਰਲ ਪਲਰਟਰਕਲ
              ਮਦਜਰਦ ਹਲਣ ਦਰ ਸਸਭਲਵਨਲ ਦਤ ਚਵਲਦਤ ਇਹ ਜ਼ਸਫਲਜ਼ਰਸ਼ ਕਰਤਰ ਜਲਹਦਰ ਹਪ ਜ਼ਕ ਐਗਜ਼ਲਸਟ ਜ਼ਸਸਟਮ ਦਰ
            ਮਟਟਰਨਟਸ ਦਤ ਸਮਵ ਉਪਯਕਕਤ ਜ਼ਨਵਜਰ ਅਤਤ ਵਲਤਲਵਰਣ ਸਕਰਵਜ਼ਖਆ ਜ਼ਨਯਮਲਵਲਰ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਤਰ ਜਲਵਤ।

ਕਲਜ਼ਵਡ-19              ਦਤ ਕਣਲਹ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਰਜ਼ਮਤ ਸਰਲਤਲਹ ਵਲਲਤ ਸਥਲਨਲਹ ਤਤ ਆਈਸਲਲਤਸ਼ਨ ਲਈ ਕਕਝ
         ਅਸਥਲਈ ਦਰਵਲਰਲਹ ਬਣਲ ਕਤ ਸਕਰਵਜ਼ਖਆ ਪਪਦਲਨ ਕਰਤਰ ਜਲ ਸਕਦਰ ਹਪ       । ਇਹ ਅਸਥਲਈ ਢਲਹਚਤ ਵਲਲਤ ਟਟਟ ਜਲਹ

 ਜ਼ਕਊਬਰਕਲ (   ਪਲਲਸਜ਼ਟਕ ਜਲਹ ਧਲਤਰ)          ਨਰ ਸ ਪਲਲਸਜ਼ਟਕ ਸ਼ਰਟ ਜਲਹ ਕਪਨਵਸ ਕਵਰ ਦਲ ਇਸਤਤਮਲਲ ਕਰਕਤ
   ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ।

                           ਉਨਲਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਏਕਲਹਤਵਲਸ ਕਵਦਰ ਹਵਲਦਲਰ ਹਲਣਤ ਚਲਹਰਦਤ ਹਨ ਅਤਤ ਨਪਗਤਜ਼ਟਵ ਜਲਹ ਜ਼ਨਉਟਪਲ
     ਪਪਪਸ਼ਰ ਤਤ ਮਟਟਤਨ ਹਲਣਤ ਚਲਹਰਦਤ ਹਨ           । ਜਦਤ ਮਕਪਨਰਕਲ ਵਟਟਰਲਤਸ਼ਨ ਦਰ ਵਰਤਤ ਕਰਤਰ ਜਲਵਤ ਤਲਹ ਇਵਕ ਵਲਰ
    ਵਰਤਤ ਵਲਲਲ ਹਲਣਲ ਚਲਹਰਦਲ ਹਪ,      ਜਲ ਜ਼ਕ ਸਲਫ਼ ਤਤ ਗਸਦਰ (       ਮਰਰਜਲਹ ਵਵਲ ਸਲਫ਼ ਅਤਤ ਐਗਜ਼ਲਸਟ ਵਵਲ ਗਸਦਰ)
           ਹਵਲ ਲਪ ਜਲਣ ਦਤ ਵਹਲਅ ਦਤ ਤਰਰਕਤ ਅਨਕਸਲਰ ਕਸਮ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਹਦਲ ਜਲਵਤ।

                           ਯਰਜ਼ਨਟਲਹ ਦਲ ਬਚਲਅ ਮਪਨਰਫਪਕਚਰਰ ਦਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲਹ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਦਤ ਹਲਏ ਕਰਤਰ ਜਲਵਤ।
          ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਡਸਇਨਫਪਕਸ਼ਨ ਅਤਤ ਸਫ਼ਲਈ ਦਲ ਹਦਲਇਤਲਹ ਅਨਕਸਲਰ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਤ।
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ

            ਗਗਰਰ ਨਲਨਕ ਸਸਵਲ ਵਵਲਫਸਅਰ ਸਲਸਲਇਟਟ ਅਤਸ ਕਗਦਰਤ ਦਸ ਸਭ ਬਸਦਸ ਸਸਸਥਲਥ ਵਵਲਲ 150  ਮਲਸਕ ਤਸ
     ਸਵਨਟਟਲਈਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਸਪਸ ਗਏ

 ਰਰਪਨਗਰ 30  ਅਪਪਵਲ -             ਗਗਰਰ ਨਲਨਕ ਸਸਵਲ ਵਵਲਫਸਅਰ ਸਲਸਲਇਟਟ ਅਤਸ ਕਗਦਰਤ ਦਸ ਸਭ ਬਸਦਸ ਸਸਸਥਲਥ ਵਵਲਲ
150               ਦਸ ਕਰਟਬ ਹਲਮ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਅਤਸ ਸਵਨਟਟਲਈਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਰਰਪਨਗਰ ਨਰ ਸ ਸਸਪ ਕਸ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਦਟ

    ਲਈ ਮਦਦ ਕਟਤਟ ਗਈ ਹਵ            । ਇਸ ਦਸਰਲਨ ਗਗਰਰ ਨਲਨਕ ਸਸਵਲ ਵਵਲਫਸਅਰ ਸਲਸਲਇਟਟ ਦਸ ਕਸਸ਼ਲ ਕਗਮਲਰ ਅਤਸ
        ਕਗਦਰਤ ਦਸ ਸਭ ਬਸਦਸ ਦਸ ਪਪਧਲਨ ਜ਼ਵਵਕਟ ਧਟਮਲਨ ,         ਬਲਵਡ ਡਲਨਰ ਟਟਮ ਨਰਰਪਗਰ ਬਸਦਟ ਦਸ ਪਪਧਲਨ ਹਸਮਤ ਸਵਣਟ

              ਅਤਸ ਬਲਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ ਵਵਲਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ ਮਵਦਸਨਜਰ ਪਰਰਟ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤ ਅਤਸ ਪਰਰਟ ਸਲਫ ਸਫਲਈ
 ਨਲਲ 150       ਦਸ ਕਰਟਬ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਅਤਸ ਸਵਨਟਟਲਈਜ਼ਰ ,       ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਟਮਤਟ ਸਲਨਲਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਰ ਸ ਸਸਪ

 ਕਸ              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ ਮਵਦਸਨਜਰ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਥ ਤਵਕ ਮਦਦ ਪਹਗਸਚਲਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਹਯਲਗ
  ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ              । ਇਸ ਮਸਕਸ ਤਸ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਟਮਤਟ ਸਲਨਲਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਸ ਗਗਰਰ ਨਲਨਕ ਸਸਵਲ ਵਵਲਫਸਅਰ

 ਸਲਸਲਇਟਟ ,               ਕਗਦਰਤ ਦਸ ਸਭ ਬਸਦਸ ਅਤਸ ਬਲਵਡ ਡਲਨਰ ਟਟਮ ਨਰਰਪਗਰ ਬਸਦਟ ਦਟ ਸ਼ਸਲਲਘਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਉਨਲਲਥ ਵਵਲਲ
          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਜਰਟਏ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਦਟ ਸਹਲਇਤਲਥ ਕਰਨ ਤਸ ਪਪਸ਼ਸਸ਼ਲ ਕਟਤਟ     । ਉਨਲਲਥ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ

                 ਸਭ ਦਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਹਟ ਹਰ ਪਵਧਰ ਤਸ ਜਲ ਕਸ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਦਟ ਸਲਹਇਤਲ ਅਤਸ ਉਨਲਲਥ ਦਟ ਲਲੜਲ ਮਗਤਲਜ਼ਬਕ
           ਲਲੜਲਥ ਪਰਰਟਆਥ ਕਰਨ ਜ਼ਵਵਚ ਪਰਰਨ ਤਸਰ ਤਸ ਕਲਰਗਰ ਜ਼ਸਵਧ ਹਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਵ। 
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ

        ਗਗਜ਼ਹ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਨ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਗਤਤਜ਼ਵਧਤਆਆ ਦਤ ਆਜ਼ਗਆ ਲਈ     ਜਲਰਤ ਕਤਤਤ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਐਡਵਲਈਜ਼ਰਤ- ਜ਼ਡਪਟਤ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

              ਪਪਡਰ ਖਨਤਰਲਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਨਲਆ ਜ਼ਕਸਨ ਪਲਬਸਦਤਆਆ ਦਨ ਹਰ ਜ਼ਕਸਮ ਦਤਆਆ ਨਵਤਆਆ ਉਸਲਰਤਆਆ ਦਤ ਹਲਵਨਗਤ ਆਜ਼ਗਆ
        ’         ਸ਼ਜ਼ਹਰਤ ਖਨਤਰਲਆ ਜ਼ਵਚ ਕਰਮਚਲਰਤਆਆ ਦਤ ਉਪਲਲਬਧਤਲ ਦਨ ਆਧਲਰ ਤਨ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਚਲਲ ਰਹਨ ਪਗਲਜਜਕਟ ਹਤ ਰਲਖਨ ਜਲ ਸਕਦਨ

 ਹਨ ਜਲਰਤ

 ਰਰਪਨਗਰ , 30    ਅਪਰਜਲ -           ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਰਤ ਨਨ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਮਲਖ ਮਸਤਰਤ ਕਜਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ
   ’              ਜ਼ਸਸਘ ਦਨ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਆ ਤਨ ਪਸਜਲਬ ਦਨ ਗਗਜ਼ਹ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਆ ਨਰ ਸ ਸਰਬਨ ਭਰ ਜ਼ਵਲਚ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਗਤਤਜ਼ਵਧਤਆਆ

         ਦਤ ਆਜ਼ਗਆ ਦਨਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸਥਲਰਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ ਜਲਰਤ ਕਤਤਨ ਹਨ।
                  ਉਨਲਲਆ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨਲਜਤ, ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਤ/        ਵਪਲਰਕ ਇਮਲਰਤਲਆ ਦਤਆਆ ਗਤਤਜ਼ਵਧਤਆਆ ਦਨ ਦਲਇਰਨ ਨਰ ਸ ਸਪਲਸ਼ਟ

                 ਕਰਦਨ ਹਲਏ ਸਰਬਲ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਪਪਡਰ ਖਨਤਰਲਆ ਜ਼ਵਲਚ ਜ਼ਬਨਲਆ ਜ਼ਕਸਨ ਪਲਬਸਦਤ ਦਨ ਹਰ ਜ਼ਕਸਮ ਦਤਆਆ ਨਵਤਆਆ ਉਸਲਰਤਆਆ ਦਤ
  ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਲਤਤ ਹਜ          ’     । ਸ਼ਜ਼ਹਰਤ ਖਨਤਰਲਆ ਜ਼ਵਚ ਕਰਮਚਲਰਤਆਆ ਦਤ ਉਪਲਬਧਤਲ ਦਨ ਆਧਲਰ ਤਨ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਚਲਲ ਰਹਨ ਪਗਲਜਜਕਟ

               ਹਤ ਜਲਰਤ ਰਲਖਨ ਜਲ ਸਕਦਨ ਹਨ। ਇਸ ਅਨਮਸਲਰ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਤਤ ਚਲਲ ਰਹਨ ਕਸਮਲਆ ਨਰ ਸ ਜਲਰਤ ਰਲਖਣ/    ’ਦਮਬਲਰਲ ਸ਼ਮਰਰ ਕਰਨ ਤਨ
      ਕਲਈ ਪਲਬਸਦਤ ਨਹਹ ਹਜ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਲਚ ਜ਼ਨਲਜਤ, ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਤ/       ’  ਵਪਲਰਕ ਇਮਲਰਤਲਆ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ ਜ਼ਜਹਨਲਆ ਥਲਵਲਆ ਤਨ ਕਰਮਚਲਰਤ

     ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਹਤ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਨ ਹਨ।
                        ਉਨਲਲ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਬਨ ਦਨ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਪਗਬਸਧਨ ਨਰ ਸ ਧਲਰਲ 15     ਅਨਮਸਲਰ ਕਪਦਰਤ ਗਗਜ਼ਹ ਮਸਤਰਲਲਨ ਦਨ

      ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਆ ਅਨਮਸਲਰ ਸਟਟਡਰਡ ਓਪਰਨਜ਼ਟਸਗ ਪਗਜ਼ਕਕਰਆ (ਐਸ.ਓ.ਪਤ.)       ਲਲਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਜ,
           ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਉਦਯਲਗਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਆਰਜ਼ਥਕ ਜ਼ਲਨ ਅਤਨ ਐਕਸਪਲਰਟ ਓਰਤਐਜ਼ਟਡ ਯਰਜ਼ਨਟਸ (ਈ.ਓ.ਯਰਜ਼), ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ

ਅਸਟਨਟਲਆ,      ’  ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਟਲਊਨਜ਼ਸ਼ਪਸ ਅਤਨ ਪਪਡਰ ਖਨਤਰਲਆ ਚ ਐਸ.ਓ.ਪਤ.       ਦਤ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਲਲਨ ਉਦਯਲਗਲਆ ਨਰ ਸ
  ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਲਤਤ ਹਜ।

                   ਉਨਲਲਆ ਨਨ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਸ.ਓ.ਪਤ.      ਤਜ਼ਹਤ ਪਗਬਸਧਨ ਕਰਮਚਲਰਤਆਆ ਦਨ ਆਉਣ-   ਜਲਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼
ਪਗਬਸਧ,     ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਲਈ ਰਜ਼ਹਣ ਦਤ ਸਹਰਲਤ,    ਕਰਮਚਲਰਤਆਆ ਦਲ ਮਜਡਤਕਲ ਬਤਮਲ,    ਹਸਪਤਲਲਲਆ ਨਲਲ ਤਲਲਮਨਲ ਅਤਨ

  ਅਹਲਤਨ ਦਨ ਕਤਟਲਣਰ -  ਰਜ਼ਹਤ ਪਗਬਸਧਲਆ,           ਕਰਮਚਲਰਤਆਆ ਦਤ ਥਰਮਲ ਸਕਤਰਜ਼ਨਸਗ ਅਤਨ ਹਲਥ ਧਲਣ ਆਜ਼ਦ ਦਤ ਜ਼ਵਵਸਥਲ
  ਕਰਨਲ ਜ਼ਰਰਰਤ ਹਜ।

                       ਉਨਲਲਆ ਨਨ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਪਦਰਤ ਗਗਜ਼ਹ ਮਸਤਰਲਲਨ ਦਨ 15    ਅਪਰਜਲ ਦਨ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-    ’ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਆ ਦਤ ਤਰਜ ਤਨ
            ਫਜਕਟਰਤ ਜ਼ਵਲਚ ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਨਰ ਸ ਰਲਖਣ ਦਲ ਅਰਥ ਹਜ ਜ਼ਕ ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਨਰ ਸ ਜਨਤਕ ਟਰਲਆਸਪਲਰਟ,  ਆਟਲ-   ਜ਼ਰਕਸ਼ਲ ਜਲਆ ਸਰਬਲ

   ’     ਟਰਲਆਸਪਲਰਟ ਬਲਸਲਆ ਆਜ਼ਦ ਤਨ ਜ਼ਨਰਭਰ ਨਹਹ ਕਰਨਲ ਪਵਨਗਲ         । ਕਰਮਚਲਰਤਆਆ ਨਰ ਸ ਸਲਈਕਲ ਤਨ ਜਲਆ ਪਜਦਲ ਜਲਣ ਦਤ
           ’   ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਲਤਤ ਜਲ ਸਕਦਤ ਹਜ ਜਨ ਉਹ ਉਦਯਲਗ ਤਤ ਥਲੜਤ ਦਰਰਤ ਤਨ ਰਜ਼ਹਸਦਨ ਹਨ।

                            ਪਸਜਲਬ ਉਦਯਲਗ ਨਰ ਸ ਰਲਹਤ ਦਨਣ ਬਲਰਨ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਉਨਲਲਆ ਨਨ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜਲ ਉਦਯਲਗਲਆ
             ਨਰ ਸ ਇਸ ਗਲਲ ਦਲ ਅਸਦਨਸ਼ਲ ਸਤ ਜ਼ਕ ਫਜਕਟਰਤ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਨ ਕਰਮਚਲਰਤ ਦਨ ਕਲਜ਼ਵਡ -19     ਤਤ ਪਲਜ਼ਨਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਜਲਣ ਉਤਨ

   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤ ਸਤ.ਈ.ਓ.         ਨਰ ਸ ਕਜਦ ਕਰਨ ਸਮਨਤ ਕਲਨਰ ਸਨਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਜ,    ਬਲਰਨ ਕਪਦਰਤ ਗਗਜ਼ਹ ਸਕਲਤਰ
 ਨਨ 23          ਅਪਰਜਲ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਹਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਜ਼ਦਲਤਲ ਸਤ ਜ਼ਕ 15  ਅਪਰਜਲ 2020      ਨਰ ਸ ਜਲਰਤ ਸਲਧਨ ਹਲਏ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਆ

         ਜ਼ਵਚ ਦਲਸ ਜ਼ਦਲਤਲ ਸਤ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਤ ਕਲਈ ਧਲਰਲ ਨਹਹ ਹਜ         । ਇਨਲਆ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਆ ਅਨਮਸਲਰ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਤਆਆ ਥਲਵਲਆ
’           ਤਨ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਅਤਨ ਵਪਲਰਕ ਅਦਲਜ਼ਰਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਹਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਆ ਦਮਆਰਲ ਸਰਜ਼ਚਤ ਐਸ.ਓ.ਪਤ.   ਅਤਨ ਪਗਲਟਲਕਲਲ ਦਤ

   ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਲ ਲਲਜ਼ਮਤ ਹਜ।
                       ਉਨਲਲਆ ਨਨ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਪਦਰਤ ਗਗਜ਼ਹ ਸਕਲਤਰ ਨਨ 3         ਅਪਰਜਲ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਹਲ ਸਤ ਜ਼ਕ ਗਤਤਜ਼ਵਧਤਆਆ ਨਰ ਸ ਮਮੜ ਸ਼ਮਰਰ

             ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯਲਗ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਨਵਲਆ ਲਲਇਸਟਸ ਜਲਆ ਕਲਨਰ ਸਨਤ ਪਗਵਲਨਗਤ ਦਤ ਲਲੜ ਨਹਹ ਹਜ     । ਇਸਨ ਤਰਲਆ ਗਗਜ਼ਹ ਮਸਤਰਲਲਨ
   ‘          ਨਨ ਵਲਖਰਨ ਤਤਰ ਤਨ ਸਪਲਸ਼ਟ ਕਤਤਲ ਹਜ ਜ਼ਕ ਕਸਮ ਨਰ ਸ ਮਮੜ ਸ਼ਮਰਰ ਕਰਨ,       ਉਦਯਲਗ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਆ ਦਤ ਮਨਜ਼ਰਰਤ ਦਤ

 ਜ਼ਰਰਰਤ ਹਲਏਗਤ           । ਜਨ ਉਦਯਲਗ ਇਹ ਸ਼ਰਤਲਆ ਮਸਨਦਨ ਹਨ ਤਲਆ ਉਨਲਆ ਨਨ ਐਸ.ਓ.ਪਤ.      ਨਰ ਸ ਲਲਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢਮ ਲਕਵਪ ਪਗਬਸਧ
       ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤਨ ਇਸ ਪਗਭਲਵ ਲਈ ਸਵਜ-           ਘਲਸ਼ਣਲ ਕਤਤਤ ਹਜ ਤਲਆ ਉਹ ਕਲਰਜ ਮਮੜ ਸ਼ਮਰਰ ਕਰ ਸਕਦਨ ਹਨ   । ਉਨਲਲਆ ਨਨ

               ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਆ ਤਤ ਕਰਮਚਲਰਤਆਆ ਦਤ ਛਲਡਣ ਤਨ ਜ਼ਲਜਲਣ ਲਈ ਪਲਸਲਆ ਦਤ ਜ਼ਰਰਰਤ ਹਲਏਗਤ। ਪਗਬਸਧਨ
                 ਨਰ ਸ ਆਪਣਨ ਅਤਨ ਵਲਹਨਲਆ ਦਨ ਲਲਆਘਨ ਲਈ ਵਤ ਪਲਸ ਦਤ ਲਲੜ ਹਲਏਗਤ। ਇਸ ਅਨਮਸਲਰ ਉਦਯਲਗਲਆ ਨਰ ਸ ਚਲਲਉਣ ਦਤ

    ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਲਤਤ ਜਲਏਗਤ ਅਤਨ ਸਤ.ਆਰ.ਪਤ.    ਸਤ ਦਤ ਧਲਰਲ 144      ਅਧਤਨ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦਮਆਰਲ ਜਲਰਤ
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            ਕਤਤਨ ਗਏ ਆਦਨਸ਼ਲਆ ਜ਼ਵਲਚ ਇਸ ਮਮਲਦਨ ਨਰ ਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਸਲਜ਼ਧਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਜ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ
     ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਪਰਤਤ 02      ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਆ ਦਸ਼ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਆਈ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ -  ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

 ਰਰਪਨਗਰ 30  ਅਪਪਪਰਲ -             ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਸ਼ ਜ਼ਗਰਸ਼ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਪਰਤਤ ਰਰਪਨਗਰ
  ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਤ 02        ਜ਼ਵਅਕਤਸ਼ਆਆ ਦਸ਼ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹਪ    । ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਚਤ 01      ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਚਮਕਕਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਜ਼ਪਸਡ

        ਮਦਕਲਵਲਲ ਅਤਤ ਦਰਜਲ ਨਸਗਲ ਨਤੜਲਤ ਭਸਗਲ ਦਲ ਜ਼ਨਵਲਸਸ਼ ਹਪ         । ਉਨਲਲਆ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਰਰਪਨਗਰ
                 ਦਤ ਆਈਸਲਲਤਸ਼ਨ ਵਲਰਡ ਜ਼ਵਦਚ ਦਲਖਲ ਕਸ਼ਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ। ਉਨਲਲਆ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਦਚ 58

  ਸ਼ਰਧਲਲਰ ਅਤਤ 02      ਜ਼ਵਅਕਤਸ਼ ਕਲਟਲ ਆਏ ਸਨ    । ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਆ ਜ਼ਵਚਤ 46     ਦਤ ਸਸਪਲ ਲਏ ਸਨ     । ਇਨਲਲਆ ਦਸ਼ ਜ਼ਵਚਲਚ 02
     ਜ਼ਵਅਕਤਸ਼ਆਆ ਦਸ਼ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹਪ  । 12    ਦਸ਼ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਪਗਜ਼ਟਵ , 32     ਦਸ਼ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ ਅਤਤ 14 ਦਤ

     ਸਸਪਲ ਲਪਣ ਦਸ਼ ਪਸ਼ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜਲਰਸ਼ ਹਪ।
                         ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਹਣ ਤਦਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਦਚ ਕਹ ਦਲ 391     ਜ਼ਵਅਕਤਸ਼ਆਆ ਦਤ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ
ਸਨ    । ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਚਤ 285    ਦਸ਼ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਪਗਜ਼ਟਵ 02    ਸਸਪਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਅਤਤ 102     ਦਸ਼ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ ਹਪ  ।  
                          ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਦਜ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਪਰਤਤ 02   ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਆ ਜ਼ਵਚਤ ਮਦਕਲਵਲਲ

               ਜ਼ਨਵਲਸਸ਼ ਸ਼ਰਧਲਲਰ ਆਪਣਤ ਪਰਸਨਲ ਵਲਹਨ ਅਤਤ ਭਸਗਲ ਜ਼ਨਵਲਸਸ਼ ਸ਼ਰਧਲਲਰ ਬਦਸ ਜ਼ਵਦਚ ਸਵਲਰ ਹਲ ਕਤ ਪਰਤਤ ਸਨ।
                   ਉਨਲਲਆ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦਲਨਤ ਜ਼ਵਅਕਤਸ਼ਆਆ ਦਸ਼ ਟਸ਼ ਪਵਲ ਜ਼ਹਸਟਰਸ਼ ਜਲਆਚਸ਼ ਜਲ ਰਹਸ਼ ਹਪ ਅਤਤ ਇਸ ਦਤ ਅਧਲਰ ਤਤ ਇਹ ਜ਼ਜਨਲਲਆ

                 ਜ਼ਵਅਕਤਸ਼ਆਆ ਦਤ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਦਚ ਆਏ ਸਨ ਉਨਲਲਆ ਦਸ਼ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਆਚ ਅਤਤ ਸਪਪਲ ਸਬਸਧਸ਼ ਕਲਰਵਲਈ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜਲ ਰਹਸ਼ ਹਪ।
                  ਉਨਲਲਆ ਨਤ ਸਮਰਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਨਵਲਸਸ਼ਆਆ ਨਰ ਸ ਅਪਸ਼ਲ ਕਰਦਤ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਤ ਤਰਲਲਆ ਦਸ਼ ਘਬਰਲਉਣ ਦਸ਼ ਜ਼ਰਰਰਤ ਨਹਹ ਹਪ
    ਜਤਕਰ ਜ਼ਕਸਤ ਨਰ ਸ ਖਲਸਸ਼ ,             ਬਹਖਲਰ ਜਲਆ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਸ਼ ਕਲਈ ਲਦਛਣ ਮਜ਼ਹਸਰਸ ਹਹਸਦਲ ਹਪ ਉਹ ਤਹਰਸਤ ਆਪਣਤ ਨਜ਼ਦਸ਼ਕਸ਼
       ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰ ਅਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰਨ           । ਜਤਕਰ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਸ਼ ਦਲ ਜਲਦਸ਼ ਪਤਲ ਲਦਗ ਜਲਆਦਲ ਹਪ ਤਲਆ

                    ਇਸ ਤਤ ਬਜ਼ਚਆ ਵਸ਼ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ। ਉਨਲਲਆ ਨਤ ਅਪਸ਼ਲ ਕਰਦਤ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਤਕਰ ਹਲਰ ਵਸ਼ ਕਲਈ ਸ਼ਰਧਲਲਰ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਹਜ਼ਰਰ
           ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਸ਼ ਯਲਤਰਲ ਤਤ ਆਏ ਹਨ ਤਲਆ ਉਹ ਸਬਸਧਤ ਖਤਤਰ ਦਤ ਐਸ.ਡਸ਼.      ਐਮਜ਼ ਨਰ ਸ ਸਰਚਨਲ ਮਹਹਦਈਆ ਕਰਵਲ ਕਤ
                 ਆਪਣਸ਼ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਆਚ ਕਰਵਲਉਣ ਅਤਤ ਜਤਕਰ ਜ਼ਕਸਤ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਤ ਸ਼ਰਧਲਲਰ ਦਤ ਆਉਣ ਦਸ਼ ਜਲਣਕਲਰਸ਼ ਹਪ ਤਲਆ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
   ਪਸ਼ਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਰਜ਼ਚਤ ਕਰਨ।
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ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਿਜਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ।

ਲੋਕ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸਟਰ ਤਿਹਤ ਦੁਕਾਨ� ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜ਼ਾਜਤ-ਗਰਗ

ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਿਫਊ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ

 ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ, 30 ਅਪ�ੈਲ ()

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ 

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਬੱਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਨਵ� ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਤਿਹਤ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਗਲ ਿਵਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਿਹਲ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਹੀ 

ਖੁਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਆਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਦੁੱਧ, ਫਲ/ਸਬਜੀਆਂ, ਟਾਇਰ/ਮਕੈਿਨਕ, ਫਲੌਰ ਿਮਲਜ(ਆਟਾ ਚੱਕੀ) ਆਿਦ 

ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸਟਰ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ� ਖੋਲ�ਣ ਦੀ 

ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਮ�ਨ ਤ� ਿਬਨ�� ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਮ�ਨ ਤ� ਬਗੈਰ ਦੁਕਾਨ� ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤ� ਿਨਯਮ� ਤਿਹਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ�� ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮ� ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਮੈਡਮ ਕਨੂ ਗਰਗ ਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਿਫਊ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ� ਲੋਕ� ਨੂੰ ਅਪੀਲ 

ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਸਮ� ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਪਰਤ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਸਮ� 

ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ��  ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਇਹ ਰਾਹਤ ਲੋਕ� ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ 

ਦੋਸਤ� ਜ� ਹੋਰਨ� ਨੂੰ ਨਾ ਿਮਲਣ। 



ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਿਜਲ�ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ।

1 ਮਈ ਤ� ਪ�ਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੋਸਟਰ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ-ਅਟਵਾਲ

ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਿਫਊ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ

ਮੌਲ, ਿਜੰਮ, ਰੈਸਟੋਰ�ਟ, ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਸੈਲੂਨ, ਿਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ, ਬਾਰਬਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਟ�ਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਾਹੀ

ਨੰਗਲ, 30 ਅਪ�ੈਲ ()

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ 

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਬੱਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਨਵ� ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਿਹਤ ਕਿਰਆਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਦੁੱਧ, ਫਲ/ਸਬਜੀਆਂ, ਟਾਇਰ/ਮਕੈਿਨਕ, ਫਲੌਰ 

ਿਮਲਜ(ਆਟਾ ਚੱਕੀ) ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹ� ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਿਜਨ�ਾ ਤਿਹਤ 

ਨੰਗਲ ਦੇ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਾਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 

ਅਫਸਰ, ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ/ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਨ�ਾਂ ਤਿਹਤ ਬਲਾਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 

ਅਫਸਰ ਰੋਸਟਰ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾ�ਜ਼ ਤਿਹਤ 1 ਮਈ ਤ� ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਕਰਨਗੇ। ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 07.00 ਵਜੇ ਤ� ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨੰਗਲ ਸ. ਐਚ.ਐਸ. ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਨੰਗਲ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜੋ 

ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਨੰਗਲ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ 

ਆਈ.ਡੀ cova19nangal@gmail.com ਉਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸਟਰ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾ�ਜ਼ ਤਿਹਤ 1 ਮਈ ਤ� ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ�ਾਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ 

ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 07.00 ਵਜੇ ਤ� ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਮਸ਼ਨ ਤ� ਿਬਨ�ਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਮਸ਼ਨ ਤ� ਬਗੈਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਤਿਹਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ�ਾਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨੰਗਲ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਮੌਲ, ਿਜੰਮ, ਰੈਸਟੋਰ�ਟ, 

ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਸੈਲੂਨ, ਿਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ, ਬਾਰਬਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਟ�ਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਣਗੀਆਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਠਾਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ 

ਨਹ� ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਿਫਊ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ 

ਰਹੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਸਮ� ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਤ 

ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� 2 ਮੀਟਰ 

ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ�ਾਂ  ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਇਹ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 

ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਮਲਣ।


