
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

         ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਵ '    ਤਤ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਮ

ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.                 ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਨਤ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਜਲਰਮ ਹਦਲਇਤਲਵ ਦਮ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਦਮ
ਅਪਮਲ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 20 ਅਪਪਫਲ

ਪਮ.ਐਚ.ਸਮ.       ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਵ ਦਤ ਸਮਨਮਅਰ ਮਫਡਮਕਲ ਅਫਸਰ ਡਲ.   ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਵਲਲਮਆ, (ਨਵਕ,    ਕਸਨ ਗਲਤ ਦਤ ਮਲਜ਼ਹਰ)  ਨਤ
           ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਵ '       ਤਤ ਲਲਕਲਵ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਮ ਹਫ    । ਇਸ ਸਬਸਧਮ

                    ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਇਵਕ ਨਲਟਮਜ਼ਫਕਤਸ਼ਨ ਵਮ ਜਲਰਮ ਕਮਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਫ ਤਤ ਇਨਲਲਵ ਹਹਕਮਲਵ ਨਨ ਸ ਲਲਗਨ ਕਰਨ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਈ ਵਮ ਸਮਝਕਤਲ
               ਨਹਹ ਕਮਤਲ ਜਲਵਤਗਲ। ਇਨਲਲਵ ਹਹਕਮਲਵ ਦਮ ਪਲਲਣਲ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਪਹਲਮਸ ਨਨ ਸ ਵਮ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਤ ਗਏ ਹਨ।

ਡਲ.             ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜਲ ਜ਼ਵਅਕਤਮ ਜਨਤਕ ਸਥਲਨਲਵ ਉਤਤ ਜ਼ਬਨਲਵ ਮਲਸਕ (     ਚਲਹਤ ਘਰ ਦਲ ਬਜ਼ਣਆ ਹਲਵਤ)  ਤਤ
  ਦਤਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦਲ ਹਫ,         ਉਸ ਦਲ ਮਹਲਵਮਲਰਮ ਕਲਨਨ ਸਨ ਅਨਹਸਲਰ ਚਲਲਨ ਕਵਜ਼ਟਆ ਜਲਵਦਲ ਹਫ  । ਡਲ.       ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਨਤ ਲਲਕਲਵ ਨਨ ਸ ਅਪਮਲ

             ਕਮਤਮ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਜਲਰਮ ਹਦਲਇਤਲਵ ਦਮ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲਵ ਯਕਮਨਮ ਬਣਲਈ ਜਲਵਤ      । ਉਨਲਲਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ
                    ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਇਸ ਮਲਰਨ ਵਲਇਰਸ ਨਲਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪਹਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਮਤਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਲਲਵ ਨਤ ਲਲਕਲਵ ਨਨ ਸ ਅਪਮਲ ਕਮਤਮ ਜ਼ਕ

                 ਕਲਰਲਨਲ ਦਤ ਖ਼ਲਤਮਤ ਲਈ ਲੜਮ ਜਲ ਰਹਮ ਜਸਗ ਜ਼ਵਵਚ ਉਹ ਆਪਣਤ ਘਰਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਤ ਹਮ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਤਣ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

        ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਲਜ਼ਟਵ ਆਈਆਆ ਦਲ ਔਰਤਲਆ ਦਲ 14       ਜ਼ਦਨ ਬਲਅਤ ਕਕਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲ ਟਟਸਟ ਆਏ ਨਟਗਲਜ਼ਟਵ:  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ

       ਦਲਵਵ ਮਰਕਜ਼ਲਆ ਦਲ ਸਸਪਲ ਦਦਬਲਰਲ ਜਲਆਚ ਲਈ ਭਲਜਲ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 20  ਅਪਪਟਲ :

  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਲ.             ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਔਰਸਗਲਬਲਦ ਤਤ ਆਈਆਆ ਦਲ
ਔਰਤਲਆ,                  ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਦਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਟਟਸਟ ਪਲਜ਼ਲਜ਼ਟਵ ਆਇਆ ਸਕ ਤਲ ਦਲਵਵ ਬਨਨੜ ਦਲ ਜ਼ਗਆਨ ਸਲਗਰ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਵਚ

  ਜ਼ਲਰਲ ਇਲਲਜ ਹਨ,  ਦਲ 14         ਜ਼ਦਨਲਆ ਬਲਅਦ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਪਜ਼ਹਲਲ ਟਟਸਟ ਨਟਗਲਜ਼ਟਵ ਆਇਆ ਹਟ।

ਡਲ.                 ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ ਦਲਵਵ ਔਰਤਲਆ ਦਲ ਦਦਬਲਰਲ ਸਸਪਲ ਲਟ ਕਲ ਜਲਆਚ ਲਈ ਭਲਜਲ ਗਏ ਹਨ,    ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਦਕ ਜ਼ਰਪਲਰਟ
  ਆਉਣਕ ਬਲਕਕ ਹਟ                   । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ ਔਰਤਲਆ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਦਲ ਕਲਈ ਵਕ ਨਵਲਆ ਕਲਸ ਸਲਹਮਣਲ ਨਹਹ
                  ਆਇਆ। ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਕਲ ਕਕਤਕ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਸਮਵ-

 ਸਮਵ '                  ਤਲ ਜਲਰਕ ਕਕਤਕਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਕ ਪਲਲਣਲ ਯਕਕਨਕ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲ ਅਤਲ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਵਰਦਵਧ ਜਸਗ ਲੜ ਰਹਲ ਕਰਮਚਲਰਕਆਆ ਨਨ ਸ
   ਪਨਰਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਲ।

ਕਟਪਸ਼ਨ:   ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਲ.         ਅਗਰਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਮਰਕਜ਼ਲਆ ਸਬਸਧਕ ਜਲਣਕਲਰਕ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

   ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਜ਼ਵਵਚ ਲਲਏ 550-550          ਬਬਜ਼ਟਆਡ ਦਦ ਮਗਨਰਰਗਲ ਵਰਕਰਲਡ ਰਲਹਹ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ ਸਸਭਲਲ

               ਬਬਜ਼ਟਆਡ ਦਦ ਸਲਡਭ ਸਸਭਲਲ ਮਮਕਰ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਵਰਤਦਆਡ ਜਲ ਰਹਦਆਡ ਨਰ ਸਲਰਦਆਡ ਸਲਵਧਲਨਦਆਡ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 20  ਅਪਪਹਲ :

ਕਲਜ਼ਵਡ-19               ਦਰ ਮਵਦਰਨਜ਼ਰ ਲਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਮਰਲਨ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਜ਼ਵਵਚ ਸਪਦ ਗਗਰਬ ਨਲਨਕ ਦਰਵ ਜਦ ਦਰ 550     ਵਵ ਪਪਕਲਸ਼ ਪਗਰਬ ਸਬਸਧਦ
  ਲਗਲਏ ਗਏ 550-550           ਬਬਜ਼ਟਆਡ ਦਦ ਦਰਖ ਭਲਲ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਉਪਰਲਲਰ ਕਦਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਨ     । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਡ
   ਵਧਦਕ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)           ਅਮਰਦਕ ਜ਼ਸਸਘ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਦਰ ਸਲਰਰ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਜ਼ਵਵਚ 550-550    ਬਬਟਰ ਲਲਏ ਗਏ

          ਹਨ ਤਰ ਉਨਲਲਡ ਦਦ ਸਸਭਲਲ ਮਗਨਰਰਗਲ ਤਜ਼ਹਤ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ         । ਉਨਲਲਡ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਬਬਟਰ ਲਲਉਣਰ ਜ਼ਜਸਨਰ ਜ਼ਰਬਰਦ ਹਨ,   ਉਨਲਲਡ ਦਦ
                 ਸਸਭਲਲ ਵਦ ਓਨਦ ਹਦ ਜ਼ਰਬਰਦ ਹਹ ਤਲਡ ਜਲ ਇਹ ਬਬਟਰ ਦਰਖ਼ਤ ਬਣ ਕਰ ਮਨਗ ਵਖਤਲ ਲਈ ਸਹਲਈ ਜ਼ਸਵਧ ਹਲਣ।

                  ਵਧਦਕ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਬਜ਼ਟਆਡ ਦਦ ਸਲਡਭ ਸਸਭਲਲ ਵਰਲਰ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਵਥ ਦਲ ਪਬਰਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ
                      ਹਹ ਅਤਰ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਦ ਲਰਬਰ ਨਬ ਸ ਸਖਤ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ ਜ਼ਕ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਰਲਰ ਆਪਣਲ ਮਬਸਹ ਰਗਮਲਲ ਜਲਡ ਮਲਸਕ ਨਲਲ

               ਢਵਜ਼ਕਆ ਜਲਵਰ ਅਤਰ ਇਵਕ ਦਬਜਰ ਤਤ ਘਵਟ ਤਤ ਘਵਟ ਇਵਕ ਮਦਟਰ ਦਦ ਦਬਰਦ ਬਣਲ ਕਰ          ਰਵਖਦ ਜਲਵਰ ਤਲਡ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਬ ਸ ਫਹਲਣ
   ਤਤ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਰ                 । ਉਨਲਲਡ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਗਨਰਰਗਲ ਕਲਜ਼ਮਆਡ ਵਵਲਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਬ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ

           ਲਈ ਦਵਸਦਆਡ ਗਈਆਡ ਸਲਵਧਲਨਦਆਡ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਦਤਦ ਜਲਣਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਗਈ ਹਹ।
ਕਹਪਸ਼ਨ:             ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਦਰ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਜ਼ਵਵਚ ਲਲਏ ਬਬਜ਼ਟਆਡ ਦਦ ਸਲਡਭ ਸਸਭਲਲ ਕਰਦਰ ਹਲਏ ਮਗਨਰਰਗਲ ਕਲਮਰ।
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