
    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

             ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਦਦ ਟਦਮ ਵਵਲਲ ਮਵਧ ਪਪਦਦਸ ਤਲ ਆਏ ਕਸਬਲਇਨ ਡਰਲਈਵਰਲਰ ਦਦ ਜਸਹਤ ਜਲਰਚ

                   ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਬਲਹਰਲਦ ਸਨਜਬਆਰ ਤਲ ਆ ਰਹਦ ਜਵਅਕਤਦਆਰ ਦਦ ਅਜਹਜਤਆਤ ਵਵਜਲ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ
 ਹਫ ਜਲਰਚ

   ਕਸਬਲਇਨ ਡਰਲਈਵਰਲਰ ਨਨ ਸ 14    ਜਦਨ ਲਈ ਇਕਲਰਤਵਲਸ ਕਦਤਲ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ/  ਬਵਸਦ ਪਠਲਣਲਰ, 25  ਅਪਪਫਲ :

ਕਲਜਵਡ-19                 ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਬਲਹਰਲਦ ਸਨਜਬਆਰ ਤਲ ਆਉਣ ਵਲਲਦ ਜਵਅਕਤਦਆਰ ਦਦ ਲਗਲਤਲਰ
                ਜਸਹਤ ਜਲਰਚ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਫ ਤਲਰ ਜਲ ਇਸ ਖਤਰਨਲਕ ਮਹਲਰਮਲਰਦ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਲ ਰਲਜਕਆ ਜਲ  ਸਕਦ     । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜਦਸਜਦਆਰ
      ਮਮਢਲਲ ਜਸਹਤ ਕਕਦਰ ਨਸਦਪਮਰ ਕਲਲੜ ਦਦ ਐਸ.ਐਮ.ਓ.ਡਲ.          ਮਨਲਹਰ ਜਸਸਘ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਦਦ ਟਦਮ ਨਦ

 ਕਲਜਵਡ-19                ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਪਸਡ ਖਲਨਪਮਰ ਜਵਖਦ ਮਵਧਪਪਦਦਸ ਤਲ ਆਏ ਕਸਬਲਇਨ ਡਰਲਈਵਰਲਰ ਦਦ ਜਸਹਤ ਜਲਰਚ ਕਦਤਦ ਗਈ  ।
                 ਉਨਲਲਰ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਵਭਲਗ ਦਦ ਟਦਮ ਨਦ ਇਨਲਲਰ ਕਸਬਲਇਨ ਡਰਲਈਵਰਲਰ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਲਲੜੜਦਦਆਰ

         ਸਲਵਧਲਨਦਆਰ ਅਪਣਲਉਣ ਦਦ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਅਤਦ ਹਲਰ ਜਲਰਚ ਲਈ ਸਦ.ਐਚ.ਸਦ.     ਬਸਦ ਪਠਲਣਲ ਵਦ ਭਦਜਜਆ ਜਗਆ।

ਡਲ.          ਮਨਲਹਰ ਜਸਸਘ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਨਲਲਰ ਕਸਬਲਇਨ ਡਰਲਈਵਰਲਰ ਨਨ ਸ 14          ਜਦਨ ਲਈ ਇਕਲਰਤਵਲਸ ਕਦਤਲ ਜਗਆ ਹਫ ਤਦ ਇਨਲਲਰ ਨਨ ਸ
           ਜਪਸਡ ਦਦ ਬਲਹਰ ਹਦ ਜਪਸਡ ਵਲਸਦਆਰ ਵਵਲਲ ਜਰਹਲਇਸ ਪਪਦਲਨ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਫ    । ਇਸ ਮਲਕਦ ਐਸ.ਐਚ.ਓ.  ਰਮਨ ਜਸਵਧਨ,  ਅਜਦਤ

ਜਸਸਘ,  ਰਲਜਜਵਸਦਰ ਕਲਰ,     ਬਲਜਦਤ ਕਲਰ ਵਦ ਮਲਜਨਦ ਸਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

            ਜਜਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜਬਊਰਲ ਵਵਲਲ ਬਤਰਲਜਗਲਰ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਦਦ ਆਨ ਲਲਈਨ ਰਜਜਸਟਰਤਸਨ ਸਸਰਰ

         ਰਜਜਸਟਰਡ ਉਮਦਦਵਲਰਲਨ ਦਦ ਜਜਜਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜਬਊਰਲ ਵਵਲਲ ਟਟਲਦਫਲਨ/        ਵਦਡਦਓ ਕਲਨਫਰਰਸ ਰਲਹਹ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਟ
ਕਲਊਸਜਲਸਗ

             ਵਧਤਰਤ ਜਲਣਕਲਰਦ ਲਈ ਜਜਜਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜਬਊਰਲ ਦਤ ਕਲਊਸਲਰ ਦਤ ਮਲਬਲਇਲ ਫਲਨ 78145-73889 ’    ਤਤ ਕਦਤਲ ਜਲ
 ਸਕਦਟ ਸਸਪਰਕ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 25  ਅਪਪਟਲ :

        ਜਜਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜਬਊਰਲ ਦਤ ਮਸਵਖ ਕਲਰਜਕਲਰਦ ਅਫਸਰ-ਕਮ-    ਵਧਦਕ ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਸ.     ਜਸਪਪਦਤ ਜਸਸਘ ਨਤ ਦਦਵਜਸਆ
     ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਜਮਸਨ ਘਰ-              ਘਰ ਰਲਜਗਲਰ ਤਜਹਤ ਖਲਲਲਤ ਗਏ ਜਜਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜਬਊਰਲ ਬਤਰਸਜਗਲਰ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਨਰ ਸ

      ਰਲਜਗਲਰ ਜਦਵਲਉਣ ਜਵਵਚ ਸਹਲਈ ਜਸਵਧ ਹਲਏ ਹਨ             । ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਜਜਲਲਤ ਦਤ ਜਜਜਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜਬਊਰਲ ਵਵਲਲ ਰਲਜਗਲਰ
   ਜਨਰਤਸਨ ਤਤ ਟਰਤਜਨਸਗ ਜਵਭਲਗ,     ਪਸਜਲਬ ਵਵਲਲ ਸਸਰਰ ਕਦਤਤ PGRKAM  ’        ਪਲਰਟਲ ਤਤ ਆਨ ਲਲਈਨ ਰਜਜਸਟਰਤਸਨ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਟ, 

      ਜਜਸ ਤਜਹਤ ਪੜਲ ਤ ਜਲਖਤ ਨਨਜਵਲਨ ਘਰ ਬਟਠਤ http://www.pgrkam.com   ’      ਵਟਬਸਲਈਟ ਤਤ ਜਲ ਕਤ ਆਨ ਲਲਈਨ
   ਰਜਜਸਟਰਤਸਨ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਨ।

                ਵਧਦਕ ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਰਜਜਸਟਰਡ ਉਮਦਦਵਲਰਲਨ ਦਦ ਜਜਜਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜਬਊਰਲ ਵਵਲਲ ਸਵਤਰਤ 09:00 
   ਵਜਤ ਤਲ ਸਲਮ 05:00   ਵਜਤ ਤਵਕ ਟਟਲਦਫਲਨ/   ਵਦਡਦਓ ਕਲਨਫਰਰਸ       ਰਲਹਹ ਕਲਊਸਜਲਸਗ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਟ      । ਉਨਲਲਨ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਸ

               ਸਬਸਧਦ ਵਧਤਰਤ ਜਲਣਕਰਦ ਲਟਣ ਲਈ ਜਜਜਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜਬਊਰਲ ਦਤ ਕਲਊਸਲਰ ਦਤ ਮਲਬਲਇਲ ਨਸਬਰ 78145-73889 
’      ਤਤ ਸਸਪਰਕ ਕਦਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਟ                   । ਉਨਲਲਨ ਜਜਜਲਲਤ ਦਤ ਪੜਲ ਤ ਜਲਖਤ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜਕ ਉਹ ਵਵਧ ਤਲ ਵਵਧ ਜਗਣਤਦ ਜਵਵਚ ਇਸ

 ’        ਪਲਰਟਲ ਤਤ ਰਜਜਸਟਰਤਸਨ ਕਰ ਕਤ ਇਸ ਦਲ ਲਲਹਲ ਲਟਣ
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

           ਜਵਸਵ ਮਲਲਰਰਆ ਜਦਵਸ ਮਮਕਲ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਮਲਲਰਰਆ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਰ ਕਰਤਲ ਜਲਗਰਨਕ

              ਮਲਲਰਰਆ ਤਤ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰਲਕ ਜਵਵਚ ਅਤਲ ਆਲਲ ਦਦਆਲਲ ਪਲਣਰ ਇਕਵਠਲ ਨਹਹ ਹਲਣ ਦਲਣਲ ਚਲਹਰਦਲ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ/  ਬਵਸਰ ਪਠਲਣਲਕ, 25  ਅਪਪਪਲ :

  ਮਦਢਲਲ ਜਸਹਤ ਕਕਦਰ,       ਨਸਦਪਦਰ ਕਲਮੜ ਜਵਖਲ ਸਰਨਰਅਰ ਮਪਡਰਕਲ ਅਫਸਰ ਡਲ.        ਮਨਲਹਰ ਜਸਸਘ ਦਰ ਅਗਵਲਈ ਹਲਠ ਅਵਜ ਜਵਸਵ
   ਮਲਲਰਰਆ ਜਦਵਸ ਮਨਲਇਆ ਜਗਆ      । ਇਸ ਮਮਕਲ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜਦਸਜਦਆਕ ਡਲ.        ਮਨਲਹਰ ਜਸਸਘ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਮਸਮ ਜਵਵਚ
         ਤਬਦਰਲਰ ਹਲਣ ਨਲਲ ਮਲਲਰਰਆ ਹਲਣ ਦਲ ਖਤਰਲ ਵਵਧ ਜਲਕਦਲ ਹਪ,         ਜਜਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਦਵਸਰਆਕ

      ਸਲਵਧਲਨਰਆਕ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਜਰਨਰ ਕਰਨਰ ਚਲਹਰਦਰ ਹਪ           । ਉਨਲਲਕ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਲਲਰਰਆ ਬਦਖਲਰ ਮਲਦਲ ਅਨਲਫਰਲਜ ਮਵਛਰ ਦਲ
   ਕਵਟਣ ਨਲਲ ਫਪਲਦਲ ਹਪ।

               ਬਲਲਕ ਐਜਨਕਲਟਰ ਪਰਦਰਪ ਜਸਸਘ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਠਸਢ ਅਤਲ ਕਲਕਬਲ ਨਲਲ ਤਲਜ ਬਦਖਲਰ ਅਤਲ ਜਸਰ ਦਰਦ,    ਬਦਖਲਰ ਉਤਰਨ ਤਤ
         ਬਲਅਦ ਥਕਲਵਟ ਅਤਲ ਪਸਰਨਲ ਆਉਣਲ ਮਲਲਰਰਆ ਦਲ ਮਦਵਖ ਲਵਛਣ ਹਨ       ’    । ਉਨਲਲਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਅਜਜਹਲ ਹਲਣ ਤਲ ਨਲੜਲਲ ਜਸਹਤ ਕਕਦਰ

’                   ਤਲ ਪਹਦਸਚ ਕਲ ਡਲਕਟਰਰ ਸਹਲਇਤਲ ਲਪਣਰ ਚਲਹਰਦਰ ਹਪ।ਉਨਲਲਕ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਲਲਰਰਆ ਤਤ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰਲਕ ਜਵਵਚ ਅਤਲ ਆਲਲ
                  ਦਦਆਲਲ ਪਲਣਰ ਇਕਵਠਲ ਨਹਹ ਹਲਣ ਦਲਣਲ ਚਲਹਰਦਲ ਅਤਲ ਨਲਲਰਆਕ ਤਲ ਛਵਪੜਲਕ ਜਵਵਚ ਕਲਲਲ ਤਲਲ ਦਲ ਜਛੜਕਲਅ ਕਰਨਲ ਚਲਹਰਦਲ

        ਹਪ। ਉਨਲਲਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਅਜਜਹਲ ਕਵਪੜਲ ਪਲਉਣਲ ਚਲਹਰਦਲ ਹਨ,            ਜਜਨਲਲਕ ਨਲਲ ਪਨਰਲ ਸਰਰਰ ਢਜਕਆ ਹਲਵਲ ਤਲਕ ਜਲ ਮਵਛਰ ਨਲ ਕਵਟ ਸਕਲ  ।
                    ਰਲਤ ਨਨ ਸ ਸਮਣ ਵਲਲਲ ਮਵਛਰਦਲਨਰ ਅਤਲ ਮਵਛਰ ਰਲਕਨ ਕਰਰਮਲਕ ਤਲ ਯਸਤਰਲਕ ਦਰ ਵਰਤਤ ਕਰਨਰ ਚਲਹਰਦਰ ਹਪ। ਇਸ ਮਮਕਲ ਜਸਵਰਰ ਕਮਰ

ਐਲ.ਐਚ.ਵਰ.,   ਨਵਛਤਰ ਕਮਰ ਏ.ਐਨ.ਐਮ.,           ਪਰਦਰਪ ਜਸਸਘ ਮਲਟਰਪਰਪਜ ਹਪਲਥ ਵਰਕਰ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਸਮਨਹ ਸਟਲਫ ਮਮਬਰ
 ਹਲਜਰ ਸਨ।  
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