
    ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
           ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਉਪਰਲਜਲਆਆ ਸਦਕਲ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜਹਬ ਤਤ ਸ਼ਰਧਲਲਰ ਸਸਗਰਰਰ ਪਰਤਣਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰ

*   ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਖਦ         ਟਟਸਜਟਸਗ ਤਤ ਬਲਅਦ ਘਰਲਆ ਜਵਵਚ ਹਹ ਜਨਯਮਲਆ ਅਨਸ਼ਸਲਰ
   ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਰਨ ਦਹ ਹਦਲਇਤ

ਸਸਗਰਰਰ, 26 ਅਪਪਟਲ:
        ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਸਲਰਥਕ ਯਤਨਲਆ ਸਦਕਲ ਸ਼ਪਹ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜਹਬ,     ਨਲਆਦਦੜ ਤਤ ਸਸਗਰਰਰ ਨਲਲ
                ਸਬਸਧਤ ਸਸਗਤ ਦਹ ਵਲਪਸਹ ਸਬਸਧਹ ਅਵਜ ਸਵਦਰ ਤਤ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਹਲ ਚਸ਼ਵਕਹ ਹਟ ਅਤਦ ਬਵਸਲਆ ਰਲਹਹ ਪਰਤ

             ਰਹਹ ਸਲਰਹ ਸਸਗਤ ਦਲ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਖਦ ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਹ ਦਲ ਜਖਆਲ ਰਵਖਦਦ ਹਲਏ
           ਟਟਸਟ ਕਹਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਟ ਜਜਸ ਤਤ ਬਲਅਦ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਘਰ '     ਚ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਲਈ ਹਦਲਇਤ
   ਕਹਤਹ ਜਲ ਰਹਹ ਹਟ।
            ਇਸ ਸਬਸਧਹ ਜਲਣਕਲਰਹ ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਡਪਟਹ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਪਹ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਹ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ
    ਜਜਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ 189 ਸ਼ਰਧਲਲਰ ,       ਮਲਰਚ ਮਹਹਨਦ ਜਵਵਚ ਸ਼ਪਹ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜਹਬ
            ਜਵਖਦ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਚਲਨਕ ਹਲਏ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਉਥਦ ਹਹ ਫਸ ਗਏ ਸਨ   । ਉਨਲਲਆ

     ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਨਲਲਆ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਆ ਜਵਵਚਤ 14        ਸਵਦਰਦ ਪਹਸ਼ਸਚਦ ਹਨ ਅਤਦ ਬਲਕਹ ਸ਼ਰਧਲਲਰ ਵਹ
ਜਲਦ   ਪਹਸ਼ਸਚ ਜਲਣਗਦ।

            ਉਨਲਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਨਲਲ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਆ ਦਹ ਘਰ ਵਲਪਸਹ ਲਈ ਮਸ਼ਵਖ ਮਸਤਰਹ ਕਟਪਟਨ
           ਅਮਜਰਸਦਰ ਜਸਸਘ ਨਦ ਲਗਲਤਲਰ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਮਹਲਰਲਸ਼ਟਰ ਸਰਬਲਈ ਸਰਕਲਰ ਨਲਲ

         ਰਲਬਤਲ ਕਰਕਦ ਇਨਲਲਆ ਲਈ ਸਸ਼ਰਵਜਖਅਤ ਰਲਹਦਲਰਹ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਹਤਲ ਸਹ     । ਇਸ ਤਤ ਜਬਨਲਆ
               ਜਜਨਲਲਆ ਰਲਜਲਆ ਜਵਚਤ ਇਨਲਲਆ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਆ ਦਹਆਆ ਬਵਸਲਆ ਨਦ ਲਸਘ ਕਦ ਆਉਣਲ ਸਹ ਉਨਲਲਆ ਨਲਲ ਵਹ
             ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਮਸ਼ਕਸਮਲ ਤਲਲਮਦਲ ਕਹਤਲ ਜਗਆ ਸਹ ਤਲਆ ਜਲ ਰਲਸਤਦ ਜਵਚ ਇਨਲਲਆ

       ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਆ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਸਮਵਜਸਆ ਪਦਸ਼ ਨਲ ਆ ਸਕਦ।
           ਇਸ ਮਮਕਦ ਸਸਗਰਰਰ ਪਹਸ਼ਸਚਦ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਆ ਨਦ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਜਵਸ਼ਦਸ ਤਮਰ '   ਤਦ ਧਸਨਵਲਦ
            ਕਹਤਲ ਜਜਸ ਨਦ ਲਗਲਤਲਰ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਦਰਜਹਆਆ ਰਲਜ ਸਰਕਲਰਲਆ ਨਲਲ ਤਲਲਮਦਲ
        ਕਰਕਦ ਉਨਲਲਆ ਦਹ ਵਲਪਸਹ ਲਈ ਰਲਹਦਲਰਹ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਹਤਲ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
      ਸਸਪਰ ਸਪਰਰਡਰ ਬਣਨ ਤਤ ਗਸਰਰਜ ਕਕਤਲ ਜਲਵਰ:  ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸਨਰ

*             ਰਲਜਲਨਲ ਵਧਰਰਰ ਲਲਕਲਕ ਦਰ ਸਸਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਵਲਜਲਆਕ ਤਤ ਦਰਰ ਰਜਹਣ ਦਕ ਅਪਕਲ
ਸਸਗਰਰਰ, 26 ਅਪਪਰਲ
 

             ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਕ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਕ ਨਰ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਰਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ
              ਲਲਕਲਕ ਨਰ ਸ ਵਧਰਰਰ ਚਚਕਸ ਰਜਹਣ ਅਤਰ ਸਰਕਲਰ ਤਰ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਜਲਰਕ ਸਲਲਹਲਕ ਦਕ
       ਸਖਤਕ ਨਲਲ ਪਲਲਣਲ ਯਕਕਨਕ ਬਣਲਉਣ ਦਕ ਹਦਲਇਤ ਕਕਤਕ     । ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸਨਰ ਨਰ ਜਕਹਲ

              ਜਕ ਜਜਹੜਰ ਜਵਅਕਤਕ ਰਲਜਲਨਲ ਵਵਧ ਲਲਕਲਕ ਦਰ ਸਸਪਰਕ ਜਵਵਚ ਆਉਦਰ ਹਨ ਉਹ ਵਲਇਰਸ ਦਰ
             ਸਸਕਮਣ ਨਰ ਸ ਫਰਲਲਉਣ ਜਵਵਚ ਸਸਪਰ ਸਪਰਰਡਰ ਸਲਬਤ ਹਲ ਸਕਦਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਕਆਕ
         ਰਲਜਲਨਲ ਦਕਆਕ ਲਲੜਲਕ ਨਰ ਸ ਪਰਰਕਆਕ ਕਰਨ ਵਲਲਕਆਕ ਵਸਤਰਆਕ ਜਜਵਵ ਸਬਜਕਆਕ, ਫਲ, ਦਸ ਵਧ, 
        ਰਲਸਨ ਆਜਦ ਪਪਲਪਤ ਕਰਨ ਸਮਵ ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਕ ਦਰ ਜਨਯਮ, ਮਲਸਕ,     ਹਵਵਥ ਚਸਗਕ ਤਰਲਲਕ ਧਲਣ
      ਆਜਦ ਦਕ ਪਲਲਣਲ ਕਕਤਕ ਜਲਣਕ ਚਲਹਹਦਕ ਹਰ।

               ਸਪਕ ਥਲਰਕ ਨਰ ਜਕਹਲ ਜਕ ਐਮਰਜਜਸਕ ਹਲਲਲਤਲਕ ਤਤ ਜਬਨਲਕ ਆਪਣਰ ਘਰਲਕ ਤਤ ਜਬਲਕਸ ਵਲ ਵਕ ਬਲਹਰ
            ਨਲ ਜਨਕਜਲਆ ਜਲਵਰ ਤਲਕ ਜਲ ਘਵਟ ਤਤ ਘਵਟ ਲਲਕਲਕ ਨਲਲ ਜਸਵਧਲ ਸਸਪਰਕ ਹਲਵਰ     । ਉਨਲਲਕ ਜਕਹਲ ਜਕ

             ਚਚਕਸ ਰਜਹਣ ਨਲਲ ਸਸਪਰ ਸਪਰਰਡਰ ਬਣਨ ਤਤ ਬਜਚਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਰ ਜਕਉਜਕ ਸਸਪਰ
            ਸਪਰਰਡਰ ਰਲਹਹ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਰਜਕ ਨਲਲ ਵਵਧਦਲ ਹਰ ਅਤਰ ਇਸਦਰ ਪਪਭਲਵ ਹਰਠ 20-25

           ਜਲਕ ਇਸ ਤਤ ਵਧਰਰਰ ਜਵਅਕਤਕ ਵਲਇਰਸ ਦਕ ਮਲਰ ਹਰਠ ਆ ਜਲਕਦਰ ਹਨ    । ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸਨਰ ਨਰ
          ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਧਲਰਨ ਗਲਲਬਲ ਅਸਕਜੜਆਕ ਮਸਤਲਬਕ ਇਵਕ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜਕਜਟਵ ਜਵਅਕਤਕ

 ਔਸਤਨ 2  ਜਲਕ 3           ਹਲਰ ਜਵਅਕਤਕਆਕ ਨਰ ਸ ਸਸਕਜਮਤ ਕਰਦਲ ਹਰ ਜਦਜਕ ਸਸਪਰ ਸਪਰਰਡਰ ਰਲਹਹ
      ਇਹ ਜਗਣਤਕ ਕਈ ਗਸਣਲ ਵਵਧ ਜਲਕਦਕ ਹਰ         । ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸਨਰ ਨਰ ਸਖਤ ਹਦਲਇਤ ਕਕਤਕ ਜਕ
             ਸਸਪਰ ਸਪਰਰਡਰ ਬਣਨ ਤਤ ਗਸਰਰਜ ਕਕਤਲ ਜਲਵਰ ਅਤਰ ਰਲਜਲਨਲ ਜਜਸਦਗਕ ਦਕਆਕ ਲਲੜਲਕ ਸਬਸਧਕ
         ਵਧਰਰਰ ਲਲਕਲਕ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਰਵਖਣ ਵਲਜਲਆਕ ਤਤ ਬਚਲਅ ਰਵਜਖਆ ਜਲਵਰ।
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