
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
         ਦਰਜਜ ਰਲਜਲਜ ਜਲਜ ਕਸਟਜਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਤਤ ਪਰਤਣ ਵਲਜ਼ਲਆਜ ਨਰ ਸ 21   ਜ਼ਦਨਲਜ ਲਈ ਕਕਆਰਨਟਲਈਨ

    ਜ਼ਨਯਮਲਜ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਦਜ ਆਦਜਸ਼
ਸਸਗਰਰਰ, 30  ਅਪਪਪਲ :

            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਹਲਰਨਲਜ ਸਰਜ਼ਬਆਜ ਤਤ ਪਰਤਣ ਵਲਲਜ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਜ ਲਈ ਆਪਣਜ ਆਪ ਨਰ ਸ
21         ਜ਼ਦਨਲਜ ਲਈ ਕਕਆਰਨਟਲਈਨ ਕਰਨ ਦਜ ਹਕਕਮ ਜ਼ਲਰਦ ਕਦਤਜ ਹਨ      । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜਲ

             ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਨਲਜਦਜੜ ਜਲਜ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਜ ਕਸਟਜਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਤਤ ਪਰਤਣਗਜ ਉਹ ਆਪਣਜ ਆਪ ਨਰ ਸ
           ਕਕਆਰਨਟਦਨ ਕਰਨ ਦਜ ਨਲਲ ਨਲਲ ਇਸ ਦਦ ਸਰਚਨਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਦਜਣਗਜ।

            ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਪਜ਼ਜ਼ਸਟਰਜਟ ਸਪਦ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਨਜ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਜਕਰ ਕਲਈ
              ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜ਼ਕਸਜ ਦਰਸਰਜ ਸਰਬਜ ਤਤ ਵਲਪਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਵਚ ਪਰਤਦਲ ਹਪ ਤਲਜ ਉਸ ਲਈ

       ਜ਼ਰਰਰਦ ਹਪ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਜ ਆਪ ਨਰ ਸ 21    ਜ਼ਦਨਲਜ ਲਈ ਕਕਆਰਨਟਲਈਨ ਕਰਜ    । ਇਸਦਜ ਨਲਲ
              ਹਦ ਜਜਕਰ ਕਲਈ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਨਲਜਦਜੜ ਜਲਜ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਜ ਕਸਟਜਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਤਤ ਪਰਤਣਗਜ ਉਹ ਆਪਣਜ

          ਆਪ ਨਰ ਸ ਕਕਆਰਨਟਦਨ ਕਰਨ ਦਜ ਨਲਲ ਨਲਲ ਸਰਚਨਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ     ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਰ ਸ
01672 232304 '  ਤਜ ਦਜਣਗਜ       । ਉਨਲਜ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਹਕਕਮ 29    ਜਰਨ ਤਵਕ ਲਲਗਰ
ਰਜ਼ਹਣਗਜ      । ਜਜਕਰ ਜ਼ਕਸਜ ਨਜ ਵਦ ਇਨਲਜ          ਹਦਲਇਤਲਜ ਦਦ ਜਲਣਬਕਵਝ ਕਜ ਉਲਸਘਣਲ ਕਦਤਦ ਤਲਜ ਉਸ

    ਜ਼ਵਰਕਵਧ ਪਰਚਲ ਦਰਜ ਕਦਤਲ ਜਲਵਜਗਲ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
 ਸਸਗਰਰਰ '   ਚ ਫਸਸ ਜਸਮਰ-   ਕਸ਼ਮਮਰ ਦਸ 120   ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ ਨਰ ਸ 3    ਜ਼ਵਸ਼ਸਸ਼ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਹ ਭਸਜ਼ਜਆ

ਵਲਪਸ:  ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*             ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਆ ਨਰ ਸ ਵਲਪਸ ਭਸਜਣ ਤਸ ਲਲ ਕਸ ਆਉਣ ਮਮਕਸ ਵਰਤਮਆਆ ਜਲ ਰਹਮਆਆ ਹਨ

 ਲਲੜਹਦਮਆਆ ਸਲਵਧਲਨਮਆਆ:  ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਮ
ਸਸਗਰਰਰ, 30 ਅਪਪਲਲ:

 ਕਲਜ਼ਵਡ -19            ਦਮ ਮਹਲਆਮਲਰਮ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਕਲਰਨ
 ਸਸਗਰਰਰ '      ਚ ਫਸਸ ਜਸਮਰ ਕਸ਼ਮਮਰ ਦਸ 120        ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ ਨਰ ਸ ਅਬਜ ਜ਼ਵਸ਼ਸਸ਼ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਹ ਘਰਲਆ ਨਰ ਸ
  ਰਵਲਨਲ ਕਮਤਲ ਜ਼ਗਆ           । ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਮ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਮ ਨਸ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ
   ਸਰਕਲਰ ਦਮਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ '   ਤਸ ਜ਼ਜ਼ਲਸ '         ਚ ਫਸਸ ਬਲਹਰਲਸ ਸਰਜ਼ਬਆਆ ਦਸ ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ ਨਰ ਸ ਘਰ

       ਭਸਜਣ ਲਈ ਲਲੜਹਦਸ ਉਪਰਲਲਸ ਕਮਤਸ ਜਲ ਰਹਸ ਹਨ        । ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਬਜ ਜ਼ਜ਼ਲਸ ਦਮਆਆ 6 
  ਸਬ ਡਵਮਜ਼ਨਲਆ ਸਸਗਰਰਰ, ਸਸਨਲਮ, ਖਨਮਰਮ, •ਅਜ਼ਹਮਦਗੜ ,    ਮਲਸਰਕਲਟਲਲ ਅਤਸ ਧਰਰਮ '  ਚਚ 3 

            ਜ਼ਵਸ਼ਸਸ਼ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਹ ਇਨਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ ਨਰ ਸ ਮਸੜ ਆਪਣਸ ਘਰਲਆ ਨਰ ਸ ਰਵਲਨਲ ਕਮਤਲ ਜ਼ਗਆ।
            ਸ਼ਪਮ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਮ ਨਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਲਰਸ ਜ਼ਵਅਕਤਮ ਜਸਮਰ ਕਸ਼ਮਮਰ ਦਸ ਵਬਖ-  ਵਬਖ

       ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਆਆ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਹਨ ਅਤਸ ਇਨਲਆ ਜ਼ਵਚ ਮਜ਼ਦਰਰ,     ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਮ ਤਸ ਕਈ ਅਪਣਸ
              ਜ਼ਰਸ਼ਤਸਦਲਰਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਮਲਣ ਪਸਜਲਬ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਲਬਗ ਜਲਣ ਕਲਰਨ ਇਬਥਸ ਫ਼ਸ ਗਏ

ਸਨ               । ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸਦਸ ਨਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਸ ਦਸ ਵਲਸਮ ਜਲ ਜ਼ਕ ਦਸਸ਼ ਦਸ ਵਬਖ-  ਵਬਖ
 ਸਰਜ਼ਬਆਆ '             ਚ ਫਸਸ ਹਲਏ ਹਨ ਦਮ ਵਲਪਸਮ ਲਈ ਲਗਲਤਲਰ ਉਪਰਲਲਸ ਕਮਤਸ ਜਲ ਰਹਸ ਹਨ  । ਉਨਲਆ

               ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਆ ਨਰ ਸ ਵਲਪਸ ਭਸਜਣ ਤਸ ਲਲ ਕਸ ਆਉਣ ਮਮਕਸ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਲਲਣ ਤਚ
          ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਲੜਹਦਮਆਆ ਸਲਵਧਲਨਮਆਆ ਵਰਤਣਮਆਆ ਯਕਮਨਮ ਬਣਲਈਆਆ ਜਲ ਰਹਮਆਆ ਹਨ।
   ਉਨਲਆ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਨਲਲ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਇਲਲਜ਼ਕਆਆ '     ਚਚ ਵਲਪਸ ਸਸਗਰਰਰ ਆਉਣ
           ਵਲਲਸ ਸਲਰਸ ਲਲਕਲਆ ਦਸ ਟਲਸਟ ਕਰਵਲਉਣਸ ਵਮ ਯਕਮਨਮ ਬਣਲਏ ਜਲ ਰਹਸ ਹਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
           ਸਸਗਰਰਰ ਜਡਸਜਟਟਕਟ ਇਸਡਸਟਰਰਅਲ ਚਚਬਰ ਦਰ ਤਰਫਫ ਕਲਜਵਡ ਲਈ ਜਜਲਲ ਲ ਪਟਸਲਸਨ ਨਰ ਸ 5

    ਲਲਖ ਰਰਪਏ ਦਲ ਚਚਕ ਭਭਟ
 

ਸਸਗਰਰਰ, 30 ਅਪਟਚਲ:
              ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਭ ਪਟਭਲਵ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜਜਲਲ ਲ ਪਟਸਲਸਨ ਵਲਲਫ ਵਲਖ ਵਲਖ ਉਪਰਲਲਭ ਕਰਤਭ

  ਜਲ ਰਹਭ ਹਨ         । ਇਸ ਦਭ ਨਲਲ ਹਰ ਵਲਖ ਵਲਖ ਦਲਨਰ ਸਲਜਣ,    ਉਦਯਲਜਗਕ ਤਭ ਸਮਲਜਜਕ
           ਸਸਸਥਲਵਲਵ ਆਪਲ ਆਪਣਰ ਸਮਰਲਥਲ ਅਨਰਸਲਰ ਜਜਲਲ ਲ ਪਟਸਲਸਨ ਨਰ ਸ ਮਚਡਰਕਲ ਲਲੜਲਵ ਮਰਤਲਬਕ
           ਸਹਲਇਤਲ ਸਮਲਗਰਰ ਤਭ ਜਵਲਤਰ ਮਦਦ ਮਰਹਲਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਜਵਲਚ ਮਲਹਰਰ ਬਣਭ ਹਲਏ ਹਨ  ।

          ਅਲਜ ਜਜਲਲ ਲ ਪਟਬਸਧਕਰ ਕਸਪਲਚਕਸ ਜਵਖਭ ਸਸਗਰਰਰ ਜਡਸਜਟਟਕਟ ਇਸਡਸਟਰਰਅਲ ਚਚਬਰ ਦਭ ਪਟਧਲਨ
           ਸਟਰ ਘਨਜਸਆਮ ਕਲਵਸਲ ਦਰ ਅਗਵਲਈ ਹਭਠਲਭ ਵਫਦ ਵਲਲਫ ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸਨਰ ਸਟਰ

            ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਰ ਨਰ ਸ ਕਲਜਵਡ ਦਰ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਲਲੜੜਦਭ ਸਮਲਨ ਦਰ ਖਰਰਦ ਲਈ 5  ਲਲਖ
   ਰਰਪਏ ਦਲ ਚਚਕ ਸਸਜਪਆ           । ਸਟਰ ਥਲਰਰ ਨਭ ਵਫਦ ਜਵਲਚ ਸਲਮਲ ਉਦਯਲਗਪਤਰਆਵ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ
               ਕਰਤਲ। ਉਨਲਲਵ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਸਕਟ ਦਭ ਇਸ ਸਮਮ ਜਵਲਚ ਆਲਭ ਦਰਆਲਭ ਲਲਕਲਵ ਨਰ ਸ ਸਰਚਭਤ ਕਰਤਲ

               ਜਲਵਭ ਜਕ ਲਲਕ ਆਪਣਭ ਘਰਲਵ ਜਵਲਚ ਹਰ ਰਜਹਣ ਨਰ ਸ ਤਰਜਰਹ ਦਭਣ ਜਕਉ ਜਲ ਇਸ ਵਲਇਰਸ
        ਇਲਕ ਦਰਜਭ ਦਭ ਸਸਪਰਕ ਜਵਲਚ ਆਉਣ ਨਲਲ ਫਚਲਦਲ ਹਚ।
   ਇਸ ਵਫਦ ਜਵਚ ਐਮ.  ਪਰ ਜਸਸਘ,  ਸਸਜਰਵ ਚਲਪੜਲ,  ਸਰਨਰਲ ਸਚਲਰ,  ਸਸਜਰਵ ਗਲਇਲ,  ਜਬਸਰ

     ਗਲਇਲ ਅਤਭ ਨਵਰਨ ਲਲਕਰ ਮਮਜਰਦ ਸਨ।
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     ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ਸਸਗਰਰਰ
     ਸਸਗਰਰਰ ਜਜਲਲਲ ਦਲ ਐਟਰਰ ਪਪਆਇਸਟਲਟ '         ਤਲ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਦਰਆਟ ਟਰਮਲਟ ਦਰ ਤਲਇਨਲਤਰ ਲਲਹਲਵਸਦ :

 ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸ਼ਨਰ
ਸਸਗਰਰਰ, 30 ਅਪਪਪਲ:

     ਸਸਗਰਰਰ ਜਜਲਲਲ ਦਲ ਐਟਰਰ ਪਪਆਇਸਟਲਟ '          ਤਲ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਦਰਆਟ ਟਰਮਲਟ ਦਰ ਤਲਇਨਲਤਰ ਲਲਹਲਵਸਦ ਸਲਬਤ
                 ਹਲ ਰਹਰ ਹਪ ਜਕਉਜਕ ਜਜਲਲ ਜਵਚ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਤਤ ਪਜਹਲਲਟ ਇਨਲਲਟ ਚਪਕ ਪਲਸਟਲਟ ਤਲ ਲਏ ਗਏ ਦਲ

    ਜਵਅਕਤਰਆਟ ਦਲ ਨਮਰਨਲ ਕਲਜਵਡ -19    ਪਲਜਲਜਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਹਨ  ।      ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਘਨਜਸ਼ਆਮ
        ਥਲਰਰ ਨਲ ਦਦਜਸਆ ਜਕ ਜਜਲਲਲ ਦਲ ਐਟਰਰ ਪਪਆਇਸਟਲਟ '   ਤਲ ਕਰਰਬ  13       ਚਪਕ ਪਲਸਟ ਲਗਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤਲ
                ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਦਰਆਟ ਟਰਮਲਟ ਵਦਲਤ ਕਸਟਲਨਮਮਟ ਜਲਨਲਟ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਲਲਕਲਟ ਦਲ ਨਮਰਨਲ ਲਏ ਜਲ ਰਹਲ ਹਨ।

    ਉਨਲਲਟ ਨਲ ਦਦਜਸਆ ਜਕ              ਇਕ ਸ਼ਰਧਲਲਰ ਪਜਰਵਲਰ ਜਲ ਜਕ ਇਕ ਜਨਦਜਰ ਟਪਕਸਰ ਜਵਚ ਹਜਰਰ ਸਲਜਹਬ ਨਲਟਦਲੜ
    ਤਤ ਘਰ ਪਰਤ ਜਰਹਲ ਸਰ     ।ਇਸ ਪਜਰਵਲਰ ਦਲ ਨਮਰਨਲ  27   ਅਪਪਪਲ ਨਰ ਸ ਨਲਭਲ-   ਮਲਲਰਕਲਟਲਲ ਰਲਡ '  ਤਲ

       ਬਲਗੜਰਆਟ ਜਵਖਲ ਲਗਲਏ ਨਲਕਲ ਤਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ     । ਇਸ ਪਜਰਵਲਰ ਦਲ   ਇਕ 50    ਸਲਲਲ ਪਪਰਸ਼ ਮਮਬਰ
   ਪਲਜਲਜਟਵ ਪਲਇਆ ਜਗਆ     ਹਪ ਜਜਸ ਨਰ ਸ          ਜਕ ਬਲਅਦ ਜਵਦਚ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਤਬਦਰਲ ਕਰ

        ਜਦਦਤਲ ਜਗਆ ਜਦਤਜਕ ਉਸਦਰ ਪਤਨਰ ਦਲ ਨਤਰਜਲ ਨਪਗਲਜਟਵ    ਆਉਣ ਤਲ 21    ਜਦਨਲਟ ਲਈ ਘਰਲ
      ਇਕਲਟਤਵਲਸ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਲਈ ਜਕਹਲ ਜਗਆ ਹਪ।

     ਸਪਰ ਥਲਰਰ ਨਲ ਦਦਜਸਆ ਜਕ 39           ਸਲਲਲ ਹਲਰਵਪਸਟਰ ਕਸਬਲਈਨ ਮਲਲਕ ਕਪਥਲ ਤਤ ਕਸਬਲਈਨ ਲਪ ਕਲ ਵਲਪਸ
          ਪਰਤ ਜਰਹਲ ਸਰ ਅਤਲ ਉਸ ਦਲ ਨਮਰਨਲ ਉਸਲ ਚਪਕ ਪਲਸਟ '    ਤਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ      । ਬਲਅਦ ਜਵਚ ਇਸ ਜਵਅਕਤਰ

      ਦਲ ਵਰ ਸਮਪਲ ਪਲਜਲਜਟਵ ਆਉਣ ਤਤ ਬਲਅਦ,      ਸਸਸਥਲਗਤ ਕਪਆਰਸਟਰਨ ਜਵਖਲ ਭਲਜ ਜਦਦਤਲ ਜਗਆ    । ਸਪਰ ਥਲਰਰ
                ਨਲ ਦਦਜਸਆ ਜਕ ਦਲਵਲਟ ਮਲਮਜਲਆਟ ਜਵਦਚ ਸਸਪਰਕ ਟਰਲਜਸਸਗ ਚਦਲ ਰਹਰ ਹਪ। ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਜਕਹਲ ਜਕ

        ਜਲਕਰ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਦਲਤ ਉਨਲਲਟ ਦਲ ਐਟਰਰ ਪਪਸਆਇਸਟ '         ਤਲ ਟਪਸਟ ਨਲ ਕਰਵਲਇਆ ਹਪਸਦਲ ਤਲਟ ਦਲਵਵ ਕਲਸ
       ਕਜਮਊਜਨਟਰ ਲਈ ਗਸਭਰਰ ਖ਼ਤਰਲ ਪਪਦਲ ਕਰ ਸਕਦਲ ਸਨ           । ਉਨਲਲਟ ਨਲ ਲਲਕਲਟ ਨਰ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜਕ ਜਕਸਲ ਵਰ

      ਕਸਟਲਨਮਮਟ ਜਲਨ ਤਤ ਵਲਪਸ ਪਰਤਣ ਤਲ ਸਵਪ-         ਇਦਛਲ ਨਲਲ ਆਪਣਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਸਮਵ ਜਸਰ ਜਜਲਲ ਲ ਪਦਧਰਰ
   ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ 01672-232304 '  ਤਲ  ਦਲਣ।

              ਸਪਰ ਘਨਜਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਨਲ ਇਹ ਵਰ ਦਦਜਸਆ ਜਕ ਇਦਕ ਹਲਰ ਸ਼ਰਧਲਲਰ ਜਲ ਜਕ ਹਜਰਰ ਸਲਜਹਬ,   ਨਸਦਲੜ ਤਤ
          ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਤ ਮਪਹਦਈਆ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਬਦਸ ਜਵਦਚ ਵਲਪਸ ਆਇਆ ਹਪ,   ਇਸ ਜਵਅਕਤਰ ਦਲ

       ਬਪਦਧਵਲਰ ਨਰ ਸ ਟਪਸਟ ਪਲਜਲਜਟਵ ਆਇਆ ਹਪ        । ਉਨਲਲਟ ਜਕਹਲ ਜਕ ਹਪਣ ਸਸਗਰਰਰ ਜਵਦਚ 3   ਐਕਜਟਵ ਕਲਸ ਹਨ,
  ਹਲਲਲਟਜਕ ਪਜਹਲਲਟ        ਵਲਲਲ ਜਤਸਨ ਕਲਸ ਠਰਕ ਹਲ ਗਏ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
          ਹਲਰਨਲਨ ਸਰਜ਼ਬਆਨ ਦਦ ਵਸਨਨਕਲਨ ਲਈ ਘਰ ਜਲਣ ਲਈ ਵਵਬਸਲਈਟ ਜ਼ਲਸਕ ਜਲਰਨ

*        ਜ਼ਫਟਨਵਸ ਸਰਟਨਜ਼ਫਕਦਟ ਜ਼ਮਲਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਪਹਹਸਚਲਇਆ ਜਲਵਦਗਲ ਘਰ:  ਘਨਜ਼ਸਆਮ ਥਲਰਨ
ਸਸਗਰਰਰ, 30 ਅਪਪਵਲ:

 ਕਲਜ਼ਵਡ 19            ਦਨ ਮਹਲਨਮਲਰਨ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਕਲਰਨ
        ਕਈ ਸਰਜ਼ਬਆਨ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਨ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਫ਼ਸਦ ਹਲਏ ਹਨ      । ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਯਤਨਲਨ ਸਦਕਲ
   ਹਹਣ ਇਨਲਲਨ ਨਰ ਸ ਆਪਣਦ-       ਆਪਣਦ ਘਰ ਵਲਪਸ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਵ     । ਇਸ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਚ ਪਸਜਲਬ

             ਸਰਕਲਰ ਨਦ ਇਕ ਵਵਬਸਲਈਟ ਜ਼ਲਸਕ ਜ਼ਲਰਨ ਕਨਤਲ ਹਵ ਤਲਨ ਜ਼ਕ ਚਲਹਵਲਨ ਜ਼ਵਅਕਤਨ ਵਲਪਸ
   ਆਪਣਦ ਘਰ ਜਲ ਸਕਣ।

            ਜਲਣਕਲਰਨ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਡਪਟਨ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸਪਨ ਘਨਜ਼ਸਆਮ ਥਲਰਨ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਤਤ
              ਬਲਹਰ ਦਲ ਕਲਈ ਵਨ ਜ਼ਵਅਕਤਨ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫ਼ਵਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਗਲਏ ਗਏ

      ਕਰਜ਼ਫਊ ਕਲਰਨ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਫਸ ਜ਼ਗਆ ਹਵ,  ਨਰ ਸ
www.covidhelp.punjab.gov.in       ਤਦ ਜਲ ਕਦ ਇਕ ਫ਼ਲਰਮ ਭਰਨਲ ਹਲਵਦਗਲ  ।

               ਫ਼ਲਰਮ ਭਰਨ ਤਤ ਬਲਅਦ ਉਸ ਨਰ ਸ ਉਸ ਦਦ ਪਰਰਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਜਲਨ ਗਰਹਰਪ ਲਈ ਜ਼ਸਸਟਮ ਦਹਆਰਲ
    ਜਨਰਦਟ ਕਨਤਨ ਇਕ ਯਰਨਨਕ ਆਈ.ਡਨ.  ਜ਼ਦਰਤਨ ਜਲਵਦਗਨ      । ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਚਲਹਵਲਨ

    ਜ਼ਵਅਕਤਨਆਨ ਨਰ ਸ ਇਹ ਫ਼ਲਰਮ 2   ਜ਼ਦਨਲਨ ਦਦ ਅਸਦਰ-   ਅਸਦਰ ਭਰਨਲ ਹਲਵਦਗਲ।
      ਜ਼ਡਪਟਨ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਯਰਨਨਕ ਆਈ.ਡਨ.       ਜ਼ਮਲਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਆਪਣਦ ਘਰ ਜਲਣ

          ਵਲਲਦ ਚਲਹਵਲਨ ਜ਼ਵਅਕਤਨਆਨ ਦਨ ਮਵਡਨਕਲ ਸਕਨਜ਼ਨਸਗ ਕਨਤਨ ਜਲਵਦਗਨ ਅਤਦ ਕਲਜ਼ਵਡ 19  ਦਦ
         ਲਰਛਣਲਨ ਤਤ ਰਜ਼ਹਤ ਜ਼ਵਅਕਤਨਆਨ ਨਰ ਸ ਇਕ ਸਰਨਜ਼ਫਕਦਟ ਜਲਰਨ ਕਨਤਲ ਜਲਵਦਗਲ    । ਇਸ ਤਤ ਬਲਅਦ

        ਇਨਲਲਨ ਜ਼ਵਅਕਤਨਆਨ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਨ ਦਦ ਘਰ ਤਰਕ ਪਹਹਸਚਲਇਆ ਜਲਵਦਗਲ।
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