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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਡਡ.ਸਡ. ਵਵਲਲ. ਸ਼ਸ਼ਡ ਗਗਰਰ ਤਤਗ ਬਹਲਦਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਲ ਗਗਰਪਗਰਬ,
ਖਲਲਸਲ ਸਲਜਨਲਨ ਜ਼ਦਵਸ ਤਤ ਜ਼ਵਸਲਖਡ ਘਰਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਹਡ ਮਨਲਉਣ ਦਡ ਅਪਡਲ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਘਰਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹਣਲ ਜਰਰਰਡ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 10 ਅਪਸ਼ਪਲ :
ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਡਮਤਡ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਤ ਲਲ ਕਲਨ ਨਰ ਸ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਹਪ ਜ਼ਕ ਸਲਜ਼ਹਬ ਸ਼ਸ਼ਡ ਗਗਰਰ ਤਤਗ ਬਹਲਦਰ ਜਡ ਦਲ ਪਸ਼ਕਲਸ਼
ਪਗਰਬ, ਖਲਸਲਲ ਸਲਜਨਲ ਜ਼ਦਹਲੜਲ ਤਤ ਜ਼ਵਸਲਖਡ, ਜਲ ਜ਼ਕ ਕਮਵਲਰ 12 ਤਤ 13 ਅਪਸ਼ਪਲ ਨਰ ਸ ਮਨਲਏ ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ, ਨਰ ਸ ਸਲਰਤ ਲਲ ਕ
ਆਪਣਤ ਘਰਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਹਡ ਮਨਲਉਣ ਤਲਨ ਜ਼ਕ ਤਗ ਹਲਡਤ ਸਲਜ਼ਰਆਨ ਦਤ ਸਲਥ ਨਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਜ਼ਵਰਗਵਧ ਲੜਡ ਜਲ ਰਹਡ ਜਸਗ ਜ਼ਜਵਤਡ ਜਲ
ਸਕਤ।
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਤ ਵਡ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਦਤ ਮਵਦਤ ਨਜ਼ਰ ਇਕਵਠ ਕਰਨ 'ਤਤ ਰਲਕ ਲਗਲਈ ਹਲਈ ਹਪ, ਇਸ ਲਈ ਸਲਰਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਡ
ਇਸ ਵਲਰ ਇਸਨਤ ਵਵਡਤ ਜ਼ਤਉਹਲਰਲਨ ਨਰ ਸ ਆਪਣਤ ਘਰਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਹਡ ਮਨਲਉਣ।
ਸ਼ਸ਼ਡਮਤਡ ਜ਼ਗਵਲ ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਤ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਨ ਨਰ ਸ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਹਲੜਤ ਘਰਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਹਡ ਮਨਲਉਣ ਦਲ ਮਸਤਵ ਇਹ ਹਪ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਆਦਲ
ਇਕਵਠ ਨਲ ਹਲਵਤ ਤਲਨ ਜਲ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰ ਰਡ ਦਤ ਜ਼ਨਯਮ ਦਡ ਉਲਸਘਣਲ ਨਲ ਹਲਵਤ।

1/3

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/87/2020-DPRO Fatehgarh Sahib
I/17819/2020

ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਤਤਅ ਕਕਮਤਲਤ 'ਤਤ ਹਕ ਵਵਖ ਵਵਖ ਚਕਜਲਤ ਦਕ ਜਵਕਰਕ ਯਕਕਨਕ ਬਣਲ ਜਰਹਲ ਹਤ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ: ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸਨਰ
ਪਪਸਲਸਨ ਵਵਲਲ ਕਕਤਤ ਉਪਰਲਜਲਆਤ ਸਦਕਲ ਆਮ ਲਲ ਕਲਤ ਨਨ ਸ ਸਹਕ ਭਲਅ ਜਮਲ ਜਰਹਲ ਹਤ ਖਲਣ ਪਕਣ ਦਲ ਸਮਲਨ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਨਨ ਸ ਪਨਰਨ ਸਜਹਜਲਗ ਦਤਣ ਲਲ ਕ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 10 ਅਪਪਤਲ :
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਤਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਲਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ ਦਦਰਲਨ ਲਲ ਕਲਤ ਦਤ ਘਰਲਤ ਤਵਕ ਸਲਰਲ ਲਲ ੜੜਦਲ ਸਮਲਨ ਪਪਜਦਲ
ਕਕਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਤ ਤਤ ਇਹ ਗਵਲ ਯਕਕਨਕ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਕ ਹਤ ਜਕ ਜਕਤਤ ਵਕ ਤਤਅ ਕਕਮਤਲਤ ਤਲ ਵਵਧ ਭਲਅ ਉਉਤਤ ਸਮਲਨ ਦਕ
ਜਵਕਰਕ ਨਲ ਹਲਵਤ। ਇਸ ਸਬਸਧਕ ਗਵਲਬਲਤ ਕਰਜਦਆਤ ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਕਮਤਕ ਅਸਜਮਪਤ ਕਦਰ ਜਗਵਲ ਨਤ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ
ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ ਦਦਰਲਨ ਲਲ ਕਲਤ ਨਨ ਸ ਜਦਵਕਤਲਤ ਦਲ ਸਲਹਮਣਲ ਨਲ ਕਰਨਲ ਪਵਤ ਇਸ ਗਵਲ ਦਲ
ਜਵਸਤਸ ਜਧਆਨ ਰਵਜਖਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਤ ਅਤਤ ਲਲ ੜੜਦਕਆਤ ਵਸਤਲਤ ਵਕ ਲਲ ਕਲਤ ਦਕ ਮਸਗ ’ਤਤ ਉਨਲ ਲਤ ਦਤ ਘਰਲਤ ਤਵਕ ਪਹਪਸਚਲਈਆਤ ਜਲ
ਰਹਕਆਤ ਹਨ।
ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸਨਰ ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਰਲਜਲਨਲਤ ਸਬਜਕ ਵਤਚਣ ਲਈ ਲਲ ਕਲਤ ਦਤ ਘਰਲਤ ਤਵਕ ਜਲਣ ਵਲਲਤ ਸਬਜਕ ਜਵਕਰਤਤਲ ਮਲਰਜਕਟ
ਕਮਤਟਕ ਵਵਲਲ ਜਲਰਕ ਤਤਅ ਰਤਟਲਤ ਦਕ ਜਲਸਟ ਆਪਣਤ ਕਲਲ ਰਵਖਦਤ ਹਨ I ਲਲ ਕ ਲਲ ੜ ਪਤਣ ਉਉਤਤ ਉਹ ਜਲਸਟ ਵਤਖ ਸਕਦਤ ਹਨ। ਜਤ
ਕਲਈ ਤਤਅ ਰਤਟਲਤ ਤਲ ਵਵਧ ਉਉਤਤ ਜਵਕਰਕ ਕਰਦਲ ਹਤ ਉਸ ਬਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਕ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਲਲ ਸਥਲਪਤ ਕਕਤਤ ਕਲਲ ਸਸਟਰਲਤ ਜਲ
ਮਲਰਜਕਟ ਕਮਤਟਕ ਵਵਲਲ ਜਲਰਕ ਸਨਚਕ ਜਵਵਚ ਦਰਜ ਅਜਧਕਲਰਕਆਤ ਦਤ ਫਲਨ ਨਸਬਰਲਤ ਉਉਤਤ ਜਦਵਤਕ ਜਲ ਸਕਦਕ ਹਤ। ਇਹ ਸਨਚਕ ਵਵਖ ਵਵਖ
ਸਸਚਲਰ ਸਲਧਨਲਤ ਰਲਹੜ ਲਲ ਕਲਤ ਤਵਕ ਪਪਵਜਦਕ ਕਕਤਕ ਜਲਤਦਕ ਹਤ। ਲਲ ਕਲਤ ਨਨ ਸ ਵਕ ਰਤਟਲਤ ਬਲਰਤ ਜਲਗਰਨਕ ਰਵਖਣ ਲਈ ਅਨਲਊਸਮਸਟਲਤ
ਕਰਵਲਉਣ ਦਤ ਨਲਲ ਨਲਲ ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਸਚਲਰ ਸਲਧਨਲਤ ਰਲਹੜ ਪਪਚਲਰ ਵਕ ਕਕਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਤ।
ਸਪਕਮਤਕ ਜਗਵਲ ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਵਵਖ ਵਵਖ ਚਕਜਲਤ ਦਕ ਸਪਲਲਈ ਲਈ ਫਲਨ ਨਸਬਰਲਤ ਦਕਆਤ ਸਨਚਕਆਤ ਵਕ ਵਵਖ -ਵਵਖ ਸਸਚਲਰ ਸਲਧਨਲਤ
ਰਲਹੜ ਸਲਤਝਕਆਤ ਕਕਤਕਆਤ ਗਈਆਤ ਹਨ ਤਤ ਲਲ ਕਲਤ ਵਵਲਲ ਇਨਲ ਲਤ ਨਸਬਰਲਤ ’ਤਤ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਕਤ ਆਪਣਕ ਜਰਨਰਤ ਦਲ ਸਮਲਨ
ਮਸਗਵਲਇਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਤ। ਉਨਲ ਲਤ ਆਮ ਲਲ ਕਲਤ ਨਨ ਸ ਅਪਕਲ ਕਕਤਕ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਨਨ ਸ
ਸਜਹਯਲਗ ਜਦਵਤਲ ਜਲਵਤ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਖਸਘ ਅਤਤ ਜਜਕਲਮ ਆਜ਼ਦ ਫਲਲ ਦਤ ਮਰਰਜਲਜ ਦਰ ਜਲਜਚ ਕਰਨ
ਲਈ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਤ ਬਣਲਇਆ ਫਲਲ ਕਲਰਨਰ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਰ ਅਫਵਲਹਲਜ ਤਤ ਸਜਚਤਤ ਹਲ ਕਤ '' ਘਰਲਜ ਜ਼ਵਵਚ ਰਹਲ ਸਜਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਹਲ '' ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਜਰਲਰਰ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 10 ਅਪਪਪਲ :
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਸਰਨਰਅਰ ਮਪਡਰਕਲ ਅਫਸਰ ਡਲ. ਕਜ ਲਦਰਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਵਤਰਤ 9:00 ਵਜਤ
ਤਤ ਬਲਅਦ ਦਜ ਪਜ਼ਹਰ 3:00 ਵਜਤ ਤਵਕ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਤ ਬਜਖਲਰ, ਖਸਘ ਅਤਤ ਜਜਕਲਮ ਆਜ਼ਦ ਫਲਲ ਦਤ ਮਰਰਜਲਜ ਦਰ ਜਲਜਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਵਕ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ ਫਲਲ ਕਲਰਨਰ ਸਥਲਪਤ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ। ਉਨਲ ਲਜ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਜਮਲਰਰ ਨਲ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ
ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਹਰ ਸਸਭਵ ਉਪਰਲਲਤ ਕਰਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਜ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਰਆਜ ਟਰਮਲਜ 24 ਘਸਟਤ ਆਪਣਰਆਜ
ਸਤਵਲਵਲਜ ਦਤ ਰਹਰਆਜ ਹਨ।
ਉਨਲ ਲਜ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਮਸਮ ਦਰ ਤਬਦਰਲਰ ਕਲਰਨ ਵਰ ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਨਲ ਸ ਖਸਘ, ਜਜਕਲਮ ਜਲਜ ਬਜਖਲਰ ਹਲ ਸਕਦਲ ਹਪ ਅਜ਼ਜਹਤ ਮਰਰਜਲਜ
ਨਲ ਸ ਇਲਲਜ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਈ ਪਪਸ਼
ਤ ਲਨਰ ਨਲ ਆਵਤ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਲਲ ਕਲਰਨਰ ਸਥਲਪਤ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਅਤਤ ਸਟਲਫ ਦਰਆਜ
ਜ਼ਡਊਟਰਆਜ ਲਗਲਈਆਜ ਗਈਆਜ ਹਨ। ਇਸ ਕਲਰਨਰ ਜ਼ਵਵਚ ਮਰਰਜਲਜ ਨਲ ਸ ਜ਼ਕਸਤ ਵਰ ਪਰਚਰ ਦਰ ਲਲ ੜ ਨਹਹ ਹਪ।
ਇਸ ਮਮਕਤ ਮਪਡਰਕਲ ਅਫਸਰ ਡਲ. ਜ਼ਬਧਰ ਚਸਦ ਨਤ ਆਮ ਲਲ ਕਲਜ ਨਲ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਖਸਘ ਜਲਜ ਜਜਕਲਮ ਦਰ ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤ ਮਮਸਮ
ਬਦਲਣ ਕਲਰਨ ਵਰ ਹਲ ਸਕਦਰ ਹਪ ਜ਼ਜਸ ਤਤ ਘਬਰਲਉਣ ਦਰ ਲਲ ੜ ਨਹਹ ਹਪ। ਉਨਲ ਲਜ ਆਮ ਲਲ ਕਲਜ ਨਲ ਸ ਇਹ ਵਰ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਰ ਅਫਵਲਹਲਜ ਤਤ ਬਚਣਲ ਚਲਹਰਦਲ ਹਪ ਅਤਤ ਆਪਣਤ ਘਰਲਜ ਜ਼ਵਵਚ ਸਜਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਹਲ ਤਲਜ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ
ਦਰ ਮਲਰਲ ਜ਼ਬਮਲਰਰ ਨਲ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਤ। ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਣ ਲਈ '' ਘਰਲਜ ਜ਼ਵਵਚ ਰਹਲ, ਸਜਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਹਲ ' ਦਰ
ਪਲਲਣਲ ਜਰਲਰਰ ਹਪ
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