
ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋਕਾ ਸੰਪਰਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾ ੋੋਾਹ
 ਕਰੋਨਹਾ ਪੀੜ੍ਹਾ ੋਰੀਜਾਾ ਦੀਾ ਦਖੇਭਹਲਾ ਕਰਨਾ ਵਹਲੀਾ ਸਟਹਫਾ ਨਰਸਾ ਨਹਲਾ ੋੁੱ ਖਾ ੋੰਹਰੀਾ ਪੰਜਹਬਾ ਨੇਾ ਕੀਹੀਾ ਲਹਈਵਾ ਾੱਲਬਹਹ

ੋੁੱ ਖਾ ੋੰਹਰੀਾ ਜੀਾ ਵੱਲੋਾ ਆਈਾ ਅਚਹਨਕਾ ਕਹਲਾ ਨੇਾ ੋੈਨੰੂਾ ੋਜ਼ਹਸੂਸਾ ਕਰਵਹਇਆਾ ਜ਼ਕਾ ਸਹਡੀਾ ਵੀਾ ਦੇਖਭਹਲਾ ਹੋਾ ਰਹੀਾ ਹੈ-ਪਵਨਦੀਪਾ ਕੌਰ
ੋੋਾਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਜ਼ਸਵਲਾ ਹਸਪਹਹਲਾ ੋੋਾਹਾ ਦੇਾ ਐੋਰਜੈਸੀਾ ਵਹਰਡਾ ਜ਼ਵਚਾ ਹਹਇਨਹਹਾ ਸਟਹਫਾ ਨਰਸਾ ਪਵਨਦੀਪਾ ਕੌਰਾ ਨੰੂਾ ੋੁੱ ਖਾ ੋੰਹਰੀਾ ਪੰਜਹਬਾ 
ਕੈਪਟਨਾ ਅੋਜ਼ਰੰਦਰਾ ਜ਼ਸੰਘਾ ਵੱਲੋਾ ਵੀਡੀਓਾ ਕਹਲਾ ਜ਼ੋਲਣਾ 'ਹੇਾ ਹਰੈਹਨੀਾ ਹੋਈ।ਾ ਉਨ੍ਾਾ ਨੇਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ੋੋਾਹਾ ਦੇਾ ਚਹਰੋਾ ਕੋਰੋਨਹਾ ਪਹਜੀਜ਼ਟਵਾ 
ੋਰੀਜ਼ਾਾ ਦੀਾ ਜ਼ਸਹਹਾ ਬਹਰੇਾ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆਾ ਅਹੇਾ ਕੰੋਾ ਕਰਾ ਰਹੇਾ ਸਹਰੇਾ ਸਟਹਫਾ ਦੀਾ ਜ਼ਸਹਹਾ ਬਹਰੇਾ ਵੀਾ ਪੁੱ ਛਜ਼ਾੱਛਾ ਕੀਹੀ। 
ਕਜ਼ੋਵਡਾ ਜ਼ਵਰੁੱ ਧਾ ੋੋਹਰਲੀਾ ਕਹਹਰਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਖੜ੍ਾ ਕੇਾ ਲੜਹਈਾ ਲੜਾ ਰਹੇਾ 罶ਜ਼ੋਧਆਆਂਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਸ਼ਜ਼ੋਲਾ ਸਟਹਫਾ ਨਰਸਾ ਪਵਨਦੀਪਾ ਕੌਰਾ ਨੰੂਾ ੋੁੱ ਖ
ੋੰਹਰੀਾ ਨੇਾ ਜ਼ਕਹਹਾ ਜ਼ਕਾ ਉਹਾ ਜ਼ਬੋਹਰੀਾ ਨੰੂਾ ਕੰਟਰਲੋਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਲਈਾ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆਾ ਦੇਾ ਸਹਰੇਾ ਉਪਹਅਾ ਕਰਨ।ਾ ਪਵਨਦੀਪਾ ਨੇਾ ੋੈਡੀਕਲਾ 
ਅਹੇਾ ਪੈਰਹਾ ੋੈਡੀਕਲਾ ਸਫੇਟੀਾ ਾੀਅਰ, ਪੀਪੀਈਾ ਜ਼ਕੱਟਾਾ ਅਹੇਾ ੋਹਸਕਾ ਪ੍ਰਦਹਨਾ ਕਰਵਹਉਣਾ ਦੀਾ ਸੰਹੁਸ਼ਟੀਾ ਵੀਾ ਪ੍ਰਾਟਹਈ।
ਸਟਹਫਾ ਨਰਸਾ ਪਵਨਦੀਪਾ ਕੌਰਾ ਨੇਾ ਦੱਜ਼ਸਆਾ ਜ਼ਕਾ ਉਹਾ ਜ਼ਪਛਲੇਾ ਜ਼ਹੰਨਾ ਸਹਲਾਾ ਹੋਾ ਸਰਕਹਰੀਾ ਨੌਕਰੀਾ ਕਰਾ ਰਹੀਾ ਸੀ।ਾ ''ੋੈਨੰੂਾ ਹੋੇਸ਼ਾਾ 
ਪਹਹਾ ਸੀਾ ਜ਼ਕਾ ੋੇਰੀਾ ਨੌਕਰੀਾ ੋਹੱਹਵਪਰੂਣਾ ਹੈ।ਾ ਪਰਾ ੋੁੱ ਖਾ ੋੰਹਰੀਾ ਜੀਾ ਦੀਾ ਜ਼ਸੱਧੀਾ ਲਹਈਵਾ ਕਹਲਾ ੋੇਰੇਾ ਲਈਾ ਇਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਹਦਾ 
ਵਰਾਹਾ ਸੀਾ ਜ਼ਜਸਾ ਨੇਾ ੋੈਨੰੂਾ ਅਜ਼ਹਸਹਸਾ ਕਰਵਹਾ ਜ਼ਦੱਹਹਾ ਜ਼ਕਾ ਅਸਸਾ ਲੋਕਾ ਜ਼ਕੰਨੀਾ ੋਹੱਹਵਪੂਰਣਾ ਭੂਜ਼ੋਕਹਾ ਜ਼ਨਭਹਾ ਰਹੇਾ ਹਾ।'' ਉਨ੍ਾਾ ਨੇਾ 
ਜ਼ਕਹਹਾ ਜ਼ਕਾ ਾ ਉਹਆਂਾ ਇਸਾ ਸਭਾ ਹੋਾ ਬਹੁਹਾ ਪ੍ਰਭਹਜ਼ਵਹਾ ਹੋਈਾ ਹੈਾ ਅਹੇਾ ਉਹਾ ਆਪਣੇਾ ਸਹਥੀਆਆਂਾ ਨਹਲਾ ਜ਼ੋਲਾ ਕੇਾ ਹੋਰਾ ਵੀਾ ਸੋਰਜ਼ਪਹਾ ਭਹਵਨਹਾ 
ਨਹਲਾ ਕੰੋਾ ਕਰੇਾੀ। 
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ਕਣਕਾ ਦੀਾ ਖ੍ਰੀਦਾ ਸਬੰਧੀਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀਾ ਖ੍ਰੀਦਾ ਕੋੇਟੀਾ ਾਜ਼ਠਹ
ੋੋਾਹਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ੋੈਜ਼ਜਸਟ੍ਰੇਟਾ ੋੋਾਹਾ ਸ੍ਰੀਾ ਸੰਦੀਪਾ ਹੰਸਾ ਵੱਲੋਾ ਕਣਕਾ ਦੀਾ ਖ੍ਰੀਦਾ ਸਬੰਧੀਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀਾ ਖ੍ਰੀਦਾ ਕੋੇਟੀਾ ਦਹਾ ਾਠਨਾ ਕੀਹਹਾ ਜ਼ਾਆਾ 
ਹੈ।ਾ ਜ਼ਜਸਾ ਵੱਲੋਾ ਆਉਦੇਾ ਸੀਜ਼ਨਾ ਦੀਾ ਕਣਕਾ ਦੀਾ ਖ੍ਰੀਦਾ ਪੂਰੇਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ ਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਸੁਚੱਜੇਾ ਹਰੀਕੇਾ ਨਹਲਾ ਨੇਪਰੇਾ ਚਹੜ੍ਨਾ ਸਬੰਧੀਾ ਕਹਰਵਹਈਾ 
ਕੀਹੀਾ ਜਹਵੇਾੀ। 
ਇਸਾ ਸਬੰਧੀਾ ਜਹਣਕਹਰੀਾ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ੋੈਜ਼ਜਸਟ੍ਰੇਟਾ ਨੇਾ ਦੱਜ਼ਸਆਾ ਜ਼ਕਾ ਇਸਾ ਕੋੇਟੀਾ ਦੇਾ ਚੇਅਰੋੈਨਾ ਜ਼ਡਪਟ.ਾ ਕਜ਼ੋਸ਼ਨਰਾ ੋੋਾਹਾ 
ਹਣੋਾੇ।ਾ ਇਸਾ ਦੇਾ ੋੈਬਰਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਖੁਰਹਕਾ ਹੇਾ ਸਪਲਹਈਾ ਕੰਟਰਲੋਰ, ਸਹਰੀਆਆਂਾ ਖ੍ਰੀਦਾ  ਜੰਸੀਆਆਂਾ ਦੇਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ੋੈਨੇਜਰਾ ਅਹੇਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ੋੰਡੀਾ 
ਅਫ਼ਸਰਾ ਹੋਣਾੇ।ਾ ਇਹਾ ਕੋੇਟੀਾ ਹਫ਼ਹੇਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਦੋਾ ਵਹਰਾ ੋੀਜ਼ਟੰਾਾ ਕਰੇਾੀਾ ਜ਼ਜਸ।ਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਰੋਜ਼ਹਨਹਾ ਦੀਾ ਖ੍ਰੀਦ, ਵੱਖਾ ਵੱਖਾ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਆਆਂਾ ਜ਼ਵੱਚਾ 
ਆਵਹਜਹਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਹਈਰਸਾ ਸਬੰਧੀਾ ਕੀਹੇਾ ਾ ਾ ਉਪਰਹਲੇਾ ਅਹੇਾ 48 ਘੰਜ਼ਟਆਆਂਾ ਅੰਦਰਾ ਚੱੁਕੀਾ ਾਈਾ ਖ੍ਰੀਦਾ ਸਬੰਧੀਾ ਜ਼ਵਚਹਰਾ 
ਵਟਾਦਰਹਾ ਕੀਹਹਾ ਜਹਵੇਾਹ।ਾ ਾ 
ਉਨ੍ਾਾ ਦੱਜ਼ਸਆਾ ਜ਼ਕਾ ਇਸਾ ਸਬੰਧੀਾ ਪਜ਼ੁਲਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਹਸਨਾ ਵੱਲੋਾ ਆੜ੍ਹੀਆਆਂਾ ਅਹੇਾ ਲੇਬਰਾ ਨੰੂਾ ਪਹਸਾ ੋੁਹੱਈਆਾ ਕਰਵਹ ਾ ਜਹਣਾੇਾ ਜ਼ਜਸਾ ਲਈਾ 
ਵੱਖਾ ਵੱਖਾ ਜ਼ਵਭਹਾਾਾ ਦੇਾ ੋੁੱ ਖੀਆਆਂਾ ਨਹਲਾ ਹਹਲੋਲੇਾ ਕਰਨਾੇ।ਾ ਜ਼ਕ罶ਾਨਾਾ ਨੰੂਾ ਕਰਜ਼ਫਊਾ ਪਹਸਾ ਉਨ੍ਾਾ ਦੇਾ ਸਬੰਧਹਾ ਸਕੱਹਰਾ ੋਹਰਜ਼ਕਟਾ 
ਕੋੇਟੀਾ ਵੱਲੋਾ ਆੜ੍ਹੀਆਆਂਾ ਰਹਹੀਾ ਾ ਜ਼ਦੱਹੇਾ ਜਹਣਾੇ।ਾ ਜ਼ਬਨ੍ਾਾ ਪਹਸਾ ਦੇਾ ਜ਼ਕਸੇਾ ਨੌੂੰਾ ਵੀਾ ੋੰਡੀਾ ਦੇਾ ਅੰਦਰਾ ਨਹੀਾ ਜਹਣਾ ਜ਼ਦੱਹਹਾ ਜਹਵੇਾਹ।
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ਦਫ਼ਹਰਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋਕਾ ਸੰਪਰਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾ ੋੋਾਹ
ਕਰੋਨਹਾ ਵਹਈਰਸਾ ਜ਼ਖਲਹਫਾ ਜੰਾਾ ਚਾ ਛੋਟੇਾ ਬੱਜ਼ਚਆਆਂਾ ਨੇਾ ਵੀਾ ਜ਼ਦੱਹਹਾ 罶ੋਾਦਹਨ

ਬੱਜ਼ਚਆਆਂਾ ਨੇਾ ਆਪਣੀਾ ਾੋਲਕਾ ਚੋਾ 1600 ਰੁਪ ਾ ਕੀਹੇਾ ਦਹਨਾ ਕੀਹੇ

ੋੋਾਹ, ਅਪ੍ਰੈਲਾ 14

  ਕਰੋਨਹਾ ਵਹਈਰਸਾ ਜ਼ਖਲਹਫਾ ਪੰਜਹਬਾ ਸਰਕਹਰਾ ਵਲੋਾ ਛੇੜੀਾ ਾਈਾ ਜੰਾਾ ਚਾ ਆਪਣਹਾ 罶ੋਾਦਹਨਾ ਪਹਉਜ਼ਦਆਆਂਾ ਜ਼ਨਊਾ ਟਹਊਨਾ ੋੋਾਹਾ ਦੇਾ 
ਵਹਸੀਾ ਹਨਵੀਾ ਅਹੇਾ ਰਹਘਵਾ ਭੱਲਹਾ ਨੇਾ ਅੱਜਾ ਆਪਣੀਾ ਾੋਲਕਾ ਚੋਾ 1600 ਰੁਪ ਾ ਦਹਨਾ ਵਜੋਾ ੋੁੱ ਖਾ ੋੰਹਰੀਾ ਕੋਜ਼ਵਡਾ ਰਹਹਹਾ ਫੰਡਾ ਚਾ 
ਜ਼ਦੱਹੇ।ਾ ਹਨਵੀਾ ਦੱਸਵੀਾ ਅਹੇਾ ਰਹਘਵਾ ਚੌਥੀਾ ਕਲਹਸਾ ਦੇਾ ਕੈਬਜ਼ਰਜਾ ਸਕੂਲਾ ਦੇਾ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਾ ਹਨ.ਾ ਆਪਣੇਾ ਦਹਦਹਾ ਸ੍ਰੀਾ ਰਕੇਸ਼ਾ ਭੱਲਹਾ 
ਅਹੇਾ ਜ਼ਪਹਹਾ ਵਰੁਨਾ ਭੱਲਹਾ ਨਹਲਾ ਾੋਲਕਾ ਜ਼ਡਪਟੀਾ ਕਜ਼ੋਸ਼ਨਰਾ ੋੋਾਹਾ ਦੇਾ ਦੱਫਹਰਾ ਜ਼ਵਖੇਾ ਜੋਹਾ ਕਰਵਹਉਦੀਆਆਂਾ ਉਹਨਾਾ ਦੱਜ਼ਸਆਾ ਜ਼ਕਾ 
ਉਹਾ ਇਸਾ ਔਖੀਾ ਘੜੀਾ ਦੌਰਹਨਾ ਆੋਾ ਲੋਕਾਾ ਨੰੂਾ ਰਹਹਹਾ ਦੇਣਹਾ ਚਹਹੁੰ ਦੇਾ ਹਨ। 

ਬੱਜ਼ਚਆਆਂਾ ਨੇਾ ਜ਼ਕਹਹਾ ਜ਼ਕਾ ਉਹਾ  ਾ ਪੈਸੇਾ ਜ਼ਪਛਲੇਾ 3-4 ੋਹੀਨੇਾ ਹੋਾ ਜੋੜਾ ਰਹੇਾ ਸਨ।ਾ ਾ ਉਹਨਾਾ ਜ਼ਕਹਹਾ ਜ਼ਕਾ ਉਹਨਾਾ ਆਪਣੇਾ ਦੋਸਹਾਾ ਨੰੂਾ ਵੀਾ 
ਇਸਾ ਹਰ੍ਾਾ ਲੋਕਾਾ ਦੀਾ ੋਦਦਾ ਕਰਨਾ ਦੀਾ ਅਪੀਲਾ ਕੀਹੀ।
ਜ਼ਡਪਟੀਾ ਕਜ਼ੋਸ਼ਨਰਾ ੋੋਾਹਾ ਸ਼੍ਰੀਾ ਸੰਦੀਪਾ ਹੰਸਾ ਨੇਾ ਬੱਜ਼ਚਆਆਂਾ ਦੀਾ ਸ਼ਲਹਘਹਾ ਕਰਜ਼ਦਆਆਂਾ ਜ਼ਕਹਹਾ ਜ਼ਕਾ ਇਸਾ ਘੜੀਾ ਚਾ ਹਰਾ ਇਕਾ 罶ੋਾਦਹਨਾ 
ੋਹੱਹਵਪੂਰਨਾ ਹੈ.ਾ ਉਹਨਾਾ ਆੋਾ ਜਨਹਹਾ ਨੰੂਾ ਅਪੀਲਾ ਕੀਹੀਾ ਜ਼ਕਾ ਉਹਾ ਆਪਣੇਾ ਘਰਾ ਰਜ਼ਹਾ ਕੇਾ ਹੀਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾ ਨੰੂਾ ਠੱਲ੍ਾ ਪਹਾ ਸੱਕਦੇਾ 
ਹਨਾ ਅਹੇਾ ਇਹਨਾਾ ਬੱਜ਼ਚਆਆਂਾ ਵਾਾਾ ਕਰੋਨਹਾ ਦੀਾ ਲੜਹਈਾ ਚਾ ਜ਼ਹੱਸਹਾ ਪਹਾ ਸਕਦੇਾ ਹਨ।
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ਦਫ਼ਹਰਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋਕਾ ਸੰਪਰਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾ ੋੋਾਹ
ਨਾਰਾ ਜ਼ਨਾੋਾ ੋੋਾਹਾ ਵੱਲੋਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਅਵਹਰਹਾ ਪਸ਼ੂਆਆਂਾ ਦੀਾ ਸੋੱਜ਼ਸਆਾ ਦਹਾ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਲਈਾ ਕੀਹੀਆਆਂਾ ਜਹਾ ਰਹੀਆਆਂਾ ਹਨਾ ਵੱਖਾ 
ਵੱਖਾ ਾਹੀਜ਼ਵਧੀਆਆਂ
ਕਰੋਨਹਾ ਕਹਰਣਾ ਪ੍ਰਭਹਜ਼ਵਹਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾ ਵਹਸੀਆਆਂਾ ਨੰੂਾ ਵੀਾ ਰਹਸ਼ਨਾ ਅਹੇਾ ਦਵਹਈਆਆਂਾ ਕਰਵਹਈਆਆਂਾ ਜਹਾ ਰਹੀਆਆਂਾ ਹਨਾ ੋੁਹੱਈਆ
ੋੋਾਹਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਕਜ਼ੋਸ਼ਨਰਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਨਾੋਾ ੋੋਾਹਾ ਸ੍ਰੀੋਹੀਾ ਅਨੀਹਹਾ ਦਰਸ਼ੀਾ ਨੇਾ ਜਹਣਕਹਰੀਾ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਆਂਾ ਦੱਜ਼ਸਆਾ ਜ਼ਕਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਨਾੋ, ੋੋਾਹਾ ਵੱਲੋਾ 
ਸ਼ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਵੱਚੋਾ ਬੇਸਹਹਰਹਾ ਜਹਨਵਰਹਾ ਦੀਾ ਵਧਦੀਾ ਸੋਜ਼ਸਆਾ ਵੇਖਦੇਾ ਹੋ ਾ ਇਹਨਾਾ ਨੰੂਾ ਅਕਹਲਸਰਾ ਰੋਡਾ ਅਹੇਾ ਨੇੜੇਾ ਜ਼ਾੱਲਾ ਕੰਡਹਾ ਹੋਾ 17 

ਜਹਨਵਰਹਾ ਨੰੂਾ ਫੜਾ ਕੇਾ ਚਜ਼ੜਕਾ ਾੁਊਸਹਲਹਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਛੱਜ਼ਡਆਾ ਜ਼ਾਆਾ ਹੈ।ਾ ਇਸਾ ਹੋਾ ਇਲਵਹਾ ਅੱਜਾ ੋੋਹਨਾ ਜ਼ਸੰਘਾ ਬਸਹੀਾ ਅਹੇਾ ਬਹਜੀਾਰਾ 
ਬਸਹੀਾ ਅਹੇਾ ਨਹਲਾ ਲਾਦੇਾ ੋੇਨਾ  ਜ਼ਰ ਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਫੋਜ਼ਾੰਾਾ ਅਹੇਾ ਲਹਰਵੇਾ ਾ ਦੀਾ ਸਪਰੇਅਾ ਕੀਹੀਾ ਾਈਾ ਹ।
ਨਾਰਾ ਜ਼ਨਾੋਾ ਵੱਲੋਾ ਵਹਸੀਆਆਂਾ ਨੰੂਾ ਸਹਫਾ ਸੁਥਰਹਾ ਵਹਹਹਵਰਣਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਹੱਹਾ ਵਹਰਡਾ ਵਹਈਜਾ ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਹਲੀਆਆਂਾ ਦਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਕੀਹਹਾ 
ਜ਼ਾਆਾ ਹ।ੈਾ ਜੋਾ ਜ਼ਕਾ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰਾ ਜਹਾ ਕੇਾ ੋਜ਼ੁਨਆਦੀਾ ਕਰਾ ਕੇਾ ਕੂੜਹਾ ਇੱਕਹਰਾ ਕਰਦੀਆਆਂਾ ਹਨ।ਾ ਇਹਨਾਾ ਟਰਹਲੀਆਆਂਾ ਦੁਆਰਹਾ ਅੱਜਾ 
ਜ਼ੋਹੀਾ 14-04-2020 ਨੰੂਾ ਵਹਰਡਾ ਨੰਬਰਾ 01 ਹੋਾ 05, 11 ਹੋਾ 15, 26 ਹੋਾ 30, 36 ਹੋਾ 40, 46 ਹੋਾ 50 ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰਾ ਕਲੈੁਕਸ਼ਨ
ਕੁੜਹਾ ਇੱਕਹਰਾ ਕੀਹਹਾ ਜ਼ਾਆਾ ਹੈ।ਾ ਕਜ਼ੋਸ਼ਨਰਾ ਨੇਾ ਦੱਜ਼ਸਆਾ ਜ਼ਕਾ ਸਟ੍ਰੀਟਾ ਲਹਈਟ, ਵਹਟਰਾ ਸੀਵਰਜੇਾ ਦੀਾ ਸਫਹਈਾ ਸਬੰਧੀਾ ਜ਼ਸ਼ਕਹਇਹਾ 
ਅਹੇਾ ੋੁਰਦਹਾ ਜਹਨਵਰਾਾ ਦੀਾ ਸੂਚਨਾਾ ਫੋਨਾ ਨੰਬਰਾ 01636-233125, ਟੋਲਾ ਫ੍ਰੀਾ ਨੰਬਰਾ 1800-180-2331 ਹੇਾ ਜ਼ਦੱਹੀਾ ਜਹਾ 
ਸਕਦੀਾ ਹੈ। 
ਨਾਰਾ ਜ਼ਨਾੋਾ ੋੋਾਹਾ ਵੱਲੋਾ ਕੋਰੋਨਹਾ ਦੇਾ ਸੰਕਰੋਣਾ ਅਹੇਾ ਕਰਜ਼ਫਊਾ ਦੇਾ ੋੱਦੇਾ ਨਜਰਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰਵਹਸੀਆਆਂਾ ਦੀਾ ਸਹੁਲਹਾ ਲਈਾ ਆਈਐਐ ਾ 
ਦੀਾ ਸਹਹਜ਼ਹਹਹਾ ਨਹਲਾ ਡਹਕਟਰਾਾ ਵੱਲੋਾ ਫ੍ਰੀਾ ਟੈਲੀਾ ਫੋਨਾ ਰਹਹੀਾ ਸਲਹਹਾ ੋਸ਼ਵਰਹਾ ਦਣੇਾ ਦੇਾ ਨਹਲ-2 ਜਰੂਰਹਾ ੋੰਦਾ ਲੋਕਹਾ ਨੰੂਾ ਦਫਹਰਾ ਦੇ
ਕਰੋਚਹਰੀਆਆਂਾ ਰਹਹੀਾ ਫ੍ਰੀਾ ੋੈਡੀਸਨਾ ਘਰ-2 ਪਹੁੰ ਚਹਈਾ ਜਹਾ ਰਹੀਾ ਹੈ।
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