
     ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਗਲ
----   ਹਜ਼ਲਮਤ ਦਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ, ਸਸਲਲ ਨਜ਼, ਸਪਲਅ,       ਜ਼ਬਊਟਦ ਪਲਰਲਰ ਹਫ਼ਤਤ ਦਤ ਸਲਰਤ ਜ਼ਦਨ (  ਜ਼ਸਵਲਏ ਮਸਗਲਵਲਰ)  ਸਵਤਰਤ 7    ਵਜਤ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 6

   ਵਜਤ ਤਤਕ ਰਜ਼ਹਣਗਤ ਖਦਤਲਲਤ
---                  ਕਰਲਨਲ ਦਤ ਸਸਕਰਮਣ ਨਲ ਸ ਰਲਕਣ ਸਬਸਧਦ ਹਦਲਇਤਲਆ ਨਲ ਸ ਲਲਜ਼ਮਦ ਤਰਦਕਤ ਨਲਲ ਅਪਨਲ ਕਤ ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਦਤਣਗਤ ਗਗਲਹਕਲਆ ਨਲ ਸ ਸਤਵਲਵਲਆ
---  ਕਲਜ਼ਵਡ 19           ਦਤ ਲਤਛਣਲਆ ਵਲਲਤ ਵਰਕਰ ਇਨਲਲਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਦਤ ਨਹਦ ਕਰ ਸਕਣਗਤ ਕਸਮ,         ਅਜ਼ਜਹਤ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਨਲ ਸ ਦਦਕਲਨ ਜ਼ਵਤਚ ਸਤਵਲ ਦਤਣ ਦਦ

  ਵਦ ਸਖਤ ਮਨਲਹਦ
 
 

 ਮਲਗਲ 23 ਮਈ:
             ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਜ਼ਜਸਟਗ ਤਟ ਮਲਗਲ ਸਗਦ ਸਸਦਦਪ ਹਸਸ ਨਤ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਤਚ ਹਜ਼ਲਮਤ ਦਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ, ਸਸਲਲ ਨਜ਼, ਸਪਲਅ,    ਜ਼ਬਊਟਦ ਪਲਰਲਰ ਨਲ ਸ ਹਫ਼ਤਤ

   ਦਤ ਸਲਰਤ ਜ਼ਦਨ (  ਜ਼ਸਵਲਏ ਮਸਗਲਵਲਰ)  ਸਵਤਰਤ 7    ਵਜਤ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 6        ਵਜਤ ਤਤਕ ਖਲਲਲਣ ਦਦ ਮਨਜਲਰਦ ਜ਼ਦਤਤਦ ਗਈ ਹਸ।
         ਸਗਦ ਸਸਦਦਪ ਹਸਸ ਨਤ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ ਦਦਕਲਨਲਆ/          ਸਸਲਲ ਨਜ ਜ਼ਵਤਚ ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਆਪਣਦ ਪਲਰਦ ਜ਼ਜਸਮਤਵਲਰਦ ਅਤਤ ਕਰਲਨਲ ਦਤ

                   ਸਸਕਰਮਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਸਬਸਧਦ ਵਰਤਦਆਆ ਜਲਣ ਵਲਲਦਆਆ ਸਲਰਦਆਆ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਨਲ ਸ ਅਮਲ ਜ਼ਵਤਚ ਜ਼ਲਆ ਕਤ ਹਦ ਕਸਮ ਕਰਨ ਨਲ ਸ ਯਕਦਨਦ
ਬਣਲਉਣਗਤ। 

    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਜ਼ਜਸਟਗ ਤਟ ਨਤ ਇਨਲਲਆ ਦਦਕਲਨਲਆ/             ਸਸਲਲ ਨਜ਼ ਨਲ ਸ ਖਲਲਲਣ ਸਬਸਧਦ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦਆਆ ਗਈਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਸਜ਼ਹਤ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਦਤ
    ਹਲਏ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ ਦਦਕਲਨਲਆ/                ਸਸਲਲ ਨਜ ਦਤ ਮਲਲਕ ਇਹ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣਗਤ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਆ ਦਲ ਕਲਈ ਵਦ ਵਰਕਰ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਤਚ ਕਲਜ਼ਵਡ 19  ਦਤ

 ਲਤਛਣ (ਬਦਖਲਰ,  ਸਦਤਕਦ ਖਸਗ,    ਸਲਹ ਲਸਣ ਜ਼ਵਤਚ ਤਕਲਦਫ)                ਪਲਏ ਜਲਆਦਤ ਹਨ ਨਲ ਸ ਦਦਕਲਨ ਜ਼ਵਤਚ ਕਸਮ ਨਲ ਕਰਨ ਜ਼ਦਤਤਲ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਨਲ ਹਦ ਅਜ਼ਜਹਤ
        ਲਤਛਣਲਆ ਵਲਲਤ ਜ਼ਕਸਤ ਵਦ ਗਗਲਹਕ ਨਲ ਸ ਸਤਵਲ ਜ਼ਦਤਤਦ ਜਲਵਤ। 

                       ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਆਪਣਦ ਦਦਕਲਨ ਜ਼ਵਤਚ ਇਕਤਲਤ ਉਸ ਗਗਲਹਕ ਨਲ ਸ ਹਦ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਦਤਣਗਤ ਜ਼ਜਸ ਨਤ ਸਤਵਲ ਲਸਣਦ ਹਸ ਉਸ ਨਲਲ ਆਏ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਤ ਵਦ
                     ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਨਲ ਸ ਦਲਖਲ ਨਹਦ ਹਲਣ ਦਤਣਗਤ ਤਲਆ ਜ਼ਕ ਦਦਕਲਨ ਜ਼ਵਤਚ ਬਤਲਲੜਲ ਇਕਤਠ ਨਲ ਹਲਵਤ ਅਤਤ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਲਰਦ ਵਦ ਬਰਕਰਲਰ ਰਤਖਦ ਜਲ ਸਕਤ।  

     ਜ਼ਜਤਥਲ ਤਤਕ ਹਲ ਸਕਤ ਗਗਲਹਕ ਦਦਕਲਨ/                 ਸਸਲਲ ਨ ਤਤ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਣ ਕਤ ਰਤਖਣਗਤ ਅਤਤ ਦਦਕਲਨ ਦਤ ਮਲਲਕ ਅਤਤ ਸਮਲਹ ਵਰਕਰਲਆ ਨਲ ਸ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਲ
 ਲਲਜ਼ਮਦ ਹਸ। 
        ਵਰਕਰਲਆ ਵਤਲਲ ਗਗਲਹਕ ਨਲ ਸ ਸਤਵਲ ਜ਼ਦਸਦਤ ਸਮਤ ਕਲਜ਼ਵਡ 19   ਸਬਸਧਦ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਆ       ਜ਼ਜਵਤ ਜ਼ਕ ਵਲਰ ਵਲਰ ਹਤਥ ਧਲਣਲ,    ਸਤਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਦਦ ਵਰਤਲ

ਕਰਨਲ,          ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਆ ਤਤ ਨਲ ਥਦਤਕਣਲ ਆਜ਼ਦ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਤਜ਼ਖਆ ਜਲਵਤ। 
           ਜ਼ਜਤਥਲ ਤਤਕ ਹਲ ਸਕਤ ਦਦਕਲਨਦਲਰਲਆ ਵਤਲਲ ਜ਼ਡਜਦਟਲ ਪਤਮਤਟ ਨਲ ਸ ਤਰਜਦਹ ਜ਼ਦਤਤਦ ਜਲਵਤ          । ਜਤਕਰ ਨਗਦ ਅਦਲਇਗਦ ਹਦਸਦਦ ਹਸ ਤਲਆ ਵਰਕਰਲਆ ਅਤਤ

          ਗਗਲਹਕਲਆ ਵਤਲਲ ਅਦਲਇਗਦ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਅਤਤ ਬਲਅਦ ਹਤਥ ਸਸਨਤਟਲਈਜ ਕਦਤਤ ਜਲਣਗਤ। 
 ਸਰਜ਼ਵਸ ਰਲਮਜ਼,  ਵਤਜ਼ਟਸਗ ਏਰਦਆ,      ਵਰਕ ਸਟਤਸ਼ਨ ਆਜ਼ਦ ਦਦ ਹਰ 2  ਤਲ 3     ਘਸਟਤ ਬਲਅਦ ਸਫਲਈ ਕਦਤਦ ਜਲਵਤਗਦ  । ਦਦਕਲਨ/    ਸਸਲਲ ਨ ਦਲ ਫਰਸ਼

1            ਫਦਸਦਦ ਸਲਡਦਅਮ ਹਲਈਪਲਕਲਲਲਰਲਈਟ ਜਲਆ ਕਲਈ ਅਜ਼ਜਹਤ ਕਦਟਲਣਲ ਨਲਸ਼ਕ ਨਲਲ ਸਲਫ ਕਦਤਲ ਜਲਵਤਗਲ।
ਦਦਕਲਨ/       ਸਸਲਲ ਨ ਦਲ ਫਰਨਦਚਰ ਜਲਆ ਦਰਵਲਜ਼ਜਆਆ ਦਤ ਹਸਡਲ,            ਜ਼ਜਸਨਲਲਆ ਨਲ ਸ ਵਲਰ ਵਲਰ ਹਤਥ ਲਤਗਦਤ ਹਨ ਨਦ ਸ ਜ਼ਨਰਸਤਰ ਸਤਨਤਟਲਈਜ ਕਦਤਲ ਜਲਵਤਗਲ। 

         ਦਦਕਲਨ ਸਸਲਲ ਨ ਜ਼ਵਤਚ ਕਸਮ ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਔਜਲਰ ਜ਼ਜਵਤ ਜ਼ਕ ਕਸਚਦ, ਬਲਤਡ,         ਕਸਘਲ ਆਜ਼ਦ ਨਲ ਸ ਹਰ ਵਲਰ ਵਰਤਲ ਤਲ ਬਲਅਦ 1   ਫਦਸਦਦ ਸਲਡਦਅਮ
                     ਹਲਈਪਲਕਲਲਲਰਲਈਟ ਨਲਲ ਸਲਫ ਕਦਤਲ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਸਸਲਲ ਨ ਜ਼ਵਤਚ ਵਰਤਤ ਜਲਣ ਵਲਲਤ ਤਤਲਦਏ ਆਜ਼ਦ ਨਲ ਸ ਵਲਰ ਵਲਰ ਧਲਤਲ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਇਤਕ ਤਲ

        ਜ਼ਜਆਦਲ ਗਗਲਹਕਲਆ ਲਈ ਇਨਲਲਆ ਦਦ ਵਰਤਲ ਨਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਤ। 
     ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਨਲਈ ਦਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ/ਸਸਲਲ ਨਜ਼,  ਸਪਲਅ ,           ਜ਼ਬਊਟਦ ਪਲਰਲਰ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਤਲਲ ਭਜ਼ਵਤਖ ਜ਼ਵਤਚ ਜਲਰਦ ਹਲਣ ਵਲਲਦਆ

     ਹਦਲਇਤਲਆ ਵਦ ਇਨਲਲਆ ਤਤ ਲਲਗਲ ਹਲਣਗਦਆਆ। 
                     ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਨਦ ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਤਚ ਰਤਖਦਤ ਹਲਏ ਜਤਕਰ ਕਲਈ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਉਕਤ ਦਦਕਲਨਲਆ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਲਆ ਮਲਸਕ ਤਲ ਪਲਇਆ ਜਲਆਦਲ
    ਹਸ ਤਲਆ ਉਸ ਨਦ ਸ 200           ਰਦਪਏ ਅਤਤ ਅਜ਼ਜਹਤ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਵਤਲਲ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਆ ਤਤ ਥਦਤਕਣ ਤਤ 100     ਰਦਪਏ ਦਲ ਜਦਰਮਲਨਲ ਕਦਤਲ ਜਲਵਤਗਲ।

       ਉਪਰਲਕਤ ਹਦਕਮਲਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਨਲ ਕਰਨ ਵਲਲਤ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ/       ਅਦਲਜ਼ਰਆਆ ਜ਼ਵਰਦਤਧ ਬਣਦਦ ਕਲਨਲ ਸਨਦ ਕਲਰਵਲਈ ਕਦਤਦ ਜਲਵਤਗਦ। 
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