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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 1
ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਦ ਬਿੱਡ ਬੈਂਕ ਿਈ ਯੁਵਕ ਸਵ੍ਵਾਂ ਕਿੱਬਾਂ ਦ ਨਰੌਜਵ੍ਨਰਾਂ ਨਰੇ 7 ਯੂਜ਼ਨਰਟ ਖੂਨਰਦ੍ਨਰ ਕੀਤ੍
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਿ () ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਵੱ ਿੋ ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਦ ਬਿੱਡ ਬੈਂਕ ਿਈ ਖੂਨਰਦ੍ਨਰ ਕਰਨਰ ਦੀ ਅਪੀਿ ਤੋ ਬ੍ਅਦ ਜੀਜੀਤ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਚ੍ਹਿ ਸਹ੍ਇਕ ਡ੍ਇਰੈਕਟਰ ਯੁਵਕ ਸਵ੍ਵਾਂ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱ ਿੋ ਵੀ ਜ਼ਵਭ੍ੀ ਨਰ੍ਿ ਸਬੰ ਧਤ ਪੇਡੂ ਯੂੂ ਕਿੱਬਾਂ, ਰੈੱਡ ਰੀਬਨਰ ਕਿੱਬਾਂ
ਅਤ ਕੌ ਮੀ ਸਵ੍ ਯੋਜਨਰ੍ ਯੂਜ਼ਨਰਟਾਂ ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਰੂੰ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦ ਜ਼ਨਰਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿਣ੍ ਕਰਦ ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤ੍ਿ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਵਖ ਆ ਕ
ਖੂਨਰਦ੍ਨਰ ਕਰਨਰ ਦੀ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ੀਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤ੍ਿਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆ ਰਹੀ ਖੂਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕ੍ਰਨਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦ ਇਿ੍ਜ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿ
ਪਸ਼ ਨਰ੍ ਆਵ।
ਇਸ ਅਪੀਿ ਦ ਮੱ ਦਨਰਜ਼ਰ ਯੁਵਕ ਸਵ੍ਵਾਂ ਕਿੱਬਾਂ ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱ ਿੋ ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਤਪਤ੍ਿ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਵਖ 7 ਯੂਜ਼ਨਰਟ ਖੂਨਰਦ੍ਨਰ
ਕਰਵ੍ਇਆ ਜ਼ੀਆ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਕਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸਟਟ ਅਵ੍ਰਡੀ ਪ੍ਰਧ੍ਨਰ ਦਸ਼ਮਸ਼ ਯੁਵਕ ਸਵ੍ਵਾਂ ਕਿੱਬ ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤ
ਬਿਕ੍ਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਪੰ ਡ ਪੋਜ਼ੋ ਕ ਉਤ੍ੜ, ਜੱ ਜ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੋਨਰ੍ ਤਿੂ ਮੱ ਿ, ਦਿਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੱ ਬੂ, ਸੰ ਤੋਖ ਕੁਮ੍ਰ ਅਤ ਹਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਪੰ ਡ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਸ਼੍ਹ ਵੱ ਿੋ ਖੂਨਰਦ੍ਨਰ ਕੀਤ੍ ਜ਼ੀਆ। ਸਹ੍ਇਕ ਡ੍ਇਰੈਕਟਰ ਯੁਵਕ ਸਵ੍ਵਾਂ ਜੀਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਚ੍ਹਿ ਨਰੇ ਇਸ ਕੰ ਮ ਿਈ ਦਸਮਸ਼
ਯੁਵਕ ਸਵ੍ਵਾਂ ਕਿੱਬ ਦ੍ ਧੰ ਨਰਵ੍ਦ ਕੀਤ੍ ਤ ਹੋਰਨਰਾਂ ਕਿੱਬਾਂ ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਰੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਦ ਜ਼ਨਰਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਦ ਹੋਏ ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰ
ਕਰਨਰ ਿਈ ਜ਼ਕਹ੍। ਉਨਰਲਾਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਰੈੱਡਕਰ੍ਸ ਸ਼੍ਖ੍ ਜਾਂ ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਨਰ੍ਿ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਕ ਜ਼ਨਰਸ਼ਜ਼ਚਤ ਜ਼ਮਤੀ
ਿੈ ਕ ਖ਼ੂਨਰਦ੍ਨਰ ਕਰ ਸਕਦ੍ ਹੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 2
ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਦੌਰ੍ਨਰ 'ਨਰਵੀਂ ਉਡ੍ਣ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰੂੀਆਂ ਿਈ ਹੋਵੀ੍ ਬਹੱ ਦ ਿ੍ਹਵੰ ਦ - ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ
ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਅਤ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭ੍ੀ ਵੱ ਿੋ ਆਨਰਿ੍ਈਨਰ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ੀਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020 ( )
ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਂਮ੍ਰੀ ਕ੍ਰਨਰ ਕੀਤ ਿੀ੍ਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਕ੍ਰਨਰ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰੂੀ ਵਰੀ ਦੀ ਪੜਲ੍ਈ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹ ਅਸਰ ਨਰੂੰ ਦਖਦ ਹੋਏ
ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱ ਿੋ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਰਜ਼ਹਨਰੁਮ੍ਈ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭ੍ੀ ਦ ਸਜ਼ਹਯੋੀ ਨਰ੍ਿ
ਆਨਰਿ੍ਈਨਰ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਪ੍ਰਦ੍ਨਰ ਕਰਨਰ ਿਈ 'ਨਰਵੀਂ ਉਡ੍ਣ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਸਡੀਐਮ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ੀੁਪਤ੍ ਵੱ ਿੋ ਰਸਮੀ
ਤੌਰ ਤ ਕੀਤੀ ੀਈ ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜ੍ਣਕ੍ਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਐਸਡੀਐਮ ਅਜ਼ਮੱ ਤ ੀੁਪਤ੍ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰ੍ਜੈਕਟ ਦ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭ੍ੀ ਦ ਜ਼ਵਸ਼੍
ਮ੍ਜ਼ਹਰਾਂ ਵੱ ਿੋ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜ਼ਵਜ਼ਸ਼ਆਂ ਤ ਿੈ ਕਚਰ ਜ਼ਰਕ੍ਰਡ ਕਰਕ ਸੋਸ਼ਿ ਮੀਡੀਆ ਰ੍ਹੀਂ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰੂੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ੍ਉਣ ਦ੍ ਉਪਰ੍ਿ੍
ਕੀਤ੍ ਜ੍ਵੀ੍ । ਇਸ ਰ੍ਹੀਂ ਜ਼ਕਤ੍ਬੀ ਜ਼ੀਆਨਰ ਦ ਨਰ੍ਿ ਨਰ੍ਿ ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਦੀ ਸਜ਼ੂਤੀ ਨਰੂੰ ਦਖਦ ਹੋਏ ਨਰੈਜ਼ਤਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨਰ,
ਤਣ੍ਅ ਮੁਕਤ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰੂੀ ਜੀਵਨਰ, ਜ਼ਸਹਤ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆਵਾਂ ਅਤ ਪੌਸ਼ਜ਼ਟਕ ਖ਼ੁਰ੍ਕ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤ੍ ਦਰਸ੍ਂਦ ਿੈ ਕਚਰ ਮ੍ਜ਼ਹਰਾਂ ਵੱ ਿੋ ਜ਼ਦੱ ਤ
ਜ੍ਣੀ। ਉਨਰਲਾਂ ਨਰੇ ਜ਼ਵਸ਼੍ ਮ੍ਜ਼ਹਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਸਜ਼ਹਯੋੀ ਕਰਨਰ ਿਈ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਤੌਰ ਤ ਪ੍ਰਸੰਸ੍ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰੂੀਆਂ ਿਈ ਬਹੱ ਦ ਿ੍ਹਵੰ ਦ ਸ੍ਬਤ ਹੋਵੀ੍ ।
ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ.) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਿਜ਼ਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ, ਸਕੱ ਤਰ ਰੈੱਡ ਕਰ੍ਸ ਸ਼ੀ੍ਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਜ਼ਹਿ, ਉਪ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰਸ੍ਰੀ
ਕੋਮਿ ਅਰੋੜ੍ ਨਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਿਤ੍ ਿਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱ ਭ ਕ੍ਮਨਰ੍ਵਾਂ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰੂੀਆਂ ਨਰੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦ੍ ਵੱ ਧ ਤੋ ਵੱ ਧ
ਫ਼੍ਇਦ੍ ਿੈ ਣ ਿਈ ਪ੍ਰਜ਼ਰਤ ਕੀਤ੍ ।
ਇਸ ਮੌਕ ਸ੍ਰੀ ਰ੍ਜਸ਼ ਮਜ਼ਹਤ੍ ਜ਼ਪ੍ਰੰ ਸੀਪਿ, ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ੀੁਪਤ੍ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਮੈਂਟਰ ੀਜ਼ਣਤ, ਡ੍ ਸਜ਼ਤੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੈਸ਼ਨਰਿ ਐਵ੍ਰਡੀ ਜ਼ਪ੍ਰੰ ਸੀਪਿ,
ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮ੍ ਕੋਆਰਡੀਨਰੇਟਰ, ਹਜ਼ਰੰ ਦਰ ਭੁੱ ਿਰ, ਸ੍ਰੀ ੀੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਰੰਦਨਰੀ ੀੁਪਤ੍, ਸ੍ਰੀ ਰ੍ਜਸ਼ ਕੁਮ੍ਰ ਹ੍ਜ਼ਰ ਸਨਰ ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ
ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਦੌਰ੍ਨਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਢਚੱ ਿ ਨਰਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਪਜ਼ਹਿਾਂ ਵਾਂੀ ਜ੍ਰੀ ਰਹੀ੍- ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ
ਵਪ੍ਜ਼ਰਕ ਸੰ ਸੂ੍ਵਾਂ ਦ ਨਰੁਮ੍ਇੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦ ਨਰ੍ਿ ਮੀਜ਼ਟੰ ੀ ਕਰਨਰ ਉਪਰੰ ਤ ਜ਼ਿਆ ਜ੍ਵੀ੍ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਿ੍
ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਜ਼ਵਚ ਕੁਆਰਨਰਟ੍ਈਨਰ ਕੀਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋ 1 ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪੋਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ
ਬ੍ਹਰੋ ਆਏ ਸ੍ਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ 14 ਜ਼ਦਨਰ ਵ੍ਸਤ ਕੁਆਰਨਰਟ੍ਈਨਰ ਹੋਣ੍ ਿ੍ਜ਼ਮੀ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਿ ( ) ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਜ਼ਵਚ ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਪਜ਼ਹਿਾਂ ਵਾਂੀ ਹੀ ਜ੍ਰੀ ਰਹੀ੍
ਅਤ ਬ੍ਜ਼੍ਰਾਂ ਨਰੂੰ ਖੁੱ ਿਣ ਨਰੂੰ ਿੈ ਕ ਜ਼ਕਸ ਤਰਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਢਚੱ ਿ ਨਰਹੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ੀਈ ਹੈ । ਉਨਰਲਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਜ਼ਵਚ ਕੁਆਰਨਰਟ੍ਈਨਰ ਕੀਤ
ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਇੱ ਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪੋਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਜ਼ਵਚ ਕਸ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰ ਭ੍ਵਨਰ੍ ਹੈ। ਇਸ ਿਈ
ਇਸ ਨਰੂੰ ਜ਼ਧਆਨਰ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਹੀ ਜ਼ਢਚੱ ਿ ਦਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਿ੍ ਜ਼ਿਆ ਜ੍ਵੀ੍।
ਉਨਰਲਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੱ ਿਲ ਵਪ੍ਜ਼ਰਕ ਸੰ ਸੂ੍ਵਾਂ ਦ ਨਰੁਮ੍ਇੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨਰ੍ਿ ਮੀਜ਼ਟੰ ੀ ਕੀਤੀ ਜ੍ਵੀੀ ਅਤ ਉਸ ਉਪਰੰ ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਿ੍ ਜ਼ਿਆ
ਜ੍ਵੀ੍ ਅਤ ਜਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਢਚੱ ਿ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ੈਸਿ੍ ਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦ੍ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸੋ ਤੋ ਿ੍ੀੂ ਕੀਤ੍ ਜ੍ਵੀ੍। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਿੋ ਕਾਂ
ਨਰੂੰ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਦੀ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਨਰ ਅਤ ਆਪਣ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਬਣ ਰਜ਼ਹਣ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਜ਼ਵਚ ਨਰੰਦੜ ਸ੍ਜ਼ਹਬ, ਕੋਟ੍, ਰ੍ਜਸੂ੍ਨਰ ਅਤ ਕਈ ਹੋਰ ੂ੍ਵਾਂ ਤੋ ਆਏ ਕੁੱ ਿ 313
ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨਰੂੰ ਐਸਬੀਐਸ ਕ੍ਿਜ, ਜਵ੍ਹਰ ਨਰਵੋਜ਼ਦਆ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਜ਼ਿਆ, ਰ੍ਧ੍ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰ ੀ ਡਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤ ੀੁਰੂਹਰਸਹ੍ਏ
ਜ਼ਵਖ ਕੁਆਰਨਰਟ੍ਈਨਰ ਕੀਤ ੀਏ ਹਨਰ। ਉਨਰਲਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਸਬੀਐਸ ਕ੍ਿਜ ਜ਼ਵਖ ਕੀਤ 86 ਕੁਆਰਨਰਟ੍ਈਨਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੈਂਪਿ
ਭਜ ੀਏ ਸਨਰ ਉਨਰਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ੀਈਆਂ ਹਨਰ ਅਤ ਉਨਰਲਾਂ ਜ਼ਵਚੋ 1 ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪੋਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤ
ਬ੍ਕੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨਰ। ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨਰੂੰ ਆਈਸੋਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਜ੍ਇਆ ਜ਼ੀਆ ਹੈ। ਉਨਰਲਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵੱ ਡ ਪੱ ਧਰ ਤ
ਸੈਂਪਜ਼ਿੰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸ ਪੋਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰ ਭ੍ਵਨਰ੍ ਹੈ। ਉਨਰਲਾਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਪ੍ਰੋਟੋਕ੍ਿ ਅਨਰੁਸ੍ਰ ਬ੍ਹਰੋ ਆਏ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ
ਿਈ 14 ਜ਼ਦਨਰ ਕੁਆਰਨਰਟ੍ਈਨਰ ਹੋਣ੍ ਿ੍ਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋ ਬ੍ਅਦ ਉਨਰਲਾਂ ਦ ਸੈਂਪਿ ਿੈ ਣ ਤੋ ਬ੍ਅਦ ਜਕਰ ਜ਼ਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ
ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕ੍ਿ ਅਨਰੁਸ੍ਰ ਅੀਿੀ ਕ੍ਰਵ੍ਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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