
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ
             ਘਲੜ ਕਲਲਬ ਵਲਲਲ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਰ ਸ ਕਟਤਲ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਲਰ ਤਸ਼ ਸਨਮਲਜ਼ਨਤ ।

 ਰਰਪਨਗਰ 22   ਮਈ -              ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਟ ਮਹਲਮਲਰਟ ਦਸ਼ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜਲਸ਼ ਜ਼ਵਲਚ ਲਲਕਲਕ ਨਰ ਸ ਸਸਚਲਜਸ਼ ਢਸਗ ਨਲਲ
             ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਲਜ਼ਨਕ ਸਹਰਲਤਲਕ ਪਪਦਲਨ ਕਰਨ ਤਸ਼ ਸਜ਼ਭਆਚਲਰਕ ਅਤਸ਼ ਸਮਲਜ ਭਲਲਈ ਕਲਲਬ ਇਲਲਕਲਕ ਘਲੜ ਜ਼ਜਲਲ ਦਸ਼

              ਪਪਧਲਨ ਸਸਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਲਲ ਦਟ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਲਚ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਰ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਲਰ ਤਸ਼
  ਸਨਮਲਜ਼ਨਤ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ              । ਇਸ ਮਲਕਸ਼ ਤਸ਼ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਵਰਗਟ

           ਮਹਲਮਲਰਟ ਨਰ ਸ ਠਲਲ ਪਲਉਣ ਲਈ ਲਲਕਲਕ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜਰਰਰਟ ਹਹ ਅਤਸ਼      ਸਰਕਲਰ ਵਲਲਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਲਰਟ
                ਹਦਲਇਤਲਕ ਦਟ ਲਲਕਲ ਨਰ ਸ ਪਲਲਣਲ ਕਰਰਨਟ ਚਲਹਟਦਟ ਹਹ ਤਲਕ ਹਟ ਇਸ ਮਹਲਮਲਰਟ ਤਲ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ।

               ਸਜ਼ਭਆਚਲਰਕ ਅਤਸ਼ ਸਮਲਜ ਭਲਲਈ ਕਲਲਬ ਇਲਲਕਲਕ ਘਲੜ ਜ਼ਜਲਲ ਦਸ਼ ਪਪਧਲਨ ਸਸਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਲਲ ਨਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
               ਕਲਲਬ ਵਲਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਟ ਮਹਲਮਲਰਟ ਦਸ਼ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜਲਸ਼ ਜ਼ਵਲਚ ਲਲਕਲਕ ਨਰ ਸ ਸਸਚਲਜਸ਼ ਢਸਗ ਨਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਲਜ਼ਨਕ

               ਸਹਰਲਤਲਕ ਪਪਦਲਨ ਕਰਨ ਤਸ਼ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਰ ਸ ਅਲਜ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਲਰ ਤਸ਼ ਸਨਮਲਜ਼ਨਤ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ
                   ਹਹ। ਉਨਲਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਲਬ ਵਲਲਲ ਘਲੜ ਇਲਲਕਸ਼ ਦਸ਼ ਵਲਖ ਵਲਖ ਜ਼ਪਸਡਲਕ ਦਸ਼ ਢਲਈ ਸਲ ਦਸ਼ ਕਰਟਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਕ ਨਰ ਸ ਇਸ

                 ਮਹਲਮਲਰਟ ਦਦਰਲਨ ਰਲਸ਼ਨ ਵਟ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਅਤਸ਼ ਜ਼ਪਸਡ ਫਜ਼ਤਹ ਪਸਰ ਜ਼ਵਖਸ਼ ਇਲਕ ਲਲੜਵਸਦ ਦਸ਼ ਕਮਰਸ਼ ਤਸ਼ ਲਲਟਰ
          ਤਸ਼ ਹਲਰ ਮਸਰਸਮਤ ਕਰਵਲ ਕਸ਼ ਜਲਦ ਹਟ ਜ਼ਦਲਤਟ ਜਲ ਹਟ ਹਹ।

          ਇਸ ਮਲਕਸ਼ ਤਸ਼ ਕਲਲਬ ਮਹਬਰ ਸਮਲਜ ਸਸ਼ਵਟ ਸਲਜਣ ਜ਼ਸਸਘ ਹਰਟਪਸਰ,    ਅਵਤਲਰ ਜ਼ਸਸਘ ਪਲਪਟ ਜ਼ਬਸਦਰਖ,  ਜਗਤਲਰ ਜ਼ਸਸਘ
 ਬੜਲ ਜ਼ਪਸਡ,  ਅਸਕਸਸ਼ ਕਲਕੜ,   ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਬਸਟਟ,  ਸਤਪਲਲ ਬਲਸ,     ਸਸਰਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ ਆਜ਼ਦ ਹਲਜਰ ਸਨ।

 ਫਲਟਲ ਕਹਪਸ਼ਨ-             ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਰ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਲਰ ਤਸ਼ ਸਨਮਲਜ਼ਨਤ ਹਲਏ ਸਜ਼ਭਆਚਲਰਕ ਅਤਸ਼ ਸਮਲਜ
            ਭਲਲਈ ਕਲਲਬ ਇਲਲਕਲਕ ਘਲੜ ਜ਼ਜਲਲ ਦਸ਼ ਪਪਧਲਨ ਸਸਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਲਲ ਤਸ਼ ਹਲਰ ਮਹਬਰ  ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਸਫਰ, ਰਰਪਨਗਰ

         ਆਪਣਣ ਗਗਡਣ ਆਪਣਲ ਰਲਜਗਲਰ ਫਲਰਮ ਭਰਨ ਦਣ ਆਖਰਣ ਜ਼ਮਤਣ 22  ਜਰਨ ਤਗਕ

 ਰਰਪਨਗਰ 22   ਮਈ -        ਅਮਰਦਣਪ ਜ਼ਸਸਘ ਗਗਜਰਲਲ ਵਧਣਕ ਜ਼ਡਪਟਣ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ),   ਰਰਪਨਗਰ ਵਲਲ
               ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਘਰ ਘਰ ਰਲਜਗਲਰ ਅਤਦ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਗਲਲ
               ਆਪਣਣ ਗਗਡਣ ਆਪਣਲ ਰਲਜਗਲਰ ਸਕਣਮ ਅਧਣਨ ਉਬਰ ਕਸਪਨਣ ਦਦ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਸ਼ਗਰਰ ਕਣਤਣ ਗਈ ਸਕਣਮ ਦਣ
  ਆਖਰਣ ਜ਼ਮਤਣ 22  ਜਰਨ 2020    ਨਰ ਸ ਸ਼ਲਮ ਦਦ 5      ਵਜਦ ਤਗਕ ਵਗਧਲ ਜ਼ਦਗਤਣ ਗਈ ਹਹ     । ਇਹ ਉਨਲਲਨ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਲਈ
                  ਸਗਨਜ਼ਹਰਣ ਮਨਕਲ ਹਹ ਜ਼ਲ ਇਹ ਫਲਰਮ ਭਰਨ ਤਲ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਲਲਨ ਵਲਲ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕਣਮ ਦਲ

  ਲਲਭ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਰਰਪਨਗਰ,  ਫਜ਼ਤਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ,  ਅਤਦ ਐਸ.ਏ.   ਐਸ ਨਗਰ (ਮਲਹਲਲਣ)    ਦਦ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਮਲਣਯਲਗ
ਹਲਵਦਗਲ          । ਜ਼ਜਸ ਦਲ ਮਗਗਖ ਉਦਦਸ਼ ਟਰਲਨਸਪਲਰਟ ਸਹਕਟਰ ਜ਼ਵਗਚ ਸਵਹ ਰਲਜਗਲਰ/       ਉਦਮ ਦਦ ਮਨਕਦ ਪਪਦਲਨ ਕਰਨਲ ਹਹ ਅਤਦ
ਟਹਕਸਣਆਨ,   ਆਟਲ ਜ਼ਰਕਸ਼ਲ,           ਲਲਈਟ ਕਮਰਸ਼ਣਅਲ ਵਲਹਨਲਨ ਅਤਦ ਹਲਰ ਟਰਲਨਸਪਲਰਟ ਸਲਧਨਲ ਰਲਹਹ ਨਨਜਵਲਨਲ ਨਰ ਸ

 ਜਲੜਨਲ ਹਹ  ।
                            ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਅਤਦ ਕਲਰਲਬਲਰ ਅਫਸਰ ਸਪਣ ਰਜ਼ਵਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕਣਮ ਦਲ

    ਲਲਭ ਲਹਣ ਲਈ ਪਪਲਰਥਣ ਜ਼ਮਤਣ: 01-11-2019    ਤਗਕ ਹਗਦ ਉਮਰ 21  ਤਲ 45 ਸਲਲ, ਘਗਟਲ-  ਘਗਟ ਅਠਵਣ
 ਜਮਲਤ ਪਲਸ,   ਨਣਲਲ ਕਲਰਡ/  ਸਮਲਰਟ ਕਲਰਡ,  ਕਮਰਸ਼ਣਅਲ/   ਫਲਰਵਣਲਰ ਲਈ ਐਲ.ਐਮ.ਵਣ.  ਡਰਲਈਜ਼ਵਸਗ

ਲਲਇਸਸਸ,         ਥਪਣਵਣਲਰ ਲਈ ਲਲੜਹਦਲ ਡਰਲਈਜ਼ਵਸਗ ਲਲਇਸਸਸ ਆਜ਼ਦ ਹਲਣਲ ਲਲਜ਼ਮਣ ਹਹ     । ਉਕਤ ਸਕਣਮ ਦਦ ਸਬਸਧ
          ਜ਼ਵਗਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਗਲਲ ਸਬਜ਼ਸਡਣ ਵਣ ਮਗਹਗਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਣ ਹਹ,     ਜ਼ਜਸ ਦਣ ਜਲਣਕਲਰਣ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ
          ਅਤਦ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਚ ਪਹਗਸਚ ਕਦ ਲਈ ਜਲ ਸਕਦਣ ਹਹ  । ਜ਼ਬਨਹਕਲਰ

www.pbemployment.gov.in        ਵਹਬਸਲਈਟ ਤਦ ਉਪਲਬਧ ਐਪਲਣਕਦਸ਼ਨ ਫਲਰਮ ਭਰ ਕਦ ਜ਼ਮਤਣ: 22-
06-2020          ਤਗਕ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਅਤਦ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਖਦ ਸ਼ਲਮ 5    ਵਜਦ ਤਗਕ ਅਰਜ਼ਣਆ ਜਮਲਲਨ

        ਕਰਵਲਕਦ ਇਸ ਸਗਨਜ਼ਹਰਣ ਮਨਕਦ ਦਲ ਲਲਭ ਲਹ ਸਕਦਦ ਹਨ         । ਇਸ ਸਕਣਮ ਬਲਰਦ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਣ ਲਹਣ ਲਈ
             ਅਤਦ ਐਪਲਣਕਦਸ਼ਨ ਫਲਰਮ ਭਰਨ ਬਲਰਦ ਜਲਣਕਲਰਣ ਸਬਸਧਣ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਅਤਦ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਖਦ
             ਜ਼ਕਸਦ ਵਣ ਦਫਤਰਣ ਸਮਮ ਸਸਪਰਕ ਕਣਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ ਜਲਨ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਣ ਵਹਵਬ ਸਲਈਟ

www.pbemployment.gov.in       ਤਦ ਵਣ ਜ਼ਵਜ਼ਜ਼ਟ ਕਣਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ    । ਵਧਦਰਦ ਜਲਣਕਲਰਣ ਲਈ
8360229659, 8146480026      ਤਦ ਸਸਪਰਕ ਕਣਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਸਫਰ, ਰਰਪਨਗਰ

 

    ਹਹਮਲਫਹਲਹਆ ਦਦ ਮਰਹਜਲਜ ਲਈ ਫਫਕਟਰ-8       ਦਹ ਥਫਰਦਪਹ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਖਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰ-  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ

 

 ਰਰਪਨਗਰ 22   ਮਈ -        ਇਸਟਹਗਦਗਰਟਡ ਕਦਅਰ ਸਸਟਰ ਫਲਰ ਹਹਮਲਗਲਲ ਜ਼ਬਨਲਪਫਥਹਜ ਅਤਦ ਹਹਮਲਫਹਲਹਆ
(ਆਈ.ਸਹ.ਸਹ.ਐਚ.ਐਚ.)          ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਖਦ ਜ਼ਮਲਦਹਆਜ ਸਸ਼ਜ਼ਵਧਲਵਲਜ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਕਰਦਦ ਹਲਏ

     ਅਵਜ ਹਹਮਲਫਹਲਹਆ ਦਦ ਮਰਹਜਲਜ ਵਲਸਤਦ ਫਫਕਟਰ-8      ਦਹ ਥਫਰਦਪਹ ਦਹ ਸ਼ਸ਼ਰਰਆਤ ਕਹਤਹ ਗਈ    । ਇਸ ਬਲਰਦ ਜਲਣਕਲਰਹ
   ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਜ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਚ.ਐਨ.         ਸ਼ਰਮਲ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਲਦ ਜ਼ਵਵਚ ਹਸ਼ਣ ਤਵਕ 06  ਹਹਮਲਫਹਲਹਆ ਦਦ

   ਮਰਹਜ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਹਲਏ ਹਨ             । ਇਹਨਲਜ ਮਰਹਜਲਜ ਜ਼ਵਵਚਚ ਅਵਜ ਇਵਕ ਮਰਹਜ ਨਰ ਸ ਅਵਜ ਬਲਵਡ ਬਸਕ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ
   ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਖਦ ਲਲੜੜਦਦ ਫਫਕਟਰ-8    ਦਹ ਡਲਜ ਜ਼ਦਵਤਹ ਗਈ  ।ਇਹ ਫਫਕਟਰ-8   ਐਲਬਸ਼ਜ਼ਮਨ ਫਰਹ ਰਹ-ਕਲਮਜ਼ਬਨਸਨਟ

       ਜ਼ਕਸਮ ਦਲ ਹਫ ਅਤਦ ਜ਼ਕਸਦ ਮਰਹਜ ਨਰ ਸ ਵਲਰ-             ਵਲਰ ਲਲੜ ਪਫਣ ਅਨਸ਼ਸਲਰ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਣ ਤਦ ਵਹ ਮਰਹਜ ਦਹ ਜ਼ਸਹਤ ਤਦ ਕਲਈ
   ਬਸ਼ਰਲ ਪਪਭਲਵ ਨਹੜ ਪਸਦਲ।

ਡਲ.                ਸ਼ਰਮਲ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਹਮਲਫਹਜ਼ਲਆ ਦਲ ਜ਼ਜਲਲਦ ਦਲ ਕਲਈ ਵਹ ਮਰਹਜ ਬਲਵਡ ਬਸਕ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ
           ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਖਦ ਸਸਪਰਕ ਕਰਵਲ ਕਦ ਆਪਣਦ ਆਪ ਨਰ ਸ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਕਰਵਲ ਸਕਦਲ ਹਫ     । ਇਹ ਟਹਕਲ ਬਲਵਡ ਬਸਕ

        ਜ਼ਵਖਦ ਜ਼ਨਯਮਲਜ ਅਨਸ਼ਸਲਰ ਕਲਲਡ ਚਫਨ ਅਧਹਨ ਸਟਲਫ ਵਵਲਚ 2  ਤਚ 8       ਜ਼ਡਗਰਹ ਤਲਪਮਲਨ ਤਦ ਸਟਲਰ ਕਹਤਲ ਜਲਜਦਲ ਹਫ।
  ਇਸ ਮਲਕਦ ਐਸ.ਐਮ.ਓ.    ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਡਲ.   ਜਗਦਹਸ਼ ਜ਼ਗਵਲ,     ਕਰਹਟਹਕਲ ਕਦਅਰ ਸਪਫਸ਼ਜ਼ਲਸਟ ਡਲ.

ਆਰਤਹ,      ਬਲਵਡ ਬਸਕ ਇਸਚਲਰਜ ਅਮਨਦਹਪ ਅਤਦ ਬਹ.ਸਹ.ਸਹ.     ਕਲਆਰਡਹਨਦਟਰ ਸਸ਼ਖਜਹਤ ਕਸਬਲਜ ਹਲਜਰ ਸਨ
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

 

503              ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਮਮਹਲਲਤ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸਨ ਤਤ ਰਰਲ ਗਗਡਤ ਰਲਹਹ ਮਧਰਪਮਰਲ ਸਹਲਰਸਲ ਜ਼ਬਹਲਰ ਅਤਰ ਗਲਰਖਪਮਰ
ਯਰ. ਪਤ.    ਜ਼ਵਖਰ ਕਤਤਲ ਰਵਲਨਲ -  ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸਨਰ

 

 ਰਰਪਨਗਰ 22 ਮਈ-            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਗਲਤ ਮਮਗਖ ਮਸਤਰਤ ਪਸਜਲਬ ਕਕਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਤਆਆ ਦਰਸਰਰ
                 ਰਲਜਲਆ ਦਰ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਗਪਜ਼ਹ ਰਲਜਲਆ ਤਗਕ ਪਮਗਜਦਲ ਕਰਨ ਦਤਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਰ ਮਗਦਰਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜਲਲਰ ਜ਼ਵਗਚਲ 405

          ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਮਮਹਲਲਤ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸਨ ਤਤ ਮਧਰਪਮਰਲ ਸਹਲਰਸਲ ਜ਼ਬਹਲਰ ਅਤਰ 98   ਨਰ ਸ ਗਲਰਖਪਮਰ ਯਰ.   ਪਤ ਜ਼ਵਖਰ
   ਰਵਲਨਲ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ ।

            ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸਪਤਮਤਤ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਰਤ ਨਰ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਵਤ 1213   ਗਲਰਖਪਮਰ ,
ਆਜਮਗੜ,  ਗਲਨਡਲ ,  ਹਰਦਲਈ ਯਰ. ਪਤ, 800   ਹਰਦਲਈ ਬਰਰਲਤ , 17   ਦਰਬਸਗਲ ਜ਼ਬਹਲਰ , 45 ਯਰ.ਪਤ. ,
155  ਮਗਧ ਪਪਦਰਸ,  ਗਲਨਡਲ ,   ਗਰਆ ਅਤਰ 165       ਦਰ ਕਰਤਬ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਜਸਮਰ ਕਸਮਤਰ ,   ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਅਤਰ ਹਲਰ

         ਰਲਜ਼ਲਆ ਜ਼ਵਗਚ ਬਗਸਲਆ ਅਤਰ ਰਰਲ ਗਗਡਤਆਆ ਰਲਹਤ ਭਰਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਸਤ       । ਉਨਲਲਆ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਜ਼ਵਗਚ ਲਲਕਡਲਊਨ
          ਕਲਰਨ ਫਸਰ ਹਲਏ ਦਰਜਰ ਰਲਜ਼ਲ ਦਰ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਤ ਸਨਲਖਤ ਕਰ ,        ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਜ਼ਜਗਦਤ ਰਲਜ਼ਲਆ ਤਤ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਵਲਜ਼ਪਸ
              ਆਉਣ ਸਸਬਧਤ ਪਪਵਲਨਗਤ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਪਰਰਤ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਰਤ ਤਰ ਜ਼ਨਗਰਲਨਤ ਹਰਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਗਲਤ

       ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਰਲਜ਼ਲ ਜ਼ਵਗਚ ਪਹਮਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਕ।
              ਉਨਲਲਆ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਗਲਤ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਲਲੜਹਦਲਆ ਰਲਸਨ ਅਤਰ ਖਲਣਲ ਮਮਹਗਈਆ ਕਰਵਲਉਣ
               ਲਈ ਜ਼ਵਸਰਸ ਪਪਬਸਧ ਕਤਤਰ ਗਏ ਸਨ ਤਲਆ ਜਲ ਇਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਕਲਈ ਮਮਸਜ਼ਕਲ ਨਲ ਆਵਰ।

             ਮਧਰਪਮਰਲ ਸਹਲਰਸਲ ਜ਼ਬਹਲਰ ਅਤਰ ਗਲਰਖਪਮਰ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਪਪਸਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ
          ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਰਕਰ ਪਪਸਲਸਨ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਸਲਆਭ-       ਸਸਭਲਲ ਨਲ ਕਰਦਲ ਅਤਰ ਅਗਜ ਉਨਲਲਆ ਦਤ

                 ਵਲਪਸਤ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਨਲ ਕਰਦਲ ਤਲਆ ਪਤਲ ਨਹਹ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਨਲ ਸਮਲਆ ਆਪਣਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਤਤ ਦਰਰ ਰਜ਼ਹਣਲ ਪਕਣਲ ਸਤ  ।
                 ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਨਰ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਲ ਪਰਵਲਸਤ ਮਜਦਰਰ ਨਰ ਆਪਣਰ ਰਲਜਲ ਜ਼ਵਗਚ ਜਲਣਲ ਚਲਹਮਸਦਲ ਹਕ ਤਲਆ ਇਸ ਦਰ

         ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ ਪਪਸਲਸਨ ਨਰ ਸ ਆਨਲਲਇਨ ਬਰਨਤਤ ਕਰ ਸਕਦਰ ਹਨ        । ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਬਲਅਦ
                 ਬਰਨਤਤ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਗਚ ਭਰਜਣ ਦਰ ਲਈ ਉਸ ਰਲਜ ਵਗਲਤ ਪਪਵਲਨਗਤ ਜ਼ਮਲਣ ਤਤ
            ਬਲਅਦ ਅਤਰ ਮਕਡਤਕਲ ਜ਼ਸਕਰਤਜ਼ਨਸਗ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਭਰਜਣ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਤਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਕ। 
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ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜਜਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ, ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜਿਫ 

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤ ਗ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਭਫਾਇਰ ਤ ਕਵਾ  ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਵਾਈ: ਡਾ: ਜਿਵ ਕੁਭਾਯ 

ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ 22 ਭਈ (        ) 

ਜਸਿਤ ਅਤ ਜਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਸ: ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਦ ਜਦਿਾ ਜਨਯਦਿਾਂ ਤਜਿਤ ਅਤ ਜਸਵਰ ਸਯਜਨ 

ਯੂਨਗਯ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਠ ਅਤ ਡਾ: ਜਿਵ ਕੁਭਾਯ ਸੀਨੀਅਯ ਭਡੀਕਰ ਅਪਸਯ ਦੀ ਯਜਿਨੁਭਾਈ ਿਠ ਸੀ.ਚ.ਸੀ ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ 
ਅਧੀਨ ਕੰਭ ਕਯ ਯਿ ਜਸਿਤ ਕਾਜਭਆਂ ਵਰ  ਘਯਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤ ਗ ਿਿੱਕੀ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਨਜਸਕ ਜਸਿਤ ਨੰੂ 

ਤੰਦਯੁਸਤ ਯਿੱਖਣ ਅਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਸਰਾ ਅਪਜਾਈ ਰਈ ਕਾਊਸਜਰੰਗ ਕਯਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਭਫਾਇਰ 'ਚ ਕਵਾ  ਡਾਊਨਰਡ 

ਕਯਵਾਇਆ ਜਾ ਜਯਿਾ ਿ । ਇਸ ਭਕ ਤ ਡਾ: ਜਿਵ ਕੁਭਾਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਫਰਾਕ ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ ਅਧੀਨ ਆਉਵਦ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਜੰਡਾਂ 

ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਿਤ ਕਾਜਭਆਂ ਵਰ  ਘਯਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਰ ਭੁਰਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿ । ਉਿਨਹ ਾਂ ਵਰ  
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਭਫਾਇਰ ਪਨ ਤ ਕਵਾ  ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਵਾ ਕ ਇਸਦ ਪਾਇਦ ਦਿੱ ਸਜਦਆਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਸ 

 ਯਾਂਿੀ ਤੁਸੀ ਯਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨਾਰ ਜੁੜ ਸਕਦ ਿ । ਇਸ  ਯਾਂਿੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿ ਵੀ ਜਣਕਾਯੀ ਜਭਰਦੀ ਯਜਿੰਦੀ 

ਿ ਇਿ ਆਭ ਜੁਕਾਭ ਿ ਜਾਂ ਕਯਨਾਵਾਇਯਸ ਜਕਵ ਜਾਜਣਆ ਜਾਵ । ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਵਰ  ਜਤਆਯ ਕੀਤੀ ਕਵਾ  ਡਾਊਨਰਡ 

ਕਯ ਖੁਦ ਦੀ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕਯਨ ਰਈ ''ਕਯਨਾਵਾਇਯਸ ਦ ਰਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤ ਕਜਰਿੱ ਕ ਕਯ, ਰਿੱ ਛਣ ਨਜ਼ਯ ਆਉਣ ਤ ਸਯਕਾਯੀ 

ਜਸਿਤ ਸਰਾਿ ਅਣਾ, ਆਣ ਨੇੜ ਦਾ ਿਸਤਾਰ ਰਿੱ ਛਣ ਰਈ ਕਯਨਾ ਿਸਤਾਰਾਂ ਤ ਕਜਰਿੱ ਕ ਕਯ, ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ ਅਤ 

ਜਨਿੱਜੀ ਸਵਿੱਛਤਾ ਫਯਕਯਾਯ ਯਿੱਖ । ਜਕ ਤੁਿਾਡ ਨੇੜ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯਸ ਦਾ ਕਈ ਿਿੱਕੀ ਭਯੀਜ਼ ਭਜੂਦ ਿ ਜਾਂ ਨਿੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤ 
ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਵਰ ਇਿ  ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਨ ਤ ਫਾਅਦ ਰਗਾਤਾਯ 14 ਜਦਨ ਤਿੱਕ ਭਫਾਇਰ ਦਾ ਫਰੂਟੁਿੱ ਥ ਆਨ ਯਿੱਖਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ 

ਿ। ਡਾ: ਜਿਵ ਕੁਭਾਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਯਨਾ ਦੀ ਜਫਭਾਯੀ ਨੰੂ ਤੁਸੀ ਵਧੀਆ ਖੁਯਾਕ ਅਤ ਜਦਰੜ ਭਾਨਜਸਕ ਿਕਤੀ ਨਾਰ ਫਿੁਤ ਿੀ 

ਅਸਾਨੀ ਨਾਰ ਿਯਾ ਸਕਦ ਿ । ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਭਵ ਦਯਾਨ ਮਗ ਅਤ ਅਜਧਆਤਭ ਦ ਭਿਿੱਤਵ, ਸੰਤੁਜਰਤ 

ਖੁਯਾਕ ਅਤ ਕਯਨਾ ਸਫੰਧੀ ਰੜੀੇਵਦੀ ਜਸਿਤ ਜਸਿੱ ਜਖਆ, ਭੰੂਿ ਤ ਭਾਸਕ ਦੀ ਵਯਤੋਂ, ਿਿੱਥ ਸਾਫਣ ਨਾਰ ਧਣ ਫਾਯ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਗਆ 

ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਅਜਜਿੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਯਤ ਕ ਅਸੀ ਕਯਨਾ ਵਯਗੀ ਭਿਾਂਭਾਯੀ ਉੱਤ ਜਜਿੱ ਤ ਾ ਸਕਦ ਿਾਂ । 

2. 

 ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜਜਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ, ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜਿਫ 

ਸੀ.ਚ.ਸੀ ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ ਜਵਖ ਕਜਵਡ 19 ਆਯ.ਟੀ.ੀ.ਸੀ.ਆਯ ਟਸਟ ਦੀ ਸਜਰੰਗ ਿਈ : ਡਾ: ਜਿਵ ਕੁਭਾਯ 

ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ 22 ਭਈ (        ) 

ਜਸਿਤ ਅਤ ਜਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਸ: ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਦ ਜਦਿਾ ਜਨਯਦਿਾਂ ਤਜਿਤ ਅਤ ਜਸਵਰ ਸਯਜਨ 

ਯੂਨਗਯ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਠ ਅਤ ਡਾ: ਜਿਵ ਕੁਭਾਯ ਸੀਨੀਅਯ ਭਡੀਕਰ ਅਪਸਯ ਦੀ ਯਜਿਨੁਭਾਈ ਿਠ ਸੀ.ਚ.ਸੀ ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ 
ਜਵਖ ਕਜਵਡ 19 ਆਯ.ਟੀ.ੀ.ਸੀ.ਆਯ ਟਸਟ ਦੀ ਸਜਰੰਗ ਡਾ: ਜਸਭਯਨਜੀਤ ਕਯ ਨ ਡਰ ਅਪਸਯ ਦੀ ਟੀਭ ਜਫਨੀਆਭੀਨ ਅਤ 



ਜਨਯਭਰ ਕੁਭਾਯ ਰ.ਟੀ  ਨੇ ਿੁਯੂ ਕੀਤੀ । ਇਿ ਸਜਰੰਗ ਜਜ਼ਰਾ ਿੱਧਯ ਦ ਜਦਿਾ ਜਨਯਦਿਾਂ ਤਜਿਤ ਯੁਟੀਨ ਜਵਿੱ ਚ ਸੀ.ਚ.ਸੀ 

ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ ਜਵਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ । ਇਸ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡਾ: ਜਿਵ ਕੁਭਾਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕੰਭ 

ਕਯ ਯਿ ਜਸਿਤ ਕਾਜਭਆਂ ਵਰ  ਜੰਡਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜ ਸਯਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਿਾ ਿ, ਉਿਨਾਂ ਸਯਵ ਕੀਤ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਆਈ.ਰ.ਆਈ 

ਿਿੱਕੀ ਭਯੀਜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦ ਪਰੂ ਕਯਨਯ ਤ ਬਜ ਜਾਂਦ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਭਯੀਜਾਂ ਦ ਡਾ: ਜਸਭਯਨਜੀਤ ਕਯ ਅਤ ਉਿਨਾਂ ਦ ਟੀਭ 

ਭਫਯਾਂ ਵਰ ਕਜਵਡ 19 ਆਯ.ਟੀ.ੀ.ਸੀ.ਆਯ ਟਸਟਾਂ ਦ ਸਰ ਰ ਗ । ਇਸ ਭਕ ਤ ਡਾ: ਜਿਵ ਕੁਭਾਯ ਨੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ 

ਕੀਤੀ ਜਕ ਜਜਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਕਯ ਖੰਘ, ਫੁਖਾਯ, ਜੁਕਾਭ ਜਾਂ ਸਾਿ ਰਣ ਜਵਿੱ ਚ ਤਕਰੀ ਿ ਤਾਂ ਉਿ ਤੁਯੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਸਿਤ ਕੇਂਦਯ 

ਜਵਿੱ ਚ ਜਾਂਚ ਕਯਵਾ ਅਤ ਅਜਜਿ ਜਵਅਕਤੀ ਤ ਘਿੱਟ ਤ ਘਿੱਟ 1 ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਕ ਯਿੱਖ । ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਜਛਿੱ ਕਦ ਸਭਵ ਯੁਭਾਰ ਦਾ 

ਇਸਤਭਾਰ ਕਯ । ਆਣ ਆਰ  ਦੁਆਰ  ਤ ਘਯਾਂ ਦੀ ਸਪਾਈ ਦਾ ਖਾਿ ਜਧਆਨ ਯਿੱਖ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਡਯਨ ਦੀ ਕਈ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਿੀੇਵ 

ਿ। ਇਸ ਭਕ ਤ ਡਾ: ਜਸਭਯਨਜੀਤ ਕਯ, ਜਫਨੀਆਭੀਨ, ਜਨਯਭਰ ਕੁਭਾਯ, ਜਸਭਯਨਜੀਤ ਕਯ, ਜਜੰਦਯ ਾਰ ਰ.ਟੀ ਅਤ 

ਨਛਿੱਤਯ ਕਯ ਰ.ਚ.ਵੀ ਿਾਜ਼ਯ ਸੀ । 

3. 

ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜਜਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ, ਸਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਸਾਜਿਫ 

 

ਸੀ-ਡਕ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ .ੀ.ਡੀ ਰਣਾਰੀ ਯਾਂਿੀ ਘਯ ਫਠੇ ਿੀ ਡਾਕਟਯੀ ਸਰਾਿ ਉਰਫਧ 

 

ਕੀਯਤੁਯ ਸਾਜਿਫ, 22 ਭਈ () 

 

ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਕਵਡ-19 ਭਿਾਭਾਯੀ ਦ ਭਿੱਦਨਜ਼ਯ ਸੂਫ ਦ ਰਕਾਂ ਰਈ ਜਨਯਜਵਘਜਨ ਜਸਿਤ ਸਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ 

ਰਈ ਰਕ ਜਿਿੱ ਤ ਉਯਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿ । ਸੀ-ਡਕ ਭਿਾਰੀ ਵਰ ਜਵਕਜਸਤ ਕੀਕਰਤ ਟਰੀਭਡੀਿਨਰ ਿਡਊਜਿਨ, ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ-

ਆਨਰਾਈਨ .ੀ.ਡੀ (ਡਾਕਟਯ ਤ ਭਯੀਜ਼ ਤਿੱਕ) ਦੀ ਿੁਯੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ । ਇਸ ਫਾਯ ਿਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡਾ: ਯਾਭ 

ਰਕਾਿ ਸਯਆ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ  ਇਿ ਉਯਾਰਾ ੇਂਡੂ ਖਤਯਾਂ ਦ ਆਭ ਰਕਾਂ ਤਿੱਕ ਜਸਿਤ ਸਵਾਵਾਂ ਿੰੁਚਾਉਣ ਰਈ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱਧ ਤੋਂ 

ਵਿੱਧ ਆਨਰਾਈਨ .ੀ.ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਰਣ ਰਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਿ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀਡੀ ਕਾਨਯੰਜਸੰਗ ਯਾਿੀਂ ਭਾਿਯ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦ ਨੈਟਵਯਕ ਨਾਰ ਜੁਡ਼ਨ ਅਤ ਘਯ ਫਠੇ ਿੀ ਜਸਿਤ 

ਸਫੰਧੀ ਆਭ ਸਭਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਰਈ ਡਾਕਟਯੀ ਇਰਾਜ ਅਤ ਸਰਾਿ ਰਣ ਰਈ ਰਟਪਾਯਭ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ ਿ । ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਸਆ ਜਕ 

ਜਸਿਤ ਅਤ ਤੰਦਯੁਸਤੀ ਕੇਂਦਯਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਟਰੀਭਡਸੀਨ ਸਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਰਸਾਿਨਕ ਸੁਧਾਯਾਂ ਅਤ ਰਕ ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਵਬਾਗ ਦ 

ਸਯਗਯਭ ਸਜਿਮਗ ਨਾਰ ਜਸਿਤ ਅਤ ਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਵਬਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ ਼੍ੋ਼ਗਯਾਭ ਨੰੂ ਸੂਫ ਬਯ ਜਵਿੱ ਚ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿ । ਇਸ 

ਦੁਆਯਾ ਡਾਕਟਯੀ ਸਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਤ ਇਰਾਵਾ ਇਿ ਸਵਾ ਫੁਜਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤ ਭਨੁਿੱ ਖੀ ਸਯਤਾਂ ਦੀ 

ਘਾਟ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਭੁਿੱ ਜਦਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਿੱਦ ਤਿੱਕ ਿਿੱਰ ਕਯਨ ਜਵਿੱ ਚ ਸਿਾਈ ਿਵਗੀ । ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦਿ ਿਿਯੀ ਤ ੇਂਡੂ ਅਤ 



ਅਭੀਯ ਫਨਾਭ ਗਯੀਫਾਂ ਜਵਚਕਾਯ ਭਜੂਦ ਜਡਜੀਟਰ ਵੰਡ ਨੰੂ ੂਯਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜਸਿਤ ਸਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਫਯਾਫਯ ਫਨਾਉਣਾ ਿ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ .ੀ.ਡੀ ਦੀਆਂ ਰਭੁਿੱ ਖ ਵਸਿਤਾਵਾਂ ਉੱਤ ਚਾਨਣਾ ਾਇਆ । ਜਜਸ ਜਵਚ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਜਜਸਟਯਿਨ, 

ਟਕਨ ਜਨਯਿਨ, ਕਤਾਯ ਰਫੰਧਨ, ਸਫੰਧਤ ਡਾਕਟਯ ਨਾਰ ਆਡੀ ਵੀਡੀ ਭਸਵਯਾ, ਈ-ਰਸਕਰਜਿਨ, ਭ.ਭ.ਸ/ਈਭਰ 

ਨ ਟੀਪਕਿਨ ਅਤ ਯਾਜ ਦ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਸਵਾਵਾਂ(ਜਸਿਤ ਤ ਜਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਜਵਬਾਗ ਤੋਂ) ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਭੁਤ ਿਨ ।  ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਿੱ ਸਆ ਜਕ ੰਜਾਫ ਜਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਯ ਜਛਰ ਇਿੱਕ ਦਿਾਕ ਤੋਂ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ (ਡਾਕਟਯ ਤ ਭਯੀਜ਼) ਰਟਪਾਯਭ ਨੰੂ ਅਨਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਿੁਤਾ ਸਭਾਂ ਨਿੀਂ ਰਿੱ ਗਗਾ । ਉਨਹ ਾਂ ਕਿਾ ਕ ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਦਯਾਨ ਗਯ-ਭਯਜੈਂਸੀ ਭਾਭਜਰਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਯਾਂ ਤਿੱਕ ਿੰੁਚ 

ਨਾ ਕਯਨ ਕਾਯਨ ਨਾਗਯਕਾਂ ਜਵਚ ਕੁਝ ਿਿੱਦ ਤਿੱਕ ਫਚਨੀ ਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗ ਜਕਿਾ ਕ ਜ ਜ ੲਿ ਤਕਨੀਕ ਸਭਾਜ ਦ ਸਾਯ ਵਯਗਾਂ 
ਨੰੂ ਕਯਪਊ ਅਤ ਕਜਵਡ -19 ਭਿਾਂਭਾਯੀ ਦਯਜਭਆਨ ਭਾਜਿਯ ਡਾਕਟਯੀ ਸਰਾਿ ਅਤ ਇਰਾਜ਼ ਦੀ ਭੁਿਿੱਈਆ ਕਯਵਾਉਣ ਜਵਚ 

ਸਿਾਇਤਾ ਕਯਗੀ । ਇਿ ਵਸਿਤਾ ਕਵਾ ੰਜਾਫ ਰੀਕਿਨ ਜਵਚ ਵੀ ਉਰਫਧ ਿ । ਭਯੀਜ਼ ਸੀ-ਡਕ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤ ਜਾ ਕ 

ਆਣੀ ਯਜਸਜਟਯਿਨ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਆਨ ਰਾਈਨ ਡਾਕਟਯ ਨਾਰ ਸੰਯਕ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ । ਭੁਤ ਭਡੀਕਰ ਸਰਾਿ ਰਦਾਨ 

ਕਯਨ ਰਈ ਿੁਯੂ ਜਵਚ ਯਾਜ ਜਸਿਤ ਵਬਾਗ ਦ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਟੀਭ ਸਭਵਾਯ ਤ ਿਨੀਵਾਯ ਤਿੱਕ ਸਵਯ 10 ਵਜ਼ ਤ 01 ਵਜ਼ 

ਦੁਿਯ ਤਿੱਕ ਉਰਫਧ ਿ । 


