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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਦਦ ਮਮਦਦਨਜ਼ਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਮਲਲ ਹਜਲਮਤ ਦਦਆਆ ਦਦ ਕਲਨਲਆ/ ਸਸਲਲਨਜ਼ ਲਈ ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਦ
ਜਲਰਦ
ਬਰਨਲਲਲ, 25 ਮਈ :
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਮਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਲਮਲਰਦ ਦਦ ਮਮਦਦਨਜ਼ਰ ਹਜਲਮਤ ਦਦਆਆ ਦਦ ਕਲਨਲਆ/ਹਦਅਰ-ਕਮਟ ਸਸਲਲਨਲਆ
ਦਦ ਸਫ਼ਲਈ ਅਤਦ ਸਵਮਛਤਲ ਬਣਲਏ ਰਮਖਣ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਵਸਥਲਰਤ ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਦ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਸ।
ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਇਕ ਬਦਲਲਰਦ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਜਲਮਤ ਦਦ ਦਦ ਕਲਨ/
ਹਦਅਰ-ਕਮਟ ਸਸਲਲਨ ਦਦ ਮਲਲਕ ਨਲ ਸ ਇਹ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣਲ ਹਲਵਦਗਲ ਜ਼ਕ ਕਲਈ ਵਦ ਸਟਲਫ ਮਮਬਰ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ
ਕਲਵਦਡ-19 (ਬਦਖਲਰ, ਸਦਮਕਦ ਖਸਘ, ਸਲਹ ਲਸ ਣ ਜ਼ਵਚ ਤਕਲਦਫ਼ ਆਜ਼ਦ) ਦਦ ਲਮਛਣ ਹਲਣ, ਨਲ ਸ ਕਸਮ ’ਤਦ ਨਲ
ਬਦਲਲਇਆ ਜਲਵਦ ਅਤਦ ਉਕਤ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਤਦ ਰਸਤ ਡਲਕਟਰਦ ਸਲਲਹ ਲਸ ਕਦ ਘਰ ਦਦ ਅਸਦਰ ਰਹਦ। ਇਸਦ ਤਰਲਲਆ
ਅਜ਼ਜਹਦ ਲਮਛਣ ਪਲਏ ਜਲਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਕਸਦ ਵਦ ਗਲਹਕ ਦਲ ਕਸਮ ਨਲ ਕਦਤਲ ਜਲਵਦ। ਜ਼ਜਸ ਕਦਸ ਜ਼ਵਮਚ ਜ਼ਕਸਦ ਨਲ ਸ
(ਜ਼ਜਵਵ ਮਲਤਲ-ਜ਼ਪਤਲ/ਗਲਰਡਦਅਨਜ਼) ਨਲਲ ਜ਼ਲਆਉਣਲ ਜ਼ਰਲਰਦ ਨਲ ਹਲਵਦ ਦਦ ਕਲਨ ’ਤਦ ਆਉਣ ਵਲਲਦ ਗਲਹਕ
ਆਪਣਦ ਨਲਲ ਜ਼ਕਸਦ ਹਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਨਲ ਸ ਨਲਲ ਨਲ ਲਸ ਕਦ ਆਉਣ। ਬਦਲਲਰਦ ਨਦ ਅਮਗਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਜਲਮਤ ਦਦ
ਦਦ ਕਲਨਲਆ/ਹਦਅਰ-ਕਮਟ ਸਸਲਲਨ ਦਦ ਮਲਲਕ ਇਹ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣਗਦ ਜ਼ਕ ਉਨਲ ਲਆ ਦਦ ਦਦ ਕਲਨ / ਸਸਲਲਨ ਜ਼ਵਚ
ਬਦਲਲੜਦ ਭਦੜ ਨਲ ਹਲਵਦ।
ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸਦਵਲਵਲਆ ਲਸ ਣ ਸਮਵ ਗਲਹਕਲਆ ਵਮਲਲ ਸਸਭਵ ਹਮਦ ਤਮਕ ਮਲਸਕ ਦਦ ਵਰਤਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਦ।
ਹਜਲਮਤ ਦਦ ਦਦ ਕਲਨ/ਹਦਅਰ-ਕਮਟ ਸਸਲਲਨ ਦਦ ਮਲਲਕ ਅਤਦ ਉਉਥਦ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਸਟਲਫ਼ ਵਮਲਲ ਲਲਜ਼ਮਦ
ਤਤਰ ’ਤਦ ਮਲਸਕ ਦਦ ਵਰਤਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਦ। ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਮਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਸ ਜ਼ਕ ਗਲਹਕਲਆ ਅਤਦ ਸਟਲਫ
ਦਦ ਆਪਸਦ ਜ਼ਵਹਲਰ ਦਤਰਲਨ ਕਲਜ਼ਵਡ -19 ਦਦ ਰਲਕਥਲਮ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸਲਰਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਆ ਜ਼ਜਵਵ ਜ਼ਕ
ਵਲਰ-ਵਲਰ ਹਮਥ ਧਲਣਲ (ਸਲਬਣ ਅਤਦ ਪਲਣਦ ਜਲਆ ਅਲਕਲਹਲ ਅਧਲਜ਼ਰਤ ਹਮਡ ਸਸਨਦਟਲਈਜ਼ਰ ਨਲਲ), ਇਮਕ
ਮਦਟਰ ਦਦ ਸਰਦਰਕ ਦਲ ਰਦ ਬਣਲਈ ਰਮਖਣਲ, ਰਸਸਪਦਰਦਟਰਦ (ਸਦਆਸ ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਸਬਸਧਦ) ਹਲਈਜਦਨ ਦਦ
ਪਲਲਣਲ, ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਦਦ ਲਮਛਣਲਆ ’ਤਦ ਨਜ਼ਰ ਰਮਖਣਲ, ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਆ ’ਤਦ ਨਲ ਥਦਮਕਣਲ ਆਜ਼ਦ ਦਦ ਲਲਜ਼ਮਦ ਤਤਰ
’ਤਦ ਪਲਲਣਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਦ।
ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਜਮਥਲ ਤਮਕ ਹਲ ਕਦ ਦਦ ਕਲਨ ਮਲਲਕਲਆ ਵਮਲਲ ਗਲਹਕਲਆ ਨਲ ਸ ਜ਼ਡਜਦਟਲ ਭਦ ਗਤਲਨ ਦਦ ਤਰਦਜ਼ਕਆਆ
ਦਦ ਵਰਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਲਜ਼ਹਤ ਕਦਤਲ ਜਲਵਦ। ਜਦ ਨਕਦਦ ਦਲ ਲਸ ਣ-ਦਦਣ ਕਦਤਲ ਜਲਆਦਲ ਹਸ ਤਲਆ
ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ, ਸਟਲਫ਼ ਅਤਦ ਗਲਹਕ ਨਕਦਦ ਦਦ ਲਸ ਣ-ਦਦਣ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਅਤਦ ਬਲਅਦ ਆਪਣਦ ਹਮਥਲਆ ਨਲ ਸ ਤਦ ਰਸਤ
ਸਲਫ਼ ਕਰਨਗਦ।
ਦਦ ਕਲਨਲਆ ਦਦ ਢਦ ਕ
ਮ ਵਵ ਸਲਫ਼-ਸਫ਼ਲਈ ਸਬਸਧਦ ਸਰਜ਼ਵਸ ਰਲਮ, ਉਡਦਕ ਵਲਲਦਆਆ ਥਲਵਲਆ, ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਦਆਆ
ਥਲਵਲਆ ਆਜ਼ਦ ਸਮਦਤ ਅਸਦਰਲਨਦ ਖਦਤਰਲਆ ਨਲ ਸ ਹਰ 2-3 ਘਸਟਦ ਅਸਦਰ ਢਦ ਕਵਵ ਤਰਲਲਆ ਸਲਫ਼ ਕਰਨ ਦਦ ਸਲਲਹ
ਜ਼ਦਮਤਦ ਗਈ ਹਸ। ਫਰਸ਼ਲਆ ਨਲ ਸ 1% ਸਲਡਦਅਮ ਹਲਈਪਲਕਲਲ ਰਲਈਟ ਜਲਆ ਮਲਰਕਦਟ ਜ਼ਵਮਚ ਉਪਲਮਬਧ ਇਸਦਦ
ਬਰਲਬਰ ਦਦ ਜ਼ਕਸਦ ਹਲਰ ਜ਼ਡਸਇਨਫਸਕਟਮਟ ਨਲਲ ਸਲਫ ਕਦਤਲ ਜਲਵਦ। ਫਰਨਦਚਰ ਅਤਦ ਅਕਸਰ ਛਲ ਹਦਆਆ ਜਲਣ
ਵਲਲਦਆਆ ਸਜ਼ਤਹਲਆ ਅਤਦ ਅਤਦ ਚਦਜ਼ਲਆ ਨਲ ਸ ਜ਼ਨਯਮਤ ਤਤਰ ’ਤਦ ਸਲਫ / ਜ਼ਡਸਇਨਫਸਕਟ ਕਦਤਲ ਜਲਵਦ।
ਉਪਕਰਨਲਆ (ਕਮਚਦ, ਉਸਤਰਲ, ਕਸਘਦ, ਸਟਲਈਜ਼ਲਸਗ ਟਲ ਲਜ਼) ਨਲ ਸ ਹਰ ਵਰਤਲ ਦਦ ਬਲਅਦ 1% ਸਲਡਦਅਮ
ਹਲਈਪਲਕਲਲ ਰਲਈਟ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਕਦਤਦ ਜਲਵਦ। ਕਸਮ ਦਤਰਲਨ ਵਰਤਦ ਜਲਣ ਵਲਲਦ ਕਮਪੜਦ, ਤਤਲਦਏ ਅਤਦ ਸਬਸਧਤ
ਚਦਜ਼ਲਆ ਨਲ ਸ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਤਤਰ ’ਤਦ ਸਲਫ਼ ਕਦਤਲ ਅਤਦ ਧਲਤਲ ਜਲਵਦ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਕਰਲਨਲ ਸਸਕਟ ਦਦਰਲਨ ਵਰਦਲਨ ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲ ਰਹਹ ਹਹ ‘ਗ਼ਰਹਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅਸਨ ਯਲਜਨਲ’
ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਚ 43 ਹਜ਼ਲਰ 900 ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਨ ਸ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜਲ ਚਚਚਜ਼ਕਐ ਮਚਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ
* ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਹ ਮਦਦ ਨਲਲ ਕਹਤਹ ਗਈ 28,500 ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਕਚਟਲਰ ਦਹ ਵਸਡ
ਬਰਨਲਲਲ, 25 ਮਈ :
ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਮਲਰਹ ਦਦਰਲਨ ਗਰਹਬ ਲਲ ਕਲਰ ਤਚਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਚਲਲ ਮਚਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਮਚਹਚਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਹ ਮਚਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਜਚਥਲ ਲਲ ੜਵਸਦਲਰ ਲਈ
ਵਰਦਲਨ ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲ ਰਹਹ ਹਹ, ਉਥਲ ਲਲ ਕਲਰ ਵਚਲਲ ਵਹ ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਤਜ਼ਹਤ ਜਲਰਹ ਸਲਵਧਲਨਹਆਰ ਵਰਤਹਆਰ ਜਲ ਰਹਹਆਰ ਹਨ।
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖ਼ਚਰਲਕ ਸਪਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਬਰਨਲਲਲ ਵਚਲਲ ਕਹਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਹ ਭਲਰਤ ਭਨ ਸ਼ਨ ਆਸ਼ਨ ਦਹ ਅਗਵਲਈ ਹਲਠ ‘ਗ਼ਰਹਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅਸਨ
ਯਲਜਨਲ’ ਤਜ਼ਹਤ ਗ਼ਰਹਬ ਲਲ ਕਲਰ ਨਨ ਸ 15 ਜ਼ਕਲਲ ਪਪਤਹ ਮਮਬਰ ਕਣਕ ਅਤਲ ਪਪਤਹ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਜ਼ਤਸਨ ਜ਼ਕਚਲਲ ਦਲਲ ਜ਼ਤਸਨ ਮਹਹਜ਼ਨਆਰ ਲਈ ਮਚਫ਼ਤ ਵਸਡਹ
ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ। ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਕਚ ਚਲ 64 ਹਜ਼ਲਰ 533 ਕਲਰਡ ਧਲਰਕ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਰ ਜ਼ਵਚਲ 43 ਹਜ਼ਲਰ 900 ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਨ ਸ
ਮਚਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਦਚਤਲ ਜਲ ਚਚਚਜ਼ਕਆ ਹਹ ਅਤਲ ਬਲਕਹ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਨ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਮਚਹਚਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਲ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਲ ਜਲਰਹ ਹਹ ।
ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਹ ਮਦਦ ਨਲਲ 28,500 ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਕਚਟਲਰ (10 ਜ਼ਕਚਲਲ ਆਟਲ, 2 ਜ਼ਕਚਲਲ ਚਹਨਹ ਅਤਲ 2 ਜ਼ਕਚਲਲ ਦਲਲ)
ਗ਼ਰਹਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਨ ਸ ਵਸਡਣ ਦਲ ਕਸਮ ਵਹ ਕਹਤਲ ਜਲ ਚਚਚਕਲ ਹਹ। ਇਹ ਵਹ ਦਚਸਣਯਲਗ ਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖ਼ਚਰਲਕ ਤਲ ਸਪਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਬਰਨਲਲਲ
ਵਚਲਲ ਹਲੜਹ ਦਲ ਸਹਜ਼ਨ ਮਦਕਲ 503664 ਮਹਜ਼ਟਪ ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਹ ਖ਼ਰਹਦ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਣ ਕਹਤਹ ਗਈ ਅਤਲ ਕਣਕ ਦਹ ਚਚਕਵਲਈ ਤਲ ਅਦਲਇਗਹ
ਵਹ ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਕਹਤਹ ਗਈ।
ਕਹਪਸ਼ਨ: ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਫਲਈਲ ਫਲਟਲ।

ਮਹਨਪਲਵਰ ਦਹ ਲਲ ੜ ਦਹ ਪਨਰਤਹ ਵਲਸਤਲ ਜ਼ਵਸ਼ਲਸ਼ ਜ਼ਲਸਕ ਜ਼ਤਆਰ
ਬਰਨਲਲਲ, 25 ਮਈ :
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਲ ਦਚ ਕਲਨਦਲਰ/ਵਪਲਰਹਆਰ/ਫਹਕਟਰਹਆਰ ਦਲ ਮਲਲਕਲਰ ਨਨ ਸ ਆਪਣਲ ਕਲਰਲਬਲਰ ਵਲਸਤਲ ਮਹਨਪਲਵਰ (ਕਲਜ਼ਮਆਰ) ਦਹ
ਮਸਗ ਦਹ ਪਨਰਤਹ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਲਸ਼ ਜ਼ਲਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਹਤਲ ਹਹ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਹ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਲ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ,
ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਲ ਤਲਇਨਲਤ ਪਲਲ ਸਮਮਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਮਸ ਸਲਨਲਕਸ਼ਹ ਨਸਗਲਲ ਨਲ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਲਸਕ
ਰਲਹਹ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrBcP3yxN_lPJN8Cn63OsK3fCQUhcRfrjJ4
kcgx1uVzOjeCg/viewform

ਕਲਰਲਬਲਰਹ ਵਚਲਲ ਲਲ ੜਹਦਹ ਮਹਨਪਲਵਰ ਹਲਇਰ ਕਰ ਸਕਦਹ ਹਹ । ਵਧਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਹ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਲ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ,
ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਲ ਜ਼ਕਸਲ ਵਹ ਕਸਮ ਵਲਲਲ ਜ਼ਦਨ ਸਵਲਰਲ 9 ਤਲ ਸ਼ਲਮ 5 ਵਜਲ ਤਚਕ (ਸਸਪਰਕ ਨਸਬਰ 01679-232342) ਸਸਪਰਕ
ਕਹਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਬਵਸ ਸਟਟਡ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਖ ਸਕਰਰਜ਼ਨਸਗ ਮਮਜ਼ਹਸਮ
* ਆਉਣ-ਜਲਣ ਵਲਲਖ ਮਮਸਲਫਰਲਰ ਦਰ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਰਚ: ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਬਰਨਲਲਲ, 25 ਮਈ :
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਖ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਖਸ਼ਲਰ ਹਖਠ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਬਵਸ
ਸਟਟਡ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਖ ਦਦ ਜਖ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਹਆਰ ਤਲ ਆਉਣ-ਜਲਣ ਵਲਲਖ ਮਮਸਲਜ਼ਫਰਲਰ ਦਰ ਸਕਰਰਜ਼ਨਸਗ ਕਰਤਰ ਜਲ
ਰਹਰ ਹਹ। ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਦਖ ਹਲਏ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਗਮਜ਼ਰਸਦਰਬਰਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ
ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਰ ਲਵਛਣ ਜ਼ਜਵਵ ਖਲਰਸਰ, ਬਮਖਲਰ, ਜਮਖਲਮ, ਸਲਹ ਲਹ ਣ ਜ਼ਵਵਚ ਤਕਲਰਫ ਆਜ਼ਦ ਦਰ ਮਹਡਰਕਲ
ਟਰਮ ਵਵਲਲ ਸਕਰਰਜ਼ਨਸਗ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ।
ਇਸ ਮਮਕਖ ਜ਼ਡਪਟਰ ਮਲਸ ਮਰਡਰਆ ਅਫਸਰ ਕਮ ਲਦਰਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਮਸਲਜ਼ਫਰਲਰ ਨਦ ਸ ਬਵਸ ਸਟਟਡ ਅਤਖ
ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਰ ’ਤਖ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਘਰ ਤਲ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਸਮਵ ਆਪਣਲ ਮਦਸਹ ਮਲਸਕ ਜਲ
ਰਮਮਲਲ ਨਲਲ ਢਕ ਕਖ ਰਵਖਣ, ਇਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਤਲ ਦਦ ਜਖ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਜ਼ਵਚਕਲਰ ਦਲ ਮਰਟਰ ਦਲ ਫਲਸਲਲ ਬਣਲ
ਕਖ ਰਵਖਣ ਅਤਖ ਆਪਣਖ ਹਵਥਲ ਨਦ ਸ ਵਲਰ-ਵਲਰ ਸਲਬਣ ਪਲਣਰ ਨਲਲ ਧਲਣ ਬਲਰਖ ਜਲਗਰਦਕ ਕਰਤਲ ਜਲਰਦਲ ਹਹ।
ਜਖਕਰ ਖਲਰਸਰ, ਬਮਖਲਰ, ਜਮਖਲਮ, ਸਲਹ ਲਹ ਣ ਜ਼ਵਵਚ ਤਕਲਰਫ ਹਲਵਖ ਤਲਰ ਨਖ ੜਖ ਦਖ ਜ਼ਸਹਤ ਕਵਦਰ ਜ਼ਵਖਖ ਜਲਰਚ
ਕਰਵਲਉਣਰ ਚਲਹਰਦਰ ਹਹ। ਇਸ ਮਮਕਖ ਬਵਸ ਸਟਟਡ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਖ ਜ਼ਸਹਤ ਕਰਮਚਲਰਰ ਜ਼ਮਵਠਦ ਜ਼ਸਸਘ ਵਵਲਲ
ਮਮਸਲਜ਼ਫਰਲਰ ਦਲ ਤਲਪਮਲਨ ਚਹਚਕ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮਮਕਖ ਪਰ.ਆਰ.ਟਰ.ਸਰ ਦਖ ਚਰਫ ਇਸਸਪਹਕਟਰ ਭਦ ਰਲ
ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਖ ਅਵਡਲ ਇਸਚਲਰਜ ਗਮਰਪਪਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਵਰ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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