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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ 

ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ੂਫੇ ਜ਼ਵੱਚ ਦਾਖ਼ਰ ਸਣ ਵਾਰੇ  ਮਾਤਯੀਆਂ ਰਈ ਜ਼ਵਆਕ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਯਦੇਸ਼ ਜਾਯੀ  

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ, 27 ਭਈ (           )-ਭ ੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਕੈਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਵੱਰੋਂ ੰਜਾਫ ਜ਼ਵੱਚ ਦਾਖਰ ਸਣ ਵਾਰੇ ਸਯੇਕ 
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰਾਿਭੀ ਤਯ 'ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਫੰਧੀ ਕੀਤੇ ਰਾਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਸਵਾਈ , 

ਯੇਰ ਅਤੇ ੜਕ ਮਾਤਯਾ ਯਾਸੀਂ ੰਜਾਫ ਆਉਣ ਵਾਰੇ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਤੇ ਘਯੇਰੂ ਮਾਤਯੀਆਂ ਰਈ ਜ਼ਸਤ ਿਟਕਰ 
ਅਤੇ ਿਜ਼ਕਜ਼ਯਆ ਫੰਧੀ ਇੱਕ ਜ਼ਵਥਾਯਤ ਡਵਾਇਿਯੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ।  

ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੇ ਫ ਰਾਯੇ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਾਯੇ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ 
ਟਂਯੀ ਯਟ 'ਤੇ ਜ਼ਸਤ ਿਟਕਰ ਅਨ ਾਯ ਆਣੀ ਕਯੀਜ਼ਨੰਗ ਰਈ ਯਾਜ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਸਤ 
ਫੰਧੀ ਵੇਯਜ਼ਵਆਂ ਭੇਤ ਵੈ ਘਸ਼ਣਾ ੱਧਯ ਦੇਣਾ ਸਵੇਗਾ। ਕਯੀਜ਼ਨੰਗ ਦਯਾਨ ਰੱਛਣ ਾ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਅੰਤਯਾਸ਼ਟਯੀ 
ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਟੈਜ਼ਟੰਗ ਰਈ ਜ਼ਸਤ ੰਥਾ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਰਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਜ਼ਵਡ ਟੈਜ਼ਟੰਗ ਰਈ ਆਈੀਭਆਯ 
ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਭ ਤਾਫਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਯਟੀ ੀੀਆਯ ੈਂਰ ਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ ਜ਼ਵਅਕਤੀ 
ਾਿੇਜ਼ਟਵ ਾ ਗ ਜਾਣ ਯ ਰੱਛਣ ਨਾ ਸਣ , 60 ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਭਯ ਦੇ ਸਣ ਅਤੇ ਜ਼ਕੇ ਸਯ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ੀੜਤ 
ਨਾ ਸਣ, ਨੰੂ ਕਜ਼ਵਡ ਕੇਅਯ ੈਂਟਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਾਿੀਜ਼ਟਵ ਸਨ ਅਤੇ ਭੈਡੀਕਰ ਜ਼ਨਗਯਾਨੀ ਰੜੀਂਦੀ ਸੈ ( ਬਾਵੇਂ ਗੰਬੀਯ ਰੱਛਣ ਸਣ ਕਯਕੇ ਜਾਂ 60 ਾਰ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਉਭਯ ਸਣ ਕਯਕੇ  ਜਾਂ ਸਯ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ੀੜਤ ਸਣ ਕਯਕੇ) , ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਡਾਕਟਯੀ ਜ਼ਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਯ 'ਤੇ  ਦਯਜ 
2 ਜਾਂ ਦਯਜਾ 3 ਦੀਆਂ ਜ਼ਸਤ ਸੂਰਤਾਂ  ਜ਼ਵਚ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਜਨਾਂ ਮਾਤਯੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਰੱਛਣ ਨਸੀਂ 
ਾ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ , ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬ ਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਯ 'ਤੇ ੰਥਾਗਤ ਇਕਾਂਤਵਾ 
(ਯਕਾਯੀ/ਸਟਰ ਕ ਆਯੰਟੀਨ) ਜ਼ਵੱਚ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਜ਼ਦਨ  ਉਨਾਂ ਦਾ ਟੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ 
ਟੈਟ ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਉਂਦੀ ਸੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ੰਥਾਗਤ ਇਕਾਂਤਵਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਦਨ ੂਯੇ ਸਣ 'ਤੇ ਘਯ ਜਾਣ ਦੀ 
ਆਜ਼ਗਆ ਦੇ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅਗਰੇ 7 ਜ਼ਦਨ ਤੱਕ ਘਯੇਰੂ ਇਕਾਂਤਵਾ ਜ਼ਵੱਚ ਯਜ਼ਸਣ ਅਤੇ ਆਣੀ ਜ਼ਸਤ 
ਦੀ ਵੈ ਜ਼ਨਗਯਾਨੀ ਦੀ ਰਾਸ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇ ਫੰਧੀ ਜ਼ਰਖ਼ਤੀ ਘਸ਼ਣਾ ਜ਼ਸਤ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ/ਜ਼ਿਰਾ ਿਸ਼ਾਨ ਨੰੂ 
ਜਭਾਂ ਕਯਵਾਉਣੀ ਸਵੇਗੀ। 



ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅਧਾਯਨ ਸਾਰਤਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਗਯਬ ਅਵਥਾ / ਜ਼ਯਵਾਯਕ ਭੈਂਫਯ ਦੀ ਭਤ / ਗੰਬੀਯ ਭਾਨਜ਼ਕ 
ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਫੰਧੀ ਭਾਭਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਵੱਚ , ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ੰਥਾਗਤ ਕ ਆਯੰਟੀਨ ਦੀ ਫਜਾ 14 ਜ਼ਦਨਾਂ ਰਈ ਸਭ 
ਕ ਆਯੰਟੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਦੇ ਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇ ਫੰਧੀ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਨੰੂ ੂਜ਼ਚਤ ਕਯਨਾ ਸਵੇਗਾ।  

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ , ਅਜ਼ਜਸੇ ਾਯੇ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕਵਾ  ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਨ ਦੀ ਿਯੂਯਤ ਸਵੇਗੀ ਜ ਜ਼ਕਜ਼ਯਆਸ਼ੀਰ 
ਯਸੇਗੀ। 

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਘਯੇਰੂ ਮਾਤਯੀਆਂ ਰਈ ਸਵਾਈ ਜਸਾਿ / ਯੇਰ / ਅੰਤਯ-ਯਾਜ ਮਾਤਯਾ ਦ ਆਯਾ ੜਕ ਯਾਸੀਂ ੰਜਾਫ 
ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਰ ਸਣ ਵਾਰੇ ਾਯੇ  ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟਂਯੀ  ਆਇਂਟ ਤੇ ਸੀ ਕਜ਼ਵਡ - 19 ਦੇ ਰੱਛਣਾਂ ਫੰਧੀ ਕਿੀਜ਼ਨੰਗ 
ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਿੀਜ਼ਨੰਗ ਦਯਾਨ ਾਿੀਜ਼ਟਵ ਾ ਗ ਮਾਤਯੇਆਂ ਨੰੂ ਜਾਂਚ ਰਈ  ਜ਼ਸਤ ਕੇਂਦਯ ਜ਼ਰਜਾਇਆ ਜਾਗਾ। ਉੱਯ ਦੱੇ 
ਭਤਾਫਕ ਜੇਕਯ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਾਿੀਜ਼ਟਵ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਡਾਕਟਯੀ ਰੜਾਂ ਭ ਤਾਫਕ ਦਯਜ 2 ਜਾਂ ਦਯਜਾ 3 ਦੀਆਂ ਜ਼ਸਤ 
ਸੂਰਤਾਂ  ਜ਼ਵਚ ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਜ਼ਕੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਵਚ ਕਜ਼ਵਡ ਫੰਧੀ ਰੱਛਣ ਨਾ ਸਣ ਜਾਂ ਟੈਜ਼ਟੰਗ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ  ਸੈ , ਤਾਂ ਉਨੰੂ ਇੱਕ ਅੰਡਯਟੇਜ਼ਕੰਗ 
ਜਭਾਂ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਘਯ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇ ਅੰਡਯਟੇਜ਼ਕੰਗ ਜ਼ਵਚ 14 ਜ਼ਦਨਾਂ ਰਈ ਘਯ 'ਚ 
ਇਕਾਂਤਵਾ ,ਆਣੀ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਥਤੀ ਦੀ ਵੈ ਜ਼ਨਗਯਾਨੀ ਅਤੇ ਕਜ਼ਵਡ - 19 ਫੰਧੀ ਕਈ ਵੀ ਰੱਛਣ ਨਿਯ ਆਉਣ ਤੇ 
ਨੇੜਰੀ ਜ਼ਸਤ ਸੂਰਤ ਨੰੂ ੂਜ਼ਚਤ ਕਯਨਾ ਰਾਿਭੀ ਸਵੇਗਾ। ਾਯੇ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ  ਕਵਾ  ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਨਾ 
ਰਾਿਭੀ ਸੈ ਸਭੇਸ਼ਾਂ ਜ ਜ਼ਕਜ਼ਯਆਸ਼ੀਰ ਯਸੇਗੀ। 

ੰਜਾਫ ਤੋਂ ਅਕਯ ਫਾਸਯ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੰਤਯ-ਯਾਜ ਮਾਤਯਾ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਮਾਤਯੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਭ ੀ / ਭ ਰ  , 

ਡਾਕਟਯਾਂ, ੱਤਯਕਾਯਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਯਾਂ, ਕਾਯਜਕਾਯੀ, ਵਾਯੀ, ਟਯਾਂਯਟਯਾਂ, ਰਾਸਕਾਯਾਂ ਆਜ਼ਦ ਨੰੂ ਸਭ 
ਕ ਅਯੰਟਾਈਨ ਯੱਖਣ ਦੀ ਿਯੂਯਤ ਨਸੀਂ ਸੈ। 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਅਤੇ ਫ-ਡਵੀਿਨਰ ਭੈਜ਼ਜਟਿੇਟ ਅਜ਼ਜਸੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਾ ਜਾਯੀ ਕਯਨ ਰਈ ਅਜ਼ਧਕਾਯਤ 
ਸਨ ਜ ਆਣੀ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਥਤੀ ਦੀ ਵੈ-ਜ਼ਨਗਯਾਨੀ ਰਈ ਇਕ ਅੰਡਯਟੇਜ਼ਕੰਗ ੇਸ਼ ਕਯਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕਈ 
ਰੱਛਣ ਸਣ ਤਾਂ ਿਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ੂਜ਼ਚਤ ਕਯਨਗੇ। ਫ ਰਾਯੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕਵਾ  ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਨ ਦੀ ਵੀ 
ਰੜ ਸੈ ਜ ਜ਼ਕਜ਼ਯਆਸ਼ੀਰ ਯਸੇਗੀ। 

========= 
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ 

ਕੰਭ ਦੀ ਬਾਰ ਕਯ ਯਸੇ ਫੇਯ ਜਗਾਯਾਂ ਰਈ ਆਨਰਾਈਨ ਯਜ਼ਜਟਿੇਸ਼ਨ ਸ਼ ਯੂ  

ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ 27 ਭਈ (  )--- 

ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦੇ ਫਚਾਅ ਰਈ ਜਾਯੀ ਰ ਕਡਾਊਨ ਨੰੂ ਸਰੀ ਸਰੀ ਖਜ਼ਰਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸੈ। 
ਜ਼ਜਰੇ ਜ਼ਵੱਚ ਪੈਕਟਯੀਆਂ , ਜੰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਯ ਜਯੂਯੀ ਕੰਭਕਾਜ ਵਾਰੀਆਂ ੰਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਜ਼ਦੱਤੀ 
ਗਈ ਸੈ। ਯਿਗਾਯ ਜਨਯੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿੇਜ਼ਨੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿੰ ੀਰ ਕੱਤਯ ਸ਼ਿੀ ਯਾਸ ਰ ਜ਼ਤਵਾਯੀ ਦੇ ਜ਼ਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਘਯ-
ਘਯ ਯਿਗਾਯ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਰਾ ਯਿਗਾਯ ਅਤੇ ਕਾਯਫਾਯ , ਅੰਜ਼ਭਿਤਯ ਵੱਰੋਂ ਫੇਯ ਜਗਾਯ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਯਜਗਾਯ ਜ਼ਦਵਾਉਣ 
ਦੇ ਉਯਾਰੇ ਸ਼ ਯੂ ਕੀਤੇ ਗ ਸਨ। 

ਇ ਫੰਧੀ ਵਧੇਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ਼ਵਕਾ) ਸ਼ਿੀਭਤੀ ਰਵੀ ਚਧਯੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ 
ਯਿਗਾਯ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਯਿਗਾਯ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਕਯ ਯਸੇ ਭਜਦੂਯਾਂ ਰਈ 
https://forms.gle/ix.PfUWYXuw9yUnUm6  ਆਨਰਾਈਨ ਜ਼ਰੰਕ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੈ। ਜ਼ਜ ਜ਼ਰੰਕ ਉੱਤੇ 
ਭਜਦੂਯ ਖ ੱ ਦ ਨੰੂ ਯਜ਼ਜਟਯ ਕਯ ਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਫਊਯ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਵੱਰੋਂ ਵੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨਾਰ ੰਯਕ ਕਯਕੇ 
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਜ਼ਜਟਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇ ਿਕਾਯ ਜ਼ਜਸੜੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਪੈਕਟਯੀ ਭਾਰਕਾਂ ਜ਼ਨਯਭਾਣ ਕੰਭਾਂ 
ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਯਾਂ ਆਜ਼ਦ ਨੰੂ ਭਜਦੂਯਾਂ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਸੈ ਉਸ ਵੀ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ 
https://forms.gle/1oUei7VTdhrpDrMBA ਜ਼ਰੰਕ ਤੇ ਯਜ਼ਜਟਯ ਕਯਕੇ ਆਣੀ ਭੰਗ ਯਿਗਾਯ ਦਪਤਯ ਨੰੂ ਬੇਜ 
ਕਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਰਾ ਯਿਗਾਯ ਅਤੇ ਕਾਯਫਾਯ ਦੇ ਜ਼ਡਟੀ ਡਾਇਯੈਕਟਯ ਸ਼ਿੀ ਜਵੰਤ ਯਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਯਿਗਾਯ 
ਦਪਤਯ ਜ਼ਵੱਚ ਸਾਰ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵੱਚ ਫਜ਼ਰਕ ਡੀਜ਼ਰੰਗ ਫੰਦ ਸੈ ਅਤੇ ਫੇਯ ਜਗਾਯਾਂ ਦੀ ਭੱਦਦ ਰਈ ਸੈਰਰਾਈਨ ਨੰ 
99157-89068 ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੈ। ਜ ਵੀ ਿਾਯਥੀ ਜ਼ਕੇ ਵੀ ਤਯਾਂ ਦੀ ਕਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਾਰ ਕਯਨਾ ਚਾਸ ੰ ਦਾ ਸੈ 
ਉਸ ਇ ਨੰਫਯ ਤੇ ਕੰਭ ਵਾਰੇ ਜ਼ਦਨ ਵੇਯੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ੰਯਕ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ , ਨਾਰ ਸੀ ਵਟੱ 
ਭੈੇਜ ਬੇਜ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਿਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸੈ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਫਊਯ ਵੱਰੋਂ ਈ.ਭੇਰ ਆਈ 
dbeeamritsarhelp@gmail.com ਵੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ , ਯਿਗਾਯ ਅਤੇ ਵੈ ਯਿਗਾਯ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਕਈ ਵੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਰੈਣ ਜ਼ਸੱਤ ਉਯਕਤ ਈ.ਭੇਰ ਆਈ.ਡੀ ਤੇ ਈ.ਭੇਰ ਬੇਜੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸੈ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਵੈ 
ਯਿਗਾਯ/ਆਣਾ ਕੰਭ ਧੰਦਾ ਸ਼ ਯੂ ਕਯਨ ਦੇ ਚਾਸਵਾਨ ਿਾਯਥੀ ਰਨ ਰੈਣ ਫੰਧੀ 
https://forms.gle/ekkKVLuwCKiMFgLTA ਜ਼ਰੰਕ ਉਤੇ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਯਜ਼ਜਟਯ ਕਯਵਾ ਕਦੇ ਸਨ , ਤਾਂ ਜ 

https://forms.gle/ix.PfUWYXuw9yUnUm6
https://forms.gle/1oUei7VTdhrpDrMBA
mailto:dbeeamritsarhelp@gmail.com
https://forms.gle/ekkKVLuwCKiMFgLTA


ਜ਼ਫਊਯ ਵੱਰੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਰਨ ਰੈਣ ਜ਼ਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ। ੜੇ ਜ਼ਰਖੇ ਫੇਯ ਜਗਾਯ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ 
www.pgrkam.com ਤੇ ਯਜ਼ਜਟਯ ਕਯਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮਗਤਾ ਅਨ ਯ ਯਿਗਾਯ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਕੇ।  
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http://www.pgrkam.com/

