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ਸਸਚਨਨ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਨਜ਼ਜ਼ਲਕਨ
ਕਲਜ਼ਵਡ ਤਤ ਬਚਨਅ ਸਬਸਧਧ ਨਨਈ ਦਧਆਆ ਦਦ ਕਨਨਨਆ, ਹਤਅਰ ਕਕਟ ਸਲਸ ਨਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਨਗ ਵਲਤ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਅਡਵਨਇਜ਼ਰਧ ਜਨਰਧ
ਫਨਜ਼ਜ਼ਲਕਨ, 23 ਮਈ:
ਜ਼ਸਹਤ ਅਤਤ ਪਜ਼ਰਵਨਰ ਭਲਨਈ ਜ਼ਵਭਨਗ ਵਕਲਤ ਕਰਲਨਨ ਤਤ ਬਚਨਅ ਲਈ ਨਨਈ ਦਧਆਆ ਦਦ ਕਨਨਨਆ ਤਤ ਹਤਅਰ ਕਕਟ ਸਲਸ ਨਜ਼ ਲਈ ਸਫ਼ਨਈ ਤਤ
ਸਸਨਤਟਨਈਜਤਸ਼ਨ ਸਬਸਧਧ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਅਡਵਨਇਜ਼ਰਧ ਜਨਰਧ ਕਧਤਧ ਗਈ ਹਸ। ਇਸ ਸਬਸਧਧ ਜਨਣਕਨਰਧ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਮਸਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ ਸ਼. ਅਰਜ਼ਵਸਦ
ਪਨਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਸ ਨਤ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਨਈ ਦਧਆਆ ਦਦ ਕਨਨਨਆ ਅਤਤ ਹਤਅਰ ਕਕਟ ਸਲਸ ਨਜ਼ ਜ਼ਵਚ ਗਟਨਹਕ ਅਤਤ ਦਦ ਕਨਨਨਆ ਦਨ ਸਟਨਫ਼ ਬਹਦਤ ਕਰਧਬਧ
ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਦਤ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਨਨਲ ਕਰਲਨਨ ਵਨਇਰਸ ਫਸਲਣ ਦਨ ਖ਼ਤਰਨ ਵਧ ਜਨਆਦਨ ਹਸ, ਇਸਤ ਲਈ ਸਰਕਨਰ ਵਕਲਤ ਇਹਨਨਆ ਦਦ ਕਨਨਨਆ
ਲਈ ਸਫ਼ਨਈ ਤਤ ਸਸਨਤਟਨਈਜਤਸ਼ਨ ਸਬਸਧਧ ਇਹ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਅਡਵਨਇਜ਼ਰਧ ਜਨਰਧ ਕਧਤਧ ਗਈ ਹਸ।
ਸ਼. ਸਸਧਸ ਨਤ ਹਦਨਇਤ ਕਧਤਧ ਜ਼ਕ ਨਨਈ ਦਧਆਆ ਦਦ ਕਨਨਨਆ ਤਤ ਹਤਅਰ ਕਕਟ ਸਲਸ ਨ ਇਹ ਯਕਧਨਧ ਬਣਨਉਣ ਜ਼ਕ ਜਤਕਰ ਜ਼ਕਸਤ ਸਟਨਫ਼ ਮਮਬਰ ਨਸ ਸ
ਕਰਲਨਨ ਦਤ ਲਕਛਣ ਬਦਖ਼ਨਰ, ਸਦਕਕਧ ਖਸਘ ਜਨਆ ਸਨਹ ਲਸ ਣ ਜ਼ਵਕਚ ਤਕਲਧਫ਼ ਆਜ਼ਦ ਹਲਵਤ ਤਨਆ ਅਜ਼ਜਹਤ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਘਰ ਹਧ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਤ ਮਸਡਧਕਲ
ਸਲਨਹ ਲਈ ਜਨਵਤ ਅਤਤ ਅਜ਼ਜਹਤ ਲਕਛਣਨਆ ਵਨਲਤ ਗਟਨਹਕ ਨਸ ਸ ਵਧ ਅਟਮਡ ਨਨ ਕਧਤਨ ਜਨਵਤ। ਜ਼ਜਥਤ ਤਕਕ ਸਸਭਵ ਹਲਵਤ ਗਟਨਹਕ ਦਤ ਨਨਲ ਜ਼ਕਸਤ ਨਸ ਸ
ਆਉਣ ਦਧ ਆਜ਼ਗਆ ਨਨ ਜ਼ਦਕਤਧ ਜਨਵਤ ਅਤਤ ਮਨਜ਼ਲਕ ਇਹ ਵਧ ਯਕਧਨਧ ਬਣਨਵਤ ਜ਼ਕ ਦਦ ਕਨਨ ’ਤਤ ਵਨਧਸ ਇਕਕਠ ਨਨ ਹਲਵਤ।
ਇਹਨਨਆ ਦਦ ਕਨਨਨਆ ਦਤ ਮਨਜ਼ਲਕ ਅਤਤ ਸਟਨਫ਼ ਮਮਬਰਨਆ ਵਕਲਤ ਮਨਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਨ ਲਨਜ਼ਮਧ ਹਸ ਜਦਤ ਜ਼ਕ ਗਟਨਹਕ ਵਕਲਤ ਵਧ ਜ਼ਜਥਤ ਤਕਕ ਸਸਭਵ ਹਲਵਤ
ਮਨਸਕ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਨਵਤ। ਇਸਦਤ ਨਨਲ ਨਨਲ ਗਟਨਹਕ ਅਤਤ ਸਟਨਫ਼ ਦਤ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਸਮਮ ਕਰਲਨਨ ਦਧ ਰਲਕਥਨਮ ਸਬਸਧਧ ਸਮਮ ਸਮਮ
ਤਤ ਸਰਕਨਰ ਵਲਤ ਜਨਰਧ ਹਦਨਇਤਨਆ ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਵਨਰ ਵਨਰ ਹਕਥ ਧਲਣਨ,1 ਮਧਟਰ ਸਮਨਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਕਥਤਨ, ਜ਼ਛਕਕਦਤ-ਖਸਘਦਤ ਸਮਮ ਰਦਮਨਲ ਦਧ
ਵਰਤਤ, ਜ਼ਬਮਨਰਧ ਦਤ ਲਕਛਣਨਆ ਪਟਤਧ ਚਚਕਸਧ ਅਤਤ ਜਨਤਕ ਥਨਆਵਨਆ ’ਤਤ ਥਦਕਕਣ ਦਧ ਮਨਨਹਧ ਆਜ਼ਦ ਦਧ ਵਧ ਪਨਲਣਨ ਯਕਧਨਧ ਬਣਨਈ ਜਨਵਤ ।
ਦਦ ਕਨਨ ਮਨਲਕ ਵਕਲਤ ਗਟਨਹਕਨਆ ਨਸ ਸ ਜ਼ਡਜਧਟਲ ਪਤਮਮਟ ਲਈ ਵਕਧ ਤਤ ਵਕਧ ਪਟਤਜ਼ਰਤ ਕਧਤਨ ਜਨਵਤ ਅਤਤ ਜਤਕਰ ਨਕਦਧ ਲਈ ਜਨਆਦਧ ਹਸ ਤਨਆ
ਨਕਦਧ ਲਸ ਣ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਨਆ ਅਤਤ ਬਨਅਦ ਜ਼ਵਕਚ ਵਧ ਸਟਨਫ਼ ਤਤ ਗਟਨਹਕ ਵਕਲਤ ਹਕਥ ਸਸਨਤਟਨਈਜ਼ ਕਧਤਤ ਜਨਣਤ ।
ਦਦ ਕਨਨ ਦਤ ਆਮ ਵਰਤਤ ਵਨਲਤ ਖ਼ਤਤਰ ਨਸ ਸ ਹਰਤਕ 2-3 ਘਸਜ਼ਟਆਆ ਬਨਅਦ ਸਨਫ਼ ਕਧਤਨ ਜਨਵਤ ਅਤਤ ਫਰਸ਼ 1% ਸਲਡਧਅਮ
ਹਨਈਪਲਕਲਲ ਰਨਈਟ ਜਨਆ ਇਸ ਵਰਗਤ ਹਲਰ ਰਲਗਨਣਸ ਮਨਰਸ ਪਦਨਰਥ ਨਨਲ ਸਨਫ਼ ਕਧਤਧ ਜਨਵਤ । ਫਰਨਧਚਰ ਅਤਤ ਵਨਰ ਵਨਰ ਛਸ ਹਤ ਜਨਣ ਵਨਲਨ
ਸਮਨਨ ਵਨਰ ਵਨਰ ਸਸਨਤਟਨਈਜ਼ ਕਧਤਨ ਜਨਵਤ। ਕਮਚਧ, ਉਸਤਰਨ, ਕਸਘਤ ਅਤਤ ਸਟਨਈਜ਼ਲਸਗ ਉਪਕਰਨ ਆਜ਼ਦ ਹਰਤਕ ਵਰਤਤ ਤਤ ਬਨਅਦ 1%
ਸਲਡਧਅਮ ਹਨਈਪਲਕਲਲ ਰਨਈਟ ਨਨਲ ਸਨਫ਼ ਕਰਤ ਜਨਣ।ਜਨਮਨ, ਤਚਲਧਏ ਆਜ਼ਦ ਸਬਸਧਤ ਆਈਟਮਜ਼ ਸਨਫ਼ ਹਲਣ ਅਤਤ ਜ਼ਨਯਮਤ ਤਚਰ ਤਤ ਧਲਅ
ਲਈਆਆ ਜਨਣ ਅਤਤ ਇਕ ਤਤ ਵਕਧ ਗਟਨਹਕ ਲਈ ਇਹਨਨਆ ਦਧ ਵਨਰ ਵਨਰ ਵਰਤਤ ਨਨ ਕਧਤਧ ਜਨਵਤ।
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