
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਤਤ ਪਪਬਸਧਕਕ ਕਸਪਲਲਕਸ ਜ਼ਵਖਤ ਹਹਥਲਥ ਨਨ ਸ ਸਲਨਤਟਲਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਲਲਕਆਥ ਮਸ਼ਕਨਲਥ ਲਗਲਈਆਥ

ਕਲਜ਼ਵਡ-19      ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ ਉਪਰਲਲਲ

             ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਦਕ ਪਪਤਰਨਲ ਸਦਕਲ ਸਮਲਜ ਸਤਵਕ ਗਗਰਸ਼ਰਨ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਬਹਟਨ ਵਹਲਤ ਲਗਵਲਈਆਥ ਗਈਆਥ ਮਸ਼ਕਨਲਥ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 30 ਅਪਪਲਲ

  ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਸ.              ਕਗਲਜਕਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਦਕ ਪਪਤਰਨਲ ਸਦਕਲ ਸਮਲਜ ਸਤਵਕ ਗਗਰਸ਼ਰਨ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਬਹਟਨ ਵਹਲਤ ਜ਼ਤਆਰ
              ਕਰਵਲਈਆਥ ਹਹਥਲਥ ਨਨ ਸ ਸਲਨਤਟਲਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਲਲਕਆਥ ਦਲ ਮਸ਼ਕਨਲਥ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਕ ਕਸਪਲਲਕਸ   ਜ਼ਵਖਤ

 ਲਗਲਈਆਥ ਗਈਆਥ                  । ਇਸ ਮਮਕਤ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਲਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ
  ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ ਉਪਰਲਲਲ ਹਲ,              ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਹਸਪਤਲਲ ਅਤਤ ਪਪਬਸਧਕਕ ਕਸਪਲਲਕਸ ਜ਼ਵਖਤ ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਲਲਕ ਆਪਣਤ ਹਹਥਲਥ ਨਨ ਸ
            ਸਲਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਦਕ ਬਲਤਲ ਨਨ ਸ ਜ਼ਬਨਲਥ ਹਹਥ ਲਲਇਆਥ ਸਮਖਤ ਢਸਗ ਨਲਲ ਸਲਨਕਟਲਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗਤ।

                   ਵਰਨਣਯਲਗ ਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਮਸ਼ਕਨਲਥ ਜ਼ਬਨਲਥ ਹਹਥ ਲਗਲਏ ਹਕ ਹਹਥਲਥ ਨਨ ਸ ਸਲਨਤਟਲਈਜ਼ ਕਰਦਕਆਥ ਹਨ ਤਤ ਇਹ ਪਲਰਲਥ ਨਲਲ ਚਲਲਈਆਥ
 ਜਲਥਦਕਆਥ  ਹਨ           । ਇਸ ਤਰਲਲਥ ਜ਼ਜਥਤ ਹਹਥਲਥ ਨਨ ਸ ਸਲਨਤਟਲਈਜ਼ ਕਕਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ  ਹਲ,         ਉਥਤ ਹਕ ਵਲਰ ਵਲਰ ਸਲਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਦਕ ਬਲਤਲ ਨਨ ਸ

              ਹਹਥ ਨਲ ਲਹਗਣ ਕਰ ਕਤ ਜ਼ਕਸਤ ਵਕ ਤਰਲਲਥ ਦਕ ਇਨਫਲਕਸ਼ਨ ਤਤ ਵਕ ਬਚਲਅ ਹਗਸਦਲ  ਹਲ।

ਸ.                     ਨਲਗਰਲ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਲਕ ਜ਼ਹਹਤ ਜ਼ਵਹਚ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ ਇਹ ਉਪਰਲਲਲ ਹਲਰਨਲਥ ਲਈ ਵਕ ਪਪਤਰਨਲ ਸਰਲਤ ਹਲ ਅਤਤ ਇਸ ਤਤ ਹਲਰਨਲਥ
     ਨਨ ਸ ਵਕ ਸਤਧ ਲਲਣਕ ਚਲਹਕਦਕ ਹਲ                 । ਉਨਲਲਥ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਲਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਹਲਤ ਵਹਡਤ ਪਹਧਰ

’                    ਤਤ ਉਪਰਲਲਤ ਕਕਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ ਅਤਤ ਇਸ ਜ਼ਵਹਚ ਸਮਲਜ ਸਤਵਕ ਸਸਸਥਲਵਲਥ ਵਹਲਤ ਵਕ ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ
            ਹਲ। ਉਨਲਲਥ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਦਕਆਥ ਹਦਲਇਤਲਥ ਦਕ ਪਲਲਣਲ ਕਰਦਤ ਹਲਏ ਆਪਣਤ   ਆਪ       ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲ ਕਤ   ਰਹਖਣਲ

 ਚਲਹਕਦਲ ਹਲ।

    ਇਸ ਮਮਕਤ ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)             ਸ਼ਪਕ ਜਸਪਪਕਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਰਤਕ ਜ਼ਵਅਕਤਕ ਜ਼ਨਯਮਤਲਥ ਮਗਤਲਬਕ ਅਜ਼ਤ ਜ਼ਰਨਰਕ
          ਕਸਮ ਲਈ ਹਕ ਘਰ ਤਤ ਬਲਹਰ ਆਵਤ ਤਤ ਮਲਸਕ ਜ਼ਰਨਰ ਲਲਵਤ    । ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਤ.     ਅਗਰਵਲਲ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸ. 

            ਗਗਰਸ਼ਰਨ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਬਹਟਨ ਵਹਲਤ ਇਹ ਹਹਡ ਸਲਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ਕਨਲਥ ਹਸਪਤਲਲ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਕ     ਕਸਪਲਲਕਸ ਜ਼ਵਖਤ ਲਗਵਲਉਣਕਆਥ
  ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ ਉਪਰਲਲਲ ਹਲ।

     ਇਸ ਮਮਕਤ ਸਕਨਕਅਰ ਮਲਡਕਕਲ ਅਫਸਰ ਡਲ.  ਕਗਲਦਕਪ ਜ਼ਸਸਘ,    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਟਕਕਲਕਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਲ.  ਪਪਸ਼ਲਤਮ ਦਲਸ,  ਜ਼ਡਪਟਕ ਮਲਡਕਕਲ
 ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਡਲ.  ਜਗਦਕਸ਼ ਜ਼ਸਸਘ,    ਸਹਲਇਕ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਸਵਪਨਜਕਤ ਕਮਰ,   ਮਲਡਕਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਲ.   ਕਮਲਦਕਪ ਜ਼ਸਸਘ

    ਤਤ ਹਲਰ ਸਟਲਫ਼ ਹਲਜ਼ਰ ਸਕ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

              ਕਲਰਲਨਲ ਕਲਰਨ ਜ਼ਵਦਦਸ਼ਲਸ਼ ਤਦ ਦਦਸ਼ ਦਦ ਬਲਹਰਲਦ ਸਸਜ਼ਬਆਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਦ ਪਸਜਲਬਬਆਸ਼ ਲਈ ਸਸਟਰਲਲਈਜ਼ਡ ਜ਼ਲਸਕ ਜਲਰਬ

http://covidhelp.punjab.gov.in/ '       ਤਦ ਭਜ਼ਰਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ ਬਦਨਤਬ ਫਲਰਮ

           ਜ਼ਜਹੜਦ ਲਲਕ ਪਜ਼ਹਲਲਸ਼ ਹਬ ਆਪਣਬ ਸਸਚਨਲ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਸ਼ ਨਸ ਸ ਦਦ ਚਚਵਕਦ ਹਨ,     ਉਹ ਇਹ ਫਲਰਮ ਨਲ ਭਰਨ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 30 ਅਪਪਹਲ

      ਕਲਰਲਨਲ ਕਲਰਨ ਜ਼ਵਦਦਸ਼ਲਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਦ ਦਦਸ਼ ਵਲਸਬਆਸ਼/             ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਬਆਸ਼ ਅਤਦ ਦਦਸ਼ ਦਦ ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਸਜ਼ਬਆਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਦ ਪਸਜਲਬਬਆਸ਼ ਦਬ ਵਲਪਸਬ
     ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਦ ਸਸਟਰਲਲਈਜ਼ਡ ਜ਼ਲਸਕ http://covidhelp.punjab.gov.in/    ਜਲਰਬ ਕਬਤਲ ਹਹ,  ਜ਼ਜਸ '  ਤਦ
           ਕਜ਼ਲਕ ਕਰ ਕਦ ਬਦਨਤਬ ਫਲਰਮ ਭਰ ਕਦ ਸਬਜ਼ਮਟ ਕਬਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ।

                 ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਬ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਸ਼ ਵਧਬਕ ਜ਼ਡਪਟਬ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਕਮ ਨਲਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਸਟਰਲਲ ਸਪਬ ਜਸਪਪਬਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਜਹੜਦ
            ਲਲਕ ਆਪਣਦ ਬਲਰਦ ਜਲਣਕਲਰਬ ਪਜ਼ਹਲਲਸ਼ ਹਬ ਆਪਲ ਆਪਣਦ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਸ਼ ਨਸ ਸ ਦਦ ਚਚਵਕਦ ਹਨ,         ਉਨਲਲਸ਼ ਨਸ ਸ ਇਹ ਫਲਰਮ ਭਰਨ ਦਬ ਲਲੜ ਨਹਹ ਹਹ  ।
                     ਉਨਲਲਸ਼ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਤਤ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਦਦ ਚਲਹਵਲਨ ਵਬ ਇਸ ਜ਼ਲਸਕ ਦਬ ਵਰਤਤ ਕਰਦਦ ਹਲਏ ਇਹ ਫਲਰਮ ਭਰ ਸਕਦਦ ਹਨ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

                 ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਭਭਜਜਆਆ ਜ਼ਵਸ਼ਭਸ਼ ਬਵਸਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਤਖ਼ਤ ਸਸਜ ਹਜ਼ਲਰ ਸਲਜ਼ਹਬ
 ਤਲ ਪਰਤਭ

             ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਜ ਸਸਪਲ ਲਲਣ ਉਪਰਸਤ ਗਗਰਦਗਆਰਲ ਸਸਜ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਜ ਸਰਲਆ ਜ਼ਵਖਭ ਕਜਤਭ ਇਕਲਆਤਵਲਸ

         ਸ਼ਰਧਲਲਲਆਆ ਨਲ ਸ ਮਗਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈਆਆ ਜਲ ਰਹਜਆਆ ਨਭ ਸਲਰਜਆਆ ਲਲੜੜਦਜਆਆ ਸਹਲਲਤਲਆ

     ਸ਼ਰਧਲਲਲਆਆ ਵਵਲਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ

  ਬਜਤਭ ਜ਼ਦਨ ਕਲਟਲ,           ਰਲਜਸਥਲਨ ਤਲ ਪਰਤਭ ਮਸਡਜ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਦਭ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਜ ਦਜ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਆਈ ਨਲਗਭਜ਼ਟਵ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 30 ਅਪਸਲਲ

               ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਭਭਜਜਆਆ ਜ਼ਵਸ਼ਭਸ਼ ਬਵਸਲਆ ਰਲਹੜ ਤਖ਼ਤ ਸਸਜ ਹਜ਼ਲਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਭ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ 13   ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ
   ਸਲਜ਼ਹਬ ਪਗਵਜ ਗਏ ਹਨ                 । ਬਜਤਜ ਦਭਰ ਰਲਤ ਜ਼ਸਵਧਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਪਗਵਜਭ ਇਨਲਲਆ ਸ਼ਰਧਲਲਲਆਆ ਦਜ ਸਭ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਮਲਡਜਕਲ ਜਲਆਚ

                  ਕਰ ਕਭ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਜ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ। ਉਸ ਉਪਰਸਤ ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਸ ਖਲਣਲ ਮਗਹਵਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤਭ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਦਦਰਲਨ
              ਲਲੜੜਦਲ ਸਲਰਲ ਸਮਲਨ ਦਭ ਕਭ ਗਗਰਦਗਆਰਲ ਸਸਜ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਜ ਸਰਲਆ ਜ਼ਵਖਭ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਜਤਲ ਜ਼ਗਆ।

 
                  ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਜ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸਜਮਤਜ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਦਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਭ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਗਵਲ ਯਕਜਨਜ ਬਣਲਈ ਗਈ ਹਲ

         ਜ਼ਕ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਦਦਰਲਨ ਇਨਲਲਆ ਸ਼ਰਧਲਲਲਆਆ ਨਲ ਸ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਲ ਆਵਭ         । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ ਸ਼ਰਧਲਲਲਆਆ ਦਭ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
                 ਹਸਪਤਲਲ ਪਗਗਵਜਣ ਤਲ ਲਲ ਕਭ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਜਤਭ ਜਲਣ ਤਵਕ ਅਤਭ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਜ ਸਲਰਜਆਆ

                 ਸਲਵਧਲਨਜਆਆ ਦਜ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਜਨਜ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਜ ਹਲ। ਉਨਲਲਆ ਨਲਲ ਹਜ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਜਤਭ ਜ਼ਦਨ ਕਲਟਲ, ਰਲਜਸਥਲਨ
            ਤਲ ਪਰਤਭ ਮਸਡਜ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਦਭ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਜ ਦਜ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਜ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਲਗਭਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹਲ।

                     ਇਸ ਮਦਕਭ ਤਖ਼ਤ ਸਸਜ ਹਜ਼ਲਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਲ ਪਰਤਭ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਰਉਣਲ ਨਜਵਲਆ ਦਭ ਰਜ਼ਹਣ ਵਲਲਭ ਗਗਰਪਸਜਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਭ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸਸਜ
            ਹਜ਼ਲਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹਲਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਲਦਕਡਲਊਨ ਹਲਣ ਕਲਰਨ ਜ਼ਪਛਲਭ ਕਰਜਬ 01        ਮਹਜਨਭ ਤਲ ਵਵਧ ਸਮਮ ਤਲ ਉਥਭ ਹਜ ਰਗਕਭ

 ਹਲਏ ਸਨ             । ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਵਸ਼ਭਸ਼ ਬਵਸਲਆ ਭਭਜਣ ਸਦਕਲ ਉਹ ਵਲਪਸ ਪਗਵਜ ਸਕਭ ਹਨ,       ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਉਹ ਮਗਵਖ ਮਸਤਰਜ ਕਲਪਟਨ
    ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਭ ਧਸਨਵਲਦਜ ਹਨ                । ਇਸ ਤਰਲਲਆ ਜ਼ਪਸਡ ਖਗਸਮਣਲ ਦਭ ਅਮਰਜਜਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਭ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਭ ਬਹਗਤ

 ਧਸਨਵਲਦਜ ਹਨ,           ਜ਼ਜਸ ਨਭ ਇਹ ਉਪਰਲਲਲ ਕਰ ਕਭ ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਸ ਵਲਪਸ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਹਲ।
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