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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਨ ਦਦ ਕਲਨਲਨ ਦਦ ਸਫਲਈ ਅਤਨ ਸਵਵਛਤਲ ਰਵਖਣ ਸਬਸਧਦ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦ ਨਵਵ ਅਡਵਲਈਜ਼ਰਦ
ਬਰਨਲਲਲ, 2 ਮਈ
ਪਸਜਲਬ ਦਨ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤਨ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਨ ਦਦ ਕਲਨਲਨ, ਦਦ ਕਲਨਦਲਰਲਨ ਤਨ ਇਨਲ ਲਨ ਦਦ ਕਲਨਲਨ ਜ਼ਵਚ ਸਨਵਲ
ਜ਼ਨਭਲ ਰਹਨ ਕਰਮਚਲਰਦਆਨ ਦਦ ਸਫਲਈ ਅਤਨ ਸਵਵਛਤਲ ਬਣਲਈ ਰਵਖਣ ਲਈ ਨਵਵ ਅਡਵਲਈਜ਼ਰਦ ਜਲਰਦ
ਕਦਤਦ ਹਹ।
ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਸਰਕਲਰਦ ਬਦਲਲਰਨ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ
ਲਈ ਜਨ ਜ਼ਹਵਤ ਜ਼ਵਵਚ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਲਲ ਕਲਨ ਦਦ ਖਵੁਦਲਲਦ ਆਵਲਜਲਈ ’ਤਨ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਹਦ
ਪਲਬਸਦਦਆਨ ਲਗਲਈਆਨ ਗਈਆਨ ਹਨ, ਪਰ ਕਦ ਝ ਸ਼ਰਤਲਨ ’ਤਨ ਕਦ ਝ ਕਸਮ ਜਲਰਦ ਰਵਖਣ ਨਨ ਸ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਵਤਦ ਹਹ,
ਪਰ ਇਸ ਦਦਰਲ ਦਦ ਕਲਨਲਨ ’ਤਨ ਲਲ ੜਵਦਦਆਨ ਸਲਵਧਲਨਦਆਨ ਵਰਤਣਦਆਨ ਜ਼ਰਨਰਦ ਹਨ।
ਇਸ ਅਡਵਲਈਜ਼ਰਦ ਅਨਦ ਸਲਰ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰਲਨ ਨਨ ਸ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਨਦਦ ਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰਲਨ / ਉਨਲ ਲਨ ਦਨ
ਕਜ਼ਰਸਜ਼ਦਆਨ ਅਤਨ ਆਉਣ ਵਲਲਨ ਗਲਹਕਲਨ ਲਈ ਪਹਰਲਨ ਨਲਲ ਚਵਲਣ ਵਲਲਦਆਨ ਹਵਥ ਧਲਣ ਵਲਲਦਆਨ ਮਸ਼ਦਨਲਨ
ਸਥਲਪਤ ਕਰਨ। ਵਲਰਦ ਵਲਰਦ ਹਵਥ ਧਲਣ ਲਈ ਇਨਲ ਲਨ ਹਵਥ ਧਲਣ ਵਲਲਦਆਨ ਮਸਦਨਲਨ ਦਨ ਅਵਗਨ ਗਲਲ ਚਵਕਰ
ਲਗਲਏ ਜਲਣ ਤਲਨ ਜਲ ਸਮਲਜਕ ਦਨ ਰਦ ਦਨ ਜ਼ਨਯਮਲਨ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਵਟਲ ਘਵਟ 1 ਮਦਟਰ ਦਦ ਦਨ ਰਦ
ਬਰਕਰਲਰ ਰਵਖਦ ਜਲਵਨ।
ਇਹ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ ਜ਼ਕ ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ ਹਥਨਲਦ ਅਤਨ ਹਵਥ ਦਨ ਜ਼ਪਛਲਨ ਪਲਸਨ ਤਨ ਹਥਨਲਦ ਨਲਲ ਹਦਲਦ ਹਦਲਦ
ਮਲਲ ਅਤਨ ਉਗਲਲਨ ਤਨ ਅਸਗਨਠਨ ਦਨ ਜ਼ਵਚਕਲਰ ਵਲਲਦ ਥਲਨ ਅਤਨ ਗਦਵਟਲਨ ਨਨ ਸ ਘਵਟਲ ਘਵਟ 40 ਸਹਜ਼ਕਸਡ ਲਈ ਸਲਬਣ
ਨਲਲ ਧਲਇਆ ਜਲਵਨ। ਇਸਦਨ ਨਲਲ ਹਦ ਹਰ 2 ਘਸਟਨ ਬਲਅਦ ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ ਧਲਣ ਦਦ ਜ਼ਸਫਲਰਸ਼ ਕਦਤਦ ਜਲਨਦਦ ਹਹ।
ਇਸਨ ਤਰਲਲਨ ਅਡਵਲਈਜ਼ਰਦ ਦਵਸਦਦ ਹਹ ਜ਼ਕ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰਲਨ/ਵਰਕਰਲਨ ਅਤਨ ਗਗਲਹਕਲਨ ਲਈ ਦਦ ਕਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਪਗਵਨਸ਼
ਸਥਲਨ ਤਨ ਹਵਥ ਸਲਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਕਲਹਲ ਯਦਕਤ ਹਹਡ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ਰ (ਘਵਟ-ਲ ਘਵਟ 70 ਪਗਤਦਸ਼ਤ
ਇਥਲਈਲ ਅਲਕਲਹਲ ਵਲਲਲ) ਦਲ ਪਗਬਸਧ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਸਮਮ-ਸਮਮ ਤਨ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ਰਲਨ ਨਨ ਸ ਰਦ-ਜ਼ਫਲ ਕਦਤਲ
ਜਲਵਨ ਜਲਨ ਬਦਜ਼ਲਆ ਜਲਵਨ। ਘਵਟਲ-ਘਵਟ 3 ਐਮਐਲ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ਰ (ਲਗਭਗ 2 ਵਲਰ ਦਬਲ ਕਨ ਕਵਢ)
ਲ
ਸਦਵਕਨ ਹਵਥਲਨ ਤਨ ਲਗਲਓ ਅਤਨ ਘਵਟਲ-ਘਵਟ 30 ਸਹਜ਼ਕਸਡ ਤਵਕ ਮਲ ਕਨ ਹਵਥ ਧਲਤਨ ਜਲਣ।
ਅਡਵਲਈਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਦਵਤਨ ਹਲਰ ਮਹਵਤਵਪਨਰਣ ਨਦ ਕਜ਼ਤਆਨ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਵਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਜ਼ਕ ਹਰਨਕ ਨਨ ਸ ਹਵਥ
ਸਲਫ ਕਰਨਨ ਚਲਹਦਦਨ ਹਨ ਜਲਨ ਹਵਥ ਧਲਣਨ ਚਲਹਦਦਨ ਹਨ ਭਲਵਮ ਹਵਥ ਸਲਫ ਜ਼ਦਖਲਈ ਦਨ ਰਹਨ ਹਲਣ । ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ ਜਲਨ
ਤਲਨ ਸਵਵਛ ਬਣਲਇਆ ਜਲਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ ਜਲਨ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਧਲਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਅਤਨ ਉਹਨਲਨ ਦਨ
ਕਰਮਚਲਰਦਆਨ ਨਨ ਸ ਹਰ ਵਨਲਨ ਕਵਪੜਨ ਦਲ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ, ਮਤਲਬ (ਘਰਤ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮਮ ਤਤ
ਲਹ ਕਨ ਦਦ ਬਲਰ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਤਕ)। ਮਲਸਕ ਨਨ ਸ ਇਸ ਢਸਗ ਨਲਲ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਲਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ
ਜ਼ਕ ਇਹ ਨਵਕ ਦਨ ਨਲਲ ਨਲਲ ਮਨਸਹ ਨਨ ਸ ਪਨਰਦ ਤਰਲਲਨ ਢਜ਼ਕਆ ਹਲਵਨ।ਵਰਤਤ ਤਤ ਬਲਅਦ ਕਵਪੜਨ ਦਨ ਮਲਸਕ ਨਨ ਸ ਰਲਜ਼
ਸਲਬਣ ਅਤਨ ਪਲਣਦ ਨਲਲ ਧਲਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰਲਨ ਅਤਨ ਉਨਲ ਲਨ ਦਨ ਵਰਕਰਲਨ ਨਨ ਸ ਇਵਕ ਦਨ ਜਨ ਨਨ ਸ
ਵਧਲਈ ਦਨਣ ਲਈ ਹਵਥ ਜ਼ਮਲਲਉਣ ਜਲਨ ਜਵਫਦ ਨਹਵ ਪਲਉਣਦ ਚਲਹਦਦਦ।
ਬਦਲਲਰਨ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਸਲਜ਼ਰਆਨ ਨਨ ਸ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਦ ਗਈ ਹਹ ਜ਼ਕ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨ ਰਦ ਦਨ
ਜ਼ਨਯਮਲਨ ਦਦ ਸਖਤਦ ਨਲਲ ਪਲਲਣਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ ਅਤਨ ਹਰ ਸਮਮ ਇਵਕ ਦਨ ਜਨ ਤਤ ਘਵਟਲ-ਘਵਟ 1 ਮਦਟਰ ਦਦ
ਦਨ ਰਦ ਬਣਲ ਕਨ ਰਵਖਦ ਜਲਵਨ ।ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਅਤਨ ਉਸਦਨ ਵਰਕਰਲਨ ਨਨ ਸ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਨ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਬਨਲਨ ਵਜਲ
ਤਤ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਵਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਲ ਘਦਸਮਣ ।ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਅਤਨ ਉਸਦਨ ਵਰਕਰ ਚਲਹ ਤਨ ਲਸਚ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਕਸਨ
ਵਦ ਖਲਣ-ਪਦਣ ਦਦ ਵਸਤਨ ਨਨ ਸ ਛਨ ਹਣ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਆਪਣਨ ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਤਰਦਕਨ ਨਲਲ
ਧਲਵਲ/ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ ਕਰਲ। ਇਵਕ-ਦਨ ਜਨ ਨਲਲ ਖਲਣਲ ਅਤਨ ਭਲਨਜ਼ਡਆਨ ਨਨ ਸ ਸਲਨਝਲ ਨਲ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ
ਅਤਨ ਉਸਦਨ ਵਰਕਰਲਨ ਵਵਲਤ ਦਦ ਕਲਨ/ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਵਵਚ ਧਨਮਰਪਲਨ ਜਲਨ ਤਸਬਲਕਨ ਆਧਲਜ਼ਰਤ ਚਦਜ਼ਲਨ ਜ਼ਜਵਮ
ਜ਼ਕ ਗਦਟਕਲ, ਪਲਨ ਮਸਲਲਲ ਆਜ਼ਦ ਦਲ ਸਨਵਨ ਨਲ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਜਨਕਰ ਜ਼ਕਸਨ ਵਦ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ / ਵਰਕਰ ਨਨ ਸ
ਖਸਘ/ਜ਼ਛਵਕਲਨ ਆ ਰਹਦਆਨ ਹਨ ਤਲਨ ਰਦਮਲਲ ਨਲਲ ਮਨਸਹ ਤਨ ਨਵਕ ਨਨ ਸ ਢਵਜ਼ਕਆ ਜਲਵਨ, ਜ਼ਜਸ ਨਨ ਸ ਆਪਣਦ
ਜਨਬ/ਪਰਸ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਨ ਅਤਨ ਇਸ ਰਦਮਲਲ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਨ ਹਲਰ ਵਸਤਨ ਦਨ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਵਚ ਨਲ ਆਉਣ
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ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਨ।ਜਨਕਰ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ / ਵਰਕਰ ਕਲਲ ਰਦਮਲਲ ਨਹਵ ਹਹ ਤਲਨ ਆਪਣਨ ਮਨਸਹ ਤਨ ਨਵਕ ਨਨ ਸ ਆਪਣਦ
ਕਨ ਹਣਦ ਨਲਲ ਢਕਲ। ਉਪਰਲਕਤ ਦਲਵਲਨ ਮਲਮਜ਼ਲਆਨ ਜ਼ਵਵਚ ਆਪਣਨ ਹਵਥ ਜਲਨ ਖਸਘ/ਜ਼ਛਵਕਲਨ ਦਨ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਵਚ
ਆਏ ਹਲਰ ਜ਼ਹਵਜ਼ਸਆਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਢਸਗ ਨਲਲ ਧਲਤਲ ਜਲਨ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ / ਵਰਕਰ
ਆਪਣਨ ਜ਼ਚਹਰਨ, ਮਨਸਹ, ਨਵਕ, ਅਵਖਲਨ ਨਨ ਸ ਹਵਥਲਨ ਨਲਲ ਨਲ ਛਨ ਹਲ।ਖਦਵਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਨਲ ਥਦਵਕਲ ਅਤਨ ਜ਼ਰਨਰਤ ਪਹਣ ਤਨ
ਦਦ ਕਲਨ / ਜਨਤਕ ਟਲਇਲਟ ਦਨ ਵਲਸ਼ਬਨਸਨ ਦਦ ਵਰਤਤ ਕਰਲ, ਜ਼ਜਸ ਨਨ ਸ ਬਲਅਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਢਸਗ ਨਲਲ
ਸਲਫ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ / ਵਰਕਰਲਨ ਵਵਲਤ ਜ਼ਕਸਨ ਵਦ ਪਗਕਲਰ ਦਲ ਕਲਈ ਵਦ ਜਨਤਕ, ਧਲਰਜ਼ਮਕ,
ਰਲਜਨਦਜ਼ਤਕ ਆਜ਼ਦ ਇਕਵਠ ਨਲ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ / ਵਰਕਰਲਨ ਵਵਲਤ ਜ਼ਬਨਲਨ ਜ਼ਕਸਨ ਪਦਖ਼ਤਲ ਜਲਣਕਲਰਦ
ਤਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਬਲਰਨ ਗਵਲਲਨ/ਅਫ਼ਵਲਹਲਨ ਨਲ ਫਹਲਲਈਆਨ ਜਲਣ। ਮਹਨਨਜਮਹਟ ਵਵਲਤ ਮਦਲਲਜਮਲਨ ਨਨ ਸ ਸਹਦ ਤਨ
ਪਦਖ਼ਤਲ ਜਲਣਕਲਰਦ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਬਣਲਈ ਗਈ ਕਲਵਲ ਐਪ ਡਲਊਨਲਲ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਗਨਜ਼ਰਤ
ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।
ਦਦ ਕਲਨਲਨ ਦਦ ਸਲਫ਼-ਸਫ਼ਲਈ ਲਈ ਇਹ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਨਦਦ ਹਹ ਜ਼ਕ ਅਸਦਰਨਨਦ ਸਥਲਨ ਨਨ ਸ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸ਼ਲਮ ਵਨਲਨ
ਦਦ ਕਲਨ ਨਨ ਸ ਵਧਲਉਣ/ਬਸਦ ਕਰਨ ਸਮਮ ਜਲਨ ਸਵਨਰਨ ਦਦ ਕਲਨ ਖਲਲਣ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਸਲਫ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਜਨਕਰ
ਕਲਈ ਵਦ ਸਜ਼ਤਹ ਤਨ ਗਸਦਗਦ ਜ਼ਦਖਲਈ ਜ਼ਦਸਦਦ ਹਹ ਤਲਨ ਇਸ ਨਨ ਸ ਸਲਬਣ ਤਨ ਪਲਣਦ ਨਲਲ ਧਲਣ ਤਤ ਬਲਅਦ
ਜ਼ਡਸਇਨਫਹਕਟ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਵਰਕਰ/ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਵਵਲਤ ਸਫ਼ਲਈ ਕਰਨ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਜ਼ਡਸਪਲਜ਼ਨਬਲ ਰਬੜ
ਬਨਟ, ਦਸਤਲਨਨ (ਹਹਵਦ ਜ਼ਡਊਟਦ), ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਲਵਨ।ਸਲਫ਼ ਸਥਲਨਲਨ ਤਤ ਸਫ਼ਲਈ ਸ਼ਦਰਨ ਕਰਕਨ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ
ਗਸਦਗਦ ਵਲਲਨ ਖਨਤਰਲਨ ਵਵਲ ਨਨ ਸ ਸਫ਼ਲਈ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ।ਸਲਰਨ ਅਸਦਰਨਨਦ ਖਨਤਰ ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਸ਼ਹਲਵਸ, ਰਲਹ,
ਸਟਲਰਨਜ ਖਨਤਰ, ਗਲਦਲਮ, ਬਨਸਮਹਟ ਆਜ਼ਦ ਨਨ ਸ 1 ਪਗਤਦਸ਼ਤ ਸਲਡਦਅਮ ਹਲਈਪਲਕਲਲਲਰਲਈਟ ਨਲਲ ਜਲਨ ਮਲਰਜ਼ਕਟ
ਜ਼ਵਵਚ ਉਪਲਬਵਧ ਇਸ ਬਰਲਬਰ ਦਨ ਹਲਰ ਸਫ਼ਲਈ ਪਗਲਡਕਟ ਨਲਲ ਜ਼ਡਸਇਨਫਹਕਟ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ
ਛਨ ਹਣ ਵਲਲਦਆਨ ਵਸਤਨ ਆਨ ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਪਬਜ਼ਲਕ ਕਲਉਟਰ, ਇਸਟਰਕਲਮ ਜ਼ਸਸਟਮ, ਟਹਲਦਫਲਨ,
ਜ਼ਪਗਸਟਰ/ਸਕਹਨਰ ਅਤਨ ਹਲਰ ਮਸ਼ਦਨਲਨ, ਹਹਡਰਨਲ/ ਹਹਡਲ ਨਨ ਸ ਰਲਜ਼ਲਨਲ 2 ਵਲਰ ਸਲਡਦਅਮ ਹਲਈਪਲਕਲਲਲਰਲਈਟ
ਸਲਜ਼ਲਉਸ਼ਨ (1 ਪਗਤਦਸ਼ਤ ) ਦਨ ਜ਼ਗਵਲਨ ਕਵਪੜਨ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਆਮ ਤਦਰ ਤਨ ਛਨ ਹਦਆਨ ਜਲਣ
ਵਲਲਦਆਨ ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਮਨਜ਼ ਦਦ ਉਪਰਲਦ ਸਜ਼ਤਹ, ਕਦ ਰਸਦਆਨ ਦਨ ਹਹਡਲ, ਪਹਨ, ਡਲਇਰਦ, ਫਲਈਲਲਨ, ਕਦਬਲਰਡ, ਮਲਊਸ, ਮਲਊਸ ਪਹਡ, ਚਲਹ ਕਲਫਦ ਵਲਲਦ ਮਸ਼ਦਨ ਆਜ਼ਦ ਦਦ ਖ਼ਲਸ ਤਦਰ ਤਨ ਸਫ਼ਲਈ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ।
ਧਲਤਨ ਦਦਆਨ ਵਸਤਨ ਆਨ ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਦਰਵਲਜ਼ਜਆਨ ਦਨ ਹਹਡਲ, ਜ਼ਸਕਉਜ਼ਰਟਦ ਲਲ ਕ (ਜ਼ਜ਼ਸਦਰਨ), ਚਲਬਦਆਨ ਆਜ਼ਦ
ਨਨ ਸ ਸਲਫ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਜਲ ਚਦਜ਼ਲਨ/ਸਜ਼ਤਹਲਨ ਨਨ ਸ ਬਲਦਚ ਪਲਊਡਰ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਨਹਵ ਕਦਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ, ਉਨਲਨ
ਨਨ ਸ 70 ਪਗਤਦਸ਼ਤ ਅਲਕਲਹਲ ਵਲਲਨ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ਰ/ਪਗਲਡਕਟ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।ਸਲਫ਼-ਸਫ਼ਲਈ ਲਈ
ਵਰਤਨ ਗਏ ਸਮਲਨ ਨਨ ਸ ਵਦ ਇਸਤਨਮਲਲ ਤਤ ਬਲਅਦ ਸਦਰਵਜ਼ਖਅਤ ਢਸਗ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਕਰਲ।ਸਫਲਈ ਦਦਰਲਨ
ਸਦਰਵਜ਼ਖਆ ਲਈ ਪਜ਼ਹਨਨ ਗਏ ਪਗਲਟਹਕਜ਼ਟਵ ਜ਼ਗਅਰ ਨਨ ਸ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਢਸਗ ਨਲਲ ਨਸ਼ਟ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।ਇਸਦਨ ਨਲਲ
ਹਦ ਸਲਰਨ ਵਰਕਰਲਨ ਨਨ ਸ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਨ ਕਸਮ ਕਰਨ ਦਨ ਸਥਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਡਸਇਨਫਹਕਜ਼ਟਸਗ ਵਲਈਪ
ਜਲਨ ਕਵਪੜਨ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਕਰਨ ਅਤਨ ਇਵਕ ਦਨ ਜਨ ਤਤ ਇਵਕ ਸਦਟ ਛਵਡ ਕਨ ਬਹਠਣ, ਜਨਕਰ ਸਸਭਵ ਹਲਵਨ ਤਲਨ 2
ਸਦਟਲਨ ਛਵਡ ਕਨ ਬਹਠਣ।ਇਸਨ ਤਰਲਲਨ ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਜ਼ਕ ਅਸਦਰਨਨਦ ਖਨਤਰ ਦਨ ਮਦਕਲਬਲਨ
ਬਲਹਰਦ ਖਨਤਰਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਹਵਲ ਦਨ ਵਹਲਅ ਅਤਨ ਧਦਵਪ ਦਨ ਕਲਰਣ ਖ਼ਤਰਲ ਘਵਟ ਹਹ। ਇਨਲਨ ਖਨਤਰਲਨ ਦਦ ਸਲਫ਼
ਸਫ਼ਲਈ ਅਤਨ ਜ਼ਡਸਇਨਫਹਕਸ਼ਨ ਪਗਜ਼ਕਆ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਛਨ ਹਦਆਨ ਜਲਣ ਵਲਲਦਆਨ/ਸਸਕਜ਼ਮਤ ਵਸਤਨ ਆਨ ਦਦ
ਸਫ਼ਲਈ ਉਪਰਲਕਤ ਦਰਸਲਏ ਅਨਦ ਸਲਰ ਜ਼ਧਆਨ ਨਲਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ।
ਜਨਤਕ ਪਖ਼ਲਜ਼ਨਆਨ ਦਦ ਸਲਫ਼-ਸਫ਼ਲਈ ਸਬਸਧਦ ਇਹ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਨਦਦ ਹਹ ਜ਼ਕ ਸਫ਼ਲਈ ਕਰਮਚਲਰਦਆਨ
ਵਵਲਤ ਹਰ ਪਖਲਨਨ ਦਦ ਸਫ਼ਲਈ ਲਈ ਵਵਖਰਨ ਸਮਲਨ ਦਦ ਵਰਤਤ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ (ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਪਲਚਨ, ਝਲੜਨ ,
ਨਲਈਲਲ ਨ ਸਕਰਬਰ ਆਜ਼ਦ) ਅਤਨ ਜ਼ਸਸਕ ਅਤਨ ਕਸਬਲਡ ਆਜ਼ਦ ਦਦ ਸਫ਼ਲਈ ਲਈ ਸਮਲਨ ਦਨ ਵਵਖਰਨ ਸਹਸਟ ਦਦ
ਵਰਤਤ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ। ਪਖਲਨਨ ਦਦ ਸਫ਼ਲਈ ਕਰਨ ਦਦਰਲਨ ਸਫ਼ਲਈ ਕਰਮਚਲਰਦਆਨ ਵਵਲਤ ਹਵਥਲਨ ਤਨ ਜ਼ਡਸਪਲਜ਼ਨਬਲ
ਦਸਤਲਨਨ ਪਜ਼ਹਨਨ ਜਲਣ। ਪਖਲਜ਼ਨਆਨ ਦਨ ਜ਼ਸਸਕ, ਕਸਮਲਡ, ਟਨ ਟਦਆਨ ਆਜ਼ਦ ਨਨ ਸ ਸਲਬਣ ਤਨ ਪਲਣਦ ਨਲਲ ਚਸਗਦ
ਤਰਲਨ ਧਲਵਲ ਅਤਨ ਉਸਤਤ ਬਲਅਦ ਸਲਡਦਅਮ ਹਲਈਪਲਕਲਲ ਰਲਈਟ (1 ਪਗਤਦਸ਼ਤ) ਜਲਨ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਵਚ
ਉਪਲਬਵਧ ਇਸ ਬਰਲਬਰ ਦਨ ਹਲਰ ਸਫ਼ਲਈ ਪਗਲਡਕਟ ਨਲਲ ਜ਼ਡਸਇਨਫਹਕਟ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।
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ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਦਵਤਨ ਗਏ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਜ਼ਕ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਵਵਲਤ
ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਖ਼ਲਸ ਤਦਰ ਤਨ ਪਦਰਲਣਨ ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਹਲਮ ਜ਼ਡਲਦਵਰਦ ਕਰਨ ਨਨ ਸ ਪਗਮਦਵਖਤਲ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਨ । ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ
ਵਵਲਤ ਗਗਲਹਕਲਨ ਜ਼ਵਚਕਲਰ ਘਵਟਲ-ਘਵਟ 1 ਮਦਟਰ ਦਦ ਦਨ ਰਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਨ ਅਤਨ ਦਦ ਕਲਨ ਦਨ ਬਲਹਰ
ਗਗਲਹਕਲਨ ਜ਼ਵਚਕਲਰ ਘਵਟਲ-ਘਵਟ 1 ਮਦਟਰ ਦਨ ਰਦ ਬਣਲਏ ਰਵਖਣ ਲਈ ਜਗਲ ਦਦ ਜ਼ਨਸ਼ਲਨਦਨਹਦ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ।
ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣ ਜ਼ਕ ਸਲਰਨ ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸਹਦ ਢਸਗ ਨਲਲ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਹਲਵਨ। ਦਦ ਕਲਨ
ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਨ ਸਲਰਨ ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਪਗਨਜ਼ਰਤ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਮ ਸਲਲਹਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਲੜਦ ਨਸਬਰ 5 ਤਨ
ਦਵਸਨ ਅਨਦ ਸਲਰ ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਤਰਦਕਨ ਨਲਲ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸਨ ਤਰਲਨ ਦਦ ਕਲਨ ਛਵਡਣ ਸਮਮ
ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਗਨਜ਼ਰਤ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਗਗਲਹਕ ਨਨ ਸ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਨ ਜ਼ਕ
ਉਨਲਨ ਨਨ ਜ਼ਡਸਪਲਨ ਅ ਕਦਤਦ ਜਲਨ ਉਥਨ ਰਵਖਦ ਜ਼ਜਸ ਚਦਜ਼ ਨਨ ਸ ਨਹਵ ਖਰਦਦਣਲ ਉਸਨਨ ਸ ਹਵਥ ਲਗਲਉਣ ਤਤ ਪਰਹਨਜ਼
ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਵਵਲਤ ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਸਮਲਨ ਦਦ ਪਰਚਦ ਜ਼ਲਖ ਕਨ ਦਨਣ ਲਈ ਪਗਨਜ਼ਰਤ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ ,
ਜ਼ਜਸਨਨ ਸ ਕਲਉਟਰ ਤਨ ਰਵਖ ਕਨ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਜਲਨ ਉਸਦਨ ਵਰਕਰਲਨ ਵਵਲਤ ਉਥਨ ਹਦ ਸਮਲਨ ਦਦ ਸਪਲਲਈ ਜ਼ਦਵਤਦ
ਜਲਵਨ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰਲਨ ਵਵਲਤ ਆਪਣਨ ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਡਜਦਟਲ ਟਗ ਲਨਸਹਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਗਨਜ਼ਰਤ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ
ਅਤਨ ਉਸਦਨ ਵਰਕਰਲਨ ਅਤਨ ਗਗਲਹਕਲਨ ਵਵਲਤ ਕਰਸਸਦ ਨਲ ਟਲਨ ਦਨ ਲਹ ਣ-ਦਨਣ ਤਲਨ ਤਦ ਰਸਤ ਬਲਅਦ ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ
ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਵਵਲਤ ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਸਮਲਨ ਜ਼ਲਜਲਉਣ ਲਈ ਆਪਣਨ ਘਰ ਤਤ ਹਦ
ਕਵਪੜਨ ਦਲ ਥਹਲਲ ਲਹ ਕਨ ਆਉਣ ਲਈ ਪਗਨਜ਼ਰਤ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਇਸ ਕਵਪੜਨ ਦਨ ਥਹਲਨ ਨਨ ਸ ਬਲਅਦ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਸਨ
ਪਲਣਦ ਅਤਨ ਸਲਬਣ/ਜ਼ਡਟਰਜਹਟ ਨਲਲ ਧਲਤਲ ਜਲਵਨ।
ਦਦ ਕਲਨਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਏਅਰ ਕਸਡਦਸ਼ਜ਼ਨਸਗ/ ਕਨ ਲਰ ਦਦ ਵਰਤਤ ਸਬਸਧਦ ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਨ ਜ਼ਕ
ਕਸਮ ਵਲਲਦਆਨ ਥਲਵਲਨ ਤਨ ਕਦ ਦਰਤਦ ਹਵਲ ਨਨ ਸ ਪਗਮਦਵਖਤਲ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਨ।ਹਵਲ ਦਨ ਵਹਲਅ (ਵਹਟਦਲਨ ਸ਼ਨ) ਨਨ ਸ
ਵਧਲਉਣ ਦਨ ਲਈ ਦਦ ਕਲਨਲਨ ਦਨ ਅਸਦਰ ਜ਼ਨਕਲਸਦ ਪਵਖਨ (ਐਗਜਲਸਟਫਹਨ) ਲਗਲਏ ਜਲ ਸਕਦਨ ਹਨ।
ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਜ਼ਕ ਜਨਕਰ ਕਲਈ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ / ਵਰਕਰ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਦਲ ਇਲਲਜ
ਕਰਵਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਜਲਨ ਪਦਸ਼ਟਦ ਹਲਈ ਹਹ ਅਤਨ ਤਦ ਸਵ ਉਸਦਨ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਵਚ ਆਏ ਹਲ ਤਲਨ ਘਬਰਲਉਣ ਦਦ ਕਲਈ
ਜ਼ਰਨਰਤ ਨਹਵ ਹਹ। ਇਸ ਦਨ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 104 ਜਲਨ ਸਟਨਟ ਕਸਟਰਲਲ ਰਨਮ ਨਸਬਰ
0172-2920074 / 08872090029 ’ਤਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਵਧਰਦ ਕਸਟਰਲਲ ਰਨਮ ’ਤਨ ਕਲਲ
ਕਰਕਨ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਦਦ ਪਨਰਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਨ ਦਦ ਕਲਨਲਨ ਦਦ ਸਫਲਈ ਅਤਨ ਸਵਵਛਤਲ ਰਵਖਣ ਸਬਸਧਦ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦ ਨਵਵ ਅਡਵਲਈਜ਼ਰਦ
ਬਰਨਲਲਲ, 2 ਮਈ
ਪਸਜਲਬ ਦਨ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤਨ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਨ ਦਦ ਕਲਨਲਨ, ਦਦ ਕਲਨਦਲਰਲਨ ਤਨ ਇਨਲ ਲਨ ਦਦ ਕਲਨਲਨ ਜ਼ਵਚ ਸਨਵਲ ਜ਼ਨਭਲ ਰਹਨ ਕਰਮਚਲਰਦਆਨ ਦਦ
ਸਫਲਈ ਅਤਨ ਸਵਵਛਤਲ ਬਣਲਈ ਰਵਖਣ ਲਈ ਨਵਵ ਅਡਵਲਈਜ਼ਰਦ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦ ਹਹ।
ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਸਰਕਲਰਦ ਬਦਲਲਰਨ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜਨ ਜ਼ਹਵਤ ਜ਼ਵਵਚ ਲਗਲਏ ਗਏ
ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਲਲ ਕਲਨ ਦਦ ਖਵੁਦਲਲਦ ਆਵਲਜਲਈ ’ਤਨ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਹਦ ਪਲਬਸਦਦਆਨ ਲਗਲਈਆਨ ਗਈਆਨ ਹਨ, ਪਰ ਕਦ ਝ ਸ਼ਰਤਲਨ ’ਤਨ ਕਦ ਝ ਕਸਮ
ਜਲਰਦ ਰਵਖਣ ਨਨ ਸ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਵਤਦ ਹਹ, ਪਰ ਇਸ ਦਦਰਲ ਦਦ ਕਲਨਲਨ ’ਤਨ ਲਲ ੜਵਦਦਆਨ ਸਲਵਧਲਨਦਆਨ ਵਰਤਣਦਆਨ ਜ਼ਰਨਰਦ ਹਨ।
ਇਸ ਅਡਵਲਈਜ਼ਰਦ ਅਨਦ ਸਲਰ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰਲਨ ਨਨ ਸ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਨਦਦ ਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰਲਨ / ਉਨਲ ਲਨ ਦਨ ਕਜ਼ਰਸਜ਼ਦਆਨ ਅਤਨ ਆਉਣ ਵਲਲਨ
ਗਲਹਕਲਨ ਲਈ ਪਹਰਲਨ ਨਲਲ ਚਵਲਣ ਵਲਲਦਆਨ ਹਵਥ ਧਲਣ ਵਲਲਦਆਨ ਮਸ਼ਦਨਲਨ ਸਥਲਪਤ ਕਰਨ। ਵਲਰਦ ਵਲਰਦ ਹਵਥ ਧਲਣ ਲਈ ਇਨਲ ਲਨ ਹਵਥ ਧਲਣ
ਵਲਲਦਆਨ ਮਸਦਨਲਨ ਦਨ ਅਵਗਨ ਗਲਲ ਚਵਕਰ ਲਗਲਏ ਜਲਣ ਤਲਨ ਜਲ ਸਮਲਜਕ ਦਨ ਰਦ ਦਨ ਜ਼ਨਯਮਲਨ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਵਟਲ ਘਵਟ 1 ਮਦਟਰ ਦਦ
ਦਨ ਰਦ ਬਰਕਰਲਰ ਰਵਖਦ ਜਲਵਨ।
ਇਹ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ ਜ਼ਕ ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ ਹਥਨਲਦ ਅਤਨ ਹਵਥ ਦਨ ਜ਼ਪਛਲਨ ਪਲਸਨ ਤਨ ਹਥਨਲਦ ਨਲਲ ਹਦਲਦ ਹਦਲਦ ਮਲਲ ਅਤਨ ਉਗਲਲਨ ਤਨ ਅਸਗਨਠਨ ਦਨ
ਜ਼ਵਚਕਲਰ ਵਲਲਦ ਥਲਨ ਅਤਨ ਗਦਟ
ਵ ਲਨ ਨਨ ਸ ਘਵਟਲ ਘਵਟ 40 ਸਹਜ਼ਕਸਡ ਲਈ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਧਲਇਆ ਜਲਵਨ। ਇਸਦਨ ਨਲਲ ਹਦ ਹਰ 2 ਘਸਟਨ ਬਲਅਦ ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ
ਧਲਣ ਦਦ ਜ਼ਸਫਲਰਸ਼ ਕਦਤਦ ਜਲਨਦਦ ਹਹ।
ਇਸਨ ਤਰਲਲਨ ਅਡਵਲਈਜ਼ਰਦ ਦਵਸਦਦ ਹਹ ਜ਼ਕ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰਲਨ/ਵਰਕਰਲਨ ਅਤਨ ਗਗਲਹਕਲਨ ਲਈ ਦਦ ਕਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਪਗਵਨਸ਼ ਸਥਲਨ ਤਨ ਹਵਥ ਸਲਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਲਕਲਹਲ ਯਦਕਤ ਹਹਡ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ਰ (ਘਵਟਲ-ਘਵਟ 70 ਪਗਤਦਸ਼ਤ ਇਥਲਈਲ ਅਲਕਲਹਲ ਵਲਲਲ) ਦਲ ਪਗਬਸਧ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਸਮਮ-ਸਮਮ ਤਨ
ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ਰਲਨ ਨਨ ਸ ਰਦ-ਜ਼ਫਲ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ ਜਲਨ ਬਦਜ਼ਲਆ ਜਲਵਨ। ਘਵਟਲ-ਘਵਟ 3 ਐਮਐਲ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ਰ (ਲਗਭਗ 2 ਵਲਰ ਦਬਲ ਕਨ ਕਵਢਲ) ਸਦਵਕਨ
ਹਵਥਲਨ ਤਨ ਲਗਲਓ ਅਤਨ ਘਵਟਲ-ਘਵਟ 30 ਸਹਜ਼ਕਸਡ ਤਵਕ ਮਲ ਕਨ ਹਵਥ ਧਲਤਨ ਜਲਣ।
ਅਡਵਲਈਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਦਵਤਨ ਹਲਰ ਮਹਵਤਵਪਨਰਣ ਨਦ ਕਜ਼ਤਆਨ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਵਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਜ਼ਕ ਹਰਨਕ ਨਨ ਸ ਹਵਥ ਸਲਫ ਕਰਨਨ ਚਲਹਦਦਨ ਹਨ ਜਲਨ
ਹਵਥ ਧਲਣਨ ਚਲਹਦਦਨ ਹਨ ਭਲਵਮ ਹਵਥ ਸਲਫ ਜ਼ਦਖਲਈ ਦਨ ਰਹਨ ਹਲਣ। ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ ਜਲਨ ਤਲਨ ਸਵਵਛ ਬਣਲਇਆ ਜਲਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ ਜਲਨ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਧਲਣਲ
ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਅਤਨ ਉਹਨਲਨ ਦਨ ਕਰਮਚਲਰਦਆਨ ਨਨ ਸ ਹਰ ਵਨਲਨ ਕਵਪੜਨ ਦਲ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ , ਮਤਲਬ (ਘਰਤ ਜ਼ਨਕਲਣ
ਸਮਮ ਤਤ ਲਹ ਕਨ ਦਦ ਬਲਰ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਤਕ)। ਮਲਸਕ ਨਨ ਸ ਇਸ ਢਸਗ ਨਲਲ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਲਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਇਹ ਨਵਕ ਦਨ ਨਲਲ
ਨਲਲ ਮਨਸਹ ਨਨ ਸ ਪਨਰਦ ਤਰਲਲਨ ਢਜ਼ਕਆ ਹਲਵਨ।ਵਰਤਤ ਤਤ ਬਲਅਦ ਕਵਪੜਨ ਦਨ ਮਲਸਕ ਨਨ ਸ ਰਲਜ਼ ਸਲਬਣ ਅਤਨ ਪਲਣਦ ਨਲਲ ਧਲਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ।
ਦਦ ਕਲਨਦਲਰਲਨ ਅਤਨ ਉਨਲ ਲਨ ਦਨ ਵਰਕਰਲਨ ਨਨ ਸ ਇਵਕ ਦਨ ਜਨ ਨਨ ਸ ਵਧਲਈ ਦਨਣ ਲਈ ਹਵਥ ਜ਼ਮਲਲਉਣ ਜਲਨ ਜਵਫਦ ਨਹਵ ਪਲਉਣਦ ਚਲਹਦਦਦ।
ਬਦਲਲਰਨ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਸਲਜ਼ਰਆਨ ਨਨ ਸ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਦ ਗਈ ਹਹ ਜ਼ਕ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨ ਰਦ ਦਨ ਜ਼ਨਯਮਲਨ ਦਦ ਸਖਤਦ ਨਲਲ ਪਲਲਣਲ
ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ ਅਤਨ ਹਰ ਸਮਮ ਇਵਕ ਦਨ ਜਨ ਤਤ ਘਵਟਲ-ਘਵਟ 1 ਮਦਟਰ ਦਦ ਦਨ ਰਦ ਬਣਲ ਕਨ ਰਵਖਦ ਜਲਵਨ ।ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਅਤਨ ਉਸਦਨ ਵਰਕਰਲਨ ਨਨ ਸ ਸਲਲਹ
ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਨ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਬਨਲਨ ਵਜਲ ਤਤ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਵਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਲ ਘਦਸਮਣ ।ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਅਤਨ ਉਸਦਨ ਵਰਕਰ ਚਲਹ ਤਨ ਲਸਚ ਦਦਰਲਨ
ਜ਼ਕਸਨ ਵਦ ਖਲਣ-ਪਦਣ ਦਦ ਵਸਤਨ ਨਨ ਸ ਛਨ ਹਣ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਆਪਣਨ ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਤਰਦਕਨ ਨਲਲ ਧਲਵਲ/ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ ਕਰਲ। ਇਵਕ-ਦਨ ਜਨ ਨਲਲ
ਖਲਣਲ ਅਤਨ ਭਲਨਜ਼ਡਆਨ ਨਨ ਸ ਸਲਨਝਲ ਨਲ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਅਤਨ ਉਸਦਨ ਵਰਕਰਲਨ ਵਵਲਤ ਦਦ ਕਲਨ/ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਵਵਚ ਧਨਮਰਪਲਨ ਜਲਨ
ਤਸਬਲਕਨ ਆਧਲਜ਼ਰਤ ਚਦਜ਼ਲਨ ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਗਦਟਕਲ, ਪਲਨ ਮਸਲਲਲ ਆਜ਼ਦ ਦਲ ਸਨਵਨ ਨਲ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਜਨਕਰ ਜ਼ਕਸਨ ਵਦ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ / ਵਰਕਰ ਨਨ ਸ
ਖਸਘ/ਜ਼ਛਵਕਲਨ ਆ ਰਹਦਆਨ ਹਨ ਤਲਨ ਰਦਮਲਲ ਨਲਲ ਮਨਸਹ ਤਨ ਨਵਕ ਨਨ ਸ ਢਵਜ਼ਕਆ ਜਲਵਨ, ਜ਼ਜਸ ਨਨ ਸ ਆਪਣਦ ਜਨਬ/ਪਰਸ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਨ ਅਤਨ ਇਸ
ਰਦਮਲਲ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਨ ਹਲਰ ਵਸਤਨ ਦਨ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਵਚ ਨਲ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਨ।ਜਨਕਰ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ / ਵਰਕਰ ਕਲਲ ਰਦਮਲਲ ਨਹਵ ਹਹ ਤਲਨ ਆਪਣਨ ਮਨਸਹ
ਤਨ ਨਵਕ ਨਨ ਸ ਆਪਣਦ ਕਨ ਹਣਦ ਨਲਲ ਢਕਲ। ਉਪਰਲਕਤ ਦਲਵਲਨ ਮਲਮਜ਼ਲਆਨ ਜ਼ਵਵਚ ਆਪਣਨ ਹਵਥ ਜਲਨ ਖਸਘ/ਜ਼ਛਵਕਲਨ ਦਨ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਵਚ ਆਏ ਹਲਰ
ਜ਼ਹਵਜ਼ਸਆਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਢਸਗ ਨਲਲ ਧਲਤਲ ਜਲਨ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ / ਵਰਕਰ ਆਪਣਨ ਜ਼ਚਹਰਨ, ਮਨਸਹ, ਨਵਕ, ਅਵਖਲਨ ਨਨ ਸ ਹਵਥਲਨ
ਨਲਲ ਨਲ ਛਨ ਹਲ।ਖਦਵਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਨਲ ਥਦਵਕਲ ਅਤਨ ਜ਼ਰਨਰਤ ਪਹਣ ਤਨ ਦਦ ਕਲਨ / ਜਨਤਕ ਟਲਇਲਟ ਦਨ ਵਲਸ਼ਬਨਸਨ ਦਦ ਵਰਤਤ ਕਰਲ, ਜ਼ਜਸ ਨਨ ਸ ਬਲਅਦ ਜ਼ਵਵਚ
ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਢਸਗ ਨਲਲ ਸਲਫ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ / ਵਰਕਰਲਨ ਵਵਲਤ ਜ਼ਕਸਨ ਵਦ ਪਗਕਲਰ ਦਲ ਕਲਈ ਵਦ ਜਨਤਕ, ਧਲਰਜ਼ਮਕ, ਰਲਜਨਦਜ਼ਤਕ
ਆਜ਼ਦ ਇਕਵਠ ਨਲ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ / ਵਰਕਰਲਨ ਵਵਲਤ ਜ਼ਬਨਲਨ ਜ਼ਕਸਨ ਪਦਖ਼ਤਲ ਜਲਣਕਲਰਦ ਤਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਬਲਰਨ ਗਵਲਲਨ/ਅਫ਼ਵਲਹਲਨ ਨਲ
ਫਹਲਲਈਆਨ ਜਲਣ। ਮਹਨਨਜਮਹਟ ਵਵਲਤ ਮਦਲਲਜਮਲਨ ਨਨ ਸ ਸਹਦ ਤਨ ਪਦਖ਼ਤਲ ਜਲਣਕਲਰਦ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਬਣਲਈ ਗਈ ਕਲਵਲ ਐਪ
ਡਲਊਨਲਲ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਗਨਜ਼ਰਤ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।
ਦਦ ਕਲਨਲਨ ਦਦ ਸਲਫ਼-ਸਫ਼ਲਈ ਲਈ ਇਹ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਨਦਦ ਹਹ ਜ਼ਕ ਅਸਦਰਨਨਦ ਸਥਲਨ ਨਨ ਸ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸ਼ਲਮ ਵਨਲਨ ਦਦ ਕਲਨ ਨਨ ਸ ਵਧਲਉਣ/ਬਸਦ ਕਰਨ
ਸਮਮ ਜਲਨ ਸਵਨਰਨ ਦਦ ਕਲਨ ਖਲਲਣ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਸਲਫ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਜਨਕਰ ਕਲਈ ਵਦ ਸਜ਼ਤਹ ਤਨ ਗਸਦਗਦ ਜ਼ਦਖਲਈ ਜ਼ਦਸਦਦ ਹਹ ਤਲਨ ਇਸ ਨਨ ਸ ਸਲਬਣ ਤਨ
ਪਲਣਦ ਨਲਲ ਧਲਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਜ਼ਡਸਇਨਫਹਕਟ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਵਰਕਰ/ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਵਵਲਤ ਸਫ਼ਲਈ ਕਰਨ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਜ਼ਡਸਪਲਜ਼ਨਬਲ ਰਬੜ ਬਨਟ,
ਦਸਤਲਨਨ (ਹਹਵਦ ਜ਼ਡਊਟਦ), ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਲਵਨ।ਸਲਫ਼ ਸਥਲਨਲਨ ਤਤ ਸਫ਼ਲਈ ਸ਼ਦਰਨ ਕਰਕਨ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਗਸਦਗਦ ਵਲਲਨ ਖਨਤਰਲਨ ਵਵਲ ਨਨ ਸ ਸਫ਼ਲਈ
ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ।ਸਲਰਨ ਅਸਦਰਨਨਦ ਖਨਤਰ ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਸ਼ਹਲਵਸ, ਰਲਹ, ਸਟਲਰਨਜ ਖਨਤਰ, ਗਲਦਲਮ, ਬਨਸਮਹਟ ਆਜ਼ਦ ਨਨ ਸ 1 ਪਗਤਦਸ਼ਤ ਸਲਡਦਅਮ
ਹਲਈਪਲਕਲਲਲਰਲਈਟ ਨਲਲ ਜਲਨ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਵਚ ਉਪਲਬਵਧ ਇਸ ਬਰਲਬਰ ਦਨ ਹਲਰ ਸਫ਼ਲਈ ਪਗਲਡਕਟ ਨਲਲ ਜ਼ਡਸਇਨਫਹਕਟ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ ।
ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਛਨ ਹਣ ਵਲਲਦਆਨ ਵਸਤਨ ਆਨ ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਪਬਜ਼ਲਕ ਕਲਉਟਰ, ਇਸਟਰਕਲਮ ਜ਼ਸਸਟਮ, ਟਹਲਦਫਲਨ, ਜ਼ਪਗਸਟਰ/ਸਕਹਨਰ ਅਤਨ ਹਲਰ ਮਸ਼ਦਨਲਨ,
ਹਹਡਰਨਲ/ ਹਹਡਲ ਨਨ ਸ ਰਲਜ਼ਲਨਲ 2 ਵਲਰ ਸਲਡਦਅਮ ਹਲਈਪਲਕਲਲਲਰਲਈਟ ਸਲਜ਼ਲਉਸ਼ਨ (1 ਪਗਤਦਸ਼ਤ ) ਦਨ ਜ਼ਗਵਲਨ ਕਵਪੜਨ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।
ਆਮ ਤਦਰ ਤਨ ਛਨ ਹਦਆਨ ਜਲਣ ਵਲਲਦਆਨ ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਮਨਜ਼ ਦਦ ਉਪਰਲਦ ਸਜ਼ਤਹ, ਕਦ ਰਸਦਆਨ ਦਨ ਹਹਡਲ, ਪਹਨ, ਡਲਇਰਦ, ਫਲਈਲਲਨ, ਕਦ-ਬਲਰਡ,
ਮਲਊਸ, ਮਲਊਸ ਪਹਡ, ਚਲਹ ਕਲਫਦ ਵਲਲਦ ਮਸ਼ਦਨ ਆਜ਼ਦ ਦਦ ਖ਼ਲਸ ਤਦਰ ਤਨ ਸਫ਼ਲਈ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ।ਧਲਤਨ ਦਦਆਨ ਵਸਤਨ ਆਨ ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ
ਦਰਵਲਜ਼ਜਆਨ ਦਨ ਹਹਡਲ, ਜ਼ਸਕਉਜ਼ਰਟਦ ਲਲ ਕ (ਜ਼ਜ਼ਸਦਰਨ), ਚਲਬਦਆਨ ਆਜ਼ਦ ਨਨ ਸ ਸਲਫ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਜਲ ਚਦਜ਼ਲਨ/ਸਜ਼ਤਹਲਨ ਨਨ ਸ ਬਲਦਚ ਪਲਊਡਰ ਨਲਲ
ਸਲਫ਼ ਨਹਵ ਕਦਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ, ਉਨਲਨ ਨਨ ਸ 70 ਪਗਤਦਸ਼ਤ ਅਲਕਲਹਲ ਵਲਲਨ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ਰ/ਪਗਲਡਕਟ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।ਸਲਫ਼-ਸਫ਼ਲਈ ਲਈ
ਵਰਤਨ ਗਏ ਸਮਲਨ ਨਨ ਸ ਵਦ ਇਸਤਨਮਲਲ ਤਤ ਬਲਅਦ ਸਦਰਵਜ਼ਖਅਤ ਢਸਗ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਕਰਲ।ਸਫਲਈ ਦਦਰਲਨ ਸਦਰਵਜ਼ਖਆ ਲਈ ਪਜ਼ਹਨਨ ਗਏ ਪਗਲਟਹਕਜ਼ਟਵ
ਜ਼ਗਅਰ ਨਨ ਸ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਢਸਗ ਨਲਲ ਨਸ਼ਟ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।ਇਸਦਨ ਨਲਲ ਹਦ ਸਲਰਨ ਵਰਕਰਲਨ ਨਨ ਸ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਨ ਕਸਮ ਕਰਨ ਦਨ ਸਥਲਨ
ਨਨ ਸ ਜ਼ਡਸਇਨਫਹਕਜ਼ਟਸਗ ਵਲਈਪ ਜਲਨ ਕਵਪੜਨ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਕਰਨ ਅਤਨ ਇਵਕ ਦਨ ਜਨ ਤਤ ਇਵਕ ਸਦਟ ਛਵਡ ਕਨ ਬਹਠਣ, ਜਨਕਰ ਸਸਭਵ ਹਲਵਨ ਤਲਨ 2 ਸਦਟਲਨ
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ਛਵਡ ਕਨ ਬਹਠਣ।ਇਸਨ ਤਰਲਲਨ ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਜ਼ਕ ਅਸਦਰਨਨਦ ਖਨਤਰ ਦਨ ਮਦਕਲਬਲਨ ਬਲਹਰਦ ਖਨਤਰਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਹਵਲ ਦਨ ਵਹਲਅ
ਅਤਨ ਧਦਵਪ ਦਨ ਕਲਰਣ ਖ਼ਤਰਲ ਘਵਟ ਹਹ। ਇਨਲਨ ਖਨਤਰਲਨ ਦਦ ਸਲਫ਼ ਸਫ਼ਲਈ ਅਤਨ ਜ਼ਡਸਇਨਫਹਕਸ਼ਨ ਪਗਜ਼ਕਆ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਛਨ ਹਦਆਨ ਜਲਣ
ਵਲਲਦਆਨ/ਸਸਕਜ਼ਮਤ ਵਸਤਨ ਆਨ ਦਦ ਸਫ਼ਲਈ ਉਪਰਲਕਤ ਦਰਸਲਏ ਅਨਦ ਸਲਰ ਜ਼ਧਆਨ ਨਲਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ।
ਜਨਤਕ ਪਖ਼ਲਜ਼ਨਆਨ ਦਦ ਸਲਫ਼-ਸਫ਼ਲਈ ਸਬਸਧਦ ਇਹ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਨਦਦ ਹਹ ਜ਼ਕ ਸਫ਼ਲਈ ਕਰਮਚਲਰਦਆਨ ਵਵਲਤ ਹਰ ਪਖਲਨਨ ਦਦ ਸਫ਼ਲਈ ਲਈ
ਵਵਖਰਨ ਸਮਲਨ ਦਦ ਵਰਤਤ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ (ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਪਲਚਨ, ਝਲੜਨ , ਨਲਈਲਲ ਨ ਸਕਰਬਰ ਆਜ਼ਦ) ਅਤਨ ਜ਼ਸਸਕ ਅਤਨ ਕਸਬਲਡ ਆਜ਼ਦ ਦਦ ਸਫ਼ਲਈ ਲਈ
ਸਮਲਨ ਦਨ ਵਵਖਰਨ ਸਹਸਟ ਦਦ ਵਰਤਤ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ। ਪਖਲਨਨ ਦਦ ਸਫ਼ਲਈ ਕਰਨ ਦਦਰਲਨ ਸਫ਼ਲਈ ਕਰਮਚਲਰਦਆਨ ਵਵਲਤ ਹਵਥਲਨ ਤਨ ਜ਼ਡਸਪਲਜ਼ਨਬਲ
ਦਸਤਲਨਨ ਪਜ਼ਹਨਨ ਜਲਣ। ਪਖਲਜ਼ਨਆਨ ਦਨ ਜ਼ਸਸਕ, ਕਸਮਲਡ, ਟਨ ਟਦਆਨ ਆਜ਼ਦ ਨਨ ਸ ਸਲਬਣ ਤਨ ਪਲਣਦ ਨਲਲ ਚਸਗਦ ਤਰਲਨ ਧਲਵਲ ਅਤਨ ਉਸਤਤ ਬਲਅਦ
ਸਲਡਦਅਮ ਹਲਈਪਲਕਲਲ ਰਲਈਟ (1 ਪਗਤਦਸ਼ਤ) ਜਲਨ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਵਚ ਉਪਲਬਵਧ ਇਸ ਬਰਲਬਰ ਦਨ ਹਲਰ ਸਫ਼ਲਈ ਪਗਲਡਕਟ ਨਲਲ ਜ਼ਡਸਇਨਫਹਕਟ
ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।
ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਦਵਤਨ ਗਏ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਜ਼ਕ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਵਵਲਤ ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਖ਼ਲਸ ਤਦਰ ਤਨ ਪਦਰਲਣਨ
ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਹਲਮ ਜ਼ਡਲਦਵਰਦ ਕਰਨ ਨਨ ਸ ਪਗਮਦਵਖਤਲ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਨ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਵਵਲਤ ਗਗਲਹਕਲਨ ਜ਼ਵਚਕਲਰ ਘਵਟਲ-ਘਵਟ 1 ਮਦਟਰ ਦਦ ਦਨ ਰਦ ਯਕਦਨਦ
ਬਣਲਈ ਜਲਵਨ ਅਤਨ ਦਦ ਕਲਨ ਦਨ ਬਲਹਰ ਗਗਲਹਕਲਨ ਜ਼ਵਚਕਲਰ ਘਵਟਲ-ਘਵਟ 1 ਮਦਟਰ ਦਨ ਰਦ ਬਣਲਏ ਰਵਖਣ ਲਈ ਜਗਲ ਦਦ ਜ਼ਨਸ਼ਲਨਦਨਹਦ ਕਦਤਦ
ਜਲਵਨ।ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣ ਜ਼ਕ ਸਲਰਨ ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸਹਦ ਢਸਗ ਨਲਲ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਹਲਵਨ। ਦਦ ਕਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਨ ਸਲਰਨ
ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਪਗਨਜ਼ਰਤ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਮ ਸਲਲਹਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਲੜਦ ਨਸਬਰ 5 ਤਨ ਦਵਸਨ ਅਨਦ ਸਲਰ ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਤਰਦਕਨ ਨਲਲ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼
ਕਰਨ। ਇਸਨ ਤਰਲਨ ਦਦ ਕਲਨ ਛਵਡਣ ਸਮਮ ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਗਨਜ਼ਰਤ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਗਗਲਹਕ ਨਨ ਸ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਨ
ਜ਼ਕ ਉਨਲਨ ਨਨ ਜ਼ਡਸਪਲਨ ਅ ਕਦਤਦ ਜਲਨ ਉਥਨ ਰਵਖਦ ਜ਼ਜਸ ਚਦਜ਼ ਨਨ ਸ ਨਹਵ ਖਰਦਦਣਲ ਉਸਨਨ ਸ ਹਵਥ ਲਗਲਉਣ ਤਤ ਪਰਹਨਜ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ
ਵਵਲਤ ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਸਮਲਨ ਦਦ ਪਰਚਦ ਜ਼ਲਖ ਕਨ ਦਨਣ ਲਈ ਪਗਨਜ਼ਰਤ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ, ਜ਼ਜਸਨਨ ਸ ਕਲਉਟਰ ਤਨ ਰਵਖ ਕਨ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਜਲਨ ਉਸਦਨ ਵਰਕਰਲਨ
ਵਵਲਤ ਉਥਨ ਹਦ ਸਮਲਨ ਦਦ ਸਪਲਲਈ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਨ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰਲਨ ਵਵਲਤ ਆਪਣਨ ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਡਜਦਟਲ ਟਗ ਲਨਸਹਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਗਨਜ਼ਰਤ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।
ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਅਤਨ ਉਸਦਨ ਵਰਕਰਲਨ ਅਤਨ ਗਗਲਹਕਲਨ ਵਵਲਤ ਕਰਸਸਦ ਨਲ ਟਲਨ ਦਨ ਲਹ ਣ-ਦਨਣ ਤਲਨ ਤਦ ਰਸਤ ਬਲਅਦ ਹਵਥਲਨ ਨਨ ਸ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ।
ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਵਵਲਤ ਗਗਲਹਕਲਨ ਨਨ ਸ ਸਮਲਨ ਜ਼ਲਜਲਉਣ ਲਈ ਆਪਣਨ ਘਰ ਤਤ ਹਦ ਕਵਪੜਨ ਦਲ ਥਹਲਲ ਲਹ ਕਨ ਆਉਣ ਲਈ ਪਗਨਜ਼ਰਤ ਕਦਤਲ ਜਲਵਨ। ਇਸ
ਕਵਪੜਨ ਦਨ ਥਹਲਨ ਨਨ ਸ ਬਲਅਦ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਸਨ ਪਲਣਦ ਅਤਨ ਸਲਬਣ/ਜ਼ਡਟਰਜਹਟ ਨਲਲ ਧਲਤਲ ਜਲਵਨ।
ਦਦ ਕਲਨਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਏਅਰ ਕਸਡਦਸ਼ਜ਼ਨਸਗ/ ਕਨ ਲਰ ਦਦ ਵਰਤਤ ਸਬਸਧਦ ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਨ ਜ਼ਕ ਕਸਮ ਵਲਲਦਆਨ ਥਲਵਲਨ ਤਨ ਕਦ ਦਰਤਦ
ਹਵਲ ਨਨ ਸ ਪਗਮਦਵਖਤਲ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਨ।ਹਵਲ ਦਨ ਵਹਲਅ (ਵਹਟਦਲਨ ਸ਼ਨ) ਨਨ ਸ ਵਧਲਉਣ ਦਨ ਲਈ ਦਦ ਕਲਨਲਨ ਦਨ ਅਸਦਰ ਜ਼ਨਕਲਸਦ ਪਵਖਨ (ਐਗਜਲਸਟਫਹਨ)
ਲਗਲਏ ਜਲ ਸਕਦਨ ਹਨ।
ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਜ਼ਕ ਜਨਕਰ ਕਲਈ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ / ਵਰਕਰ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਦਲ ਇਲਲਜ ਕਰਵਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਜਲਨ ਪਦਸ਼ਟਦ ਹਲਈ ਹਹ
ਅਤਨ ਤਦ ਸਵ ਉਸਦਨ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਵਚ ਆਏ ਹਲ ਤਲਨ ਘਬਰਲਉਣ ਦਦ ਕਲਈ ਜ਼ਰਨਰਤ ਨਹਵ ਹਹ। ਇਸ ਦਨ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 104 ਜਲਨ
ਸਟਨਟ ਕਸਟਰਲਲ ਰਨਮ ਨਸਬਰ 0172-2920074 / 08872090029 ’ਤਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਵਧਰਦ ਕਸਟਰਲਲ ਰਨਮ ’ਤਨ ਕਲਲ ਕਰਕਨ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਵਚ
ਆਉਣ ਦਦ ਪਨਰਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਬਰਨਲਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਨਲਨਦਦੜ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਲ ਪਰਤਣ ਵਲਜ਼ਲਆਨ ਲਈ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਏਕਲਨਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਨ ਦਲ ਪਪਬਸਧ: ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
* ਸਸਘਦੜਲ ਅਤਦ ਮਲਲਵਲ ਕਲਲਜ ਜ਼ਵਖਦ 90 ਤਲ ਵਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਨ ਲਈ 120 ਬਬਬਡਲਨ ਦਲ ਪਪਬਸਧ
* ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਆਨ ਦਦ ਖਲਣ-ਪਟਣ ਤਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਲ ਰਟ ਦਲ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਬ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ
* ਸਸਘਦੜਲ ਕਲਲਜ ਜ਼ਵਚ ਬਲਥਰਲਮਲਨ ਦਦ ਨਲਲ ਨਲਲ 10 ਮਲਬਲਈਲ ਪਖਲਨਦ ਵਟ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਲਏ
* 24 ਘਸਟਦ ਜ਼ਤਸਨ ਜ਼ਸ਼ਫਟਲਨ ਜ਼ਵਚ ਤਲਇਨਲਤ ਅਮਲਲ, ਜ਼ਸਹਤ ਟਟਮ ਵਵਲਲ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਵਧਰ ’ਤਦ ਚਬਕਅਪ
ਬਰਨਲਲਲ, 2 ਮਈ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਨਲਨਦਦੜ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਲ ਪਰਤਦ 90 ਤਲ ਵਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਨ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਏਕਲਨਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਨ
ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਬ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਨ ਜ਼ਵਚ ਪਮਖਤਲ ਸਹਲਲਤਲਨ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਈਆਨ ਗਈਆਨ ਹਨ।
ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਦਦ ਹਲਲਏ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਟ ਤਦਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਲ ਲਕਲ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਕ ਏਕਲਨਤਵਲਸ ਕਕਦਰ ਗਮਰਲ
ਗਲਜ਼ਬਸਦ ਜ਼ਸਸਘ ਕਲਲਜ, ਸਸਘਦੜਲ ਜ਼ਵਖਦ ਬਣਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਬ, ਜ਼ਜਵਥਦ 60 ਬਬਬਡਲਨ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਬ। ਇਸ ਕਕਦਰ ਜ਼ਵਚ 58
ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਏਕਲਨਤਵਲਸ ਕਟਤਦ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਨ ਦਟ ਟਬਸਜ਼ਟਸਗ ਹਲ ਚਮਵਕਟ ਹਬ। ਇਨਲ ਲਨ ਜ਼ਵਚ ਬਵਸਲਨ ਦਦ 4 ਡਰਲਈਵਰ ਅਤਦ 2 ਕਸਡਕਟਰ ਵਟ ਹਨ
ਅਤਦ 9 ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਨ ਅਤਦ 2 ਬਵਚਟਆਨ ਵਟ ਹਨ।
ਉਨਲ ਲਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਏਕਲਨਤਵਲਸ ਕਕਦਰ ਜ਼ਵਚ ਰਚਨਲਤਮਕਤ ਤਦ ਸਮਖਲਵਲਨ ਮਲਹਹਲ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਬ ਤਦ ਇਨਲ ਲਨ ਥਲਵਲਨ ਦਟ ਚਲਣ
ਬਹਮਤ ਸਲਝ-ਬਲਝ ਨਲਲ ਕਟਤਟ ਗਈ ਹਬ। ਸਸਘਦੜਲ ਕਲਲਜ ਜ਼ਵਚ ਹਲਲ ਕਮਰਦ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਨ ਜ਼ਵਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਲ ਰਟ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਵਖਦਦ ਹਲਏ
5-5 ਬਬਬਡ ਲਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਵਦਰਦ 6 ਵਜਦ ਚਲਹ, 8 ਵਜਦ ਸਵਦਰ ਦਲ ਨਲਸ਼ਤਲ, ਦਮ ਪਜ਼ਹਰ ਦਲ ਖਲਣਲ, 4 ਵਜਦ ਚਲਹ
ਅਤਦ ਹਲਰ ਸਮਵਗਰਟ ਤਦ ਜ਼ਫਰ ਰਲਤ ਦਲ ਖਲਣਲ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਨਦਲ ਹਬ। ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਬਵਜ਼ਚਆਨ ਲਈ ਜ਼ਬਸਕਮ ਟ ਤਦ ਹਲਰ ਖਲਣ ਦਲ ਸਲਮਲਨ,
ਦਮ ਵਧ ਦਲਨਟ ਸਵਜਣਲਨ ਦਟ ਮਦਦ ਨਲਲ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਬ। ਬਵਜ਼ਚਆਨ ਦਟਆਨ ਰਚਨਲਤਮਕ ਜ਼ਕਜ਼ਰਆਵਲਨ ਲਈ ਉਨਲ ਲਨ ਨਲ ਸ
ਡਰਲਇਸਗ ਜ਼ਕਤਲਬਲਨ ਤਦ ਹਲਰ ਸਲਮਲਨ ਮਮਹਵਈਆ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਬ ਤਲਨ ਜਲ ਉਨਲ ਲਨ ਦਲ ਸਮਲਨ ਉਸਲਰਲ ਲਸਘਦ।
ਉਨਲ ਲਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਟ ਟਟਮ ਵਵਲਲ ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਆਨ ਦਲ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਜ਼ਨਰਟਖਣ ਕਟਤਲ ਜਲਨਦਲ ਹਬ। ਸਲਫ-ਸਫਲਈ ਦਲ ਵਟ ਖਲਸ
ਜ਼ਖਆਲ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਬ। ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਅਮਲਲ ਜ਼ਤਸਨ ਜ਼ਸ਼ਫਟਲਨ ਜ਼ਵਚ 24 ਘਸਟਦ ਤਲਇਨਲਤ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਹਬ ਅਤਦ
ਸਵਦਰਦ 7 ਤਲ ਸ਼ਲਮ 7 ਵਜਦ ਤਵਕ ਮਜ਼ਹਲਲ ਸਟਲਫ ਦਟ ਜ਼ਡਊਟਟ ਵਟ ਲਲਈ ਗਈ ਹਬ ਤਲਨ ਜਲ ਮਜ਼ਹਲਲ ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਆਨ ਨਲ ਸ ਕਲਈ ਮਮਸ਼ਕਲ ਪਦਸ਼ ਨਲ
ਆਵਦ। ਮਜ਼ਹਲਲ ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਆਨ ਨਲ ਸ ਸਬਨਦਟਰਟ ਪਬਡ ਤਦ ਹਲਰ ਲਲ ੜੜਦਲ ਸਲਮਲਨ ਵਟ ਸਮਕ ਸਮਕ ’ਤਦ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਲਇਆ ਜਲਨਦਲ ਹਬ। ਇਸ ਤਲ
ਇਲਲਵਲ ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਆਨ ਲਈ 3 ਪਵਕਦ ਬਲਥਰਲਮ ਅਤਦ 10 ਮਲਬਲਈਲ ਪਖਲਜ਼ਨਆਨ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਬ। ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਆਨ ਲਈ ਹਵਥ ਧਲਣ
ਦਦ ਪਪਬਸਧਲਨ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਮਲਸਕਲਨ, ਸਬਨਦਟਲਈਜ਼ਰਲਨ ਤਦ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਵਧਰ ’ਤਦ ਸਬਨਦਟਲਈਜ਼ਦਸ਼ਨ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਹਬ।
ਇਸਦ ਤਰਲਲਨ ਮਲਲਵਲ ਕਲਲਜ ਆਫ ਨਰਜ਼ਸਸਗ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਨ ਨਲ ਸ ਵਟ ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਆਨ ਲਈ ਏਕਲਨਤਵਲਸ ਕਕਦਰ ਬਣਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਬ। ਇਸ
ਕਦਦਰ ਜ਼ਵਚ ਵਟ 60 ਬਬਬਡਲਨ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਹਬ, ਜ਼ਜਵਥਦ 41 ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਇਸ ਵਦਲਦ ਏਕਲਨਤਵਲਸ ਕਟਤਦ ਹਲਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਨ ਲਈ ਪਵਕਦ ਬਲਥਰਲਮ,
ਪਖਲਨਦ ਤਦ ਹਲਰ ਸਲਰਟਆਨ ਲਲ ੜੜਦਟਆਨ ਸਹਲਲਤਲਨ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਲਈਆਨ ਗਈਆਨ ਹਨ।
ਇਸ ਦਹਰਲਨ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਤਦਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਲ ਲਕਲ ਵਵਲਲ ਅਵਜ ਗਮਰਲ ਗਲਜ਼ਬਸਦ ਜ਼ਸਸਘ ਕਲਲਜ, ਸਸਘਦੜਲ ਜ਼ਵਖਦ ਬਣਲਏ ਏਕਲਨਤਵਲਸ
ਕਕਦਰ ਦਲ ਦਹਰਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਲ ਲਨ ਏਕਲਨਤਵਲਸ ਕਟਤਦ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਨ ਨਲਲ ਗਵਲਬਲਤ ਕਟਤਟ ਅਤਦ ਯਕਟਨ ਜ਼ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲ ਲਨ ਨਲ ਸ
ਕਲਈ ਮਮਸ਼ਕਲ ਨਹੜ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਟ ਜਲਵਦਗਟ। ਉਨਲ ਲਨ ਜ਼ਡਊਟਟ ’ਤਦ ਤਲਇਨਲਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਨ ਨਲ ਸ ਹਰ ਲਲ ੜੜਦਟ ਸਹਲਲਤ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਵਖਣ
ਲਈ ਆਜ਼ਖਆ।
ਕਬਪਸ਼ਨ: ਗਮਰਲ ਗਲਜ਼ਬਸਦ ਜ਼ਸਸਘ ਕਲਲਜ ਸਸਘਦੜਲ ਜ਼ਵਖਦ ਬਣਦ ਏਕਲਨਤਵਲਸ ਕਕਦਰ ਦਟਆਨ ਤਸਵਟਰਲਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਜ਼ਬਆਆ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਆਪਣਣ ਜਲਣਕਲਰਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਸ ਸ ਦਲਣ: ਜ਼ਡਪਟਣ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
* ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਅਜ਼ਜਹਣ ਜਲਣਕਲਰਣ ਸਲਆਝਣ ਕਰਨਲ ਲਲਜ਼ਮਣ
* ਜ਼ਪਸਡਲਆ/ਸ਼ਜ਼ਹਰਲਆ ਦਲ ਮਲਹਤਬਰ ਅਜ਼ਜਹਲ ਜ਼ਵਅਕਤਣਆਆ ਬਲਰਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਲਲ ਕਰਨ ਰਲਬਤਲ
* ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਧਰਣ ਕਸਟਰਲਲਲ ਰਸਮ ਨਸਬਰਲਆ 01679-230032, 99152-74032 ਜਲਆ 75280-34032
’ਤਲ ਜ਼ਦਪਤਣ ਜਲ ਸਕਦਣ ਹਹ ਸਸਚਨਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 2 ਮਈ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਸਸਕਟ ਦਦਰਲਨ ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਜ਼ਬਆਆ ਤਤ ਪਰਤਣ ਵਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਲਲ ਕ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਸ ਸ ਆਪਣਣ ਜਲਣਕਲਰਣ ਲਲਜ਼ਮਣ ਦਲਣ।
ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਣ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਣ ਤਲਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਸ ਲਕਲ ਨਲ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ
ਵਲਇਰਸ ਮਹਲਮਲਰਣ ਕਲਰਨ ਸਸਬਲ ਜ਼ਵਚ ਲਗਲਤਲਰ ਕਲਸ ਵਧ ਰਹਲ ਹਨ। ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਬਰਨਲਲਲ ਵਣ ਕਲਜ਼ਵਡ
19 ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਹਰ ਸਸਭਵ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ, ਪਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਵਣ ਆਪਣਲ ਬਣਦਲ ਫਰਜ਼
ਜ਼ਨਭਲਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਪਛਲਲ ਜ਼ਦਨਨ ਜਲ ਸ਼ਰਧਲਲਸ , ਕਸਬਲਇਨਲਆ ਵਲਲਲ ਜਲਆ ਹਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਣ ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਸਜ਼ਬਆਆ ਤਤ
ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਜ਼ਹਲ ਦਲ ਆਧਲਰ ’ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਬਣਲਉਣ ਅਤਲ ਆਪਣਲ ਬਲਰਲ
ਜਲਣਕਲਰਣ ਦਲਣ ਤਲਆ ਜਲ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵÎ ਭਲਗ ਵਪਲਤ ਉਨਲ ਲਆ ਦਣ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਆਚ ਕਣਤਣ ਜਲ ਸਕਲ। ਉਨਲ ਲਆ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ
ਅਜ਼ਜਹਣ ਜਲਣਕਲਰਣ ਲਲ ਕਲਉਣ ਨਲਲ ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤਣ ਦਲ ਆਪਣਲ ਹਣ ਨਹਨ, ਬਲਜ਼ਕ ਪਸਰਲ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਤਲ ਹਲਰ
ਕਈ ਜ਼ਵਅਕਤਣਆਆ ਦਲ ਨਲ ਕਸਲਨ ਹਲ ਸਕਦਲ ਹਹ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਹਰਤ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਜ਼ਬਨਲਆ ਜ਼ਕਸਲ ਡਰ ਜਲਆ ਜ਼ਝਜਕ
ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਸ ਸ ਸਸਜ਼ਚਤ ਕਰਨ ਤਲਆ ਜਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਉਨਲ ਲਆ ਦਣ ਜ਼ਸਹਤਯਲਬਣ ਲਈ ਢਲ ਕਵਵ ਕਦਮ ਚਲਕ
ਪ ਲ
ਸਕਲ।
ਉਨਲ ਲਆ ਸ਼ਜ਼ਹਰਲਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਮਉਜ਼ਸਪਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਣਆਆ, ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਜ਼ਵਚ ਸਰਪਸਚਲਆ, ਨਸਬਰਦਲਰਲਆ ਤਲ ਹਲਰ ਮਲਹਤਬਰ
ਜ਼ਵਅਕਤਣਆਆ ਨਸ ਸ ਬਲਹਰਤ ਆਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਦਣ ਜਲਣਕਲਰਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਸ ਸ ਦਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਖਆ। ਉਨਲ ਲਆ
ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਲ ਜ਼ਵਅਕਤਣਆਆ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਧਰਣ ਕਸਟਰਲਲ ਰਸਮ ਦਲ ਨਸਬਰ 01679230032 ਜਲਆ ਵਟਸਐਪ ਨਸਬਰ 99152-74032 ਜਲਆ 75280-34032 ’ਤਲ ਜ਼ਦਪਤਣ ਜਲ ਸਕਦਣ ਹਹ।
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