
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਲਨਸਲ
-  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ
-               ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਚ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲਚ ਅਸਦਰ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ ਮਮਨਲਦਹ
-           ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਮਹਡਹਆ ਰਲਹਹ ਵਹ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਕਹਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਜਲਗਰਨਕ
-              ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਰਨਰਹ ਸਲਵਧਲਨਹਆਕ ਵਰਤਣ ਦਹ ਕਹਤਹ ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ ਅਪਹਲ
ਮਲਨਸਲ, 5  ਜਨਨ ( ) :           ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਹ ਪਸਜਲਬ ਕਹਪਟਰ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਮਲਤ ਨਲਵਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ (ਕਲਜ਼ਵਡ-19) 

          ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਮਠਣ ਦਚ ਮਮਦਚਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਦਹ ਸ਼ਮਰਨਆਤ ਕਹਤਹ ਗਈ ਹਹ,        ਜ਼ਜਸ ਦਚ ਮਮਦਚਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜਮਥਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲਚ ਅਸਦਰ ਰਰਡਮ
    ਸਰਪਜ਼ਲਸਗ ਕਹਤਹ ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ,        ਉਥਚ ਹਹ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਨਲਵਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ (ਕਲਜ਼ਵਡ-19)     ਤਤ ਬਚਣ ਸਬਸਧਹ ਸਲਵਧਲਨਹਆਕ

              ਪਪਤਹ ਮਮਨਲਦਹ ਅਤਚ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਮਹਡਹਆ ਦਚ ਮਲਜ਼ਧਅਮ ਰਲਹਹ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਜਲਗਰਨਕ ਕਹਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ  ।
                ਇਸ ਸਬਸਧਹ ਜਲਣਕਲਰਹ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਮਲਨਸਲ ਸ਼ਪਹ ਗਮਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਚਜ਼ਹਲ ਨਚ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ
     ਦਹਆਕ ਹਦਲਇਤਲਕ ਮਮਤਲਜ਼ਬਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਚ ਅਸਦਰ ਕਲਜ਼ਵਡ-19      ਦਚ ਪਪਭਲਵ ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਮਮ-  ਸਮਮ '      ਤਚ ਕਈ ਉਪਰਲਲਚ ਕਹਤਚ ਗਏ

ਹਨ,                ਜ਼ਜਸ ਦਚ ਨਤਹਜਚ ਵਜਤ ਮਲਨਸਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਚ ਜ਼ਵਮਚ ਹਮਣ ਕਲਈ ਵਹ ਕਲਰਲਨਲ ਦਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਹਵ ਮਰਹਜ਼ ਨਹਹ ਹਹ  ।
                  ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਹ ਚਜ਼ਹਲ ਨਚ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਚ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਹਲਲਚ ਵਹ ਜ਼ਰਨਰਹ

    ਸਲਵਧਲਨਹਆਕ ਵਰਤਣ ਦਹ ਜ਼ਰਨਰਤ ਹਹ,           ਤਲਕ ਜਲ ਕਲਈ ਵਹ ਜ਼ਵਅਕਤਹ ਇਸ ਦਹ ਚਪਚਟ ਜ਼ਵਮਚ ਨਲ ਆਵਚ     । ਉਨਲਲਕ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
                    ਇਸਚ ਕਲਰਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਚ ਅਸਦਰ ਮਮਨਲਦਹ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ ਅਤਚ ਉਸ ਰਲਹਹ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਤਤ
   ਬਚਚ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਮਲਸਕ,        ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨਰਹ ਬਣਲ ਕਚ ਰਮਖਣਹ ਬਹਮਤ ਜ਼ਰਨਰਹ ਹਹ        । ਉਨਲਲਕ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਆਪਣਚ
                  ਹਮਥਲਕ ਨਨ ਸ ਸਲਬਣ ਜਲਕ ਸਹਨਚਟਲਈਜ਼ਰ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਰਮਖਣ ਸਬਸਧਹ ਵਹ ਮਮਨਲਦਹ ਰਲਹਹ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਅਪਹਲ ਕਹਤਹ ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ।

                   ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਚ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਲਵਮ ਜ਼ਜ਼ਲਲਚ ਅਸਦਰ ਕਲਰਲਨਲ ਦਲ ਕਲਈ ਵਹ ਮਰਹਜ਼ ਨਹਹ ਪਰ ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਕਜ਼ਹਰ
   ਹਲਲਚ ਟਜ਼ਲਆ ਨਹਹ ਹਹ                । ਇਸ ਲਈ ਲਲਕਲਕ ਦਹ ਜ਼ਸਹਤ ਨਨ ਸ ਦਚਖਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਜਮਥਚ ਜ਼ਦਨ ਵਚਲਚ ਜ਼ਰਨਰਹ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਨਲਲ ਦਮਕਲਨਲਕ
     ਖਲਲਲਣ ਦਹ ਇਜਲਜ਼ਤ ਜ਼ਦਮਤਹ ਗਈ ਹਹ,    ਉਥਚ ਰਲਤ ਨਨ ਸ 9    ਵਜਚ ਤਤ ਸਵਚਰਚ 5       ਵਜਚ ਤਮਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਵਹ ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ  ।

                 ਉਨਲਲਕ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਕ ਸਲਵਧਲਨਹਆਕ ਦਹ ਪਲਲਣਲ ਨਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਕ ਲਈ ਜ਼ਮਰਮਲਨਚ ਦਲ ਵਹ ਪਪਲਵਧਲਨ ਰਮਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ
ਹਹ,          ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਕ ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਜ਼ਹਣਨ ਅਤਚ ਥਮਮਕਣ '  ਤਚ 500      ਰਮਪਏ ਜ਼ਮਰਮਲਨਲ ਵਹ ਰਮਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ  । ਉਨਲਲਕ

              ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਭ ਕਮਝ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਹਆਕ ਦਹ ਜ਼ਸਹਤ ਦਚ ਮਮਦਚਨਜ਼ਰ ਲਏ ਗਏ ਫਹਸਲਚ ਹਨ,      ਜ਼ਜਨਲਲਕ ਨਨ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲਚ ਅਸਦਰ ਲਲਗਨ
         ਕਰਨ ਜ਼ਵਮਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਹ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਨ ਸ ਆਪਣਲ ਪਨਰਣ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਚਣ।
                ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਹ ਗਮਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਚਜ਼ਹਲ ਨਚ ਦਮਜ਼ਸਆ ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਮਹਡਹਆ ਪਲਚਟਫਲਰਮ ਰਲਹਹ ਵਹ ਲਲਕਲਕ

           ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਣ ਸਬਸਧਹ ਲਗਲਤਲਰ ਜਲਗਰਨਕ ਕਹਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ        । ਉਨਲਲਕ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਚ
    ਉਉਦਮਲਕ ਅਤਚ ਸਹਹ ਸਮਮ '            ਤਚ ਸਹਹ ਫਹਸਲਚ ਲਹਣ ਕਲਰਨ ਸਨਬਚ ਅਸਦਰ ਸਜ਼ਥਤਹ ਕਸਟਰਲਲ ਜ਼ਵਮਚ ਆਈ ਹਹ     । ਉਨਲਲਕ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

              ਇਸ ਲਈ ਸਲਵਧਲਨਹਆਕ ਦਹ ਵਰਤਤ ਕਰਕਚ ਅਸਹ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਚ ਰਜ਼ਹ ਸਕਦਚ ਹਲਕ।
           ਉਨਲਲਕ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਮਲਤ ਹਲਈ ਜ਼ਰਸਕ ਏਰਹਆ ਜ਼ਜਵਮ ਸਲਮਮ ਏਰਹਆ,      ਸਬਜ਼ਹ ਮਸਡਹ ਜ਼ਵਖਚ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸਰਪਜ਼ਲਸਗ
   ਕਹਤਹ ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ      । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਆਸ਼ਲ ਸਟਲਫ਼, ਏ.ਐਨ.ਐਮ.,       ਸਫਲਈ ਸਚਵਕਲਕ ਦਹ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸਰਪਜ਼ਲਸਗ ਕਹਤਹ

ਜਲਵਚਗਹ       । ਉਨਲਲਕ ਅਪਹਲ ਕਰਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਖਸਘ,        ਜਮਕਲਮ ਅਤਚ ਬਮਖ਼ਲਰ ਨਲਲ ਪਹੜਲਤ ਜ਼ਵਅਕਤਹ ਤਤ 2    ਮਹਟਰ ਦਹ ਦਨਰਹ
  ਬਣਲ ਕਚ ਰਮਖਲ।
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