
    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

     ’  ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਲਲਸ ਮਪਖਲ ਦਲ ਅਗਵਲਈ ਚ '    ਮਮ ਵਲ ਹਰਜਲਤ ਜਸਸਘ,    ਮਮ ਵਲ ਪਸਜਲਬ ਪਪਜਲਸ'  ਮਪਜਹਸਮ ਸਪਰਰ

          ਪਪਲਲਸ ਦਦ ਅਜਧਕਲਰਲਆਆ ਤਦ ਮਪਲਲਜਮਲਆ ਨਦ ਪਜਟਆਲਲ ਜਵਖਦ ਜਖਮਲ ਹਲਏ ਐਸ.ਆਈ.       ਹਰਜਲਤ ਜਸਸਘ ਦਦ ਨਲਆ ਦਲਆਆ ਨਦਮ ਪਲਦਟਲਆ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 27  ਅਪਪਪਲ :

    ਕਲਜਵਡ-19          ’         ਜਵਰਪਰਧ ਲੜਲ ਜਲ ਰਹਲ ਜਸਗ ਜਵਰਚ ਫਰਸਟ ਲਲਈਨ ਯਲਜਧਆਆ ਤਦ ਜਕਸਦ ਵਲ ਹਮਲਦ ਸਬਸਧਲ ਇਰਕ ਜਪਟਤਲ ਜਵਖਲਉਦਦ
          ਹਲਏ ਜਜਜਲਲ ਲ ਪਪਜਲਸ ਮਪਖਲ ਸਪਲਮਤਲ ਅਮਨਲਤ ਕਕਡਲ ਦਲ ਅਗਵਲਈ ਹਦਠ "         ਮਮ ਵਲ ਹਰਜਲਤ ਜਸਸਘ ਤਦ ਮਮ ਵਲ ਪਸਜਲਬ ਪਪਜਲਸ"  ਦਦ

                 ਨਲਅਰਦ ਹਦਠ ਜਵਸਦਸ ਮਪਜਹਸਮ ਚਲਲਈ ਗਈ ਜਜਸ ਜਵਰਚ ਸਲਰਦ ਪਪਜਲਸ ਅਜਧਕਲਰਲਆਆ ਤਦ ਮਪਲਲਜਮਲਆ ਨਦ ਜਡਊਟਲ ਦਦਰਲਨ ਪਜਟਆਲਲ
   ਜਵਖਦ ਜਖਮਲ ਹਲਏ ਐਐਸ. ਆਈ.        ਹਰਜਲਤ ਜਸਸਘ ਦਦ ਨਲਆ ਦਲਆਆ ਨਦਮ ਪਲਦਟਲਆ ਲਗਲਈਆਆ      । ਇਸ ਸਬਸਧਲ ਜਲਣਕਲਰਲ ਜਦਸਜਦਆਆ

            ਸਪਲਮਤਲ ਕਕਡਲ ਨਦ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਬਲਤਦ ਜਦਨਨ ਪਜਟਆਲਲ ਦਲ ਸਬਜਲ ਮਸਡਲ ਜਵਰਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ.     ਹਰਜਲਤ ਜਸਸਘ ਨਦ ਜਜਸ
       ਬਹਲਦਰਲ ਨਲਲ ਮਪਕਲਬਲਲ ਕਰਜਦਆਆ ਜਮਸਲਲ ਕਲਇਮ ਕਲਤਲ ਹਪ,          ਉਸ ਸਬਸਧਲ ਪਰਰਲ ਪਪਜਲਸ ਜਵਭਲਗ ਉਸ ਦਦ ਨਲਲ ਖੜਲ ਹਪ।

                  ਸਪਲਮਤਲ ਕਕਡਲ ਨਦ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਜਸ ਤਰਲਲਆ ਪਪਜਲਸ ਅਜਧਕਲਰਲਆਆ ਤਦ ਮਪਲਲਜਮਲਆ ਨਦ ਅਰਜ "        ਮਮ ਵਲ ਹਰਜਲਤ ਜਸਸਘ ਤਦ ਮਮ ਵਲ
 ਪਸਜਲਬ ਪਪਜਲਸ"      ਨਲ ਦਲਆਆ ਪਰਟਲਆਆ ਵਲ ਲਗਲਈਆਆ ਹਨ      । ਉਨਲਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਜਵਡ -19      ਜਵਰਪਰਧ ਪਪਜਲਸ ਮਪਲਲਜਮਲਆ ਤਦ ਡਲਕਟਰ

                    ਜਜਸ ਤਰਲਲਆ ਆਪਣਲ ਜਲਨ ਜਲਜਖਮ ਜਵਰਚ ਪਲ ਕਦ ਲੜਈ ਲੜ ਰਹਦ ਹਨ ਉਨਲਲਆ ਦਲ ਹਕਸਲਲ ਅਫਜਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਪਜਲਸ ਵਰਲਲ
    ਇਹ ਮਪਜਹਸਮ ਚਲਲਈ ਗਈ ਹਪ            ’  । ਉਨਲਲਆ ਇਹ ਵਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਆਮ ਲਲਕ ਵਲ ਆਪਣਲਆਆ ਫਲਟਲਆਆ ਤਦ #      ਮਮ ਵਲ ਹਰਜਲਤ ਜਸਸਘ ਤਦ # 

           ਮਮ ਵਲ ਪਸਜਲਬ ਪਪਜਲਸ ਲਗਲ ਕਦ ਪਪਜਲਸ ਨਰ ਸ ਸਜਹਯਲਗ ਦਦ ਸਕਦਦ ਹਨ           । ਤਲਆ ਜਲ ਇਸ ਖਤਰਨਲਕ ਮਹਲਆਮਲਰਲ ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ
   ਲਈ ਜਡਊਟਲ ਜਨਭਲ ਰਹਦ           ਪਪਜਲਸ ਜਵਲਨਲਆ ਤਦ ਡਲਕਟਰਲਆ ਦਲ ਹਕਸਲਲ ਅਫਜਲਈ ਕਲਤਲ ਜਲ ਸਕਦ। 
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

                 ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਖਲਤਮਦ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਜਦਨ ਰਲਤ ਇਇਕ ਕਰ ਕਦ ਕਰ ਰਹਹ ਹਹ ਕਸਮ : ਨਲਗਰਲ

 ਜਵਧਲਇਕ ਸ.       ਕਕਲਜਹਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਦ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਸਰਜਹਸਦ-         ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਨਨ ਸ ਸਪਰਦਅ ਪਸਪ ਅਤਦ ਫਫਜਗਸਗ ਮਸਹਨਲਨ
ਸਕਪਹਆਨ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 27  ਅਪਪਹਲ :

 ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ         ’            ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਖਲਤਮਦ ਲਈ ਵਇਡਦ ਪਇਧਰ ਤਦ ਉਪਰਲਲਦ ਕਰ ਰਹਹ ਹਹ ਅਤਦ ਸਰਕਲਰ ਨਦ ਇਸ ਮਕਸਕਲ ਦਹ
             ਘੜਹ ਜਵਇਚ ਨਲਗਜਰਕਲਨ ਨਨ ਸ ਜਰਨਰਤ ਦਲ ਹਰ ਸਮਲਨ ਘਰਲਨ ਤਇਕ ਪਹਕਸਚਲਉਣਲ ਯਕਹਨਹ ਬਣਲਇਆ ਹਹ     । ਇਨਲਲਨ ਜਵਚਲਰਲਨ ਦਲ

   ਪਪਗਟਲਵਲ ਹਲਕਲ ਜਵਧਲਇਕ ਸ.       ਕਕਲਜਹਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਦ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਸਰਜਹਸਦ-      ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਨਨ ਸ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ
                   ਵਲਲ ਲਏ ਗਏ ਜਡਸਇਨਫਹਕਟਰ ਦਲ ਸਪਰਦਅ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਦਲ ਵਇਡਦ ਪਸਪ ਅਤਦ ਫਫਜਗਸਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲ ਮਸਹਨਲਨ ਦਦਣ ਮਫਕਦ

  ਗਇਲਬਲਤ ਕਰਜਦਆਨ ਕਹਤਲ                 । ਉਨਲਲਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਨਲਲਨ ਪਸਪਲਨ ਨਲਲ ਸਜਹਰਲਨ ਨਨ ਸ ਚਸਗਹ ਤਰਲਲਨ ਸਹਨਹਟਲਈਜ ਕਹਤਲ ਜਲ ਸਕਦਗਲ ਅਤਦ
                     ਮਇਛਰਲਨ ਨਲਲ ਹਲਣ ਵਲਲਹਆਨ ਜਬਮਲਰਹਆਨ ਨਨ ਸ ਠਇਲ ਪਲਉਣ ਲਈ ਫਫਜਗਸਗ ਵਹ ਕਹਤਹ ਜਲ ਸਕਦਗਹ ਤਲਨ ਜਲ ਸਜਹਰ ਦਦ ਲਲਕ ਜਕਸਦ ਵਹ

     ਤਰਲਲਨ ਦਹ ਜਬਮਲਰਹ ਤਲ ਬਚਦ ਰਜਹਣ।
       

     ਜਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਨਦ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਜਵਡ-19            ’  ਕਲਰਨ ਪਹਦਲ ਹਲਈ ਸਜਥਤਹ ਦਦ ਮਇਦਦ ਨਜਰ ਅਚਨਚਦਤ ਏਨਹ ਵਇਡਹ ਪਇਧਰ ਤਦ
                 ’   ਇਸਤਜਲਮ ਕਰਨਦ ਭਲਵਵ ਅਸਲਨ ਨਹਹ ਸਨ ਪਪਸਤਨ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਦ ਆਪਣਹ ਦਨਰ ਅਸਦਦਸਹ ਸਲਚ ਸਦਕਲ ਫਫਰਹ ਤਫਰ ਤਦ ਇਹ
           ਇਸਤਜਲਮ ਕਰਕਦ ਲਲਕਲਨ ਦਦ ਘਰਲਨ ਤਇਕ ਖਲਣ ਪਹਣ ਦਹਆਨ ਵਸਤਲਨ ਮਕਹਇਈਆ ਕਰਵਲਈਆਨ       ।ਉਨਲਲਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਲਲਕਲਨ ਦਹ ਸਹਨਲਤ

              ਲਈ ਜਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਇਲਲ ਸਮਲਜ ਸਦਵਹ ਸਸਸਥਲਵਲਨ ਦਦ ਸਜਹਯਲਗ ਨਲਲ ਕਹਤਦ ਉਪਰਲਲਦ ਵਹ ਸਲਲਘਲਯਲਗ ਹਨ।
     

       ਇਸ ਮਫਕਦ ਜਡਪਟਹ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਹਮਤਹ ਅਸਜਮਪਤ ਕਫਰ ਜਗਇਲ,    ਵਧਹਕ ਜਡਪਟਹ ਕਜਮਸਨਰ ਸ.  ਜਸਪਪਹਤ ਜਸਸਘ, ਐਸ.ਡਹ.ਐਮ. 
  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਡਲ.  ਸਸਜਹਵ ਕਕਮਲਰ,   ਸਹਲਇਕ ਕਜਮਸਨਰ ਜਨਰਲ  ਸ.  ਜਸਪਪਹਤ ਜਸਸਘ,     ਕਲਰਜ ਸਲਧਕ ਅਫਸਰ ਗਕਰਲਲਲ

       ਜਸਘ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਹਲਰ ਅਜਧਕਲਰਹ ਵਹ ਮਫਜਨਦ ਸਨ।
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      ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

                ਜਡਪਟਟ ਕਜਮਸਨਰ ਨਨ ਨਸਲ ਛਛਡਲਊ ਕਕਦਰ ਤਨ ਮਛੜ ਵਸਨਬਲ ਕਕਦਰ ਲਈ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਨ ਸ ਸਸਪਨ ਵਲਟਰ ਜਡਸਪਪਸਰ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 27  ਅਪਪਪਲ :

ਐਸ.ਡਟ.ਐਮ.   ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਡਲ.             ਸਸਜਟਵ ਕਛਮਲਰ ਦਨ ਯਤਨਲ ਸਦਕਲ ਸਮਲਜ ਸਨਵਟ ਸਸਸਥਲਵਲਵ ਵਵਲਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਦਨ
      ਨਸਲ ਛਛਡਲਊ ਕਕਦਰ ਤਨ ਮਛੜ ਵਸਨਬਲ ਕਕਦਰ,           ਜਜਨਲਲਵ ਜਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਨ ਮਵਦਨਨਜਰ ਆਈਸਲਲਨਸਨ ਵਲਰਡ ਬਣਲਏ ਗਏ

ਹਨ,
                 ਲਈ ਦਲ ਵਲਟਰ ਜਡਸਪਪਸਰ ਜਦਵਤਨ ਗਏ ਜਲ ਜਕ ਜਡਪਟਟ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਟਮਤਟ ਅਸਜਮਪਤ ਕਕਰ ਜਗਵਲ ਨਨ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਨ. 

  ਅਗਰਵਲਲ ਨਨ ਸ ਸਸਪਨ।
    

       ਇਸ ਮਕਕਨ ਜਡਪਟਟ ਕਜਮਸਨਰ ਨਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਜਵਡ-19           ਜਵਰਛਵਧ ਲੜਟ ਜਲ ਰਹਟ ਜਸਗ ਜਵਵਚ ਅਜਹਮ ਭਨਜਮਕਲ ਜਨਭਲਉਣ ਵਲਲਨ
        ਡਲਕਟਰਲਵ ਨਨ ਸ ਸਲਰਲ ਲਲੜੜਦਲ ਸਮਲਨ ਮਛਹਵਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਗਆ ਹਪ           । ਉਨਲਲਵ ਜਕਹਲ ਜਕ ਹਲਰਨਲਵ ਸਮਲਜ ਸਨਵਟ ਸਸਸਥਲਵਲਵ ਨਨ ਸ ਵਟ

               ਅਜਜਹਨ ਕਲਰਜਲਵ ਲਈ ਅਵਗਨ ਆਉਣਲ ਚਲਹਟਦਲ ਹਪ ਤਲਵ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜਵਰਛਵਧ ਲੜਲਈ ਜਜਵਤਟ ਜਲ ਸਕਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

                ਕਲਰਲਨਲ ਕਲਰਨ ਜਵਦਦਸਲਸ ਜਵਵਚ ਫਸਦ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਜਜਲਲਦ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਜਵਅਕਤਤ ਆਪਣਤ ਸਸਚਨਲ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਨਸ ਸ ਦਦਣ

ਈ-ਮਦਲ helpdesk.fgs@gmail.com ’      ਤਦ ਜਦਵਤਤ ਜਲ ਸਕਦਤ ਹਹ ਸਸਚਨਲ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 27  ਅਪਪਹਲ :

                 ਜਡਪਟਤ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਤਮਤਤ ਅਸਜਮਪਤ ਕਕਰ ਜਗਵਲ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਜਲਲ ਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਜਵਅਕਤਤ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ
    ਕਲਰਨ ਜਵਦਦਸਲਸ ਜਵਵਚ ਫਸਦ ਹਨ,        ਉਹ ਆਪਣਦ ਬਲਰਦ ਸਸਚਨਲ ਹਹਲਪ ਡਹਸਕ ਦਤ ਈ-

ਮਦਲ helpdesk.fgs@gmail.com ’    ਤਦ ਦਦ ਸਕਦਦ ਹਨ।

              ਜਵਦਦਸਲਸ ਜਵਵਚ ਫਸਦ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਜਜਲਲਦ ਦਦ ਨਲਗਜਰਕ ਆਪਣਲ ਨਲਸ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਜਪਤਲ ਦਲ ਨਲਸ,   ਮਕਜਸਦਲ ਮਲਬਲਇਲ ਨਸਬਰ, 
   ਜਵਦਦਸ ਜਵਵਚ ਮਕਜਸਦਲ ਪਤਲ,  ਪਲਸਪਲਰਟ ਨਸਬਰ,            ਪਜਰਵਲਰ ਦਤ ਸਜਥਤਤ ਜਵਵਚ ਨਲਲ ਆਉਣ ਵਲਲਦ ਮਮਬਰਲਸ ਦਤ ਜਗਣਤਤ ਅਤਦ
         ਪਸਜਲਬ ਜਵਵਚ ਨਦੜਲਦ ਅਸਤਰ ਰਲਸਟਰਤ ਹਵਲਈ ਅਵਡਦ ਦਲ ਨਲਮ ਈ.  ਮਦਲ ਕਰਨ। 

        
    ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਵਹਬ ਜਲਸਕ https://form.gle/k4291THn6qNucNsF8 ’       ਤਦ ਵਤ ਜਲਣਕਲਰਤ ਦਰਜ ਕਤਤਤ ਜਲ

 ਸਕਦਤ ਹਹ             । ਉਨਲਲਸ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਬਸਧਤ ਵਧਦਰਦ ਜਲਣਕਲਰਤ ਲਈ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 01763-232217 ’   ਤਦ ਵਤ
    ਸਸਪਰਕ ਕਤਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ। 
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

           ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਉਪਰਲਲਦ ਸਦਕਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਲ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ ਕਲਟਲ (ਰਲਜਸਥਲਨ)  ਤਤ ਪਰਜ਼ਤਆ

       ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਦ ਕਰਵਲਇਆ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ ਦਲ ਮਮਡਥਕਲ ਚਮਕਅਅਪ

 ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ 14     ਜ਼ਦਨ ਲਈ ਘਰ ਜ਼ਵਅਚ ਇਕਲਕਤਵਲਸ

     ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥਆਕ ਵਅਲਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ/  ਮਸਡਥ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ,  27 ਅਪਪਮਲ

  ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ (ਕਲਜ਼ਵਡ-19)        ਦਦ ਮਅਦਦਨਜ਼ਰ ਦਦਸ਼ ਭਰ ਜ਼ਵਅਚ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ/       ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦ ਚਅਲਜ਼ਦਆਕ ਸਸਬਦ ਦਦ ਕਕਝ
  ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ ਕਲਟਲ (ਰਲਜਸਥਲਨ)    ਜ਼ਵਖਦ ਫਸਦ ਹਲਏ ਸਨ,          ਜ਼ਜਨਲਲਕ ਨਸ ਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਕ ਸਦਕਲ ਵਲਪਸ ਜ਼ਲਆਕਦਲ

 ਜ਼ਗਆ ਹਮ,   ਜ਼ਜਨਲਲਕ ਜ਼ਵਅਚ 01       ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਹਮ  ।      ਇਸ ਸਬਸਧਥ ਜਲਣਕਲਰਥ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ
            ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਥਮਤਥ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਅਲ ਨਦ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਕ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥਆਕ ਜ਼ਵਅਚਤ 01   ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ ਮਸਡਥ

    ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਦਲ ਰਜ਼ਹਣ ਵਲਲਲ ਹਮ।

           ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਅਜ ਇਸ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥਆਕ ਨਸ ਸ ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)     ਸ਼ਪਥ ਜਸਪਪਥਤ ਜ਼ਸਸਘ ਦਥ ਅਗਵਲਈ
           ਜ਼ਵਅਚ ਜ਼ਰਸਥਵ ਕਥਤਲ ਜ਼ਗਆ ਤਦ ਬਅਸ ਰਲਹਹ ਜ਼ਸਅਧਲ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਲਆਕਦਲ ਜ਼ਗਆ,       ਜ਼ਜਅਥਦ ਡਲਕਟਰਲਕ ਵਅਲਤ ਉਸ ਦਲ ਚਮਕਅਅਪ
     ਕਥਤਲ ਜ਼ਗਆ ਤਦ ਸਸਪਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ            । ਇਸ ਉਪਰਸਤ ਉਸ ਨਸ ਸ ਘਰ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਤਦ ਇਹ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ 14    ਜ਼ਦਨ ਲਈ ਘਰ
  ਜ਼ਵਅਚ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਰਹਦਗਲ।

                  ਰਲਜਸਥਲਨ ਤਤ ਪਰਤਦ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ ਤਰਕਨ ਜ਼ਤਵਲੜਥ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਲਟਲ ਜ਼ਵਅਚ ਪੜਲਲਈ ਕਰ ਜ਼ਰਹਲ ਸਥ ਪਰ ਲਕਕਡਲਊਨ ਹਲਣ
     ਕਰ ਕਦ ਉਥਦ ਫਸ ਜ਼ਗਆ ਸਥ                । ਉਸ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮਕਅਖ ਮਸਤਰਥ ਕਮਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਥ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਥ ਪਸਜਲਬ

    ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਬਹਕਤ ਧਸਨਵਲਦਥ ਹਮ।
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