
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ

           ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਕ ਹਹ ਮਨਲਇਆ ਜਲਵਕ ਜ਼ਵਸਲਖ਼ਹ ਦਲ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਜ਼ਦਹਲੜਲ :  ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸਸਗਰਰਰ, 12  ਅਪਪਪਲ :

              ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਹ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਹ ਨਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਹਆਆ ਨਰ ਸ ਅਪਹਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਹਪ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਸਲਖਹ
          ਦਕ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਜ਼ਦਹਲੜਕ ਨਰ ਸ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਕ ਹਹ ਮਨਲਇਆ ਜਲਵਕ       । ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਕਮਲਆਤਰਹ ਪਵਧਰ '  ਤਕ

                ਆਪਣਕ ਪਪਰ ਪਸਲਰ ਚਚਵਕਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਨਵਥ ਪਲਉਣ ਲਈ ਆਪਸਹ ਦਰਰਹ ਨਰ ਸ ਬਰਕਰਲਰ ਰਵਖਣ ਦਕ
   ਮਵਦਕਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰਰਰਹ ਹਪ।

  ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਕ         ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਫ਼ਪਸਲਲ ਸਰਬਲ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਦਕ ਮਵਦਕਨਜ਼ਰ ਜ਼ਕਸਕ ਤਰਲਆ
    ਦਲ ਇਕਵਠ ਨਲ ਕਰਨ '         ਤਕ ਲਗਲਈ ਗਈ ਰਲਕ ਨਰ ਸ ਮਚਵਖ ਰਵਖਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਲਆ ਹਪ       । ਸ਼ਪਹ ਥਲਰਹ ਨਕ ਸਲਰਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

          ਵਲਸਹਆਆ ਨਰ ਸ ਅਪਹਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਹਪ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਤਉਹਲਰ ਆਪਲ-       ਆਪਣਕ ਘਰਲਆ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਕ ਹਹ
   ਸ਼ਰਧਲ ਭਲਵਨਲ ਨਲਲ ਮਨਲਉਣ              । ਉਨਲਆ ਇਹ ਵਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਕਜਰਦਲ ਸਮਮ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਜਲ ਵਹ ਹਦਲਇਤਲਆ

                 ਜ਼ਦਵਤਹਆਆ ਜਲ ਰਹਹਆਆ ਹਨ ਉਹ ਲਲਕਲਆ ਦਹ ਸਚਰਵਜ਼ਖਆ ਨਰ ਸ ਮਚਵਖ ਰਵਖ ਕਕ ਹਹ ਜ਼ਦਵਤਹਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ। ਉਨਲਲਆ
               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਵਲਸਹਆਆ ਨਰ ਸ ਅਪਹਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਘਰ ਰਜ਼ਹ ਕਕ

   ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਕਵਲ।
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     ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ਸਸਗਰਰਰ

            ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਪਪਭਲਵ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟਟ ਡਲਇਰਰਕਟਰ ਵਵਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰਟ ਖਦਤਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚ
  ਪਪਬਸਧਲਰ ਦਲ ਜ਼ਲਇਜ਼ਲ

ਸਸਗਰਰਰ, 12 ਅਪਪਰਲ:

             ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫ਼ਰਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕਕਸਲਲਰ ਅਤਦ ਨਗਰ ਪਸਚਲਇਤਲਰ ਦਦ
        ਦਲਇਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਕਟਤਦ ਗਏ ਪਪਬਸਧਲਰ ਦਲ ਜ਼ਲਇਜ਼ਲ ਲਰਣ ਲਈ     ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਜ਼ਡਪਟਟ ਡਲਇਰਰਕਟਰ

             ਜਸ਼ਨਪਪਟਤ ਕਕਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਟਆਰ ਵਵਖ ਵਵਖ ਨਗਰ ਕਕਸਲਲਰ ਅਤਦ ਨਗਰ ਪਸਚਲਇਤਲਰ ਦਲ ਦਕਰਲ
 ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ       । ਆਪਣਦ ਦਕਰਦ ਦਕਰਲਨ ਉਨਲਲਰ ਨਦ ਧਰਰਟ, ਮਲਦਰਕਲਟਲਲ, ਅਜ਼ਹਮਦਗੜਲ,  ਜ਼ਦੜਲਬਲ

   ਅਤਦ ਖਨਕਰਟ ਜ਼ਵਖਦ ਸਲਫ਼-ਸਫ਼ਲਈ,    ਸਲਡਟਅਮ ਹਲਈਪਲਕਲਲਰਲਈਟ ਦਦ ਜ਼ਛੜਕਲਅ,  ਰਵਜ਼ਖਆ
            ਜ਼ਕਵਟਲਰ ਦਟ ਉਪਲਵਬਧਤਲ ਆਜ਼ਦ ਦਟ ਸਜ਼ਥਤਟ ਬਲਰਦ ਨਗਰ ਕਕਸਲਲਰ ਦਦ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਰ ਤਲ

 ਜ਼ਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ           । ਉਨਲਲਰ ਸਮਰਹ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਰ ਅਤਦ ਕਰਮਚਲਰਟਆਰ ਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ
            ਫ਼ਰਲਲਅ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਸਲਵਧਲਨਟਆਰ ਅਪਣਲਉਣ ਲਈ ਪਪਦਜ਼ਰਤ ਕਟਤਲ। ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ

                ਜ਼ਕ ਆਪਣਦ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਦਦ ਕਸਮ ਕਲਜ਼ ਦਕਰਲਨ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਟ ਬਣਲ ਕਦ ਰਵਖਟ ਜਲਵਦ। ਮਰਸਹ ਨਰ ਸ ਹਰ
 ਸਮਮ ਮਲਸਕ,             ਰਰਮਲਲ ਜਲਰ ਜ਼ਕਸਦ ਹਲਰ ਦਲਹਰਟ ਤਜ਼ਹ ਵਲਲਦ ਕਵਪੜਦ ਨਲਲ ਢਵਕ ਕਦ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦ  ।
            ਵਲਰ ਵਲਰ ਹਵਥਲਰ ਨਰ ਸ ਧਲਇਆ ਜਲਵਦ ਜਲਰ ਸਰਨਦਟਲਇਜ਼ਰ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਕਟਤਲ ਜਲਵਦ ।
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