
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
             ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਟ ਰਲਕਥਲਮ ਸਬਸਧਟ ਕਟਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਪਪਬਸਧਲਧ ਦਟ ਸਮਟਜ਼ਖਆ

*             ਨਲਧਦਤੜ ਤਲ ਪਰਤਣ ਵਲਲਤ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਧ ਦਟ ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ ਤਤ ਇਕਲਧਤਵਲਸ ਕਰਨ ਸਬਸਧਟ ਹਹਕਮ ਜਲਰਟ
*            ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਦਤ ਹਲਏ ਘਰਲਧ ਜ਼ਵਵਚ ਹਟ ਰਜ਼ਹਣ ਲਲਕ

*              ਮਰਹਰਲਟ ਕਤਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਡਟਤ ਕਲਜ਼ਵਡ ਯਲਜ਼ਧਆਧ ਦਟ ਜ਼ਸਹਤ ਦਲ ਵਟ ਜ਼ਖ਼ਆਲ ਰਵਖਣ ਦਟ ਹਦਲਇਤ
*    ਮਮਡਟਕਲ ਚਮਕ ਪਲਸਟਲਧ '        ਤਤ ਸ਼ਵਕਟ ਰਲਹਗਟਰਲਧ ਦਟ ਜ਼ਨਯਮਤ ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ ਦਤ ਆਦਤਸ਼

*ਐਸ.ਐਸ.           ਪਟ ਸਮਤਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਉਚ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਧ ਨਲਲ ਕਟਤਟ ਸਮਟਜ਼ਖਆ ਮਟਜ਼ਟਸਗ
ਸਸਗਰਰਰ, 25 ਅਪਪਮਲ:

                 ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਤ ਅਵਜ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਟ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਵਚ ਕਟਤਤ ਜਲ ਰਹਤ
       ਪਪਬਸਧਲਧ ਦਟ ਸਮਟਜ਼ਖਆ ਕਰਜ਼ਦਆਧ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਗਲਤ 3-4         ਜ਼ਦਨਲਧ ਅਸਦਰ ਸ਼ਪਟ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਲਧਦਤੜ ਤਲ ਬਵਸਲਧ
              ਰਲਹਹ ਵਲਪਸ ਪਰਤਣ ਵਲਲਤ ਸਮਰਹ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਧ ਦਟ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਵਜਲ ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ ਅਤਤ ਉਨਲਲਧ ਨਰ ਸ

                ਇਕਲਧਤਵਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਖਣਲ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ ਦਤ ਆਦਤਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਤ ਗਏ ਹਨ ਤਲਧ ਜਲ ਜ਼ਕਸਤ ਵਟ ਸਜ਼ਥਤਟ ਜ਼ਵਵਚ ਸਸਕਰਮਣ
    ਫਮਲਣ ਦਟ ਸਸਭਲਵਨਲ ਨਲ ਰਹਤ   । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਹਜ਼ਲਸ   ਮਹਖਟ ਡਲ.  ਸਸਦਟਪ ਗਰਗ,    ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਸਕਹਰ ਮਜ਼ਹਸਦਰਰ, 
  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਰਲਜ ਕਹਮਲਰ,     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਲ ਅਫ਼ਸਰ ਗਗਨਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ,    ਸਹਲਇਕ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. 

 ਮਹਤਸ਼ ਅਹਰਜਲ,   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਐਪਟਡਲਮਲਜ਼ਲਜਸਟ ਡਲ.        ਉਪਲਸਨਲ ਜ਼ਬਸਦਰਲ ਸਮਤਤ ਹਲਰ ਚਲਣਵਵ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਧ ਨਲਲ
                ਸਮਟਜ਼ਖਆ ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਕਰਜ਼ਦਆਧ ਸ਼ਪਟ ਥਲਰਟ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਰਹਰਲਟ ਕਤਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਡਟਤ ਕਲਜ਼ਵਡ ਯਲਜ਼ਧਆਧ ਨਰ ਸ ਸਹਰਵਜ਼ਖਅਤ

       ਰਵਖਣਲ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਸਮਵ ਸਮਵ '          ਤਤ ਇਨਲਲਧ ਯਲਜ਼ਧਆਧ ਦਟ ਜ਼ਸਹਤ ਸਬਸਧਟ ਜਲਧਚ ਵਟ ਕਟਤਟ ਜਲਵਤ  ।
          ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਹਦਲਇਤ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ ਚਸਨਲ ਜ਼ਵਖਤ ਟਲਲ ਪਲਲਜ਼ਲ '      ਤਤ ਸਥਲਪਤ ਮਮਡਟਕਲ ਚਮਕ ਪਲਸਟ '  ਤਤ
                ਜ਼ਨਯਮਲਧ ਮਹਤਲਬਕ ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜਲਰਟ ਰਵਖਟ ਜਲਵਤ ਤਲਧ ਜਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਤ ਨਲਲ ਲਗਦਤ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਧ ਜ਼ਵਵਚਲ
             ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਲਲਕਲਧ ਜ਼ਵਵਚਲ ਸ਼ਵਕਟ ਮਲਮਜ਼ਲਆਧ ਦਟ ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ ਹਲ ਸਕਤ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਤ ਵਟ '  ਸਹਪਰ ਸਪਰਮਡਰ'  ਰਲਹਹ

         ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਫਮਲਣ ਦਲ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਡਰ ਬਜ਼ਣਆ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਹਮ।
               ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਲਲਲਧਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਵਚ ਦਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਪਲਜ਼ਟਜ਼ਟਵ ਮਰਟਜ਼ਲਧ ਦਟਆਧ ਜ਼ਰਪਲਰਟਲਧ
             ਨਮਗਤਜ਼ਟਵ ਹਲਣ ਮਗਰਲ ਤਸਦਰਹਸਤ ਹਲ ਕਤ ਪਰਤ ਚਹਵਕਤ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਕਸਤ ਵਟ ਪਵਧਰ '      ਤਤ ਅਣਗਜ਼ਹਲਟ ਨਲ ਕਟਤਟ ਜਲਵਤ ਅਤਤ
             ਸਰਕਲਰ ਤਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਟਆਧ ਹਦਲਇਤਲਧ ਦਟ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਤ    । ਉਨਲਲਧ ਲਲਕਲਧ

          ਨਰ ਸ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਨਯਮਲਧ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਦਟ ਵਟ ਹਦਲਇਤ ਕਟਤਟ ਅਤਤ ਐਸ.ਐਸ.       ਪਟ ਨਰ ਸ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਤਤ ਵਟ
   ਉਲਸਘਣਲ ਪਲਏ ਜਲਣ '       ਤਤ ਤਹਰਸਤ ਪਹਜ਼ਲਸ ਕਤਸ ਦਰਜ ਕਟਤਤ ਜਲਣ          । ਉਨਲਲਧ ਲਲਕਲਧ ਨਰ ਸ ਘਰਲਧ ਜ਼ਵਵਚ ਹਟ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਤ
 ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਟ,           ਮਲਸਕ ਤਤ ਸਮਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਆਜ਼ਦ ਦਟ ਵਰਤਲ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ ਦਤ ਆਦਤਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਤ    । ਉਨਲਲਧ ਦਵਜ਼ਸਆ

            ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰਟ ਪਪਲਜਮਕਟਲਧ ਦਟ ਮਹਵਤਤਲ ਨਰ ਸ ਮਹਵਖ ਰਖਜ਼ਦਆਧ ਭਵਠਲ ਮਲਲਕਲਧ ਨਰ ਸ ਸਵਤਰਤ 5    ਵਜਤ ਤਲ ਸਵਤਰਤ 10   ਵਜਤ ਤਵਕ
               ਸਰਕਲਰਟ ਪਪਲਜਮਕਟਲਧ ਲਈ ਇਵਟਲਧ ਸਪਲਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤਲ ਛਲਟ ਸਬਸਧਟ ਸ਼ਰਤਲਧ ਤਜ਼ਹਤ ਹਹਕਮ ਜਲਰਟ ਕਟਤਤ

          ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਦਟ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਤ।
   ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਤਤ ਐਸ.ਐਸ.             ਪਟ ਨਤ ਵਵਖ ਵਵਖ ਪਵਖਲਧ ਤਲ ਸਮਹਵਚਟ ਸਜ਼ਥਤਟ ਬਲਰਤ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਵਚਲਰ ਚਰਚਲ

ਕਟਤਟ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
           ਜ਼ਵਦਦਸਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਦ ਭਲਰਤਤ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਸ ਅਤਦ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਤਆਸ ਨਰ ਸ ਘਰ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਰਲਜ

  ਪਵਧਰਤ ਯਲਜਨਲਬਸਦਤ ਜਲਦ
 

ਸਸਗਰਰਰ, 25 ਅਪਪਪਲ:
                        ਦਦਸ ਭਰ ਜ਼ਵਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਸਲਰਤਆਸ ਜ਼ਵਦਦਸਤ ਉਡਲਨਲਸ ਬਸਦ ਹਲਣ

              ਕਲਰਨ ਵਵਡਤ ਜ਼ਗਣਤਤ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਵਦਦਸ ਜ਼ਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਦ ਭਲਰਤਤ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਅਤਦ ਵਵਖ ਵਵਖ
            ਦਦਸਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਲਜ ਅਤਦ ਯਰਨਤਵਰਜ਼ਸਟਤਆਸ ਜ਼ਵਵਚ ਉਉਚ ਜ਼ਵਵਜ਼ਦਆ ਪਪਲਪਤ ਕਰ ਰਹਦ ਭਲਰਤਤ

     ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਤ ਜ਼ਵਦਦਸਲਸ ਜ਼ਵਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ       ।ਇਹਨਲਸ ਭਲਰਤਤਆਸ ਨਰ ਸ ਵਲਜ਼ਪਸ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ
        ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਜਲਦ ਜ਼ਵਸਜ਼ਤਪਤ ਯਲਜਨਲਬਸਦਤ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਤ ਹਪ।

             ਇਸ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਪਜ਼ਜਸਟਪ ਦਟ ਸਪਤ ਘਨਜ਼ਸਆਮ ਥਲਰਤ ਨਦ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਦਸਦਦ ਹਲਏ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
   ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ,    ਬਹਹਤ ਸਲਰਦ ਭਲਰਤਤ ਨਲਗਜ਼ਰਕ,    ਭਲਰਤ ਪਰਤਣ ਦਦ

 ਚਲਹਵਲਨ ਹਨ,            ਪਰ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਵਦਦਸਤ ਯਲਤਰਤਆਸ ਦਦ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਲਪ ਕਦ
   ਆਉਣ ਦਦ ਡਰ ਸਦਕਲ,     ਸਲਰਤਆਸ ਯਲਤਰਤ ਹਵਲਈ ਉਡਲਣਲਸ '      ਤਦ ਪਲਬਸਦਤ ਲਗਲ ਜ਼ਦਵਤਤ ਗਈ

ਸਤ,         ਜ਼ਜਸ ਕਲਰਨ ਇਹ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਜ਼ਵਵਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
                          ਉਨਲਲਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਲਜ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਇਹਨਲਸ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਸ ਨਰ ਸ ਵਲਜ਼ਪਸ

            ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਕਤਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਯਲਜਨਲਬਸਦਤ ਸਬਸਧਤ ਪਪਸਲਸਨ ਵਵਲਲ ਭਲਰਤ ਵਲਪਸ
            ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਭਲਰਤਤ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਸ ਦਲ ਵਦਰਵਲ ਹਦਠ ਜ਼ਲਖਦ ਅਨਹਸਲਰ ਭਦਜਣ ਦਤ
   ਅਪਤਲ ਕਤਤਤ ਜਲਸਦਤ ਹਪ:-
   ਭਲਰਤਤ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਦਲ ਨਲਮ/    ਜ਼ਪਤਲ ਦਲ ਨਲਮ ,   ਮਮਜਰਦਲ ਮਲਬਲਈਲ ਨਸਬਰ,   ਜ਼ਵਦਦਸ ਜ਼ਵਵਚ ਮਮਜਰਦਲ

ਪਤਲ,          ਨਲਲ ਵਲਪਸ ਭਲਰਤ ਆਉਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਸ ਦਦ ਪਲਸਪਲਰਟ ਨਸਬਰ (  ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਤ
 ਸਜ਼ਥਤਤ ਜ਼ਵਵਚ)        ਅਤਦ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਨਦੜਲਦ ਹਵਲਈ ਅਵਡਦ ਦਲ ਨਲਮ।

   ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਤ 01672-232304 (   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ),   ਨਲਡਲ ਅਫ਼ਸਰ
    ਅਰਸਬਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜਮਹਲ ਮਲਬਲਈਲ ਨਸ:97817-00013     ਜਲਸ ਈਮਦਲ ਆਈ ਡਤ

covid19nrisgr@gmail.com '     ਤਦ ਭਦਜਤ ਜਲ ਸਕਦਤ ਹਪ।
            ਸਪਤ ਥਲਰਤ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਬਸਧਤ ਚਲਹਵਲਨ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਸ ਵਵਲਲ ਉਪਰਲਕਤ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜਲਦ ਤਲ

              ਜਲਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਨਲਲ ਸਲਸਝਤ ਕਤਤਤ ਜਲਵਦ ਤਲਸ ਜਲ ਰਲਜ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਇਸ ਸਬਸਧਤ
    ਢਹਕਵਵ ਯਲਜਨਲਬਸਦਤ ਘੜਤ ਜਲ ਸਕਦ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
ਘਰ-       ਘਰ ਮਮਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਦਦ ਜਨਰਜਵਘਨ ਸਪਲਲਈ ਜਲਰਦ:  ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸ਼ਨਰ

ਸਸਗਰਰਰ, 25 ਅਪਪਪਲ:

               ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਦ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜਫ਼ਊ ਦਦਰਲਨ ਲਲੜਵਸਦ ਲਲਕਲਕ ਨਰ ਸ ਘਰ ਘਰ ਮਮਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਦਦ
             ਵਸਡ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਸਸਗਰਰਰ ਵਵਲਲ ਵਵਖ ਵਵਖ ਉਪਰਲਲਲ ਕਦਤਲ ਗਏ ਹਨ     । ਇਸ ਸਸਕਟ ਦਦ
                ਘੜਦ ਜਵਵਚ ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਸਲਫ਼ਟਦ ਪਪਲਟਲਕਲਲ ਨਰ ਸ ਜਧਆਨ ਜਵਵਚ ਰਵਖਦਲ ਹਲਏ ਲਲੜਵਸਦ ਲਲਕਲਕ ਜਵਵਚ ਮਮਫ਼ਤ
           ਰਲਸ਼ਨ ਦਦ ਜਨਰਜਵਘਨ ਸਪਲਲਈ ਜਲਰਦ ਰਵਖਣ ਲਈ ਲਲੜੜਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਲ ਗਏ ਹਨ।
             ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਦ ਨਲ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜਦਸਜਦਆਕ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਹਮਣ ਤਵਕ ਕਮ ਵਲ 112450 ਘਰਲਕ

      ਨਰ ਸ ਮਮਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਗਆ ਹਪ            । ਉਨਲਲਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਜਵਵਚਲ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਜਲਰਦ ਵਵਖ ਵਵਖ
 ਫ਼ਸਡਲਕ '    ਚਲ ਹਮਣ ਤਵਕ 77052      ਘਰਲਕ ਨਰ ਸ ਅਤਲ ਗ਼ਪਰ ਸਰਕਲਰਦ ਸਸਸਥਲਵਲਕ,  ਜਸਆਸਦ ਪਲਰਟਦਆ,   ਅਤਲ ਪਮਜਲਸ ਸਮਲਤ
    ਹਲਰ ਸਰਕਲਰਦ ਜਵਭਲਗਲਕ ਵਵਲਲ 35398       ਘਰਲਕ ਨਰ ਸ ਮਮਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਮਸਚਲਇਆ ਜਗਆ ਹਪ।

        ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਵਲਰਜਵਆਕ ਬਲਰਲ ਦਵਸਜਦਆਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਡਦ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਸਦ.     ਰਲਹੜ ਜਜਲਲ ਲ ਭਰ ਦਲ 50000 
 ਪਜਰਵਲਰਲਕ ਨਰ ਸ, ਐਸ.ਡਦ.ਆਰ.ਐਫ਼.    ਦਲ ਫ਼ਸਡਲਕ ਜਵਵਚਲ 7359  ਪਜਰਵਲਰਲਕ ਨਰ ਸ,      ਪਸਚਲਇਤਦ ਫ਼ਸਡਲਕ ਦਦ ਵਰਤਲ ਕਰਦਲ ਹਲਏ

15620       ਪਜਰਵਲਰਲਕ ਨਰ ਸ ਅਤਲ ਜਮਉਸਪਲ ਫ਼ਸਡਲਕ ਰਲਹਦ 4073      ਪਜਰਵਲਰਲਕ ਨਰ ਸ ਮਮਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਮਮਹਵਈਆ
   ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਚਮਵਕਲ ਹਪ।

       ਡਵਦਜ਼ਨਲਕ ਦਲ ਜਜਕਰ ਕਰਜਦਆਕ ਉਨਲਲਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਵਵਖ-         ਵਵਖ ਸਰਕਲਰਦ ਫਸਡਲਕ ਜਵਵਚਲ ਸਸਗਰਰਰ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ ਜਵਵਚ
10765,     ਮਲਲਰਕਲਟਲਲ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ ਜਵਵਚ 9001,     ਅਜਹਮਦਗੜਲ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ ਜਵਵਚ 8755,   ਧਰਰਦ ਸਬ

  ਡਵਦਜ਼ਨ ਜਵਵਚ 12330,     ਜਦੜਲਬਲ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ ਜਵਵਚ 10876,     ਸਮਨਲਮ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ ਜਵਵਚ 7212, 
    ਲਜਹਰਲ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ ਜਵਵਚ 6091,     ਮਰਨਕ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ ਜਵਵਚ 5850     ਅਤਲ ਭਵਲਨਦਗੜਲ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ ਜਵਵਚ

6172       ਪਜਰਵਲਰਲਕ ਤਵਕ ਮਮਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਮਸਚਲਇਆ ਜਗਆ ਹਪ           । ਸਪਦ ਥਲਰਦ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਲ ਕਮ ਵਲ
35             ਫ਼ਦਸਦਦ ਤਲ ਵਧਲਰਲ ਪਜਰਵਲਰਲਕ ਤਵਕ ਮਮਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਦਦ ਇਹ ਸਹਰਲਤ ਪਹਮਸਚ ਚਮਵਕਦ ਹਪ।

  ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ              ਵਵਖ ਵਵਖ ਵਲਹਨਲਕ ਰਲਹੜ ਰਲਸ਼ਨ ਦਦ ਸਪਲਲਈ ਨਰ ਸ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਪ   । ਇਸ
              ਸਪਲਲਈ ਦਦਰਲਨ ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਦ ਦਲ ਖਲਸ ਜਖਆਲ ਰਵਜਖਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਪ ਜਕਉਜਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਪਪਭਲਜਵਤ
               ਜਵਅਕਤਦ ਦਲ ਸਸਪਰਕ ਜਵਚ ਆਉਣ ਨਲਲ ਹਦ ਫ਼ਪਲਦਲ ਹਪ। ਇਸ ਪਪਜਕਜਰਆ ਜਵਵਚ ਸ਼ਲਜਮਲ ਅਜਧਕਲਰਦਆਕ ਅਤਲ

               ਕਰਮਚਲਰਦਆਕ ਵਵਲਲ ਮਲਸਕ ਅਤਲ ਦਸਤਲਨਲ ਆਜਦ ਪਜਹਨ ਕਲ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਜਡਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਪ ਅਤਲ ਸਪਨਲਟਲਈਜ਼ਲਸ਼ਨ
       ਦਲ ਵਦ ਪਰਰਲ ਜਖਆਲ ਰਵਜਖਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਪ।
                  ਸਪਦ ਥਲਰਦ ਨਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਮਮਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਦਦ ਸਹਰਲਤ ਜਨਰਸਤਰ ਜਲਰਦ ਹਪ ਅਤਲ ਹਰ ਲਲੜਵਸਦ ਜਵਅਕਤਦ ਤਵਕ ਇਹ

      ਪਹਮਸਚਲਉਣ ਦਦ ਹਰ ਸਸਭਵ ਕਲਜਸ਼ਸ਼ ਕਦਤਦ ਜਲਵਲਗਦ            । ਉਨਲਲਕ ਲਲਕਲਕ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣਲ ਘਰਲਕ ਜਵਵਚ ਹਦ
             ਰਜਹਣ ਅਤਲ ਜਬਨਲਲ ਜਕਸਲ ਆਪਲਤਕਲਲਦਨ ਸਜਥਤਦ ਤਲ ਘਰਲਕ ਚਲ ਬਲਹਰ ਨਲ ਜਨਕਲਣ। ਕਲਜਵਡ 19   ਤਲ ਬਚਣ ਲਈ

              ਸਭ ਤਲ ਕਲਰਗਲਰ ਤਰਦਕਲ ਇਹਲ ਹਪ ਜਕ ਹਲਰਨਲਕ ਲਲਕਲਕ ਦਲ ਸਸਪਰਕ ਜਵਵਚ ਨਲ ਆਇਆ ਜਲਵਲ     । ਆਪਣਲ ਹਵਥ ਵਲਰ
            ਵਲਰ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਧਲਦਲ ਰਹਲ ਅਤਲ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਸਮਮ ਸਮਮ ਜਸਰ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਕ     ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਲ।
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