
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
   ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਅਸਤਰ-         ਰਲਜਟ ਨਲਜ਼ਕਆਆ ਰਲਹਹ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਆ ਦਦ ਦਲਖਲਦ ਮਮਕਦ ਮਮਡਟਕਲ ਸਕਰਟਜ਼ਨਸਗ

   ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ ਦਦ ਆਦਦਸ਼
*   ਆਈਸਲਲਦਸ਼ਨ ਸਸਟਰਲਆ,  ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਆ,       ਹਲਰਨਲਆ ਰਲਜਲਆ ਦਦ ਨਲਡਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ

    ਰਵਖਣ ਸਬਸਧਟ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
*           ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਹਤ ਸਲਲਹਲਆ ਅਤਦ ਸਲਵਧਲਨਟਆਆ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਦਦ ਆਦਦਸ਼

ਸਸਗਰਰਰ, 5 ਮਈ:
              ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਮਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਟਆਆ ਹਜ਼ਰਆਣਲ ਸਰਬਦ ਨਲਲ ਲਗਦਟਆਆ ਹਵਦਲਆ

     ਅਤਦ ਪਸਜਲਬ ਦਦ ਹਲਰਨਲ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਆਆ ਰਲਹਹ  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ         ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਵਚ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਦਦ ਰਸਜ਼ਤਆਆ '   ਤਦ ਪਰਰਟ
                 ਚਮਕਸਟ ਰਵਖਟ ਜਲ ਰਹਟ ਹਮ ਅਤਦ ਸਥਲਪਤ ਕਟਤਦ ਗਏ ਅਸਤਰ ਰਲਜਟ ਨਲਜ਼ਕਆਆ ਰਲਹਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਤਲ ਵਟ
             ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਆ ਜ਼ਵਵਚਲ ਸ਼ਵਕਟ ਮਲਮਜ਼ਲਆਆ ਦਟ ਮਮਡਟਕਲ ਸਕਰਟਜ਼ਨਸਗ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ ਦਦ
 ਆਦਦਸ਼    ਜ਼ਦਵਤਦ ਗਏ ਹਨ         । ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਦ   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ  ਪਪਬਸਧਕਟ

              ਕਸਪਲਮਕਸ ਜ਼ਵਖਦ ਅਸਤਰ ਰਲਜਟ ਨਲਜ਼ਕਆਆ ਰਲਹਹ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਆਉਣ ਤਦ ਜਲਣ ਵਲਲਦ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਆ ਸਬਸਧਟ ਕਟਤਟ
          ਜਲ ਰਹਟ ਕਲਰਵਲਈ ਬਲਰਦ ਸਮਟਜ਼ਖਆ ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਦਮਰਲਨ ਕਟਤਲ। ਉਨਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ     ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਦ

               ਪਲਜ਼ਟਜ਼ਟਵ ਮਲਮਜ਼ਲਆਆ ਦਟ ਵਧ ਰਹਟ ਜ਼ਗਣਤਟ ਬਹਹਤ ਜ਼ਚਸਤਲ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਲ ਹਮ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਜਲਣ ਸਬਸਧਟ
    ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਆ ਦਟ ਸਮਹਵਚਟ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ '         ਤਦ ਚਮਕਸਟ ਰਵਖਦ ਜਲਣਲ ਸਮਕ ਦਟ ਅਜ਼ਹਮ ਲਲੜ ਹਮ।

           ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਟਆਆ ਹਜ਼ਰਆਣਦ ਨਲਲ ਲਗਦਟਆਆ ਹਵਦਲਆ '    ਤਦ ਸਥਲਪਤ ਪਸਜ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ
 ਨਲਜ਼ਕਆਆ '             ਤਦ ਤਲਇਨਲਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਟਆਆ ਟਟਮਲਆ ਸਮਹਵਚਦ ਜ਼ਰਕਲਰਡ ਦਟ ਸਲਆਭ ਸਸਭਲਲ ਯਕਟਨਟ

ਬਣਲਉਣਗਟਆਆ        । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਲਖਲ ਰਲਡ ਚਰੜਲ ਕਲਲਆ,       ਜਲਖਲ ਤਲ ਬਰਦਟਲ ਰਲਡ ਟਟ ਪਹਆਇਸਟ
  ਕਲਲਟਆ ਮਦਨ ਰਲਡ,   ਜਲਖਲ ਰਲੜ ਕੜਮਲ,         ਟਲਹਲਣਲ ਰਲਡ ਰਲਮਪਹਰਲ ਜ਼ਪਕਟ ਅਤਦ ਡਰਦਨ ਪਹਲ ਕਮਥਲ ਰਲਡ, 

     ਖਨਮਰਟ ਜ਼ਵਖਦ ਨਲਕਦ ਲਗਲਏ ਗਏ ਹਨ            । ਜ਼ਜਥਦ ਜ਼ਕ ਸ਼ਵਕਟ ਜਲਆ ਰਮਡ ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਵਚਲ ਆਉਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਆ ਦਲ
        ਟਮਸਜ਼ਟਸਗ ਪਲਡ ਰਲਹਹ ਸਸਪਲ ਲਮਣ ਦਟ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜਲਰਟ ਹਮ।
  ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ       ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਵਚ ਅਸਤਰ ਰਲਜਟ ਨਲਜ਼ਕਆਆ,     ਹਲਰਨਲਆ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਵਚਲ ਪਰਤਣ

ਵਲਲਦ   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ     ਸਸਗਰਰਰ ਦਦ ਵਸਨਟਕਲਆ,          ਵਵਖ ਵਵਖ ਰਲਜਲਆ ਨਰ ਸ ਸਸਗਰਰਰ ਤਲ ਵਲਪਸ ਪਰਤਣ ਵਲਲਦ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਆ,
   ਟਮਸਜ਼ਟਸਗ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਮਰਲਨ          ਨਮਗਦਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਜਲਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਪਸਡ ਪਵਧਰ '    ਤਦ ਜਲਆ ਸ਼ਜ਼ਹਰਟ

    ਖਦਤਰਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਸਥਲਪਤ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਆ,         ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਦਦ ਪਲਜ਼ਟਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਜਲਣ ਦਟ ਸਜ਼ਥਤਟ ਜ਼ਵਵਚ
           ਆਈਸਲਲਦਸ਼ਨ ਸਸਟਰਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਤਹਰਸਤ ਐਬਰਲਸਸਲਆ ਤਦ ਮਲਜ਼ਹਰ ਡਲਕਟਰਲਆ ਦਟ ਜ਼ਨਗਰਲਨਟ ਹਦਠ ਜ਼ਭਜਵਲਉਣ, 

        ਹਲਰਨਲਆ ਰਲਜਲਆ ਦਦ ਨਲਡਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਲਲ ਲਲੜ ਪਮਣ '        ਤਦ ਤਲਲਮਦਲ ਕਰਨ ਸਬਸਧਟ ਅਪਣਲਈ ਜਲ ਰਹਟ
   ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਟ ਸਮਟਜ਼ਖਆ ਕਟਤਟ।

         ਸ਼ਪਟ ਥਲਰਟ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਸਮਕ ਸਮਕ '          ਤਦ ਜਲਰਟ ਹਲਣ ਵਲਲਦ ਆਦਦਸ਼ਲਆ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਯਕਟਨਟ
    ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਦ ਅਤਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਟ,         ਮਲਸਕ ਤਦ ਸਮਨਟਟਲਈਜਦਸ਼ਨ ਸਬਸਧਟ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਜਲਗਰਰਕ ਕਟਤਲ

ਜਲਵਦ               । ਉਨਲਲਆ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹਸਦਦ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਆ ਦਟ ਸਜ਼ਥਤਟ ਦਲ ਵਟ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਅਤਦ
              ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਆਦਦਸ਼ਲਆ ਮਹਤਲਬਕ ਜ਼ਸਹਤ ਸਮਦਤ ਹਲਰ ਸਹਜ਼ਵਧਲਵਲਆ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਕਟਤਦ ਜਲ ਰਹਦ
     ਕਲਰਜਲਆ ਦਲ ਵਟ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ।  

       ਇਸ ਮਮਕਦ ਵਧਟਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਰਲਜਦਸ਼ ਜ਼ਤਪਪਲਠਟ,      ਵਧਟਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਰਜ਼ਜਸਦਰ
ਬਵਤਰਲ,       ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਦਟ ਸਪਟ ਬਬਨਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਟਆ,     ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਅਸਕਹਰ
ਮਜ਼ਹਸਦਰਰ,     ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ ਰਲਜ ਕਹਮਲਰ,      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਲ ਅਫ਼ਸਰ ਗਗਨਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ ਬਰਲੜ,  ਵਣ ਮਸਡਲ

        ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆ ਸਲਗਰਟ ਸਮਦਤ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ ਵਟ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।  
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
        ਪਲਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜ਼ਲਜ਼ ਦਰ ਸਸਭਲਲ ਲਈ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ '   ਚ ਪਪਬਸਧ ਮਮਕਸਮਲ:  ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਪਰ.ਜਰ.ਆਈ.       ਸਸਟਕਲਲਈਟ ਕਕਦਰ ਤਕ ਭਲਈ ਗਮਰਦਲਸ ਕਲਲਜ '     ਚ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਤਕ ਜਲਣਗਕ 1000 ਹਲਰ
ਜ਼ਬਸਤਰਕ:  ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ

ਸਸਗਰਰਰ, 5 ਮਈ:
              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਸਸਗਰਰਰ ਵਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਜ਼ਕਸਕ ਵਰ ਤਰਲਲਜ਼ ਦਰ ਅਣਸਮਖਲਵਵ ਸਜ਼ਥਤਰ ਨਲਲ

              ਨਜ਼ਜਵਠਣ ਲਈ ਕਰਤਕ ਜਲ ਰਹਕ ਪਪਬਸਧਲਜ਼ ਤਜ਼ਹਤ ਅਵਜ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਰ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਵਵਲਲ
          ਮਸਰਰਟਲਰਰਅਸ ਸਕਰਲ ਜ਼ਵਖਕ ਸਥਲਪਤ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ      । ਇਸ ਦਕ ਨਲਲ ਹਰ

   ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਪਰ.ਜਰ.          ਆਈ ਦਕ ਘਲਬਦਲਜ਼ ਸਜ਼ਥਤ ਸਸਟਕਲਲਈਟ ਸਸਟਰ ਅਤਕ ਭਲਈ ਗਮਰਦਲਸ
 ਕਲਲਜ '             ਚ ਵਰ ਬਣਲਏ ਜਲ ਰਹਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਕਕਦਰਲਜ਼ ਦਕ ਪਪਬਸਧਲਜ਼ ਦਰ ਸਮਰਜ਼ਖਆ ਕਰਤਰ।
         ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਵਚ 800      ਮਰਰਜ਼ਲਜ਼ ਨਰ ਸ ਸਸਭਲਲਣ ਦਲ ਪਪਬਸਧ

        ਪਰਰਰ ਤਰਲਲਜ਼ ਜ਼ਤਆਰ ਹਸ ਅਤਕ ਆਕਸਰਜਨ ਦਕ ਵਰ 50     ਸਲਸਡਰ ਪਹਮਸਚਲਏ ਜਲ ਚਮਵਕਕ ਹਨ     । ਉਨਲਲਜ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
    ਇਸ ਦਕ ਨਲਲ ਨਲਲ ਪਰ.ਜਰ.           ਆਈ ਦਕ ਸਸਟਕਲਲਈਟ ਕਕਦਰ ਅਤਕ ਭਲਈ ਗਮਰਦਲਸ ਕਲਲਜ ਜ਼ਵਖਕ ਵਰ

1,000            ਹਲਰ ਜ਼ਬਸਤਜ਼ਰਆਜ਼ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਜ਼ ਹਦਲਇਤ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਸ   । ਉਨਲਲਜ਼
     ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਜ਼ ਸਸਸਥਲਵਲਜ਼ ਦਕ ਨਲਲ-    ਨਲਲ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਸਸਗਰਰਰ,    ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਮਲਕਰਕਲਟਲਲ
   ਅਤਕ ਰਜ਼ਹਬਰ ਇਸਸਚਰਜ਼ਟਊਟ '            ਚ ਪਲਈਪ ਰਲਹਵ ਆਕਸਰਜਨ ਪਹਮਸਚਲਉਣ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਵਰ ਕਰਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ

ਹਸ।
               ਸ਼ਪਰ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਵਚ ਪਲਜ਼ਰਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜ਼ਲਜ਼ ਨਰ ਸ ਤਬਦਰਲ ਕਰਨ

                 ਸਬਸਧਰ ਮਮਢਲਕ ਪਪਬਸਧ ਮਦਜਮਦ ਹਨ ਅਤਕ ਹਮਣ ਸਮਰਹ ਟਰਮਲਜ਼ ਹਲਰ ਥਲਜ਼ਵਲਜ਼ ਨਰ ਸ ਉਜ਼ਚਤ ਰਰਪ ਦਕਣ ਜ਼ਵਵਚ ਜਮਟਰਆਜ਼
            ਹਲਈਆਜ਼ ਹਨ ਤਲਜ਼ ਜਲ ਜ਼ਬਸਤਜ਼ਰਆਜ਼ ਦਰ ਜ਼ਵਵਸਥਲ ਜ਼ਵਚ ਲਲੜਵਦਲ ਵਲਧਲ ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਕ।

        ਇਸ ਮਦਕਕ ਹਲਰਨਲਜ਼ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਵਧਰਕ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)  ਰਲਜਕਸ਼ ਜ਼ਤਪਪਲਠਰ,   ਵਧਰਕ ਜ਼ਡਪਟਰ
 ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)  ਰਲਜ਼ਜਸਦਰ ਬਵਤਰਲ,   ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)  ਅਸਕਮਰ ਮਜ਼ਹਸਦਰਰ,  ਸਹਲਇਕ
 ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਸ਼)  ਲਤਰਫ਼ ਅਜ਼ਹਮਦ, ਐਸ.ਡਰ.ਐਮ.   ਬਬਨਦਰਪ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਰਆ, ਏ.ਸਰ. ਯਰ.ਟਰ. 

 ਦਕਵਦਰਸ਼ਦਰਪ ਜ਼ਸਸਘ,     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਲ ਅਫ਼ਸਰ ਗਗਨਦਰਪ ਜ਼ਸਸਘ,   ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਰਲਜ ਕਮਮਲਰ, 
ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.  ਜ਼ਕਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ,    ਸਹਲਇਕ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.     ਮਹਕਸ਼ ਅਹਰਜਲ ਅਤਕ ਐਕਸਰਅਨ

   ਜ਼ਵਜ਼ਪਨ ਬਲਜ਼ਸਲ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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O/o District Public Relatoos OOcerc raoSrur

Deputy Commissiooer raoSrur reviews preparedoess at Covid Care Ceotre

1c000 more beds to be arraoSed at PGI ratellite Ceotre aod Bhai Gurdas ColleSe

raoSrurc May 5:

            Deputy Commissiooer raoSrur Mr. Ghaoshyam Thoric oo Tuesdayc reviewed the 

preparedoess at Meritorious rchool Ghabdao which has beeo developed as Covid Care 

Ceotre by the district admioistratoo. DC also visited PGI’s ratellite Ceotre aod Bhai Gurdas 

ColleSe aod said that as maoy as 1c000 more beds are beioS arraoSed io these iosttutoos.

            DC ioformed that medical facilites iocludioS oxySeo cylioders have beeo arraoSed 

at the 800-bedded Covid Care Ceotre developed at Meritorious rchool. He added that the 

pateots tested positve for Covid-1  would be sooo referred here. 

“Beds with proper social distaocioS have beeo placed io the boys aod Sirls hostel of 

the school where the medical teams will take care of the positve pateotscs said DC. He 

added that admioistratve oOcials have also beeo asked to ideotfy more beds at other 

locatoos.

            Mr. Ghaoshyam Thori said that the apart from the arraoSemeots at these 

iosttutoosc piped supply of oxySeo is also beioS eosured at Civil Hospital raoSrur aod 

Malerkotla.

Oo this occasiooc ADC (S) Rajesh Tripathic ADC (d) Rajioder Batrac GA Aokur 

Mahiodrooc PGO Latf Ahmedc rDM Babaodeep rioSh Waliac DRO GaSaodeep rioShc Civil 

rurSeoo Dr. Raj Kumar amooS several others were also preseot.
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