
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਰਰਪਨਗਰ
 

 ਪਸਜਲਬ `             ਚ ਫਸਸ ਹਲਰਨਲਨ ਸਰਜ਼ਬਆਨ ਦਸ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਹਹਣ ਪਰਤ ਸਕਣਗਸ ਆਪਣਸ ਸਰਜ਼ਬਆਨ ਨਰ ਸ -  ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
www.covidhelp.punjab.gov.in `  ਤਸ 3     ਮਈ ਤਤਕ ਅਪਲਲਈ ਕਰਨਲ ਹਲਵਸਗਲ

 
ਰਰਪਨਗਰ, 01  ਮਈ :      ਦਰਸਰਸ ਸਰਜ਼ਬਆਨ ਦਸ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਜਲ         ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ ਜ਼ਵਤਚ ਫਸਸ ਹਲਏ ਹਨ ਅਤਸ ਆਪਣਸ ਸਰਜ਼ਬਆਨ

      ਜ਼ਵਤਚ ਵਲਪਸ ਜਲਣ ਦਤ ਇਤਛਲ ਰਤਖਦਸ ਹਨ,    ਉਹ ਹਹਣ 3  ਮਈ,  2020
ਤਤਕ www.covidhelp.punjab.gov.in ‘     ਤਸ ਜ਼ਬਨਨ ਕਰ ਸਕਦਸ ਹਨ       । ਜ਼ਲਸਕ ਉਤਸ ਇਕ ਫਲਰਮ ਭਰ ਕਸ

         ਜ਼ਸਸਟਮ ਦਹਆਰਲ ਜ਼ਤਆਰ ਜ਼ਵਲਤਖਣ ਆਈਡਤ ਪਰਰਸ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਲਈ ਜ਼ਦਤਤਲ ਜਲਵਸਗਲ।
                           ਇਸ ਬਲਰਸ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਤਮਤਤ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਰਤ ਨਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਲਸਕ

          ਦਲ ਐਕਸਨਸ ਰਲਜ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਦਹਆਰਲ ਮਹਹਤਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਏਗਲ ਅਤਸ 03    ਮਈ ਤਤਕ ਜ਼ਡਪਟਤ
             ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਆਪਣਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ ਦਸ ਸਲਰਸ ਵਸਰਜ਼ਵਆਨ ਨਰ ਸ ਵਸਖਣ ਲਈ ਡਸਟਲਬਸਸ ਤਤਕ ਪਹਹਸਚ ਕਰ ਸਕਣਗਸ   । ਇਨਲਲਨ ਜ਼ਦਨਲਨ

              ਦਦਰਲਨ ਅਜ਼ਜਹਸ ਫਸਸ ਹਲਏ ਲਲਕਲਨ ਦਤ ਜਲਨਚ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਨਚ ਕਕਪ ਲਗਲਏ ਜਲਣਗਸ। ਸਕਤਜ਼ਨਸਗ 04 ਮਈ,
2020      ਦਤ ਰਲਤ ਤਤਕ ਮਹਕਸਮਲ ਹਲ ਜਲਏਗਤ       । ਜ਼ਜਨਲਲਨ ਜ਼ਵਚ ਲਤਛਣ ਨਹਹ ਪਲਏ ਗਏ,     ਉਨਲਲਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਹਤ ਟਤਮ ਵਤਲਲ

    ਇਕ ਸਰਟਤਜ਼ਫਕਸਟ ਜਲਰਤ ਕਤਤਲ ਜਲਵਸਗਲ।
                       ਉਨਲਲਨ ਇਹ ਵਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਨ ਦਤ ਆਵਲਜਲਈ 5 ਮਈ, 2020   ਤਲ ਸ਼ਹਰਰ ਹਲਵਸਗਤ।
 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/785/2020-DEPT-DPRO-ROOP NAGAR
I/21624/2020

1/4



    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ 

 

          ਗਗਲਮ ਪਸਚਲਇਤ ਗਲਪਲਲ ਪਪਰ ਨਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਗਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਪਪਰਦ ਕਕਤਕ ਐਬਰਲਲਸ

 

                ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਮਰਕਜ਼ਲਜ਼ ਨਰ ਸ ਇਵਕ ਜਗਲਲਜ਼ ਤਲ ਦਰਜਕ ਜਗਲਲ ਤਵਕ ਜ਼ਲਜਲਉਣ ਤਵਕ ਬਹਪਤ ਸਹਲਇਕ ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲਵਨਗਕ
  ਇਹ ਐਬਰਲਲਸ -  ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

 

 ਰਰਪਨਗਰ 01  ਮਈ -            ਗਗਲਮ ਪਸਚਲਇਤ ਗਲਪਲਲ ਪਪਰ ਬਲਲਕ ਨਰਰਪਪਰ ਬਨਦਕ ਦਨ ਭਲਈ ਕਨਵਈਆ ਰਲਹਤ ਫਲਊਡਨਸ਼ਨ
          ਵਵਲਲ ਇਵਕ ਐਬਰਲਲਸ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਕ ਜ਼ਗਰਕ ਦਨ ਸਪਪਰਦ ਕਕਤਕ ਗਈ     । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

               ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਐਬਰਲਲਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਬਮਲਰਕ ਸਬਸਧਕ ਚਲ ਰਹਕ ਗਤਕਜ਼ਵਧਕਆਜ਼ ਅਤਨ ਮਰਕਜ਼ਲਜ਼ ਦਨ
              ਪਗਯਲਗ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਜ਼ਦਕ ਜਲਵਨਗਕ। ਉਨਲਲਜ਼ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਲ ਤਵਕ ਇਹ ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਬਮਲਰਕ ਸਬਸਧਕ ਗਤਕਜ਼ਵਧਕਆਜ਼

                ਚਵਲਣਗਕਆਜ਼ ਉਦਲ ਤਵਕ ਇਹ ਐਬਰਲਲਸ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਰ ਸ ਸਦਪ ਜ਼ਦਵਤਕ ਗਈ ਹਹ। ਇਸ ਤਲ ਬਲਅਦ ਇਹ ਐਬਰਲਲਸ
         ਵਲਜ਼ਪਸ ਗਗਲਮ ਪਸਚਲਇਤ ਨਰ ਸ ਦਨ ਜ਼ਦਵਤਕ ਜਲਵਨਗਕ। ਉਨਲਲਜ਼ ਨਨ         ਗਗਲਮ ਪਸਚਲਇਤ ਗਲਪਲਲ ਪਪਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਦਨ ਹਲਏ

                  ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਲਈ ਮਰਕਜ਼ਲਜ਼ ਨਰ ਸ ਇਵਕ ਸਥਲਨ ਤਲ ਦਰਜਨ ਸਥਲਨ ਤਨ ਲਹ ਕਨ ਜਲਣ ਲਈ ਇਹ ਐਬਰਲਲਸ
               ਬਹਪਤ ਲਲਹਨਵਸਦ ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲਵਨਗਕ। ਇਸ ਐਬਰਲਲਸ ਦਨ ਨਲਲ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਰ ਸ ਬਹਪਤ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਮਲਨਗਲ। ਉਨਲਲਜ਼ ਨਨ
                 ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਜ਼ ਤਲ ਪਗਨਰਨਲ ਲਹ ਕਨ ਹਲਰ ਵਕ ਕਈ ਸਜ਼ਹਯਲਗਕ ਸਲਹਮਣਨ ਆਉਣਗਨ ਅਤਨ ਰਲਹਤ ਕਲਰਜਲਜ਼ ਦਨ ਜ਼ਵਵਚ
    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਗਸ਼ਲਸ਼ਨ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਨਣਗਨ।

                              ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਪਸਡ ਦਨ ਸਰਪਸਚ ਰਲਜ਼ਹਤ ਸ਼ਰਮਲ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗਗਲਮ ਪਸਚਲਇਤ ਦਕ ਇਵਛਲ ਸਕ ਜ਼ਕ
                ਇਹ ਐਬਰਲਲਸ ਲਲਕਲਜ਼ ਦਨ ਕਸਮ ਆਵਨ ਅਤਨ ਅਵਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਗਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਇਹ ਐਬਰਲਲਸ ਸਦਪ ਜ਼ਦਵਤਕ ਗਈ ਹਹ   । ਜ਼ਜਸਨਕ ਦਨਰ
             ਤਵਕ ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਬਮਲਰਕ ਸਬਸਧਕ ਗਤਕਜ਼ਵਧਕਆਜ਼ ਚਵਲਣਗਕਆਜ਼ ਉਦਲ ਤਵਕ ਇਹ ਐਬਰਲਲਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਗਸ਼ਲਸ਼ਨ ਦਨ ਕਲਲ

               ਰਹਨਗਕ। ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਗਸ਼ਲਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰਰਤ ਦਨ ਅਨਪਸਲਰ ਇਸ ਐਬਰਲਲਸ ਦਲ ਪਗਯਲਗ ਕਰ ਸਕਦਨ ਹਨ। ਇਸ ਮਦਕਨ ਤਨ
  ਨਸਬਰਦਲਰ ਪਰਜ਼ਮਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ,   ਅਮਰਕਕ ਜ਼ਸਸਘ       ਅਤਨ ਸਰਰਜ ਧਕਮਲਨ ਵਕ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

     ਹਹਣ ਤਤਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਤਚ ਕਹ ਤਲ 443     ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਲ ਸਸਪਲ ਲਏ -  ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
285    ਦਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ 02   ਸਸਪਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ , 154     ਦਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ ਅਤਲ 02 ਜ਼ਰਕਵਰ

 ਰਰਪਨਗਰ 01   ਮਈ  -             ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਰਤ ਨਲ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਸ਼ਤ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਪਰਤਲ
   ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ 02           ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਦਲਨਲ ਦਤ ਟਸ਼ ਲਵਲ ਜ਼ਹਸਟਰਤ

   ਦਲਖਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ          । ਉਨਲਲਆ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਸਗਲ ਨਲੜਲਲ ਭਸਗਲ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਦਲ 09    ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਲ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਤਚ
    ਆਉਣ ਸਸਬਧਤ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਮਲਤ ਹਨ,           ਜ਼ਜ਼ਨਲਲ ਦਲ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤਲ ਦਰਜਲ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਮਤਕਲਵਲਲ ਜ਼ਨਵਲਸਤ

 ਦਲ 26         ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਲ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਤਚ ਆਉਣ ਦਤ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਮਲਤ ਹਨ,        ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਆ ਨਲ ਦਲ ਸਸਪਲ ਲਨ ਕਲ ਭਲਜਲ ਗਏ
ਹਨ।
                          ਉਨਲਲਆ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਰਰਪਨਗਰ ਦਲ ਆਈਸਲਲਲਸ਼ਨ ਵਲਰਡ ਜ਼ਵਤਚ

   ਦਲਖਲ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਨ           । ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਹਣ ਤਤਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਤਚ ਕਹ ਤਲ 443   ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਲ ਸਸਪਲ
  ਲਏ ਗਏ ਸਨ    । ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਚਤ 285    ਦਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ 02   ਸਸਪਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ , 154   ਦਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ
 ਅਤਲ 02     ਜ਼ਰਕਵਰ ਹਲ ਚਹਤਕਲ ਹਨ  ।  

                             ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਸਮਰਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਨਵਲਸਤਆਆ ਨਰ ਸ ਅਪਤਲ ਕਰਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲ ਤਰਲਲਆ ਦਤ ਘਬਰਲਉਣ
        ਦਤ ਜ਼ਰਰਰਤ ਨਹਹ ਹਨ ਜਲਕਰ ਜ਼ਕਸਲ ਨਰ ਸ ਖਲਸਤ ,          ਬਹਖਲਰ ਜਲਆ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਤ ਕਲਈ ਲਤਛਣ ਮਜ਼ਹਸਰਸ ਹਹਸਦਲ ਹਨ ਉਹ

          ਤਹਰਸਤ ਆਪਣਲ ਨਜ਼ਦਤਕਤ ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰ ਅਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰਨ     । ਜਲਕਰ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਤ ਦਲ
                   ਜਲਦਤ ਪਤਲ ਲਤਗ ਜਲਆਦਲ ਹਨ ਤਲਆ ਇਸ ਤਤ ਬਜ਼ਚਆ ਵਤ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਨ। ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਅਪਤਲ ਕਰਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

                 ਜਲਕਰ ਹਲਰ ਵਤ ਕਲਈ ਸ਼ਰਧਲਲਰ ਸ਼ਸ਼ਤ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਯਲਤਰਲ ਤਤ ਆਏ ਹਨ ਤਲਆ ਉਹ ਸਬਸਧਤ ਖਲਤਰ ਦਲ
ਐਸ.ਡਤ.               ਐਮਜ਼ ਨਰ ਸ ਸਰਚਨਲ ਮਹਹਤਈਆ ਕਰਵਲ ਕਲ ਆਪਣਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਆਚ ਕਰਵਲਉਣ ਅਤਲ ਜਲਕਰ ਜ਼ਕਸਲ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਲ

            ਸ਼ਰਧਲਲਰ ਦਲ ਆਉਣ ਦਤ ਜਲਣਕਲਰਤ ਹਨ ਤਲਆ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਰਜ਼ਚਤ ਕਰਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

ਐਸ.ਡਡ.           ਐਮਜ਼ ਵਵਲਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਡਤਡ ਗਈ ਜ਼ਲਸਟ ਅਨਨਸਲਰ ਰਲਸਟਰ ਵਲਇਸ ਸਵਵਰਵ 07  ਤਲ 11 ਵਜਵ
   ਤਵਕ ਖਨਲਣਗਡਆਆ ਦਨਕਲਨਲਆ -  ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਐਸ.ਡਡ.             ਐਮਜ਼ ਦਡ ਪਰਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਲ ਜ਼ਬਨਲਲਆ ਆਪਣਡ ਮਰਜਡ ਦਨਕਲਨ ਖਲਲਣ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਖਲਲਫ ਹਲਵਵਗਡ ਸਖਤ
 ਕਲਰਵਲਈ

         ਕਵਵਲ ਰਲਟਵਸ਼ਨ ਵਲਇਸ ਰਲਸਟਰ ਅਨਨਸਲਰ ਦਨਕਲਨਲਆ ਖਲਲਣ ਦਡ ਹਲਵਵਗਡ ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ

 ਰਰਪਨਗਰ 01   ਮਈ -          ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਡ ਜ਼ਗਰਡ ਨਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਵ ਜ਼ਵਵਚ
ਕਰਜ਼ਫਊ/    ਲਲਕਡਲਊਨ ਜ਼ਲ ਜ਼ਕ 17     ਮਈ ਤਵਕ ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ      । ਇਸ ਦਲਰਲਨ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸਵਵਰਵ 7 ਤਲ
11              ਵਜਵ ਤਵਕ ਰਲਟਵਸ਼ਨ ਵਲਇਸ ਦਨਕਲਨਲਆ ਖਲਲਣ ਸਬਸਧਡ ਰਲਸਟਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕਵ ਦਨਕਲਨਲਆ ਦਡ ਜ਼ਲਸਟ

   ਜ਼ਤਆਰ ਕਡਤਡ ਗਈ ਹਹ     । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਸ.ਡਡ.        ਐਮਜ਼ ਦਡ ਪਰਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਲ ਜ਼ਬਨਲਲਆ ਜ਼ਕਸਵ ਨਰ ਸ ਵਡ
         ਆਪਣਡ ਮਰਜਡ ਨਲਲ ਦਨਕਲਨ ਖਲਲਣ ਸਬਸਧਡ ਸਖਤ ਮਨਲਹਡ ਹਹ     ।ਉਨਲਲਆ ਨਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਸ.ਡਡ.ਐਮਜ਼

             ਵਵਲਲ ਯਲਜਨਲਬਸਦ ਤਰਡਕਵ ਦਵ ਨਲਲ ਦਨਕਲਨਲਆ ਖਲਲਣ ਸਬਸਧਡ ਇਸ ਜ਼ਹਸਲਬ ਨਲਲ ਜ਼ਲਸਟਲਆ ਜ਼ਤਆਰ ਕਡਤਡਆਆ
  ਗਈਆਆ ਹਨ ,              ਤਲ ਜ਼ਲ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਨਰ ਸ ਵਡ ਮਹਨਟਵਨ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲ ਸਕਵ ਅਤਵ ਇਲਲਕਲ ਜ਼ਨਵਲਸਡਆਆ ਨਰ ਸ

          ਜ਼ਕਸਵ ਤਰਲਲ ਦਲ ਜ਼ਰਰਰਡ ਸਮਲਨ ਲਹਣ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਈ ਪਪਵਸ਼ਲਨਡ ਨਲ ਆਵਵ       । ਉਨਲਲਆ ਨਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਲਸਟਲਆ
              ਆਪਣਵ ਆਪਣਵ ਇਲਲਕਵ ਦਵ ਵਪਲਰ ਮਸਡਲ ਦਵ ਨਲਲ ਵਡ ਸ਼ਵਅਰ ਕਡਤਡਆਆ ਜਲਣਗਡਆਆ ਤਲਆ ਜ਼ਲ ਦਨਕਲਨਦਲਰਲਆ

             ਨਰ ਸ ਪਤਲ ਚਲ ਸਕਵ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਆ ਨਵ ਜ਼ਕਸ ਜ਼ਦਨ ਆਪਣਡ ਦਨਕਲਨ ਖਲਲਣਡ ਹਹ।
                            ਉਨਲਲਆ ਨਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਰਰਲ ਅਤਵ ਸ਼ਜ਼ਹਰਡ ਖਵਤਰਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਸਲਰਵ ਮਲਟਡ ਬਰਲਆਡ ਤਵ ਜ਼ਸਸਗਲ

    ਬਰਲਆਡ ਮਲਲਜ਼ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਵ    ।ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਹਲਰਨ,      ਹਜ਼ਲਮਤ ਕਰਨ ਵਲਲਡਆਆ ਦਨਕਲਨਲਆ ਆਜ਼ਦ
  ਸਵਵਲਵਲਆ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਡਆਆ             । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਲਬ ਤਵ ਠਵ ਜ਼ਕਆਆ ਨਰ ਸ ਖਲਲਣ ਦਡ ਇਜ਼ਲਜਤ ਨਹਡ ਜ਼ਦਵਤਡ
 ਜਲਵਵਗਡ।

                   ਉਨਲਲਆ ਨਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਲਕਡਲਊਨ/   ਕਰਜ਼ਫਊ ਸਵਵਰਵ 11      ਵਜਵ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਵਲਆਗ ਜਲਰਡ ਰਹਵਗਲ।
                ਉਨਲਆ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਡ ਦਡ ਪਲਲਣਲ ਕਰਦਵ ਹਲਏ ਤਹਅ ਸਮਮ ਤਵਕ ਆਪਣਵ
              ਘਰਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਪਰਤ ਜਲਇਆ ਕਰਨ। ਛਲਟ ਵਲਲਵ ਸਮਮ ਦਲਰਲਨ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਵਲਲਵ ਜ਼ਵਅਕਤਡ ਨਰ ਸ ਮਲਸਕ

     ਪਜ਼ਹਨਣਲ ਅਤਵ ਦਰਜਵ ਜ਼ਵਅਕਤਡ ਤਲ 2      ਮਡਟਰ ਦਡ ਦਰਰਡ ਬਣਲਈ ਰਵਖਣਡ ਹਲਵਵਗਡ   । ਉਨਲਲਆ    ਨਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
                ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਇਹ ਰਲਹਤ ਲਲਕਲਆ ਦਡ ਸਹਰਲਤ ਲਈ ਜ਼ਦਵਤਡ ਗਈ ਹਹ। ਉਹ ਇਸ ਰਲਹਤ ਦਵ ਸਮਮ ਦਲਰਲਨ

      ਦਲਸਤਲਆ ਜਲਆ ਹਲਰਨਲਆ ਨਰ ਸ ਨਲ ਜ਼ਮਲਣ।             ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਛਲਟ ਵਲਲਵ ਸਮਮ ਦਲਰਲਨ ਲਲਕ ਦਨਕਲਨਲਆ ਤਲ ਸਮਲਨ
               ਲਹਣ ਲਈ ਆਪਣਵ ਪਪਲਈਵਵਟ ਵਲਹਨਲਆ ਦਲ ਇਸਤਵਮਲਲ ਜ਼ਬਲਕਨ ਵਲ ਨਲ ਕਰਨ ਅਤਵ ਜ਼ਕਸਵ ਵਡ ਤਰਲਲਆ ਦਡ ਭਡੜ

   ਇਕਵਠਡ ਨਲ ਹਲਣ ਦਵਣ।
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