
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
       ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਵਰਰਰਧ ਜਸਗ ਜ਼ਜਰਤਤ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਤ ਦਤ 2  ਹਲਰ ਵਸਨਨਕ

*     ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਤਸਲਸ ਦਨ ਜ਼ਗਣਤਨ 88    ਤਤ ਘਰਟ ਕਤ 86 ਹਲਈ:  ਜ਼ਡਪਟਨ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸਸਗਰਰਰ, 14 ਮਈ:

           ਮਮਰਨਟਲਰਨਅਸ ਸਕਰਲ ਘਲਬਦਲਸ ਜ਼ਵਖਤ ਬਣਲਏ ਗਏ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਤਅਰ ਸਸਟਰ ਤਤ ਅਰਜ 2  ਮਰਨਜ਼
        ਸਫ਼ਲ ਇਲਲਜ ਤਤ ਬਲਅਦ ਆਪਣਤ ਘਰਲਸ ਨਰ ਸ ਪਰਤ ਗਏ      । ਇਨਲਸ ਮਰਨਜ਼ਲਸ ਦਤ ਨਮਗਤਜ਼ਟਵ ਆਉਣ
  ’      ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਤ ਚ ਐਕਜ਼ਟਵ ਮਰਨਜ਼ਲਸ ਦਨ ਜ਼ਗਣਤਨ 88    ਤਤ ਘਰਟ ਕਤ 86   ਰਜ਼ਹ ਗਈ ਹਮ   । ਇਸ
           ਸਬਸਧਨ ਵਧਤਰਤ ਜਲਣਕਲਰਨ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਸ ਜ਼ਡਪਟਨ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਨ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਨ ਨਤ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
 ’     ਇਨਲਸ ਚਤ ਇਰਕ ਧਰਰਨ ਵਲਸਨ 72         ਸਲਲਲ ਬਜ਼ਰਰਗ ਸਸ਼ਨ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਲਸਦਤੜ ਤਤ ਸਰਕਲਰਨ

          ਬਰਸ ਰਲਹਹ ਸਸਗਰਰਰ ਪਹਰਸਜ਼ਚਆ ਸਨ ਅਤਤ ਦਰਸਰਲ ਖਲਨਪਰਰ ਜ਼ਪਸਡ ਦਲ 34   ਸਲਲਲ ਜ਼ਵਅਕਤਨ
     ’   ਕਮਥਲ ਤਤ ਕਸਬਲਈਨ ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਤ ਚ ਪਰਜ਼ਤਆ ਸਨ        । ਉਨਲਸ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਲਨਪਰਰ ਜ਼ਪਸਡ ਨਲਲ
         ’    ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤਨ ਦਤ ਸਸਪਲ ਬਲਗੜਨਆਸ ਜ਼ਵਖਤ ਲਗਲਏ ਗਏ ਚਮਚਕਪਲਸਟ ਤਤ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
       ਜ਼ਡਪਟਨ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਸ ਨਰ ਸ 5       ਮਈ ਨਰ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਤਅਰ ਸਸਟਰ ਘਲਬਦਲਸ ਜ਼ਵਖਤ
          ’      ਦਲਖ਼ਲ ਕਨਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਨ ਅਤਤ ਦਲ ਵਲਰ ਟਮਸਟ ਨਮਗਤਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਤਤ ਅਰਜ ਇਨਲਸ ਨਰ ਸ ਘਰ
   ਰਵਲਨਲ ਕਨਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ          ’    । ਉਨਲਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਮਕਤ ਡਲਕਟਰਲਸ ਅਤਤ ਸਸਟਰ ਚ ਤਮਨਲਤ ਹਲਰ
     ’          ਸਟਲਫ਼ ਵਰਲਤ ਇਨਲਸ ਨਰ ਸ ਘਰਲਸ ਚ ਲਗਲਉਣ ਲਈ ਬਰਟਤ ਦਤ ਕਤ ਰਵਲਨਲ ਕਨਤਲ ਜ਼ਗਆ।

        ’  ਸ਼ਸ਼ਨ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਨ ਨਤ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਤਸਲਸ ਚਤ 39    ਹਲਰਨਲਸ ਜ਼ਵਅਕਤਨਆਸ ਦਤ
        ਸਸਪਲ ਵਨ ਟਮਸਜ਼ਟਸਗ ਲਈ ਭਤਜਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤਤ 2    ’     ਵਲਰ ਨਮਗਤਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਤਤ ਉਨਲਸ ਨਰ ਸ ਵਨ

   ਘਰ ਭਤਜ ਜ਼ਦਰਤਲ ਜਲਵਤਗਲ            । ਉਨਲਸ ਸਸਗਰਰਰ ਵਲਸਨਆਸ ਨਰ ਸ ਅਪਨਲ ਕਨਤਨ ਜ਼ਕ ਬਲਹਰਨ ਖ਼ਲਸ ਕਰ
   ’   ’        ਕਲਰਲਨਲ ਪਸ਼ਭਲਜ਼ਵਤ ਇਲਲਜ਼ਕਆਸ ਚਤ ਜ਼ਜ਼ਲਤ ਚ ਪਰਤਣ ਵਲਲਤ ਜ਼ਵਅਕਤਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ
     ਜ਼ਰਰਰ ਸਰਜ਼ਚਤ ਕਰਨ ਤਲਸ ਜਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19       ਫਮਲਣ ਦਤ ਖ਼ਤਰਤ ਨਰ ਸ ਘਟਲਇਆ ਜਲ ਸਕਤ   । ਉਨਲਸ
      ’        ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਸਟਤਨਮਸਟ ਜ਼ਲਨਲਸ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਤ ਚ ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਜ਼ਵਅਕਤਨਆਸ ਦਤ ਸਸਪਲ ਨਮਗਤਜ਼ਟਵ
 ’       ’   ਆਉਣ ਤਤ ਹਨ ਉਨਲਸ ਨਰ ਸ ਘਰ ਇਕਲਸਤਵਲਸ ਚ ਭਤਜ਼ਜਆ ਜਲਵਤਗਲ।

    ਇਸ ਮਮਕਤ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਰਲਜ ਕਰਮਲਰ, ਐਸ.ਐਮ.  ਓ ਡਲ.  ਜ਼ਕਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ,  ਜ਼ਜ਼ਲਲ
  ਟਨਕਲਕਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਲ.  ਹਜ਼ਰਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ,   ਹਸਪਤਲਲ ਐਡਜ਼ਮਨਨਸਟਸ਼ ਤਟਰ ਡਲ.  ਸਰਹਲਨਨ

ਜ਼ਹਨਲ, ਡਲ.  ਪਰਵਨਨ ਮੜਕਨ, ਡਲ.         ਰਲਹਰਲ ਅਤਤ ਸਲਰਲ ਨਰਜ਼ਸਸਗ ਤਤ ਮਮਡਨਕਲ ਸਟਲਫ਼ ਵਨ
 ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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O/o District Public Relations Officer, Sangrur
Two Sangrur residents win battle against corona
*Active cases count falls from 88 to 86: Deputy

Commissioner
Sangrur, May 14:
Two patients returned their homes, on Thursday, 
following successful treatment at Covid Care Centre, 
Ghabdan. The count of active cases in Sangrur district 
has fallen from 88 to 86 after these two cases have 
been cured successfully. Giving more details, Deputy 
Commissioner, Mr. Ghanshyam Thori, said that one of 
these patients, aged 72 years, a resident of Dhuri had 
returned from Hazur sahib, Nanded to Sangrur through 
government bus and the other one belongs to village 
Khanpur, aged 34 years, had returned from Kaithal 
with combine harvestor. He further said that the person
who belongs to Khanpur village was tested positive 
when his sample was taken at the Bagrian check post. 
Deputy Commissioner said that these persons were 
admitted at COVID care centre, Ghabdan, on May 5 
and after being tested negative twice for COVID-19, 
they have been discharged.
“On this occasion, doctors and other staff have gifted 
them saplings and gave them special farewell”, he 
added.
Mr. Thori said that samples 39 more active cases have 
been sent for testing and will be discharged after 
confirmatory test will result negative. He appealed to 
the residents of district Sangrur that they should 
immediately inform the district administration if any 
person returns from COVID-19 affected areas so that 
this outbreak can be contained in time. He further 
added, people entering from containment zones into 
the district will be sent to their homes for quarantine 
only after their samples have been tested negative.
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Civil Surgeon Dr. Rajkumar, SMO Dr. Kirpal Singh, 
District Immunization Officer Dr. Harinderpal Singh, 
Hospital Administrator Dr. Suhani Hina, Dr. Parveen 
Markan, Dr. Rahul and all nursing and medical staff 
were present on this occasion.
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
        ਕਣਕ ਦਦ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਵਰਰਅਧ 82  ਮਲਮਲਦ ਦਰਜ:  ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

*   ਹਰਣ ਤਅਕ 5,02,500    ਰਰਪਏ ਦਲ ਕਟਤਲ ਜਰਰਮਲਨਲ
* 150       ਮਲਮਜ਼ਲਆਆ ਦਦ ਖਸਰਲ ਜ਼ਗਰਦਲਵਰਟ ਜ਼ਵਅਚ ਲਲਲ ਇਸਦਰਲਜ

ਸਸਗਰਰਰ, 14 ਮਈ:
              ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਵਅਲਲ ਕਣਕ ਦਟ ਫਸਲ ਦਟ ਕਟਲਈ ਤਦ ਤਰੜਟ ਬਣਲਉਣ ਤਲ ਬਲਅਦ ਰਜ਼ਹ ਜਲਆਦਦ ਨਲੜ

             ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਗਲਉਣ ਦਟਆਆ ਘਟਨਲਵਲਆ ਸਬਸਧਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਅਲਲ ਸਖਤਟ ਕਰ ਜ਼ਦਅਤਟ ਗਈ
      ਹਹ ਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਅਚ ਹਰਣ ਤਅਕ 82           ਮਲਮਲਦ ਦਰਜ ਕਟਤਦ ਜਲ ਚਰਅਕਦ ਹਨ ਤਦ ਇਸ ਸਸਬਸਧ ਜ਼ਵਅਚ

        ਡਵਟਜ਼ਨਲ ਟਟਮਲਆ ਵਅਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਦਦਰਦ ਕਟਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ।
            ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਘਨਸ਼ਜ਼ਅਲਮ ਥਲਰਟ ਨਦ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਅਚ

           ਕਣਕ ਦਦ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਦਦ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਅਚ ਹਰਣ ਤਅਕ 82     ਪਰਜ਼ਲਸ ਕਦਸ ਦਰਜ ਕਟਤਦ
 ਗਏ ਹਨ              । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਹਰਣ ਤਅਕ

5,02,500      ਰਰਪਏ ਦਲ ਜਰਰਮਲਨਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ        । ਉਨਲਲਆ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ
150          ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਟ ਖਸਰਲ ਜ਼ਗਰਦਲਵਰਟ ਜ਼ਵਅਚ ਲਲਲ ਇਸਦਰਲਜ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ।

                ਸਪਟ ਥਲਰਟ ਨਦ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਗਲਉਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਗਜ਼ਠਤ ਟਟਮਲਆ ਵਅਲਲ ਨਲੜ
              ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਦਦ ਕਦਸਲਆ ਦਟ ਲਗਲਤਲਰ ਮਦਨਟਟਜ਼ਰਸਗ ਕਟਤਟ ਜਲ ਰਹਟ ਹਹ ਤਦ ਇਸਨਲਆ   ਟਟਮਲਆ
  ਵਅਲਲ ਜ਼ਪਛਲਦ 48   ਘਸਜ਼ਟਆਆ ਦਦਰਲਨ 321        ਘਟਨਲ ਵਲਲਟਆਆ ਥਲਵਲਆ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ

ਹਹ                ।ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦਟ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ
              ਨਲ ਲਗਲਉਣ ਤਲਆ ਜ਼ਕ ਵਲਤਲਵਰਣ ਨਰ ਸ ਦਰ ਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਣ ਅਤਦ ਜ਼ਮਅਟਟ ਜ਼ਵਚਲਦ ਖ਼ਰਰਲਕਟ ਤਅਤਲਆ ਨਰ ਸ

     ਖ਼ਤਮ ਹਲਣ ਤਲ ਬਚਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦ
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
        ਡਰਰਗ ਇਸਸਪਪਕਟਰਲਰ ਦਦ ਟਦਮ ਨਨ ਚਪਜ਼ਕਸਗ ਦਦਰਲਨ ਕਰਦਬ 41    ਹਜ਼ਲਰ ਰਰਪਏ ਦਨ ਸਪਨਨਟਲਇਜ਼ਰ

 ਕਦਤਨ ਸਦਲ
ਸਸਗਰਰਰ, 14 ਮਈ

 ਕਲਜ਼ਵਡ 19          ਦਨ ਮਰਦਨਨਜ਼ਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਨ ਉਉਚ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਰ ਦਦਆਰ ਹਦਲਇਤਲਰ
          ਅਨਰਸਲਰ ਡਰਰਗ ਇਸਸਪਪਕਟਰਜ਼ ਦਦ ਸਲਰਝਦ ਟਦਮ ਵਰਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਨ ਵਰਖ-  ਵਰਖ

ਇਲਲਜ਼ਕਆਰ,    ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਦਨ ਸਲਹਮਣਨ,       ਵਰਡਨ ਚਚਕ ਅਤਨ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਗਨਟ ਦਨ ਵਰਖ-ਵਰਖ
     ਮਪਡਦਕਲ ਸਟਲਰਜ਼ ਦਦ ਚਪਜ਼ਕਸਗ ਕਦਤਦ ਗਈ       । ਇਸ ਟਦਮ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਨਵਜਲਤ ਕਦਰ,  ਜ਼ਲਨਲ

      ਲਲਇਸਸਜ਼ਸਸਗ ਅਥਲਰਟਦ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਲਨ ਵਰਲਲ ਕਦਤਦ ਗਈ  ।
           ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਨਵਜਲਤ ਕਦਰ ਨਨ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟਦਮ ਵਰਲਲ 9  ਮਪਡਦਕਲ

    ਸਟਲਰਜ਼ ਦਦ ਚਪਜ਼ਕਸਗ ਕਰਕਨ 13        ਵਰਖ ਵਰਖ ਸਪਨਨਟਲਇਜ਼ਰਜ਼ ਦਨ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ   । ਉਨਲਲਰ
           ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਚਪਜ਼ਕਸਗ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਨਯਮਲਰ ਦਦ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਕਲਰਨ ਕਰਦਬ 41  ਹਜ਼ਲਰ

       ਰਰਪਏ ਦਦ ਕਦਮਤ ਦਨ ਸਪਨਨਟਲਇਜ਼ਰ ਸਦਲ ਕਦਤਨ ਗਏ       । ਇਸ ਟਦਮ ਜ਼ਵਰਚ ਅਮਨਦਦਪ ਸ਼ਰਮਲ
  ਡਰਰਗ ਇਸਸਪਪਕਟਰ ਪਜ਼ਟਆਲਲ,      ਸਸਦਮਤਦ ਸਰਧਲ ਦਜ਼ਹਲ ਡਰਰਗ ਇਸਸਪਪਕਟਰ ਸਸਗਰਰਰ, ਸਸਦਮਤਦ
    ਕਰਰਣਲ ਗਰਪਤਲ ਡਰਰਗ ਇਸਸਪਪਕਟਰ ਸਰਨਲਮ,      ਸਸਦਮਤਦ ਪਸਨਦਤ ਕਦਰ ਡਰਰਗ ਇਸਸਪਪਕਟਰ

         ਮਲਲਨਰਕਲਟਲਲ ਅਤਨ ਸਸਦ ਸ਼ਦਸ਼ਨ ਕਰਮਲਰ ਡਰਰਗ ਇਸਸਪਪਕਟਰ ਮਲਨਸਲ ਸ਼ਲਮਲ ਸਨ। 
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     ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ਸਸਗਰਰਰ
   ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19        ਸਬਸਧਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਖ ਚਵਲ ਰਹਖ ਵਵਖ ਵਵਖ

  ਕਲਰਜਲਜ ਦਟ ਸਮਟਜ਼ਖਆ
ਸਸਗਰਰਰ, 14 ਮਈ-
ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ਸਬਸਧਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਖ ਚਵਲ ਰਹਖ ਵਵਖ ਵਵਖ ਕਲਰਜਲਜ ਦਟ ਸਮਟਜ਼ਖਆ

         ਕਰਜ਼ਦਆਜ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਟ ਘਨਸ਼ਜ਼ਅਲਮ ਥਲਰਟ ਨਖ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਵਵਖ-    ਵਵਖ ਰਲਜਲਜ ਤਲ
             ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਜ਼ਵਵਚ ਪਰਤ ਰਹਖ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਜ ਅਤਖ ਇਥਲ ਪਸ਼ਦਖਸ਼ਲਜ ਨਰ ਸ ਜਲਣ ਵਲਲਖ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਜ ਦਟ
           ਮਮਡਟਕਲ ਸਕਰਟਜ਼ਨਸਗ ਸਮਖਤ ਹਲਰ ਸਰਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਖਸ਼ਲਜ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਯਕਟਨਟ
 ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਖ          । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਬਸਧਕਟ ਕਸਪਲਮਕਸ ਜ਼ਵਖਖ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਜ ਨਲਲ ਸਮਟਜ਼ਖਆ ਮਟਜ਼ਟਸਗ
       ਕਰਜ਼ਦਆਜ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਖ ਜ਼ਸਹਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਜ ਕਲਲਲ ਵਵਖ-     ਵਵਖ ਰਲਜਲਜ ਨਰ ਸ ਪਰਤਣ

       ਵਲਲਖ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਜ ਦਟ ਸਜ਼ਥਤਟ ਦਲ ਵਟ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ       । ਉਨਲਲਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ
    ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਸਗਰਰਰ ਵਲਸਟ ਸਰਕਲਰ,        ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ ਤਖ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜਲਰਟ ਕਟਤਟਆਜ
         ਗਈਆਜ ਹਦਲਇਤਲਜ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਵਟ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ ਤਲਜ ਜਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19   ਦਖ ਸਸਪਰਕ

     ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਤਲ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਖ           । ਉਨਲਲਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਖਕਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਟ ਪਰਰਟ ਤਰਲਲਜ ਸਸਚਖਤ
               ਰਜ਼ਹ ਕਖ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਸਲਥ ਦਖਣ ਤਲਜ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਅਵਗਖ ਫਮਲਣ ਤਲ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ

            ਸਕਦਲ ਹਮ।ਉਨਲਲਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਕਖਸਲਜ ਦਟ ਸਮਟਜ਼ਖਆ ਵਟ ਕਟਤਟ।
              ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਖਅਰ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਵਚ ਬਸਜ਼ਨਆਦਟ ਢਲਜਚਖ ਦਟਆਜ ਹਲਰ ਲਲੜਲਜ ਬਲਰਖ ਵਟ

  ਜ਼ਵਚਲਰ ਵਟਲਜਦਰਲ ਕਟਤਲ।
  ਇਸ ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਦਦਰਲਨ     ਵਧਟਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵ)  ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਬਵਤਰਲ,  ਸਹਲਇਕ

  ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਸਕਸਰ ਮਜ਼ਹਸਦਰਰ,     ਵਣ ਮਸਡਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆ ਸਲਗਰਟ,   ਜ਼ਜ਼ਲਢਲ ਮਲਲ
  ਅਫ਼ਸਰ ਗਗਨਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ,   ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਰਲਜ ਕਸਮਲਰ,    ਸਹਲਇਕ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ

ਡਲ.  ਮਹਖਸ਼ ਅਹਰਜਲ, ਐਸ.ਐਮ.  ਓ ਡਲ.  ਜ਼ਕਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ,     ਉਪ ਅਰਥ ਤਖ ਅਸਕੜਲ ਸਲਲਹਕਲਰ
 ਪਰਮਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ,   ਜ਼ਜ਼ਲਢਲ ਐਪਲਡਲਮਲਜ਼ਲਜਸਟ ਡਲ.  ਉਪਲਸਨਲ ਜ਼ਬਸਦਰਲ, ਡਲ.   ਸਨਵਟਰ ਰਲਏ

     ਸਮਖਤ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ ਵਟ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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