ਿਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ 30 ਜਨਵਰੀ ਤ ਬਾਅਦ ਪਰਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਫਰੀਦਕੋਟ 29 ਮਾਰਚ,2020 ( ) ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਸਰਤੋੜ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ 30
ਜਨਵਰੀ 2020 ਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼) ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤ ਪਰਤੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਉਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਅੱ ਜ ਇੱ ਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੋਫਾਰਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤ ਪਰਤਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਏਅਰਪੋਰਟ
ਦਾ ਨਾਮ, ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਿਜਹੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਇਨ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਿਸਰਨਾਵ ਜ ਮੌਜੂਦਾ ਠਿਹਰ ਜ ਹੋਟਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ ਨੂੰ
ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ ਿਜਵ ਿਕ ਮੋਬਾਈਲ, ਲਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ
ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱ ਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜ ਿਵਦੇਸ਼ ਤ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣ-ਬੁੱ ਝ ਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਤ ਲੁਕਾਏ ਤ ਸਬੰ ਧਤ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਤ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਮੇਲ dial^112
punjabpolice.gov.in ਅਤੇ ਵੈ ਬਸਾਈਟ https://ners.in/ ਉਤੇ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ 112 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਉਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
--
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ਪੈਥਾਲੋ ਜੀ ਲੈ ਬ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਛੋਟ
ਲੈ ਬ ਮਾਲਕ ਘਰ ਤ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਪਲ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਵਟਸਅੱ ਪ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਣਗੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ 29 ਮਾਰਚ () ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨ ਿਮਤੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਏ
ਕਰਿਫਊ ਉਪਰੰ ਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਜਲੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਜਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਦੀਆਂ ਪਾਈਵੇਟ ਪੈਥਾਲੋ ਜੀ ਲੈ ਬ ਨੂੰ ਕਰਿਫਊ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੋਲਣ
ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।
ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਲੈ ਬ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮ ਰਾਹ ਆਮ ਲੋ ਕ ਦੇ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਣ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਪਲ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਉਨ ਦੇ ਵਟਸਅੱ ਪ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਣਗੇ
। ਉਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੈ ਬ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਸਪਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹ
ਕਿਹਣਗੇ ।
ਉਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮ ਲੈ ਬ ਮਾਲਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਸਮ - ਸਮ ਿਸਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਬਨਾਉਣਗੇ । ਇਨ ਿਨਯਮ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਵ ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
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•ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵੱ ਡੀ ਰਾਹਤ
•ਿਕਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 7ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੇਤ ਕੰ ਮਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ
•ਿਕਸਾਨ ਲਈ ਖੇਤ ਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤ ਰਾਤ 9ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ
•ਿਕਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ
ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਿਵੱ ਚ ਟਰੈਕਟਰ ,ਕੰ ਬਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਿਲਜਾਣ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ
ਫਰੀਦਕੋਟ 29 ਮਾਰਚ () ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨ ਿਮਤੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਕਰਿਫਊ
ਉਪਰੰ ਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਜਲੇ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵੱ ਖ - ਵੱ ਖ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਸਮੇਤ
ਖੇਤ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।
ਿਜਲਾ ਮੈਿਜਸਟੇਟ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਿਕਸਾਨ ਖੇਤ ਿਵੱ ਚ ਸਵੇਰੇ 06 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ

ਾਮ 07 ਵਜੇ ਤ ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ

ਿਕਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤ ਾਮ 07 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ
ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਜ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ , ਿਬਜਾਈ ਂ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮ ੀਨਰੀ ਿਜਵ ਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ,
ਟਰਾਲੀ , ਕੰ ਬਾਇਨ ਆਿਦ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਕਰਿਫਊ ਹੁਕਮ ਿਵੱ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਿਹਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਿਨ ਜੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਫਾਰਮ ਮ ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਸਟਮ ਹਾਇਿਰੰ ਗ ਸਟਰ , ਖੇਤੀ ਮ ੀਨਰੀ ਬਕ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੀ ਕਰਿਫਉ
ਹੁਕਮ ਿਵੱ ਚ ਸਵੇਰੇ 06 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਮ ੀਨੀ ਦੀ ਿਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੇਰਪਾਰਟਸ
ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 06 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਿਜਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਅੰ ਦਰ ਬੀਜ , ਖਾਦ , ਕੀਟਨਾ ਕ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਕਰਿਫਊ ਹੁਕਮ ਿਵੱ ਚ ਸਵੇਰੇ 06 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 09 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ , ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾ ਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਉਨ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਸਮ - ਸਮ ਿਸਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਬਨਾਉਣਗੇ । ਇਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ
ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ( 1.5 ਤ 2 ਮੀਟਰ ) ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ । ਇਨ ਿਨਯਮ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਵ ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã³êðÕ ÁëÃð, ëðÆçÕ¯à

ÇòèÅÇÂÕ Õ°ôñçÆê ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º çÆÁ» Õ¯ÇôÃ» ÃçÕÅ BA ÇòÁÕåÆ ×°ó×ÅÀ± å¯º ëðÆçÕ¯à ÇñÁ»ç¶ ×Â¶

îËâÆÕñ Ü»Ú å¯º ìÅÁç À°é·» ù Øð í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ

×°ó×ÅÀ± å¯º ÁÅÂ¶ ÇòÁÕåÆÁ» é¶ Ã Õ°ôñçÆê ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º çÅ è³éòÅç ÕÆåÅ

ëðÆçÕ¯à BI îÅðÚ, B@B@ ( )

íÅðå ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ÁËñÅé¶ ñÅÕ âÅÀ±é å¯º ìÅÁç ëðÆçÕ¯à Ç÷ñ¶· éÅñ Ãì³èå BA

ÇòÁÕåÆ Ü¯ ÇÕ ×°ó×ÅÀ± ÇòÖ¶ ò¼Ö ò¼Ö Õ³êéÆÁ» ÇòÚ Õ³î Õð ðÔ¶ Ãé Áå¶ ÇêÛñ¶ ÕÂÆ Ççé» å¯ ÕðÇëÀ± ÕÅðéº
Õ³êéÆ çÅ Õ³îÕÅð ì³ç Ô¯ä ÕÅðé Õ³êéÆ ò¼ñ¯º À°é·» ù Õ³î å¯º ÔàÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÃÆ,ÇÂé·» Õ¯ñ éÅ ÔÆ Õ¯ÂÆ ð¯÷Æ ð¯àÆ
çÅ ÃÅèé ÃÆ Áå¶ éÅ ÔÆ ðÇÔä çÅÍÀ°êð¯Õå ÇÂé·» ÇòÁÕÆÁ» ò¼ñ¯º î°¼Ö î³åðÆ ç¶ ÇÃÁÅÃÆ ÃñÅÔÕÅð Áå¶ ëðÆçÕ¯à ç¶
ÇòèÅÇÂÕ Ã Õ°ôñçÆê ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯ éÅñ Ã³êðÕ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ Ã Õ°ôñçÆê ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º é¶ ÁÅêäÅ Çé¼ÜÆ òÅÔé í¶Ü Õ¶
Áå¶ ÕðÇëÀ± å¯º î³Ü±ðÆ çòÅ Õ¶ ëðÆçÕ¯à ÇñÁ»çÅ ÇÜÃ ÇòÚ AI é½ÜòÅé Áå¶ B ñóÕÆÁ» ôÅîñ ÃéÍÇÂÔ ÇòÁÕåÆ
ëðÆçÕ¯à Ç÷ñ¶· ç¶ Çê³â Õ¯äÆ, Þ¯Õ ÃðÕÅðÆ Áå¶ é¼æñ òÅñÅ éÅñ Ãì³èå ÃéÍ

ëðÆçÕ¯à êÔ°³Úä À°êð³å À°é·» çÅ ÇÃòñ ÔÃêåÅñ ÇòÖ¶ âÅ Ú³çð ô¶Öð Õ¼Õó ÁËÃ ÁËî ú ò¼ñ¯º îËâÆÕñ
Ü»Ú ÕÆåÆ ×ÂÆ Áå¶ ÃÅð¶ ÃÔÆ êÅÂ¶ ×Â¶Í ÇÂÃ À°êð³å ÇÂé·» ù Øð í¶Ü Çç¼åÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ÁËÃ ÁËî ú ò¼ñ¯º À°é·» é°³
AD Ççé» ñÂÆ Øð ÇòÚ ðÇÔä çÆ ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ ×ÂÆ Áå¶ êÇðòÅðÕ îËºìð» å¯º òÆ ç±ð ðÇÔä ñÂÆ ÇÕÔÅ Áå¶ ÇÕÃ¶
òÆ åð·» çÆ Çç¼Õå ÁÅÀ°ä å¶ À°Ô @AFCI-BE@IDG å¶ Ã³êðÕ Õð ÃÕç¶ ÔéÍ
ÇòèÅÇÂÕ Õ°ôñçÆê ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅâ¶ ÃÅÇðÁ» çÅ ëðÜ ìäçÅ ÔË ÇÕ ÇÂÃ ç°¼Ö çÆ ØóÆ ÇòÚ ÇÂÕ
ç±Ü¶ éÅñ ÖóÆÂ¶ÍÀ°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÇÔð ÇòÚ Ç÷ñ·Å êÌôÅÃé ò¼ñ¯º ÁËé ÜÆ ú çÆ îçç éÅñ Øð Øð ðÅôé êÔ°³ÚÅÇÂÁÅ
ÜÅ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ÇÂÃ¶ åð·» Çê³â» çÆÁ» ê³ÚÅÇÂå» ù òÆ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ ê¼èð å¶ ÁÅêä¶ ÁÖÇåÁÅðÆ ë³â
ÇòÚ¯ ×ðÆì» Áå¶ ñ¯óò³ç» ù ðÅôé Áå¶ Ô¯ð ÷ð±ðÆ ÃîÅé êÔ°³ÚÅÀ°äÍ ÇÂÃ å¯º ÇÂñÅòÅ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶Õð ÇÕÃ¶ òÆ
åð·» çÆ Ç÷ñ·Å òÅÃÆÁ» ù Õ¯ÂÆ Çç¼Õå ÁÅÀ°ºçÆ ÔË å» À°Ô À°é·» éÅñ Çé¼ÜÆ å½ð å¶ òÆ Ã³êðÕ Õð ÃÕç¶ ÔéÍòÅêÃ
êðå¶ ÇòÁÕåÆÁ» é¶ Ã Õ°ôñçÆê ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º çÅ è³éòÅç ÕÆåÅ Áå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô Ã Çã¼ñ¯º çÅ ÁÇÔÃÅé ÇÜ³ç×Æ íð
éÔÆº í°¼ñä×¶Í

