ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸੰਰ, ਫਤਜ਼ਿਹਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹਬ
ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਫਤਜ਼ਿਹਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹਬ ਜ਼ਿਵਾਚ ਸੰ ਹਮਣੇ ਆਏ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਰਸੰ ਦੇ ਦੇ ਮਰ ਜ਼ : ਜ਼ਿਸੰਵਾਲ੍ਹਾ ਸੰਰਜਨਾ
ਇਲ੍ਹਾ ਜ ਲ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਗਆਨਾ ਸੰ ਗਰ ਹਸੰਪਤ ਲ੍ਹਾ, ਬਨਾੜ੍ਹ ਦੇ ਖਲ੍ਹਾ
ਔਰਗ ਬ ਦੇ, ਮਹ ਰ ਸ਼ਟਰ ਤ ਜ਼ਿਨਾਜ਼ ਮਦੇ ਨਾ ਹਦੇ ਆ ਹਈਆ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜ਼ਿਪਡ ਮਨਾਲ੍ਹਾ ਪਜ ਆ ਸੰਨਾ
ਦੇਵਾ ਪ ੜ੍ਹਤ ਔਰਤ
ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜ਼ਿਪਡ ਸੰਘੋਲ੍ਹਾ ਅਤ ਸੰ ਨਾ ਪਰ ਜ਼ਿਵਾਖ ਵਾ ਕਝ ਸੰਮ ਕ ਤ ਬਤ ਤ
ਪਸ਼ ਸੰਨਾ ਵਾਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਤਨਾ ਜ਼ਿਪਡ ਸੰ ਲ੍ਹਾ
ਮਰ ਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਲ੍ਹਾਕ ਨਾ ਕ ਤ ਟਰਸੰ, ਘੋਰ ਜ਼ਿਵਾਚ ਕ ਤ ਇਕ ਤਵਾ ਸੰ
ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ 17 ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ ਆ ਦੇ ਸੰਪਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਏ
ਫਤਜ਼ਿਹਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹਬ, 06 ਅਪਰਲ੍ਹਾ
ਜ਼ਿਸੰਵਾਲ੍ਹਾ ਸੰਰਜਨਾ ਡ ਐਨਾ. ਕ. ਅਗਰਵਾ ਲ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਜ਼ਿਸੰਆ ਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਵਾਚ ਹਣੇ ਤਕ 02 ਮਰ ਜ਼ ਦੇ ਕਰਨਾ
ਵਾ ਇਰਸੰ ਤ ਪ ੜ੍ਹਤ ਹਣੇ ਦੇ ਪਸ਼ਟ ਹਈ ਹ। ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਰਸੰ ਸੰਬਧੀ ਪ ਜ਼ਜ਼ਿਟਵਾ ਪ ਈਆ ਗਈਆ
ਦੇਵਾ ਔਰਤ ਔਰਗ ਬ ਦੇ, ਮਹ ਰ ਸ਼ਟਰ ਤ ਜ਼ਿਨਾਜ਼ ਮਦੇ ਨਾ ਹਦੇ ਆ ਹਈਆ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜ਼ਿਪਡ ਮਨਾਲ੍ਹਾ
ਪਜ ਆ ਸੰਨਾ। ਇਸੰ ਤ ਪਜ਼ਿਹਲ੍ਹਾ ਇਹ ਦੇਵਾ ਔਰਤ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜ਼ਿਪਡ ਸੰ ਨਾ ਪਰ ਅਤ ਸੰਘੋਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਵਾਖ ਵਾ ਕਝ
ਜ਼ਿਚਰ ਰਹ ਆ। ਬ ਤ ਜ਼ਿਦੇਨਾ ਇਨਾ ਨਾ ਕਜ਼ਿਮਊਜ਼ਿਨਾਟ ਹਲ੍ਹਾਥ ਸੰਟਰ ਖਮ ਣੇ ਜ਼ਿਵਾਖ ਆਈਸੰਲ੍ਹਾਸ਼ਨਾ ਵਾ ਰਡ
ਜ਼ਿਵਾਚ ਰਜ਼ਿਖਆ ਜ਼ਿਗਆ ਸੰ ਤ ਇਨਾ ਦੇ ਆ ਜ਼ਿਰਪਰਟ ਪ ਜ਼ਜ਼ਿਟਵਾ ਆਉਣੇ 'ਤ ਇਨਾ ਨਾ ਜ਼ਿਗਆਨਾ ਸੰ ਗਰ
ਹਸੰਪਤ ਲ੍ਹਾ, ਬਨਾੜ੍ਹ ਦੇ ਖਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਇਆ ਜ਼ਿਗਆ ਹ।
ਇਸੰ ਸੰਬਧੀ ਹਰ ਜ ਣੇਕ ਰ ਜ਼ਿਦੇਜ਼ਿਦੇਆ ਜ਼ਿਸੰਵਾਲ੍ਹਾ ਸੰਰਜਨਾ ਨਾ ਦੇਜ਼ਿਸੰਆ ਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਰਸੰ ਨਾ ਫਲ੍ਹਾਣੇ ਤ

ਰਕਣੇ ਲ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਪਡ ਸੰ ਨਾ ਪਰ, ਸੰਘੋਲ੍ਹਾ ਅਤ ਮਨਾਲ੍ਹਾ ਨਾ ਸੰ ਲ੍ਹਾ ਕਰ ਜ਼ਿਦੇਤ ਜ਼ਿਗਆ ਹ ਅਤ ਜ਼ਿਪਡ ਸੰ ਨਾ ਪਰ
ਜ਼ਿਵਾਖ ਇਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਵਾਚ ਆਏ 35 ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ ਆ ਨਾ ਟਰਸੰ ਕਰਕ ਇਕ ਤਵਾ ਸੰ ਕ ਤ
ਜ਼ਿਗਆ ਹ ਅਤ 03 ਸੰਪਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਏ ਗਏ ਹਨਾ। ਸੰਘੋਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਵਾਖ ਇਨਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਵਾਚ ਆਏ 64 ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ ਆ
ਨਾ ਟਰਸੰ ਕਰਕ ਇਕ ਤਵਾ ਸੰ ਕ ਤ ਜ਼ਿਗਆ ਹ ਤ 09 ਸੰਪਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਏ ਗਏ ਹਨਾ। ਜ਼ਿਪਡ ਮਨਾਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਵਾਖ ਇਨਾ
ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ 46 ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ ਆ ਨਾ ਟਰਸੰ ਕਰਕ ਇਕ ਤਵਾ ਸੰ ਕ ਤ ਜ਼ਿਗਆ ਹ ਅਤ 05 ਸੰਪਲ੍ਹਾ
ਲ੍ਹਾਏ ਗਏ ਹਨਾ। ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪਸ਼ ਸੰਨਾ ਵਾਲ੍ਹਾ ਇਸੰ ਜ਼ਿਬਮ ਰ ਨਾ ਫਲ੍ਹਾਣੇ ਤ ਰਕਣੇ ਲ੍ਹਾਈ ਸੰ ਰ ਲ੍ਹਾੜ੍ਹ ਦੇ ਕਦੇਮ
ਚਕ ਜ ਰਹ ਹਨਾ ਅਤ ਉਪਰਕਤ ਜ਼ਿਪਡ ਸੰਮਤ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰ ਰ ਜ਼ਿਪਡ ਅਤ ਸ਼ਜ਼ਿਹਰ ਜ਼ਿਵਾਚ ਜ਼ਿਵਾਸ਼ਸ਼ ਤਰ
'ਤ ਸੰਨਾ ਟ ਈਜਸ਼ਨਾ ਵਾ ਕਰਵਾ ਈ ਜ ਰਹ ਹ।
-----------------------------------------------------------------------------ਦੇਫਤਰ ਜ਼ਿਜਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸੰਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਹਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹਬ
ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਰਸੰ ਤ ਬਚ ਅ ਲ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਪਡ ਦੇ ਲ੍ਹਾਕ ਜ਼ਿਪਡ ਨਾ ਆਉਣੇ ਜ ਣੇ ਵਾ ਲ੍ਹਾ ਰਸੰਜ਼ਿਤਆ ਤ 24 ਘੋਟ ਦੇ
ਰਹ ਨਾ ਪਜ਼ਿਹਰ
ਜ਼ਿਡਪਟ ਕਜ਼ਿਮਸ਼ਨਾਰ ਨਾ ਜ ਰ ਕ ਤ ਹਨਾ ਜ਼ਿਪਡ ਜ਼ਿਵਾਚ ਪਜ਼ਿਹਰ ਲ੍ਹਾ ਉਣੇ ਦੇ ਹਕਮ
ਲ੍ਹਾਕ ਵਾਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਮਲ੍ਹਾ ਰਹ ਸੰਜ਼ਿਹਯੋਗ ਲ੍ਹਾਈ ਪਸ਼ ਸੰਜ਼ਿਨਾਕ ਅਜ਼ਿਧੀਕ ਰ ਆ ਵਾਲ੍ਹਾ ਧੀਨਾਵਾ ਦੇ
ਫ਼ਤਜ਼ਿਹਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹਬ, 06 ਅਪਲ੍ਹਾ :
ਦੇਨਾ ਆ ਦੇ ਸੰ ਹਮਣੇ ਇਕ ਦੇਮ ਆਈ ਨਾਵਾਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਰਸੰ ਦੇ ਜ਼ਿਭਆਨਾਕ ਮਹ ਮ ਰ ਨਾ ਫਲ੍ਹਾਣੇ
ਤ ਰਕਣੇ ਲ੍ਹਾਈ ਪਸੰ ਸ਼ਨਾ ਵਾਲ੍ਹਾ ਵਾਡ ਪਧੀਰ ’ਤ ਉਪਰ ਲ੍ਹਾ ਕ ਤ ਜ ਰਹ ਹਨਾ। ਇਸੰ ਲ੍ਹਾੜ੍ਹ ਤਜ਼ਿਹਤ
ਜ਼ਿਡਪਟ ਕਜ਼ਿਮਸ਼ਨਾਰ ਵਾਲ੍ਹਾ ਜ ਰ ਹਕਮ ਮਤ ਜ਼ਿਬਕ ਜ਼ਿਜਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜ਼ਿਪਡ ਦੇ ਲ੍ਹਾਕ ਵਾਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਪਡ ਨਾ ਆਉਣੇ ਜ ਣੇ
ਵਾ ਲ੍ਹਾ ਰਸੰਜ਼ਿਤਆ ਤ 24 ਘੋਟ ਪਜ਼ਿਹਰ ਜ਼ਿਦੇਤ ਜ ਰਹ ਹਨਾ। ਇਨਾ ਜ਼ਿਵਾਚ ਰ ਦੇ ਪਗਟ ਵਾ ਜ਼ਿਡਪਟ

ਕਜ਼ਿਮਸ਼ਨਾਰ ਸ਼ ਮਤ ਅਜ਼ਿਮਤ ਕਰ ਜ਼ਿਗਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਰਸੰ ਤ ਬਚ ਅ ਸੰਬਧੀ ਕ ਤ ਜ ਰਹ
ਉਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਆ ਸੰਬਧੀ ਗਲ੍ਹਾਬ ਤ ਕਰਜ਼ਿਦੇਆ ਕ ਤ । ਉਨਾ ਦੇਜ਼ਿਸੰਆ ਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿਪਡ ਨਾ ਆਉਣੇ ਜ ਣੇ ਵਾ ਲ੍ਹਾ
ਰਸੰਜ਼ਿਤਆ ਤ ਪਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਰਹ ਜ਼ਿਪਡ ਵਾ ਸੰ ਆ ਵਾਲ੍ਹਾ ਇਹ ਗਲ੍ਹਾ ਯੋਕ ਨਾ ਬਣੇ ਈ ਜ ਰਹ ਹ ਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿਪਡ
ਜ਼ਿਵਾਚ ਕਈ ਵਾ ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ ਜ਼ਿਬਨਾ ਜ਼ਿਕਸੰ ਅਜ਼ਿਤ ਜਰਰ ਕਮ ਤ ਬ ਹਰ ਨਾ ਜ ਵਾ ਅਤ ਨਾ ਹ ਬ ਹਰ ਕਈ
ਜ਼ਿਪਡ ਜ਼ਿਵਾਚ ਆਵਾ ਤ ਜ ਇਸੰ ਜ਼ਿਬਮ ਰ ਨਾ ਫਲ੍ਹਾਣੇ ਤ ਰਜ਼ਿਕਆ ਜ ਸੰਕ।
ਜ਼ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹ ਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ਿਜਸੰਟਰਟ -ਕਮ- ਜ਼ਿਡਪਟ ਕਜ਼ਿਮਸ਼ਨਾਰ ਸ਼ ਮਤ ਅਜ਼ਿਮਤ ਕਰ ਜ਼ਿਗਲ੍ਹਾ ਨਾ
ਪਜ ਬ ਜ਼ਿਵਾਲ੍ਹਾਜ ਐਡ ਸੰਮ ਲ੍ਹਾ ਟ ਊਨਾ ਪਟਰਲ੍ਹਾ ਐਕਟ 1918 ਦੇ ਸੰਕਸ਼ਨਾ 3 (1) ਅਧੀ ਨਾ ਹਕਮ ਜ ਰ
ਕ ਤ ਹਏ ਹਨਾ ਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਰਸੰ ਨਾ ਫਲ੍ਹਾਣੇ ਤ ਰਕਣੇ ਲ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰ ਰ ਜ਼ਿਪਡ ਦੇ ਨਾਰਈ ਜ਼ਿਸੰਹਤ
ਵਾ ਲ੍ਹਾ ਬ ਲ੍ਹਾਗ ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ ਆ ਵਾਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਪਡ ਜ਼ਿਵਾਚ ਦੇ ਖਲ੍ਹਾ ਹਣੇ ਤ ਬ ਹਰ ਜ ਣੇ ਦੇ ਰਸੰਜ਼ਿਤਆ ਤ 24 ਘੋਟ
ਪਜ਼ਿਹਰ ਲ੍ਹਾਗ ਏ ਜ ਣੇ ਅਤ ਜ਼ਿਕਸੰ ਵਾ ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ ਨਾ ਜ਼ਿਬਨਾ ਜ਼ਿਕਸੰ ਖ ਸੰ ਮਕਸੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਪਡ ਜ਼ਿਵਾਚ ਦੇ ਖਲ੍ਹਾ ਨਾ
ਹਣੇ ਜ਼ਿਦੇਤ ਜ ਵਾ।
ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ਿਜਸੰਟਰਟ ਵਾਲ੍ਹਾ ਜ ਰ ਹਕਮ ਅਨਾਸੰ ਰ ਜ਼ਿਪਡ ਦੇ 60 ਸੰ ਲ੍ਹਾ ਤ ਵਾਧੀ ਉਮਰ ਵਾ ਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਰਗ
ਅਤ ਅਗਹ ਣੇ ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪਜ਼ਿਹਰ ਦੇਣੇ ਤ ਛੋਟ ਹ। ਹਰਕ ਜ਼ਿਪਡ ਦੇ ਪਚ ਇਤ ਨਾ ਇਸੰ
ਐਕਟ ਅਧੀ ਨਾ ਧੀ ਰ 4(1) ਦੇ ਪਰ ਤਰਜਮ ਨਾ ਕਰਜ਼ਿਦੇਆ ਆਪਣੇ ਕ ਰਜ ਖਤਰ ਅਦੇਰ ਉਕਤ
ਜ਼ਿਡਊਟ ਕਰਵਾ ਉਣੇ ਲ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਕਹ ਜ਼ਿਗਆ ਹ।
ਜ਼ਿਡਪਟ ਕਜ਼ਿਮਸ਼ਨਾਰ ਨਾ ਜ਼ਿਕਹ ਜ਼ਿਕ ਪਸੰ ਸ਼ਨਾ ਆਮ ਲ੍ਹਾਕ ਦੇ ਆ ਹਰਕ ਤਰ ਦੇ ਆ ਸੰਮਜ਼ਿਸੰਆਵਾ ਦੇ
ਹਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਈ ਵਾਚਨਾਬਧੀ ਹ ਅਤ ਜ਼ਿਕਸੰ ਵਾ ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ ਨਾ ਜ਼ਿਕਸੰ ਤਰ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਕਲ੍ਹਾ ਨਾਹ ਆਉਣੇ ਜ਼ਿਦੇਤ
ਜ ਵਾਗ ।
------------------------------------------------------------------------------

ਦੇਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸੰਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਹਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹਬ
ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਰਸੰ ਤ ਬਚ ਅ ਲ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜ਼ਿਪਡ ਅਤ ਸ਼ਜ਼ਿਹਰ ਜ਼ਿਵਾਚ ਸੰਨਾਟ ਈਜਸ਼ਨਾ ਮਜ਼ਿਹਮ ਜ਼ਰ 'ਤ
ਲ੍ਹਾਕ ਨਾ ਵਾਧੀ ਤ ਵਾਧੀ ਸੰ ਫ਼ ਸੰਫ਼ ਈ ਰਖਣੇ ਦੇ ਅਪ ਲ੍ਹਾ
ਸੰਫ਼ ਈ ਕਰਮਚ ਰ ਆ ਨਾ ਮਹਈਆ ਕਰਵਾ ਏ ਗਏ ਹਨਾ ਸੰਨਾਟ ਈਜ਼ਰ
ਪਸ਼ ਸੰਨਾ ਵਾਲ੍ਹਾ ਚਕ ਜ ਰਹ ਕਦੇਮ ਦੇ ਲ੍ਹਾਕ ਵਾਲ੍ਹਾ ਸ਼ਲ੍ਹਾ ਘੋ
ਫ਼ਤਜ਼ਿਹਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹਬ, 06 ਅਪਲ੍ਹਾ :
ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਰਸੰ ਨਾ ਫਲ੍ਹਾਣੇ ਤ ਰਕਣੇ ਲ੍ਹਾਈ ਫ਼ਤਜ਼ਿਹਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹਬ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜ਼ਿਪਡ ਅਤ ਸ਼ਜ਼ਿਹਰ ਜ਼ਿਵਾਚ
ਸੰਨਾਟ ਈਜਸ਼ਨਾ ਮਜ਼ਿਹਮ ਜ਼ਰ 'ਤ ਚਲ੍ਹਾ ਰਹ ਹ ਅਤ ਇਸੰ ਮਜ਼ਿਹਮ ਜ਼ਿਵਾਚ ਨਾਗਰ ਕਸੰਲ੍ਹਾ ਦੇ
ਕਰਮਚ ਰ ਆ ਸੰਮਤ ਵਾਖ-ਵਾਖ ਜਥਬਦੇ ਆ ਵਾਲ੍ਹਾ ਵਾਧੀ ਚੜ੍ਹ ਕ ਯੋਗਦੇ ਨਾ ਪ ਇਆ ਜ ਜ਼ਿਰਹ ਹ। ਇਹ
ਜ ਣੇਕ ਰ ਜ਼ਿਦੇਜ਼ਿਦੇਆ ਜ਼ਿਡਪਟ ਕਜ਼ਿਮਸ਼ਨਾਰ ਸ਼ ਮਤ ਅਜ਼ਿਮਤ ਕਰ ਜ਼ਿਗਲ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਜ਼ਿਸੰਆ ਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਰਸੰ
ਤ ਬਚ ਅ ਲ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪਸ਼ ਸੰਨਾ ਵਾਲ੍ਹਾ ਹਰ ਲ੍ਹਾੜ੍ਹ ਦੇ ਕਦੇਮ ਚਜ਼ਿਕਆ ਜ ਜ਼ਿਰਹ ਹ।ਉਨਾ ਦੇਜ਼ਿਸੰਆ ਜ਼ਿਕ
ਸੰਨਾਟ ਈਜਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਸੰ ਫ ਸੰਫ ਈ ਦੇ ਮਜ਼ਿਹਮ ਅਤ ਕੜ੍ਹ ਦੇ ਡਰ-ਟ-ਡਰ ਕਲ੍ਹਾਕਸ਼ਨਾ ਵਾ
ਜ਼ਿਨਾਰਤਰ ਜ ਰ ਹ।
ਜ਼ਿਡਪਟ ਕਜ਼ਿਮਸ਼ਨਾਰ ਨਾ ਜ਼ਿਕਹ ਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਰਸੰ ਤ ਬਚ ਅ ਲ੍ਹਾਈ ਸੰਫ਼ ਈ ਕਰਚ ਰ ਆ ਨਾ
ਸੰਨਾਟ ਈਜ਼ਰ ਵਾ ਮਹਈਆ ਕਰਵਾ ਏ ਗਏ ਹਨਾ। ਸ਼ ਮਤ ਜ਼ਿਗਲ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਜ਼ਿਸੰਆ ਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਰਸੰ ਨਾ
ਫਲ੍ਹਾਣੇ ਤ ਰਕਣੇ ਲ੍ਹਾਈ ਵਾਖ-ਵਾਖ ਸੰਚ ਰ ਸੰ ਧੀਨਾ ਰ ਹ ਲ੍ਹਾਕ ਨਾ ਵਾਧੀ ਤ ਵਾਧੀ ਸੰ ਫ ਸੰਫ ਈ ਰਖਣੇ ਲ੍ਹਾਈ
ਪਰਤ ਕ ਤ ਜ ਜ਼ਿਰਹ ਹ।
ਸ਼ ਮਤ ਜ਼ਿਗਲ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਜ਼ਿਸੰਆ ਜ਼ਿਕ ਲ੍ਹਾਕ ਨਾ ਪਰਤ ਕ ਤ ਜ ਜ਼ਿਰਹ ਹ ਜ਼ਿਕ ਹਥ ਨਾ ਵਾ ਰ-ਵਾ ਰ ਸੰ ਬਣੇ ਨਾ ਲ੍ਹਾ
ਧੀਣੇ ਅਤ ਖਗ ਜ ਜ਼ਿਛੋਕ ਆਉਣੇ 'ਤ ਆਪਣੇ ਮਹ ਰਮ ਲ੍ਹਾ ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਢੱਜ਼ਿਕਆ ਜ ਵਾ ਜ਼ਿਕਉਂਜ਼ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਿਬਮ ਰ
ਇਕ ਪ ੜ੍ਹਤ ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ ਤ ਦੇਸੰਰ ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ ਨਾ ਥਕ ਕਣੇ ਰ ਹ ਹਦੇ ਹ। ਇਸੰ ਲ੍ਹਾਈ ਫਲ੍ਹਾ ਵਾ ਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਛੋਣੇ

ਵਾ ਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ ਤ ਇਕ ਮ ਟਰ ਦੇ ਦੇਰ ਬਣੇ ਕ ਰਖ ਜ ਵਾ। ਇਸੰ ਤ ਇਲ੍ਹਾ ਵਾ ਜ਼ਿਕਸੰ ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਵਾ ਹਥ
ਨਾ ਜ਼ਿਮਲ੍ਹਾ ਇਆ ਜ ਵਾ। ਜ਼ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹ ਜ਼ਿਕ ਪਸ਼ ਸੰਨਾ ਵਾਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਰਸੰ ਨਾ ਰਕਣੇ ਲ੍ਹਾਈ ਚਕ ਜ ਰਹ
ਕਦੇਮ ਦੇ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾ ਸੰ ਆ ਵਾਲ੍ਹਾ ਭਰਪਰ ਸ਼ਲ੍ਹਾ ਘੋ ਕ ਤ ਜ ਰਹ ਹ।

