
    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਗਲ
        ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡ ਚਚਦਲ ਅਤਤ ਸਸਖਲਨਸਦ ਜ਼ਵਖਤ 7652      ਲਲ ਕਲਕ ਦਲ ਚਚਚਕ ਅਪ ਕਚਤਲ ਜ਼ਗਆ
  ਚਚਦਲ ਚ 4     ਲਲ ਕ ਪਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਲਜਚਜ਼ਟਵ
 ਮਲਗਲ 15 ਅਪਪਚਲ:
       ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡ ਚਚਦਲਦ ਅਤਤ ਸਸਖਲਨਸਦ ਜ਼ਵਖਤ  1579         ਘਰਲਕ ਚ ਲਲ ਕਲਕ ਦਲ ਜ਼ਸਹਤ ਚਚਚਕ ਅਪ ਕਚਤਲ ਜ਼ਗਆ    । ਜ਼ਪਸਡ ਚਚਦਲ 4 ਕਰਲਨਲ

           ਪਲਜਚਜ਼ਟਵ ਕਤਸ ਜ਼ਮਲਤ ਸਨ ਜ਼ਜਨਲਲਕ ਨਨ ਜ਼ਸਜ਼ਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਦਤ ਆਈਸਲਲਤ ਸ਼ਨ ਵਲਰਡ ਚ    ਰਵਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹਚ.
 

  ਜ਼ਸਜ਼ਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.       ਅਸਦਤਸ਼ ਕਸਗ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਵਜ 1579           ਜ਼ਪਸਡ ਚਚਦਲਦ ਅਤਤ ਸਸਖਲਨਸਦ ਦਤ ਘਰਲਕ ਜ਼ਵਵਚ ਸਲਜ਼ਰਆਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ
   ਸਬਸਧਚ ਚਚਕਅਵਪ ਕਚਤਲ ਜ਼ਗਆ    । ਇਸ ਟਚਸਟ ਦਦਰਲਨ   ਕਸਲ 7652             ਲਲ ਕਲਕ ਦਲ ਜ਼ਸਹਤ ਚਚਚਕ ਅਪ ਕਚਤਲ ਜ਼ਗਆ ਅਤਤ ਸਲਰਤ ਹਚ ਠਚਕ ਪਲਏ

ਗਏ। 
   ਉਹਨਲਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 7      ਅਪਪਚਲ ਨਨ ਸ ਜ਼ਪਸਡ ਚਚਦਲਦ ਦਤ 4              ਲਲ ਕਲਕ ਦਤ ਸਚਪਲ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜਚਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਜਸ ਤਲ ਬਲਅਦ ਉਹ ਜ਼ਸਜ਼ਵਲ

              ਹਸਪਤਲਲ ਮਲਗਲ ਜ਼ਵਖਤ ਆਈਸਲਲਤ ਸ਼ਨ ਵਲਰਡ ਚ ਹਨ ਅਤਤ ਉਨਲਲਕ ਦਤ ਦਤਖਭਲਲ ਕਚਤਚ ਜਲ ਰਹਚ ਹਚ
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ  ਮਲਗਲ
                   ਠਠਕਰਠ ਪਜ਼ਹਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਠ ਤਠਜਠ ਅਅਖ ਬਣਕਰ ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ ਜ਼ਖਲਲਫ ਛਰੜਠ ਗਈ ਜਸਗ ਜ਼ਵਅਚ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਰ ਹਨ ਅਜ਼ਹਮ

ਭਭਜ਼ਮਕਲ-  ਜ਼ਡਪਟਠ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
 

 ਮਲਗਲ 15 ਅਪਪਪਲ:
                  ਠਠਕਰਠ ਪਜ਼ਹਰਰ ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ ਨਲਲ ਲੜਨ ਜ਼ਵਅਚ ਮਹਅਤਵਪਭਰਨ ਭਭਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਰ ਹਨ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡ ਪਅਧਰ ਤਰ ਬਣਰ ਚਚਕਸਠ

                     ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਸਮਭਹ ਬਲਹਰਠ ਲਲਕਲਕ ਦਰ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਵਅਚ ਦਲਖਲਰ ਤਰ ਪਪਣਠ ਨਜਰ ਰਅਖ ਰਹਰ ਹਨ ਅਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਲਈ ਮਦਦਗਲਰ ਸਲਜ਼ਬਤ
  ਹਲ ਰਹਰ ਹਨ। 

                 ਇਸ ਸਬਸਧਠ ਜਲਣਕਲਰਠ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਡਪਟਠ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਮਲਗਲ ਸਪਠ ਸਸਦਠਪ ਹਸਸ ਨਰ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਗਲ ਦਰ ਸਲਰਰ 100  ਫਠਸਦਠ
       ਜ਼ਪਸਡਲਕ ਜ਼ਵਅਚ ਠਠਕਰਠ ਪਜ਼ਹਰਰ ਲਗਲਏ ਜਲ ਰਹਰ ਹਨ        । ਉਨਲਲ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਲਗਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਜ਼ਵਅਚ 324       ਜ਼ਪਸਡ ਹਨ ਜ਼ਜਲਲ ਲਕ ਜ਼ਵਅਚ ਸਬ ਜ਼ਡਵਠਜ਼ਨ

  ਧਰਮਕਲਟ ਜ਼ਵਅਚ 163,       ਸਬ ਜ਼ਡਵਠਜ਼ਨ ਜ਼ਨਹਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਲ ਜ਼ਵਅਚ 60,     ਸਬ ਜ਼ਡਵਠਜ਼ਨ ਬਲਘਲਪਪਰਲਣਲ ਜ਼ਵਅਚ 56   ਅਤਰ ਸਬ
   ਜ਼ਡਵਠਜ਼ਨਭ ਮਲਗਲ ਜ਼ਵਅਚ 45             ਜ਼ਪਸਡਲਕ ਜ਼ਵਅਚ ਸਲਰਰ ਦਰ ਸਲਰਰ ਜ਼ਪਸਡਲ ਜ਼ਵਪਅਚ ਹਠ ਠਠਕਰਠ ਪਜ਼ਹਰਰ ਲਅਗ ਰਹਰ ਹਨ।

                   ਜ਼ਡਪਟਠ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਰ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਹਪਤ ਸਲਰਰ ਜ਼ਪਸਡਲਕ ਜ਼ਵਅਚ ਸਰਪਸਚਲਕ ਅਤਰ ਯਭਥ ਕਲਅਬਲਕ ਨਰ ਐਟਰਠ ਪਪਆਇਸਟ ਤਰ ਨਲਕਰ ਲਗਲਏ ਹਨ  ।
                      ਅਜ਼ਜਹਲ ਇਸ ਲਈ ਕਠਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਜ਼ਕ ਕਲਈ ਵਠ ਬਲਹਰਲਲ ਜ਼ਵਅਕਤਠ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਵਅਚ ਦਲਖਲ ਨਲ ਹਲਵਰ ਅਤਰ ਕਲਈ ਵਠ ਅਸਦਰ ਤਲ ਬਲਹਰ

      ਨਲ ਜਲਵਰ। ਜਰਭਰਠ ਵਸਤਲਕ ਜ਼ਜਵਰ ਜ਼ਕ ਸਬਜ਼ਠਆਕ, ਦਪ ਅਧ,        ਕਜ਼ਰਆਨਰ ਅਤਰ ਦਵਲਈਆਕ ਦਠ ਸਪਪਰਦਗਠ ਦਰ ਮਲਮਲਰ ਜ਼ਵਅਚ,   ਇਜਲਜਤ ਦਰ
         ਮਲਮਲਰ ਜ਼ਵਅਚ ਇਜਲਜਤ ਲਪ ਕਰ ਜਲਣ ਆਉਣ ਦਠ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਅਤਠ              ਜਲਕਦਠ ਹਪ ਅਤਰ ਸਹਠ ਜ਼ਰਕਲਰਡ ਬਣਲ ਕਰ ਰਅਜ਼ਖਆ ਜਲਕਦਲ ਹਰ ਤਲਕ ਜਲ

                    ਇਹ ਸਪਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕਠਤਲ ਜਲ ਸਕਰ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਰ ਵਠ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਰ ਪਲਜਠਜ਼ਟਵ ਕਰਸ ਦਰ ਉਉਭਰਨ ਦਠ ਸਜ਼ਥਤਠ ਜ਼ਵਅਚ ਸਰਲਤ ਦਠ ਆਸਲਨਠ
           ਨਲਲ ਭਲਲ ਕਠਤਠ ਜਲ ਸਕਰ ਅਤਰ ਰਲਕਥਲਮ ਲਹਠ ਕਦਮ ਚਪਅਕਰ ਜਲ ਸਕਣ। 
            ਉਨਲਲਕ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਲਲ ਹਠ ਸਪਨਰਟਲਈਜਰਸ਼ਨ ਮਪਜ਼ਹਸਮ ਵਠ ਜ਼ਨਯਮਤ ਅਸਤਰਲਲਲਕ ਤਰ ਚਲਲਈ ਜਲ         ਰਹਠ ਹਪ ਤਲਕ ਜਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ ਨਭ ਸ
    ਫਰਪਲਣ ਤਲ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਰ               । ਜ਼ਡਪਟਠ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਰ ਇਹ ਵਠ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਠਆਕ ਪਜ਼ਹਲਕਦਮਠਆਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਦਠ ਤਠਜਠ

                    ਅਅਖਠ ਵਜਲ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਠਆਕ ਹਨ ਤਲਕ ਜਲ ਇਹ ਯਕਠਨਠ ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਸਕਰ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ ਨਲਲ ਪਪਭਲਵਸ਼ਲਲਠ ਢਸਗ ਨਲਲ
  ਨਜ਼ਜਅਜ਼ਠਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ। 
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     ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਗਲ
 
--              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਗਲ ਦਦ ਹਦਦਦ ਅਸਦਰ ਕਸਬਲਇਨ ਸਪਪਅਰ ਪਲਰਟਸ ਅਤਪ ਜ਼ਰਪਪਅਰ ਵਲਲਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਸਵਪਰਪ 7:00    ਵਜਪ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 5:00 

   ਵਜਪ ਤਤਕ ਰਜ਼ਹਣਗਦਆਆ ਖਦਤਲਲ ਦਆਆ
--                 ਕਰਲਨਲ ਸਬਸਧਦ ਵਰਤਦਆਆ ਜਲਣ ਵਲਲਦਆਆ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਅਤਪ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦਰਦ ਦਲ ਖਲਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰਤਖਣ ਦਦ ਵਦ ਕਦਤਦ ਅਪਦਲ
--          ਇਸ ਪਪਵਲਨਗਦ ਦਲ ਦਦਰਉਪਯਲਗ ਜਲਆ ਬਪਲਲੜਦ ਮਦਵਮਮਟ ਕਰਨ ਤਪ ਹਲਵਪਗਦ   ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ--  ਸਸਦਦਪ ਹਸਸ

 ਮਲਗਲ 15 ਅਪਪਮਲ:
 ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਪਟ-ਕਮ-                ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਮਲਗਲ ਸਪਦ ਸਸਦਦਪ ਹਸਸ ਨਪ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਦਤਜ਼ਸਅਕਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਗਲ ਦਦ ਹਦਦਦ ਅਸਦਰ
          ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ ਦਦ ਸਜ਼ਥਤਦ ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਤਠਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਮ।       ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਲੜਦ ਸਦਜ਼ਨ 2020-21 
                     ਦਦਰਲਨ ਕਣਕ ਦਦ ਕਟਲਈ ਸ਼ਦਰਦ ਹਲਣ ਵਲਲਦ ਹਮ ਅਤਪ ਕਟਲਈ ਕਰਦਪ ਸਮਪ ਜ਼ਕਸਪ ਵਦ ਸਮਪ ਕਸਬਲਇਨ ਜ਼ਵਤਚ ਕਲਈ ਖਰਲਬਦ ਆਉਣ ਦਦ

  ਸਸਭਲਵਨਲ ਹਦਸਦਦ ਹਮ,         ਜ਼ਜਸ ਦਦ ਜ਼ਰਪਪਅਰ ਮਦਕਪ ਤਪ ਕਰਨਦ ਜਰਦਰਦ ਹਦਸਦਦ ਹਮ         । ਇਸ ਲਈ ਕਸਬਲਇਨ ਸਪਪਅਰ ਪਲਰਟਸ ਅਤਪ ਜ਼ਰਪਪਅਰ
          ਵਲਲਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਦਲ ਕਣਕ ਦਦ ਕਟਲਈ ਤਤਕ ਖਦਤਲਲਣਲ ਅਤਦ ਜਰਦਰਦ ਹਮ। 

       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਪਟ ਨਪ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਧਦਕ ਮਦਤਖ ਸਕਤਤਰ,      ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਖਪਤਦਬਲੜਦ ਅਤਪ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲੲ.    ੀਦ ਜ਼ਵਭਲਗ ਚਸਡਦਗੜਲ ਦਦਆਆ
                 ਹਦਲਇਤਲਆ ਅਨਦਸਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਗਲ ਦਦ ਹਦਦਦ ਅਸਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਹਪਠ ਕਸਬਲਇਨ ਸਪਪਅਰ ਪਲਰਟਸ ਵਲਲਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਦਪ ਮਲਲਕ

 ਸਮਪਤ 1         ਵਰਕਰ ਅਤਪ ਜ਼ਰਪਪਅਰ ਵਲਲਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਨਦ ਸ ਮਲਲਕ ਸਮਪਤ 4    ਵਰਕਰਲਆ ਨਦ ਸ ਸਵਪਰਪ 7:00    ਵਜਪ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 5:00   ਵਜਪ ਤਤਕ
                ਖਲਲਲਣ ਦਦ ਪਪਵਲਨਗਦ ਕਰਲਨਲ ਸਬਸਧਦ ਵਰਤਦਆਆ ਜਲਣ ਵਲਲਦਆਆ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਨਦ ਸ ਵਰਤਣ ਦਦ ਸ਼ਰਤ ਤਪ ਜ਼ਦਤਤਦ ਜਲਆਦਦ ਹਮ। 
                 ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਪਟ ਨਪ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਕਸਬਲਇਨ ਸਪਪਅਰ ਪਲਰਟਸ ਅਤਪ ਜ਼ਰਪਪਅਰ ਵਲਲਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਦਪ ਮਲਲਕ ਇਹ ਯਕਦਨਦ

                 ਬਣਲਉਣਗਪ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪ ਅਤਪ ਆਪਣਪ ਮਦਲਲਜ਼ਮਲਆ ਦਪ ਕਸਮ ਕਰਦਪ ਸਮਪ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਹਤਥਲਆ ਨਦ ਸ ਵਲਰ ਵਲਰ ਧਲਣਗਪ,  ਹਮਡ ਸਮਨਪਟਲਈਜਰ, 
ਮਲਸਕ,             ਗਲਬਜ਼ ਦਦ ਵਰਤਲਪ ਕਰਨਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਞਪ ਅਤਪ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦਰਦ ਦਲ ਖਲਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰਤਖਣਗਪ। 

                 ਇਹ ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਆਪਣਦ ਦਦਕਲਨ ਤਪ ਆਉਣ ਵਲਲਪ ਗਪਲਹਕ ਨਦ ਸ ਵਦ ਉਪਰਲਕਤ ਦਰਸਲਈਆਆ ਸ਼ਰਤਲਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਰਵਲਉਣਦ ਯਕਦਨਦ
         ਬਣਲਉਣਗਪ ਅਤਪ ਗਪਲਹਕਲਆ ਦਲ ਇਕਤਠ ਨਹਦ ਹਲਣ ਦਪਣਗਪ ਤਲਆ ਜਲ       ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦਰਦ ਕਲਇਮ ਰਤਖਦ ਜਲ ਸਕਪ     । ਇਹ ਕਸਬਲਇਨ ਜ਼ਰਪਪਅਰ

            ਵਲਲਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਦਪ ਮਲਲਕ ਜ਼ਰਪਪਅਰ ਦਲ ਕਸਮ ਕਪਵਲ ਵਰਕਸ਼ਲਪ ਦਪ ਅਸਦਰ ਹਦ ਕਰਨਗਪ। 
                   ਸਪਦ ਸਸਦਦਪ ਹਸਸ ਨਪ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ ਦਦਕਲਨਦਲਰਲਆ ਨਦ ਸ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਮਦਵਮਮਟ ਪਲਸ ਮਦਤਖ ਖਪਤਦਬਲੜਦ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਗਲ ਵਤਲਲ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ

ਜਲਵਪਗਲ। 
                   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਪਟ ਨਪ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦਦਕਲਨਦਲਰਲਆ ਲਈ ਹਲੜਦ ਦਪ ਸਦਜਨ ਅਤਪ ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ ਕਲਰਨ ਪਮਦਲ ਹਲਈ ਮਦਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਦ ਸ ਮਦਤਖ
                   ਰਤਖਦਪ ਹਲਏ ਉਕਤ ਹਦਕਮ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਇਸ ਹਦਕਮ ਨਦ ਸ ਮਦਤਖ ਰਤਖਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਪ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਇਹ ਦਦਕਲਨਦਲਰ

                 ਅਤਪ ਕਸਬਲਇਨ ਜ਼ਰਪਪਅਜ਼ਰਸਗ ਵਲਲਪ ਲਲੜ ਪਮਣ ਤਪ ਹਦ ਉਕਤ ਹਦਕਮ ਅਨਦਸਲਰ ਆਪਣਦ ਜਰਦਰਤ ਪਦਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਵਮਮਟ ਕਰਨ   । ਉਨਲਲਆ
                      ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ ਦਪ ਵਤਧਦਪ ਹਲਏ ਕਪਸਲਆ ਨਦ ਸ ਵਪਖਦਪ ਹਲਏ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਸਮਲਆ ਸਸਕਟ ਵਲਲਲ ਪਪਤਦਤ ਹਦਸਦਲ ਹਪਮ ਇਸ ਲਈ ਸਭ

              ਦਦ ਭਲਲਈ ਅਤਪ ਸਦਰਮਰਜ਼ਖਆ ਲਈ ਉਰਜ਼ਚਤ ਹਲਵਪਗਲ ਜ਼ਕ ਬਪਲਲੜਦ ਅਤਪ ਮਦਵਮਮਟ ਨਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਪ ।
     ਇਤਥਪ ਇਹ ਵਦ ਜ਼ਜਕਰਯਲਗ ਹਮ ਜ਼ਕ                 ਇਨਲਲਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਦਪ ਮਲਲਕਲਆ ਅਤਪ ਗਪਲਹਕਲਆ ਨਦ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਜਲਆਦਦ ਹਮ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਇਸ

         ਸਹਦਲਤ ਦਦ ਦਦਰਵਰਤਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਵਰਦਤਧ ਜ਼ਡਸਪਸਟਰ ਮਮਨਮਜਮਮਟ ਐਕਟ 2005   ਦਦ ਧਲਰਲ 51-60    ਅਤਪ ਇਸਡਦਅਨ ਪਮਨਲ ਕਲਡ
  ਦਦ ਧਲਰਲ 188      ਤਜ਼ਹਤ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਤਚ ਜ਼ਲਆਆਦਦ ਜਲਵਪਗਦ।
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