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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ’ਚ ਆਧਧਜ਼ਨਕ ਹਹਡਵਲਸ਼ ਮਸ਼ਸ਼ਨ ਸਥਲਜ਼ਪਤ
ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਕਸ਼ਤਲ ਉਦਘਲਟਨ
ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਵ ’ਤਨ ਛਨਤਸ਼ ਹਸ਼ ਲਲਈਆਵ ਜਲਣਗਸ਼ਆਵ ਹਲਰ ਮਸ਼ਸ਼ਨਲਵ
ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਨ ਮਰਸ਼ਜ਼ਲਵ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਵਸ਼ ਵਸਡਨ
ਬਰਨਲਲਲ, 15 ਅਪਰਰਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਭ ਤਤ ਵਵਡਲ ਨਧ ਕਤਲ ਚਸਗਸ਼ ਤਰਲਵ ਹਵਥ ਧਲਣਲ ਹਰ ਤਨ ਇਸਨ ਨਧ ਕਤਨ ਤਜ਼ਹਤ
ਉਪਰਲਲਨ ਜਲਰਸ਼ ਹਨ। ਹਧਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਨ ਪਜ਼ਹਲ ਕਰਦਨ ਹਲਏ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਨ ਨਵਵ
ਜ਼ਵਚਲ-ਬਵਚਲ ਜ਼ਵਸਗ ’ਚ ਹਵਥ ਧਲਣ ਵਲਲਸ਼ ਆਟਲਮਰਜ਼ਟਕ ਮਸ਼ਸ਼ਨ ਸਥਲਜ਼ਪਤ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਹਰ, ਜ਼ਜਸ ਦਲ ਉਦਘਲਟਨ ਅਵਜ
ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸ. ਤਨਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਵਵਲਤ ਕਸ਼ਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮਮਕਨ ਵਧਸ਼ਕ
ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਮਰਡਮ ਰਨਹਸ਼ ਦਧ ਗ
ਵ , ਐਸਡਸ਼ਐਮ ਅਨਮਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਧਲਲਸ਼ਵਲਲ ਤਨ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਡਲ. ਗਧਜ਼ਰਸਦਰਬਸ਼ਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਸ਼ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮਮਕਨ ਜ਼ਡਪਟਸ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਸ਼ ਤਨਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ
ਲਈ ਸਮਵ ਸਮਵ ’ਤਨ ਹਵਥ ਧਲਲਣਲ ਬਹਧਤ ਜ਼ਰਨਰਸ਼ ਹਰ। ਇਸਨ ਤਜ਼ਹਤ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਬਰਨਲਲਲ ਰਲਹਹ ਹਵਥ ਧਲਣ
ਵਲਲਸ਼ ਆਟਲਮਰਜ਼ਟਕ ਮਸ਼ਸ਼ਨ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਦਨ ਨਵਵ ਜ਼ਵਚਲ-ਬਵਚਲ ਜ਼ਵਸਗ ਜ਼ਵਚ ਲਲਈ ਗਈ ਹਰ। ਇਸ
ਮਸ਼ਸ਼ਨ ਦਨ ਦਲ ਪਰਡਲ ਲਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਰਡਮ ਨਨ ਸ ਪਰਰ ਨਲਲ ਦਬਲਉਣ ’ਤਨ ਪਲਣਸ਼ ਅਤਨ ਇਕ ਪਰਡਲ
ਨਲਲ ਹਹਡ ਵਲਸ਼ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਸ਼ਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ। ਉਨਲਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਸ਼ਆਵ ਕਰਸ਼ਬ 10 ਹਲਰ ਮਸ਼ਸ਼ਨਲਵ ਵਵਖ
ਵਵਖ ਥਲਵਲਵ ’ਤਨ ਲਲਉਣ ਦਲ ਟਸ਼ਚਲ ਹਰ ਤਲਵ ਜਲ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਵ ’ਤਨ ਲਲ ਕਲਵ ਵਵਲਲ ਹਵਥ ਧਲਤਨ ਜਲਣਲ ਯਕਸ਼ਨਸ਼
ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਨ।
ਇਸ ਮਮਕਨ ਐਸਡਸ਼ਐਮ ਅਨਮਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਧਲਲਸ਼ਵਲਲ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਮਸ਼ਸ਼ਨ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਜ਼ਡਜਲਇਨ ਦਨਖ ਕਨ
ਖਧਦ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਹਰ, ਜ਼ਜਸ ’ਤਨ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਲਰ ਰਧਪਏ ਦਸ਼ ਲਲਗਤ ਆਈ ਹਰ ਤਨ ਹਧਣ ਵਵਖ
ਵਵਖ ਥਲਵਲਵ ਜ਼ਜਵਵ ਸਬਜ਼ਸ਼ ਮਸਡਸ਼, ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਬਸਧਕਸ਼ ਕਸਪਲਰ ਕਸ ਤਨ ਹਲਰ ਥਲਵਲਵ ਜ਼ਜਵਥਨ ਲਲ ਕਲਵ ਦਸ਼ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ
ਆਮਦ ਹਰ, ਉਥਨ ਲਵਲਈਆਵ ਜਲਣਗਸ਼ਆਵ। ਇਸ ਮਮਕਨ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਨ ਆਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਵ ਨਨ ਸ
ਮਲਸਕ ਵਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਨ ਗਏ। ਇਸ ਮਮਕਨ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਦਨ ਕਲਰਜਸਲਧਕ ਅਫਸਰ ਮਨਪਪਸ਼ਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਵਧਨ, ਸਰਨਨਟਰਸ਼
ਇਸਸਪਰਕਟਰ ਅਸਕਧਸ਼, ਬਸ਼ਸਸ਼ਸਸ਼ ਕਲਆਰਡਸ਼ਨਨ ਟਰ ਹਰਜਸ਼ਤ ਜ਼ਸਸਘ ਤਨ ਹਲਰ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ 35 ਹਜ਼ਲਰ ਲਲ ੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਤਤਕ ਪਪਤਜ਼ਜਆ ਰਲਸ਼ਨ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਨ ਵਤਖ ਵਤਖ ਸਸਸਥਲਵਲਰ ਦਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਵਸਡਡਆਰ 35,213 ਜ਼ਕਤਟਲਰ: ਜ਼ਡਪਟਡ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਪਸਚਲਇਤਲਰ ਤਨ ਐਨਜਡਓਜ਼ ਰਲਹਹ 21,049 ਜ਼ਵਅਕਤਡਆਰ ਤਤਕ ਪਪਤਜ਼ਜਆ ਪਤਜ਼ਕਆ ਭਲਜਨ
ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਸਪਸਲਇਟਡ, ਐਨਜਡਓਜ਼, ਦਲਨਡ ਸਸਸਥਲਵਲਰ ਤਨ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਲਲ ੜਵਸਦਲਰ ਦਡ ਮਦਦ ’ਚ ਡਟਨ
ਬਰਨਲਲਲ, 15 ਅਪਰਰਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਸਰ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਚ ਲਗਲਏ ਕਰਜ਼ਫੳੳ ਦਦਰਲਨ ਗਰਡਬ ਜ਼ਰੳਰਤਮਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨੳ ਸ
ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਪਸਚਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਤਲਤ ਉਪਰਲਲਨ ਜਲਰਡ ਹਨ। ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਤਚ ਕਰਜ਼ਫੳੳ/ਤਲਲਲਬਸਦਡ ਤਤ
ਲਰ ਕਨ ਹਪਣ ਤਤਕ ਦਲਨਡ ਸਸਸਥਲਵਲਰ ਤਨ ਹਲਰ ਜ਼ਧਰਲਰ ਦਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਲਰ ਤਤ ਵਤਧ ਰਲਸ਼ਨ
ਦਡਆਰ ਜ਼ਕਤਟਲਰ ਘਰ ਘਰ ਵਸਡਡਆਰ ਜਲ ਚਪਤਕਡਆਰ ਹਨ।
ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਡ ਤਨਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫੳ ਲਕਲ ਨਨ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਦਨ ਅਸਲ ਲਲ ੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨੳ ਸ
ਰਲਸ਼ਨ ਪਤਖਤ ਕਲਈ ਜ਼ਦਤਕਤ ਨਲ ਆਵਨ, ਇਸ ਵਲਸਤਨ ਪਪਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਡਤਨ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਲਰ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 14
ਅਪਰਰਲ ਤਤਕ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਤਚ ਸਪਤਕਨ ਰਲਸ਼ਨ ਦਡਆਰ 35,213 ਜ਼ਕਤਟਲਰ ਵਸਡਡਆਰ ਜਲ ਚਪਕ
ਤ ਡਆਰ ਹਨ। ਉਨਲਰ
ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਲਲਕ ਜ਼ਵਕਲਸ ਤਨ ਪਸਚਲਇਤ ਅਫਸਰਲਰ ਰਲਹਹ 14,097 ਜ਼ਕਤਟਲਰ, ਪਸਚਲਇਤਲਰ ਰਲਹਹ
3170 ਜ਼ਕਤਟਲਰ, ਨਗਰ ਕਕਸਲਲਰ ਰਲਹਹ 3355 ਜ਼ਕਤਟਲਰ, ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਰਲਹਹ 1894 ਜ਼ਕਤਟਲਰ, ਐਨਜਡਓਜ਼
ਰਲਹਹ 6577 ਜ਼ਕਤਟਲਰ, ਪਪਲਡਸ ਰਲਹਹ 6120 ਜ਼ਕਤਟਲਰ ਰਲਸ਼ਨ ਦਡ ਵਸਡ ਕਡਤਡ ਜਲ ਚਪਕ
ਤ ਡ ਹਰ। ਇਸ ਤਤ
ਇਲਲਵਲ ਪਤਜ਼ਕਆ ਹਲਇਆ ਖਲਣਲ 21,049 ਜ਼ਵਅਕਤਡਆਰ ਤਤਤਕ ਪਪਤਜ਼ਜਆ ਹਰ, ਜਲ ਵਤਖ ਵਤਖ ਐਨਜਡਓਜ਼
ਅਤਨ ਪਸਚਲਇਤਲਰ ਰਲਹਹ ਲਲ ੜਵਸਦਲਰ ਨੳ ਸ ਪਹਪਸਚਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਰ। ਇਸ ਜ਼ਵਚਤ ਐਨਜਡਓਜ਼ ਰਲਹਹ 17,186
ਅਤਨ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ’ਚ ਪਸਚਲਇਤਲਰ ਰਲਹਹ 3863 ਜ਼ਵਅਕਤਡਆਰ ਤਤਕ ਪਤਜ਼ਕਆ ਹਲਇਆ ਭਲਜਨ ਪਹਪਸਚਲਇਆ ਜਲ
ਚਪਤਜ਼ਕਆ ਹਰ।
ਉਨਲਰ ਸਮਲਜ ਸਨਵਡ ਸਸਸਥਲਵਲਰ, ਐਨਜਡਓਜ਼ ਤਨ ਦਲਨਡ ਸਤਜਣਲਰ ਵਤਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਨ ਕਡਤਨ ਜਲ ਰਹਨ
ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਡ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਵਤਖ ਵਤਖ ਸਸਸਥਲਵਲਰ ਵਤਲਤ ਆਪਣਨ ਆਪਣਨ ਖਨਤਰਲਰ ਜ਼ਵਤਚ
ਬਲਖੳਬਡ ਮਨਪ ਤਖਤਲ ਦਡ ਭਲਲਈ ਦਲ ਇਹ ਕਲਰਜ ਜ਼ਨਭਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਸਰਕਲਰ ਦਨ
ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਰ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜਤਥਨ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ਜ਼ਵਚ ਸਮਲਰਟ ਰਲਸ਼ਨ ਕਲਰਡ ਸਕਡਮ ਤਤ ਵਲਰਝਨ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਤਨ ਹਲਰ
ਲਲ ੜਵਸਦਲਰ ਨੳ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਦਡ ਵਸਡ ਪਪਡੳ ਜ਼ਵਕਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ ਰਲਹਹ ਕਡਤਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਰ, ਉਥਨ ਸ਼ਜ਼ਹਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਨਗਰ
ਕਕਸਲਲਰ, ਸਮਲਜਸਨਵਡ ਸਸਸਥਲਵਲਰ ਤਨ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਸਪਸਲਇਟਡ ਰਲਹਹ ਕਡਤਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਰ।
ਉਨਲਰ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਤਧਰਡ ਕਸਟਰਲਲ ਰੳਮ ’ਤਨ ਰਲਸ਼ਨ ਦਡ ਮਸਗ ਸਬਸਧਡ ਮਲਮਜ਼ਲਆਰ ਜ਼ਵਚ ਢਪ ਕਵਹ
ਜਲਣਕਲਰਡ ਪਪਲਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਸਪਸਲਇਟਡ ਨੳ ਸ ਅਸਲ ਲਲ ੜਵਸਦਲਰ ਦਡਆਰ ਸੳਚਡਆਰ ਭਨਜਡਆਰ
ਜਲਰਦਡਆਰ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਮਗਰਤ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਵਲਸਟਡਅਰ ਘਰਲ-ਘਰਲ ਲਲ ੜਵਸਦਲਰ ਨੳ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਪਸਚਲਉਦਨ ਹਨ। ਉਪਨਲਰ
ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਚ ਲਲ ੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨੳ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਦਡ ਕਲਈ ਕਮਡ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਤਤਡ ਜਲਵਨਗਡ।
ਜਨਕਰ ਇਸ ਦਨ ਬਲਵਜੳਦ ਕਲਈ ਲਲ ੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਨੳ ਸ ਕਲਈ ਮਪਸ਼ਕਲ ਪਨਸ਼ ਆਉਦਡ ਹਰ ਤਲਰ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ
ਪਤਧਰਡ ਕਸਟਰਲਲ ਰੳਮ ਦਨ ਨਸਬਰ 01679-230032 ਜਲਰ 99152-740332 ’ਤਨ ਸਸਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਰ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਜ਼ਵਚ 200 ਮਮਜ਼ਟਟ ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਮ ਆਮਦ
ਸਰਕਲਰਮ ਖਰਮਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰ, ਧਨਨ ਲਲ ਮਸਡਮ ਜ਼ਵਚ ਪਸ਼ਪਜਲ ਪਜ਼ਹਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਦਲ ਸਨਮਲਨ
ਬਰਨਲਲਲ, 15 ਅਪਰਰਲ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਪਲਲ ਸਰਕਲਰਮ ਖਰਮਦ ਦਮ ਅਪਜ ਤਲ ਸ਼ਸ਼ਰਰਆਤ ਹਲ ਗਈ ਹਰ। ਇਸਲ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ
ਵਮ ਕਣਕ ਦਮ ਆਮਦ ਤਲ ਸਰਕਲਰਮ ਖਰਮਦ ਅਪਜ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਹਲ ਗਈ ਹਰ।
ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਮ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸ. ਤਲਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਰ ਲਕਲ ਨਲ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਜਹੜਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਆੜਤਮਆਨ ਰਲਹਹ ਪਲਸ ਜਲਰਮ ਕਮਤਲ ਗਏ ਸਨ, ਅਪਜ ਉਹ ਮਸਡਮਆਨ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਮ
ਜ਼ਜਣਸ ਲਰ ਕਲ ਆਏ। ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਧਨਨ ਲਲ ਦਮ ਅਨਲਜ ਮਸਡਮ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਲਰ ਕਲ ਪਸ਼ਪਜਲ ਪਜ਼ਹਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨ
ਹਰਦਲਵ ਜ਼ਸਸਘ ਪਸ਼ਪਤਰ ਜ਼ਪਆਰਲ ਜ਼ਸਸਘ ਦਲ ਮਸਡਮ ਅਜ਼ਧਕਲਰਮਆਨ ਵਪਲਲ ਗਲ ਜ਼ਵਚ ਹਲਰ ਪਲ ਕਲ ਸਵਲਗਤ ਕਮਤਲ
ਜ਼ਗਆ। ਉਨਲਨ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਪਜ ਸ਼ਲਮ ਤਪਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਦਮਆਨ ਮਸਡਮਆਨ ਜ਼ਵਚ 200 ਮਮਜ਼ਟਟ ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਮ
ਆਮਦ ਹਲਈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚਲ ਪਨਗਰਲਨ ਅਤਲ ਮਲਰਕਫਰਡ ਵਪਲਲ 50 ਮਮਜ਼ਟਟ ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰਮਦਮ ਗਈ।
ਧਨਨ ਲਲ ਮਸਡਮ ਪਸ਼ਪਜਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਹਰਦਲਵ ਜ਼ਸਸਘ, ਜਸਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ, ਮਪਗਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਸਸ਼ਖਦਲਵ ਜ਼ਸਸਘ, ਗਸ਼ਰਜਸਟ ਜ਼ਸਸਘ
ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਮ ਫਸਲ ਅਪਜ ਖਰਮਦਮ ਗਈ। ਉਨਲਨ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਮਆਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਜਲਮ, ਪਲਣਮ, ਹਪਥ
ਧਲਣ, ਸਰਨਲਟਲਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਮਤਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਨਰਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਅਤਲ ਜ਼ਕਰਤਮਆਨ ਨਰ ਸ ਸਮਲਜ਼ਜਕ
ਦਰ ਰਮ ਬਣਲਈ ਰਪਖਣ ਲਈ ਪਪਲਜ਼ਰਤ ਕਮਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ।
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