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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਅਨਲਜ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਪਪਬਸਧ: ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*ਅਨਲਜ ਮਸਡਡਆਆ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਲਰ ਮਲਸਕ ਕਰਲਏ ਮਮਹਹਈਆ
*ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਤਸ਼ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਨਦ ਸ ਮਲਸਕ ਵਸਡਣ ਦਡ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਲਰਲਆ ’ਤਸ਼
*ਹਹਥ ਧਲਣ ਲਈ 87 ਪਪਡਲ ਮਸ਼ਡਨਲਆ ਦਲ ਪਪਬਸਧ; ਮਲਰਕਡਟ ਕਮਸ਼ਟਡਆਆ ਨਦ ਸ ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਲਏ ਗਏ ਸਪਨਸ਼ਟਲਈਜ਼ਰ
* ਸਬਸਧਤ ਅਮਲਲ ਅਤਸ਼ ਵਲਸਟਡਅਰ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦ ਰਡ ਬਲਰਸ਼ ਲਗਲਤਲਰ ਕਰ ਰਹਸ਼ ਹਨ ਜਲਗਰਦਕ
ਬਰਨਲਲਲ, 20 ਅਪਰਪਲ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਸ਼ ਆਦਸ਼ਸ਼ਲਆ ਅਨਮ ਸਲਰ ਕਣਕ ਦਡ ਸਰਕਲਰਡ ਖਰਡਦ 15 ਅਪਰਪਲ ਤਤ ਜਲਰਡ ਹਪ। ਇਸਸ਼ ਤਜ਼ਹਤ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਡਆਆ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਹਚ ਵਡ ਕਣਕ ਦਡ ਆਮਦ ਅਤਸ਼ ਖਰਡਦ ਜ਼ਲਰਲਆ ’ਤਸ਼ ਹਪ। ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ਼
ਮਹਦਨਜ਼ਰ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਡ ਤਸ਼ਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਦ ਲਕਲ ਦਸ਼ ਆਦਸ਼ਸ਼ਲਆ ’ਤਸ਼ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਹਥਸ਼ ਸਮਲਜ਼ਜਕ
ਦਦ ਰਡ ਦਲ ਖਲਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰਹਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ, ਉਥਸ਼ ਜ਼ਬਜਲਡ, ਪਲਣਡ, ਮਲਸਕ, ਸਪਨਸ਼ਟਲਈਜ਼ਰ ਜ਼ਜਹਡਆਆ
ਸਹਦਲਤਲਆ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਸਕਰਡਜ਼ਨਸਗ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਲਰਲਆ ਉਤਸ਼ ਹਪ।
ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਡ ਤਸ਼ਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਦ ਲਕਲ ਨਸ਼ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ਼ ਜ਼ਵਚ 98 ਤਤ ਮਸਡਡਆਆ ਤਤ ਇਲਲਵਲ
107 ਸ਼ਪਲਰਲਆ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਡਤਲ ਹਲਇਆ ਹਪ ਤਲਆ ਜਲ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਭਡੜ ਨਲ ਹਲਵਸ਼। ਉਨਲ ਲਆ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ
ਸਡਜ਼ਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ਼ ਦਡਆਆ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਅਸਦਲਜ਼ਨ 5 ਲਹਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਡ ਆਮਦ ਦਡ ਉਮਡਦ ਹਪ ਤਸ਼
ਸਲਰਡਆਆ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਖਰਡਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜਲਰਡ ਹਪ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 19 ਅਪਪਪਲ ਸ਼ਲਮ ਤਹਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ਼ ਦਡਆਆ
ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ 66,727 ਮਡਜ਼ਟਪ ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਡ ਆਮਦ ਤਸ਼ 51,116 ਮਡਜ਼ਟਪ ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਡ ਖਰਡਦ ਹਲ
ਚਮਹਕਡ ਹਪ ਤਸ਼ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਵਡ ਨਲਲਲ -ਨਲਲ ਜਲਰਡ ਹਪ।
ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਸ਼ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ਼ ਮਹਦਸ਼ਨਜ਼ਰ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦ ਰਡ ਅਤਸ਼ ਹਲਰ
ਸਹਦਲਤਲਆ ਦਲ ਖਲਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰਹਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ ਅਤਸ਼ ਮਸਡਡ ਬਲਰਡ ਤਸ਼ ਸਬਸਧਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਡਆਆ ਨਦ ਸ ਜ਼ਰਦਰਡ
ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਸ਼ਸ਼ਲਆ ਦਡ ਪਲਲਣਲ ਕਰਵਲਉਣ ਦਡਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜ਼ਦਹਤਡਆਆ ਹਲਈਆਆ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਹਲਤ 10 ਹਜ਼ਲਰ ਮਲਸਕ ਮਸਡਡਆਆ ਲਈ ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਲਏ ਜਲ ਚਮਹਕਸ਼ ਹਨ ਅਤਸ਼ ਇਹ ਉਪਰਲਲਲ
ਜਲਰਡ ਰਹਸ਼ਗਲ।
ਇਸ ਮਮਕਸ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਡ ਅਫਸਰ ਜਸਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਸ਼ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਸ਼ ਜ਼ਨਰਦਸ਼ਸ਼ਲਆ ’ਤਸ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
ਬਰਨਲਲਲ ਦਡਆਆ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਪਪਰਲਆ ਨਲਲ ਚਹਲਣ ਵਲਲਡਆਆ 87 ਮਸ਼ਡਨਲਆ ਹਹਥ ਧਲਣ ਲਈ ਲਲਈਆਆ ਗਈਆਆ
ਹਨ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਮਲਰਕਡਟ ਕਮਸ਼ਟਡ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ 11 ਵਲਟਰ ਕਦ ਲਰ ਅਤਸ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ਼ ਜ਼ਵਚ 33 ਸਟਟਜ਼ਡਸਗ
ਪਲਸਟਲਆ ਲਲਈਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ। ਮਲਰਕਡਟ ਕਮਸ਼ਟਡ ਬਰਨਲਲਲ ਅਤਸ਼ ਧਨਮ ਲਲ ਦਸ਼ ਮਮਹਖ ਯਲਰਡਲਆ ਜ਼ਵਚ ਕਟਪਰਲਆ ਦਸ਼
ਪਪਬਸਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਸਮਦਹ ਖਰਡਦ ਕਕਦਰਲਆ ਜ਼ਵਚ ਸਮਰਸਡਬਲ ਮਲਟਰਲਆ, ਘੜਸ਼, ਪਡਣ ਵਲਲਸ਼ ਪਲਣਡ
ਦਡਆਆ ਟਟਕਡਆਆ ਦਸ਼ ਪਪਬਸਧ ਹਨ ਅਤਸ਼ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਜਲਡ ਅਤਸ਼ ਛਲਆ ਦਸ਼ ਢਮ ਕਵਕ ਪਪਬਸਧ ਕਡਤਸ਼ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਆ
ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ਼ ਅਧਡਨ ਮਮਹਖ ਯਲਰਡਲਆ ਜ਼ਵਚ ਲਪ ਬਲਰਸ਼ਟਰਡ ਬਲਲਕ ਬਣਸ਼ ਹਲਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਆ ਦਡ ਜ਼ਗਣਤਡ 10 ਹਪ।
ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਆਰਜ਼ਡ ਪਖਲਜ਼ਨਆਆ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਡਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ।
ਉਨਲ ਲਆ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਹਲਤ ਮਸਡਡਆਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਲਰ ਮਲਸਕ ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਲਏ ਜਲ
ਚਮਹਕਸ਼ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਆ ਨਦ ਸ ਵਸਡਣ ਦਡ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਜਲਰਡ ਹਪ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਵਲਸਟਡਅਰਲਆ ਤਸ਼ ਮਲਰਕਡਟ ਕਮਸ਼ਟਡ ਅਮਲਸ਼
ਵਹਲਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਤਸ਼ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਨਦ ਸ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦ ਰਡ ਬਲਰਸ਼ ਜਲਗਰਦਕ ਕਡਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ। ਸਮਦਹ ਮਲਰਕਡਟ ਕਮਸ਼ਟਡਆਆ
ਨਦ ਸ ਸਪਨਸ਼ਟਲਈਜ਼ਰ ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਆ ਨਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ, ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਦਸ਼ ਹਹਥ ਸਪਨਸ਼ਟਲਈਜ਼ ਕਰਵਲਏ
ਜਲਆਦਸ਼ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਹਜ ਨਵਵ ਅਨਲਜ ਮਸਡਡ, ਖਮਹਡਡ ਖਮਰਦ, ਠਡਕਰਡਵਲਲਲ, ਧਮਲਲ, ਕਲਹਨਕਸ਼ ਕਈ
ਸਣਸ਼ ਕਈ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਨਦ ਸ ਮਲਸਕ ਵਸਡਸ਼ ਗਏ।

1

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/426/2020-DPRO Barnala
I/19354/2020

ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਦਆਆ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਸਕਰਦਜ਼ਨਸਗ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਲਰਲਆ ’ਤਤ
* 17 ਆਰਆਰਟਦਜ਼ ਵਵਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਅਤਤ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਦਦ ਸਕਰਦਜ਼ਨਸਗ
* ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦ ਰਦ ਬਲਰਤ ਜਲਗਰਦਕ ਕਰ ਜ਼ਰਹਹ ਮਲਸ ਮਦਡਦਆ ਜ਼ਵਸਗ
ਬਰਨਲਲਲ, 20 ਅਪਰਹਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਦਤ ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਦ ਤਤਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਦ ਲਕਲਆ ਦਤ ਆਦਤਸ਼ਲਆ
ਅਨਮ ਸਲਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਆੜਲ ਤਦਆਆ, ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਤਤ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਦਦ ਸਕਰਦਜ਼ਨਸਗ
ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਲਰਲਆ ’ਤਤ ਹਹ।
ਇਸ ਬਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਦਤ ਹਲਏ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਗਮਜ਼ਰਸਦਰਬਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਚ 17
ਆਰਆਰਟਦਜ਼ ਸਤਵਲਵਲਆ ਦਤਣ ਜ਼ਵਚ ਡਟਦਆਆ ਹਲਈਆਆ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਆ ਵਵਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਸਹਤ
ਬਲਲਕ ਤਪਲ, ਧਨਨ ਲਲ ਤਤ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਆ ਦਦਆਆ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਅਤਤ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਦਦ ਲਗਲਤਲਰ
ਸਕਰਦਜ਼ਨਸਗ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲਤ ਜ਼ਦਨਨ ਬਰਨਲਲਲ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਚ ਸਕਰਦਜ਼ਨਸਗ ਕਕਪ ਲਲਇਆ ਜਲ ਚਮਕ
ਵ ਲ ਹਹ।
ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਤਪਲ ਬਲਲਕ ਐਸਐਮਓ ਜਸਵਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਔਲਖ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ 5 ਆਰਆਰਟਦਜ਼
ਵਵਲਲ ਅਵਜ 6 ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ 209 ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਦਦ ਜਲਆਚ ਕਦਤਦ ਗਈਤ। ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਆ ਬਲਲਕ ਜ਼ਵਚ
ਐਸਐਮਓ ਹਰਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਆਆਡਲਦ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ 5 ਟਦਮਲਆ ਵਵਲਲ 14 ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ 586
ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਦਦ ਸਕਰਦਜ਼ਨਸਗ ਕਦਤਦ ਜਲ ਚਮਕ
ਵ ਦ ਹਹ। ਇਸਤ ਤਰਲਲਆ ਐਸਐਮਓ ਧਨਨ ਲਲ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ’ਚ ਬਲਲਕ
ਜ਼ਵਚ 6 ਆਰਆਰਟਦਜ਼ ਵਵਲਲ ਅਵਜ 5 ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ 70 ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਦਦ ਸਕਰਦਜ਼ਨਸਗ ਕਦਤਦ ਗਈ।
ਇਨਲ ਲਆ ਰਹਜ਼ਪਡ ਜ਼ਰਸਪਪਸ ਟਦਮਲਆ ਵਵਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਵਵਖ ਵਵਖ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਲਤ ਜ਼ਰ ਮਸ਼ਦਨ ਰਲਹਨ ਸਬਸਧਤ
ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਦਲ ਤਲਪਮਲਨ ਚਹਚਕ ਕਦਤਲ ਜਲਆਦਲ ਹਹ ਅਤਤ ਉਨਲ ਲਆ ਨਦ ਸ ਖਸਘ, ਬਮਖਲਰ, ਜਮਕਲਮ ਆਜ਼ਦ ਦਤ ਲਵਛਣ ਪਮਵਛਤ
ਅਤਤ ਚਹਚਕ ਕਦਤਤ ਜਲਆਦਤ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਲਗਲਤਲਰ ਜਲਰਦ ਰਹਤਗਦ।
ਇਸ ਦਨਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਚ 2 ਮਲਬਲਈਲ ਮਹਡਦਕਲ ਯਦਜ਼ਨਟ ਬਵਸਲਆ ਜ਼ਵਚ ਮਰਦਜ਼ਲਆ ਨਦ ਸ ਰਦਟ ਪਲਲਨ ਅਨਮ ਸਲਰ
ਲਗਲਤਲਰ ਜ਼ਸਹਤ ਸਤਵਲਵਲਆ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਲ ਰਹਦਆਆ ਹਨ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਪਸਡ ਪਸਡਲਰਰ ਤਤ ਨਵਜਸਮਲ ਬਬਚਲ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ
ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਲ/ਬਰਨਲਲਲ, 20 ਅਪਰਰਲ
ਜ਼ਪਸਡ ਪਸਡਲਰਰ ਤਤ ਅਬਜ ਸਵਵਰਵ ਇਕ ਨਵਜਸਜ਼ਮਆ ਬਬਚਲ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਹਰ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰ ਜ਼ਦਸਦਵ ਹਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਲਲ
ਸਸਰਬਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਸਸਰ ਅਜ਼ਭਸ਼ਵਕ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਨਵ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲ ਲਲ ਨਨ ਸ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਮਲਰ ਸਰ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡ ਪਸਡਲਰਰ
ਜ਼ਵਚ ਕਲਈ ਨਵਜਸਜ਼ਮਆ ਬਬਚਲ ਲਲਵਲਰਸ ਜ਼ਪਆ ਹਰ, ਜਲ ਜ਼ਕ ਲੜਕਲ ਹਰ। ਪਸਲਰਸ ਦਰ ਮਦਦ ਨਲਲ ਇਹ ਬਬਚਲ
ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ, ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਲ ਦਲਖਲ ਕਰਲਇਆ ਜ਼ਗਆ, ਜ਼ਜਸ ਨਨ ਸ ਮਗਰਤ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ, ਬਰਨਲਲਲ
ਤਬਦਰਲ ਕਰ ਜ਼ਦਬਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਲ ਲਲ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਬਚਵ ਦਰ ਹਲਲਤ ਠਰਕ ਹਰ। ਉਸਨਲਲਲ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਲਰਸ ਵਬਲਤ
ਬਬਚਵ ਦਵ ਮਲਜ਼ਪਆਲ ਦਲ ਪਤਲ ਲਗਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ। ਜਵਕਰ ਬਬਚਵ ਦਵ ਮਲਜ਼ਪਆਲ ਦਲ ਪਤਲ ਨਹਹ ਲਬਗਦਲ ਹਰ ਤਲਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਲਲ ਭਲਲਈ ਕਮਵਟਰ ਦਵ ਹਸਕਮਲਲ ਅਨਸ ਸਲਰ ਬਬਚਵ ਨਨ ਸ ਅਡਲਪਸ਼ਨ ਏਜਸਸਰ ਭਵਜ ਜ਼ਦਬਤਲ ਜਲਵਵਗਲ, ਜ਼ਜਬਥਵ ਬਬਚਵ
ਦਲ ਸਸਚਬਜਲ ਪਲਲਣ-ਪਲਸ਼ਣ ਕਰਤਲ ਜਲਵਵਗਲ।
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