
   ਬਰਨਨਲਨ ਪਪਲਲਸ ਵਵਲਲ ਰਰਹੜਲ/    ਫੜਲ ਵਨਲਲਆਆ ਦਲ ਚਚਲਕਕਗ
  *      ਲਬਨਨਆ ਕਰਲਫਊ ਪਨਸ ਤਲ ਘਪਕਮਦਰ 12    ਲਵਅਕਤਲਆਆ ਲਖਲਨਫ ਕਨਨਨ ਕਨਲ ਕਨਰਵਨਈ

ਬਰਨਨਲਨ, 22 ਅਪਰਚਲ
               ਕਰਰਨਨ ਵਨਇਰਸ ਫਚਲਣ ਤਲ ਰਰਕਥਨਮ ਲਈ ਲਜ਼ਲਲ ਨ ਮਚਲਜਸਟਟ ਰਟ ਸਟਲ ਤਰਜ ਪਟਤਨਪ ਲਸਕਘ ਫਨਲਕਨ ਵਵਲਲ ਜਨਰਲ

              ਕਰਲਫਊ ਦਰ ਹਪਕਮਨਆ ਦਰ ਮਵਦਰਨਜ਼ਰ ਸਲਨਲਅਰ ਕਪਤਨਨ ਪਪਲਲਸ ਸਟਲ ਸਕਦਲਪ ਗਰਇਲ ਦਲਆਆ ਹਦਨਇਤਨਆ ਅਤਰ
 ਐਸਪਲ (ਡਲ)             ਸਪਖਦਰਵ ਲਸਕਘ ਲਵਰਕ ਦਰ ਲਦਸ਼ਨ ਲਨਰਦਰਸ਼ਨਆ ਤਲਹਤ ਪਪਲਲਸ ਵਵਲਲ ਬਰਨਨਲਨ ਸ਼ਲਹਰ ਅਕਦਰ

ਰਰਹੜਲ-                ਫੜਲ ਵਨਲਲਆਆ ਦਲ ਚਚਲਕਕਗ ਕਲਤਲ ਗਈ ਤਰ ਸਬਕਧਤ ਅਥਨਰਟਲ ਤਲ ਲਬਨਨਆ ਕਰਲਫਊ ਪਨਸ ਹਨਸਲ ਕਲਤਰ
12          ਲਵਅਕਤਲਆਆ ਨਨ ਕ ਰਰਹੜਲਆਆ ਸਣਰ ਲਗਟਫਤਨਰ ਕਰ ਕਰ ਥਨਣਨ ਲਸਟਲ 1      ਲਵਚ ਕਰਸ ਦਰਜ ਕਲਤਨ ਲਗਆ ਹਚ।

     ਸਹਨਇਕ ਥਨਣਰਦਨਰ ਜਰਨਚਲ ਲਸਕਘ ਥਨਣਨ ਲਸਟਲ-1        ਬਰਨਨਲਨ ਵਵਲਲ ਦਵਲਸਆ ਲਗਆ ਲਕ ਇਨਲਨਆ ਲਖਲਨਫ
  ਮਪਕਵਦਮਨਆ ਨਕਬਰ 237  ਲਮਤਲ 22/4/2020 ਅ/  ਧ 188 ਲਹਕ: ਦ: ਥਨਣਨ-1     ਬਰਨਨਲਨ ਦਰਜ ਕਲਤਨ ਲਗਆ

ਹਚ,        ਲਜਨਲਨਆ ਨਨ ਕ ਮਗਰਲ ਬਰਜ਼ਮਨਨਤ ਲਰਹਨਅ ਕਰ ਲਦਵਤਨ ਲਗਆ    । ਇਨਲਨਆ ਲਵਚ      ਮਪਹਕਮਦ ਨਵਨਬ ਵਨਸਲ ਹਨਲ
   ਆਬਨਦ ਡਰਰਨ ਚਰਨਦਨਸ ਬਰਨਨਲਨ,         ਮਪਹਕਮਦ ਇਕਲਨਖ਼ ਹਨਲ ਆਬਨਦ ਭਜਨ ਦਨਸ ਦਨ ਡਰਰਨ ਬਰਨਨਲਨ, 

      ਰਨਜਨ ਸ਼ਰਮਨ ਵਨਸਲ ਵਨਈ ਐਸ ਸਕਨਲ ਬਰਨਨਲਨ,          ਮਪਹਕਮਦ ਆਲਮ ਵਨਸਲ ਹਨਲ ਆਬਨਦ ਡਰਰਨ ਭਜਨ ਦਨਸ
ਬਰਨਨਲਨ,       ਮਨਲਸ਼ ਕਪਮਨਰ ਵਨਸਲ ਸਰਖਨ ਗਲਲ ਨਕਬਰ 9 ਬਰਨਨਲਨ,       ਲਵਜਰ ਕਪਮਨਰ ਵਨਸਲ ਪਵਤਲ ਲਢਵਲਲ ਲਪਕਡ
ਠਲਕਰਲਵਨਲਨ,        ਮਪਹਕਮਦ ਸ਼ਨਬਨਦਲਨ ਹਨਲ ਆਬਨਦ ਡਰਰਨ ਭਜਨ ਦਨਸ ਬਰਨਨਲਨ,      ਸਪਲਮਤ ਕਪਮਨਰ ਵਨਸਲ ਖਪਵਡਲ

 ਰਰਡ ਬਰਨਨਲਨ,         ਮਪਹਕਮਦ ਜਗਸਲਰ ਹਨਲ ਆਬਨਦ ਡਰਰਨ ਭਜਨ ਦਨਸ ਬਰਨਨਲਨ,     ਪਟਵਲਨ ਕਪਮਨਰ ਗਲਲ ਨਕਬਰ
7   ਲਵਖਲ ਕਲਰਨਲ ਬਰਨਨਲਨ,     ਸਕਜਲਵ ਕਪਮਨਰ ਗਲਲ ਨਕਬਰ 7        ਲਵਖਲ ਕਲਰਨਲ ਬਰਨਨਲਨ ਤਰ ਅਜਰ ਕਪਮਨਰ ਵਨਸਲ

     ਨਵਵ ਸਬਜ਼ਲ ਮਕਡਲ ਬਰਨਨਲਨ ਸ਼ਨਮਲ ਹਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
     ਸਸਖਲ ਰਲਡ ਦਦ ਗਲਦ ਨਸਬਰ 4  ਰਹਸਗਦ ਸਦਲ

   *        ਜ਼ਰਰਰਦ ਵਸਤਲਤ ਦਦ ਘਰ ਘਰ ਸਪਲਲਈ ਰਹਸਗਦ ਜਲਰਦ
   *           ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਲਲਕਲਤ ਨਰ ਸ ਘਰਲਤ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦਦ ਅਪਦਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 22 ਅਪਰਰਲ

               ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਫਰਲਣ ਤਲ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਟ ਸਸਟ ਸਟਦ ਤਸਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਰਲਕਲ ਵਵਲਲ ਜਲਰਦ
       ਹਹਕਮਲਤ ਤਜ਼ਹਤ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਬਰਨਲਲਲ ਦਸ ਵਲਰਡ ਨਸਬਰ 13,15,16,17,18,19      ਨਰ ਸ ਸਦਲ ਕਰ ਕਸ ਕਸਟਸਨਮਮਟ

   ਜ਼ਲਨ ਐਲਲਜ਼ਨਆ ਜ਼ਗਆ ਸਦ             । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਟ ਸਟ ਵਵਲਲ ਇਨਲਲ ਲਤ ਹਹਕਮਲਤ ਜ਼ਵਚ ਸਲਧ ਕਰਜ਼ਦਆਤ ਹਹਹਣ ਜ਼ਸਰਫ ਗਲਦ
 ਨਸਬਰ 4   ਸਸਖਲ ਰਲਡ (   ਵਲਰਡ ਨਸਬਰ 18 ਬਰਨਲਲਲ)       ਨਰ ਸ ਹਦ ਕਸਟਸਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਐਲਲਜ਼ਨਆ ਜ਼ਗਆ ਹਰ,  ਜਦਲਕ
  ਵਲਰਡ ਨਸਬਰ 13, 15, 16, 17, 18, 19         ਨਰ ਸ ਕਸਟਸਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਤਲ ਮਹਕਤ ਕਰ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ।
               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਟ ਸਟ ਨਸ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਭਲਗਲਤ ਨਰ ਸ ਆਦਸਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਸ ਹਨ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲਲਤ ਦਦ ਤਰਲਲਤ ਗਲਦ ਨਸਬਰ 4,  ਸਸਖਲ

ਰਲਡ,   ਵਲਰਡ ਨਸਬਰ 18            ਦਸ ਵਲਸਦਆਤ ਨਰ ਸ ਜ਼ਰਰਰਦ ਵਸਤਲਤ ਘਰ ਘਰ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਪਲਲਈ ਕਰਵਲਈਆਤ ਜਲਣ
     ਤਸ ਪਹਲਦਸ ਵਵਲਲ ਗਲਦ ਨਸਬਰ 4      ਸਸਖਲ ਰਲਡ ਜ਼ਵਖਸ ਪਹਆਇਸਟ ਨਸਬਰ 1, 2, 3  ਤਸ 4 ’    ਤਸ ਬਰਰਦਕਸਜ਼ਡਸਗ ਕਰਵਲਈ

ਜਲਵਸ।
               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਟ ਸਟ ਨਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਦਆਤ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਸਹਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਜ਼ਹਣ

            ਲਈ ਆਪਣਸ ਘਰਲਤ ਜ਼ਵਚ ਹਦ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਸ ਇਕ ਤਲ ਦਰਜਸ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜ਼ਵਚਲਲਸ 2      ਮਦਟਰ ਦਲ ਫਲਸਲਲ ਬਣਲ ਕਸ
 ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਸ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
         ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਵਵਲਲ ਕਮਜ਼ਮਸਟ ਦਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਖਲਲਲਣ ਦਲ ਸਮਲਆ ਤਬਦਦਲ                                   

  
 *  ਸਵਟਰਟ 8  ਤਲ 11        ਵਜਟ ਤਵਕ ਖਲਲਲ ਦਆਆ ਜਲ ਸਕਣਗਦਆਆ ਕਮਜ਼ਮਸਟ ਦਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ
 
ਬਰਨਲਲਲ, 22 ਅਪਰਮਲ

             ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਬਰਨਲਲਲ ਵਵਲਲ ਜਲਰਦ ਹਦਕਮਲਆ ਅਨਦਸਲਰ ਕਮਜ਼ਮਸਟ ਦਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਖਲਲਲਣ ਦਲ ਸਮਲਆ ਤਬਦਦਲ
  ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ।
                ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਟਟ ਸਟਦ ਤਟਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ ਨਟ ਆਪਣਟ ਹਦਕਮਲਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਦਆਆ ਦਦ

      ਸਹਫਲਤ ਲਈ ਕਮਜ਼ਮਸਟ ਦਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਸਵਟਰਟ 8      ਵਜਟ ਤਲ ਲਮ ਕਟ ਸਵਟਰਟ 11     ਵਜਟ ਤਵਕ ਖਲਲਲ ਦਆਆ ਜਲ
ਸਕਣਗਦਆਆ         । ਜ਼ਜਹੜਟ ਦਦਕਲਨਦਲਰਲਆ ਕਲਲ ਹਲਮ ਜ਼ਡਜ਼ਲਵਰਦ ਲਈ ਪਲਸ ਹਨ,   ਉਹ ਸਵਟਰਟ 8      ਵਜਟ ਤਲ ਲਮ ਕਟ ਸ਼ਲਮ
5         ਵਜਟ ਤਵਕ ਦਵਲਈਆਆ ਦਦ ਹਲਮ ਜ਼ਡਜ਼ਲਵਰਦ ਕਰ ਸਕਦਟ ਹਨ  ।       ਮਮਡਦਕਲ ਟਮਸਟਲਆ ਵਲਸਤਟ ਲਮਬਲਰਟਟਰਦਆਆ ਦਲ

    ਸਮਲਆ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਵਲਲਲ ਹਦ ਰਹਟਗਲ।
              ’   ਹਦਕਮਲਆ ਅਨਦਸਲਰ ਲਮਬਲਰਟਟਰਦਆਆ ਅਤਟ ਕਮਜ਼ਮਸਟ ਦਦਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਦਟ ਅਵਗਟ ਦਲ ਦਲ ਮਦਟਰ ਦਟ ਫਲਸਲਟ ਤਟ ਗਲਲ
           ਚਵਕਰ ਬਣਲਏ ਜਲਣ ਤਟ ਉਥਟ ਖੜਨ ਵਲਲਟ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਘਵਟਲ ਘਵਟ 2     ਮਦਟਰ ਦਲ ਫ਼ਲਸਲਲ ਯਕਦਨਦ

 ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਟ             । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਦਦ ਸਮਨਟਟਲਈਜ਼ਟਸ਼ਨ ਵਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਟ
         ਅਤਟ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਦਲ ਜ਼ਰਕਲਰਡ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਲਗਲ ਕਟ ਮਟਨਟਟਨ ਕਦਤਲ ਜਲਵਟ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
    ’         ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਰਰਰਧ ਜਸਗ ਚ ਵਰਦਲਨ ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲ ਰਹਹ ਹਨ ਹਹਲਥ ਵਹਲਨਹ ਨਸ ਸਸਟਰ

*   ਜ਼ਜ਼ਲਲਹ ਜ਼ਵਚ 31      ਸਸਟਰ ਦਹ ਰਹਹ ਹਨ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਹਵਲਵਲਵ:   ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ                
 *    ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ 8253       ਮਰਰਜ਼ਲਵ ਦਲ ਕਰਤਲ ਜਲ ਚਰਰਜ਼ਕਆ ਹਹ ਚਹਨਕਅਪ

ਬਰਨਲਲਲ, 22 ਅਪਰਹਲ
                   ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਰ ਤਹਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ ਦਰ ਅਗਵਲਈ ਹਹਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲਹ ਜ਼ਵਰਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਚਰਲ ਰਹਰਆਵ

            ਗਤਰਜ਼ਵਧਰਆਵ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਹ ਹਹਲਥ ਵਹਲਨਹ ਨਸ ਸਸਟਰ ਵਰਦਲਨ ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲ ਰਹਹ ਹਨ  ।  
  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.                  ਗਰਜ਼ਰਸਦਰਬਰਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਹ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਬਰਨਲਲਲ ਵਰਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਹ ਜ਼ਵਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਪਸਡਲਵ ਦਹ ਲਲਕਲਵ ਨਫ ਸ

         ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਜ਼ਸਹਤ ਸਹਫਲਤਲਵ ਮਰਹਰਈਆ ਕਰਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲਹ ਦਹ ਕਰ ਰਲ 31           ਹਹਲਥ ਐਡ ਵਹਲਨਹ ਨਸ ਸਸਟਰ ਸਹਵਲਵਲਵ ਦਹ ਰਹਹ ਹਨ ਤਹ ਕਰਜ਼ਫਊ
 ਦਦਰਲਨ 8253     ’      ਮਰਰਜ਼ਲਵ ਦਲ ਇਨਲਲਵ ਸਸਟਰਲਵ ਚ ਚਹਕਅਪ ਕਰਤਲ ਜਲ ਚਰਰਜ਼ਕਆ ਹਹ        ’  । ਉਨਲਲਵ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਬਲਲਕ ਧਨਦਲਲ ਚ 14,  ਜ਼ਸਹਤ
   ਬਲਲਕ ਤਪਲ ਜ਼ਵਚ 11       ਤਹ ਜ਼ਸਹਤ ਬਲਲਕ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਵ ਜ਼ਵਚ 6       ਹਹਲਥ ਵਹਲਨਹਸ ਸਸਟਰ ਸਹਵਲਵਲਵ ਦਹ ਰਹਹ ਹਨ।

    ਉਨਲਲਵ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਵ 31              ਹਹਲਥ ਵਹਲਨਹ ਨਸ ਸਸਟਰਲਵ ਜ਼ਵਚ ਤਲਇਨਲਤ ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟਰ ਹਹਲਥ ਅਫਸਰਲਵ ਵਰਲਤ ਜ਼ਪਸਡਲਵ ਜ਼ਵਰਚ ਮਰਰਜ਼ਲਵ ਦਲ
                 ਚਹਨਕਅਪ ਕਰਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਅਤਹ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਲਕਲਵ ਨਫ ਸ ਜਲਗਰਫਕ ਕਰਤਲ ਜਲ ਰਹਲ ਹਹ        । ਉਨਲਲਵ ਨਫ ਸ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ

    ਜ਼ਕ ਜਹਕਰ ਜ਼ਕਸਹ ਨਫ ਸ ਖਸਘ, ਬਰਖਲਰ,           ਜਰਕਲਮ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਜਹਹ ਲਰਛਣ ਹਨ ਤਲਵ ਉਹ ਆਪਣਲ ਚਹਨਕਅਪ ਜ਼ਰਫਰ ਕਰਵਲਏ।
            ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਹ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਰਆਵ ਸਲਰਰਆਵ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਵ ਵਲਵਗ ਆਮ ਕਸਮ-         ਕਲਰ ਵਲਲਹ ਜ਼ਦਨਲਵ ਜ਼ਵਰਚ ਸਲਰਹ ਦਹ ਸਲਰਹ ਹਹਲਥ
                ਵਹਲਨਹ ਨਸ ਸਸਟਰ ਖਲਲਲਹ ਜਲ ਰਹਹ ਹਨ ਅਤਹ ਲਲਕਲਵ ਨਫ ਸ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਜ਼ਸਹਤ ਸਹਵਲਵਲਵ ਮਰਹਰਈਆ ਕਰਵਲਈਆਵ ਜਲ ਰਹਰਆਵ ਹਨ     । ਉਨਲਲਵ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

             ਇਨਲਲਵ ਹਹਲਥ ਵਹਲਨਹ ਨਸ ਸਸਟਰਲਵ ਜ਼ਵਰਚ ਜ਼ਜ਼ਲਹ ਦਰਆਵ ਬਲਕਰ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਵ ਵਲਵਗ ਮਰਰਜ਼ਲਵ ਦਰ ਓ.ਪਰ.ਡਰ.      ਦਦਰਲਨ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਫਰਰ ਬਣਲ ਕਹ
      ਰਰਖਣ ਵਰਲ ਜ਼ਵਸ਼ਹਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦਰਤਲ ਜਲਵਦਲ ਹਹ।
          ਉਨਲਲਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਰਲਤ ਨਹਸ਼ਨਲ ਕਲਲ ਸਸਟਰ ਅਧਰਨ 011 2397 8046     ਅਤਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਕਸਟਰਲਲ ਅਧਰਨ 01679-

234777, 98721-95649, 76528-95649, 99153-05649     ਨਸਬਰ ਜਲਰਰ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ,  ’      ਜ਼ਜਸ ਤਹ ਫਲਨ ਕਰ ਕਹ ਵਰ
     ਜ਼ਸਹਤ ਸਲਲਹ ਲਈ ਜਲ ਸਕਦਰ ਹਹ।
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