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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਕਰਲਨਲ ਸਸਕਟ ਦਦਰਲਨ ਤਨਦਦਹਹ ਨਲਲ ਜਜਜ਼ਟਆ ਹਲਇਆ ਹਹ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ: ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ *ਕਰਜ਼ਫਊ
ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ 16670 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਓ.ਪਹ.ਡਹ. ਤਦ 1643 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਆਈ.ਪਹ.ਡਹ,
32325 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਦ ਹਲਏ ਲਹ ਬ ਟਹਸਟ

ਬਰਨਲਲਲ, 23 ਅਪਰਹਲ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਬਰਨਲਲਲ ਵਵਲਲ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਦਵਲਵਲਜ਼ ਜ਼ਦਵਤਹਆਜ਼ ਜਲ ਰਹਹਆਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਬਸਧਹ ਜਲਣਕਲਰਹ
ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਜ਼ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ. ਗਜਜ਼ਰਸਦਰਬਹਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਬਰਨਲਲਲ
ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਲਲ ਕਲਜ਼ ਨਨ ਸ ਜ਼ਸਹਤ ਸਹਨਲਤਲਜ਼ ਦਦਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਦ ਦਹਆਜ਼ ਸਲਰਹਆਜ਼ ਜ਼ਸਹਤ
ਸਸਸਥਲਵਲਜ਼ ਬਲਲਕ ਪਵਧਰ ਤਵਕ (ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਹਸਪਤਲਲ, ਸਬ ਡਵਹਜ਼ਨ ਹਸਪਤਲਲ, ਸਬ ਸਸਟਰ, ਕਜ਼ਮਊਨਟਹ
ਹਹਲਥ ਸਸਟਰ, ਪਪਲਇਮਰਹ ਹਹਲਥ ਸਸਟਰ, ਹਹਲਥ ਐਡ ਵਹਲਨਹ ਸ ਸਸਟਰਸ) ਦਦ ਸਟਲਫ ਵਵਲਲ ਤਨਦਦਹਹ ਨਲਲ
ਸਦਵਲਵਲਜ਼ ਜ਼ਦਵਤਹਆਜ਼ ਜਲ ਰਹਹਆਜ਼ ਹਨ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਮਤਹ 22 ਮਲਰਚ ਤਲ 22 ਅਪਪਹਲ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ
ਵਵਲਲ ਆਪਣਹਆਜ਼ ਹਜਣ ਤਕ ਕਜ ਵਲ 16670 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਓ.ਪਹ.ਡਹ., 1643 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ
ਆਈ.ਪਹ.ਡਹ., 324 ਜਣਦ ਪਲ (ਡਜ਼ਲਵਰਹ ਕਦਸ), 32325 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਦ ਲਹ ਬ ਟਹਸਟ, 1290 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼
ਦਦ ਐਕਸ-ਰਦਅ, 657 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਦ ਅਲਟਰਲਸਲਊਡ, 295 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਸਰਜਰਹ ਕਹਤਹ ਗਈ।
ਡਲ. ਜਹ ਬਹ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲ ਲਜ਼ ਜ਼ਵਵਚਲ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਦ ਗਲਇਨਹ ਦਦ ਡਲਕਟਰ
ਡਲ. ਈਸ਼ਲ ਗਜਪਤਲ ਅਤਦ ਡਲ. ਜ਼ਹਮਲਨਹ ਸ਼ਰਮਲ ਵਵਵਲਲ 225 ਜਣਦ ਪਲ ਕਦਸ (ਡਜ਼ਲਵਰਹ ਕਦਸ) ਡਹਲ ਕਹਤਦ
ਗਏ। ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਦ 6139 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਓ.ਪਹ.ਡਹ., 1216
ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਆਈ.ਪਹ.ਡਹ., 99 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਵਵਡਹ ਸਰਜਰਹ, 152 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਛਲਟਹ ਸਰਜਰਹ,
22276 ਲਹ ਬ ਟਹਸਟ, 756 ਐਕਸ-ਰਦਅ, 657 ਅਲਟਰਲਸਲਊਡ ਕਹਤਦ ਗਏ।
ਇਸਦ ਤਰਲਲਜ਼ ਸਬ ਡਵਹਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਦ ਜ਼ਵਵਚ 2737 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਓ.ਪਹ.ਡਹ., 219
ਮਰਹਜਲਜ਼ ਦਹ ਆਈ.ਪਹ.ਡਹ., 52 ਜਣਦ ਪਲ (ਡਜ਼ਲਵਰਹ ਕਦਸ), 5950 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਦ ਲਹ ਬ ਟਹਸਟ, 353
ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਦ ਐਕਸ-ਰਦ, 35 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਸਰਜਰਹ, ਕਜ਼ਮਊਨਟਹ ਹਹਲਥ ਸਸਟਰ ਧਨਦ ਲਲ ਜ਼ਵਖਦ 2595
ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਓ.ਪਹ.ਡਹ., 111 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਆਈ.ਪਹ.ਡਹ., 34 ਜਣਦ ਪਲ (ਡਜ਼ਲਵਰਹ ਕਦਸ), 1319
ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਦ ਲਹ ਬ ਟਹਸਟ, 128 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਦ ਐਕਸ-ਰਦ ਕਜ਼ਮਊਨਟਹ ਹਹਲਥ ਸਸਟਰ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਜ਼ ਜ਼ਵਖਦ
1292 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਓ.ਪਹ.ਡਹ., 53 ਮਰਹਜਲਜ਼ ਦਹ ਆਈ.ਪਹ.ਡਹ., 8 ਜਣਦ ਪਲ (ਡਜ਼ਲਵਰਹ ਕਦਸ),
992 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਦ ਲਹ ਬ ਟਹਸਟ, 8 ਮਰਹਜਲਜ਼ ਦਹ ਛਲਟਹ ਵਵਡਹ ਸਰਜਰਹ, ਕਜ਼ਮਊਨਟਹ ਹਹਲਥ ਸਸਟਰ ਭਦਦੜ
ਜ਼ਵਖਦ 3426 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਓ.ਪਹ.ਡਹ., 30 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਆਈ.ਪਹ.ਡਹ., 5 ਜਣਦ ਪਲ (ਡਜ਼ਲਵਰਹ ਕਦਸ),
1004 ਮਰਹਜਲਜ਼ ਦਦ ਲਹ ਬ ਟਹਸਟ, 53 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਦ ਐਕਸ-ਰਦ, 6 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਛਲਟਹ ਵਵਡਹ ਸਰਜਰਹ ਅਤਦ
ਕਜ਼ਮਊਨਟਹ ਹਹਲਥ ਸਸਟਰ ਚਸਨਣਵਲਲ ਜ਼ਵਖਦ 481 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ ਓ.ਪਹ.ਡਹ., 14 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਹ
ਆਈ.ਪਹ.ਡਹ., 750 ਮਰਹਜ਼ਲਜ਼ ਦਦ ਲਹ ਬ ਟਹਸਟ, ਕਹਤਦ ਗਏ ਹਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਐਮ.ਡਡ ਮਲਰਕਫਫਡ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ’ਚ ਕਣਕ ਦਡ ਖਰਡਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
* ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਮਸਡਡਆਨ ਜ਼ਵਚ ਸਸਵਕਡ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਤਤ ਸਰਕਲਰ ਦਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲਨ ਦਡ ਪਲਲਣਲ ਦਡ
ਅਪਡਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 23 ਅਪਰਫਲ:
ਮਲਰਕਫਫਡ ਦਤ ਐਮਡਡ ਸਪਡ ਵਰਸਣ ਰਨਜਮ ਨਤ ਅਵਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਅਨਲਜ ਮਸਡਡਆਨ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਤਲ
ਬਚਲਅ ਲਈ ਵਰਤਡਆਨ ਜਲ ਰਹਡਆਨ ਸਲਵਧਲਨਡਆਨ ਅਤਤ ਕਣਕ ਦਤ ਖਰਡਦ ਪਪਬਸਧਲਨ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ। ਉਨਲ ਲਨ
ਬਰਨਲਲਲ ਅਤਤ ਧਨਨ ਲਲ ਅਨਲਜ ਮਸਡਡਆਨ ਦਲ ਦਨਰਲ ਕਡਤਲ।
ਸਪਡ ਵਰਸਣ ਰਨਜਮ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਲਈ ਹਰਤਕ ਜ਼ਕਸਮ ਦਡਆਨ ਸਸਜ਼ਵਧਲਵਲਨ ਯਕਡਨਡ ਬਣਲਉਦਤ ਹਲਏ
ਸਰਕਲਰ ਦਸ ਆਰਲ ਕਲਜ਼ਵਡ ਲਈ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਜ਼ਨਯਮਲਨ ਦਡ ਵਡ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਨਨ ਸ ਯਕਡਨਡ ਬਣਲਇਆ
ਜਲਵਤ। ਉਨਲ ਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ, ਆੜਲ ਤਡਆਨ, ਮਜ਼ਦਨ ਰਲਨ ਸਮਤਤ ਮਸਡਡਆਨ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਹਰਤਕ ਵਰਗ ਨਨ ਸ
ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨ ਰਡ, ਮਲਸਕ, ਸਫਨਤਟਲਈਜ਼ਰ, ਸਲਫ਼ ਸਫ਼ਲਈ ਲਈ ਲਗਲਤਲਰ ਪਪਤਜ਼ਰਤ ਕਡਤਲ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਜ਼ਕਸਤ ਵਡ
ਜ਼ਕਸਮ ਦਤ ਇਕਵਠ ਤਲ ਪਨਰਡ ਤਰਲਲਨ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲਵਤ। ਮਸਡਡਆਨ ਜ਼ਵਚ ਸਸਵਕਡ ਫਸਲ ਹਡ ਜ਼ਲਆਨਦਡ ਜਲਵਤ। ਇਸ ਮਨਕਤ
ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਡ ਤਤਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਨਤ ਸਪਡ ਰਨਜਮ ਨਨ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਡਆਨ ਮਸਡਡਆਨ ਜ਼ਵਚ ਖਰਡਦ
ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਅਤਤ ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਦਤ ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ ਕਡਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਨ ਬਲਰਤ ਦਵਜ਼ਸਆ।
ਇਸ ਮਨਕਤ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਡਆਨ ਅਨਲਜ ਮਸਡਡਆਨ ਜ਼ਵਵਚ ਬਡਤਡ ਸ਼ਲਮ ਤਵਕ
159829 ਮਡਜ਼ਟਪ ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਡ ਆਮਦ ਹਲ ਚਸਵਕਡ ਹਫ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚਲ 142695 ਮਡਜ਼ਟਪ ਕ ਟਨ ਦਡ ਖਰਡਦ ਹਲ
ਚਸਵਕਡ ਹਫ ਤਤ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਵਡ ਨਲਲਲ ਨਲਲ ਜਲਰਡ ਹਫ। ਇਸ ਮਨਕਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਡ ਅਫਸਰ ਜਸਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਤਤ ਫਨ ਡ
ਸਪਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਡ ਵਡ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਐਸਡਡਐਮ ਵਵਲਲ ਸਫਲਈ ਸਸਵਕਲਕ ਦਡਆਕ ਸਸਵਲਵਲਕ ਦਡ ਸ਼ਲਲਘਲ
* ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਜ਼ਵਖਸ ਕਸਮਕਲਜ ਦਲ ਕਡਤਲ ਜ਼ਨਰਡਖਣ
ਬਰਨਲਲਲ, 23 ਅਪਰਰਲ
ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਟ ਸਟ ਬਰਨਲਲਲ ਅਨਮਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਧਲਲਡਵਲਲ ਵਵਲਲ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਜ਼ਵਖਸ ਜ਼ਵਭਲਗਡ ਕਸਮਕਲਜ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮਮਕਸ ਉਨਲ ਲਕ ਸਫਲਈ ਸ਼ਲਖਲ ਦਸ ਮਮਲਲਜ਼ਮਲਕ ਨਲਲ ਵਡ ਗਵਲਬਲਤ ਕਡਤਡ
ਤਲਕ ਜਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ ਮਵਦਸਨਜ਼ਰ ਜਮਟਸ ਯਲਜ਼ਧਆਕ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਮਮਸ਼ਕਲ ਪਸਸ਼ ਨਲ ਆਵਸ। ਇਸ ਮਮਕਸ ਈਓ
ਬਰਨਲਲਲ ਮਨਪਟਡਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਸਧਨ, ਸਰਨਸਟਰਡ ਇਸਸਪਰਕਟਰ ਅਸਕਮਸ਼ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਤਸ ਸਡਐਐਫ ਪਲਰਮਲ ਗਰਗ ਵਡ
ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮਮਕਸ ਸ. ਧਲਲਡਵਲਲ ਨਸ ਸਫਲਈ ਸਸਵਕਲਕ ਦਡਆਕ ਸਸਵਲਵਲਕ ਦਡ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਡਤਡ ਅਤਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਫਲਈ
ਕਰਮਚਲਰਡ ਇਸ ਮਹਲਕਮਲਰਡ ਜ਼ਖਲਲਫ ਲੜਲਈ ’ਚ ਬਹਮਤ ਵਵਡਲ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲ ਰਹਸ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਕ ਨਲਲ ਹਡ
ਸਫਲਈ ਸਸਵਕਲਕ ਨਨ ਸ ਸਰਕਲਰਡ ਹਦਲਇਤਲਕ ਦਡ ਪਲਲਣਲ ਲਈ ਪਟਸਜ਼ਰਤ ਕਡਤਲ। ਉਨਲ ਲਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਵਡ ਹਮਣ ਤਲ
ਸਫਲਈ ਕਲਜ਼ਮਆਕ ਨਨ ਸ ਵਵਧ ਸਲਬਣਲਕ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਕਰਨਗਡਆਕ ਤਲਕ ਜਲ ਸਫਲਈ ਸਸਵਕ ਵਡ ਆਪਣਡ ਸਲਫ-ਸਫਲਈ
ਦਲ ਪਨਰਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਖ ਸਕਣ ।
ਇਸ ਮਮਕਸ ਸ. ਧਲਲਡਵਲਲ ਨਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਗਵਲਸ ਅਤਸ ਸਮਵਕਸ ਕਨ ੜਸ ਨਨ ਸ ਵਵਖਲ ਵਵਖ ਇਕਵਠਲ ਕਡਤਲ ਜਲਵਸ ਅਤਸ ਕਨ ੜਲ
ਲਰ ਕਸ ਜਲਣ ਵਲਜ਼ਲਆਕ ਟਰਲਲਡਆਕ ਨਨ ਸ ਵਡ ਪਨਰਡ ਤਰਲਲਕ ਢਜ਼ਕਆ ਜਲਵਸ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਝਲਨਲ ਹਲਠਠ ਰਕਬਲ ਘਟਲ ਕਲ ਨਰਮਲ/ਕਪਲਹ ਹਲਠ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜਲਵਲਗਲ: ਡਲ. ਬਲਦਲਵ
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* ਮਮਵਖ ਖਲਤਤਬਲੜਤ ਅਫਸਰ ਵਵਲਠ ਖਲਤਲਆ ਦਲ ਦਦਰਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 23 ਅਪਰਰਲ
ਮਮਵਖ ਖਲਤਤਬਲੜਤ ਅਫਸਰ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ. ਬਲਦਲਵ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲ ਜ਼ਪਸਡ ਮਜ਼ਹਤਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜ਼ਨਵਕਲ ਜ਼ਸਸਘ ਦਲ
ਖਲਤ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਤਤਲ, ਜ਼ਜਵਥਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਲ ਨਰਮਲ ਦਤ ਫਸਲ ਦਤ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਤਤਤ। ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 9
ਅਪਪਰਲ ਨਨ ਸ ਫਸਲ ਦਤ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਤਤਤ ਗਈ ਸਤ, ਫਸਲ ਦਤ ਹਲਲਤ ਬਹਮਤ ਵਧਤਆ ਹਰ।
ਇਸ ਮਦਕਲ ਮਮਵਖ ਖਲਤਤਬਲੜਤ ਅਫਸਰ ਬਰਨਲਲਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਸਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਠ ਇਲਲਵਲ ਇਵਕ
ਹਲਰ ਵਵਡਤ ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਧਰਤਤ ਹਲਠਲਲ ਪਲਣਤ ਦਲ ਜ਼ਡਵਗਦਲ ਜ਼ਮਆਰ ਨਲਲ ਜ਼ਘਰਲ ਹਲਏ ਹਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ
ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਝਲਨਲ ਥਵਲਠ ਰਕਬਲ ਘਟਲ ਕਲ ਘਵਟ ਪਲਣਤ ਲਰ ਣ ਵਲਲਤਆਆ ਫਸਲਲਆ ਬਤਜਣ ਲਈ ਪਪਲਜ਼ਰਤ
ਕਤਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ ਅਤਲ ਬਹਮਤ ਸਲਰਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਰਮਲ ਦਤ ਫਸਲ ਬਤਜਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਆ
ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਤਲ ਕਤਤਤ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਸਰਕਲਰ ਦਮ ਆਰਲ ਪਪਮਲਜ਼ਣਤ ਬਤ ਟਤ ਕਲਟਨ ਦਲ ਬਤਜ ਹਤ ਲਰ ਣ,
ਬਤਜ ਲਰ ਣ ਤਠ ਬਲਅਦ ਪਵਕਲ ਜ਼ਬਵਲ ਜ਼ਰਨਰ ਲਰ ਣ ਅਤਲ ਜ਼ਬਵਲ ਨਨ ਸ ਸਸਭਲਲ ਕਲ ਰਵਖਣ । ਜਲਕਰ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਲ
ਇਸ ਸਬਸਧਤ ਜਲਣਕਲਰਤ ਲਰ ਣਤ ਹਲਵਲ ਤਲਆ ਖਲਤਤਬਲੜਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਆ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਕਲਇਮ ਕਰਨ
ਅਤਲ ਫਸਲਤ ਜ਼ਵਜ਼ਭਸਨਤਲ ਅਪਣਲਉਜ਼ਦਆਆ ਨਰਮਲ ਦਤ ਫਸਲ ਬਤਜ ਕਲ ਜ਼ਡਵਗਦਲ ਪਲਣਤ ਦਲ ਪਵਧਰ ਨਨ ਸ ਸਸਭਲਲਣ
ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਰਤਏ।
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