
   ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
 

                ਜਜਜਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਸਮਲਜਜਕ ਜਵਵਥ ਦਲ ਰਵਜਖਆ ਜਲ ਜਰਹਹ ਜਵਸ਼ਲਸ਼ ਜਧਆਨ
 

   ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਆਈ 14287     ਮਦਟਜਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜਵਵਚਤ 11053     ਮਦਟਜਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ
 

              ਜਕਸਲਨ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਟਲਕਨਲਆ ਮਮਤਲਬਕ ਆਪਣਦ ਵਲਰਦ ਅਨਮਸਲਰ ਹਦ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਜਲਆ ਰਹਲ ਨਲ ਫਸਲ
 

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 21  ਅਪਪਹਲ :    
 

       ਜਜਜਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਹਮਣ ਤਵਕ ਆਈ 14,287     ਮਦਟਜਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜਵਵਚਤ ਵਵਖ-      ਵਵਖ ਸਰਕਲਰਦ ਖਰਦਦ ਏਜਸਸਦਆਆ ਨਲ
11,053                 ਮਦਟਜਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਹਹ ਅਤਲ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਲਲੜੜਦਦਆਆ

     ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਵਰਤਣਦਆਆ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ         । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਅਸਜਮਪਤ
          ਕਕਰ ਜਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਖਰਦਦਦ ਕਣਕ ਜਵਵਚਤ ਪਨਗਪਲਨ ਵਵਲਤ 2188  ਮਦਟਜਰਰਕ ਟਨ,   ਮਲਕਰਫਹਡ ਵਵਲਤ 3053  ਮਦਟਜਰਰਕ ਟਨ, 

  ਪਨਸਪ ਵਵਲਤ 2662  ਮਦਟਜਰਰਕ ਟਨ,    ਵਲਅਰ ਹਲਊਸ ਵਵਲਤ 1920    ਮਦਟਜਰਰਕ ਟਨ ਅਤਲ ਐਫ.ਸਦ.ਆਈ.  ਵਵਲਤ 1230  ਮਦਟਜਰਰਕ
      ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ।    

 
             ’      ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਜਕਸਲਨ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਟਲਕਨਲਆ ਦਲ ਆਧਲਰ ਤਲ ਆਪਣਦ ਵਲਰਦ ਅਨਮਸਲਰ ਹਦ

     ਫਸਲ ਲਹ ਕਲ ਆ ਰਹਲ ਹਨ                 । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਸਮਲਜਜਕ ਜਵਵਥ ਦਲ
                     ਪਨਰਲ ਜਧਆਨ ਰਵਜਖਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ ਅਤਲ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਜਕਸਲਨਲਆ ਤਲ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਦ ਲਲਬਰ ਦਲ ਹਵਥ ਸਲਫ ਕਰਨ
      ਲਈ ਸਹਨਦਟਲਈਜਰ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਰਨ ਦਲ ਨਲਲ-           ਨਲਲ ਮਲਸਕਲਆ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਵਦ ਕਦਤਲ ਜਗਆ ਹਹ ਤਲਆ ਜਲ ਕਲਜਵਡ-19    ਨਨ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ

  ਰਲਜਕਆ ਜਲ ਸਕਲ।  
 

                 ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਜਗਵਲ ਨਲ ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜਕ ਉਹ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਦਵਸਦਆਆ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਵਰਤਣਦਆਆ
                ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣ ਅਤਲ ਇਵਕ ਦਨਜਲ ਤਤ ਘਵਟ ਤਤ ਘਵਟ ਇਵਕ ਮਦਟਰ ਦਦ ਦਨਰਦ ਬਣਲ ਕਲ ਰਵਖਦ ਜਲਵਲ।  
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   ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
 

  ਕਲਰਲਨਲ ਜਜਖਲਲਫ ਜਸਗ:             ਜਜਜਲਲ ਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜਜਜਟਵ ਆਈ ਔਰਤ ਨਜ ਕਲਰਲਨਲ ਨਨ ਸ ਜਦਵਤਤ ਮਲਤ
 

            ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜਜਜਟਵ ਪਲਈ ਗਈ ਦਨਜਤ ਔਰਤ ਦਜ ਸਸਪਲ ਮਮੜ ਜਲਜਚ ਲਈ ਭਜਜਜ ਜਲਣਗਜ
 

       ਔਰਸਗਲਬਲਦ ਤਤ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਆਈਆਜ ਸਨ ਦਲਵਵ ਔਰਤਲਜ
 

      ਠਤਕ ਹਲਈ ਔਰਤ ਨਨ ਸ ਖਮਲਣਤ ਜਵਖਜ 15     ਜਦਨ ਲਈ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਜਵਵਚ ਰਵਜਖਆ
 
 

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 21 ਅਪਪਪਲ  
 

  ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਜ.            ਅਗਰਵਲਲ ਨਜ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਔਰਸਗਲਬਲਦ ਤਤ ਜਜਜਲਲ ਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਵਵਚ ਆਈਆਜ 02 
      ’    ਔਰਤਲਜ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜਜਜਟਵ ਪਲਏ ਜਲਣ ਤਜ ਜਗਆਨ ਸਲਗਰ ਹਸਪਤਲਲ,      ਬਨਨੜ ਜਵਖਜ ਦਲਖਲ ਕਰਵਲਇਆ ਜਗਆ ਸਤ   । ਇਨਲਲਜ

          ’             ਜਵਵਚਤ ਇਕ ਔਰਤ ਦਜ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਤ ਦਲਵਵ ਟਪਸਟ ਨਪਗਜਜਟਵ ਆਉਣ ਤਜ ਉਸ ਨਨ ਸ ਹਸਪਤਲਲ ਤਤ ਛਮ ਵਟਤ ਜਮਲ ਗਈ ਹਪ ਤਜ ਉਸ ਨਨ ਸ
  ਖਮਲਣਤ ਜਵਖਜ 15       ਜਦਨ ਲਈ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਜਵਵਚ ਰਵਜਖਆ ਜਗਆ ਹਪ           । ਉਨਲਲਜ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਪਲਜਜਜਟਵ ਪਲਈ ਗਈ ਦਨਜਤ ਔਰਤ ਦਜ
        ਦਮਬਲਰਲ ਸਸਪਲ ਲਪ ਕਜ ਕਵਲਲ ਜਲਜਚ ਲਈ ਭਜਜਜ ਜਲਣਗਜ। 

 
 

                 ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਜ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਜ ਟਲਕਰਜ ਲਈ ਪਮਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਤਤਜ ਗਏ ਹਨ   । ਉਨਲਲਜ ਨਜ
                  ਜਜਜਲਲ ਲ ਵਲਸਤਆਜ ਨਨ ਸ ਅਪਤਲ ਕਤਤਤ ਜਕ ਉਹ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਦਵਸਤਆਜ ਸਲਵਧਲਨਤਆਜ ਦਤ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਤਜ ਘਰਲਜ ਜਵਵਚ ਰਜਹ

                 ’     ਕਜ ਹਤ ਕਲਰਲਨਲ ਜਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜਵਵਚ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਸ ਸਜਹਯਲਗ ਦਜਣ। ਉਨਲਲਜ ਜਕਹਲ ਜਕ ਅਜਤ ਜਰਨਰਤ ਕਸਮ ਹਲਣ ਤਜ ਹਤ ਘਰਤ ਬਲਹਰ
        ਜਨਕਜਲਆ ਜਲਵਜ ਤਜ ਜਦਤ ਵਤ ਘਰਤ ਬਲਹਰ ਜਨਕਲਨਲ ਹਪ,         ਉਦਤ ਮਲਸਕ ਦਤ ਵਰਤਤ ਕਤਤਤ ਜਲਣਤ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਈ ਜਲਵਜ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,  ਫਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ 

-    ਨਲਵਵਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ (  ਕਲਜ਼ਵਡ 19)-
ਡਲ.               ਅਮਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਵ ਯਤਨਲਨ ਸਦਕਲ ਇਸਦਦਰ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਵ ਯਲਤਰਰਆਨ ਦਰ ਪਸਜਲਬ ਵਲਪਸਰ ਦਲ ਰਲਹ ਖਖਵਜ਼ਲਆ
-80             ਤਤ ਵਧਵਰਵ ਸ਼ਰਧਲਲਲਆਨ ਨਵ ਲਗਲਈ ਸਰ ਲਲਕ ਸਭਲ ਮਮਬਰ ਕਲਲ ਮਦਦ ਦਰ ਗਖਹਲਰ

 ਫਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ, 21  ਅਪਪਪਲ -

                  ਦਵਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਲਲਗਲ ਕਰਤਵ ਲਦਕਡਲਊਨ ਦਵ ਕਲਰਨ ਸਪਰ ਹਜ਼ਲਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਰਸ਼ਨਲਨ ਲਈ ਗਏ ਪਸਜਲਬ ਦਵ ਕਈ ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਵਲਪਸਰ '  ਤਵ ਥਲਨ-
   ਥਲਨ ਫਸ ਗਏ ਸਨ     । ਇਨਲਨ ਜ਼ਵਵਚਤ ਹਰ 80     ਦਵ ਕਰਰਬ ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਇਸਦਦਰ (  ਮਵਧ ਪਪਦਵਸ਼)        ਜ਼ਵਖਵ ਜ਼ਪਛਲਵ ਕਈ ਜ਼ਦਨਲਨ ਤਤ ਫਸਵ ਹਲਏ ਸਨ, 

          ਜ਼ਜਨਲਨ ਨਲ ਸ ਹਲਕਲ ਸਪਰ ਫਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਲਲਕ ਸਭਲ ਮਮਬਰ ਡਲ.          ਅਮਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਵ ਯਤਨਲਨ ਸਦਕਲ ਪਸਜਲਬ ਵਲਪਸ ਆਉਣ ਦਲ
  ਰਲਹ ਖਖਵਜ਼ਲਆ ਹਪ।
    ਇਸ ਸਸਬਸਧਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਡਲ.             ਅਮਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਪਰ ਹਜ਼ਲਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਵਲਪਸ ਪਰਤਜ਼ਦਆਨ ਹਲਕਲ

    ਫਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਲਲ ਸਸਬਸਧਤ 80        ਦਵ ਕਰਰਬ ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਇਸਦਦਰ ਜ਼ਵਖਵ ਫਸ ਗਏ ਸਨ,       ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਨ ਨਲ ਸ ਪਪਸਲਸ਼ਨ ਵਵਲਤ
ਥਲਨ-     ਥਲਨ ਜ਼ਲਜਲ ਕਵ ਠਜ਼ਹਰਲਇਆ ਜ਼ਗਆ      । ਇਨਲਨ ਸ਼ਰਧਲਲਲਆਨ ਜ਼ਵਵਚ ਕਈ ਬਵਚਵ, ਔਰਤਲਨ,    ਜ਼ਬਮਲਰ ਅਤਵ ਬਜ਼ਖਰਗ ਸਨ,   ਜ਼ਜਨਲਨ ਨਲ ਸ ਇਸ

          ਖਵਜਲ ਖਖਆਰਰ ਕਲਰਨ ਕਲਫਰ ਪਪਵਵਸ਼ਲਨਰ ਦਲ ਸਲਹਮਣਲ ਕਰਨਲ ਪਪ ਜ਼ਰਹਲ ਸਰ          । ਇਨਲਨ ਸ਼ਰਧਲਲਲਆਨ ਨਵ ਉਨਲਨ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰਤਲ ਤਲਨ
        ਉਨਲਨ ਨਵ ਤਖਰਸਤ ਮਵਧ ਪਪਦਵਸ਼ ਦਵ ਮਖਵਖ ਸਕਵਤਰ ਸਪ.             ਇਕਬਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਬਮਸ ਨਲਲ ਗਵਲ ਕਰਕਵ ਇਨਲਨ ਦਰ ਪਸਜਲਬ ਵਲਪਸਰ ਲਈ ਰਲਹ

ਖਖਵਲਵਲਇਆ।
ਡਲ.            ਅਮਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਵ ਹਲਲਵ ਵਰ ਸਪਰ ਹਜ਼ਲਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜਲਨ ਹਲਰ ਥਲਵਲਨ '            ਤਵ ਫਸਵ ਪਸਜਲਬ ਨਲਲ ਸਸਬਸਧਤ ਲਲਕਲਨ ਨਲ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਹਪ ਜ਼ਕ

                 ਉਹ ਤਖਰਸਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਕਰਨ ਤਲਨ ਜਲ ਉਨਲਨ ਦਰ ਸਖਰਵਜ਼ਖਅਤ ਵਲਪਸਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਤਵ ਜਲ ਸਕਣ   । ਉਨਲਨ
                    ਲਲਕਲਨ ਨਲ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਰਆਨ ਹਦਲਇਤਲਨ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਜ਼ਦਆਨ ਘਰਲਨ ਦਵ ਅਸਦਰ ਹਰ ਰਜ਼ਹਣ ਤਲਨ ਜਲ
        ਪਸਜਲਬ ਨਲ ਸ ਇਸ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਬਮਲਰਰ ਤਤ ਬਚਲਇਆ ਜਲ ਸਕਵ।
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   ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

           ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਜਜਲਲਲ ਜਵਵਚ ਕਰਜਫਊ ਪਜਹਲਲਲ ਵਲਲਗ ਹਹ ਰਹਲਗਲ ਜਲਰਹ

    ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਲਟ ਵਵਲਤ ਹਹਕਮ ਜਲਰਹ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 21 ਅਪਪਮਲ

           ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਲਟ ਸਪਹਮਤਹ ਅਸਜਮਪਤ ਕਕਰ ਜਗਵਲ ਵਵਲਤ  23   ਮਲਰਚ ਨਨ ਸ ਲਲਇਆ  ਜਗਆ
     ਕਰਜਫਊ ਅਗਲਲ ਹਹਕਮਲਲ ਤਵਕ ਜਲਰਹ ਰਹਲਗਲ              । ਇਹ ਕਰਜਫਊ ਲਲਏ ਜਲਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਲਟ ਵਵਲਤ ਜਲਰਹ ਵਵਖ ਵਵਖ

                 ਹਹਕਮਲਲ ਤਜਹਤ ਜਦਵਤਹਆਲ ਕਹਝ ਛਲਟਲਲ ਵਹ ਜਲਰਹ ਰਜਹਣਗਹਆਲ। ਪਜਹਲਲਲ ਜਦਵਤਹਆਲ ਗਈਆਲ ਛਲਟਲਲ ਨਨ ਸ ਛਵਡ ਕਲ ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਲਟ
            ਦਫਤਰ ਵਵਲਤ ਛਲਟਲਲ ਜਦਵਤਲ ਜਲਣ ਤਤ ਜਬਨਲਲ ਕਲਈ ਵਹ ਹਲਰ ਗਤਹਜਵਧਹ ਜਲਲ ਦਫਤਰਲਲ/     ਐਸਟਮਬਜਲਸਮਮਟਸ ਸਬਸਧਹ ਗਤਹਜਵਧਹਆਲ ਨਹਹ

ਹਲਣਗਹਆਲ।

                      ਅਜਤ ਜਰਨਰਹ ਹਲਲਲਤ ਜਵਵਚ ਜਲ ਜਕਸਲ ਨਨ ਸ ਪਜਹਲਲਲ ਜਦਵਤਹਆਲ ਛਲਟਲਲ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਹਲਰ ਜਕਸਲ ਜਕਸਮ ਦਹ ਛਲਟ ਦਹ ਲਲੜ ਹਲਵਲ ਤਲਲ ਉਹ
       ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਲਟ ਦਫਤਰ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਮ,            ਜਲ ਉਹ ਛਲਟ ਜਰਨਰਹ ਵਸਤਲਲ ਦਲ ਘਲਰਲ ਜਵਵਚ ਆਉਦਹ ਹਲਈ ਤਲਲ
       ਜਵਚਲਰ ਉਪਰਸਤ ਉਹ ਛਲਟ ਜਦਵਤਹ ਜਲ ਸਕਦਹ ਹਮ।

    ਕਕਦਰਹ ਗਪਜਹ ਮਸਤਰਲਲਲ ਵਵਲਤ 15  ਅਪਪਮਲ 2020           ਨਨ ਸ ਜਲਰਹ ਹਦਲਇਤਲਲ ਮਹਤਲਬਕ ਸਥਲਨਕ ਹਲਲਲਤ ਦਲ ਮਵਦਲਨਜਰ ਸਨਬਲ ਉਪਰਲਕਤ
       ਹਦਲਇਤਲਲ ਤਤ ਵਵਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚਹਵਕ ਸਕਦਲ ਹਨ            । ਇਸ ਲਈ ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਲਟ ਨਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਪਮਦਲ ਹਲਏ

                  ਹਲਲਲਤ ਦਲ ਮਵਦਲਨਜਰ ਲਲਕਲਲ ਦਹ ਜਸਹਤ ਤਲ ਸਹਰਵਜਖਆ ਨਨ ਸ ਮਹਵਖ ਰਵਖਜਦਆਲ ਜਜਜਲਲ ਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਵਵਚ ਅਗਲਲ ਹਹਕਮਲਲ ਤਵਕ
                 ਕਰਜਫਊ ਜਲਰਹ ਰਵਖਣ ਦਲ ਹਹਕਮ ਜਲਰਹ ਕਹਤਲ ਹਨ। ਹਹਕਮਲਲ ਦਹ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜਲਆਲ ਜਖਲਲਫ ਕਲਨਨ ਸਨ ਮਹਤਲਬਕ ਕਲਰਵਲਈ

 ਕਹਤਹ ਜਲਵਲਗਹ
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