
   ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

        ਜਜਲਲ ਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਵਵਚ ਜਫਲਹਲਲ ਕਰਜਫਊ ਜਵਵਚ ਜਢਵਲ ਨਹਹ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 29 ਅਪਪਪਲ

              ਜਜਲਲ ਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਵਵਚ ਜਫਲਹਲਲ ਕਰਜਫਊ ਜਵਵਚ ਜਢਵਲ ਦਦਣ ਬਲਰਦ ਕਲਈ ਫਪਸਲਲ ਨਹਹ ਹਲਇਆ ਹਪ   ।ਜਜਲਲ ਲ ਮਪਜਜਸਟਰਦਟ
              ਵਵਲਲ ਅਗਲਦ ਹਹਕਮ ਜਲਰਰ ਕਰਤਦ ਜਲਣ ਤਵਕ ਜਜਲਲਦ ਜਵਵਚ ਪਜਹਲਲਲ ਵਲਲਰਆਲ ਪਲਬਸਦਰਆਲ ਹਲਲਦ ਲਲਗਗ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

            ਘਰਰਲਲ ਜ਼ਹਸਸਲ ਤਰ ਮਲਨਜ਼ਸਕ ਤਣਲਅ ਤਤ ਪਪੜਤ ਔਰਤਲਤ ਲਈ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ ਜਲਰਪ

  ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ 1800-180-4104 '     ਤਰ ਕਰ ਸਕਦਪਆਤ ਹਨ ਸਸਪਰਕ

  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਧਰ '   ਤਰ ਟਹਲਪਫਲਨ ਨਸ: 01763-233994   ਜਲਤ ਮਲਬਲਇਲ ਨਸ: 99881-00415 '       ਤਰ ਵਪ ਕਪਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ
ਸਸਪਰਕ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 29  ਅਪਪਹਲ :

              ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਪਹਦਲ ਹਲਲਲਤ ਕਲਰਨ ਦਦਰਲਨ ਘਰਰਲਲ ਜ਼ਹਸਸਲ ਤਰ ਮਲਨਜ਼ਸਕ ਤਣਲਅ ਤਤ ਪਪੜਤ ਔਰਤਲਤ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ
           ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਰ ਸਥਲਪਤ ਕਪਤਰ ਵਨ ਸਟਲਪ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਖਰ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਪਆਤ ਹਨ       । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਪ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਤ ਸਸਟਰ ਦਪ
            ਪਪਬਸਧਕ ਰਜਨਪ ਬਲਲਲ ਨਰ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਔਰਤਲਤ ਲਈ ਇਸਤਰਪ ਤਰ ਬਲਲ ਜ਼ਵਕਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ,     ਪਸਜਲਬ ਵਪਲਤ ਟਹਲਪ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਸਰਵਲ

   ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 1800-180-4104     ਵਪ ਜਲਰਪ ਕਪਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ          । ਉਨਲਲਤ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਪਪੜਤ ਔਰਤਲਤ
 ਟਹਲਪਫਲਨ ਨਸ: 01763-233994   ਜਲਤ ਮਲਬਲਇਲ ਨਸ: 99881-00415 '      ਤਰ ਵਪ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਪਆਤ ਹਨ    । ਉਨਲਲਤ ਹਲਰ
          ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪੜਤ ਔਰਤਲਤ ਆਪਣਪ ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤ ਵਨ ਸਟਲਪ ਸਸਟਰ ਦਪ ਈ-ਮਰਲ oscfgsahib@gmail.com '   ਤਰ ਵਪ

  ਕਰ ਸਕਦਪਆਤ ਹਨ            । ਉਨਲਲਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਪੜਤ ਔਰਤਲਤ ਦਪ ਹਰ ਸਸਭਵ ਮਦਦ ਕਪਤਪ ਜਲਵਰਗਪ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

  ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ:     ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ 531    ਸਸਪਲ ਜਲਜਚ ਲਈ ਭਲਜਲ

402    ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਆਈ ਨਨਗਲਜ਼ਟਵ; 127    ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਆਉਣਦ ਬਲਕਦ

      ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਦਲ ਪਲਜ਼ਲਜ਼ਟਵ ਆਏ 02     ਮਰਦਜ਼ ਹਲ ਚਹਵਕਲ ਨਲ ਠਦਕ

   ਅਵਜ ਲਏ ਗਏ 67 ਸਸਪਲ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 29  ਅਪਪਨਲ :

  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਲ.              ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ 531 
   ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਜ ਜ਼ਵਵਚਤ 402    ਸਸਪਲ ਨਨਗਲਜ਼ਟਵ ਆਏ ਹਨ   । ਜਦਜ਼ਕ 127      ਸਸਪਲਲਜ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਆਉਣਦ ਬਲਕਦ ਹਨ  ।

        ਉਨਲਲਜ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ 02    ਕਲਸ ਪਲਜ਼ਲਜ਼ਟਵ ਆਏ ਸਨ,      ਜਲ ਜ਼ਕ ਠਦਕ ਹਲ ਚਹਵਕਲ ਹਨ    । ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
    ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਵਜ 67    ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਡਲ.                    ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਲਲਕਲਜ ਨਨ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਜਲਰਦ
                   ਹਦਲਇਤਲਜ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਨਲਉਣ ਅਤਲ ਘਰਤ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮਮ ਮਨਸਹ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਜਲਜ ਹਲਰ ਸਲਫ਼ ਕਵਪੜਲ ਨਲਲ ਢਜ਼ਕਆ

ਜਲਵਲ       । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਆਪਣਲ ਹਵਥ ਵਲਰ-                ਵਲਰ ਸਲਬਣ ਤਲ ਪਲਣਦ ਨਲਲ ਥਲਏ ਜਲਣ ਅਤਲ ਇਵਕ ਦਨਜਲ ਤਤ ਘਵਟ ਤਤ ਘਵਟ ਇਵਕ
                 ਮਦਟਰ ਦਦ ਦਨਰਦ ਬਣਲ ਕਲ ਰਵਖਦ ਜਲਵਲ ਤਲਜ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਵਰਗਦ ਖਤਰਨਲਕ ਮਹਲਜਮਲਰਦ ਨਨ ਸ ਖਤਮ ਕਦਤਲ   ਜਲ ਸਕਲ
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

 ਰਲਜਜ ਪਜ.                ਸ਼ਸ਼ਜਵਲਸਤਵਲ ਨਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਕਜਤਨ ਪਸ਼ਬਸਧਲਧ ਦਲ ਜ਼ਲਆ ਜਲਇਜਲ

    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਕਜਤਨ ਵਵਖ-   ਵਵਖ ਪਸ਼ਬਸਧਲਧ '   ਤਨ ਪਸ਼ਗਟਲਈ ਤਸਵਲਜ

            ਹਹਣ ਤਵਕ ਖਰਜਦਜ ਗਈ ਕਣਕ ਦਜ ਅਦਲਇਗਜ ਵਜਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਨਨ ਸ ਜਲਰਜ ਕਜਤਨ 102  ਕਰਲੜ ਰਹਪਏ:  ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

   ਮਸਡਜਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਆਈ 96,698     ਮਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜ਼ਵਵਚਤ 92,900     ਮਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਜ ਖਰਜਦ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 29  ਅਪਸ਼ਫਲ :

 ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਸਹਰਵਜ਼ਖਆ,     ਇਸਤਰਜ ਤਨ ਬਲਲ ਜ਼ਵਕਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ,      ਪਸਜਲਬ ਦਜ ਪਸ਼ਮਹਵਖ ਸਕਵਤਰ ਸ਼ਸ਼ਜਮਤਜ   ਰਲਜਜ ਪਜ.   ਸ਼ਸ਼ਜਵਲਸਤਵਲ ਨਨ ਅਵਜ
                ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਵਲਤ ਕਜਤਨ ਪਸ਼ਬਸਧਲਧ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ    । ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਸਵਲ

         ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਵਖਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਨ ਮਰਜਜ਼ਲਧ ਲਈ ਬਣਲਏ ਵਵਖਰਨ ਵਲਰਡ,        ਲਲੜਵਸਦਲਧ ਨਨ ਸ ਸਹਵਕਲ ਰਲਸ਼ਨ ਤਨ ਬਣਲਇਆ ਹਲਇਆ
                   ਭਲਜਨ ਦਨਣ ਅਤਨ ਅਨਲਜ ਮਸਡਜ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਜ ਖਰਜਦ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਕਜਤਨ ਪਸ਼ਬਸਧਲਧ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
        ਜ਼ਲਆ ਅਤਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ ਦਜ ਕਲਰਗਹਜ਼ਲਰਜ ਦਜ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਜਤਜ            । ਇਸ ਮਦਕਨ ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ
                 ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਦਵਸਜਆਧ ਸਲਵਧਲਨਜਆਧ ਦਜ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਜ ਬਹਹਤ ਜ਼ਰਨਰਜ ਹਫ ਅਤਨ ਖਲਸ ਕਰਕਨ ਸਮਲਜ਼ਜਕ

            ਜ਼ਵਵਥ ਬਣਲ ਕਨ ਰਵਖਣ ਨਲਲ ਹਜ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਜ ਤਤ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਫ।

                   ਉਧਰ ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਜਮਤਜ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਦਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਦਜਆਧ ਮਸਡਜਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਕਜਤਜ ਜਲ ਰਹਜ ਕਣਕ ਦਜ
                ਖਰਜਦ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਦਵਸਜਆਧ ਸਲਰਜਆਧ ਸਲਵਧਲਨਜਆਧ ਅਪਣਲਉਣ

     ਨਨ ਸ ਯਕਜਨਜ ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਫ           । ਉਨਲਲਧ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਦਜਆਧ ਮਸਡਜਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ 96  ਹਜ਼ਲਰ 698   ਮਜਟਰਕ ਟਨ
    ਕਣਕ ਦਜ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਫ,   ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚਤ ਵਵਖ-     ਵਵਖ ਖਰਜਦ ਏਜਸਸਜਆਧ ਵਵਲਤ 92  ਹਜ਼ਲਰ 900      ਮਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਜ ਖਰਜਦ
  ਕਜਤਜ ਗਈ ਹਫ             । ਉਨਲਲਧ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰਜਦਜ ਗਈ ਕਣਕ ਦਜ ਅਦਲਇਗਜ ਵਜਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਨਨ ਸ 102      ਕਰਲੜ ਰਹਪਏ ਜਲਰਜ ਕਜਤਨ ਜਲ

 ਚਹਵਕਨ ਹਨ।

           ਸ਼ਸ਼ਜਮਤਜ ਜ਼ਗਵਲ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰਜਦਜ ਗਈ ਕਣਕ ਜ਼ਵਵਚਤ ਪਨਗਸ਼ਨਨ ਵਵਲਤ 21,283  ਮਜਟਰਕ ਟਨ,   ਮਲਰਕਫਫਡ ਵਵਲਤ 23,325 
 ਮਜਟਰਕ ਟਨ,   ਪਨਸਪ ਵਵਲਤ 18,698  ਮਜਟਰਕ ਟਨ,    ਵਨਅਰ ਹਲਊਸ ਵਵਲਤ 17,114    ਮਜਟਰਕ ਟਨ ਅਤਨ ਐਫ.ਸਜ.ਆਈ. ਵਵਲਤ

12,480        ਮਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਜ ਖਰਜਦ ਕਜਤਜ ਗਈ ਹਫ       । ਉਨਲਲਧ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਜਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ
                    ਲਈ ਸਫਨਜਟਲਈਜ਼ਰ ਤਨ ਮਲਸਕ ਦਨ ਪਹਖਤਲ ਪਸ਼ਬਸਧ ਕਜਤਨ ਗਏ ਹਨ ਅਤਨ ਕਣਕ ਦਜ ਖਰਜਦ ਦਦਰਲਨ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਵਥ ਨਨ ਸ ਬਣਲ ਕਨ
     ਰਵਖਣਲ ਯਕਜਨਜ ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਫ।

 ਸ਼ਸ਼ਜਮਤਜ ਪਜ.            ਰਲਜਜ ਸ਼ਸ਼ਜਵਲਸਤਵਲ ਵਵਲਤ ਮਸਡਜਆਧ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਫਣ ਮਦਕਨ ਉਨਲਲਧ ਦਨ ਨਲਲ ਐਸ.ਡਜ.ਐਮ.   ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਡਲ. 
 ਸਸਜਜਵ ਕਹਮਲਰ, ਐਸ.ਡਜ.ਐਮ.  ਬਸਜ     ਪਠਲਣਲਧ ਸ਼ਸ਼ਜ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਜ਼ਸਸਘ,       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਹਰਲਕ ਤਨ ਸਪਲਲਈ ਕਸਟਰਲਲਰ ਸ਼ਸ਼ਜਮਤਜ ਰਜ਼ਵਸਦਰ

 ਕਦਰ,      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਜ ਅਫਸਰ ਸ਼ਸ਼ਜ ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਕਹਮਲਰ,            ਆੜਲਤਜ ਐਸਲਸਜਏਸ਼ਨ ਦਨ ਪਸ਼ਧਲਨ ਸ਼ਸ਼ਜ ਸਲਧਨ ਰਲਮ ਭਵਟ ਮਲਜਰਲ ਵਜ ਮਦਜਨਦ
ਸਨ। 
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

        ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਪਪਲਲਸ ਨਨ ਮਨਲਇਆ ਬਬਚਲਆਆ ਦਲ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ

           ਕਨਕ ਲਲ ਕਨ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਸਜ਼ਥਤ ਬਬਚਲਆਆ ਦਨ ਘਰ ਪਪਬਜਨ ਪਪਲਲਸ ਮਪਲਲਜ਼ਮ

ਏ.ਐਸ.ਆਈ.        ਚਰਨਜਲਤ ਜ਼ਬਲਲਸਪਪਰਲ ਨਨ ਧਲਆਆ ਨਨ ਸ ਸਮਰਜ਼ਪਤ ਗਲਤ ਗਲਏ

     ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਵਬਲਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 29 ਅਪਪਲਲ

                  ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਲਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਦਨ ਮਬਦਨਨਜ਼ਰ ਲਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਲਸ ਮਪਖਲ ਸ਼ਪਲਮਤਲ ਅਮਨਲਤ ਕਕਡਲ
                ਦਨ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਆ ਮਪਤਲਬਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਪਪਲਲਸ ਨਨ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਖਨ ਰਜ਼ਹਸਦਲਆਆ ਦਲ ਜਦੜਲਆਆ ਬਬਚਲਆਆ

    ਲਵਨਲਤ ਤਨ ਲਵਨਲਸ਼ ਦਲ 06    ਵਲਆ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਮਨਲਇਆ,          ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਵਬਲਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਲਤਲ
ਜ਼ਗਆ।

       ਇਸ ਮਦਕਨ ਥਲਣਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਨ ਤਲਇਨਲਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ.  ਚਰਨਜਲਤ ਜ਼ਬਲਲਸਪਪਰਲ,        ਜਲ ਜ਼ਕ ਵਬਖ ਵਬਖ ਗਲਤ ਗਲ ਕਨ
        ਸਮਲਜ ਨਨ ਸ ਜਲਗਰਨਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਲਲਨ ਕਰਦਨ ਰਜ਼ਹਸਦਨ ਹਨ,            ਨਨ ਇਸ ਮਦਕਨ ਉਚਨਚਨ ਤਦਰ ਉਤਨ ਧਲਆਆ ਨਨ ਸ ਸਮਰਜ਼ਪਤ ਗਲਤ

ਗਲਏ            । ਉਹ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਲ ਗਲਤ ਵਲ ਗਲ ਚਪਬਕਨ ਹਨ,        ਜ਼ਜਸ ਨਨ ਸ ਲਲਕਲਆ ਵਬਲਲ ਭਰਵਲਆ ਹਪਸਗਲਰਲ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਸਲ।

                   ਬਬਚਲਆਆ ਦਲ ਮਲਆ ਸਪਜ਼ਰਸ਼ਟਲ ਰਲਣਲ ਨਨ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਕਲਰਨ ਉਹ ਸਲਚ ਰਹਨ ਸਨ
                  ਜ਼ਕ ਆਪਣਲਆਆ ਬਬਚਲਆਆ ਦਲ ਜਨਮਜ਼ਦਨ ਜ਼ਕਵਵ ਮਨਲਉਣਗਨ ਪਰ ਪਪਲਲਸ ਨਨ ਉਨਲਲਆ ਦਲਆਆ ਬਬਚਲਆਆ ਲਈ ਕਨਕ ਜ਼ਲਆ ਕਨ ਉਨਲਲਆ

    ਦਲਆਆ ਬਬਚਲਆਆ ਦਲ ਜਨਮਜ਼ਦਨ ਮਨਲਇਆ,               ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਉਨਲਲਆ ਦਲ ਖਪਸ਼ਲ ਜ਼ਵਬਚ ਅਥਲਹ ਵਲਧਲ ਹਲਇਆ ਹਲ ਤਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ
       ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਤਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਲਸ ਦਨ ਧਸਨਵਲਦਲ ਹਨ              । ਉਨਲਲਆ ਨਨ ਇਸ ਮਦਕਨ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਲਲ ਕਲਤਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਬਲਲ
         ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਲ ਜਲਰਲ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਲ ਪਲਲਣਲ ਯਕਲਨਲ ਬਣਲਈ ਜਲਵਨ।

     ਇਸ ਮਦਕਨ ਸਬ ਇਸਸਪਲਕਟਰ ਅਮਨਦਲਪ ਕਦਰ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ.          ਬਲਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਤਨ ਮਜ਼ਹਲਲ ਪਪਲਲਸ ਮਪਲਲਜ਼ਮ ਇਸਦਨ ਬਲਲਲ ਤਨ
    ਜ਼ਕਰਨਦਲਪ ਕਦਰ ਵਲ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ। 
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