
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
              ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਸਮਲਮ ਲਲਣ ਵਲਲਲਆਮ ਝਲਨਨ ਦਲਆਮ ਜ਼ਕਸਮਲਮ ਦਲ ਕਲਸ਼ਤ ਧਰਤਲ ਹਨਠਲਨ ਪਲਣਲ ਦਲ ਤਨਜ਼ਲ ਨਲਲ

   ਜ਼ਗਰਲਵਟ ਦਲ ਮਮਮਖ ਕਲਰਨ:   ਮਮਮਖ ਖਨਤਬਲੜਲ ਅਫ਼ਸਰ
*               ਖਨਤਲਬਲੜਲ ਤਨ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਮਲਲ ਝਲਨਨ ਤਨ ਬਲਸਮਤਲ ਦਲਆਮ ਪਪਮਲਜ਼ਣਤ ਜ਼ਕਸਮਲਮ ਹਲ ਬਲਜਣ ਦਲ

ਅਪਲਲ
ਸਸਗਰਰਰ, 27 ਅਪਪਲਲ:

                 ਝਲਨਨ ਦਲਆਮ ਪਮਕਣ ਨਰ ਸ ਲਸਬਲ ਸਮਲਮ ਲਲਣ ਵਲਲਲਆਮ ਜ਼ਕਸਮਲਮ ਦਲ ਕਲਸ਼ਤ ਧਰਤਲ ਹਨਠਲਨ ਪਲਣਲ ਦਲ ਤਨਜ਼ਲ ਨਲਲ
    ਜ਼ਗਰਲਵਟ ਦਲ ਮਮਮਖ ਕਲਰਨ ਹਲ           । ਇਨਲਮ ਸ਼ਬਦਲਮ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਮਮਮਖ ਖਨਤਲਬਲੜਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਸਗਰਰਰ ਡਲ. 

              ਜਸਜ਼ਵਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਘ ਗਰਨਵਲਲ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਧਰਤਲ ਹਨਠਲਨ ਪਲਣਲ ਵਰਗਲ ਵਡਮਮਮਲਲ ਕਮਦਰਤਲ ਦਲਤ ਦਲ
                 ਸਲਮਭ ਸਸਭਲਲ ਅਤਨ ਇਸ ਦਨ ਜ਼ਡਮਗ ਰਹਨ ਪਮਧਰ ਨਰ ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਮਚ ਰਮਖਦਨ ਹਲਏ ਜ਼ਕਸਲਨ ਵਲਰ ਝਲਨਨ ਦਲ ਪਰਸਲ-44 
        ਅਤਨ ਪਲਲਲ ਪਰਸਲ ਜ਼ਕਸਮਲਮ ਦਲ ਜ਼ਬਜਲਈ ਤਲ ਗਮਰਨਜ਼ ਕਰਨ          । ਉਨਲਮ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਦਲਵਵ ਬਲਜ ਬਲਕਲ ਜ਼ਕਸਮਲਮ
  ’              ਨਲਲਲ ਪਮਕਣ ਚ ਲਗਭਗ ਦਲ ਤਲ ਜ਼ਤਸਨ ਹਫ਼ਤਨ ਵਮਧ ਲਲਦਨ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਕਲਰਨ ਵਡਮਮਮਲਨ ਕਮਦਰਦਲ ਸਲਮਨ, ਪਲਣਲ, ਦਲ
   ’    ਬਹਮਤ ਵਮਡਨ ਪਮਧਰ ਤਨ ਨਮਕਸਲਨ ਹਮਸਦਲ ਹਲ             । ਉਨਲਮ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਕਸਮਲਮ ਝਮਲਸ ਰਲਗ ਦਲ ਟਲਕਰਲ ਕਰਨ ਦਨ
        ’          ਸਮਮਰਥ ਵਲ ਨਹਹ ਰਹਲਆਮ ਅਤਨ ਇਨਲਮ ਦਲ ਕਲਸ਼ਤ ਤਨ ਜ਼ਕਸਲਨ ਦਲ ਖਰਚਲ ਵਲ ਦਰਜਲਆਮ ਜ਼ਕਸਮਲਮ ਨਲਲਲ ਵਮਧ

 ਹਮਸਦਲ ਹਲ।
                ਮਮਮਖ ਖਨਤਲਬਲੜਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਨ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਲਣਲ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨ ਵਲਰਲਮ ਨਰ ਸ ਝਲਨਨ ਦਲ ਜ਼ਸਮਧਲ ਜ਼ਬਜਲਈ ਦਲ
        ਜ਼ਵਧਲ ਅਪਣਲਉਣਲ ਚਲਹਲਦਲ ਹਲ ਜਲ ਵਲਤਲਵਰਨ ਬਚਲਉਣ ਦਨ ਨਲਲ-        ਨਲਲ ਉਨਲਮ ਦਨ ਪਲਸਨ ਦਲ ਵਲ ਬਮਚਤ

 ਕਰਦਲਆਮ ਹਨ                 । ਉਨਲਮ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਮਧਲ ਜ਼ਬਜਲਈ ਜਰਨ ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਨ ਪਸਦਰਵਲੜਨ ਤਲ ਸ਼ਮਰਰ ਕਲਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਲ
            ਅਤਨ ਇਸ ਜ਼ਵਧਲ ਰਲਹਹ ਲਨਬਰ ਅਤਨ ਧਰਤਲ ਹਨਠਲਨ ਪਲਣਲ ਦਲ ਬਮਚਤ ਹਮਸਦਲ ਹਲ।

                ਧਰਤਲ ਹਨਠਲਨ ਪਲਣਲ ਦਨ ਲਗਲਤਲਰ ਜ਼ਡਮਗਦਨ ਪਮਧਰ ਤਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਮ ਦਨ ਜ਼ਹਮਤਲਮ ਨਰ ਸ ਮਮਮਖ ਰਮਖਜ਼ਦਆਮ ਖਨਤਲਬਲੜਲ ਤਨ
       ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਮਲਲ ਪਸਜਲਬ ਖਨਤਬਲੜਲ ਯਰਨਲਵਰਜ਼ਸਟਲ (ਪਲ.ਏ.ਯਰ.)     ਲਮ ਜ਼ਧਆਣਲ ਵਮਲਲ ਝਲਨਨ ਅਤਨਨ
          ਬਲਸਮਤਲ ਦਲਆਮ ਪਪਮਲਜ਼ਣਤ ਜ਼ਕਸਮਲਮ ਹਲ ਬਲਜਣ ਦਲ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਮਤਲ ਜਲਮਦਲ ਹਲ     । ਉਨਲਮ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਲ.ਆਰ. 

126, ਪਲ.ਆਰ.128  ਅਤਨ ਪਲ.ਆਰ.129          ਪਰਮਲ ਝਲਨਨ ਦਲ ਘਮਟ ਸਮਵ ਜ਼ਵਮਚ ਪਮਕਣ ਵਲਲਲ ਨਵਲਆਮਮ ਜ਼ਕਸਮਲਮ
ਹਨ,     ਜ਼ਜਨਲਮ ਦਲ ਔਸਤ ਝਲੜ 30.0  ਤਲ 30.5    ਕਮਇਸਟਲ ਪਪਤਲ ਏਕੜ ਹਲ       । ਉਨਲਮ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਪਨਲਰਲਆਮ

 ਸਮਨਤ 123   ਜ਼ਦਨਲਮ ਤਲ 141              ਜ਼ਦਨਲਮ ਜ਼ਵਚ ਪਮਕ ਕਨ ਜ਼ਤਆਰ ਹਲ ਜਲਮਦਲਆਮ ਹਨ ਅਤਨ ਇਨਲਮ ਦਲ ਕਮਦ ਲਗਭਗ
40  ਤਲ 41    ਇਸਚ ਦਲ ਹਮਸਦਲ ਹਲ             । ਉਨਲਮ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਕਸਮਲਮ ਝਮਲਸ ਰਲਗ ਦਨ ਜਲਵਲਣਰਆਮ ਦਲਆਮ ਸਲਰਲਆਮ

           ਜਲਤਲਆਮ ਦਲ ਟਲਕਰਲ ਕਰਨ ਦਨ ਸਮਮਰਥ ਵਲ ਹਨ। ਉਨਲਮ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਲ.ਆਰ. 126     ਤਲ ਚਸਗਲ ਝਲੜ ਲਲਣ
      ਲਈ ਇਸ ਦਲ ਪਨਲਰਲ ਦਲ ਜ਼ਬਜਲਈ 5  ਤਲ 10         ਜਰਨ ਦਰਜ਼ਮਆਨ ਕਲਤਲ ਜਲਵਨ ਅਤਨ ਮਲੜਨ ਪਲਣਲ ਵਲਲਨ

  ਇਲਲਜ਼ਕਆਮ ਜ਼ਵਮਚ ਪਲ.  ਆਰ 127      ਜ਼ਕਸਮ ਦਲ ਕਲਸਤ ਨਲ ਕਲਤਲ ਜਲਵਨ।
ਡਲ.       ਜਸਜ਼ਵਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਗਰਨਵਲਲ ਨਨ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਲ.ਏ.ਯਰ.       ਵਮਲਲ ਹਲਰ ਜ਼ਸਫ਼ਲਰਸ਼ਸਮਦਲ ਜ਼ਕਸਮਲਮ ਜ਼ਜਵਵ ਜ਼ਕ
ਪਲ.ਆਰ.121, ਪਲ.ਆਰ. 122, ਪਲ.ਆਰ.124, ਪਲ.ਆਰ.127  ਅਤਨ ਪਲ.ਆਰ. 114    ਵਲ ਬਲਜਲਆਮ ਜਲ

 ਸਕਦਲਆਮ ਹਨ           । ਉਨਲਮ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਨਲਮ ਤਲ ਬਲਸਪਤਲ ਜ਼ਕਸਮਲਮ ਜ਼ਜਵਵ ਜ਼ਕ ਬਲਸਪਤਲ-1121, ਬਲਸਪਤਲ-1509
  ਅਤਨ ਬਲਸਪਤਲ 1718   ਵਲ ਜ਼ਸਫਲਰਸ਼ਸਮਦਲ ਹਨ           । ਉਨਲਮ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਵਲਰ ਇਨਲਮ ਜ਼ਕਸਮਲਮ ਦਲ ਬਲਜ

ਪਲ.ਏ.ਯਰ. ਕਲਪਸ,     ਲਮ ਜ਼ਧਆਣਲ ਅਤਨ ਜ਼ਕਕਰਸ਼ਲ ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਨ ਕਵਦਰ,        ਖਨੜਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਨ ਤਲ ਖਰਲਦ ਸਕਦਨ
ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
        ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਖ ਆਨਲਲਈਨ ਪਪਣਲਲਲ ਰਲਹਹ ਹਲ ਸਕਖਗਲ ਇਲਲਜ

*             ਵਵਬਸਲਈਟ ਰਲਹਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਦਖ ਮਲਜ਼ਹਰ ਡਲਕਟਰਲਰ ਤਤ ਲਈ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਵ ਆਪਣਲ ਜ਼ਬਮਲਰਲ
   ਦਖ ਇਲਲਜ ਲਈ ਸਲਲਹ

 ਸਸਗਰਰਰ 27 ਅਪਪਵਲ:

      ਹਹਣ ਸਸਗਰਰਰ ਵਲਸਲ ਘਰ ਬਵਠਖ ਹਲ ਆਨ-        ਲਲਈਨ ਪਪਣਲਲਲ ਰਲਹਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਦਖ ਮਲਜ਼ਹਰ ਡਲਕਟਰਲਰ
          ਤਤ ਆਪਣਲ ਜ਼ਬਮਲਰਲ ਦਖ ਇਲਲਜ ਸਬਸਧਲ ਮਹਫ਼ਤ ਜ਼ਵਵਚ ਸਲਲਹ ਲਵ ਸਕਣਗਖ   । ਜ਼ਡਪਟਲ

           ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਲ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਲ ਦਖ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਖਸ਼ਲਰ ਹਖਠ ਇਸ ਸਬਸਧਲ ਜਲਣਕਲਰਲ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ
  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.           ਰਲਜ ਕਹਮਲਰ ਨਖ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਵਸ਼ਨਲ ਹਵਲਥ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਪਸਜਲਬ ਤਜ਼ਹਤ
        ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਇਹ ਸਹਜ਼ਵਧਲ ਸ਼ਹਰਰ ਕਲਤਲ ਗਈ ਹਵ        । ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਲ ਲਲਭ

  ਲਵਣ ਲਈ ਵਵਬਸਲਈਟ  https://www.esanjeevaniopd.in      ਤਖ ਜਲ ਕਖ ਮਰਲਜ਼ ਨਰ ਸ
  ਰਜ਼ਜਸਟਪ ਖਸ਼ਨ ਕਰਵਲਉਣਲ ਪਵਖਗਲ        । ਉਨਲਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਲਵਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ (ਕਲਜ਼ਵਡ-

19)              ਦਖ ਚਵਲਜ਼ਦਆਰ ਜਦਤ ਜ਼ਕ ਸਰਬਖ ਅਸਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਵਗਲ ਹਲਇਆ ਹਵ ਅਤਖ ਲਲਕਲਰ ਦਲਆਰ
      ਜ਼ਬਮਲਰਲਆਰ ਸਬਸਧਲ ਸਮਵਜ਼ਸਆਵਲਰ ਨਰ ਸ ਦਖਖਜ਼ਦਆਰ ਇਹ ਆਨ-  ਲਲਈਨ ਓ.ਪਲ.ਡਲ.  ਦਲ ਸਹਰਲਤ

   ਸ਼ਹਰਰ ਕਲਤਲ ਗਈ ਹਵ  ।
             ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਖ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਦਖ ਮਲਜ਼ਹਰ ਡਲਕਟਰਲਰ ਦਲ ਇਵਕ ਪਵਨਲ ਹਰਖਕ
     ਵਲਰਵਲਰ ਤਖ ਸ਼ਨਲਵਲਰ ਨਰ ਸ ਸਵਖਰਖ 10       ਵਜਖ ਤਤ ਲਵ ਕਖ ਦਹਪਜ਼ਹਰ ਦਖ 1    ਵਜਖ ਤਵਕ ਜ਼ਬਮਲਰ

  ਜ਼ਵਅਕਤਲਆਰ ਨਰ ਸ ਆਨ-      ਲਲਈਨ ਸਲਲਹ ਦਖਣ ਲਈ ਉਪਲਵਬਧ ਰਹਖਗਲ     । ਉਨਲਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
    ਜ਼ਫਲਹਲਲ ਹਲਲਖ ਜਨਰਲ ਜ਼ਫਜ਼ਲਸ਼ਲਅਨ (ਐਮ.ਡਲ. ਡਲਕਟਰ)  ਦਲ ਓ.ਪਲ.ਡਲ.  ਸ਼ਹਰਰ ਕਰਵਲਈ

               ਗਈ ਹਵ ਅਤਖ ਅਜਖ ਇਹ ਜ਼ਸਰਫ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਖ ਸ਼ਹਰਰ ਕਲਤਲ ਗਈ ਹਵ ਤਖ
    ‘    ਜਲਦ ਹਲ ਪਰਰਖ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਚ ਸ਼ਹਰਰ ਕਲਤਲ ਜਲਵਖਗਲ।

ਡਲ.      ਰਲਜ ਕਹਮਲਰ ਨਖ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਨ-  ਲਲਈਨ ਓ.ਪਲ.ਡਲ.     ਦਲ ਪਪਣਲਲਲ ਬਹਹਤ ਹਲ
 ਆਸਲਨ ਹਵ             । ਇਸ ਜ਼ਵਵਚ ਸਭ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਮਰਲਜ਼ ਆਪਣਖ ਮਲਬਲਇਲ ਨਸਬਰ ਦਲ ਸ਼ਨਲਖ਼ਤ

            ਕਰਵਲਏਗਲ। ਉਸ ਉਪਰਸਤ ਮਰਲਜ਼ ਇਸ ਐਪ ਰਲਹਹ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਹਲ ਜਲਵਖਗਲ ਅਤਖ ਉਸਦਲ
            ਟਲਕਨ ਬਣ ਜਲਵਖਗਲ। ਉਨਲਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਉਪਰਸਤ ਜਲ ਨਲਟਲਜ਼ਫਕਖਸ਼ਨ ਆਵਖਗਲ ਉਸ ਰਲਹਹ

           ਲਲਗਇਨ ਹਲਵਖਗਲ। ਇਸ ਉਪਰਸਤ ਆਪਣਲ ਵਲਰਲ ਦਲ ਇਸਤਜ਼ਲਰ ਕਰਕਖ ਡਲਕਟਰ ਨਲਲ ਸਲਲਹ
              ਕਲਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਵ। ਉਨਲਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਪਪਜ਼ਕਆ ਤਤ ਬਲਅਦ ਡਲਕਟਰ ਜਲ ਦਵਲਈਆਰ
            ਜ਼ਲਖਦਲ ਹਵ ਉਨਲਲਰ ਦਲ ਜ਼ਡਸਜ਼ਕਪਸ਼ਨ ਡਲਊਨਲਲਡ ਕਲਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਵ ਅਤਖ ਉਨਲਲਰ ਦਵਲਈਆਰ

       ਦਲ ਖਰਲਦ ਕਰਕਖ ਆਪਣਲ ਇਲਲਜ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਵ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
          ਕਸਟਟਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਅਤਟ ਹਹਟ ਸਪਲਟ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਆ ਜ਼ਵਵਚਚ ਆਉਣ ਵਲਲਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ

         ਦਟ ਜ਼ਨਵਲਸਸਆਆ ਨਰ ਸ ਆਪਣਸ ਸਰਚਨਲ ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਤਟ ਦਟਣ ਦਟ ਆਦਟਸ਼
ਸਸਗਰਰਰ, 27 ਅਪਪਹਲ:

            ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਸ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਸ ਨਟ ਕਸਟਟਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਅਤਟ ਹਹਟ ਸਪਲਟ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਹਆਆ
            ਜ਼ਵਵਚਚ ਆਉਣ ਵਲਲਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਟ ਜ਼ਨਵਲਸਸਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਦਟ ਹਹਲਪਲਲਈਨ
 ਨਸਬਰ 01672-232304         ਤਟ ਆਪਣਲ ਨਲਮ ਤਟ ਵਟਰਵਲ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਟ
   ਆਦਟਸ਼ ਜਲਰਸ ਕਸਤਟ ਹਨ             । ਸ਼ਪਸ ਥਲਰਸ ਨਟ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ ਵਸਨਸਕਲਆ ਲਈ ਦਲ ਹਫ਼ਤਟ ਆਪਲ
             ਆਪਣਟ ਘਰਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹਣਲ ਲਲਜ਼ਮਸ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਅਤਟ ਜ਼ਜਹੜਲ ਵਸ

           ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਇਨਲਲਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਸ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਦਲ ਪਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤਲਆ ਉਸ ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਪਮਜ਼ਲਸ
   ਕਟਸ ਦਰਜ ਕਸਤਲ ਜਲਵਟਗਲ।

              ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਟ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਟ ਪਪਭਲਵ ਨਰ ਸ ਫਹਲਣ ਤਚ ਰਲਕਣ ਲਈ
             ਬਲਹਰਚ ਆਉਣ ਵਲਲਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲਟ ਦਟ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਸਦਟ ਹਲਏ
             ਅਸਲ ਵਟਰਵਟ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਤਟ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਉਣਟ ਚਲਹਸਦਟ ਹਨ ਅਤਟ ਜਟ ਅਸਸ ਆਪਣਟ

           ਬਲਰਟ ਜ਼ਕਸਮ ਦਸ ਸਵਚਲਈ ਨਰ ਸ ਛਮਪਲਉਦਟ ਹਲਆ ਤਲਆ ਅਸਸ ਜ਼ਸਵਧਟ ਤਹਰ *      ਤਟ ਸਮਲਜ ਦਟ ਜ਼ਹਵਤਲਆ ਨਲਲ
     ਜ਼ਖਲਵਲੜ ਕਰਨ ਦਟ ਜ਼ਜ਼ਸਮਟਵਲਰ ਬਣਦਟ ਹਲਆ         । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਟ ਜ਼ਵਸ਼ਟਸ਼

             ਉਦਮ ਸਦਕਲ ਸ਼ਪਸ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਲਆਦਟੜ ਤਚ ਪਰਤ ਰਹਟ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ
            ਜ਼ਵਖਟ ਟਹਸਜ਼ਟਸਗ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤਚ ਬਲਅਦ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਲਈ ਹਦਲਇਤ ਕਸਤਸ ਗਈ

ਹਹ।
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