
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਨਰ ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ,   ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਨਨ ਸ ਹਹਟਸਪਲਟ/   ਕਸਟਰਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਐਲਲਜ਼ਨਆ

     ਇਸ ਇਲਲਕਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜਨਤਕ ਸਥਲਨਲਨ '         ਤਰ ਹਰ ਗਤਤਜ਼ਵਧਤ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਦਤ ਪਪਵਲਨਗਤ ਲਲਜ਼ਮਤ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 07 ਮਈ
   

       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਸ਼ਪਤਮਤਤ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਹਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਰ ਕਲਜ਼ਵਡ-19      ਸਬਸਧਤ ਨਵਲਨ ਕਰਸ ਆਉਣ ਕਲਰਨ   ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ,  ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਨਨ ਸ
ਹਹਟਸਪਲਟ/    ਕਸਟਰਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਐਲਲਜ਼ਨਆ ਹਮ        । ਹਹਣ ਇਸ ਇਲਲਕਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜਨਤਕ ਸਥਲਨਲਨ '      ਤਰ ਹਰ ਗਤਤਜ਼ਵਧਤ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

     ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਦਤ ਪਪਵਲਨਗਤ ਲਮਣਤ ਲਲਜ਼ਮਤ ਹਮ            । ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਨਨ ਸ ਆਪਣਰ ਪਵਤਰ
      ਰਲਹਹ ਬਰਨਤਤ ਕਤਤਤ ਸਤ ਜ਼ਕ ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ,            ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਜ਼ਵਖਰ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਇਵਕ ਪਲਜ਼ਰਜ਼ਟਵ ਕਰਸ ਆਉਣ ਕਲਰਨ ਇਸ

  ਇਲਲਕਰ ਨਨ ਸ ਹਹਟਸਪਲਟ/    ਕਸਟਰਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਐਲਲਜ਼ਨਆ ਜਲਵਰ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

               ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਸਲਵਧਲਨਧਆਆ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਉਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਦਦਤਧ ਜਲ ਰਹਧਆਆ ਨਨ ਜ਼ਸਹਤ ਸਨਵਲਵਲਆ

         ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਲਗਲਤਲਰ ਕਧਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਹ ਜਲਗਰਰਕ
 

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 07 ਮਈ

   ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟਧ ਹਹਹਲਥ ਸਸਟਰ (ਸਧ.ਐਹਚ.ਸਧ.)       ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਆ ਦਨ ਸਧਨਧਅਰ ਮਹਡਧਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਲ.     ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਨਨ ਦਦਜ਼ਸਆ
            ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਸਲਰਧਆਆ ਸਲਵਧਲਨਧਆਆ ਨਰ ਸ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਉਜ਼ਦਆਆ ਬਦਜ਼ਚਆਆ ਦਲ ਟਧਕਲਕਰਨ,   ਗਰਭਵਤਧ ਔਰਤਲਆ
 ਦਲ ਚਹਹਕਅਦਪ,           ਆਜ਼ਦ ਸਮਨਤ ਵਦਖ ਵਦਖ ਜ਼ਸਹਤ ਸਨਵਲਵਲਆ ਪਪਦਲਨ ਕਧਤਧਆਆ ਜਲ ਰਹਧਆਆ ਹਨ       । ਇਸ ਦਨ ਨਲਲ ਨਲਲ ਹਸਪਤਲਲਲਆ
           ਜ਼ਵਦਚ ਵਧ ਜਣਨਪਲ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਲਗਲਤਲਰ ਜਲਗਰਰਕ ਕਧਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।  ਡਲ.       ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਨਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਚਨਲਰਥਲ
   ਕਲਲਆ ਅਧਧਨ ਪਸਦਨ 32    ਸਬ ਸਸਟਰਲਆ ਜ਼ਵਦਚਤ 17            ਹਹਹਲਥ ਐਡ ਵਹਹਲਨਹ ਹਸ ਸਸਟਰਲਆ ਵਦਲਤ ਵਧ ਮਮਫ਼ਤ ਜ਼ਸਹਤ ਸਨਵਲਵਲਆ ਪਪਦਲਨ ਕਧਤਧਆਆ

  ਜਲ ਰਹਧਆਆ ਹਨ।

     ਇਸ ਸਬਸਧਧ ਹਲਰ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਬਧ.ਈ.ਈ.            ਸਪਧਮਤਧ ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਕਕਰ ਨਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਹਹਲਥ ਵਰਕਰ ਤਨਤਰ ਲਲਲ ਅਤਨ
ਸਧ.ਐਹਚ.ਸਧ.                ਦਨ ਕਲਊਸਲਰ ਚਰਨਵਧਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਦਲਤ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਦਚ ਆਉਦਨ ਮਰਧਜ਼ਲਆ ਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ

     ਲਗਲਤਲਰ ਜਲਗਰਰਕ ਕਧਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ               । ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਸਰ ਤਤ ਡਰਨ ਦਧ ਥਲਆ,  ਵਧਧਆ
              ਖਮਰਲਕ ਖਲਣ ਅਤਨ ਸਰਕਲਰ ਦਧਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਧ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਧਨਧ ਬਨਲਉਣ ਦਧ ਲਲੜ ਹਹ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

    ਸਨਅਤਤ ਇਕਲਈ ਦਦ ਦਫ਼ਤਰ '  ਚਚ 28         ਲਲਖ ਰਰਪਏ ਦਤ ਚਲਰਤ ਦਦ ਕਦਸ ਜ਼ਵਲਚ ਇਕ ਜ਼ਗਗਫ਼ਤਲਰ

  ਮਰਲਜ਼ਮ ਕਲਲਚ 10        ਲਲਖ ਰਰਪਏ ਅਤਦ ਚਲਰਤ ਲਈ ਵਰਜ਼ਤਆ ਮਲਟਰਸਲਈਕਲ ਬਰਲਮਦ

        ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਰਲਤਸ ਮਰਖਤ ਸ਼ਗਤਮਤਤ ਅਮਨਤਤ ਕਕਡਲ ਨਦ ਜ਼ਦਲਤਤ ਜਲਣਕਲਰਤ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 07 ਮਈ

       ਪਗਦਤਪ ਸਟਤਲ ਐਡ ਐਗਰਲ ਇਸਡਸਟਰਤਜ਼ ਨਦੜਦ ਜ਼ਪਗਸਸ ਕਸਡਲ,  ਅਮਲਲਹ ਰਲਡ,       ਮਸਡਤ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਦਦ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਲਚਚ ਬਤਤਤ 17 ਮਲਰਚ
  ਨਨ ਸ ਹਲਈ 28               ਲਲਖ ਰਰਪਏ ਦਤ ਚਲਰਤ ਦਦ ਕਦਸ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਰਲਤਸ ਨਦ ਮਰਲਜ਼ਮ ਹਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਉਰਫ਼ ਕਲਲਲ,   ਵਲਸਤ ਸਸਕਟਰ 21
ਬਤ,  ਗਲਗਧਤ ਨਗਰ,         ਮਸਡਤ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਨਨ ਸ ਜ਼ਗਗਫ਼ਤਲਰ ਕਰ ਕਦ ਉਸ ਪਲਸਚ 10         ਲਲਖ ਰਰਪਏ ਅਤਦ ਚਲਰਤ ਦਤ ਘਟਨਲ ਦਦਰਲਨ ਵਰਜ਼ਤਆ

     ਜ਼ਗਆ ਮਲਟਰਸਲਈਕਲ ਵਤ ਬਰਲਮਦ ਕਤਤਲ ਹਸ            । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਗ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਰਲਤਸ ਮਰਖਤ ਸਗਤਮਤਤ ਅਮਨਤਤ ਕਕਡਲ ਨਦ
         ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਰਜ਼ਵਸਦਰ ਦਦ ਦਨਜਦ ਸਲਥਤ ਧਤਰਜ ਕਰਮਲਰ ਵਲਸਤ ਜ਼ਗਰਹਤਆ,  ਧਲਣਲ ਜ਼ਨਸਲਲਲ,  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਜ਼ਹਰਲਜਗਸਜ, ਯਨ.ਪਤ.  ਦਤ

  ਭਲਲ ਜਲਰਤ ਹਸ           । ਮਰਲਜ਼ਮ ਹਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਨ ਸ ਅਲਜ ਅਦਲਲਤ ਜ਼ਵਲਚ ਪਦਸ਼ ਕਤਤਲ ਜਲਵਦਗਲ।

         ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਰਲਤਸ ਮਰਖਤ ਸਗਤਮਤਤ ਅਮਨਤਤ ਕਕਡਲ ਨਦ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਸ.ਪਤ. (ਡਤ)      ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਦਤ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਲਚ ਡਤ.ਐਸ.ਪਤ. 
          ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਟਵਲਣਲ ਨਦ ਇਸ ਕਦਸ ਸਬਸਧਤ ਤਫਤਤਸ਼ ਅਮਲ ਜ਼ਵਲਚ ਜ਼ਲਆਗਦਤ,      ਜ਼ਜਨਲਲਗ ਦਤ ਜ਼ਨਗਰਲਨਤ ਹਦਠ ਇਸਸਪਸਕਟਰ

 ਭਰਜ਼ਪਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ,  ਇਸਚਲਰਜ ਸਤ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਲਫ਼,     ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਅਤਦ ਇਸਸਪਸਕਟਰ ਮਜ਼ਹਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ,   ਮਰਲਖ ਥਲਣਲ ਅਫ਼ਸਰ,  ਮਸਡਤ
    ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਦਤ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਲਚ ਐਸ.ਈ.    ਨਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਦ ਏ.ਐਸ.ਈ.       ਜਗਦਤਪ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਚ ਸਮਦਤ ਪਰਲਤਸ ਪਲਰਟਤ

         ਕਲਰਵਲਈ ਕਰਦਦ ਹਲਏ ਮਰਲਜ਼ਮ ਹਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਨ ਸ ਜ਼ਗਗਫ਼ਤਲਰ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ         । ਉਨਲਲਗ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਗਦਤਪ ਸਟਤਲ ਐਡ ਐਗਰਲ
   ਇਸਡਸਟਰਤਜ਼ ਨਦੜਦ ਜ਼ਪਗਸਸ ਕਸਡਲ,  ਅਮਲਲਹ ਰਲਡ,           ਮਸਡਤ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਦਦ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਲਚਚ ਇਕ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਅਲਮਲਰਤ ਤਲੜ ਕਦ 28  ਲਲਖ

        ਰਰਪਏ ਚਲਰਤ ਕਰ ਕਦ ਆਪਣਦ ਸਲਥਤ ਨਲਲ ਮਲਟਰਸਲਈਕਲ '     ਤਦ ਫ਼ਰਲਰ ਹਲ ਜ਼ਗਆ ਸਤ      । ਇਸ ਸਬਸਧਤ ਅਣਪਛਲਤਦ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਗ
         ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਕਦਸ ਥਲਣਲ ਮਸਡਤ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਜ਼ਵਖਦ ਦਰਜ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਤ।

         ਸਗਤਮਤਤ ਕਕਡਲ ਨਦ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਰਲਜ਼ਮ ਹਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਐਨ.ਡਤ.ਪਤ.ਸਤ.   ਐਕਟ ਸਮਦਤ ਵਲਖ-    ਵਲਖ ਧਲਰਲਵਲਗ ਤਜ਼ਹਤ
 ਚਲਰ ਕਦਸ,     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਦ 03      ਕਦਸ ਅਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਰ ਜ਼ਧਆਣਲ ਜ਼ਵਖਦ 01 ਕਦਸ,  ਦਰਜ ਹਨ     । ਇਸਦ ਤਰਲਲਗ ਮਰਲਜ਼ਮ

         ਧਤਰਜ ਕਰਮਲਰ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਇਸ ਤਚ ਪਜ਼ਹਲਲਗ ਮਸਡਤ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਜ਼ਵਖਦ 02   ਕਦਸ ਦਰਜ ਹਨ।
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ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋਕਾ ਸੰਪਰਕਾ ਦਫ਼ਤਬ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਾ ਸਹਜ਼ਹਿਬ

ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਹਰਾ ਤੇਾ ਕਹਰੋਬਹਰਾ ਜ਼ਬਿਰੋਾ ਜ਼ਵਜ਼ਦਿਰਰਥਿਆਾ ਲਈਾ ਹੋਿਾ ਰਹੇਿਾ ਨੇਾ ਸਹਿਹਈ

ਕਰਥਅਰਾ ਸਬੰਧਥਾ ਜ਼ਵਜ਼ਦਿਰਰਥਿਆਾ ਦਥਾ ਿਨਲਹਈਨਾ ਕਹਊਸਜ਼ਲੰਗਾ ਜਹਰਥ

ਫ਼ਤਜ਼ਗਹਿੜ੍ਾ ਸਹਜ਼ਹਿਬ, 07 ਮਈ

ਪੰਜਹਬਾ ਸਰਕਹਰਾ ਵੱਲੋਾ ਜ਼ਮਿਨਾ ਘਰ-ਘਰਾ ਰੋਜ਼ਗਹਰਾ ਅਧਥਨਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾ 'ਤੇਾ ਚਲਹਏਾ ਜਹਾ ਰਹੇਿਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਹਰਾ ਤੇਾ 
ਕਹਰੋਬਹਰਾ ਜ਼ਬਿਰੋਾ ਜ਼ਵਜ਼ਦਿਰਰਥਿਆਾ ਲਈਾ ਲਹਕਡਹਿਨਾ ਦੇਾ ਸਮੇਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਵਥਾ ਸਹਿਹਈਾ ਜ਼ਸੱਧਾ ਹੋਿਾ ਰਹੇਿਾ ਹਿਨਾ ਅਤੇਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧਕਥਾ ਕੰਪਲੈਕਸਾ ਸਜ਼ਰਤਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਹਰਾ ਤੇਾ ਕਹਰੋਬਹਰਾ ਜ਼ਬਿਰੋਾ ਵੱਲੋਾ ਜ਼ਵਜ਼ਦਿਰਰਥਿਆਾ ਦਥਾ ਘਰਾ ਬਠੇੈਾ ਹਿਥਾ 
ਿਨਲਹਈਨਾ ਕਹਊਸਜ਼ਲੰਗਾ ਕਥਤਥਾ ਜਹਾ ਰਹਿਥਾ ਹੈਿ।ਾ ਇਹਿਾ ਜਹਣਕਹਰਥਾ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਿਆਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਹਰਾ ਤੇਾ ਕਹਰੋਬਹਰਾ ਜ਼ਬਿਰੋਾ ਦੇਾ 
ਮੱੁਖਾ ਕਹਰਜਕਹਰਥਾ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਵਧਥਕਾ ਜ਼ਡਪਟਥਾ ਕਜ਼ਮਿਨਰਾ ਿ੍ਰਥਾ ਜਸਪ੍ਰਥਤਾ ਜ਼ਸੰਘਾ ਨੇਾ ਦੱਜ਼ਸਿਾ ਜ਼ਕਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਹਰਾ ਤੇਾ 
ਕਹਰੋਬਹਰਾ ਜ਼ਬਿਰੋ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਾ ਸਹਜ਼ਹਿਬਾ ਵੱਲੋਾ ਲਹਕਡਹਿਨਾ ਦੇਾ ਸਮੇਾ ਦੌਰਹਨਾ ਹੁਿਣਾ ਤੱਕਾ 94 ਜ਼ਵਜ਼ਦਿਰਰਥਿਆਾ ਦਥਾ ਿਨਾ 
ਲਹਈਨਾ ਕਹਊਸਜ਼ਲੰਗਾ ਕਥਤਥਾ ਜਹਾ ਚੱੁਕਥਾ ਹੈਿ। 

ਿ੍ਰਥਾ ਜਸਪ੍ਰਥਤਾ ਜ਼ਸੰਘਾ ਨੇਾ ਦੱਜ਼ਸਿਾ ਜ਼ਕਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਹਰਾ ਤੇਾ ਕਹਰੋਬਹਰਾ ਜ਼ਬਿਰੋਾ ਵੱਲੋਾ ਜ਼ਦੱਤਥਿਆਾ ਜਾਂਦਥਿਆਾ ਸਹਿਲਲਤਾਂਾ ਪ੍ਰਹਪਤਾ 
ਕਰਨਾ ਲਈਾ ਪ੍ਰਹਰਰਥਾ ਿਪਣੇਾ ਿਪਾ ਨਲੰ ਾ ਘਰਾ ਬੈਠੇਾ ਹਿਥ www.pgrkam.com 'ਤੇਾ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦਹਾ ਹੈਿ।ਾ ਸ੍ਰਥਾ 
ਜਸਪ੍ਰਥਤਾ ਜ਼ਸੰਘਾ ਨੇਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ ਾ ਦੇਾ ਨੌਜਵਹਨਾਂਾ ਨਲੰ ਾ ਅਪਥਲਾ ਕਥਤਥਾ ਜ਼ਕਾ ਨੌਜਵਹਨਾ ਘਰਾ ਬਠੇੈਾ ਹਿਥਾ ਮੁਕਹਬਲੇਾ ਦਥਿਆਾ ਪ੍ਰਥਜ਼ਖਿਵਾਂਾ 
ਸਬੰਧਥਾ ਸਹਰਥਾ ਜਹਣਕਹਰਥਾ ਪ੍ਰਹਪਤਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇਾ ਹਿਨ।ਾ ਉਨ੍ਾਂਾ ਜ਼ਕਹਿਹਾ ਜ਼ਕਾ ਜ਼ਵਜ਼ਦਿਰਰਥਿਆਾ ਨਲੰ ਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਹਰਾ ਤੇਾ 
ਕਹਰੋਬਹਰਾ ਜ਼ਬਿਰੋਾ ਵੱਲੋਾ ਜ਼ਦੱਤਥਾ ਜਹਾ ਰਹਿਥਾ ਿਨਲਹਈਨਾ ਕਹਊਸਜ਼ਲੰਗਾ ਦਹਾ ਵੱਧਾ ਤੋਾ ਵੱਧਾ ਲਹਹਿਹਾ ਲੈਣਹਾ ਚਹਹਿਥਦਹਾ ਹੈਿ।ਾ ਉਨ੍ਾਂਾ 
ਜ਼ਕਹਿਹਾ ਜ਼ਕਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਹਰਾ ਤੇਾ ਕਹਰੋਬਹਰਾ ਜ਼ਬਿਰੋ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਾ ਸਹਜ਼ਹਿਬਾ ਨੌਜਵਹਨਾਂਾ ਦਥਾ ਉਨ੍ਾਂਾ ਦੇਾ ਕਰਥਅਰਾ ਨਹਲਾ ਜੁੜਥਾ 
ਹਿਰਾ ਸੰਭਵਾ ਮਦਦਾ ਕਰਦਹਾ ਹੈਿ। 
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