
 

    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,   ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

 

     ਜਜਲਲ ਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਹਲਇਆ ਕਲਰਲਨਲ ਮਮਕਤ:  ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ

 

          ਜਜਲਲਲ ਸਬਸਧਧ ਕਲਰਲਨਲ ਦਲ ਆਖਰਧ ਮਰਧਜ ਨਨ ਸ ਜਗਆਨ ਸਲਗਰ ਹਸਪਤਲਲ '   ਚਚ ਕਧਤਲ ਜਡਸਚਲਰਜ

 

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 23  ਮਈ :

 

  ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਲ.              ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਦਦਜਸਆ ਜਕ ਜਜਲਲਲ ਸਬਸਧਧ ਹਮਣ ਤਦਕ ਸਲਹਮਣਲ ਆਏ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜਲਜਟਵ ਮਰਧਜਲਜ

      ਜਵਦਚਚ ਆਖਰਧ ਮਰਧਜ ਦਲ ਜਗਆਨ ਸਲਗਰ ਹਸਪਤਲਲ,          ਬਨਨੜ ਜਵਦਚਚ ਜਡਸਚਲਰਜ ਹਲਣ ਨਲਲ ਜਜਲਲ ਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਕਲਰਲਨਲ

    ਮਮਕਤ ਹਲ ਜਗਆ ਹਹ I

     ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਜਹਬ ਜਜਜਲਲਲ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ 57        ਜਵਅਕਤਧ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਲਲ ਪਧੜਤ ਸਨ ਤਲ 56     ਮਰਧਜ ਪਜਹਲਲਜ ਹਧ ਕਲਰਲਨਲ

        ਨਨ ਸ ਮਲਤ ਦਲ ਚਮਦਕਲ ਸਨ ਤਲ ਅਦਜ ਰਜਹਸਦਲ 01        ਮਰਧਜ ਨਨ ਸ ਵਧ ਜਡਸਚਲਰਜ ਕਰ ਜਦਦਤਲ ਜਗਆ ਹਹ।

 

ਡਲ.           ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਦਦਜਸਆ ਜਕ ਜਜਲਲਲ ਜਵਦਚ ਹਮਣ ਤਦਕ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ 3003    ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ,   ਜਜਨਲਲਜ ਜਵਚਚ 2741 

   ਨਹਗਲਜਟਵ ਆਏ ਹਨ l                 ਉਨਲਲਜ ਜਜਜਲਲਲ ਦਲ ਲਲਕਲਜ ਨਨ ਸ ਅਪਧਲ ਕਧਤਧ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਦਲਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਚ ਬਚਲਅ ਜਹਦਤ

      ਦਦਸਧਆਜ ਸਲਵਧਲਨਧਆਜ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲ।
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   ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ,   ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
 

          ਜ਼ਪਸਡ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਦਲ ਕਕਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਜ਼ਮਸਲਲਕ ਜ਼ਵਕਲਸ : ਨਲਗਰਲ
 

         ਡਲਕਖਲਨਨ ਤਤ ਸਰਕਲਰਕ ਸਕਨਕਅਰ ਸਹਕਸਡਰਕ ਸਕਕਲ ਤਤਕ ਜਲਲਦਕ ਸੜਕ '         ਤਨ ਇਸਟਰਲਲਕ ਟਲਇਲਲਲ ਲਲਉਣ ਦਨ ਕਸਮ ਦਲ ਜ਼ਲਆ ਜਲਇਜ਼ਲ
 

 ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 23 ਮਈ
 

             ਜ਼ਪਸਡ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਜ਼ਵਖਨ ਡਲਕਖਲਨਨ ਤਤ ਸਰਕਲਰਕ ਸਕਨਕਅਰ ਸਹਕਸਡਰਕ ਸਕਕਲ ਤਤਕ ਜਲਲਦਕ ਸੜਕ '     ਤਨ ਇਸਟਰਲਲਕ ਟਲਇਲਲਲ ਲਲਉਣ
        ਦਨ ਕਸਮ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਹਣ ਮਮਕਨ ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਸ.             ਕਕਲਜਕਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸੜਕ ਜ਼ਪਸਡ ਦਕ ਪਪਮਕਤਖ ਸੜਕ ਹਹ, 

           ਜ਼ਜਸ ਉਉਤਨ ਸਬ ਤਜ਼ਹਸਕਲ ਤਨ ਹਸਪਤਲਲ ਸਜ਼ਥਤ ਹਹ ਤਨ ਇਸ ਨਕ ਸ 18   ਫਕ ਤਟ ਤਤ 24      ਫਕ ਤਟ ਚਮੜਲ ਕਕਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹI    ਉਨਲਲਲ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
          ਕਲਰਲਨਲ ਕਲਰਨ ਪਹਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਤ ਦਨ ਮਤਦਨਨਜ਼ਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਲਰਜ ਰਕਕਨ ਸਨ,         ਜਲ ਜ਼ਕ ਹਕਣ ਮਕੜ ਸਕਰਕ ਹਲ ਗਏ ਹਨ I

 
              ਇਸਟਰਲਲਕ ਟਲਇਲਲਲ ਲਲਉਣ ਦਨ ਕਲਰਜ ਨਲਲ ਲਲਕਲਲ ਦਕ ਬਹਕਤ ਪਕਰਲਣਕ ਮਸਗ ਪਕਰਕ ਹਲ ਰਹਕ ਹਹ        । ਇਸ ਰਸਤਨ ਜ਼ਵਤਚ ਬਰਸਤਲਲ ਦਨ ਜ਼ਦਨਲਲ

                  ਦਮਰਲਨ ਪਲਣਕ ਖੜਲਨ ਕਲਰਨ ਲਲਕਲਲ ਨਕ ਸ ਸਮਤਜ਼ਸਆ ਆਉਦਕ ਸਕ। ਉਨਲਲਲ ਇਹ ਵਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਇਲਲਕਲ ਇਮਲਨਦਲਰ ਸਖਸਕਅਤ
                 ਮਰਹਕਮ ਜਥਨਦਲਰ ਗਕਰਚਰਨ ਜ਼ਸਸਘ ਟਮਹੜਲ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸਕ ਪਰ ਜ਼ਪਛਲਕ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਇਸ ਇਲਲਕਨ ਨਕ ਸ ਜ਼ਬਲਕਕਲ ਅਣਗਮਜ਼ਲਆ ਕਕਤਲ।
                  ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਹਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਕ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਆਉਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਹਕ ਸਮਕਤਚਨ ਹਲਕਨ

                      ਸਮਨਤ ਇਸ ਇਲਲਕਨ ਦਲ ਲਗਲਤਲਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਕਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਉਨਲਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਸਮਨ ਸਮਮ ਤਤ ਚਲਦਕ ਆ ਰਹਕ ਇਲਲਕਨ ਦਨ
          ਲਲਕਲਲ ਦਕ ਮਸਗ ਨਕ ਸ ਪਕਰਲ ਕਰਜ਼ਦਆਲ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਸਬ ਤਜ਼ਹਸਕਲ ਬਣਕ,         ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਹਲਕਨ ਦਨ ਲਲਕਲਲ ਨਕ ਸ ਬਹਕਤ ਫਲਇਦਲ ਹਲਇਆ।

 
                    ਉਨਲਲਲ ਇਹ ਵਕ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਦਕ ਅਨਲਜ ਮਸਡਕ ਦਨ ਫੜਲਲ ਦਲ ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ ਅਤਨ ਸੜਕਲਲ ਦਲ ਨਵਜ਼ਨਰਮਲਣ
 ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ                   । ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਨਕ ਸ ਜਲਲਦਕਆਲ ਸਮਕਹ ਸੜਕਲਲ ਦਕ ਜ਼ਵਸਨਸ ਮਕਰਸਮਤ ਕਰਵਲਈ ਗਈ। ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਹਲਕਨ ਦਲ ਸਭ ਤਤ
           ਵਤਡਲ ਜ਼ਪਸਡ ਹਹ ਤਨ ਇਸ ਦਲ ਜ਼ਮਸਲਲਕ ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।

 
         ਇਸ ਮਮਕਨ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਨਟਕ ਚਨਲਰਥਲ ਦਨ ਵਲਇਸ ਚਨਅਰਮਹਨ ਇਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਰਪਸਚ ਜਗਦਕਪ ਜ਼ਸਸਘ,   ਲਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਲਤਖਕ, 

  ਪਰਮਵਕਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਟਵਲਣਲ,   ਗਕਰਪਪਕਤ ਜ਼ਸਸਘ ਬਲਵਲ,   ਪਰਮਜਕਤ ਜ਼ਸਸਘ ਠਨਕਨਦਲਰ,   ਗਕਰਸਨਵਕ ਜ਼ਸਸਘ ਸਲਨਕ,  ਕਰਮਜਕਤ ਜ਼ਸਸਘ,  ਰਣਜਕਤ
 ਜ਼ਸਸਘ ,    ਗਕਰਜ਼ਕਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਸਘ ਕਤਕਕ,  ਜ਼ਕਸਨ ਲਲਲ,  ਕਕਲਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ,  ਭਵਰਕਤ ਜ਼ਸਸਘ,    ਅਮਨਜਲਤ ਜ਼ਸਸਘ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ। 

 
ਕਹਪਸਨ:    ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਕਕਲਜਕਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ,      ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਲਰਜਲਲ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਲਦਨ ਹਲਏ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
 

  ਸਲਸ਼ਲ ਮਮਡਮਆ '                 ਤਤ ਲਲਈਵ ਪਪਲਗਰਲਮ ਤਜ਼ਹਤ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਮ ਕਕਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਵਲਸਮਆਆ ਦਤ ਸਵਲਲ ਦਲ ਜ਼ਦਮਤਲ
ਜਵਲਬ
 

        ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਤ ਹਰਮਨ ਜ਼ਢਮਲਲ ਤਤ ਸਸਰਜ ਭਲਰਦਵਲਜ ਨਤ #AskCaptain        ਪਪਲਗਰਲਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜਸਮ ਖਲਲਲਣ ਸਬਸਧਮ ਪਮਮਜ਼ਛਆ ਸਮ ਸਵਲਲ
 

          ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਦਮਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਮਮਤਲਜ਼ਬਕ ਜ਼ਜਸਮ ਖਲਲਲਣ ਸਬਸਧਮ ਜ਼ਲਆ ਜਲਵਤਗਲ ਫਕਸਲਲ
 

 ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 23 ਮਈ
 

                   ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਮ ਸ ਫਕਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ ਕਮਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਆ ਤਜ਼ਹਤ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਮ ਕਕਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ
    ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਸਲਸ਼ਲ ਮਮਡਮਆ (ਫਤਸਬਮਮਕ, ਟਜ਼ਵਟਰ)  ਜ਼ਰਮਏ #AskCaptain          ਪਪਲਗਰਲਮ ਤਜ਼ਹਤ ਲਲਈਵ ਹਲ ਕਤ ਸਸਬਤ ਦਤ ਵਮਖ ਵਮਖ

            ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਆ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਲਲਕਲਆ ਵਮਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਆਮਲਰਮ ਸਬਸਧਮ ਪਮਮਛਤ ਸਵਲਲਲਆ ਦਤ ਜਵਲਬ ਜ਼ਦਮਤਤ        । ਇਸਤ ਤਜ਼ਹਤ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਤ ਹਰਮਨ ਜ਼ਢਮਲਲ
                    ਤਤ ਸਸਰਜ ਭਲਰਦਵਲਜ ਵਮਲਲ ਜ਼ਜਸਮ ਖਲਲਲਣ ਸਬਸਧਮ ਪਮਮਛਤ ਸਵਲਲ ਦਲ ਜਵਲਬ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਮ ਕਕਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

              ਉਨਲਲਆ ਨਸ ਸ ਪਤਲ ਹਕ ਜ਼ਕ ਬਮਚਤ ਜ਼ਜਸਮ ਜਲਣਲ ਚਲਹਮਸਦਤ ਹਨ ਪਰ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ 31      ਮਈ ਤਮਕ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਮਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਕ,  ਜ਼ਜਸ
 ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜਸਮ,ਹਲਟਲ, ਰਕਸਟਲਰਰਟ,     ਮਕਜ਼ਰਜ ਪਕਲਤਸ ਆਜ਼ਦ ਖਲਲਲਣ '     ਤਤ ਰਲਕ ਲਲਈ ਗਈ ਹਕ।

 
                 ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਨਕਸ਼ਨਲ ਜ਼ਡਜ਼ਲਸਟਰ ਹਲਣ ਕਲਰਨ ਨਕਸ਼ਨਲ ਜ਼ਡਜ਼ਲਸਟਰ ਐਕਟ ਤਜ਼ਹਤ ਇਸ ਸਬਸਧਮ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ ਜ਼ਦਸ਼ਲ

    ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਜਲਰਮ ਕਮਤਤ ਜਲਆਦਤ ਹਨ     । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ 31             ਮਈ ਨਸ ਸ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਮ ਨਜ਼ਰਸਦਰ ਮਲਦਮ ਵਮਲਲ ਇਸ ਸਬਸਧਮ ਫਕਸਲਤ ਲਏ ਜਲ
 ਸਕਦਤ ਹਨ।

 
   ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ 31            ਮਈ ਨਸ ਸ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ ਜਲ ਵਮ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਜਲਰਮ ਕਮਤਤ ਜਲਣਗਤ,    ਉਸ ਮਮਤਲਜ਼ਬਕ ਹਮ ਜ਼ਜਸਮ, ਹਲਟਲ, 

ਰਕਸਟਲਰਰਟ,       ਮਕਜ਼ਰਜ ਪਕਲਤਸਲਆ ਸਬਸਧਮ ਅਗਲਤਰਤ ਕਦਮ ਚਮਮਕਤ ਜਲਣਗਤ             । ਉਨਲਲਆ ਨਤ ਲਲਕਲਆ ਨਸ ਸ ਅਪਮਲ ਕਮਤਮ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ
             ਲਈ ਉਹ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣ ਅਤਤ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਮਥ ਸਬਸਧਮ ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਕਸਮ ਦਮ ਜ਼ਢਮਲ ਨਲ ਵਰਤਣ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
 

    ਕਕਰਲਲ ਤਤ ਪਸਜਲਬ ਦਕ ਵਵਖ-    ਵਵਖ ਜਜਜਜਲਲਆਆ ਦਕ 28         ਜਵਅਕਤਤ ਜਵਸਕਸ ਰਕਲ ਗਵਡਤ ਰਲਹਹ ਸਰਜਹਸਦ ਰਕਲਵਕ ਸਟਕਸਨ ਪਪਵਜਕ
 

         ਤਤਅ ਪਪਜਕਜਰਆ ਮਪਕਸਮਲ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਯਲਤਰਤ ਸਬਸਧਤ ਜਜਜਲਲਆਆ ਨਨ ਸ ਭਕਜਕ
 

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 23  ਮਈ :
 

               ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਪਤਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਲਤ ਕਲਰਨ ਕਕਰਲਲ ਜਵਵਚ ਫਸਕ ਪਸਜਲਬ ਵਲਸਤਆਆ ਜਵਵਚਤ ਪਸਜਲਬ ਦਕ ਵਵਖ-    ਵਵਖ ਜਜਜਜਲਲਆਆ ਦਕ 28 
         ਜਵਅਕਤਤ ਇਕ ਜਵਸਕਸ ਰਕਲ ਗਵਡਤ ਰਲਹਹ ਸਰਜਹਸਦ ਰਕਲਵਕ ਸਟਕਸਨ ਪਪਵਜਕ,        ਜਜਵਥਕ ਤਤਅ ਪਪਜਕਜਰਆ ਮਪਕਸਮਲ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਯਲਤਰਤ ਸਬਸਧਤ
   ਜਜਜਲਲਆਆ ਨਨ ਸ ਭਕਜਕ ਗਏ।

 
   ’                ਸਰਜਹਸਦ ਰਕਲਵਕ ਸਟਕਸਨ ਤਕ ਉਤਰਕ ਯਲਤਰਤਆਆ ਨਕ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਮਦਦ ਲਈ ਕਤਤਕ ਉਪਰਲਜਲਆਆ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ

ਕਤਤਲ                    । ਜਜਕਰਯਲਗ ਹਤ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਕ ਜਜਵਥਕ ਪਪਵਲਸਤਆਆ ਨਨ ਸ ਆਪਣਕ ਜਵਦਤ ਸਨਜਬਆਆ ਜਵਵਚ ਭਕਜਣ ਲਈ ਜਵਸਕਸ ਰਕਲ ਗਵਡਤਆਆ
ਚਲਲਈਆਆ,                 ਉਥਕ ਪਸਜਲਬ ਤਤ ਬਲਹਰਲਕ ਸਨਜਬਆਆ ਜਵਵਚ ਫਸਕ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਵਲਪਸ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਜਵਸਕਸ ਉਪਰਲਲਕ ਲਗਲਤਲਰ ਜਲਰਤ ਹਨ।
 

    ਇਸ ਬਲਰਕ ਸਹਲਇਕ ਕਜਮਸਨਰ (ਜਨਰਲ)             ਜਸਪਪਤਤ ਜਸਸਘ ਨਕ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਮਮਕਕ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਤ ਸਲਰਤਆਆ
              ਸਲਵਧਲਨਤਆਆ ਦਤ ਪਲਲਣਲ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਈ ਗਈ ਅਤਕ ਯਲਤਰਤਆਆ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਜਦਵਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜਦਵਤਤ ਗਈ।

 
ਕਤਪਸਨ:        ਕਕਰਲਲ ਤਤ ਸਰਜਹਸਦ ਰਕਲਵਕ ਸਟਕਸਨ ਪਪਵਜਕ ਯਲਤਰਤ I
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