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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਨਰ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈਆਆ/ਸਨਅਤਲਆ ਨਨ ਸ ਖਲਲਲਣ ਸਬਸਧਧ 10 ਜਲਆ 10 ਤਤ ਵਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਧਆਆ ਸਬਸਧਧ ਸ਼ਰਤ
ਬਲਰਰ ਜ਼ਦਵਤਧ ਜ਼ਵਸਥਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਧ
ਸ਼ਰਤ ਦਲ ਭਲਵ ਸਨਅਤਧ ਇਕਲਈਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਮਮਜਨਦ ਜ਼ਵਅਕਤਧਆਆ ਦਧ ਜ਼ਗਣਤਧ ਕਰਵਲ 10 ਤਵਕ ਸਧਮਤ ਕਰਨ ਨਹਹ
ਇਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ/ਸਨਅਤ ਜ਼ਵਵਚ ਇਕਲ ਵਰਲਰ ਜ਼ਕਸਰ ਇਕ ਥਲਆ ਉਤਰ 10 ਜਲਆ 10 ਤਤ ਵਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਇਕਵਠਰ ਨਹਹ ਹਲ
ਸਕਦਰ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 06 ਅਪਪਮਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਵਵਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਜ਼ਵਚਲਧਆਆ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈਆਆ/ਸਨਅਤਲਆ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਸ਼ਰਤਲਆ ਦਰ ਆਧਲਰ
ਉਤਰ ਖਲਲਲਣ ਦਰ ਹਹਕਮ ਜਲਰਧ ਕਧਤਰ ਗਏ ਹਨ ਤਰ ਇਨਲ ਲਆ ਸ਼ਰਤਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵਧ ਹਮ ਜ਼ਕ 10 ਜਲਆ 10 ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ
ਜ਼ਵਅਕਤਧਆਆ ਦਲ ਇਕ ਸਮਮ 'ਤਰ ਇਕਵਠ ਨਹਹ ਕਧਤਲ ਜਲ ਸਕਰਗਲ। ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਸਪਧਮਤਧ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਮਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਇਸ ਦਲ ਇਹ ਭਲਵ ਨਹਹ ਹਮ ਜ਼ਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ/ਸਨਅਤ ਜ਼ਵਵਚ 10 ਜਲਆ 10 ਤਤ ਵਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਮਮਜਨਦ ਨਹਹ ਰਜ਼ਹ ਸਕਦਰ
ਤਰ ਉਥਰ ਮਮਜਨਦ ਜ਼ਵਅਕਤਧਆਆ ਦਧ ਜ਼ਗਣਤਧ ਕਰਵਲ 10 ਤਵਕ ਸਧਮਤ ਰਵਖਣਧ ਹਮ।
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤਤ ਭਲਵ ਹਮ ਜ਼ਕ ਇਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ/ਸਨਅਤ ਜ਼ਵਵਚ ਇਕਲ ਵਰਲਰ ਜ਼ਕਸਰ ਇਕ
ਥਲਆ ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ/ਸਨਅਤ ਜ਼ਵਵਚ ਦਲਖ਼ਲ ਹਲਣ ਜਲਆ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਵਰਲਰ ਜਲਆ ਇਕਲ ਮਸ਼ਧਨ ਆਜ਼ਦ ਥਲਆ ਉਤਰ 10 ਜਲਆ
10 ਤਤ ਵਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਇਕਵਠਰ ਨਹਹ ਹਲ ਸਕਦਰ ਤਲਆ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਹਲ ਸਕਰ ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ: ਸਸ.ਐਚ.ਸਸ. ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਜ਼ਵਖਖ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਰਹਖ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਲ ਵਵਲਲ ਸਰਕਲਰ ਦਖ ਪਪਬਸਧਲਲ ਦਸ ਸ਼ਲਲਘਲ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਕਸਤਲ ਧਸਨਵਲਦ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 06 ਮਈ
ਸਲਨਸ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਸਸ ਜ਼ਪਸਡ ਪਸਡਰਲਲਸ ਜਲ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਖ ਸਸਜ਼ਨ ਸਬਸਧਸ ਪਸਜਲਬ ਤਲ ਬਲਹਰ ਜਲ ਕਖ ਆਇਆ ਹਹ ਤਖ ਉਸ ਨਨ ਸ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਵਖਖ
ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਕਰਨ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟਸ ਹਹਹਲਥ ਸਸਟਰ (ਸਸ.ਐਚ.ਸਸ.) ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਜ਼ਵਖਖ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ
ਸਸ, ਨਖ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਸ ਨਨ ਸ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਕਸਖ ਜ਼ਕਸਮ ਦਸ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਹਹ ਆਈ ਤਖ ਉਥਖ ਖਲਣ ਪਸਣ ਦਲ ਬਹਹਤ ਵਧਸਆ ਪਪਬਸਧ
ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਸ ਤਖ ਹਲਰ ਵਸ ਸਲਰਸਆਲ ਲਲ ੜਲਲ ਦਸ ਪਨਰਤਸ ਕਸਤਸ ਗਈ, ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਉਹ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਤਖ ਖਲਸ ਤਦਰ ਉਤਖ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦਸ ਹਹ।
ਇਸਖ ਤਰਲਲਲ ਜ਼ਪਸਡ ਚਣਲ ਦਲ ਗਹਰਪਪਸਤ ਵਸ ਕਣਕ ਦਖ ਸਸਜ਼ਨ ਸਬਸਧਸ ਮਵਧ ਪਪਦਖਸ਼ ਜਲ ਕਖ ਆਇਆ ਸਸ ਤਖ ਉਸ ਨਨ ਸ ਵਸ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਵਖਖ
ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਕਸਤਖ ਜਲਣ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਸਸ.ਐਚ.ਸਸ. ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਜ਼ਵਖਖ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਸ ਤਖ ਉਥਖ ਮਦਜਨਦ ਸਟਲਫ ਵਵਲਲ
ਉਸ ਦਲ ਪਨਰਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਤਖ ਉਸ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਖ ਜ਼ਕਸਮ ਦਸ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਸ ਗਈ। ਜ਼ਜ਼ਕਰਯਲਗ ਹਹ ਜ਼ਕ ਇਨਲ ਲਲ ਦਲਵਵ
ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਲ ਦਸਆਲ ਜ਼ਰਪਲਰਟਲਲ ਨਹ ਗਖਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰਸਤ ਇਨਲ ਲਲ ਨਨ ਸ ਜ਼ਪਸਡਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ।
ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਗਵਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਲ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਸਮਤਸ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਦਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਖ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਜ਼ਵਵਚ ਵਵਖ -ਵਵਖ ਥਲਈ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ
ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਸ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਕਸਤਖ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਲ ਨਨ ਸ ਸਲਰਸਆਲ ਲਲ ੜਹਦਸਆਲ ਸਹਨਲਤਲਲ ਮਹਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈਆਲ ਜਲ ਰਹਸਆਲ ਹਨ ਤਖ ਜ਼ਕਸਖ ਨਨ ਸ
ਵਸ ਜ਼ਕਸਖ ਜ਼ਕਸਮ ਦਸ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਸ ਜਲ ਰਹਸ। ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸਆਲ ਨਖ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਕਸਤਖ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਲ ਨਲਲ
ਰਲਬਤਲ ਰਵਜ਼ਖਆ ਹਲਇਆ ਹਹ ਤਖ ਜਦਲ ਵਸ ਜ਼ਕਤਖ ਜ਼ਕਸਖ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਵਸ ਲਲ ੜ ਪਸਦਸ ਹਹ ਤਲਲ ਉਹ ਫਦਰਸ ਪਨਰਸ ਕਸਤਸ ਜਲਲਦਸ ਹਹ।
ਕਹਪਸ਼ਨ: ਸਸ.ਐਚ.ਸਸ. ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਜ਼ਵਖਖ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਦਦਰਲਨ ਮਹਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈਆਲ ਸਹਨਲਤਲਲ ਬਲਰਖ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਇਆ
ਸਲਨਸ ਜ਼ਸਸਘ।

2/3

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/929/2020-DPRO Fatehgarh Sahib
I/22643/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਖਖਤਤ ਜ਼ਵਜ਼ਭਸਨਤਲ ਅਪਨਲਉਣ ਲਈ ਕਤਤਲ ਜਲਵਖ ਪਪਜ਼ਰਤ: ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਮਮਕਤ ਦਤ ਕਲਸ਼ਤ ਨਨ ਸ ਕਤਤਲ ਜਲਵਖ ਉਤਸ਼ਲਹਤ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਮਧਰਤ ਖਖਤਤ ਉਤਪਲਦਨ ਕਮਖਟਤ ਦਤ ਮਤਜ਼ਟਸਗ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 06 ਮਈ :
ਧਰਤਤ ਹਖਠਲਖ ਪਲਣਤ ਦਲ ਪਮਧਰ ਹਲਰ ਜ਼ਡਮਗਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਕਣਕ ਝਲਨਖ ਦਖ ਫ਼ਸਲਤ ਚਮਕਰ ਜ਼ਵਮਚਤ ਕਮਢ ਕਖ
ਬਦਲਵਤਆਨ ਫ਼ਸਲਲਨ ਦਤ ਕਲਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਖ ਸਹਲਇਕ ਧਸਦਖ ਅਪਨਲਉਣ ਲਈ ਵਮਧ ਤਤ ਵਮਧ ਪਪਖਜ਼ਰਤ ਕਤਤਲ ਜਲਵਖ ਤਲਨ ਜਲ ਉਹ ਘਮਟ
ਪਲਣਤ ਦਤ ਖਪਤ ਨਲਲ ਵਤ ਵਧਖਰਖ ਮਮਨਲਫਲ ਹਲਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਹਦਲਇਤਲਨ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਤਮਤਤ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਮਲ
ਨਖ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਤ ਕਸਪਲਲ ਕਸ ਜ਼ਵਖਖ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਮਧਰਤ ਖਖਤਤ ਉਤਪਲਦਨ ਕਮਖਟਤ ਦਤ ਮਤਜ਼ਟਸਗ ਦਤ ਪਪਧਲਨਗਤ ਕਰਜ਼ਦਆਨ ਖਖਤਤਬਲੜਤ
ਜ਼ਵਭਲਗ ਸਮਖਤ ਵਮਖ ਵਮਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਨ ਦਖ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਦਮਤਤਆਨ। ਉਨਲ ਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਜ਼ਵਮਚਤ ਝਲਨਖ ਹਖਠਤ ਰਕਬਲ ਘਟਲ ਕਖ
ਬਦਲਵਵਆਨ ਫਸਲਲਨ ਹਖਠ ਜ਼ਲਆਨਦਲ ਜਲਵਖ। ਉਨਲ ਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਮਮਕਤ ਦਤ ਕਲਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਲਹਤ ਕਤਤਲ ਜਲਵਖ। ਇਹ
ਪਸ਼ਨ ਪਲਲਕਲਨ ਲਈ ਵਧਖਰਖ ਲਲਭਦਲਇਕ ਹਲ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਇਸ ਨਲਲ ਜ਼ਜਥਖ ਪਸ਼ਨਆਨ ਨਨ ਸ ਚਸਗਤ ਖਮਰਲਕ ਜ਼ਮਲਦਤ ਹਲ ਉਥਖ ਪਸ਼ਨਆਨ ਦਖ ਦਮ ਮਧ
ਜ਼ਵਮਚ ਵਤ ਵਲਧਲ ਹਮਸਦਲ ਹਲ।
ਸ਼ਪਤਮਤਤ ਜ਼ਗਮਲ ਨਖ ਇਸ ਗਮਲ 'ਤਖ ਜ਼ਲਰ ਜ਼ਦਮਤਲ ਜ਼ਕ ਨਕ ਜਵਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਨਲਲ ਜਮੜਨ ਲਈ ਵਮਧ ਤਤ ਵਮਧ ਜਲਗਰਨਕ ਕਤਤਲ ਜਲਵਖ
ਤਲਨ ਜਲ ਉਹ ਖਖਤਤ ਨਲਲ ਜਮੜ ਕਖ ਨਵਵਆਨ ਤਕਨਤਕਲਨ ਰਲਹਵ ਖਖਤਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨਲ ਲਨ ਇਹ ਵਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਝਲਨਖ ਦਤ
ਜ਼ਸਮਧਤ ਜ਼ਬਜਲਈ ਲਈ ਵਤ ਵਮਧ ਤਤ ਵਮਧ ਜਲਗਰਨਕ ਕਤਤਲ ਜਲਵਖ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਇਸ ਨਲਲ ਜ਼ਜਥਖ ਧਰਤਤ ਹਖਠਲਖ ਪਲਣਤ ਦਤ ਬਮਚਤ ਹਮਸਦਤ ਹਲ ,
ਉਥਖ ਝਲੜ ਵਤ ਵਮਧ ਜ਼ਨਕਲਦਲ ਹਲ।
ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਖ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਕਲਰਤ ਸਭਲਵਲਨ ਤਖ ਕਸਟਮ ਹਲਈਜ਼ਰਸਗ ਸਸਟਰਲਨ ਰਲਹਵ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਆਧਮਜ਼ਨਕ ਖਖਤਤ ਮਸ਼ਤਨਰਤ
ਤਖ ਖਖਤਤ ਸਸਦ ਮਮਹਮਈਆ ਕਰਵਲਏ ਜਲਣ ਤਲਨ ਜਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਫਸਲਲਨ ਦਤ ਰਜ਼ਹਸਦ ਖਨਸਹਦ ਨਨ ਸ ਅਮਗ ਲਗਲਉਣ ਦਤ ਬਜਲਏ, ਉਸ ਨਨ ਸ ਜ਼ਮਤਨ
ਜ਼ਵਮਚ ਰਲਲਉਣਲ ਯਕਤਨਤ ਬਨਲਉਣ। ਉਨਲ ਲਨ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਸਤ ਪਠਲਣਲਨ ਤਖ ਖਖੜਲ ਬਲਲਕਲਨ ਦਤ ਜ਼ਮਮਟਤ ਦਤ ਪਸਜਲਬ ਖਖਤਤਬਲੜਤ
ਯਨਨਤਵਰਜ਼ਸਟਤ ਵਮਲਤ ਉਚਖਚਤ ਜਲਨਚ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਖ ਤਲਨ ਜਲ ਫ਼ਸਲਲਨ ਦਖ ਝਲੜ ਜ਼ਵਮਚ ਵਲਧਲ ਹਲ ਸਕਖ ਤਖ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਲਲਭ ਹਲ ਸਕਖ।
ਉਨਲ ਲਨ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਖ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਮਆਰਤ ਬਤਜ ਮਮਹਮਈਆ ਕਰਵਲਉਣਖ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਏ
ਜਲਣ ਅਤਖ ਇਸ ਕਸਮ ਜ਼ਵਮਚ ਜ਼ਕਸਖ ਜ਼ਕਸਮ ਦਤ ਅਣਗਜ਼ਹਲਤ ਬਰਦਲਸ਼ਤ ਨਹਵ ਕਤਤਤ ਜਲਵਖਗਤ। ਉਨਲ ਲਨ ਨਖ ਡਖਅਰਤ ਜ਼ਵਕਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ
ਦਖ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਡਖਅਰਤ ਫਲਰਜ਼ਮਸਗ ਅਪਨਲਉਣ ਲਈ ਵਮਧ ਤਤ ਵਮਧ ਜਲਗਰਨਕ ਕਤਤਲ ਜਲਵਖ। ਮਤਜ਼ਟਸਗ
ਜ਼ਵਮਚ ਵਧਤਕ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ) ਸ. ਅਮਰਤਕ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਮਧ,ਨ ਮਮਮਖ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਨ ਸਮਖਤ
ਵਮਖ ਵਮਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਨ ਦਖ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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