
    ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

    ਜਜ਼ਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ 02  ਲਵਖ 09  ਹਜ਼ਲਰ 378     ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ

02  ਲਵਖ 08  ਹਜ਼ਲਰ 399      ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ

          ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਦਦ ਅਦਲਇਗਦ ਵਜਜ ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ 351  ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ

01  ਲਵਖ 25  ਹਜ਼ਲਰ 343     ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਜਲਫਜਟਸਗ

  ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਕਲਜਵਡ-19       ਤਜ ਬਚਲਅ ਲਈ ਕਦਤਲ ਗਏ ਪਰਖਤਲ ਪਪਬਸਧ

 ਫ਼ਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 12  ਮਈ : 

      ਜਜਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਹਰਣ ਤਵਕ 2  ਲਖ 09  ਹਜਲਰ 378        ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਹ,   ਜਜਸ ਜਵਵਚਜ ਵਵਖ-

      ਵਵਖ ਖਰਦਦ ਏਜਸਸਦਆਆ ਤਲ ਵਪਲਰਦਆਆ ਵਵਲਜ 2  ਲਵਖ 08  ਹਜ਼ਲਰ 399        ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ   । ਇਹ

                 ਜਲਣਕਲਰਦ ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਅਸਜਮਪਤ ਕਕਰ ਜਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਦਦ ਅਦਲਇਗਦ ਵਜਜ

  ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ 351          ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤਲ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚਜ 01  ਲਵਖ 25  ਹਜ਼ਲਰ 343    ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ

   ਜਲਫਜਟਸਗ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਹਹ।

             ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਜਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਜਵਵਚਜ ਪਨਗਪਲਨ ਵਵਲਜ 41,465  ਮਦਟਰਕ ਟਨ,  ਮਲਰਕਫਹਡ

 ਵਵਲਜ 52720   ਮਦਟਰਕ ਟਨ,   ਪਨਸਪ ਵਵਲਜ 48,148  ਮਦਟਰਕ ਟਨ,    ਵਲਅਰ ਹਲਊਸ ਵਵਲਜ 33,426  ਮਦਟਰਕ ਟਨ, 

ਐਫ.ਸਦ.ਆਈ.  ਵਵਲਜ 32,558      ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਤਲ ਵਪਲਰਦਆਆ ਵਵਲਜ 82        ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ।

       ਉਨਲਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਦਕਰਲਨ ਕਲਜਵਡ-19            ਤਜ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਪਰਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤਲ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ

        ਵਵਲਜ ਦਵਸਦਆਆ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਅਪਣਲਉਣ ਨਨ ਸ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਗਆ ਹਹ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

ਜ਼ਹਮਲਮਯਯਪਪਰ(ਸਰਜ਼ਹਸਦ)    ਦਲ ਸਲਰਲ ਇਲਲਕਲ (  ਮਏ ਬਲਜਲਰ)    ਅਤਤ ਰਤਲਵਤ ਸਟਤਸ਼ਨ ਸਰਜ਼ਹਸਦ
          ਦਤ ਨਲਲ ਲਲਗਦਲ ਸਲਰਲ ਇਲਲਕਲ ਪਯਰਰ ਤਰਲਲਮ ਬਸਦ ਰਲਖਣ ਦਤ ਹਪਕਮ

 
12  ਮਈ 2020   ਨਯ ਸ ਰਲਤ 12:00 ਵਜਤ  ਤਤ   ਜ਼ਮਤਰ 13.05.2020   ਨਯ ਸ ਰਲਤ 12:00     ਵਜਤ ਤਲਕ ਲਲਗਯ ਰਜ਼ਹਣਗਤ ਹਪਕਮ
 

 ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 12 ਮਈ
 

          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਤਟ ਸਸਰਮਤਰ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਲਲ ਨਤ ਫਕਜਦਲਰਰ ਜਲਬਤਲ ਸਸਘਤਲ 1973 ( 2  ਆਫ 1974)   ਦਰ ਧਲਰਲ 144 ਅਧਰਨ
       ਪਸਲਪਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਮ ਦਰ ਵਰਤਤ ਕਰਦਤ ਹਲਏ ਜ਼ਮਤਰ 13  ਮਈ 2020 ਨਯ ਸ  ਜ਼ਹਮਲਮਯਯਪਪਰ(ਸਰਜ਼ਹਸਦ)    ਦਲ ਸਲਰਲ ਇਲਲਕਲ (  ਮਏ ਬਲਜਲਰ) 

                 ਅਤਤ ਰਤਲਵਤ ਸਟਤਸ਼ਨ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਤ ਨਲਲ ਲਲਗਦਲ ਸਲਰਲ ਇਲਲਕਲ ਪਯਰਰ ਤਰਲਲਮ ਬਸਦ ਰਲਖਣ ਦਤ ਹਪਕਮ ਜਲਰਰ ਕਰਤਤ ਹਨ    । ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਵਲਚ ਸਮਮ
     ਸਮਮ ਤਤ ਜ਼ਦਲਤਰਆਮ ਛਲਟਲਮ ਜ਼ਮਤਰ 13  ਮਈ 2020       ਨਯ ਸ ਇਨਲਲਮ ਇਲਲਜ਼ਕਆਮ ਜ਼ਵਲਚ ਲਲਗਯ ਨਹਹ ਹਲਣਗਰਆਮ।
              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਤਟ ਨਤ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਮਮਲਰਰ ਕਲਰਨ ਦਤਸ਼ ਭਰ ਜ਼ਵਲਚ ਬਹਪਤ ਸਲਰਤ ਪਰਵਲਸਰ ਮਜ਼ਦਯਰ,    ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਰ ਅਤਤ ਹਲਰ

               ਲਲਕ ਆਪਣਰਆਮ ਪਲਕਰਆਮ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਲਮ ਵਲਲਤ ਸਥਲਨਲਮ ਨਯ ਸ ਰਤਲ ਅਤਤ ਸੜਕਰ ਮਲਰਗਲਮ ਰਲਹਹ ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ     । ਇਸਤ ਲੜਰ ਤਜ਼ਹਤ 13  ਮਈ
   ਨਯ ਸ ਬਲਅਦ ਦਪਪਜ਼ਹਰ 04:00              ਵਜਤ ਇਲਕ ਰਤਲਗਲਡਰ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਜਸਕਸ਼ਨ ਤਤ ਮਨਰਪਪਰ ਲਈ ਅਤਤ ਇਲਕ ਹਲਰ ਰਤਲਗਲਡਰ ਰਲਤ 09:00 
     ਵਜਤ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਜਸਕਸ਼ਨ ਤਤ ਗਲਰਖਪਪਰ (ਉਉਤਰਪਸਦਤਸ਼)    ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਣਰ ਹਮ           । ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਤ ਮਲਦਤਨਜ਼ਰ ਹਰ ਤਰਸਲਮ ਦਰ

       ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਹਲਤ ਵਰਤਣਰ ਅਜ਼ਤ ਜ਼ਰਯਰਰ ਹਮ ਜ਼ਜਸਦਤ ਮਲਦਤਨਜ਼ਰ 13  ਮਈ 2020   ਨਯ ਸ ਜ਼ਹਮਲਮਯਯਪਪਰ (ਸਰਜ਼ਹਸਦ)    ਦਲ ਸਲਰਲ ਇਲਲਕਲ (  ਮਏ
ਬਲਜਲਰ)                ਅਤਤ ਰਤਲਵਤ ਸਟਤਸ਼ਨ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਤ ਨਲਲ ਲਲਗਦਲ ਸਲਰਲ ਇਲਲਕਲ ਪਯਰਰ ਤਰਲਲਮ ਨਲਲ ਬਸਦ ਰਲਖਣਲ ਲਲਜ਼ਮਰ ਹਮ   ।ਇਹ ਹਪਕਮ 12 

 ਮਈ 2020   ਨਯ ਸ ਰਲਤ 12:00 ਵਜਤ  ਤਤ   ਜ਼ਮਤਰ 13.05.2020   ਨਯ ਸ ਰਲਤ 12:00    ਵਜਤ ਤਲਕ ਲਲਗਯ ਰਜ਼ਹਣਗਤ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

ਫਫਜ,              ਪਪਰਲ ਜਮਲਟਰਰ ਤਤ ਪਪਜਲਸ ਬਲਲਲ ਜਵਵਚ ਭਰਤਰ ਲਈ ਟਪਸਟ ਦਰ ਆਨ ਲਲਈਨ ਜਤਆਰਰ 15  ਮਈ ਤਤ

                 ਆਨ ਲਲਈਨ ਜਸਖਲਲਈ ਸਬਸਧਰ ਵਧਤਰਤ ਜਲਣਕਲਰਰ ਲਪਣ ਵਲਸਤਤ ਸਰ ਪਲਈਟ ਸਹਰਦਗੜਲ ਦਤ ਕਕਪ ਇਸਚਲਰਜ ਗਪਜਰਸਦਰ ਜਸਸਘ ਦਤ
 ਮਲਬਲਇਲ ਨਸ: 98033-69068 ’     ਤਤ ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਦਪ ਸਸਪਰਕ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 12 ਮਈ

       ਕਕਪ ਕਮਲਲਡਕਟ ਸਰ-        ਪਲਇਟ ਸਹਰਦਗੜਲ ਬਸਰ ਪਠਲਣਲ ਸਤਵਲ ਮਪਕਤ ਕਰਨਲ ਐਸ.ਐਸ.        ਭਪ ਵਲਰ ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਫਜਜਦਲ ਹਲਲਲਤ ਨਜ ਸ
                 ਵਤਖਦਤ ਹਲਏ ਫਫਜ ਪਪਰਲ ਜਮਲਟਰਰ ਅਤਤ ਪਪਜਲਸ ਬਲਲਲ ਜਵਵਚ ਭਰਤਰ ਹਲਣ ਲਈ ਪਜਰਵ ਚਲਣ ਜਸਖਲਲਈ ਦਤਣ ਵਲਸਤਤ 15   ਮਈ ਤਤ ਸਰ-
  ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਸਹਰਦਗੜਲ,                  ਬਸਰ ਪਠਲਣਲ ਵਵਲਤ ਆਨ ਲਲਈਨ ਮਲਜਧਅਮ ਰਲਹਹ ਜਸਖਲਲਈ ਦਤਣ ਦਰ ਸਪਰਜਆਤ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਪ ਜਲ ਜਕ

02  ਮਹਰਨਤ ਚਵਲਤਗਰ     । ਉਨਲਲਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ        ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਜਜਲਲਤ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਨਫਜਵਲਨ ਸਰ-      ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਸਹਰਦਗੜਲ ਤਤ ਇਹ
                   ਟਟ ਤਜਨਸਗ ਘਰ ਬਪਠਤ ਹਰ ਆਨ ਲਲਈਨ ਪਟਲਪਤ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਨ ਅਤਤ ਇਹ ਨਫਜਵਲਨ ਆਪਣਤ ਸਪਪਜਨਆਲ ਨਜ ਸ ਸਲਕਲਰ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਨ।

                    ਉਨਲਲਲ ਹਲਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜਦਸਜਦਆਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਫਫਜ ਪਪਰਲ ਜਮਲਟਰਰ ਅਤਤ ਪਪਜਲਸ ਬਲਲਲ ਜਵਵਚ ਭਰਤਰ ਹਲਣ ਵਲਲਤ ਨਫਜਵਲਨਲਲ ਵਲਸਤਤ
          ਜਸਖਲਲਈ ਲਪਣ ਲਈ ਰਲਜਗਲਰ ਜਨਰਤਸਨ ਤਤ ਟਰਤਜਨਸਗ ਜਵਭਲਗ ਪਸਜਲਬ ਵਵਲਤ ਸਰ-      ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਚਲਲਏ ਜਲ ਰਹਤ  ਹਨ    । ਜਜਨਲਲਲ ਅਧਰਨ
                    ਜਸਖਲਲਈ ਲਪ ਕਤ ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਹਜਲਰਲਲ ਨਫਜਵਲਨਲਲ ਨਤ ਆਪਣਲ ਭਜਵਵਖ ਸਵਲਜਰਆ ਹਪ। ਉਨਲਲਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਨਲਲਲ ਕਕਪਲਲ ਦਲ ਮਪਵਖ ਉਦਤਸ

         ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਪਪਡਜ ਖਤਤਰ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਬਤਰਲਜਗਲਰ ਨਫਜਵਲਨਲਲ ਨਜ ਸ ਆਰਮਰ,          ਪਪਰਲ ਜਮਲਟਰਰ ਫਲਰਸ ਅਤਤ ਪਪਜਲਸ ਬਲਲਲ ਜਵਵਚ ਭਰਤਰ ਹਲਣ
        ਵਲਸਤਤ ਜਫਜਰਕਲ ਤਤ ਜਲਖਤਰ ਪਟਰਜਖਆ ਦਰ ਜਸਖਲਲਈ ਦਤਣਲ ਹਪ।

ਸ.     ਭਪ ਵਲਰ ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ           ਆਨ ਲਲਈਨ ਜਸਖਲਲਈ ਸਬਸਧਰ ਵਧਤਰਤ ਜਲਣਕਲਰਰ ਲਪਣ ਵਲਸਤਤ ਸਵਤਰਤ 09:00    ਵਜਤ ਤਤ ਸਲਮ 05:00
       ਵਜਤ ਤਵਕ ਕਕਪ ਇਸਚਲਰਜ ਸਰ ਪਲਈਟ ਸਹਰਦਗੜਲ ਸ.      ਗਪਜਰਸਦਰ ਜਸਸਘ ਦਤ ਮਲਬਲਇਲ ਫਲਨ 98033-69068 ’     ਤਤ ਸਸਪਰਕ ਕਰਤਲ ਜਲ

 ਸਕਦਲ ਹਪ।  
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,  ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
 

             ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਸੜਕ ਦਦ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਜ਼ਰਪਨਅਰ ਅਤਨ ਪਪਦਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਲ ਕਸਮ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਕਰਵਲਇਆ
 

          ਜ਼ਪਸਡ ਭਗੜਲਣਲ ਤਤ ਇਜ਼ਤਹਲਸਕ ਗਸ਼ਰਦਸ਼ਆਰਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਪਲਤਸ਼ਲਹਦ ਨਨਵਦ ਤਤਕ ਦਦ 01.25  ਜ਼ਕਲਲਮਦਟਰ ਸੜਕ     ਦਦ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਜ਼ਰਪਨਅਰ
   ਅਤਨ ਪਪਦਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ '      ਤਨ ਖਰਚਨ ਜਲ ਰਹਨ ਨਨ 15  ਲਤਖ ਰਸ਼ਪਏ

 
             ਸੜਕ ਦਨ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਵਰਤਦਆਆ ਜਲ ਰਹਦਆਆ ਨਨ ਸਲਰਦਆਆ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ

 
 ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 12 ਮਈ

  ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਸ.               ਕਸ਼ਲਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਜ਼ਪਸਡ ਭਗੜਲਣਲ ਤਤ ਇਜ਼ਤਹਲਸਕ ਗਸ਼ਰਦਸ਼ਆਰਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਪਲਤਸ਼ਲਹਦ ਨਨਵਦ ਤਤਕ ਦਦ
01.25                  ਜ਼ਕਲਲਮਦਟਰ ਸੜਕ ਦਦ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਮਸ਼ਰਸਮਤ ਅਤਨ ਪਪਦਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਨ ਕਸਮ ਦਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰਆਤ ਕਰਵਲਊਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ

              ਦਦ ਜ਼ਵਸਨਸ਼ ਮਸ਼ਰਸਮਤ ਹਲਣ ਨਲਲ ਇਤਥਤ ਦਨ ਲਲਕਲਆ ਦਦ ਜ਼ਚਰਕਲਣਦ ਮਸਗ ਪਸ਼ਰਦ ਹਲ ਰਹਦ ਹਹ         । ਉਨਲਲਆ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਦ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼
     ਜ਼ਰਪਨਅਰ ਅਤਨ ਪਪਦਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ ਉਉਤਨ 15      ਲਤਖ ਰਸ਼ਪਏ ਖਰਚਨ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ।

ਸ.                   ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸੜਕ ਕਲਫਦ ਅਜ਼ਹਮ ਸੜਕ ਹਹ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਇਸ ਇਜ਼ਤਹਲਸਕ ਗਸ਼ਰਦਸ਼ਆਰਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਨ ਦਰਸ਼ਨਲਆ ਲਈ
                 ਦਰਰਲ ਦਰਰਤ ਸਸਗਤ ਆਉਦਦ ਹਹ ਇਸ ਸੜਕ ਦਨ ਬਨਣ ਨਲਲ ਲਲਕਲਆ ਦਦਆਆ ਆਵਲਜਲਈ ਸਬਸਧਦ ਵਤਡਦਆਆ ਮਸ਼ਸ਼ਕਲਲਆ ਹਤਲ ਹਲਣਗਦਆਆ   । ਉਨਲਲਆ

                  ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਨ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਕਲਰਜ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਤਲਤ ਦਤਸਦਆ ਸਲਰਦਆਆ
                    ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ। ਉਨਲਲਆ ਨਨ ਲਲਕਲ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ

                    ਪਸਜਬ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਤ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਦ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਨ ਤਲਆ ਜਲ ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ
ਸਕਨ।

 ਇਸ ਮਦਕਨ        ਕਲਰਜ਼ਕਲਰਦ ਇਸਜਨਦਅਰ ਮਨਪਪਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਦਰਆ, ਜਨ.ਈ.  ਅਮਰਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ,      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਰਦਸਦ ਮਮਬਰ ਜਸਬਦਰ ਜ਼ਸਸਘ
ਭਗੜਲਣਲ,    ਸਰਪਸਚ ਗਸ਼ਰਜ਼ਬਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਭਗੜਲਣਲ,        ਸਜ਼ਹਕਲਰਦ ਸਭਲ ਭਗੜਲਣਲ ਦਨ ਪਪਧਲਨ ਸਤਜਣ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਤਲ,   ਪਸਚ ਜਸਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ, 

 ਗਸ਼ਰਜ਼ਦਤਤ ਜ਼ਸਸਘ,   ਹਰਪਪਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ,  ਸਸ਼ਤਚਲ ਜ਼ਸਸਘ,     ਹਰਜਸਗ ਜ਼ਸਸਘ ਤਨ ਅਸ਼ਲਕ ਕਸ਼ਮਲਰ   ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
 

  ਫਲਟਲ ਕਹਪਸ਼ਨ :               ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਕਸ਼ਲਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਸੜਕ ਤਨ ਪਪਦਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਨ ਕਸਮ ਦਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰਆਤ ਕਰਵਲਉਦਨ ਹਲਏ।
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