
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
        ਜ਼ਪਸਡ ਪਪਧਰ ਉਉਤਤ ਹਹ ਬਣਲਏ ਜਲਣਗਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਦਰ :  ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਹ

*               ਬਲਹਰਲਤ ਸਰਜ਼ਬਆਕ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਕ ਨਰ ਸ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਤਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਤਤ ਜ਼ਪਸਡ ਪਪਧਰ ਤਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਕ
   ਜ਼ਵਪਚ ਰਪਖਣ ਦਤ ਆਦਤਸ਼

*         ਬਲਹਰਲਤ ਰਲਜਲਕ ਤਤ ਵਲਪਸ ਆ ਰਹਤ ਜ਼ਵਅਕਤਹਆਕ ਦਹ 100      ਫਹਸਦਹ ਸਕਰਹਜ਼ਨਸਗ ਕਹਤਹ ਜਲ ਰਹਹ ਹਨ
*              ਮਹਲਕਮਲਰਹ ਨਰ ਸ ਅਪਗਤ ਫਨਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਪਸਡ ਪਪਧਰ ਤਤ ਚਚਕਸਹ ਵਧਲਉਣ ਦਤ ਹਹਕਮ

ਸਸਗਰਰਰ, 1 ਮਈ:

                  ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਪਲਤ ਦਰਜਤ ਸਰਜ਼ਬਆਕ ਤਤ ਕਲਜ਼ਵਡ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਮਰਹਜ਼ਲਕ ਦਤ ਆਉਣ ਦਤ ਮਲਮਲਤ ਬਲਰਤ ਡਰ ਸਘਹ ਜ਼ਚਸਤਲ
               ਜ਼ਲਹਰ ਕਰਦਤ ਹਲਏ ਦਰਜਤ ਸਰਜ਼ਬਆਕ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਕ ਨਰ ਸ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਤਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ੋਲਤਤ ਜ਼ਪਸਡ ਪਪਧਰ ਤਤ

           ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਵਜਤ ਐਲਲਨਹਆਕ ਇਮਲਰਤਲਕ ਜ਼ਵਪਚ ਰਪਖਣ ਦਤ ਆਦਤਸ਼ ਜਲਰਹ ਕਹਤਤ ਗਏ ਹਨ      । ਇਸ ਸਬਸਧਹ ਸਮਰਹ ਉਪ
              ਮਸਡਲ ਮਨਜ਼ਜਸਟਪ ਤਟ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤਲਕ ਜਲਰਹ ਕਰਨ ਮਚਕਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਨਜ਼ਜਸਟਪ ਤਟ ਸ਼ਪਹ ਘਨਜ਼ਸ਼ਅਮ ਥਲਰਹ ਨਤ ਜਲਣਕਲਰਹ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ
            ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਪਲਤ ਬਲਹਰਲਤ ਰਲਜਲਕ ਤਤ ਵਲਪਸ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤਹਆਕ ਦਹ 100  ਪਪਤਹਸ਼ਤ ਸਕਰਹਜ਼ਨਸਗ

                ਕਹਤਹ ਜਲ ਰਹਹ ਹਨ ਅਤਤ ਟਨਸਟ ਪਲਜ਼ਹਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਤਤ ਸਬਸਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤਹ ਨਰ ਸ ਸਰਕਲਰਹ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਤਦਰਲਕ ਜ਼ਵਖਤ
  ਭਤਜ਼ਜਆ ਜਲਕਦਲ ਹਨ            ।ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਹਆਕ ਹਦਲਇਤਲਕ ਤਤ ਜ਼ਜਨਲਲਕ ਜ਼ਵਅਕਤਹਆਕ ਦਲ ਟਨਸਟ ਨਨਗਤਜ਼ਟਵ ਆਉਦਲ ਹਨ, 

  ਉਨਲਲਕ ਨਰ ਸ 14              ਜ਼ਦਨਲਕ ਲਈ ਜ਼ਪਸਡ ਪਪਧਰ ਤਤ ਬਣਤ ਸਰਕਲਰਹ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਕ ਜ਼ਵਪਚ ਜ਼ਨਗਰਲਨਹ ਹਤਠ ਰਪਜ਼ਖਆ
ਜਲਏਗਲ।

                  ਸ਼ਪਹ ਥਲਰਹ ਨਤ ਸਮਰਹ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਨਜ਼ਜਸਟਪ ਤਟ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤਲਕ ਜਲਰਹ ਕਰਦਤ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਤ ਪਪਧਰ ਤਤ ਜ਼ਪਸਡਲਕ
 ਜ਼ਵਚ ਮਸਦਰਲਕ,            ਗਹਰਰਦਹਆਜ਼ਰਆ ਆਜ਼ਦ ਹਲਰ ਢਹਕਵਹਆਕ ਥਲਵਲਕ ਦਹ ਚਲਣ ਕਰਜ਼ਦਆਕ ਇਹ ਯਕਹਨਹ ਬਣਲਉਣ ਜ਼ਕ

             ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਦਰ ਤਤ ਲਲੜੜਦਹਆਕ ਮਹਪਢਲਹਆਕ ਸਹਜ਼ਵਧਲਵਲਕ ਉਪਲਬਧ ਹਲਲਣ ਤਲਕ ਜਲ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਹਤਤ ਜ਼ਵਅਕਤਹਆਕ
    ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਸਮਪਜ਼ਸਆ ਨਲ ਆਵਤ।

               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਨਜ਼ਜਸਟਪ ਤਟ ਨਤ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਪਲਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਦਰ ਜ਼ਵਚ ਰਪਖਤ ਜਲਣ ਵਲਲਤ ਜ਼ਵਅਕਤਹਆਕ
 ਨਰ ਸ      ਜ਼ਸਹਤ ਸਤਵਲਵਲਕ ਮਹਹਪਈਆ ਕਰਵਲਉਦਤ ਹਲਏ,    ਠਜ਼ਹਰਲਏ ਜ਼ਵਅਕਤਹਆਕ ਦਹ ਸਰਚਹ,    ਜ਼ਨਰਹਖਣ ਤਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ

 ਸਬਸਧਹ   ਰਲਜ਼ਲਨਲ             ਜ਼ਰਕਲਰਡ ਮਤਨਟਤਨ ਕਹਤਲ ਜਲਏਗਲ ਜਦਤਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡ ਦਤ ਚਚਕਹਦਲਰ ਤਤ ਨਸਬਰਦਲਰਲਕ ਵਪਲਤ  ਇਕਲਕਤਵਲਸ
  ਕਕਦਰ ਦਹ 24      ਘਸਟਤ ਜ਼ਨਗਰਲਨਹ ਯਕਹਨਹ ਬਣਲਈ ਜਲਏਗਹ।

              ਸ਼ਪਹ ਥਲਰਹ ਵਪਲਤ ਜ਼ਪਸਡ ਪਪਧਰ ਤਤ ਬਣਲਏ ਜਲਣ ਵਲਲਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਕ ਦਹ ਜ਼ਨਗਰਲਨਹ ਲਈ ਸਰਪਸਚ, ਪਟਵਲਰਹ, 
 ਪਸਚਲਇਤ ਸਕਪਤਰ,    ਸਜ਼ਹਕਰਲਤਲ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਕਰਮਚਲਰਹ,   ਜਹ ਓ ਜਹ,   ਨਸਬਰਦਲਰ ਤਤ ਚਚਕਹਦਲਰ,    ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਤਤ

 ਮਲਟਹਪਰਪਜ਼ ਸਹਪਰਵਲਈਜ਼ਰ,   ਮਲਟਹਪਰਪਜ਼ ਹਨਲਥ ਵਰਕਰ,  ਆਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਆਕਗਣਵਲੜਹ,    ਜਗਲਲ ਦਤ ਪਪਬਸਧਕ
        ਆਜ਼ਦ ਨਰ ਸ ਸਲਕਝਤ ਤਚਰ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਸਮਤਵਲਰ ਬਣਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਨ।

                   ਉਹਨਲਕ ਨਤ ਸਰਪਸਚਲਕ ਅਤਤ ਪਸਚਲਇਤਲਕ ਨਰ ਸ ਅਪਹਲ ਕਹਤਹ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਹਲਮਲਰਹ ਨਰ ਸ ਅਪਗਤ ਫਨਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਪਸਡ
                 ਪਪਧਰ ਤਤ ਚਚਕਸਹ ਵਧਲ ਦਤਣ ਅਤਤ ਜਤਕਰ ਕਲਈ ਵਹ ਜ਼ਵਅਕਤਹ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਦਹ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਦਲ ਹਨ ਤਲਕ ਉਸ
      ਜ਼ਵਰਹਪਧ ਕਲਨਰ ਸਨ ਅਨਹਸਲਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਹਤਹ ਜਲਵਤਗਹ।
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   ਦਫਤਰ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
                 ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਵਚ ਪਪਡਰ ਅਤਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰਰ ਦਦਕਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਖਲਲਲਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਲਨ ਸਮਰਤ ਛਲਟਲਨ ਦਰ ਹਦਕਮ

ਜਲਰਰ
ਸਸਗਰਰਰ, 1 ਮਈ:

 ਕਲਜ਼ਵਡ 19           ਨਰ ਸ ਫ਼ਮਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਭਰ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਜ਼ਲਰਰ ਹਮ         । ਲਲਕ ਜ਼ਹਵਤ ਨਰ ਸ ਮਦਵਖ ਰਵਖਦਰ ਹਲਏ ਜ਼ਮਤਰ 5 
 ਅਪਪਮਲ 2020          ਨਰ ਸ ਕਦਝ ਸ਼ਪਰਣਰਆਨ ਨਰ ਸ ਸ਼ਰਤਲਨ ਤਜ਼ਹਤ ਛਲਟ ਜ਼ਦਵਤਰ ਗਈ ਸਰ         । ਇਹਨਲਨ ਛਲਟਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਵਲਧਲ ਕਰਦਰ ਹਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
   ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਕਦ ਵਝ ਅਦਲਜ਼ਰਆਨ, ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਨ,          ਕਰਮਚਲਰਰਆਨ ਅਤਰ ਸਸਸਥਲਵਲਨ ਨਰ ਸ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਤਲ ਛਲਟ ਜ਼ਦਵਤਰ ਗਈ ਹਮ।

                ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਨਵਪ ਹਦਕਮ ਜਲਰਰ ਕਰਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜ਼ਸਟਰਰਟ ਸਪਰ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਡਰ ਇਲਲਜ਼ਕਆਨ ਜ਼ਵਵਚ
  ਉਹ ਦਦਕਲਨਲਨ (     ਮਲਵਲ ਨਰ ਸ ਛਡ ਕਰ )           ਜ਼ਜਹੜਰਆਨ ਜ਼ਕ ਸ਼ਲਪਸ ਅਤਰ ਐਸਟਮਬਜ਼ਲਸ਼ਮਮਟ ਐਕਟ ਅਧਰਨ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਹਨ ਨਰ ਸ
     ਖਲਲਲਣ ਦਰ ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ ਜ਼ਦਵਤਰ ਗਈ ਹਮ             । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰਰ ਇਲਲਜ਼ਕਆਨ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਉਹ ਦਦਕਲਨਲਨ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਰ

                ਇਲਲਜ਼ਕਆਨ ਅਸਦਰ ਜਲਨ ਨਲਲ ਲਵਗਦਰਆਨ ਹਲਣ ਨਰ ਸ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਬਣਲਏ ਗਏ ਰਲਸਟਰ ਮਦਤਲਜ਼ਬਕ ਖਲਲਲਣ ਦਰ ਇਜ਼ਲਜਤ
                ਹਲਵਰਗਰ। ਜ਼ਜਹੜਰਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ ਸ਼ਲਜ਼ਪਸਗ ਮਲਵਲ ਅਤਰ ਮਲਰਕਰਟ ਕਸਪਲਮਕਸ ਜ਼ਵਵਚ ਹਨ ਉਨਲਲਨ ਤਰ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦਰ ਰਲਕ ਜ਼ਲਰਰ ਰਹਰਗਰ।

               ਇਹ ਵਰ ਜ਼ਜ਼ਕਰਯਲਗ ਹਮ ਜ਼ਕ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਘਲਜ਼ਸ਼ਤ ਕਸਟਰਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਇਹ ਛਲਟਲਨ ਲਲਗਰ ਨਹਹ ਹਲਣਗਰਆਨ।
               ਸਪਰ ਥਲਰਰ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਰਰਰਰ ਵਸਤਰਆਨ ਜਲਨ ਸਰਵਲਵਲਨ ਪਪਦਲਨ ਕਰਨ ਵਲਲਰਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ ਜ਼ਜਵਪ ਆਟਲ ਚਵਕਰ,   ਰਲਸ਼ਨ ਦਰਆਨ

ਦਦਕਲਨਲਨ,   ਦਦ ਵਧ ਦਰ ਡਰਅਰਰ,    ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ਰਆਨ ਦਰਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ,   ਦਵਲਈਆਨ ਦਰਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ, ਕਜ਼ਰਆਨਲ,    ਮਰਟ ਅਤਰ ਪਲਲਟਰਰ
 ਦਰਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ,      ਹਲਜ਼ਮਓਪਮਜ਼ਥਕ ਅਤਰ ਆਯਰਰਵਮਜ਼ਦਕ ਦਵਲਈਆਨ ਦਰਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ,     ਜ਼ਕਤਲਬਲਨ ਅਤਰ ਸਟਰਸ਼ਨਰਰ ਦਰਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ, 

    ਪਲਲਟਰਰ ਅਤਰ ਜਲਨਵਰਲਨ ਦਰ ਖਦਰਲਕ,     ਖਲਦ ਅਤਰ ਬਰਜਲਨ ਦਰਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ,        ਖਰਤਰਬਲੜਰ ਸਸਦਲਨ ਦਰਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਹਫ਼ਤਰ ਦਰ ਸਲਰਰ
  ਜ਼ਦਨ ਸਵਰਰ 7   ਵਜਰ ਤਲ 11      ਵਜਰ ਤਵਕ ਖਲਲਲਣ ਦਰ ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ ਹਲਵਰਗਰ  । ਰਮਸਟਲਰਮਟ,  ਫ਼ਲਸਟ ਫ਼ਰਡ, ਹਲਵਲਈ,   ਜਰਸ ਦਰਆਨ

ਦਦਕਲਨਲਨ, ਬਰਕਰਰ,               ਕਨਫ਼ਮਕਸ਼ਨਰਰ ਅਤਰ ਆਈਸਕਰਰਮ ਪਲਰਲਰ ਨਰ ਸ ਹਫ਼ਤਰ ਦਰ ਸਲਰਰ ਜ਼ਦਨ ਘਰ ਘਰ ਜ਼ਡਲਰਵਰਰ ਕਰਨ ਦਰ
 ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ ਹਲਵਰਗਰ               । ਇਸ ਦਰ ਨਲਲ ਹਰ ਇਨਲਲਨ ਦਦਕਲਨਲਨ ਤਲ ਵਸਤਰਆਨ ਖਰਰਦ ਕਰ ਘਰ ਜ਼ਲਜਲਈਆਨ ਜਲ ਸਕਣਗਰਆਨ।

  ਪਲਸਬਰ ਅਤਰ ਇਲਮਕਟਪਰਸ਼ਨ, ਪਵਖਰ, ਏ.ਸਰ.   ਜ਼ਰਪਰਅਰ ਦਰਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ, ਸਮਨਰਟਰਰ,  ਜ਼ਬਜਲਰ ਸਮਲਨ,   ਉਸਲਰਰ ਦਲ ਸਮਲਨ, 
 ਵਲਹਨ ਮਦਰਸਮਤ, ਵਰਕਸ਼ਲਪ,  ਡਮਜ਼ਟਸਗ ਪਪਜ਼ਟਸਗ,    ਸਲਈਕਲ ਸਟਲਰ ਅਤਰ ਮਦਰਸਮਤ,   ਹਲਰਡਵਰਅਰ ਅਤਰ ਪਪਟ, ਫ਼ਰਨਰਚਰ, 

ਪਲਲਈਵਦ ਵਡ,  ਇਨਵਰਟਰ ਬਮਟਰਰ, ਕਸਜ਼ਪਊਟਰ, ਲਮਪਟਲਪ, ਮਲਬਲਇਲ,    ਘੜਰਆਨ ਵਰਚਣ ਅਤਰ ਮਦਰਸਮਤ,   ਫ਼ਲਟਲਸਟਰਟ ਅਤਰ
 ਮਲਬਲਇਲ ਜ਼ਰਚਲਰਜ਼, ਆਰ.ਓ. ਫ਼ਜ਼ਰਵਜ, ਮਲਈਕਰਲਵਰਵ, ਐਐਲ.ਈ.ਡਰ., ਓਵਨ,       ਗਮਸ ਸਟਲਵ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਕਰਤਲ ਅਤਰ ਮਦਰਸਮਤ

    ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਦਦਕਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਸਲਮਵਲਰ,      ਬਦਵਧਵਲਰ ਅਤਰ ਸ਼ਦਵਕਰਵਲਰ ਨਰ ਸ ਸਵਰਰ 7  ਤਲ 11      ਵਜਰ ਤਵਕ ਖਲਲਲਣ ਦਰ ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ
ਹਲਵਰਗਰ।

  ਜ਼ਗਫ਼ਟ ਅਤਰ ਜ਼ਖਡਡਣਰ,  ਜ਼ਪਪਸਜ਼ਟਸਗ ਪਪਮਐਸ, ਕਵਪੜਰ, ਬਰਟ,  ਬਦਟਰਕ ਆਜ਼ਦ, ਕਲਸਮਮਜ਼ਟਕ,   ਖਰਡਲਨ ਦਲ ਸਮਲਨ, ਬਮਗ, ਡਰਲਈਕਲਰਨ, 
ਗਜ਼ਹਣਰ,  ਫ਼ਲਟਲ ਸਟਰਡਰਓ,   ਪਲਲਸਜ਼ਟਕ ਸਮਲਨ ਜ਼ਵਕਰਤਲ,        ਜਨਰਲ ਸਟਲਰ ਆਜ਼ਦ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਦਦਕਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਮਸਗਲਵਲਰ, 

     ਵਰਰਵਲਰ ਅਤਰ ਸ਼ਨਰਵਲਰ ਨਰ ਸ ਸਵਰਰ 7  ਤਲ 11      ਵਜਰ ਤਵਕ ਖਲਲਲਣ ਦਰ ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ ਹਲਵਰਗਰ।
   ਉਪਰਲਕਤ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸਮਲਰਨ,    ਹਜ਼ਲਮਤ ਦਰਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ ,    ਤਸਬਲਕਰ ਅਤਰ ਜ਼ਸਗਰਟ ਜ਼ਵਕਰਤਲ,  ਜ਼ਬਊਟਰ ਪਲਰਲਰ, ਆਈਲਮ ਐਟਸ

 ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਸਮਟਰ,    ਟਰਰਜ਼ਨਸਗ ਅਤਰ ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਸਮਟਰ,  ਜ਼ਸਨਰਮਲ ਹਲਲ, ਹਲਟਲ, ਜ਼ਜ਼ਸਮ,  ਸਪਲਰਟਸ ਕਸਪਲਮਕਸ,  ਸਜ਼ਵਜ਼ਮਸਗ ਪਰਲ, 
ਜ਼ਥਏਟਰ, ਬਲਰ,   ਸ਼ਰਲਬ ਦਰਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ,     ਆਡਰਟਲਰਰਅਮ ਅਤਰ ਕਲਈ ਵਰ ਧਲਰਜ਼ਮਕ, ਰਲਜਨਰਤਕ,   ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਅਤਰ ਜ਼ਵਵਜ਼ਦਅਕ

         ਇਕਵਠ ਤਰ ਲਗਲਈ ਗਈ ਪਲਬਸਦਰ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਦਰ ਤਰਲਲਨ ਜਲਰਰ ਰਹਰਗਰ।
                   ਸਪਰ ਥਲਰਰ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸਨਲਲਨ ਦਦਕਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਖਲਲਲਣ ਦਰ ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ ਜ਼ਦਵਤਰ ਗਈ ਹਮ ਉਐਥਰ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਰ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਈ

ਜਲਵਰ                  । ਇਸ ਲਈ ਦਦਕਲਨਲਨ ਦਰ ਬਲਹਰ ਢਦਕਵਹ ਦਰਰਰ ਤਰ ਘਰਰਰ ਬਣਲਏ ਜਲਣ ਤਲਨ ਜਲ ਇਕਵਠ ਨਲ ਹਲਵਰ। 50   ਫ਼ਰਸਦਰ ਸਟਲਫ਼
      ਨਲਲ ਹਰ ਦਦਕਲਨ ਦਲ ਕਸਮ ਚਲਲਇਆ ਜਲਵਰ  । ਮਲਸਕ,          ਹਮਡ ਵਲਸ਼ ਸਬਸਧਰ ਸਰਫ਼ਟਰ ਪਪਲਟਲਕਲਲ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਈ

ਜਲਵਰ                    । ਉਨਲਲਨ ਲਲਕਲਨ ਨਰ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਬਹਦਤ ਜ਼ਰਰਰਰ ਵਸਤਰਆਨ ਲਮਣ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਤਲ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਲਵਰ ਅਤਰ
                   ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਜ਼ਦਵਤਰਆਨ ਹਦਲਇਤਲਨ ਦਰ ਪਲਲਣ ਕਰਤਰ ਜਲਵਰ ਤਲਨ ਜਲ ਰਲ ਜ਼ਮਲ ਕਰ ਇਸ ਮਹਲਨਮਲਰਰ ਤਰ ਕਲਬਰ ਪਲਇਆ ਜਲ

ਸਕਰ।
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