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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
ADC Aashika Jain launches SBI mobile ATM van to provide doorstep cash facility  
 
S. A. S. Nagar, May 20: 
 
With a view to provide banking services to the people at their doorsteps during COVID-19 lockdown, 
the Additional Deputy Commissioner Mrs. Aashika Jain late Tuesday evening, launched the mobile 
ATM van facility of the State Bank of India (SBI) from the District Administrative Complex. 
 
The ATM is van is fitted with YONO cash facility and by making use of it, the people can withdraw 
cash using cashless technique. This would prove to be very useful in reducing the spread of 
infection in the wake of corona virus.  
 
On Wednesday, the mobile ATM van would go to Highland Marg, Nabha-Bhabat Road, Zirakpur.  
 
Among others present on the occasion included DGM (B&O) Mr. Sukhbir Singh Birdi, Regional 
Manager Mr. Sumit Roy and Liaison Officer Mr. Ram Sarup. 
 

-- 
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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

  
District Administration launches helpline for counseling & psychological support to people in 

isolation & quarantine  

  
  

S. A. S. Nagar, May 20: 
  
The District Administration in collaboration with the IMA, Mohali, has launched helpline for 

providing counselling and psychological support to the people in isolation and quarantine.  

  
Disclosing this here today, the DC Girish Dayalan said that the main aim of the initiative is to 

ensure that the people share their emotions, concerns such as feeling anxiety, depression,and 

sadness with the leading doctors and field experts. 

  
Divulging more, he added that the people can share their feelings with volunteering doctors such 

as Dr. B. K. Waraich, Dr. Harjeet Singh, Dr. Devinder Pal Singh, Dr. Satinder Kaur Cheema, Dr. 

Komaldeep Kaur, Dr. Prannav Gulati, Dr. Sunil Sharma and Dr. Manisha Gopal on the helpline 

numbers 01723509784 and 01723509783 between 10 am - 5 pm from Monday to Sunday. 
  



In case the people living in isolation or quarantine require emergency medical aid with regard to 

the above mentioned situations, then the same would be provided through local health workers 

by the nodal officer. 

-- 
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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

 

Subsidy worth Rs. 140.40 lakh released to poor people of SC category  

 

S. A. S. Nagar, May 20: 

 

The Punjab Scheduled Castes Land Development and Financial Corporation has released subsidy 

to the tune of Rs. 140.40 lakh for the poor people of the SC category as part of the efforts to help 

them in the wake of corona virus crisis.  

 

Disclosing this, the Chairman of the Corporation Engineer Mohan Lal Sood said that the corona 

virus crisis has adversely affected the livelihood of the people from poor families. Hence, the 

subsidy of Rs. 140.40 lakh has been given as per the directions of the Chief Minister Captain 

Amarinder Singh to enable the 1404 poor people belonging to the SC category to set up their 

own ventures under the bank tie up scheme. 

 

The District Managers have been directed to credit this subsidy into the accounts of the 

beneficiaries. These people would in a matter of few days get the loan of Rs. 8-9 Crore from the 

banks. 

 

He also said that the remaining loans worth Rs. 323.91 lakh which were stuck owing to the 

lockdown, would also be distributed soon. The corporation has also disbursed during the year 

2019-20, loans worth Rs. 911.33 lakh to the beneficiaries.  

 

The Chairman appreciated the officers and employees of the corporation especially District 

Manager, S. A. S. Nagar Mr. Avtar Singh Rao for working tirelessly for the sake of poor people 

during corona virus crisis.  

-- 
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District Public Relations Office, S.A.S. Nagar 
 
Another train carries 1560 migrants to Katihar in Bihar from Mohali Railway Station  
 
 
S.A.S. Nagar, May 20: 
 
Another special train today left the Mohali Railway Station at 1 pm,  carrying a total of 1560 migrant 
workers to Katihar in Bihar. 
 
The District Administration ensured that the migrant workers were provided with the Food, Water 
and Biscuits besides carrying out thorough screening in accordance with the revised guidelines of 
the Union Ministry of Home Affairs.  



 
The migrant population going back to their native places especially the women and the people in 
their old age expressed deepest gratitude to the District Administration for providing them every 
facility and making elaborate preparations for their journey back home. 

-- 

I/26191/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ... ਨਯ 

ਡੀੀ ਆਜ਼ਿਏਾ ਜੈਨ ਨੇ ਯ-ਯ ਨਏਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ਫੀਆਈ ਭਫਾਈਰ ਟੀਭ ਵੈਨ ਦੀ 
ਏੀਤੀ ਼ਿ਼ੁਯੂਆਤ  

   ਨਯ, 20 ਭਈ: 

ਏਜਵਡ-19 ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਦਯਾਨ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਯਵਾ਼ਿੇ 'ਤੇ ਫੈਂਜਏੰ ੇਵਾਵਾਂ ਭ਼ੁਸੱਈਆ ਏਯਾਉਣ ਦੇ ਭੱਦੇਨ਼ਿਯ ਵਧੀਏ 

ਜਡਟੀ ਏਜਭ਼ਿਨਯ ਰੀਭਤੀ ਆਜ਼ਿਏਾ ਜੈਨ ਨੇ ਭੰਰਵਾਯ ਦੇਯ ਼ਿਾਭ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫੰਧਏੀ ਏੰਰੈਏ ਤੋਂ ਟੇਟ ਫੈਂਏ ਆਫ਼ 

ਇੰਡੀਆ (ਫੀਆਈ) ਦੀ ਭਫਾਈਰ ਟੀਭ ਵੈਨ ਦੀ ਼ਿ਼ੁਯੂਆਤ ਏੀਤੀ। 

ਟੀਭ ਵੈਨ ਨੰੂ ਮਨੋ ਏੈ਼ਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾਰ ਰਾਇਆ ਜਆ ਸੈ ਅਤੇ ਇ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਏੇ, ਰਏ ਏੈ਼ਿਰੈ ਤਏਨੀਏ 

ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਏੇ ਨਏਦੀ ਏਢਵਾ ਏਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਏਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੇ ਭੱਦੇਨ਼ਿਯ ਰਾ ਦੇ ਪੈਰਣ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਰਈ 

ਫਸ਼ੁਤ ਰਾਬਏਾਯੀ ਜੱਧ ਸਵੇਾ। 

ਫ਼ੁੱ ਧਵਾਯ ਨੰੂ ਭਫਾਈਰ ਟੀਭ ਵੈਨ ਸਾਈਰੈਂਡ ਭਾਯ, ਨਾਬਾ -ਬਫਾਤ ਯਡ, ਼ਿੀਯਏ਼ੁਯ ਜਾੀ। 

ਇ ਭਏੇ ਸਯਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਡੀਜੀਭ (ਫੀ ਡਂ ) ਰੀ ਼ੁਐਫੀਯ ਜੰ ਜਫਯਦੀ, ਐੇਤਯੀ ਭੈਨੇਜਯ ਰੀ ਼ੁਜਭਤ ਯਾ ਅਤੇ 

ੰਯਏ ਅਜਧਏਾਯੀ ਰੀ ਯਾਭ ਯੂ ਵੀ ਼ਿਾਭਰ ਨ। 

-- 

I/26406/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ... ਨਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰ਼ਿਾਨ ਨੇ ਆਈਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏ਼ੁਆਯੰਟੀਨ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਏਾਉਂਜਰੰ ਅਤੇ ਭਨੋਜਵਜਆਨਏ ਸਾਇਤਾ ਦੇਣ ਰਈ 

ਸੈਰਰਾਈਨ ਦੀ ਏੀਤੀ ਼ਿ਼ੁਯੂਆਤ  

   ਨਯ, 20 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰ਼ਿਾਨ ਨੇ ਆਈਭ, ਭ਼ੁਸਾਰੀ ਦੇ ਜਸਮ ਨਾਰ ਆਈਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏ਼ੁਆਯੰਟੀਨ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਏਾਉਂਜਰੰ ਅਤੇ 

ਭਨੋਜਵਜਆਨਏ ਸਾਇਤਾ ਦੇਣ ਰਈ ਸੈਰਰਾਈਨ ਦੀ ਼ਿ਼ੁਯੂਆਤ ਏੀਤੀ ਸੈ। 

ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀੀ ਰੀ ਜਯੀ਼ਿ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਏਸਾ ਜਏ ਇ ਜਸਰਏਦਭੀ ਦਾ ਭ਼ੁੱ ਐ ਉਦੇ਼ਿ ਇਸ 

ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਸੈ ਜਏ ਰਏ ਆਣੀਆਂ ਬਾਵਨਾਵਾਂ, ਜ ੰਤਾਵਾਂ, ਉਦਾੀ ਅਤੇ ਜਡਯੈਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰਭ਼ੁੱ ਐ ਡਾਏਟਯਾਂ ਅਤੇ 

ਪੀਰਡ ਭਾਸਯਾਂ ਨਾਰ ਾਂਝਾ ਏਯਨ। 

ਵਧੇਯੇ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਏਸਾ ਜਏ ਰਏ ਵੈ-ੇਵੀ ਡਾਏਟਯਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਏ ਡਾ. ਫੀ ਏੇ ਵੜੈ , ਡਾ. ਸਯਜੀਤ ਜੰ, 

ਡਾ. ਦਜਵੰਦਯਾਰ ਜੰ, ਡਾ. ਜਤੰਦਯ ਏਯ  ੀਭਾ, ਡਾ. ਏਭਰਦੀ ਏਯ, ਡਾ. ਰਣਵ ਼ੁਰਾਟੀ, ਡਾ. ਼ੁਨੀਰ ਼ਿਯਭਾ ਅਤੇ 



ਡਾ. ਭਨੀ਼ਿਾ ਾਰ ਨਾਰ ਸੈਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 0172 3509784 ਅਤੇ 0172 3509783 ‘ਤੇ ਭਵਾਯ ਤੋਂ ਤਵਾਯ 

ਵੇਯੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 5 ਵਜ ੇਦੇ ਜਵ ਏਾਯ ਆਣੀਆਂ ਬਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਾਂਝਾ ਏਯ ਏਦੇ ਸਨ। 

ਜੇਏਯ ਆਈਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਏ਼ੁਆਯੰਟੀਨ ਜਵ  ਯਜਸ ਯਸੇ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਉਯਏਤ ਜ਼ਿਏਯ ਏੀਤੀਆਂ ਜਥਤੀਆਂ ਦੇ ੰਫੰਧ ਜਵ  

ਭਯਜੈਂੀ ਡਾਏਟਯੀ ਸਾਇਤਾ ਦੀ ਰੜ ੈਂਦੀ ਸੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੋਡਰ ਅਜਧਏਾਯੀ ਵੱਰੋਂ ਥਾਨਏ ਜਸਤ ਏਯਭ ਾਯੀਆਂ 

ਦ਼ੁਆਯਾ ਭ਼ੁਸੱਈਆ ਏੀਤੀ ਜਾਵੇੀ।  

-- 

I/26447/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ... ਨਯ 

ਏਜਵਡ-19 ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ  ਉਬਯਨ ਰਈ ਅਨ਼ੁੂਜ ਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਯੀਫ ਰਏਾਂ ਨੰੂ 140.40 ਰੱਐ ਦੀ ਫਜਡੀ ਜਾਯੀ  
ੰਜਾਫ ਅਨ਼ੁੂਜ ਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਏਾ ਅਤੇ ਜਵੱਤ ਏਾਯਯੇ਼ਿਨ ਦੀ ਜਸਰ ਏਦਭੀ ਰਾਏਡਾਊਨ ਏਾਯਨ ਪੀ ਏਯਜ਼ਿਆਂ 

ਦੀ ਯਜਸੰਦੀ ਯਏਭ 323.91 ਰੱਐ ਵੰਡਣ ਦੀ ਏਾਯਵਾਈ ਆਯੰਬ 

... ਨਯ, 19 ਭਈ 

ੰਜਾਫ ਅਨ਼ੁੂਜ ਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਵਏਾ ਅਤੇ ਜਵੱਤ ਏਾਯਯੇ਼ਿਨ ਨੇ ਅਨ਼ੁੂਜ ਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਯੀਫ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਏਜਵਡ-19 

ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਉਬਾਯਨ ਰਈ 140.40 ਰੱਐ ਦੀ ਫਜਡੀ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਸੈ। ਇ ਫਾਯੇ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆ 

ਏਾਯਯੇ਼ਿਨ ਦੇ  ੇਅਯਭੈਨ, ਇੰਜ. ਭਸਨ ਰਾਰ ੂਦ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਏ ਏਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦਯਾਨ ਾਯੇ ੰਾਯ 

ਜਵ  ਆਯਜਥਏ ਤਯ ‘ਤੇ ਫਸ਼ੁਤ ਸੀ ਨਏਾਯਤਭਏ ਰਬਾਵ ਜਆ ਸੈ। ਜਜ ਏਾਯਨ ਫਸ਼ੁਤ ਾਯੇ ਰਏਾਂ ਦੇ ਯ਼ੁਜਾਯ ਐ਼ੁ  

ਸਨ ਅਤੇ ਯੀਫ ਜਯਵਾਯਾਂ ਦੀ ਯ਼ਿੀ ਯਟੀ ‘ਤੇ ਫਸ਼ੁਤ ਫ਼ੁਯਾ ਰਬਾਵ ਜਆ ਸੈ। ਯ ੰਜਾਫ ਦੇ ਭ਼ੁੱ ਐ ਭੰਤਯੀ ਏੈਟਨ 

ਅਭਜਯੰਦਯ ਜੰ ਵਰੋਂ ਰਾਤ ਜਦ਼ਿਾ ਜਨਯਦੇ਼ਿਾਂ 'ਤੇ ਏਾਯਵਾਈ ਏਯਜਦਆ ਅਨ਼ੁੂਜ ਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਯੀਫ ਜਯਵਾਯਾਂ ਨੰੂ 

ਆੋਂ ਆਣਾ ਯ਼ੁਜਾਯ ਥਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਫੈਂਏ ਟਾਈ ਅ ਏੀਭ ਤਜਸਤ 1404 ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਆਣਾ 
ਯ਼ੁਜਾਯ ਥਾਤ ਏਯਨ ਰਈ 140.40 ਰੱਐ ਯ਼ੁ ਦੀ ਫਜਡੀ ਜਾਯੀ ਏਯ ਜਦੱਤੀ ਈ ਸੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਆ ਜਏ ਜਜਰਾ 
ਭੈਨੇਜਯਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਫਜਡੀ ਫੰਧਤ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦੇ ਐਾਤੇ ਜਵ  ਾਉਣ ਰਈ ਜਨਯਦੇ਼ਿ ਜਾਯੀ ਏਯ ਜਦੱਤੇ  ਸਨ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਰੇ ਏ਼ੁਝ ਜਦਨਾਂ ਜਵ  ਆੋਂ ਆਣਾ ਜਫਜਨ ਼ਿ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਰਈ ਰੱਬੱ 8 ਤੋਂ 9 ਏਯੜ 

ਯ਼ੁ ਦਾ ਏਯ਼ਿਾ ਫੈਂਏਾਂ ਦ਼ੁਆਯਾ ਰਾਤ ਸ ਜਾਵੇਾ। ਰੀ ੂਦ ਨੇ ਏਾਯਯੇ਼ਿਨ ਦੀ ਇ ਜਸਰ ਏਦਭੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦੇ ਇ 

ਜਬਆਨਏ ਭੇਂ ਜਵੱ  ਇੱਏ ਫਸ਼ੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਸਤ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਏਾਯਵਾਈ ਦੱਜਆ ਸੈ।  
ਇੰਜ. ਭਸਨ ਰਾਰ ੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੀ ਦੱਜਆ ਜਏ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਏਾਯਯੇ਼ਿਨ ਵਰੋਂ ਆਣੀਆਂ ਸਯ ਏੀਭਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ 
ਾਰ 2019-20 ਦਯਾਨ 1235.24 ਰੱਐ ਯ਼ੁ ਦੇ ਏਯਜੇ ਭਨ਼ਿੂਯ ਏੀਤੇ  ਨ ਜਜਨਾਂ ਜਵ ੋਂ 911.33 ਰੱਐ ਯ਼ੁ ਦੇ 

ਏਯਜੇ ਫੰਧਤ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਵੰਡੇ ਜਾ  ਼ੁੱ ਏੇ ਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਏਸਾ ਜਏ ਭਾਯ  ਭਸੀਨੇ ਜਵੱ  ਏਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੇ ਏਾਯਨ 

ਰੱੇ ਰਾਏਡਾਊਨ ‘ਤੇ ਏਯਜਪਊ ਏਾਯਨ ਜਜਸੜੇ ਏਯ਼ਿੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਯਜਸ  ਨ ਸ਼ੁਣ ਜਰਦੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਏਸਾ ਜਏ 

ਏਾਯਯੇਨ ਵਰੋਂ ਜਰਦੀ ਸੀ ਫਾਏੀ ਯਜਸੰਦੇ 323.91 ਰੱਐ ਯ਼ੁ ਦੇ ਏਯਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇੀ ਏਯਨ ਦੀ ਏਾਯਵਾਈ 

ਆਯੰਬ ਏਯ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇੀ।  ੇਅਯਭੈਨ ਵਰੋਂ ਏਾਯਯੇ਼ਿਨ ਦੇ ਭੂਸ ਅਜਧਏਾਯੀਆਂ ਅਤੇ ਏਯਭ ਾਯੀਆਂ ਵਰੋਂ ਜਭਸਨਤ 



ਅਤੇ ਰਨ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦੀ ਬਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਯਾਸਨਾ ਏੀਤੀ ਈ ਜਜ ਏਾਯਨ ਏਯਨਾ ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦੇ ਦਯਾਨ ਵੀ 
ਏਾਯਯੇਨ ਦੇ ਭ਼ੁੱ  ੇ ਟਾਪ ਵਰੋਂ ਯਏਾਯ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨ਼ੁਾਯ ਫੀਭਾਯੀ ਤੋਂ ਇਸਜਤਆਤ ਵਯਤਦੇ ਸ ਐੇ 

ਭੇਂ ਜਵ  ਵੀ ਏਯਨਾ ਮਜਧਆਂ ਵਾਂ ਏੰਭ ਏੀਤਾ ਤੇ ਆਣੀ ਇੱਏ ਜਦਨ ਦੀ ਤਨਐਾਸ ਵੀ ਭ਼ੁੱ ਐ ਭੰਤਯੀ ਪੰਡ ਜਵੱ  ਾਈ। 
ਜਜਰਹਾ ਭੈਨੇਜਯ ਰੀ ਅਵਤਾਯ ਜੰ ਯਾ .. ਨਯ (ਭਸਾਰੀ) ਨੇ ਇਸਨਾਂ ਏੀਭਾਂ ਨੰੂ ਜਯੂਯਤਭੰਦਾਂ ਤੱਏ 

ਸ਼ੁੰ  ਾਉਣ ਦਾ ਜਨ ਾ ਜਰਆ। 

 

 

 

 

-- 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ... ਨਯ 

ਇਏ ਸਯ ਯੇਰੱਡੀ ਭ਼ੁਸਾਰੀ ਯੇਰਵੇ ਟੇ਼ਿਨ ਤੋਂ 1560 ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਰੈ ਏੇ ਜਫਸਾਯ ਦੇ ਏਜਟਸਾਯ ਰਈ ਸਈ ਯਵਾਨਾ  
..ੱ. ਨਯ, 20 ਭਈ: 

ਇਏ ਸਯ ਜਵ਼ੇਿ਼ਿ ਯੇਰੱਡੀ ਅੱਜ ਭ਼ੁਸਾਰੀ ਯੇਰਵੇ ਟੇ਼ਿਨ ਤੋਂ ਦ਼ੁਜਸਯ 1 ਵਜ ੇਯਵਾਨਾ ਸਈ, ਜਜ ਜਵ  ਏ਼ੁੱ ਰ 1560 

ਰਵਾੀ ਏਾਜਭਆਂ ਨੰੂ ਜਫਸਾਯ ਦੇ ਏਜਟਸਾਯ ਰਈ ਬੇਜਜਆ ਜਆ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰ਼ਿਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਸੈ ਜਏ ਯਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਬਜਨ, ਾਣੀ ਅਤੇ ਜਫਏ਼ੁਟ ਭ਼ੁਸੱਈਆ 

ਏਯਾਉਣ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਏੇਂਦਯੀ ਰਜਸ ਭੰਤਯਾਰੇ ਦੇ ਧੇ ਜਦ਼ਿਾ-ਜਨਯਦੇ਼ਿਾਂ ਅਨ਼ੁਾਯ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ੂਯੀ ਜਾਂ  ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ 
ਸੈ। 

ਆਣ ੇਜੱਦੀ ਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾ ਜਾ ਯਸੇ ਰਵਾੀਆਂ, ਖਾਏਯ ਭਜਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ੁਯਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰ਼ਿਾਨ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਸਯ ਸੂਰਤ ਭ਼ੁਸੱਈਆ ਏਯਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯ ਵਾੀ ਦੀ ਜਵਥਾਯੂਯਵਏ ਜਤਆਯੀ ਏਯਨ ਰਈ ਤਜਸ ਜਦਰੋਂ  
ਧੰਨਵਾਦ ਏੀਤਾ। 

-- 


