
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

                  ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਚਲਲ ਚਲਆਆ ਤਲ ਨਲਜ਼ਲਆਆ ਦਟ ਸਫਲਈ ਦਲ ਕਸਮ ਬਰਸਲਤਲਆ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਮਮਕਸਮਲ ਕਰਨ ਦਲ ਆਦਲਸ਼

   ਸਫ਼ਲਈ ਕਲਰਜਲਆ ਦਟ ਐਸ.ਡਟ.    ਐਮਜ਼ ਖਮਦ ਕਰਨ ਜ਼ਨਗਰਲਨਟ

          ਸਸਭਲਵਵ ਹੜਲਲਆ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਅਤਲ ਸਬ ਡਵਟਜ਼ਨ ਪਵਧਰ '      ਤਲ ਸਥਲਪਤ ਕਟਤਲ ਜਲਣਗਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 02 ਜਰਨ

                    ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚਲ ਲਸਘਦਲ ਚਲਆਆ ਤਲ ਨਲਜ਼ਲਆਆ ਦਟ ਸਫ਼ਲਈ ਦਲ ਕਸਮ ਬਰਸਲਤਲਆ ਸ਼ਮਰਰ ਹਲਣ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਮਮਕਸਮਲ ਕਟਤਲ ਜਲਵਲ ਤਲਆ ਜਲ
            ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਬਰਸਲਤਟ ਸਟਜ਼ਨ ਦਦਰਲਨ ਬਰਸਲਤਟ ਪਲਣਟ ਦਟ ਆਸਲਨਟ ਨਲਲ ਜ਼ਨਕਲਸਟ ਹਲ ਸਕਲ    ।ਇਹ ਜ਼ਨਰਦਲਸ਼ ਜ਼ਡਪਟਟ

       ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਟਮਤਟ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਦਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਲ ਬਵਚਤ ਭਵਨ,           ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਲ ਸਸਭਲਵਟ ਹੜਲਆ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਟ ਕਲਰਜਲਆ ਦਲ
  ਨਰਟਖਣ ਲਈ ਵਵਖ-           ਵਵਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਆ ਦਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਦਟ ਸਵਦਟ ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਦਟ ਪਸਧਲਨਗਟ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਦਵਤਲ      । ਉਨਲਲਆ ਇਹ ਵਟ ਆਦਲਸ਼

                    ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਕ ਚਲਅ ਅਤਲ ਨਲਜ਼ਲਆਆ ਦਟ ਸਫਲਈ ਦਲ ਕਸਮ ਮਗਨਰਲਗਲ ਅਧਟਨ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵਲ ਤਲਆ ਜਲ ਲਲੜਵਸਦਲਆ ਨਰ ਸ ਵਵਧ ਤਲ ਵਵਧ
                 ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਸਕਲ। ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਲਲਕ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਰ ਸ ਇਹ ਵਟ ਹਦਲਇਤ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ

       ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚਲ ਲਸਘਦਟਆਆ ਪਸਮਮਵਖ ਤਲ ਜ਼ਲਸਕ ਸੜਕਲਆ '            ਤਲ ਬਣਲ ਹਲਏ ਪਮਲਲਆ ਤਲ ਪਮਲਟਆਆ ਦਟ ਸਫਲਈ ਵਟ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲ।

   ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਐਸ.ਡਟ.                ਐਮਜ਼ ਨਰ ਸ ਵਟ ਜ਼ਨਰਦਲਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਫਲਈ ਦਲ ਕਸਮ ਦਟ ਖਮਦ ਜ਼ਨਗਰਲਨਟ ਕਰਨ ਅਤਲ ਬਰਸਲਤ
  ਆਉਣ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ-      ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚਲ ਲਸਘਦਟਆਆ ਸਲਰਟਆਆ ਡਰਲਨਲਆ,           ਚਲਆਆ ਆਜ਼ਦ ਦਟ ਸਫਲਈ ਦਲ ਕਸਮ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਹਲ ਦਲ ਆਧਲਰ

'                ਤਲ ਮਮਕਸਮਲ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵਲ ਤਲਆ ਜਲ ਬਰਸਲਤ ਦਲ ਮਦਸਮ ਜ਼ਵਵਚ ਪਲਣਟ ਦਟ ਜ਼ਨਕਲਸਟ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਹਲ ਸਕਲ। 

          ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਸਬਸਧਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਰ ਸ ਸਸਭਲਵਟ ਹੜਲਲਆ ਦਲ ਮਵਦਲਨਜ਼ਰ ਲਲੜਵਦਲ ਸਮਲਨ, ਜ਼ਕਸ਼ਤਟਆਆ, ਚਵਪਰ,   ਲਲਈਫ ਜਜਕਟਲਆ , ਟਟਟ, 
ਬਲਆਸ,  ਪਦਲਟਥਟਨ ਸ਼ਟਟਲਆ,          ਤਰਪਲਲਲਆ ਅਤਲ ਸਰਚ ਲਲਈਟਲਆ ਦਲ ਪਸਬਸਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟ ਜ਼ਕਹਲ       । ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਮਰਲਕ ਸਪਲਲਈ

                   ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਲ ਵਟ ਅਣਸਮਖਲਵਵ ਘਟਨਲ ਮਦਕਲ ਖਲਣ ਪਟਣ ਦਲ ਸਮਲਨ ਦਲ ਪਸਬਸਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਲ। ਜ਼ਸਹਤ
                  ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਰ ਸ ਬਰਸਲਤ ਦਲ ਮਦਸਮ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਜ਼ਬਮਲਰਟਆਆ ਫਜਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਮਖ਼ਤਲ ਪਸਬਸਧ ਕਰਨ ਦਲ
  ਜ਼ਨਰਦਲਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਲ ਗਏ।

               ਸ਼ਸਟਮਤਟ ਜ਼ਗਵਲ ਨਲ ਹੜਲ ਆਉਣ ਦਟ ਸਜ਼ਥਤਟ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸਭਲਵਤ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਆ ਨਰ ਸ ਠਜ਼ਹਰਲਉਣ ਲਈ ਢਮਕਵਟਆਆ ਸਰਕਲਰਟ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡਸਗਲਆ
            ਦਟ ਅਗਲਤਲ ਹਟ ਪਛਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਲਕ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਹਲ       । ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲ

                 ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਬਰਸਲਤਟ ਪਲਣਟ ਦਲ ਜ਼ਨਕਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਰਮਕਲਵਟ ਪਲਉਣ ਵਲਲਲ ਦਰਖ਼ਤਲਆ ਸਬਸਧਟ ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਦਲ ਹਵਲ
     ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਲ। ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਐਸ.ਡਟ.ਐਮਜ਼, ਤਜ਼ਹਸਟਲਦਲਰ,        ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਮਰਲਕ ਅਤਲ ਸਪਲਲਈ ਕਸਟਰਲਲਰ ਅਤਲ ਜ਼ਸਹਤ
               ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਰ ਸ ਹੜਲ ਆਉਣ ਦਟ ਸਜ਼ਥਤਟ ਜ਼ਵਵਚ ਰਲਹਤ ਕਟਪ ਲਗਲਉਣ ਲਈ ਵਟ ਪਸਬਸਧ ਕਰਨ ਵਲਸਤਲ ਜ਼ਕਹਲ     । ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ

      ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਅਤਲ ਤਜ਼ਹਸਟਲ ਪਵਧਰ '        ਤਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਬਨਲਉਣ ਦਲ ਵਟ ਆਦਲਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਲ।

      ਮਜ਼ਟਸਗ ਜ਼ਵਵਚ ਵਧਟਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਨਮਜ਼ਪਸਤਲ ਜਦਹਲ,    ਵਧਟਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)  ਅਮਰਟਕ ਜ਼ਸਸਘ, 
ਐਸ.ਡਟ.ਐਮ.   ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਡਲ.  ਸਸਜਟਵ ਕਮਮਲਰ, ਐਸ.ਡਟ.ਐਮ.    ਅਮਲਲਹ ਆਨਸਦ ਸਲਗਰ ਸ਼ਰਮਲ, ਐਸ.ਡਟ.ਐਮ.  ਬਸਟ

  ਪਠਲਣਲ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਐਸ.ਡਟ.ਐਮ.   ਖਮਲਣਲ ਪਰਮਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)  ਜਸਪਸਟਤ ਜ਼ਸਸਘ,   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਲ
     ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ ਰਲਜਲਲ ਸਮਲਤ ਵਵਖ-      ਵਵਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਆ ਦਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ ਮਦਜਰਦ ਸਨ।

ਕਜਪਸ਼ਨ:      ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਟਮਤਟ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਦਰ ਜ਼ਗਵਲ,           ਬਵਚਤ ਭਵਨ ਜ਼ਵਖਲ ਬਰਸਲਤਟ ਮਦਸਮ ਦਦਰਲਨ ਸਸਭਲਵਟ ਹੜਲਲਆ ਤਲ ਬਚਲਅ
     ਸਬਸਧਟ ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਦਟ ਪਸਧਲਨਗਟ ਕਰਦਲ ਹਲਏ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1659/2020-DPRO Fatehgarh Sahib
I/30235/2020

1/3



   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

 ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ:       ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ 4061  ਸਸਪਲ ਲਏ 

3649   ਸਸਪਲ ਆਏ ਨਨਗਲਜ਼ਟਵ; 348   ਦਧ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ

   ਪਲਜ਼ਲਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ 64   ਜ਼ਵਅਕਤਧਆਆ ਜ਼ਵਵਚਚ 57     ਇਲਲਜ ਉਪਰਸਤ ਘਰਲਆ ਨਨ ਸ ਪਰਤਲ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 02 ਜਨਨ

'  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ:   ਪਸਜਲਬ ਫਲਈਟਸ ਕਲਰਲਨਲ'      ਤਜ਼ਹਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਚ ਕਲਰਲਨਲ '         ਤਲ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਪਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਕ ਕਰ
             ਕਲ ਕਸਮ ਕਧਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਨ ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ 4061     ਸਸਪਲ ਲਏ ਜਲ ਚਹਵਕਲ ਹਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਜ਼ਵਵਚਚ 3,649 

    ਨਨਗਲਜ਼ਟਵ ਆਏ ਹਨ ਤਲ 348    ਦਧ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ ਹਨ          । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਧਮਤਧ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਕਰ
        ਜ਼ਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ 64      ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਲਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਹਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਜ਼ਵਵਚਚ 57  ਜ਼ਵਅਕਤਧ

      ਇਲਲਜ ਉਪਰਸਤ ਘਰਲਆ ਨਨ ਸ ਪਰਤ ਚਹਵਕਲ ਹਨ।

                     ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਚ ਕਲਰਲਨਲ ਤਚ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਵਕ ਕਰ ਕਲ ਕਸਮ ਕਧਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ
ਹਨ          । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਤਚ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣ,           ਸਮਲਜਕ ਜ਼ਵਵਥ ਰਵਖਣ ਅਤਲ ਵਲਰ ਵਲਰ ਹਵਥ ਧਲਣ ਜਲਆ ਸਨਨਲਟਲਈਜ਼

     ਕਰਨ ਸਬਸਧਧ ਜ਼ਢਵਲ ਨਹਹ ਕਰਨਧ ਚਲਹਧਦਧ                । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਲਆ ਮਲਸਕ ਲਲਏ ਜਲਆ ਮਨਸਹ ਢਕਲ ਜ਼ਬਨਲਆ ਘਰਚ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਜਲਆ
             ਸਮਲਜਕ ਜ਼ਵਵਥ ਦਧ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਵਰਹਵਧ ਕਲਨਨ ਸਨ ਮਹਤਲਬਕ ਕਲਰਵਲਈ ਕਧਤਧ ਜਲ ਰਹਧ ਹਨ।

                  ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਧਲ ਕਧਤਧ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਚ ਜਲਰਧ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਧ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ
            ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਉਜ਼ਦਆਆ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਕਰਨ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਲਣ।

ਕਨਪਸ਼ਨ:-                ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸ਼ਧਮਤਧ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ ਲਏ ਸਸਪਲਲਆ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ।

- '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ:   ਪਸਜਲਬ ਫਲਈਟਸ ਕਲਰਲਨਲ'  ਦਲ ਲਲਗਲ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

 ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ:           ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਮਸ਼ਸ਼ਨ ਜ਼ਰਸ਼ਏ ਸਸਨਸ਼ਟਲਈਜ਼ਸ਼ਸ਼ਨ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਲਰਲਰ 'ਤਸ਼

               ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਕਮਲਜਸ਼ਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਦਸ਼ ਯਤਨਲਰ ਸਦਕਲ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਵਵਲਤ ਆਧਮਜ਼ਨਕ ਸਸਨਸ਼ਟਲਈਜ਼ਸ਼ਸ਼ਨ ਮਸ਼ਸ਼ਨ ਨਲਲ
   ਕਸ਼ਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਸ

  ਜ਼ਡਸਇਨਫਸਕਟਰ ਦਲ ਜ਼ਛੜਕਲਅ

       ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਸ਼ ਸਲਵਧਲਨਸ਼ਆਰ ਵਰਤਣ ਦਸ਼ ਅਪਸ਼ਲ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 02 ਜਜਨ

                  ਮਮਵਖ ਮਸਤਰਸ਼ ਕਸਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਸ਼ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਸ਼ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਜ ਸ ਮਲਤ ਦਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ਮਰਜ
 ਕਸ਼ਤਸ਼ '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ:   ਪਸਜਲਬ ਫਲਈਟਸ ਕਲਰਲਨਲ'      ਤਜ਼ਹਤ ਹਲਕਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਵਖ ਵਵਖ-    ਵਵਖ ਥਲਈ ਜ਼ਡਸਇਨਫਸਕਟਰ ਦਲ

                   ਜ਼ਛੜਕਲਅ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਸ ਅਤਸ਼ ਨਲਲ ਹਸ਼ ਲਲਕਲਰ ਨਜ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਸ਼ ਸਲਵਧਲਨਸ਼ਆਰ ਦਸ਼ ਪਲਲਣਲ ਪਪਤਸ਼ ਲਗਲਤਲਰ
    ਜਲਗਰਜਕ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਸ         । ਇਨਲਲਰ ਜ਼ਵਚਲਰਲਰ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਸ.     ਕਮਲਜਸ਼ਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ

             ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਵਕ ਕਰ ਕਸ਼ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ ਲੜ ਰਹਸ਼ ਹਸ         । ਇਸਸ਼ ਤਜ਼ਹਤ ਹਸ਼ ਟਰਵਕ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਫਵਟ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼
        ਸਸਨਸ਼ਟਲਈਜ਼ਸ਼ਸ਼ਨ ਮਸ਼ਸ਼ਨ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਨਜ ਸ ਜ਼ਦਵਤਸ਼ ਗਈ ਹਸ,            ਜ਼ਜਸ ਦਸ਼ ਵਰਤਤ ਨਲਲ ਵਵਧ ਤਤ ਵਵਧ ਇਲਲਕਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਘਵਟ ਸਮਮ

       ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਡਸਇਨਫਸਕਟਰ ਦਲ ਜ਼ਛੜਕਲਅ ਕਸ਼ਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਸ।

ਸ.     ਨਲਗਰਲ ਨਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ                 ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਲਫ਼ ਸਫ਼ਲਈ ਦਲ ਵਸ਼ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲ
 ਜ਼ਰਹਲ ਹਸ                    । ਉਨਲਲਰ ਨਸ਼ ਲਲਕਲਰ ਨਜ ਸ ਅਪਸ਼ਲ ਕਸ਼ਤਸ਼ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਪਜਰਸ਼ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਸ਼ ਕਲਰਜ ਕਰ ਰਹਸ਼

                    ਹਸ ਪਰ ਜ਼ਕਸਸ਼ ਵਸ਼ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਦਸ਼ ਕਲਮਯਲਬਸ਼ ਲਈ ਲਲਕਲਰ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਲਲਜ਼ਮਸ਼ ਹਸ। ਇਸ ਲਈ ਲਲਕ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਸ਼ ਪਸਜਲਬ
               ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਜਲਰਸ਼ ਹਦਲਇਤਲਰ ਦਸ਼ ਪਲਲਣਲ ਯਕਸ਼ਨਸ਼ ਬਣਲਉਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਜ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਸ਼ਣ।
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