
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

          ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਜ਼ਬਆਆ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਆਪਣਣ ਜਲਣਕਲਰਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਸ ਸ ਦਲਣ:  ਜ਼ਡਪਟਣ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
 *          ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਅਜ਼ਜਹਣ ਜਲਣਕਲਰਣ ਸਲਆਝਣ ਕਰਨਲ ਲਲਜ਼ਮਣ
 * ਜ਼ਪਸਡਲਆ/           ਸ਼ਜ਼ਹਰਲਆ ਦਲ ਮਲਹਤਬਰ ਵਣ ਅਜ਼ਜਹਲ ਜ਼ਵਅਕਤਣਆਆ ਬਲਰਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਲਲ ਕਰਨ ਰਲਬਤਲ

ਬਰਨਲਲਲ, 5 ਜਸਨ
              ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਸਸਕਟ ਦਦਰਲਨ ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਜ਼ਬਆਆ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਪਰਵਲਸਣ
          ਮਜ਼ਦਸਰ ਜਲਆ ਹਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਸ ਸ ਆਪਣਣ ਜਲਣਕਲਰਣ ਲਲਜ਼ਮਣ ਦਲਣ।

                  ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਣ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਣ ਤਲਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਸਲਕਲ ਨਲ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
   ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਬਰਨਲਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ 19              ਜ਼ਵਰਰਰਧ ਹਰ ਸਸਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਅਤਲ ਬਲਹਰਤ
      ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਵਣ ਆਪਣਲ ਬਣਦਲ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਨਭਲਉਣ।

               ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜਲ ਵਣ ਜ਼ਵਅਕਤਣ ਜਲਆ ਪਰਵਲਸਣ ਮਜ਼ਦਸਰ ਬਲਹਰਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਆ ਰਹਲ ਹਨ, 
    ’             ਉਹ ਪਜ਼ਹਲ ਦਲ ਆਧਲਰ ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਬਣਲਉਣ ਅਤਲ ਆਪਣਲ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਣ ਦਲਣ ਤਲਆ

  ਜਲ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵÎ          ਭਲਗ ਵਰਲਤ ਉਨਲਲਆ ਨਸ ਸ ਜ਼ਰਸਰਣ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਲਸ਼ ਜ਼ਦਰਤਲ ਜਲ ਸਕਣ      । ਉਨਲਲਆ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
    ’      ’       ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਰਲਤ ਆਪਣਲ ਪਰਧਰ ਤਲ ਤਲਆ ਬਲਹਰਤ ਆਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਤਲ ਨਜ਼ਰ ਰਰਖਣ ਹਣ ਜਲ ਰਹਣ ਹਹ,    ਪਰ ਲਲਕ ਵਣ
  ਆਪਣਲ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਨਭਲਉਣ            । ਉਨਲਲਆ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਣ ਜਲਣਕਲਰਣ ਲਰਕਲਉਣ ਨਲਲ ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤਣ ਦਲ
  ਆਪਣਲ ਹਣ ਨਹਹ,            ਬਲਜ਼ਕ ਪਸਰਲ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਤਲ ਹਲਰ ਕਈ ਜ਼ਵਅਕਤਣਆਆ ਦਲ ਨਰਕਸਲਨ ਹਲ ਸਕਦਲ ਹਹ   । ਇਸ ਲਈ

             ਬਲਹਰਤ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਜ਼ਬਨਲਆ ਜ਼ਕਸਲ ਡਰ ਜਲਆ ਜ਼ਝਜਕ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਸ ਸ ਸਸਜ਼ਚਤ ਕਰਨ।
          ਉਨਲਲਆ ਸ਼ਜ਼ਹਰਲਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਮਉਜ਼ਸਪਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਣਆਆ,   ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਜ਼ਵਚ ਸਰਪਸਚਲਆ,     ਨਸਬਰਦਲਰਲਆ ਤਲ ਹਲਰ ਮਲਹਤਬਰ

             ’   ਜ਼ਵਅਕਤਣਆਆ ਨਸ ਸ ਬਲਹਰਤ ਆਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਦਣ ਜਲਣਕਲਰਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਸ ਸ ਪਜ਼ਹਲ ਦਲ ਆਧਲਰ ਤਲ ਦਲਣ
 ਲਈ ਆਜ਼ਖਆ              । ਉਨਲਲਆ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਲ ਜ਼ਵਅਕਤਣਆਆ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਰਧਰਣ ਕਸਟਰਲਲ ਰਸਮ ਦਲ
 ਨਸਬਰ 01679-230032    ਜਲਆ ਵਟਸਐਪ ਨਸਬਰ 99152-74032  ਜਲਆ 75280-34032 ’   ਤਲ ਜ਼ਦਰਤਣ

  ਜਲ ਸਕਦਣ ਹਹ           । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਸਮ ਨਸਬਰ 01679-234777, 98721-
95649, 76528-95649,  99153-05649 ’     ਤਲ ਜ਼ਦਰਤਣ ਜਲ ਸਕਦਣ ਹਹ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
   ’  ‘  ’    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਚ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਜਲਗਰਰਕਤਲ ਗਤਤਜ਼ਵਧਤਆਆ ਜਲਰਤ
 *         ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣ ਦਲ ਸਸਦਲ

ਬਰਨਲਲਲ, 5 ਜਰਨ
       ‘  ’     ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਸਲਤ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਰਰਸਧ ਜ਼ਵਸਢਤ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਮਰਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਤ

          ਤਤਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਰਲਕਲ ਦਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲਆ ਅਤਤ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.     ਗਰਜ਼ਰਸਦਰਬਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਤ ਅਗਵਲਈ
           ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਮਲਸ ਮਤਡਤਆ ਜ਼ਵਸਗ ਵਸਲਤ ਜਲਗਰਰਕਤਲ ਗਤਤਜ਼ਵਧਤਆਆ ਜਲਰਤ ਹਨ।
               ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਡਪਟਤ ਮਲਸ ਮਤਡਤਆ ਅਫਸਰ ਕਰਲਦਤਪ ਜ਼ਸਸਘ ਦਤ ਟਤਮ ਵਸਲਤ ਬਰਨਲਲਲ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਪਸਖਲ

ਕਕਚਤਆਆ, ਤਪਲ,     ‘  ’      ਸ਼ਜ਼ਹਣਲ ਅਤਤ ਭਦਦੜ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਜਲਗਰਰਕ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ।
               ਇਸ ਮਦਕਤ ਕਰਲਦਤਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਦਲ ਮਕਸਦ ਲਲੜੜਦਤਆਆ ਸਲਵਧਲਨਤਆਆ ਵਰਤ ਕਤ

  ’      ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਸਰ ਤਤ ਪਰਰਤ ਤਰਲਲਆ ਫਜ਼ਤਹ ਪਲਉਣਲ ਹਹ         ’   । ਇਸ ਵਲਸਤਤ ਜ਼ਰਰਰਤ ਹਹ ਜ਼ਕ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਆ ਤਤ ਜਲਆਦਤ
                ਸਮਮ ਮਲਸਕ ਜ਼ਰਰਰ ਪਲਇਆ ਜਲਵਤ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਆਪਣਤ ਹਸਥਲਆ ਦਤ ਸਫਲਈ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਰਸਜ਼ਖਆ

                 ਜਲਵਤ। ਆਪਣਤ ਹਸਸਥ ਸਲਬਣ ਪਲਣਤ ਨਲਲ ਧਲਤਤ ਜਲਣ ਜਲਆ ਸਹਨਤਟਲਈਜ਼ ਕਤਤਤ ਜਲਣ । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਤ
            ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤ ਕਤ ਹਤ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਕਤਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ।  

                 ਇਸ ਮਦਕਤ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਇਹ ਵਤ ਅਪਤਲ ਕਤਤਤ ਗਈ ਜ਼ਕ ਜਤਕਰ ਕਲਈ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਬਲਹਰਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਚ ਦਲਖਲ ਹਰਸਦਲ
                   ਹਹ ਤਲਆ ਉਹ ਆਪਣਤ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਜਲਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਰਰਰ ਦਤਵਤ ਤਲਆ ਜਲ ਉਸ ਨਰ ਸ ਘਰ ਜ਼ਵਚ

   ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਰਸਜ਼ਖਆ ਜਲ ਸਕਤ।
     ਇਸ ਮਦਕਤ ਜ਼ਸਹਤ ਕਰਮਚਲਰਤ ਸਰਲਸਖਣ ਜ਼ਸਸਘ,      ਗਰਰਤਤਜ ਜ਼ਸਸਘ ਧਲਲਤਵਲਲ ਆਜ਼ਦ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
 
--------   ਵਸਡਡ ਜਲ ਹਜ਼ਰਆਲਡਆਆ--------

      ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡ ਕਵਟਟ ਜ਼ਵਚ 500    ਪਪਦਦ ਲਲਉਣ ਦਡ ਸ਼ਸ਼ਰਟਆਤ
 *        ਕਵਟਟ ਸਕਟਲ ਜ਼ਵਚ ਪਪਦਲ ਲਲ ਕਦ ਕਡਤਲ ਆਗਲਜ਼
*          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਡਆਆ ਨਟ ਸ ਹਜ਼ਰਆਵਲ ਮਸ਼ਜ਼ਹਸਮ ਨਟ ਸ ਹਸ਼ਲਲਰਲ ਦਦਣ ਦਲ ਸਵਦਲ

ਬਰਨਲਲਲ/ਧਨਪਲਲ, 5 ਜਟਨ
              ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਵਲਤਲਵਰਨ ਜ਼ਦਵਸ ਮਪਕਦ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਸਡ ਤਦਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਟਲਕਲ ਵਵਲਲ ਸਰਕਲਰਡ

       ਸਡਨਡਅਰ ਸਸਕਸਡਰਡ ਸਕਟਲ ਕਵਟਟ ਜ਼ਵਖਦ ਪਪਦਲ ਲਲਇਆ ਜ਼ਗਆ।
               ਇਸ ਮਪਕਦ ਉਨਲਲਆ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਵਲਤਲਵਰਨ ਜ਼ਵਚ ਆ ਰਹਡਆਆ ਤਬਦਡਲਡਆਆ ਨਟ ਸ ਦਦਖਜ਼ਦਆਆ ਅਵਜ ਸਸ਼ਚਦਤ ਹਲਣ

   ਦਡ ਵਵਡਡ ਲਲੜ ਹਸ                । ।ਵਲਤਲਵਰਨ ਸਸਤਸ਼ਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰਟਰਡ ਹਸ ਜ਼ਕ ਵਵਧ ਤਲ ਵਵਧ ਹਜ਼ਰਆਵਲ ਹਲਵਦ ਇਸ ਲਈ ਹਰ
              ਮਨਸ਼ ਵਖ ਪਪਦਦ ਜ਼ਰਟਰ ਲਲਵਦ ਅਤਦ ਉਨਲਲਆ ਦਡ ਸਸਭਲਲ ਕਰਦ। ਇਸ ਮਪਦਕਦ ਵਧਡਕ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)  ਸਸਡ
               ਅਰਸ਼ਣ ਜ਼ਜਸਦਲ ਨਦ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਪਸਚਲਇਤਡ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਪਸਕਲਸ਼ ਪਸ਼ਰਬ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ ਜ਼ਪਛਲਦ ਸਲਲ ਵਵਡਡ
      ’           ਜ਼ਗਣਤਡ ਪਪਦਦ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਦਡਆਆ ਸਲਆਝਡਆਆ ਥਲਵਲਆ ਤਦ ਲਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤਦ ਇਸ ਮਸ਼ਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਵਚ ਲਗਲਤਲਰ ਯਲਗਦਲਨ
 ਪਲਇਆ ਜਲਵਦਗਲ              ’  । ਇਸ ਮਪਕਦ ਪਸਚਲਇਤਡ ਨਸ਼ਮਲਇਸਜ਼ਦਆਆ ਨਦ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡ ਦਡਆਆ ਵਵਖ ਵਵਖ ਥਲਵਲਆ ਤਦ

    ਵਲਤਲਵਰਨ ਜ਼ਦਵਸ ਨਟ ਸ ਸਮਰਜ਼ਪਤ 500   ਪਪਦਦ ਲਲਏ ਜਲਣਗਦ।
      ਇਸ ਮਪਦਕਦ ਵਣ ਅਫਸਰ ਅਜਡਤ ਜ਼ਸਸਘ ਧਨਪਲਲ,     ਸਕਟਲ ਜ਼ਪਸਸਸਡਪਲ ਰਲਕਦਸ਼ ਕਸ਼ਮਲਰ ਗਰਗ,   ਸਰਪਸਚ ਮਨਜ਼ਛਸਦਰ
  ਜ਼ਸਸਘ ਤਦ ਪਸਚ,     ਵਲਤਲਵਰਨ ਪਸਦਮਡ ਚਸਦ ਜ਼ਸਸਘ ਬਸਗੜ,        ਜਥਦਦਲਰ ਸਰਬਜਡਤ ਜ਼ਸਸਘ ਕਵਟਟ ਨਦ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਡ

   ਫਟਲਕਲ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਡਤਲ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
 
--------   ਵਸਡਡ ਜਲ ਹਜ਼ਰਆਲਡਆਆ--------
        ਹਰ ਮਨਨ ਨਖ ਹਜ਼ਰਆਵਲ ਮਨਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਵਨਚ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਵਵ:    ਤਵਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ
 *             ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਵਲਤਲਵਰਨ ਜ਼ਦਵਸ ਮਮਕਵ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਨਲਲ ਪਮਦਲ ਲਲ ਕਵ ਮਨਜ਼ਹਸਮ ਦਲ ਆਗਲਜ਼
 *       ’    ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਵਨਲਲ ਵਨਖ ਵਨਖ ਥਲਵਲਆ ਤਵ ਲਲਏ ਗਏ 50 ਪਮਦਵ

ਬਰਨਲਲਲ, 5 ਜਫਨ
                     ਅਨਜ ਸਮਮ ਦਡ ਵਨਡਡ ਲਲੜ ਹਹ ਜ਼ਕ ਕਨਦਰਤ ਲਈ ਸਮਲਆ ਕਨਢ ਕਵ ਪਮਦਵ ਲਲਉਣ ਦਲ ਪਪਣ ਕਡਤਲ ਜਲਵਵ ਤਲਆ ਜਲ ਅਸਸ

     ਹਜ਼ਰਆਵਲ ਮਨਜ਼ਹਸਮ ਨਫ ਸ ਹਨਲਲਰਲ ਦਵ ਸਕਡਏ       । ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸ.   ਤਵਜ ਪਪਤਲਪ
              ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ ਵਨਲਲ ਅਨਜ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਵਲਤਲਵਰਨ ਜ਼ਦਵਸ ਮਮਕਵ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਵ ਨਗਰ ਕਮਮਸਲ ਦਵ ਸਹਨਡਟਵਸ਼ਨ ਬਰਲਆਚ

      ਦਫਤਰ ਜ਼ਵਖਵ ਪਮਦਲ ਲਲਉਣ ਮਮਕਵ ਕਡਤਲ ਜ਼ਗਆ।
                ਇਸ ਮਮਕਵ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਬਰਨਲਲਲ ਵਨਲਲ 50     ਦਵ ਕਰਡਬ ਪਮਦਵ ਲਲਏ ਗਏ     । ਇਹ ਪਮਦਵ ਨਗਰ ਕਕਸਲ

  ਦਵ ਮਨਨਖ ਦਫਤਰ,         ਸਹਨਡਟਵਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਤਵ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਡ ਕਸਪਲਹਕਸ ਜ਼ਵਖਵ ਲਲਏ ਗਏ     । ਇਸ ਮਮਕਵ ਨਗਰ
                ਕਕਸਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਵ ਕਲਰਜਸਲਧਕ ਅਫਸਰ ਮਨਪਪਡਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਨਧਫ ਨਵ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਅਨਜ ਦਵ ਦਮਰ ਜ਼ਵਚ ਆ
          ਰਹਡਆਆ ਵਲਤਲਵਰਨ ਤਬਦਡਲਡਆਆ ਦਵ ਮਨਦਵਨਜ਼ਰ ਕਨਦਰਤ ਵਨਲ ਮਨੜਨਲ ਬਵਹਨਦ ਜ਼ਰਫਰਡ ਹਹ,    ਜ਼ਜਸ ਦਵ ਮਨਦਵਨਜ਼ਰ

       ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਵਨਲਲ ਇਹ ਉਪਰਲਲਲ ਕਡਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ       । ਇਸ ਮਮਕਵ ਵਧਡਕ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)  ਸਪਡ
      ਅਰਨਣ ਜ਼ਜਸਦਲ ਵਨਲਲ ਵਡ ਪਮਦਲ ਲਲਇਆ ਜ਼ਗਆ।

    ਇਸ ਮਮਕਵ ਏਐਮਈ ਇਸਦਰਜਡਤ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਨਪਰਡਡਟ ਹਰਪਪਡਤ ਜ਼ਸਸਘ,    ਸਹਨਵਟਰਡ ਇਸਸਪਹਕਟਰ ਅਸਕਨਸ਼ ਜ਼ਸਸਗਲਲ, 
  ਸਡਐਫ ਪਲਰਨਲ ਗਰਗ,             ਅਰਬਨ ਟਲਊਨ ਪਲਲਨਰ ਮਹਡਮ ਨਡਲਮ ਤਵ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਦਵ ਸਫਲਈ ਸਵਵਕ ਹਲਜ਼ਰ

ਸਨ।
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