
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
 
 

         ਅਮਨ ਕਲਨਨ ਸਨ ਦਦ ਸਜ਼ਥਤਦ ਕਲਇਮ ਰਰਖਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਦਸ ਮਪਸਤਤਦ:  ਅਮਨਦਤ ਕਕਡਲ
 
 

        ਪਪਲਦਸ ਵਰਲਲ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਲਕਸ਼ ਲਲ ਕਸ਼ ਵਲਹਨਲਨ ਦਦ ਚਤਜ਼ਕਸਗ
 
 
ਵਰਖ-     ਵਰਖ ਥਲਈ ਚਲਲਈ ਤਲਲਸ਼ਦ ਮਪਜ਼ਹਸਮ
 
 
ਸਦ.ਸਦ.ਟਦ.ਵਦ.       ਕਤਮਜ਼ਰਆਨ ਰਲਹਹ ਰਰਖਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਤ ਨਜ਼ਰ
 
 

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 05 ਜਨਨ
 
 

                 ਅਮਨ ਕਲਨਨ ਸਨ ਦਦ ਸਜ਼ਥਤਦ ਕਲਇਮ ਰਰਖਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਦਸ ਪਨਰਦ ਮਪਸਤਤਦਦ ਨਲਲ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਦ ਹਤ ਤਸ਼ 06   ਜਨਨ ਦਸ਼ ਮਰਦਸ਼ਨਜ਼ਰ
                ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਲਕਸ਼ ਲਲ ਕਸ਼ ਵਲਹਨਲਨ ਦਦ ਚਤਜ਼ਕਸਗ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਤ ਤਸ਼ ਨਲਲ ਹਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ਼ ਜ਼ਵਰਚ ਵਰਖ-       ਵਰਖ ਥਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਲਲਸ਼ਦ ਮਪਜ਼ਹਸਮ ਵਦ
   ਚਲਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਤ                । ਇਨਲਲਨ ਜ਼ਵਚਲਰਲਨ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਦਸ ਮਪਖਦ ਸਪਦਮਤਦ ਅਮਨਦਤ ਕਕਡਲ ਨਸ਼ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

ਐਸ.ਪਦ. (ਜਲਨਚ)  ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ, ਐਸ.ਪਦ. (ਐਚ)   ਨਵਰਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਵਰਕ, ਐਸ.ਪਦ.     ਸਪਤਸ਼ਲ ਬਰਲਨਚ ਅਮਰਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ
  ਮਟਵਲਨਦ ਅਤਸ਼ ਐਸ. ਪਦ.        ਕਸਵਲਪਪਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਚਲਹਲ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਰਚ ਰਸ਼ਲਵਸ਼ ਸਟਸ਼ਸ਼ਨਲਨ,  ਬਰਸ ਅਰਜ਼ਡਆਨ,   ਬਲਜ਼ਲਰਲਨ ਸਮਸ਼ਤ ਵਰਖ-

     ਵਰਖ ਥਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਚਤਜ਼ਕਸਗ ਕਦਤਦ ਗਈ।
 
 

                   ਸਪਦਮਤਦ ਅਮਨਦਤ ਕਕਡਲ ਨਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ਼ ਜ਼ਵਰਚ ਅਮਨ ਕਲਨਨ ਸਨ ਦਦ ਸਜ਼ਥਤਦ ਕਲਇਮ ਰਰਖਣ ਲਈ ਪਪਲਦਸ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਕ
                       ਕਰ ਕਸ਼ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਦ ਹਤ ਤਸ਼ ਜ਼ਕਸਸ਼ ਨਨ ਸ ਵਦ ਅਮਨ ਕਲਨਨ ਸਨ ਦਦ ਸਜ਼ਥਤਦ ਭਸਗ ਨਹਹ ਕਰਨ ਜ਼ਦਰਤਦ ਜਲਵਸ਼ਗਦ ਤਸ਼ ਅਜ਼ਜਹਲ ਕਰਨ ਦਦ

          ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਲਲਸ਼ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਕਲਨਨ ਸਨ ਮਪਤਲਬਕ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਰਚ ਜ਼ਲਆਨਦਦ ਜਲਵਸ਼ਗਦ      ।ਉਨਲਲਨ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਪਰਰਜ਼ਖਆ ਦਸ਼
      ਮਰਦਸ਼ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ਼ ਜ਼ਵਰਚ ਵਰਖ ਵਰਖ ਥਲਈ ਸਦ.ਸਦ.ਟਦ.ਵਦ.         ਕਤਮਰਸ਼ ਲਲ ਕਸ਼ ਵਦ ਨਜ਼ਰ ਰਰਖਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਤ।

 
 

               ਸਪਦਮਤਦ ਅਮਨਦਤ ਕਕਡਲ ਨਸ਼ ਲਲਕਲਨ ਨਨ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਕਸਸ਼ ਵਦ ਜ਼ਕਸਮ ਦਦਆਨ ਅਫਵਲਹਲਨ '    ਤਸ਼ ਯਕਦਨ ਨਲ ਕਰਨ  ।ਉਨਲਲਨ
               ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਸ਼ ਵਦ ਜ਼ਕਸਮ ਦਦਆਨ ਅਫ਼ਵਲਹਲਨ ਫਤਲਲਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਨ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਕਲਨਨ ਸਨ ਮਪਤਲਬਕ ਕਲਰਵਲਈ ਕਦਤਦ ਜਲਵਸ਼ਗਦ।ਤਲਲਸ਼ਦ
  ਮਪਜ਼ਹਸਮ ਦਦਰਲਨ ਡਦ.ਐਸ.ਪਦ.   ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਕਲਹਲਲ ,  ਇਸਸਪਤਕਟਰ ਜਦ.ਐਸ.    ਜ਼ਸਕਸਦ ਵਦ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।

 
 
ਕਤਪਸ਼ਨ:-ਐਸ.ਪਦ. (ਜਲਨਚ)             ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਰਚ ਪਪਲਦਸ ਪਲਰਟਦ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਖਸ਼ ਚਤਜ਼ਕਸਗ ਕਰਦਦ ਹਲਈ।
 
 
-ਐਸ.ਪਦ. (ਜਲਨਚ)                ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਰਚ ਪਪਲਦਸ ਪਲਰਟਦ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਲਕਸ਼ ਲਲ ਕਸ਼ ਵਲਹਨਲਨ ਦਦ ਚਤਜ਼ਕਸਗ ਕਰਦਦ ਹਲਈ।
 
 
-ਐਸ.ਪਦ.               ਸਪਤਸ਼ਲ ਬਰਲਨਚ ਅਮਰਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਮਟਵਲਨਦ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਰਚ ਪਪਲਦਸ ਪਲਰਟਦ ਰਸ਼ਲਵਸ਼ ਸਟਸ਼ਸ਼ਨ ਜ਼ਵਖਸ਼ ਚਤਜ਼ਕਸਗ

 ਕਰਦਦ ਹਲਈ। 
 
 
-ਐਸ.ਪਦ.          ’    ਕਸਵਲਪਪਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਚਲਹਲ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਰਚ ਪਪਲਦਸ ਪਲਰਟਦ ਨਲਕਸ਼ ਤਸ਼ ਚਤਜ਼ਕਸਗ ਕਰਦਦ ਹਲਈ। 
 
 
-ਐਸ.ਪਦ. (ਐਚ)             ਨਵਰਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਵਰਕ ਨਲਕਸ਼ ਉਤਸ਼ ਪਪਲਦਸ ਮਪਲਜ਼ਮਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਸ਼ਸ਼ ਜਲਰਦ ਕਰਦਸ਼ ਹਲਏ। 
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
 
 

 ਜ਼ਮਸਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ:       ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਲਵਧਲਨਨਆਆ ਵਰਤਣਨਆਆ ਲਲਜ਼ਮਨ
 
 

      ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਨ 4159  ਸਸਪਲ ਨਨਗਲਜ਼ਟਵ
 
 

 ਕਹ ਵਲ 4650  ਸਸਪਲ ਲਏ; 426   ਦਨ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ
 
 

   ਪਲਜ਼ਲਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ 69   ਜ਼ਵਅਕਤਨਆਆ ਜ਼ਵਵਚਤ 57     ਇਲਲਜ ਉਪਰਸਤ ਘਰਲਆ ਨਨ ਸ ਪਰਤਲ
 
 

                 ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵਵਲਤ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਸਰਕਲਰ ਦਨਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਨ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਦਨ ਅਪਨਲ  
 
 

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 05 ਜਨਨ
 
 
'  ਜ਼ਮਸਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ:   ਪਸਜਲਬ ਫਲਈਟਸ ਕਲਰਲਨਲ'      ਤਜ਼ਹਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਕਲਰਲਨਲ '         ਤਲ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਪਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਕ ਕਰ

             ਕਲ ਕਸਮ ਕਨਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਨ ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਨ 4159         ਸਸਪਲ ਨਨਗਲਜ਼ਟਵ ਆਏ ਹਨ ਤਲ ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਹ ਵਲ
4650       ਸਸਪਲ ਲਏ ਜਲ ਚਹਵਕਲ ਹਨ ਤਲ 426    ਦਨ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ ਹਨ       । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਨ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਲ. 

        ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ 69      ਜ਼ਵਅਕਤਨ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਲਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਹਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਜ਼ਵਵਚਤ 57 ਜ਼ਵਅਕਤਨ
      ਇਲਲਜ ਉਪਰਸਤ ਘਰਲਆ ਨਨ ਸ ਪਰਤ ਚਹਵਕਲ ਹਨ।

 
 

                     ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਵਲਤ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਨ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਵਕ ਕਰ ਕਲ ਕਸਮ ਕਨਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਨ  ।
        ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਨ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣ,           ਸਮਲਜਕ ਜ਼ਵਵਥ ਰਵਖਣ ਅਤਲ ਵਲਰ ਵਲਰ ਹਵਥ ਧਲਣ ਜਲਆ ਸਨਨਲਟਲਈਜ਼
     ਕਰਨ ਸਬਸਧਨ ਜ਼ਢਵਲ ਨਹਹ ਕਰਨਨ ਚਲਹਨਦਨ                । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਲਆ ਮਲਸਕ ਲਲਏ ਜਲਆ ਮਨਸਹ ਢਕਲ ਜ਼ਬਨਲਆ ਘਰਤ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਜਲਆ

             ਸਮਲਜਕ ਜ਼ਵਵਥ ਦਨ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਵਰਹਵਧ ਕਲਨਨ ਸਨ ਮਹਤਲਬਕ ਕਲਰਵਲਈ ਕਨਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ। 
 
 

                  ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਨਲ ਕਨਤਨ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਜਲਰਨ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਨ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਨਨਨ
           ਬਣਲਉਜ਼ਦਆਆ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਕਰਨ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਲਣ।

 
 
ਕਨਪਸਨ:-   ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਲ.           ਅਗਰਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਨ ਲਏ ਸਸਪਲਲਆ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਨ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ।
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   ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,   ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

 
 ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ:             ਹਲਰਨਲਨ ਸਸਜਬਬਆਨ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਲਲਕਲਨ ਦਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਨਸ ਸ ਜਦਦਤਦ ਜਲਵਲ

 
     ’      ਕਲਜਵਡ ਕਸਟਰਲਲ ਰਸਮ ਦਲ ਨਸਬਰ ਤਲ ਜਦਦਤਦ ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਹ ਜਲਣਕਲਰਦ

 
         ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਸਚਲਤ ਰਜਹਣਲ ਤਲ ਸਲਵਧਲਨਦਆਨ ਵਰਤਣਦਆਨ ਲਲਜਮਦ

 
 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 05 ਜਸਨ

 
         ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਤ ਕਲਰਲਨਲ ਨਸ ਸ ਹਰਲਉਣ ਲਈ ਸਸਰਸ ਕਦਤਲ '  ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ:   ਪਸਜਲਬ ਫਲਈਟਸ ਕਲਰਲਨਲ'     ਤਜਹਤ ਜਜਦਥਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ

          ਵਦਲਤ ਜਦਨ ਰਲਤ ਇਕ ਕਰ ਕਲ ਕਸਮ ਕਦਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ,            ਉਥਲ ਇਸ ਜਮਸਨ ਦਦ ਕਲਮਯਲਬਦ ਲਈ ਲਲਕਲਨ ਵਦਲਤ ਵਧਲਰਲ ਸਸਚਲਤ ਰਜਹਸਜਦਆਨ
       ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਲਵਧਲਨਦਆਨ ਵਰਤਣਦਆਨ ਲਲਜਮਦ ਹਨ             । ਇਸਲ ਤਜਹਤ ਇਹ ਗਦਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲ ਜਕ ਜਦਤ ਵਦ ਕਲਈ

                  ਜਵਅਕਤਦ ਜਕਸਲ ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਬਲ ਜਵਦਚਤ ਜਜਲਲ ਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਵਦਚ ਆਵਲ ਤਲਨ ਉਸ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਫਫਰਦ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਨਲਲ
                  ਸਲਨਝਦ ਕਦਤਦ ਜਲਵਲ। ਇਨਲਲਨ ਜਵਚਲਰਲਨ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਜਦਆਨ ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਦਮਤਦ ਅਸਜਮਪਤ ਕਫਰ ਜਗਦਲ ਨਲ ਦਦਜਸਆ ਜਕ ਇਸ
       ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਕਲਜਵਡ ਕਸਟਰਲਲ ਰਸਮ ਦਲ ਨਸਬਰ 01763-232136, ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.    ਕਸਲਦਦਪ ਜਸਸਘ ਦਲ ਮਲ. ਨਸਬਰ: 

98158-02655     ਅਤਲ ਜਜਲਲ ਲ ਸਸਚਨਲ ਅਫਸਰ ਐਸ.ਕਲ.   ਬਲਨਗਲ ਦਲ ਮਲ. ਨਸਬਰ: 73472-02635 ’     ਤਲ ਜਦਦਤਦ ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਹ।
 

                  ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਨਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਹਲਰਨਲਨ ਸਸਜਬਆਨ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਜਵਅਕਤਦਆਨ ਲਈ ਇਕਲਨਤਵਲਸ ਸਮਲਤ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ
                       ਤਹਅ ਪਪਜਕਜਰਬਆ ਪਸਰਦ ਕਰਨਦ ਲਲਜਮਦ ਹਹ ਤਲਨ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਸ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਜਕਆ ਜਲ ਸਕਲ ਤਲ ਕਲਰਲਨਲ ਦਲ ਹਲਰ ਨਵਵ ਕਲਸ ਨਲ

ਆਉਣ।
 

                    ਸਪਦਮਤਦ ਜਗਦਲ ਨਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਲਲਕਲਨ ਦਲ ਸਜਹਯਲਗ ਅਜਹਮ ਹਹ ਅਤਲ ਲਲਕ ਬਲਹਰਤ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਜਵਅਕਤਦਆਨ ਬਲਰਲ ਸਸਚਨਲ
                   ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਨਸ ਸ ਦਲ ਕਲ ਕਲਰਲਨਲ ਜਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜਵਦਚ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਉਜਦਆਨ ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ ਜਵਦਚ ਵਦ ਅਜਹਮ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲ ਸਕਦਲ ਹਨ।

 
               ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਨਲ ਨਲਲ ਹਦ ਲਲਕਲਨ ਨਸ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜਕ ਘਰਤ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਵਲਲਲ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣ,     ਸਮਲਜਕ ਜਵਦਥ ਕਲਇਮ ਰਦਖਣ

                    ਅਤਲ ਵਲਰ ਵਲਰ ਹਦਥ ਧਲਣ ਸਬਸਧਦ ਜਕਸਲ ਜਕਸਮ ਦਦ ਜਢਦਲ ਨਲ ਵਰਤਦ ਜਲਵਲ ਅਤਲ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਤ ਜਲਰਦ ਸਲਰਦਆਨ ਹਦਲਇਤਲਨ ਦਦ ਪਲਲਣਲ
  ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲ।  
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