
   ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
 

          ਜਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਸਰਜਹਸਦ ਚਲਅ ਦਦ ਚਚਨਨਲਲਈਜਨਸਨ ਦਲ ਕਸਮ ਕਰਵਲਇਆ ਸਸਰਰ
 

        ਬਰਸਲਤਲਤ ਦਦਰਲਨ ਨਹਹ ਆਵਨਗਦ ਪਲਣਦ ਦਦ ਜਨਕਲਸਦ ਦਦ ਸਮਮਜਸਆ
 

          ਕਸਮ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਵਰਤਦਆਤ ਜਲ ਰਹਦਆਤ ਨਨ ਸਲਵਧਲਨਦਆਤ
 

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 07 ਜਰਨ
 

   ਸਰਜਹਸਦ ਚਲਅ ਦਨ ਸਰਜਹਸਦ-                ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਵਮਚ ਪਪਦਨ ਜਹਮਸਨ ਨਰ ਸ ਜਪਛਲਨ ਸਲਲ ਪਮਕਲ ਕਰਵਲ ਜਦਮਤਲ ਜਗਆ ਸਦ ਤਨ ਹਸਣ
                    ਬਰਸਲਤਲਤ ਤਤ ਪਜਹਲਲਤ ਪਜਹਲਲਤ ਸਰਜਹਸਦ ਮਸਡਦ ਵਲਲਨ ਪਸਮਲ ਤਤ ਅਮਗਨ ਦਨ ਜਹਮਸਨ ਦਦ ਚਚਨਨਲਲਈਜਨਸਨ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਚ ਤਨ ਨਲਲ

                     ਹਦ ਚਲਅ ਦਦ ਉਚਨਚਨ ਤਦਰ ਉਤਨ ਸਫਲਈ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਚ ਤਲਤ ਜਲ ਬਰਸਲਤਲਤ ਦਦਰਲਨ ਪਲਣਦ ਦਦ ਜਨਕਲਸਦ ਦਦ ਸਮਮਜਸਆ ਨਲ ਆਵਨ  ।
      ਇਨਲਲਤ ਜਵਚਲਰਲਤ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਹਲਕਲ ਜਵਧਲਇਕ ਸ.          ਕਸਲਜਦਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਚਲਅ ਦਦ ਚਚਨਨਲਲਈਜਨਸਨ ਸਸਰਰ ਕਰਵਲਉਣ ਮਦਕਨ

ਕਦਤਲ                        । ਉਨਲਲਤ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਚਲਅ ਜਵਮਚ ਬਹਸਤ ਜਜਜਆਦਲ ਗਲਰ ਤਨ ਬਰਟਦ ਜਮਲਲਤ ਹਲ ਗਈ ਸਦ ਤਨ ਹਸਣ ਇਸ ਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਲਲਕਲਤ ਨਰ ਸ
        ਦਰਪਨਸ ਸਲਰਦਆਤ ਮਸਸਕਲਲਤ ਦਲ ਹਮਲ ਕਦਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਚ।

 
                  ਹਲਕਲ ਜਵਧਲਇਕ ਨਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਜਵਕਲਸ ਕਲਰਜ ਨਲ ਹਲਣ ਕਲਰਨ ਬਰਸਲਤਲਤ ਦਦਰਲਨ ਪਲਣਦ ਵਮਖ ਵਮਖ

                ਅਦਲਜਰਆਤ ਤਨ ਲਲਕਲਤ ਦਨ ਘਰਲਤ ਜਵਮਚ ਵੜਨ ਦਨ ਨਲਲ ਨਲਲ ਜਕਸਲਨਲਤ ਦਦਆਤ ਫਸਲਲਤ ਵਦ ਖਰਲਬ ਕਰਦਲ ਸਦ     । ਜਪਛਲਨ ਸਲਲ ਇਸ
                      ਚਲਅ ਦਨ ਵਮਡਨ ਜਹਮਸਨ ਨਰ ਸ ਪਮਕਲ ਕਰ ਕਨ ਪਲਣਦ ਦਦ ਠਦਕ ਢਸਗ ਨਲਲ ਜਨਕਲਸਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਗਈ ਤਨ ਰਜਹਸਦਨ ਜਹਮਸਨ ਦਦ ਹਸਣ

    ਚਚਨਨਲਲਈਜਨਸਨ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਚ।
 

                ਜਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਦਮਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਕਲਰਜ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਸਲਰਦਆਤ ਸਲਵਧਲਨਦਆਤ ਵਰਤਦਆਤ ਜਲ
 ਰਹਦਆਤ ਹਨ                    । ਉਨਲਲਤ ਨਨ ਲਲਕਲਤ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜਕ ਉਹ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਤ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਦ ਇਨ

   ਜਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਨਲਉਣ।
 
ਕਚਪਸਨ:             ਜਵਧਲਇਕ ਕਸਲਜਦਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਸਰਜਹਸਦ ਚਲਅ ਦਦ ਚਚਨਨਲਲਈਜਨਸਨ ਦਲ ਕਸਮ ਸਸਰਰ ਕਰਵਲਉਦਨ 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, 07 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
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                      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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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,   ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
 
 

 ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ:       ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ 4584  ਸਸਪਲ ਨਨਗਲਜ਼ਟਵ
 
 

 ਕਹ ਵਲ 4935  ਸਸਪਲ ਲਏ; 281   ਦਧ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ
 
 

   ਪਲਜ਼ਲਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ 70   ਜ਼ਵਅਕਤਧਆਆ ਜ਼ਵਵਚਚ 58     ਇਲਲਜ ਉਪਰਸਤ ਘਰਲਆ ਨਨ ਸ ਪਰਤਲ
 
 

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 07 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 4584         ਸਸਪਲ ਨਨਗਲਜ਼ਟਵ ਆਏ ਹਨ ਤਲ ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਹ ਵਲ 4935 
      ਸਸਪਲ ਲਏ ਜਲ ਚਹਵਕਲ ਹਨ ਅਤਲ 281    ਦਧ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ ਹਨ       । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਲ.  ਅਗਰਵਲਲ

       ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ 70      ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਲਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਹਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਜ਼ਵਵਚਚ 58   ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਇਲਲਜ ਉਪਰਸਤ
    ਘਰਲਆ ਨਨ ਸ ਪਰਤ ਚਹਵਕਲ ਹਨ।

 
 

                     ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ 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। 

 
 

                   ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਲ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਧਲ ਕਧਤਧ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਚ ਜਲਰਧ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਧ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਧਨਧ
          ਬਣਲਉਜ਼ਦਆਆ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਜਵਤਣ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਲਣ।

 
 
ਕਨਪਸ਼ਨ:-   ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਲ.           ਅਗਰਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ ਲਏ ਸਸਪਲਲਆ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,   ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

 
 

    ਹਮਲਯਯਸਪਪਰ ਜ਼ਵਖਖ ਮਕਲਨ ਜ਼ਵਵਚਚ 32    ਪਖਟਟਆਆ ਨਲਜਲਇਜ਼ ਸ਼ਰਲਬ ਬਰਲਮਦ 
 
 

    ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਥਲਣਖ ਜ਼ਵਖਖ ਕਖਸ ਦਰਜ
 
 

   ਮਪਲਜ਼ਮ ਦਟ ਭਲਲ ਜਲਰਟ 
 
 

 ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 07 ਜਯਨ
 
 

            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਖਟ ਸ਼ਸ਼ਟਮਤਟ ਅਮਨਟਤ ਕਕਡਲ ਵਵਲਚ ਨਸ਼ਲ ਤਸਕਰਲਆ ਜ਼ਵਰਪਵਧ ਜ਼ਵਵਢਟ ਮਪਜ਼ਹਸਮ   ਤਜ਼ਹਤ ਐਸ.ਪਟ.(ਜਲਆਚ)  ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ
       ਦਟਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਮਪਤਲਜ਼ਬਕ ਡਟ ਐਸ ਪਟ (ਜਲਆਚ)          ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਟਵਲਣਲ ਦਟ ਜ਼ਨਗਰਲਨਟ ਹਖਠ ਇਸਸਪਪਕਟਰ ਭਪਜ਼ਪਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ

                   ਇਸਚਲਰਜ ਸਟ ਆਈ ਏ ਸਟਲਫ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਟ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਏ ਐਸ ਆਈ ਗਪਰਬਚਨ ਜ਼ਸਸਘ ਸਮਖਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਪਲਰਟਟ ਅਤਖ ਐਕਸਲਇਜ਼
    ਇਸਸਪਪਕਟਰ ਸਜ਼ਤਸਦਰ ਮਵਲਟ ਨਖ ਹਮਲਯਯਸਪਪਰ,      ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਜ਼ਵਖਖ ਇਕ ਮਕਲਨ ਜ਼ਵਵਚਚ 32      ਪਖਟਟਆਆ ਨਜਲਇਜ਼ ਸ਼ਰਲਬ ਬਰਲਮਦ ਕਟਤਟਆਆ

ਹਨ। 
 
 

    ਇਸ ਸਬਸਧਟ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਐਸ.ਪਟ.           ਜਲਆਚ ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਪਲਜ਼ਮ ਸਪਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਉਰਫ ਸਪਵਖਲ,   ਜ਼ਜਸ ਦਖ
    ਘਰਚ ਨਲਜਲਇਜ਼ ਸ਼ਰਲਬ ਬਰਲਮਦ ਹਲਈ,         ਫਰਲਰ ਹਲ ਜ਼ਗਆ ਤਖ ਉਸ ਦਟ ਭਲਲ ਜਲਰਟ ਹਪ        । ਉਸ ਜ਼ਖਲਲਫ ਆਬਕਲਰਟ ਐਕਟ ਤਜ਼ਹਤ ਥਲਣਲ

                    ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਜ਼ਵਖਖ ਕਖਸ ਦਰਜ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ। ਇਸ ਤਚ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਵਟ ਉਸ ਜ਼ਖਲਲਫ ਥਲਣਲ ਮਸਡਟ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਅਤਖ ਥਲਣਲ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਜ਼ਵਖਖ
        ਐਨ ਡਟ ਪਟ ਐਸ ਐਕਟ ਤਜ਼ਹਤ ਕਖਸ ਦਰਜ ਹਨ। 

 
 

         ਇਸ ਤਚ ਇਲਲਵਲ ਅਮਨਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ ਉਰਫ ਅਮਨ ਵਲਸਟ ਮਪਹਵਲਲ ਸਸਗਤਪਪਰਲ,        ਮਸਡਟ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਮਸਡਟ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਥਲਣਖ ਜ਼ਵਵਚ
          ਐਨ ਡਟ ਪਟ ਐਸ ਐਕਟ ਤਜ਼ਹਤ ਕਖਸ ਦਰਜ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ    । ਮਪਲਜ਼ਮ ਕਲਲਚ 44    ਨਸ਼ਟਲਖ ਟਟਕਖ ਤਖ 44   ਨਸ਼ਟਲਟਆਆ ਸ਼ਟਸ਼ਟਆਆ ਬਰਲਮਦ

 ਹਲਈਆਆ ਹਨ।   
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