I/49948/2020
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰ ਓ ਸੰ ਯਓ ਅਪਸਯ, ਪਾਜ਼ਿਰਓਾ
400 ਸਾਰਾ ਜ਼ ਿੱਜ਼ਦਅਓ ਭੁਓਾਫਜ਼ਰਆਂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਕਾਇਨ ਭੁਓਾਫਰ ਜ਼ ਿੱਚ ਬਾਕ ਰ ਣ ਜ਼ ਿੱਚ ਰਾਇਭਯੀ ਕਯੁਿੱ ਜ਼ ਿੱਚੋਂ
ਫਰਾਓ ਔੂਈਆ ਸਯ ਯ ੂਯ ਯਾਜ ਬਯ ਜ਼ ਿੱਚ ਜ਼ਯਹਾ ਜ਼ਹਰ ਸਥਾਨ ਤ
ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ੜ੍ਹਾਈ ਅਤ ਸਜ਼ਹ ਜ਼ ਜ਼ਦਅਓ ਜ਼ਓਜ਼ਯਆ ਾਂ ਰਈ ਓੀਤ ਜਾ ਯਹ ਹਨ ਹਯ ਸੰ ਬ ਮਤਨ: ਡਾ.
ਫਿੱਰ
ਪਾਜ਼ਿਰਓਾ 15 ਜੁਰਾਈ
ਸਰੀ ਕੁਯੂ ਤਕ ਫਹਾਦਯ ਸਾਜ਼ਹਫ ਜੀ ਦ 400 ਸਾਰਾ ਆਕਭਨ ੁਯਫ ਨੂੰ ਸਭਯਜ਼ਤ ਜ਼ਸਿੱਜ਼ਔਆ ਜ਼ ਬਾਕ ਿੱਰੋਂ
ਓਯ ਾਏ ਜਾ ਯਹ ਿੱਔ- ਿੱਔ ਭੁਓਾਫਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ਰੜ੍ੀ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਹਰ ਸ਼ਫਦ ਕਾਇਨ ਭੁਓਾਫਰ ਜ਼ ਿੱਚ ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਧ
ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਨੇ ਸਭੂਰੀਅਤ ਓੀਤੀ।ਇਸ ਸਫੰ ਧੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਜ਼ਦੰ ਦ ਹਏ ਡਾ. ਸੁਔ ੀਯ ਜ਼ਸੰ ਖ ਫਿੱਰ ਨੈਸ਼ਨਰ
ਅ ਾਯਡੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ਼ਸਿੱਜ਼ਔਆ ਅਪਸਯ (ਐ.ਜ਼ਸ) ਪਾਜ਼ਿਰਓਾ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ ਸ਼ਫਦ ਕਾਇਨ ਭੁਓਾਫਰ ਜ਼ ਿੱਚ ਰਾਇਭਯੀ
ਜ਼ ੰ ਕ ਜ਼ ਿੱਚੋਂ ਔੂਈਆ ਸਯ ਯ ਫਰਾਓ ਦ 194 ਬਾਕੀਦਾਯ ਨੇ ਰਤੀਮਕਤਾ ਜ਼ ਿੱਚ ਬਾਕ ਰ ਓ ਯਾਜ ਬਯ ਜ਼ ਿੱਚ
ਸਭੂਰੀਅਤ ਰਈ ਜ਼ਹਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਜ਼ਸਰ ਓੀਤਾ ਹ ਜ ਜ਼ਓ ਸਾਡ ਸਾਜ਼ਯਆ ਦ ਓੀਤ ਜਾ ਯਹ ਅਣਥਓ ਮਤਨਾ ਦੀ
ਹਾਭੀ ਬਯਦਾ ਹ।ਇਸ ਸਫੰ ਧੀ ਹਯ ਜਾਣਓਾਯੀ ਜ਼ਦੰ ਦ ਹਏ ਡਾ. ਫਿੱਰ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ ਜ਼ਸਿੱਜ਼ਔਆ ਜ਼ ਬਾਕ ਓਜ਼ ਡ-19
ਦਯਾਨ ੀ ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਯੰ ਤਯ ੜ੍ਹਾਈ ਅਤ ਹਯ ਰ ੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਓਜ਼ਯਆ ਾਂ ਨਾਰ ਜੜ੍ੀ ਯਿੱਔਣ ਰਈ ਿੱਔਿੱਔ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਯੂਯ ਯਤੋਂ ਓਯ ਜ਼ਯਹਾ ਹ, ਪਯ ਬਾ  ਟੀ. ੀ ਦ ਿੱਔ- ਿੱਔ ਚਨਰਾਂ ਯਾਹੀਂ ੜ੍ਹਾਈ ਓਯ ਾਉਣ,
ਟਸਅ, ਪਸਫੁਿੱਓ ਅਤ ਹਯ ਐਸ ਯਾਹੀਂ ਆਨਰਾਈਨ ਭੁਓਾਫਰ , ਹਯ ਇਓ ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀ ਅਤ ਅਜ਼ਧਆਓਾ
ਨਾਰ ਯਾਫਤਾ ਓਾਇਭ ਓਯਨਾ,ਰੀਜ਼ਔਆ ਸਭਕਯੀ ਨਜ਼ਟਸ, ਹਯ ਜਾਣਓਾਯੀਆਂ ਦ ਨਾਰ ਆਭ ਜ਼ਕਆਨ ਅਤ ਜ਼ਪਿੱਟ
ਇੰ ਡੀਆ ਭੁਜ਼ਹੰ ਭ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਪਜ਼ਹਤ ਰਈ ਰਜ਼ਯਤ ਓਯਨਾ ਜ਼ਓਉਂ ਨਾ ਹ , ਇੰ ਨਹਾਂ ਸਬ ਰਈ ਫਰਾਓ ਰਾਇਭਯੀ
ਜ਼ਸਿੱਜ਼ਔਆ ਅਪਸਯ, ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ, ਐਚ.ਟੀ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਜ਼ਧਆਓ, ਈ ਜੀ ਐਭ, ਏ ਈ ਆਈ, ਐਸ ਟੀ ਆਯ, ਟੀਭ
ੜ੍ਹ ੰ ਜਾਫ ੜ੍ਹਾ ੰ ਜਾਫ ਸਬ ਜ਼ਭਰ ਓ ਇਭ ਟੀਭ ਜੋਂ ਓੰ ਭ ਓਯ ਯਹ ਹਨ।ਜ਼ਭਸ਼ਨ ਓਯਨਾ ਨਾਰ ਓਯਨੀ ਹ
ਰੜ੍ਾਈ-ਖਯ ਤੋਂ ਓਯਨੀ ਹ ੜ੍ਹਾਈ ਤਜ਼ਹਤ ੀ ਇਹ ਸਭੁਿੱਚੀ ਟੀਭ ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਨਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦ ਖਯ ਤਿੱਓ
ਹੁੰ ਚ ਓਯਓ ਹਯ ਇਓ ਜਾਣਓਾਯੀ ਜ਼ਸਿੱਜ਼ਔਆ ਸਭਿੱਕਯੀ ੁਿੱਜਦੀ ਓਯਨ ਦ ਉਯਾਰ ਓਯ ਯਹੀ ਹ , ਜ਼ਜਸ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਹ ਇਸ ਓੰ ਭ ਰਈ ਜ਼ਸਿੱਜ਼ਔਆ ਫਰਾਓ ਅਫਹਯ-1 ਦੀ ਟੀਭ ਨੇ ਜ਼ਿਰ ੇਹ ਬਯ ਜ਼ ਿੱਚੋਂ ਐਰ ਸੀਯਜ ਦ ਟਸਟ
ਜ਼ ਿੱਚ ਜ਼ਹਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਜ਼ਸਰ ਓੀਤਾ ਹ।ਇਸ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦ ਚਿੱਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਿੱਜ਼ਔਆ ਜ਼ ਬਾਕ ਦ ਉਰੀਓ ਫਹਤਯ
ਰਕਯਾਭ ਅਤ ਅਜ਼ਧਆਓਾ ਦੀ ਓਜ਼ਸ਼ਸ ਸਦਓਾ ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀ ਆਣੀ ੜ੍ਹਾਈ ਜਾਯੀ ਯਿੱਔ ਹਏ ਹਨ ਅਤ ਹਯ
ਰਕਯਾਭ ਜ਼ ਿੱਚ ਬਾਕ ਰ ਯਹ ਹਨ, ਜ ਜ਼ਓ ਓਾਫਰ ਤਾਯੀਪ ਹ।

I/50060/2020
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰ ਓ ਸੰ ਯਓ ਅਪਸਯ, ਪਾਜ਼ਿਰਓਾ
ਸਯਓਾਯੀ ਸਓੂਰ ਜ਼ ਿੱਚ ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਦ ਦਾਔਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਰ ਓ ਜ਼ਜਰਹਾ ਜ਼ਸਿੱਜ਼ਔਆ ਅਪਸਯ ਸਓੰਡਯੀ ਜ਼ਸਿੱਜ਼ਔਆ ਨੇ
ਓੀਤੀ ਸਓੂਰ ਭੁਔੀਆ ਅਤ ਅਜ਼ਧਆਓਾਂ ਨਾਰ ਫ-ਭੀਜ਼ਟੰ ਕ
ਪਾਜ਼ਿਰਓਾ 15 ਜੁਰਾਈ
ਓਜ਼ ਡ-19 ਦ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਿੱਜ਼ਔਆ ਜ਼ ਬਾਕ ਿੱਰੋਂ ਸਾਯ ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ੜ੍ਹਾਈ ਨਾਰ ਜੜ੍ੀ ਯਿੱਔਣ ਅਤ ਹਯ
ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਓਯ ਾਈਆ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਆਨ ਰਾਈਨ ਐਓਟਜ਼ ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਯ ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀ ਤਿੱਓ ੁਜਦਾ ਓਯਨ ਰਈ
ਜ਼ਜਥ ਇਰ ਓਟੇਯਜ਼ਨਓ ਭੀਡੀਆ ਅਤ ਜ਼ਨਿੱਜੀ ਹੁੰ ਚ ਯਾਹੀਂ ਿੱਔ- ਿੱਔ ਉਯਾਰ ਓੀਤ ਜਾ ਯਹ ਹਨ, ਉਥ ਹੀ
ਸਯਓਾਯੀ ਸਓੂਰਾਂ ਜ਼ ਿੱਚ ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀਆ ਦ ਦਾਔਰ ਨੂੰ  ਓ ੀ ਜ਼ਸਿੱਜ਼ਔਆ ਜ਼ ਬਾਕ ਦਾ ਹਯ ਓਯਭਚਾਯੀ ਅਤ
ਅਜ਼ਧਓਾਯੀ ਆਣ ਹਯ ਸੀਰ ਦੀ ਯਤੋਂ ਓਯ ਅਣਥਓ ਮਤਨ ਓਯ ਯਹ ਹਨ। ਇਸ ਰੜ੍ੀ ਤਜ਼ਹਤ ਅਿੱਜ ਜ਼ਜਰਹਾ
ਜ਼ਸਿੱਜ਼ਔਆ ਅਪਸਯ (ਸ.ਜ਼ਸ) ਪਾਜ਼ਿਰਓਾ ਡਾ. ਜ਼ਤਰਰਚਨ ਜ਼ਸੰ ਖ ਜ਼ਸਿੱਧੂ ਿੱਰੋਂ ਅਫਹਯ-1 ਫਰਾਓ ਦ ਸਾਯ ਸੀਨੀਅਯ
ਸਓੰਡਯੀ ਸਓੂਰ ਦ ਜ਼ਰੰ ਸੀਰ ਅਤ ਰ ਓਚਯਯਜ ਨਾਰ ਫ ਭੀਜ਼ਟੰ ਕ ਓੀਤੀ ਕਈ।
ਇਸ ਸਫੰ ਧੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਜ਼ਦੰ ਦ ਹਏ ਡਾ. ਜ਼ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ ਇਸ ਭੀਜ਼ਟੰ ਕ ਦਾ ਭਓਸਦ ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ
ੜ੍ਹਾਈ ਨਾਰ ਜੜ੍ੀ ਯਿੱਔਣ, ਉਨਹਾਂ ਤਿੱਓ ਹਯ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ ਜ਼ਦਅਓ ਸਭਿੱਕਯੀ ੁਜਦੀ ਓਯਨ ਅਤ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨ ੇਂ
ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਯਓਾਯੀ ਸਓੂਰਾਂ ਜ਼ ਿੱਚ ਦਾਜ਼ਔਰਾ ਰ ਣ ਰਈ ਰਜ਼ਯਤ ਓਯਨ ਰਈ ਓੀਤ ਜਾ ਸਓਣ ਾਰ ਸੰ ਬ
ਮਤਨਾ ਸਫੰ ਧੀ ਜ਼ ਚਾਯ ਟਾਂਦਯਾ ਓੀਤਾ ਜ਼ਕਆ। ਇਸ ਦ ਨਾਰ ਹੀ ਜ਼ ਬਾਕ ਿੱਰੋਂ ਓੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹਯ ਓਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਫਾਯ
ੀ ਜ਼ ਸਤਾਯ ਨਾਰ ਸਬ ਨੂੰ ਜ਼ਪਯ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਓਯ ਾਇਆ ਜ਼ਕਆ ਤਾਂ ਜ਼ਓ ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਭਾਜ਼ਆ ਨੂੰ
ਸਯਓਾਯੀ ਸਓੂਰਾਂ ਜ਼ ਿੱਚ ਜ਼ਭਰ ਯਹੀਆਂ ਸਹੂਰਤਾਂ ਧੀਆਂ ਇਭਾਯਤਾਂ ਅਤ ਇਨਪਯਾਸਟਯਓਚਯ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ
ਤਜਯਫਓਾਯ ਸਟਾਪ ਿੱਰੋਂ ਓਯ ਾਈ ਜਾ ਯਹੀ ੜ੍ਹਾਈ ਫਾਯ ਸਬ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਓਯ ਾਇਆ ਜਾ ਸਓ , ਜ਼ਜਸ ਨਾਰ ਿੱਧ
ਤੋਂ ਿੱਧ ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀ ਇਨਹਾਂ ਸਬ ਸਹੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਇਦਾ ਰੈਂ ਦ ਹਏ ਆਣ ਬਜ਼ ਿੱਔ ਨੂੰ ਉਜ ਰ ਓਯ ਸਓਣ।ਅੰ ਤ
ਜ਼ ਿੱਚ ਸਾਯ ਸਓੂਰ ਭੁਔੀਆ ਅਤ ਰ ਓਚਯਯਜ ਨੇ ਜ਼ਜਥ ਜ਼ਸਿੱਜ਼ਔਆ ਜ਼ ਬਾਕ ਿੱਰੋਂ ਓੀਤ ਜਾ ਯਹ ਰਮਤਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਖਾ
ਓੀਤੀ ਉਥ ਹੀ ਤਨਦਹੀ ਨਾਰ ਜ਼ ਜ਼ਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਕਣਤੀ ਧਾਉਣ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਓੂਰ ਨਾਰ ਿੜ੍ੀ ਯਿੱਔਣ ਦਾ
ਾਅਦਾ ੀ ਓੀਤਾ।
1/ 50176/2020
ਸੂਚਨਾ ਤ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਓ ਸੰ ਯਓ ਦਪਤਯ, ਪਾਜ਼ਿਰਓਾ
ਪਸਫੁਿੱਓ ਯਾਹੀਂ ਜ਼ਿਰਾ ਾਸੀਆਂ ਦ ਯੁਫਯੂ ਹਏ ਜ਼ਡਟੀ ਓਜ਼ਭਸ਼ਨਯ
ਜ਼ਿਰ ਜ਼ ਚ ਓਜ਼ ਡ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸਜ਼ਥਤੀ ਅਤ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਰਈ ਸਯਓਾਯ ਦ ਉਯਾਜ਼ਰਆਂ ਫਾਯ ਜ਼ਦਿੱਤੀ
ਜਾਣਓਾਯੀ
ਜ਼ਿਰ ਅੰ ਦਯ 3 ਓਯਨਾ ਓਸਾਂ ਦੀ ਹਈ ੁਸ਼ਟੀ, 11 ਹਏ ਐਓਜ਼ਟ ਓਸ-ਜ਼ਡਟੀ ਓਜ਼ਭਸ਼ਨਯ
*4 ਜਜ਼ਣਆਂ ਨੇ ਓਯਨਾ ਨੂੰ ਹਯਾ ਓ ਓੀਤੀ ਖਯ ਾਸੀ

ਪਾਜ਼ਿਰਓਾ, 15 ਜੁਰਾਈ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਰਓਾ ਜ਼ਿਰ ਦ ਜ਼ਡਟੀ ਓਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ: ਅਯਜ਼ ੰ ਦ ਾਰ ਜ਼ਸੰ ਖ ਸੰ ਧੂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਪਸਫੁਿੱਓ ਯਾਹੀਂ ਜ਼ਿਰ ਦ
ਰ ਓਾਂ ਦ ਯੁਫਯੂ ਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ ਚ ਓਜ਼ ਡ 19 ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸਜ਼ਥਤੀ ਅਤ ਇਸ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦੀ
ਯਓਥਾਭ ਰਈ ਸਯਓਾਯ ਿੱਰੋਂ ਓੀਤ ਜਾ ਯਹ ਉਯਾਜ਼ਰਆਂ ਫਾਯ ਜਾਣਓਾਯੀ ਜ਼ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਰਾ ਰਸ਼ਾਸਨ
ਪਾਜ਼ਿਰਓਾ ਅਤ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਓ ਸੰ ਯਓ ਜ਼ ਬਾਕ ਦ ਪਸਫੁਿੱਓ ਜ ਯਾਹੀਂ ਜ਼ਿਰਾ ਾਸੀਆਂ ਨਾਰ ਸੰ ਾਦ ਯਚਾਇਆ।
ਇਸ ਦਯਾਨ ਜ਼ਡਟੀ ਓਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ ਜ਼ਿਰ ਅੰ ਦਯ ਅਿੱਜ 3 ਨ ੇਂ ਹਯ ਾਜੀਜ਼ਟ ਓਸਾਂ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਹਈ
ਹ। ਇਸ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰ ਅੰ ਦਯ ਹੁਣ ਐਓਜ਼ਟ ਓਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਕਣਤੀ 11 ਹ ਕਈ ਹ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ ਜ਼ਤੰ ਨ ਜਣ
ੁਯਸ਼ ਹਨ ਤ ਉਨਾਂ ਜ਼ ਚੋਂ ਇਓ ਦੀ ਉਭਯ 40 ਸਾਰ ਅਤ ਫਾਓੀ ਦਨਾਂ ਦੀ ਉਭਯ 26-26 ਸਾਰ ਦੀ ਹ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ ਚੋਂ
ਇਓ ਦੀ ਟਯ ਰ ਜ਼ਹਸਟਯੀ ਜ਼ਟਆਰਾ ਦੀ ਹ।
ਉਨਾਂ ਹਯ ਜਾਣਓਾਯੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ 4 ਜਜ਼ਣਆਂ ਨੇ ਓਯਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਓ ਖਯ ਾਸੀ ੀ ਓੀਤੀ ਹ। ਉਨਾਂ
ਜ਼ ਿੱਚੋਂ ਇਓ ਯਤ ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਉਭਯ 54 ਸਾਰਾ ਹ ਅਤ ਫਾਓੀ ਫੀ.ਐਸ.ਐਪ. ਜ ਾਨ ਜ਼ਜਨਾਂ ਦੀ ਓਰਭ ਾਯ ਉਭਯ 39
ਸਾਰ, 32 ਸਾਰ ਅਤ 28 ਸਾਰ ਹ ਨੇ ਓਯਨਾ ਨੂੰ ਭਾਤ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ 4 ਜਜ਼ਣਆਂ ਦ ਖਯ ਜਾਣ ਨਾਰ
ਹੁਣ ਤਿੱਓ ਜ਼ਿਰ ਅੰ ਦਯ 104 ਜ਼ ਅਓਤੀ ਓਯਨਾ ’ਤ ਪਜ਼ਤਹ ਾ ਚੁਿੱਓ ਹਨ।
ਜ਼ਡਟੀ ਓਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ ਖਯ ਜਾਣ ਾਰ ਜ਼ ਅਓਤੀਆਂ ਅਤ ਹਯਨਾਂ ਰ ਓਾਂ ਨੂੰ ਓਜ਼ ਡ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦੀਆਂ
ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਯਿੱਔਣ ਫਾਯ ਅੀਰ ਓੀਤੀ ਕਈ ਹ ਤਾਂ ਜ ਓਯਨਾ ਦ ਿੱਧ ਯਹ ਰਸਾਯ ਨੂੰ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਜ਼ਓਆ ਜਾ
ਸਓ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਓਹਾ ਜ਼ਓ ਫਾਹਯ ਜਾਣ ਸਭੇਂ ਭਾਸਓ ਰਾਿਭੀ ਾਇਆ ਜਾ , ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਾਯ- ਾਯ ਧਤਾ ਜਾ  ਅਤ
ਇਓਿੱਠ ਾਰੀ ਜਕਾਂ ’ਤ ਸਭਾਜ਼ਜਓ ਦੂਯੀ ਓਾਇਭ ਯਿੱਔਣ ਦੀ ਾਰਣਾ ਓੀਤੀ ਜਾ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਓ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ ਚ
ਜ਼ਜਿੱਥ ਰ ਓਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰਈ ਜਾਕਯੂਓ ਓੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਉਥ ਹੀ ਇਰਾਜ ਸਹੁਰਤਾਂ ਜ਼ ਚ ੀ
ਾਧਾ ਓੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ।
ਇਸ ਭਓ ਜ਼ਿਰਾਂ ਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਫਧਨ ਓਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਟੀ ਓਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ: ਅਯਜ਼ ੰ ਦ ਾਰ ਜ਼ਸੰ ਖ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਓਹਾ
ਜਓਯ ਜ਼ਓਸ ਨੂੰ ਓਯਨਾ ਦ ਰਿੱਛਣ ਜ਼ ਔਾਈ ਦਣ ਤਾਂ ਜ਼ਫਨਾਂ ਜ਼ਓਸ ਖਫਯਾਹਟ ਦ ਤੁਯੰਤ ਸਯਓਾਯੀ ਹਸਤਾਰ ਨਾਰ
ਯਾਫਤਾ ਓੀਤਾ ਜਾ  ਜਾਂ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਬਾਕ ਦੀ ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 104 ਤ ਸੰ ਯਓ ਓੀਤਾ ਜਾ ।

