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ਮੁਲਤਾ ਨੀ  ਮੁਲ ਮੁਦੀ  ਕਾ ਲਜ, ਪਟਿਟਆਲ

ਈ-ਗਵਰਨੀਸ ਪ ਲਸ

ਉਦੀਸ਼:

 ਕਾ ਲਜ ਦੇ ਕਾਮ-ਕਾ ਜ ਵਿੱਵਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੈਂ ਲ ਗ ਕਾਰਨੈਂ

 ਕਾਮ-ਕਾ ਜ ਵਿੱਵਚ ਕਾਸ਼ਲਤਾ  ਵਿੱਲਆਉਣਾ

 ਪਾ ਰਦੇਸ਼ਤਾ  ਅਤਾ ਜਵ ਬਦੇਹੀ  ਨੈਂ ਉਤਾਸ਼ ਵਿੱਹੀਤਾ ਕਾਰਨੈਂ

 ਕਾ ਲਜ ਦੇ  ਕਾਮ-ਕਾ ਜ ਪਾਪਾਰ-ਲਸ ਪਾਣਾ ਲ  ਹੀਠ ਲ ਕਾ ਆਉਣਾ

 ਵਖ-ਵਖ ਵਿੱਵਭਾ ਗ  ਵਿੱਵਚ ਆਪਾਸ  ਸਚ ਰ ਅਤਾ ਇੱਕਾ-ਦੇਜ ਨੈਂ ਲ ਸਚ ਰ ਨੈਂ
ਆਨੈਂਲ ਈਨੈਂ ਕਾਰਨੈਂ

 ਜ ਣਾਕਾ ਰ  ਤਾਕਾ ਆਸ ਨੈਂ  ਨੈਂ ਲ ਪਾਹੀਚ

 ਕਾ ਲਜ ਦੇ  ਗਲਬਲ  ਪਾਧਰ ਤਾ ਵਿੱਦੇਖ ਨੈਂ ਬਰਕਾਰ ਰ ਰਖਣਾ

- ਕਾ ਲਜ ਵਿੱਵਚ ਸਰਵਿੱਖਅਤਾ ਅਤਾ ਕਾਮ-ਕਾ ਜ ਦੇ  ਪਾ ਵਿੱਕਾਵਿੱਰਆ ਨੈਂ ਵਿੱਨੈਂਰਤਾਰ ਬਣਾ ਈ
ਰਖਣਾ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੈਂ ਲ ਗ ਕਾਰਨੈਂ ਅਤਾ ਵਧ ਤਾ ਵਧ ਖਤਾਰ  ਨੈਂ ਇੱਸ ਦੇ
ਅਧ ਨੈਂ ਵਿੱਲਆੳਣਾ ਲਈ ਯੋਜਨੈਂ  ਬਣਾ ਈ ਗਈ ਹੀ।

- ਕਾ ਲਜ ਵਿੱਵਚ ਲ ਇੱਬਰਰ , ਵਿੱਵਤਾ -ਖ ਵਿੱਤਾਆ, ਪਾ ਵਿੱਕਾਵਿੱਰਆ ਆਵਿੱਦੇ ਪਾਵਿੱਹੀਲ  ਹੀ
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਅਤਾਰਗਤਾ ਕਾਮ ਕਾਰ ਰਹੀ ਹੀਨੈਂ। ਹੀਣਾ ਕਾਝ ਨੈਂਵ ਖਤਾਰ  ਨੈਂ ਵ  ਇੱਸ
ਵਿੱਵਚ ਸ਼ ਵਿੱਮਲ ਕਾ ਤਾ  ਜ  ਵਿੱਰਹੀ  ਹੀ ਵਿੱਜਸ ਲਈ ਯੋਜਨੈਂ  ਵਿੱਤਾਆਰ ਕਾ ਤਾ  ਗਈ ਹੀ।

ਭਟਿਵਖ ਟਿਵਚ ਟਿਨੀਮੁਨੀਟਿ ਖਤਾ ਖਤਾਰ  ਟਿਵਚ ਈ-ਗਵਰਨੀਸ ਨੀ ਲ ਗ ਕਾਰਨੀ ਦੀ
ਯੋਜਨੀ  ਹੈ:

 ਸਵਿੱਵਧ  ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨੈਂ  ਨੈਂ ਵਖ-ਵਖ ਭਾ ਗ  ਵਿੱਵਚ ਵਵਿੱਡਆ ਵਿੱਗਆ
ਹੀ ਪਾਰ ਇੱਹੀ ਵਿੱਸਰਫ ਸਮਝ ਉਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ।ਜਕਾਰ ਭਾਵਿੱਵਖ ਵਿੱਵਚ ਕਾ ਲਜ
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ਦੇ  ਪਾਬਧਕਾ  ਕਾਮਟੀ  ਨੈਂ ਇੱਹੀ ਮਵਿੱਹੀਸਸ ਹੀਦੇ  ਹੀ ਵਿੱਕਾ ਕਾਝ ਹੀਰ ਖਤਾਰ  ਨੈਂ ਵ  ਇੱਸ
ਯੋਜਨੈਂ  ਵਿੱਵਚ ਸ਼ ਵਿੱਮਲ ਕਾ ਤਾ  ਜ  ਸਕਾਦੇ  ਹੀ ਤਾ  ਉਸ ਕਾਲ ਇੱਹੀ ਅਵਿੱਧਕਾ ਰ
ਰ ਖਵ ਹੀਨੈਂ।

ਵਬਸ ਈਟ:

ਕਾ ਲਜ ਦੇ  ਵਬਸ ਈਟੀ ਕਾ ਲਜ ਦੇ ਕਾਵਿੱਪਾਊਟੀਰ ਸ ਇੱਸ ਵਿੱਡਪਾ ਰਟੀਮਟੀ ਵਲ ਵਿੱਵਭਾ ਗ
ਮਖ  ਦੇ  ਅਗਵ ਈ ਹੀਠ ਖਦੇ ਹੀ  ਵਿੱਤਾਆਰ ਕਾ ਤਾ  ਗਈ ਹੀ।ਮਜਦੇ  ਸਮ ਇੱਸ ਉਪਾਰ
ਅਕਾ ਦੇਵਿੱਮਕਾ, ਪਾਬਧਨੈਂ, ਇੱਨੈਂਫਰ ਸਟੀਰਕਾਚਰ, ਖਜ ਅਤਾ ਕਾ ਲਜ ਵਲ ਆਯੋਵਿੱਜਤਾ
ਵਖ-ਵਖ ਗਤਾ ਵਿੱਵਧ ਆ ਬ ਰ ਜ ਣਾਕਾ ਰ  ਦੇਰਜ ਹੀ। AISHE, NIRF, ਸਲ ਨੈਂ
ਵਿੱਰਪਾਰਟੀ , ਯੋਨੈਂ ਵਰਵਿੱਸਟੀ  ਵਿੱਰਪਾਰਟੀ  ਆਵਿੱਦੇ ਇੱਸ ਵਬਸ ਈਟੀ ਤਾ ਉਪਾਲਬਧ ਹੀਨੈਂ।ਇੱਸ
ਵਬਸ ਈਟੀ ਉਪਾਰ ਜ ਰ  ਕਾ ਤਾ  ਗਈ ਜ ਣਾਕਾ ਰ  ਵਖ-ਵਖ ਵਿੱਵਭਾ ਗ , ਦੇਫਤਾਰ  ਅਤਾ
ਪਾਗਰ ਮ  ਦੇ ਸਚ ਲਕਾ  ਨੈਂ ਲ ਤਾ ਲਮਲ ਤਾ ਬ ਅਦੇ ਦੇਰਜ ਕਾ ਤਾ  ਜ ਦੇ  ਹੀ।ਆਉਣਾ
ਵ ਲ ਵਿੱਦੇਨੈਂ  ਵਿੱਵਚ ਇੱਸ ਵਬਸ ਈਟੀ ਤਾ ਕਾ ਲਜ ਕਾਰਮਚ ਰ ਆ  ਅਤਾ ਵਿੱਵਵਿੱਦੇਆਰਥੀ ਆ
ਦੇ ਆ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਵਿੱਵਭਾ ਗ  ਵਿੱਵਚਕਾ ਰ ਹੀਦੇ  ਸਚ ਰ, ਆਨੈਂਲ ਈਨੈਂ ਵਿੱਸ਼ਕਾ ਇੱਤਾ  ਅਤਾ
ਇੱਹੀਨੈਂ  ਦੇ ਹੀਲ ਸਬਧ  ਵਿੱਰਕਾ ਰਡ ਦੇਰਜ ਕਾਰਨੈਂ ਦੇ  ਯੋਜਨੈਂ  ਹੀ।

ਲਰਟਿਨੀਗ ਮੁਨੀਜ਼ਮੁਟ ਟਿਸਸਟਮੁ:

ਕਾ ਲਜ ਵਲ ਖਦੇ ਦੇ  ਆਪਾਣਾ  ਲਰਵਿੱਨੈਂਗ ਮਨੈਂਜਮਟੀ ਵਿੱਸਸਟੀਮ ਵਿੱਤਾਆਰ ਕਾ ਤਾ  ਵਿੱਗਆ
ਹੀ ਵਿੱਵਵਿੱਦੇਆਰਥੀ  ਇੱਸ ਨੈਂ ਉਹੀਨੈਂ  ਨੈਂ ਪਾਦੇ ਨੈਂ ਕਾ ਤਾ  ਲਵਿੱਗਨੈਂ ਆਈ.ਡ  ਅਤਾ ਪਾ ਸਵਰਡ
ਦੇ  ਸਹੀ ਇੱਤਾ  ਨੈਂ ਲ ਖਲ ਸਕਾਦੇ ਹੀਨੈਂ। ਹੀਰ ਅਵਿੱਧਆਪਾਕਾ ਇੱਸ ਉਪਾਰ ਆਪਾਣਾ ਕਾਰਸ
ਨੈਂ ਲ ਸਬਵਿੱਧਤਾ ਸਮਗਰ  ਅਪਾਲਡ ਕਾਰਦੇ  ਹੀ। ਇੱਸ ਉਪਾਰ ਅਵਿੱਧਆਪਾਕਾ
ਸਟੀਡ -ਨੈਂਟੀਸ, ਪਾਜ਼ਨੈਂਟੀਸ਼ਨੈਂਜ਼ ਅਤਾ ਵ ਡ ਉ ਲਕਾਚਰ ਵ  ਅਪਾਲਡ ਕਾਰ ਸਕਾਦੇ
ਹੀਨੈਂ।ਆੳੁੁਦੇ ਵਿੱਦੇਨੈਂ  ਵਿੱਵਚ ਇੱਸ ਉਪਾਰ ਵਿੱਵਵਿੱਦੇਆਰਥੀ ਆ ਨੈਂ ਵਿੱਦੇਤਾ ਟੀਸਟੀ  ਅਤਾ
ਪਾਜਕਾਟੀ  ਨੈਂ ਵ  ਸ਼ ਵਿੱਮਲ ਕਾਰਨੈਂ ਦੇ  ਯੋਜਨੈਂ  ਹੀ।

ਟਿਵਟਿਦੀਆਰਥੀ ਆ ਦੀ ਖਲ  ਟਿਸਸਟਮੁ:

ਕਾ ਲਜ ਵਲ ਆਪਾਣਾ  ਵਬਸ ਈਟੀ ਉਪਾਰ ਵਿੱਵਵਿੱਦੇਆਰਥੀ ਆ ਲਈ ਦੇ ਖਲ  -ਪਾਰਟੀਲ
ਸ਼ਰ ਕਾ ਤਾ  ਵਿੱਗਆ ਹੀ। ਇੱਸ ਵਬਸ ਈਟੀ ਉਪਾਰ ਵਿੱਵਵਿੱਦੇਆਰਥੀ ਆ ਨੈਂ ਆਨੈਂ-ਲ ਈਨੈਂ
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ਦੇ ਖਵਿੱਲਆ ਦੇ  ਜ ਣਾਕਾ ਰ  ਅਤਾ ਦੇ ਖਲ - ਸਵਿੱਵਧ  ਪਾਦੇ ਨੈਂ ਕਾ ਤਾ  ਗਈ ਹੀ।ਦੇ ਖਲ
ਲਈ ਜ਼ਰਰ  ਫ ਰਮ, ਇੱਸ ਦੇ  ਪਾੜਤਾ ਲ ਕਾਰਨੈਂ, ਦੇ ਖਲ ਦੇ  ਪਾਵ ਨੈਂਗ  ਦੇ  ਸਵਿੱਵਧ
ਇੱਸ ਵਿੱਵਚ ਸ਼ ਵਿੱਮਲ ਹੀ। ਦੇ ਖਲ ਤਾ ਬ ਅਦੇ ਵਿੱਵਵਿੱਦੇਆਰਥੀ  ਨੈਂ ਫ ਸ ਦੇ  ਆਨੈਂਲ ਈਨੈਂ
ਅਦੇ ਇੱਗ  ਲਈ ਵਿੱਲਕਾ ਪਾਦੇ ਨੈਂ ਕਾ ਤਾ  ਵਿੱਗਆ ਹੀ ।ਇੱਸ ਵਿੱਲਕਾ ਰ ਹੀ  ਐਸਡ- ਆਨੈਂ
ਕਾਰਸ  ਅਤਾ ਸਰਟੀ ਵਿੱਫਕਾਟੀ ਕਾਰਸ  ਵਿੱਵਚ ਵ  ਦੇ ਖਲ  ਵਿੱਲਆ ਜ  ਸਕਾਦੇ  ਹੀ।

ਅਕਾ ਊਂਟਸ

ਰਜ਼ ਨੈਂ  ਰਵਿੱਜਸਟੀਰ, ਕਾਲ ਸ ਰਵਿੱਜਸਟੀਰ, ਵਿੱਵਵਿੱਦੇਆਰਥੀ ਆ ਦੇ  ਫ ਸ ਆਵਿੱਦੇ ਦੇ
ਵਿੱਰਕਾ ਰਡ ਰਖਣਾ ਲਈ ਕਾ ਲਜ ਵਲ ਸ ਫਟੀਵਅਰ, 'ਉਡ ਨੈਂ' ਬਣਾ ਇੱਆ ਵਿੱਗਆ
ਹੀ।ਕਾ ਲਜ ਕਾਲ ਐਕਾਵਿੱਸਸ ਬਕਾ ਦੇ  ਗਟੀਵਅ ਉਪਾਲਬਧ ਹੀ।ਇੱਸ ਦੇ ਤਾਵਿੱਹੀਤਾ ਬਕਾ
ਭਾ ਗ ਦੇ ਰ  ਤਾ ਵਿੱਕਾਸ ਵ  ਤਾਰ ੁਹੀ ਦੇ  ਸਰਵਿੱਵਸ ਚ ਰਜ ਵਸਲ ਨੈਂਹੀ  ਕਾਰਦੇ ।
ਵਿੱਵਵਿੱਦੇਆਰਥੀ  ਡਵਿੱਬਟੀ ਕਾ ਰਡ, ਕਾਰਵਿੱਡਟੀ ਕਾ ਰਡ, ਨੈਂਟੀ-ਬਵਿੱਕਾਗ, ਯੋ.ਪਾ .ਆਈ ਦੇ  ਵਰਤਾ
ਦੇਆਰ  ਫ ਸ ਦੇ  ਅਦੇ ਇੱਗ  ਕਾਰ ਸਕਾਦੇ  ਹੀ।ਅਕਾ ਊਵਿੱਟੀਗ ਦੇ ਨੈਂਵ ਤਾਰ ਵਿੱਕਾਆ
ਅਨੈਂਸ ਰ ਅਪਾਡਟੀ ਕਾਰਨੈਂ  ਜ਼ਰਰ  ਹੀ।

ਲ ਇਬਰਰ :

ਲ਼ਾ ਇੱਬਰਰ  ਦੇ ਕਾਮ-ਕਾ ਜ ਨੈਂ LIBSY’S ਸ ਫਟੀਵਅਰ ਵਿੱਜਸ ਵਿੱਵਚ ਬ ਰ-ਕਾਵਿੱਡਗ ਦੇ
ਸਵਿੱਵਧ  ਹੀ ਦੇ  ਵਰਤਾ ਦੇਆਰ  ਕਾਵਿੱਪਾਊਟੀਰ ਈਜ਼ ਕਾ ਤਾ  ਵਿੱਗਆ ਹੀ।ਬ ਰ-ਕਾਵਿੱਡਗ ਵ ਲ
ਆਈ-ਕਾ ਰਡ 'ਉਡ ਨੈਂ' ਦੇ  ਵਰਤਾ ਰ ਹੀ  ਵਿੱਤਾਆਰ ਕਾ ਤਾ ਗਏ ਹੀਨੈਂ।ਪਾਸਤਾਕਾ  ਨੈਂ ਇੱਸ਼
ਕਾਰਨੈਂ ਅਤਾ ਵ ਵਿੱਪਾਸ ਕਾਰਨੈਂ ਲਈ ਇੱਸ ਦੇ  ਵਰਤਾ ਕਾ ਤਾ  ਜ ਦੇ  ਹੀ।WeBOPAC
ਵਿੱਸਸਟੀਮ ਦੇ  ਵਰਤਾ ਦੇਆਰ  ਅਵਿੱਧਆਪਾਕਾ ਅਤਾ ਵਿੱਵਵਿੱਦੇਆਰਥੀ  ਵਿੱਕਾਤਾ ਵ  ਆਨੈਂਲ ਈਨੈਂ
ਪਾਸਤਾਕਾ ਤਾਕਾ ਪਾਹੀਚ ਕਾਰ ਸਕਾਦੇ ਹੀਨੈਂ। ਕਾ ਲਜ ਵਲ NLIST ਦੇ  ਵਰਤਾ ਈ-ਵਿੱਰਸਰਸਜ਼
ਲਈ ਕਾ ਤਾ  ਜ  ਰਹੀ  ਹੀ।ਇੱਹੀਨੈਂ  ਈ-ਵਿੱਰਸਰਸਜ਼ ਦੇ  ਵਰਤਾ ਅਵਿੱਧਆਪਾਕਾ ਅਤਾ
ਵਿੱਵਵਿੱਦੇਆਰਥੀ  ਕਾਦੇ ਵ  ਅਤਾ  ਵਿੱਕਾਤਾ ਵ  ਕਾਰ ਸਕਾਦੇ ਹੀਨੈਂ।

ਪਬਧਕਾ  ਸ਼ ਖ :

ਕਾ ਲਜ ਵਲ ਅਗਲ ਵਿੱਦੇਨੈਂ  ਵਿੱਵਚ 'ਉਡ ਨੈਂ' ਸ ਫਟੀਵਅਰ ਦੇ  ਵਰਤਾ ਰ ਹੀ  ਵਖ-ਵਖ
ਵਿੱਵਭਾ ਗ  ਦੇ ਆਪਾਸ  ਸਚ ਰ ਅਤਾ ਜ ਣਾਕਾ ਰ  ਦੇ  ਅਦੇ ਨੈਂ-ਪਾਦੇ ਨੈਂ ਪਾਪਾਰ-ਲਸ ਕਾਰਨੈਂ
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ਲਈ ਯੋਤਾਨੈਂ ਕਾ ਤਾ ਜ  ਰਹੀ ਹੀਨੈਂ। ਵਿੱਵਵਿੱਦੇਆਰਥੀ ਆ ਲਈ ਵਖ-ਵਖ ਸਵਿੱਵਧ ਵ  ਵਿੱਜਵ ਵਿੱਕਾ
ਮ ਈਗਸ਼ਨੈਂ ਸਰਟੀ ਵਿੱਫਕਾਟੀ, ਵਿੱਰਹੀ ਇੱਸ਼  ਪਾਤਾਰ, ਬਕਾਲ ਗ ਸਰਟੀ ਵਿੱਫਕਾਟੀ ਆਵਿੱਦੇ ਵ
ਆਨੈਂਲ ਈਨੈਂ ਕਾਰਨੈਂ ਦੇ  ਯੋਜਨੈਂ  ਹੀ।

ਐਲਮੁਨੀ :

ਕਾ ਲਜ ਦੇ ਐਲਮਨੈਂ  ਮਬਰ  ਦੇ ਆਪਾਸ  ਵਿੱਰਸ਼ਤਾ ਤਾ ਸਵਿੱਹੀਯੋਗ ਨੈਂ ਵਧ ਉਣਾ ਲਈ ਇੱਕਾ
ਵਖਰ  'ਐਲਮਨੈਂ -ਪਾਰਟੀਲ' ਸ਼ਰ ਕਾ ਤਾ ਜ ਣਾ ਦੇ  ਯੋਜਨੈਂ  ਹੀ ਵਿੱਜਸ ਵਿੱਵਚ ਰਵਿੱਜਸਟੀਸ਼ਨੈਂ
ਕਾਰ ਉਣਾ, ਕਾ ਲਜ ਦੇ ਆ ਗਤਾ ਵਿੱਵਧ ਆ ਦੇ  ਜ ਣਾਕਾ ਰ , ਪਾਮਖ ਐਲਮਨੈਂ  ਮਬਰ,
ਉਹੀਨੈਂ  ਦੇ ਆ ਉਪਾਲਬਧ ਆ, ਫ ਡ-ਬਕਾ ਤਾ ਹੀਰ ਜ ਣਾਕਾ ਰ  ਮਹੀਈਆ ਕਾਰਵ ਈ
ਜ ਵਗ ।ਇੱਸ ਲਈ ਕਾ ਲਜ ਦੇ  ਵਬਸ ਈਟੀ ਕਾਮਟੀ  ਨੈਂ ਪਾ ਵਿੱਕਾਵਿੱਰਆ ਕਾਰ ਵਿੱਦੇਤਾ  ਹੀ।ਇੱਸ
ਨੈਂ ਬਹੀਤਾ ਜਲਦੇ ਕਾ ਲਜ ਦੇ  ਵਬਸ ਈਟੀ ਨੈਂ ਲ ਵਿੱਮਲ  ਵਿੱਦੇਤਾ  ਜ ਏਗ ।

ਪ ਟਿਖਆਵ :

ਪਾਜ ਬ  ਯੋਨੈਂ ਵਰਵਿੱਸਟੀ  ਨੈਂ ਕਾ ਲਜ  ਲਈ ਇੱਹੀ ਜ਼ਰਰ  ਕਾਰ ਵਿੱਦੇਤਾ  ਹੀ ਵਿੱਕਾ ਉਹੀ
ਪਾ ਵਿੱਖਆਵ  ਨੈਂ ਲ ਸਬਵਿੱਧਤਾ ਸ ਰ ਆ ਗਤਾ ਵਿੱਵਧ ਆ ਲਈ ਪਾ ਵਿੱਖਆ-ਪਾਰਟੀਲ ਦੇ  ਵਰਤਾ
ਕਾਰਨੈਂ। ਪਾ ਵਿੱਖਆ-ਫ ਰਮ ਭਾਰਨੈਂ , ਰ -ਐਵਲਏਸ਼ਨੈਂ ਫ ਰਮ, ਦੇ ਖਲ -ਪਾਤਾਰ ਦੇ  ਕਾ ਪਾ
ਹੀ ਵਿੱਸਲ ਕਾਰਨੈਂ , ਪਾ ਵਿੱਖਆ-ਪਾਤਾਰ ਪਾ ਪਾਤਾ ਕਾਰਨੈਂ , ਇੱਟੀਰਨੈਂਲ ਅਤਾ ਐਕਾਸਟੀਰਨੈਂਲ
ਮਲ ੁਕਾਣਾ ਦੇ ਨੈਂਬਰ  ਨੈਂ ਅਪਾਲਡ ਕਾਰਨੈਂ  ਆਵਿੱਦੇ ਆਨੈਂਲ ਈਨੈਂ ਕਾ ਤਾ  ਜ  ਵਿੱਰਹੀ  ਹੀ।
ਇੱਸ ਨੈਂ ਪਾਰ  ਤਾਰ ੁਹੀ ਨੈਂ ਲ ਪਾ ਰਦੇਰਸ਼  ਅਤਾ ਗਪਾਤਾ ਰਵਿੱਖਆ ਜ ਦੇ  ਹੀ।ਕਾ ਲਜ ਦੇ
ਜਨੈਂਰਲ ਆਵਿੱਫਸ ਕਾ ਲਜ -ਵਿੱਪਾਸ ਪਾਲ ਦੇ  ਅਗਵ ਈ ਹੀਠ ਪਾ ਵਿੱਖਆਵ  ਨੈਂ ਲ ਸਬਵਿੱਧਤਾ
ਇੱਹੀਨੈਂ  ਸ ਰ ਆ ਗਤਾ ਵਿੱਵਧ ਆ ਦੇ  ਪਾਬਧਨੈਂ ਕਾਰਦੇ  ਹੀ।


