
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
 ਹਹਣ ਆਨ-      ਲਲਈਨ ਪਪਣਲਲਲ ਰਲਹਹ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਸਕਕਗਲ ਇਲਲਜ

*  www.esanjeevaniopd.in          ਵਵਬਸਲਈਟ ਰਲਹਹ ਸਸਬਕ ਦਕ ਮਲਜ਼ਹਰ ਡਲਕਟਰਲਰ ਤਤ ਲਈ ਜਲ
   ਸਕਦਲ ਹਵ ਜ਼ਸਹਤ ਸਲਲਹ

*     ਸਲਮਵਲਰ ਤਤ ਸ਼ਜ਼ਨਚਰਵਲਰ ਸਵਕਰਕ 10    ਤਤ ਦਹਪਜ਼ਹਰ ਦਕ 1    ਵਜਕ ਤਤਕ ਹਲਵਕਗਲ ਓਪਲਡਲ

ਬਰਨਲਲਲ, 25 ਅਪਰਵਲ
                ਹਹਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਲ ਘਰ ਬਵਠਕ ਹਲ ਆਨਲਲਈਨ ਪਪਣਲਲਲ ਰਲਹਹ ਸਸਬਕ ਦਕ ਮਲਜ਼ਹਰ ਡਲਕਟਰਲਰ ਤਤ ਆਪਣਲ ਜ਼ਬਮਲਰਲ

      ਦਕ ਇਲਲਜ ਸਬਸਧਲ ਮਹਫ਼ਤ ਸਲਲਹ ਲਵ ਸਕਣਗਕ         । ਇਸ ਸਬਸਧਲ ਜਲਣਕਲਰਲ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਲ
               ਤਕਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਸਲਕਲ ਨਕ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਵਸ਼ਨਲ ਹਵਲਥ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਤ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਜ਼ਨਕ

                 ਸਹਧਲਰ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਕ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਸਦਕਲ ਇਹ ਸਹਸਲਤ ਸ਼ਹਰਸ ਕਲਤਲ ਗਈ ਹਵ। ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਲ ਲਲਭ ਲਵਣ
 ਲਈ ਵਵਬਸਲਈਟ https://www.esanjeevaniopd.in ’     ਤਕ ਜਲ ਕਕ ਪਕਸ਼ਸ਼ਟ

 ’   ਰਜ਼ਜਸਟਪ ਕਸ਼ਨ ਤਕ ਜਲਣਲ ਹਵ।
       ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਕ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ (ਕਲਜ਼ਵਡ-19)      ਦਕ ਚਤਲਜ਼ਦਆਰ ਸਸਬਕ ਅਸਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ

  ਲਤਗਲ ਹਲਇਆ ਹਵ,         ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਤ ਲਲਕਲਰ ਦਲ ਸਹਸਲਤ ਲਈ ਆਨ-  ਲਲਈਨ  ਓ.ਪਲ.ਡਲ.  ਸ਼ਹਰਸ
  ਕਲਤਲ ਗਈ ਹਵ                । ਉਨਲਲਰ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਦਕ ਮਲਜ਼ਹਰ ਡਲਕਟਰਲਰ ਦਲ ਇਤਕ ਪਵਨਲ ਸਲਮਵਲਰ ਤਤ ਸ਼ਨਲਵਲਰ ਤਤਕ
  ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸਵਕਰਕ 10       ਵਜਕ ਤਤ ਲਵ ਕਕ ਦਹਪਜ਼ਹਰ ਦਕ 1     ਵਜਕ ਤਤਕ ਮਰਲਜ਼ਲਰ ਨਸ ਸ ਆਨ-     ਲਲਈਨ ਸਲਲਹ ਦਕਣ ਲਈ

 ਉਪਲਤਬਧ ਰਹਕਗਲ         । ਉਨਲਲਰ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਲਹਲਲ ਹਲਲਕ ਜਨਰਲ ਜ਼ਫਜ਼ਲਸ਼ਲਅਨ (ਐਮ.ਡਲ. ਡਲਕਟਰ)  ਦਲ
ਓ.ਪਲ.ਡਲ.    ਸ਼ਹਰਸ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਹਵ,            ਪਰ ਜਲਦ ਹਲ ਹਲਰ ਵਲ ਮਲਜ਼ਹਰ ਡਲਕਟਰ ਇਸ ਜ਼ਵਤਚ ਸ਼ਲਜ਼ਮਲ ਕਲਤਕ
ਜਲਣਗਕ।

     ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਕ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਨ-  ਲਲਈਨ ਓ.ਪਲ.ਡਲ.      ਦਲ ਪਪਣਲਲਲ ਬਹਹਤ ਹਲ ਆਸਲਨ ਹਵ   । ਉਨਲਲਰ
          ’      ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਵਤਚ ਸਭ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਲ ਇਸ ਵਵਬਸਲਈਟ ਤਕ ਆਪਣਕ ਮਲਬਲਇਲ ਸਮਕਤ ਆਪਣਲ

       ’         ਵਕਰਵਲ ਤਸਦਲਕ ਕਰਕਗਲ। ਉਸ ਉਪਰਸਤ ਮਰਲਜ਼ ਇਸ ਤਕ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਹਲ ਜਲਵਕਗਲ ਅਤਕ ਉਸਦਲ ਟਲਕਨ ਬਣ
           ਜਲਵਕਗਲ। ਉਨਲਲਰ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਉਪਰਸਤ ਜਲ ਟਲਕਨ ਨਸਬਰ ਅਤਕ ਪਕਸ਼ਸ਼ਟ ਆਈ.ਡਲ.    ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤਲ ਦਕ
  ’       ਮਲਬਲਇਲ ਨਸਬਰ ਤਕ ਆਵਕਗਲ ਉਸ ਰਲਹਹ ਪਕਸ਼ਸ਼ਟ ਆਪਣਲ ਆਈ.ਡਲ.      ਲਲਗਇਨ ਕਰਕਗਲ ਅਤਕ ਆਪਣਲ ਵਲਰਲ

        ਦਲ ਇਸਤਜ਼ਲਰ ਕਰਕਕ ਡਲਕਟਰ ਨਲਲ ਸਲਲਹ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਵ         । ਉਨਲਲਰ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਪਪਜ਼ਕਆ ਤਤ ਬਲਅਦ
               ਡਲਕਟਰ ਜਲ ਦਵਲਈਆਰ ਜ਼ਲਖਦਲ ਹਵ ਉਨਲਲਰ ਨਸ ਸ ਡਲਊਨਲਲਡ ਕਰਕਕ ਦਵਲਈਆਰ ਦਲ ਦਹਕਲਨ ਤਤ ਦਵਲਈਆਰ ਲਵ

 ਸਕਦਲ ਹਵ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
       ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਨਨ ਸ ਤਰਜਦਹ ਦਨਣ ਜ਼ਕਸਲਨ:   ਮਮਸਖ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਅਫਸਰ

*    ’       ਖਨਤਦ ਮਸ਼ਦਨਰਦ ਤਨ ਸਬਜ਼ਸਡਦ ਲਈ ਅਪਲਲਈ ਕਰਨ ਦਲ ਸਸਦਲ
 

ਬਰਨਲਲਲ, 25 ਅਪਰਰਲ
                ਧਰਤਦ ਹਨਠਲਨ ਪਲਣਦ ਦਨ ਜ਼ਡਸਗਦਨ ਪਸਧਰ ਨਨ ਸ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਨਨ ਸ ਤਰਜਦਹ ਜ਼ਦਸਤਦ ਜਲਵਨ  ।

        ਇਹ ਅਪਦਲ ਕਰਦਨ ਹਲਏ ਮਮਸਖ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਅਫਸਰ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ.        ਬਲਦਨਵ ਜ਼ਸਸਘ ਨਨ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮਮ
       ਇਕ ਪਲਸਨ ਜ਼ਜਸਥਨ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਲਰ ਹਰ,           ਉਥਨ ਦਨਜਨ ਪਲਸਨ ਧਰਤਦ ਹਨਠਲਨ ਪਲਣਦ ਦਨ ਜ਼ਡਸਗਦਨ ਪਸਧਰ ਨਨ ਸ

    ਬਚਲਉਣਲ ਵਦ ਬਨਹਸਦ ਅਜ਼ਹਮ ਹਰ।
ਡਲ.                  ਬਲਦਨਵ ਜ਼ਸਸਘ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਰਕਨ ਦਨਜਨ ਰਲਜਲਜ ਤਤ ਲਨਬਰ ਦਦ ਸਮਸਜ਼ਸਆ ਵਦ ਆ ਰਹਦ
ਹਰ,        ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ         । ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਸਲਤ ਸਲਉਣਦ ਦਦਰਲਨ

     ’      ਝਲਨਨ ਅਤਨ ਮਸਕਦ ਲਈ ਮਸ਼ਦਨਲਜ ਤਨ ਸਬਜ਼ਸਡਦ ਵਦ ਜ਼ਦਸਤਦ ਜਲਣਦ ਹਰ,      ਜ਼ਜਸ ਬਲਰਨ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਸਲਤ
     ਇਸ਼ਜ਼ਤਹਲਰ ਵਦ ਪਪਕਲਜ਼ਸ਼ਤ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ        । ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ ਵਲਲਦਆਜ ਮਸ਼ਦਨਲਜ,   ਝਲਨਨ ਦਦ

   ਪਨਦਰਦ ਲਲਉਣ ਵਲਲਦਆਜ ਮਸ਼ਦਨਲਜ,         ਝਲਨਨ ਦਦ ਮਸ਼ਦਨਦ ਲਮਆਈ ਲਈ ਪਨਦਰਦ ਬਦਜਣ ਵਲਲਨ ਉਪਰਕਰਨ, ਮਸਕਦ
     ਦਨ ਦਲਜ਼ਣਆਜ ਨਨ ਸ ਸਮਕਲਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਦਨਲਜ,  ਮਸਕਦ ਥਰਰਸ਼ਰ/ਸ਼ਰਲਰ/  ਫਲਰਨਜ਼ ਹਲਰਵਰਸਟਰ/    ਮਲਟਦ ਕਰਲਪ ਥਰਰਸ਼ਰ

 ’         ਆਜ਼ਦ ਤਨ ਸਕਦਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਜ ਨਨ ਸ ਸਬਜ਼ਸਡਦ ਜ਼ਦਸਤਦ ਜਲਣਦ ਹਰ        । ਇਸ ਬਲਰਨ ਜ਼ਕਸਲਨ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਨ
  ’              ਆਨਲਲਈਨ ਪਲਰਟਲ ਤਨ ਅਪਲਲਈ ਕਰ ਸਕਦਨ ਹਨ ਜਲਜ ਜ਼ਫਰ ਆਪਣਨ ਬਲਲਕ ਦਨ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਅਫਸਰ ਨਲਲ

        ਸਸਪਰਕ ਕਰਕਨ ਦਸਤਦ ਵਦ ਅਰਜ਼ਦ ਜਮਲਲਜ ਕਰਵਲ ਸਕਦਨ ਹਨ।
                 ਉਨਲਲਜ ਅਸਗਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਜ਼ਵਸਚ ਧਰਤਦ ਹਨਠਲਨ ਪਲਣਦ ਨਨ ਸ ਬਚਲਉਣ ਦਨ ਹਰ ਸਸਭਵ ਯਤਨ ਕਦਤਨ

          ਜਲਣਗਨ ਤਨ ਝਲਨਨ ਥਸਲਲ ਰਕਬਲ ਘਟਲ ਕਨ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ,      ਮਸਕਦ ਅਤਨ ਨਰਮਨ ਅਧਦਨ ਜ਼ਲਆਜਦਲ ਜਲਵਨਗਲ  ।
                 ਇਸ ਦਨ ਨਲਲ ਹਦ ਉਨਲਲਜ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਜ ਨਨ ਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਵਦ ਜਲਗਰਨਕ ਕਦਤਲ ਜਲ
 ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
      ਜ਼ਬਹਲਰ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਪਰਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰ ਕਰਵਲਉਣ ਰਜ਼ਜਸਟਟ ਟਸ਼ਨ,     ਸਬਸਧਤ ਸਰਕਲਰ ਦਟਵਟਗਸ ਜ਼ਵਵਤਸ ਮਦਦ

 

ਬਰਨਲਲਲ, 25 ਅਪਰਰਲ
         ਜ਼ਬਹਲਰ ਸਰਕਲਰ ਨਟ ਜ਼ਬਹਲਰਸ ਮਦਲ ਦਟ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਅਤਟ ਲਲੜਵਸਦ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਰ,     ਜਲ ਤਲਲਲਬਸਦਸ ਕਲਰਨ ਦਦਜਟ
    ਸਦਜ਼ਬਆਰ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਟ ਹਲਏ ਹਨ,       ਦਟ ਬਬਕ ਖਲਤਟ ਜ਼ਵਵਚ ਪਟਤਸ ਪਜ਼ਰਵਲਰ 1000       ਰਰਪਏ ਦਸ ਦਰ ਨਲਲ ਮਰਵਖ ਮਸਤਰਸ

         ਰਲਹਤ ਫਸਡ ਜ਼ਵਵਚਚ ਫਸਡ ਟਰਲਰਸਫਰ ਕਰਨ ਦਲ ਫਰਸਲਲ ਕਸਤਲ ਹਰ।
               ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸਦਟ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਟਸ ਤਟਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਦਲਕਲ ਨਟ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ

                ਯਲਜਨਲ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਉਨਲਲਰ ਲਈ ਹਰ ਜਲ ਜ਼ਬਹਲਰ ਦਟ ਵਸਨਸਕ ਹਨ ਅਤਟ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਐਲਲਨਸ ਗਈ
       ਤਲਲਲਬਸਦਸ ਕਲਰਨ ਦਦਜਟ ਸਦਜ਼ਬਆਰ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਟ ਹਲਏ ਹਨ    । ਅਜ਼ਜਹਟ ਲਲਕ

ਵਰਬਸਲਈਟ www.aapda.bih.nic.in ’        ਤਟ ਆਪਣਟ ਆਪ ਨਦ ਸ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਟ ਹਨ  ।
          ਰਜ਼ਜਸਟਟ ਟਸ਼ਨ ਲਈ ਲਲੜੜਦਟ ਦਸਤਲਵਟਜ਼ਲਰ ਜ਼ਵਚ ਲਲਭਪਲਤਰਸ ਦਟ ਆਧਲਰ ਕਲਰਡ ਦਸ ਕਲਪਸ,   ਲਲਭਪਲਤਰਸ ਦਟ

     ਨਲਮ ਤਟ ਬਬਕ ਖਲਤਲ ਸ਼ਲਮਲ ਹਰ,          ਜਲ ਜ਼ਬਹਲਰ ਸਦਬਟ ਦਟ ਬਬਕ ਦਸ ਸ਼ਲਖਲ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਹਲਵਟ     । ਇਸ ਤਚ ਇਲਲਵਲ
   ਲਲਭਪਲਤਰਸ ਦਸ ਫਲਟਲ (ਸਰਲਫਸ)            ਅਧਲਰ ਡਲਟਲਬਟਸ ਜ਼ਵਚਲਸ ਫਲਟਲ ਨਲਲ ਮਟਲ ਖਲਰਦਸ ਹਲਣਸ ਚਲਹਸਦਸ ਹਰ ਅਤਟ

         ਇਕ ਆਧਲਰ ਨਸਬਰ ਨਲਲ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਇਕ ਰਜ਼ਜਸਟਟ ਟਸ਼ਨ ਹਲਣਸ ਚਲਹਸਦਸ ਹਰ    ’   । ਮਲਬਲਈਲ ਨਸਬਰ ਤਟ ਪਟਲਪਤ ਓਟਸਪਸ
    ’             ਦਸ ਵਰਤਚ ਮਲਬਲਈਲ ਐਪ ਤਟ ਕਸਤਸ ਜਲਣਸ ਚਲਹਸਦਸ ਹਰ। ਇਸ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸਹਲਇਤਲ ਜ਼ਸਰਫ ਬਬਕ ਖਲਤਟ

        ਜ਼ਵਵਚ ਹਸ ਭਟਜਸ ਜਲਏਗਸ। ਹਲਰ ਜਲਣਕਲਰਸ ਲਈ ਜ਼ਬਹਲਰ ਭਵਨ,      ਨਵੜ ਜ਼ਦਵਲਸ ਜ਼ਵਖਟ ਹਰਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ
011-23792009, 23014326, 23013884 ,       ਜਦਜ਼ਕ ਪਟਨਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਦਮ ਦਟ ਨਸਬਰ 0612-
2294204, 2294205 ’      ਤਟ ਸਸਪਰਕ ਕਸਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਰ।

               ਇਸਟ ਤਰਲਰ ਮਵਧ ਪਟਦਟਸ਼ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਚ ਵਸ ਦਦਜਟ ਰਲਜਲਰ ਜ਼ਵਚ ਫਸਟ ਆਪਣਟ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਰ ਲਈ ਇਕ ਹਰਲਪਲਲਈਨ
    ਨਸਬਰ ਜਲਰਸ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ     । ਇਹ ਨਸਬਰ ਹਰ 0755-2411180 ਹਰ       । ਮਵਧ ਪਟਦਟਸ਼ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਨਲਗਜ਼ਰਕ

  ’               ਇਸ ਨਸਬਰ ਤਟ ਕਲਲ ਕਰਕਟ ਆਪਣਸ ਪਦਰਸ ਜਲਣਕਲਰਸ ਦਰਜ ਕਰਵਲ ਸਕਦਟ ਹਨ ਅਤਟ ਜ਼ਵਵਤਸ ਮਦਦ ਦਲ
   ਲਲਭ ਲਰ ਸਕਦਟ ਹਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
         ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਢਵਲਵਲਵ ਦਦ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਦਅਰ ਸਸਟਰ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ

 *         ਜਵਲਹਰ ਨਵਲਜ਼ਦਆ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਜ਼ਲਆ ਜ਼ਵਖਦ ਬਣ ਜ਼ਰਹਹ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਦਅਰ ਸਸਟਰ
 *       ’     ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਟਲਕਰਦ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਚ ਪਪਖਤਲ ਸਹਹਲਤਲਵ ਬਣਲਈਆਵ ਯਕਟਨਟ:  ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
 

ਤਪਲ/ਬਰਨਲਲਲ, 25 ਅਪਰਹਲ
   ਕਲਜ਼ਵਡ 19              ਦਟ ਰਲਕਥਲਮ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਕਟਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਯਤਨਲਵ ਤਜ਼ਹਤ ਜਵਲਹਰ

 ਨਵਲਜ਼ਦਆ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਜ਼ਲਆ,          ਜ਼ਢਵਲਵਲਵ ਨਹ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਦਅਰ ਸਸਟਰ ਵਜਲ ਨਲਟਟਫਲਈ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ,   ਜ਼ਜਸ ਦਲ
            ਜ਼ਨਰਟਖਣ ਅਵਜ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਟ ਤਦਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਹਲਕਲ ਵਵਲਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ    । ਇਸ ਮਮਕਦ

  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.     ਗਪਪਜ਼ਰਸਦਰਬਟਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਟ ਨਲਲ ਸਨ।
               ਇਸ ਮਮਕਦ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਫਹਲਕਲ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ ਆਈਸਲਲਦਸ਼ਨ ਦਟ
         ਵਧਦਰਦ ਸਹਹਲਤ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਢਪਕਵਵ ਪਪਬਸਧ ਕਟਤਦ ਗਏ ਹਨ      । ਇਸਦ ਤਜ਼ਹਤ ਜਵਲਹਰ ਨਵਲਜ਼ਦਆ

ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਜ਼ਲਆ,                 ਜ਼ਢਵਲਵਲਵ ਨਹ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਦਅਰ ਸਸਟਰ ਨਲਟਟਫਲਈ ਕਟਤਲ ਜਲ ਚਪਵਕਲ ਹਹ ਤਲਵ ਜਲ ਜ਼ਕਸਦ ਵਟ ਤਰਲਲਵ ਦਟ
  ’        ਲਲੜ ਪਹਣ ਤਦ ਇਸ ਸਹਹਲਤ ਦਲ ਲਲਹਲ ਜ਼ਲਆ ਜਲ ਸਕਦ          । ਉਨਲਲਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਦਅਰ ਸਸਟਰ ਦਲ ਕਸਮ
     ਜਲਰਟ ਹਹ ਤਦ ਇਸ ਜ਼ਵਚ 240    ਜ਼ਬਸਤਜ਼ਰਆਵ ਦਟ ਸਹਹਲਤ ਹਲਵਦਗਟ।
              ਇਸ ਮਮਕਦ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਦਅਰ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਚ ਸਲਰਟਆਵ ਲਲੜੜਦਟਆਵ ਸਹਹਲਤਲਵ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
        ਜ਼ਲਆ ਅਤਦ ਸਬਸਧਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਵ ਨਹ ਸ ਲਲੜੜਦਟਆਵ ਹਦਲਇਤਲਵ ਜਲਰਟ ਕਟਤਟਆਵ    । ਇਸ ਮਮਕਦ   ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਜ਼ਲਆ

      ਦਦ ਜ਼ਪਪਸਸਟਪਲ ਨਰਦਸ਼ ਕਪਮਲਰ ਤਦ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ,    ਕਰਮਚਲਰਟ ਵਟ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।  
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
     ਮਲਰਕਕਟ ਕਮਮਟਕ ਵਵਲਲ ਆੜਲਤਕਆਆ ਨਨ ਸ 5   ਹਜ਼ਲਰ ਰਰਪਏ ਜਰਰਮਲਨਲ

*        ਲਮਬਰ ਦਮ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਯਕਕਨਕ ਬਣਲਉਣ ਦਕ ਹਦਲਇਤ
 

ਬਰਨਲਲਲ, 25 ਅਪਰਰਲ
               ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਫਰਲਣ ਤਲ ਬਚਲਅ ਦਮ ਮਵਦਮਨਜ਼ਰ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਕ ਤਮਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਦਮ
                ਆਦਮਸ਼ਲਆ ਅਨਰਸਲਰ ਮਸਡਕਆਆ ਜ਼ਵਚ ਮਲਸਕ ਦਕ ਵਰਤਲ ਯਕਕਨਕ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਕ ਹਰ ਅਤਮ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਮ

       ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਮਸ਼ਲਆ ਦਕ ਪਲਲਣਲ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਕ ਹਰ           । ਇਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਅਵਜ ਸਬਜ਼ਕ ਮਸਸਡਕ ਜ਼ਵਚ ਕਰਝ ਲਮਬਰ ਦਮ
    ’       ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਏ ਹਲਣ ਤਮ ਮਲਰਕਕਟ ਕਮਮਟਕ ਵਵਲਲ ਆੜਲਤਕਆਆ ਨਨ ਸ 5000     ਰਰਪਏ ਜਰਰਮਲਨਲ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ।

        ਜਲਣਕਲਰਕ ਅਨਰਸਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਕ ਅਫਸਰ ਜਸਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਦਕ ਦਮਖ-      ਰਮਖ ਅਧਕਨ ਸਰਪਰਡਡਟ ਕਰਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ
ਭਰ ਵਲਰ,               ਮਸਡਕ ਸਰਪਰਵਲਈਜ਼ਰ ਜਗਸਕਰ ਜ਼ਸਸਸਘ ਤਮ ਰਲਜ ਕਰਮਲਰ ਦਕ ਟਕਮ ਵਵਲਲ ਸਬਜ਼ਕ ਮਸਡਕ ਜ਼ਵਚ ਚਰਜ਼ਕਸਗ ਕਕਤਕ

        ’  ਗਈ ਅਤਮ ਲਮਬਰ ਦਮ ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਏ ਹਲਣ ਤਮ 10   ਆੜਲਤਕਆਆ ਨਨ ਸ 5000     ਰਰਪਏ ਜਰਰਮਲਨਲ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ।
ਸਕਵਤਰ,          ’         ਮਲਰਕਕਟ ਕਮਮਟਕ ਨਮ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆੜਲਤਕਆਆ ਨਨ ਸ ਸਮਮ ਸਮਮ ਤਮ ਅਪਕਲ ਕਕਤਕ ਜਲ ਰਹਕ ਹਰ ਜ਼ਕ ਉਹ

      ਲਮਬਰ ਦਮ ਮਲਸਕ ਪਲਇਆ ਹਲਣਲ ਯਕਕਨਕ ਬ Î           ਣਲਉਣ ਤਲਆ ਜਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਮ ਜ਼ਵਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਰਜ਼ਹ
ਸਕਮ                  । ਇਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਅਵਜ ਟਕਮ ਵਵਲਲ ਚਰਜ਼ਕਸਗ ਕਰ ਕਮ ਜਰਰਮਲਨਮ ਕਕਤਮ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਕ ਅਫਸਰ ਨਮ

                 ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਵਕ ਲਮਬਰ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਮਰਹਵਈਆ ਕਰਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤਮ ਆੜਲਤਕਆਆ ਨਨ ਸ ਵਕ
                  ਹਦਲਇਤ ਕਕਤਕ ਗਈ ਹਰ ਜ਼ਕ ਮਸਡਕਆਆ ਜ਼ਵਚ ਲਮਬਰ ਦਲ ਮਨਸਹ ਕਵਪੜਮ ਨਲਲ ਢਜ਼ਕਆ ਹਲਵਮ ਜਲਆ ਉਨਲਲਆ ਦਮ ਮਲਸਕ

         ਪਲਇਆ ਹਲਵਮ ਤਲਆ ਜਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਰਜ਼ਹ ਸਕਮ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
      ਬਰਨਲਲਲ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਦਦਸ਼ਲਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਦ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥਆਸ਼/       ’ਭਲਰਤਥ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਸ਼ ਦਦ ਵਦਰਵਦ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਤਦ

 ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਣ:  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਦਟ
 

ਬਰਨਲਲਲ, 25 ਅਪਰਮਲ
                  ਦਦਸ਼ ਭਰ ਜ਼ਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਸਲਰਥਆਸ਼ ਜ਼ਵਦਦਸ਼ਥ ਉਡਲਨਲਸ਼ ਬਸਦ ਹਲਣ ਕਲਰਨ ਵਵਡਥ ਜ਼ਗਣਤਥ

               ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਵਦਦਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਦ ਭਲਰਤਥ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਅਤਦ ਵਵਖ ਵਵਖ ਦਦਸ਼ਲਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਲਜ ਅਤਦ
             ਯਰਨਥਵਰਜ਼ਸਟਥਆਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਉਚ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆ ਪਟਲਪਤ ਕਰ ਰਹਦ ਭਲਰਤਥ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ ਬਲਹਰਲਦ ਦਦਸ਼ਲਸ਼ ਜ਼ਵਚ ਫਸ ਗਏ

ਸਨ               । ਇਨਲਲਸ਼ ਭਲਰਤਥਆਸ਼ ਨਰ ਸ ਵਲਪਸ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਸਰਬਲ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਯਲਜਨਲਬਸਦਥ ਉਲਥਕਥ ਜਲ ਰਹਥ ਹਮ।
                  ਇਸ ਸਬਸਧਥ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਦਟ ਬਰਨਲਲਲ ਸਟਥ ਤਦਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਸਘ ਫਰਲਕਲ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ

             ’  ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਅਜ਼ਜਹਦ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥ ਜਲਸ਼ ਭਲਰਤਥ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਆਪਣਦ ਵਦਰਵਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਵਧਰਥ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਤਦ
        ਦਦਣ ਤਲਸ਼ ਜਲ ਇਹ ਵਦਰਵਦ ਅਵਗਦ ਭਦਜਦ ਜਲ ਸਕਣ  ।       ਇਨਲਲਸ਼ ਵਦਰਜ਼ਵਆਸ਼ ਜ਼ਵਚ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਦਲ ਨਲਮ/   ਜ਼ਪਤਲ ਦਲ ਨਲਮ, 

  ਮਮਜਰਦਲ ਮਲਬਲਈਲ ਨਸਬਰ,    ਜ਼ਵਦਦਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਮਮਜਰਦਲ ਪਤਲ,  ਪਲਸਪਲਰਟ ਨਸਬਰ,      ਫਮਜ਼ਮਲਥ ਕਦਸ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਦ
                 ਨਲਲ ਆਉਣ ਵਲਲਦ ਮਮਬਰਲਸ਼ ਦਥ ਜ਼ਗਣਤਥ ਤਦ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਨਦੜਲਦ ਹਵਲਈ ਅਵਡਦ ਦਲ ਨਲਮ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਵਧਰਥ

  ’    ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਤਦ ਦਰਜ ਕਰਲਇਆ ਜਲਵਦ        । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਵਧਰਥ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਦਲ ਨਸਬਰ 01679-230032 ਹਮ  ।
    ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਥ ਵਟਸਐਪ ਨਸਬਰ 99152-74032 ’        ਤਦ ਵਟਸਐਪ ਰਲਹਹ ਵਥ ਭਦਜਥ ਜਲ ਸਕਦਥ ਹਮ।

 

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/606/2020-DPRO Barnala
I/20394/2020

6



    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਮਸਗਲਵਲਰ,       ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰਵਲਰ ਤਤ ਐਤਵਲਰ ਬਸਦ ਰਹਤਗਗ ਸਬਜ਼ਗ ਮਸਡਗ
ਬਰਨਲਲਲ, 25 ਅਪਰਰਲ

               ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਫਰਲਣ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਤ ਮਸ਼ਦਤਨਜ਼ਰ ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਗ ਤਤਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ ਦਤ
        ਆਦਤਸ਼ਲਸ਼ ਅਨਸ਼ਸਲਰ ਬਰਨਲਲਲ ਦਗ ਸਬਜ਼ਗ ਮਸਡਗ ਹਸ਼ਣ ਹਰਤਕ ਮਸਗਲਵਲਰ,      ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰਵਲਰ ਤਤ ਐਤਵਲਰ ਨਫ ਸ ਬਸਦ

ਰਹਤਗਗ,           ਜਦਤਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲਲਸ਼ ਮਸਡਗ ਹਰਤਕ ਸਲਮਵਲਰ ਅਤਤ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰਵਲਰ ਬਸਦ ਰਸ਼ਖਗ ਗਈ ਸਗ     । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਗ ਅਫਸਰ
    ਜਸਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਕਲਜ਼ਵਡ 19            ਫਰਲਣ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਤ ਮਸ਼ਦਤਨਜ਼ਰ ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਜਗ ਦਤ ਹਸ਼ਕਮਲਸ਼
 ਅਨਸ਼ਸਲਰ 16          ਅਪਰਰਲ ਨਫ ਸ ਜਲਰਗ ਮਸਡਗ ਸਫਚਨਲ ਜ਼ਵਚ ਸਲਧ ਕਗਤਗ ਗਈ ਹਰ       । ਉਨਲਲਸ਼ ਦਸ਼ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਮਸਡਗ

 ਸਫਚਨਲ 27    ਅਪਰਰਲ ਤਤ ਲਲਗਫ ਹਲਵਤਗਗ,            ਭਲਵ ਭਲਕਤ ਮਸਡਗ ਖਲਲਲਲ ਗ ਜਲਵਤਗਗ ਤਤ ਇਸ ਮਗਰਤ ਮਸਗਲਵਲਰ ਨਫ ਸ ਮਸਡਗ
 ਬਸਦ ਰਹਤਗਗ              । ਉਨਲਲਸ਼ ਆੜਲਤਗਆਸ਼ ਤਤ ਖਰਗਦਦਲਰਲਸ਼ ਨਫ ਸ ਇਨਲਲਸ਼ ਹਸ਼ਕਮਲਸ਼ ਦਗ ਪਲਲਣਲ ਯਕਗਨਗ ਬਣਲਉਣ ਲਈ

 ਆਜ਼ਖਆ ਹਰ। 
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
              ਕਣਕ ਦਦ ਨਲੜ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਨਲਲ ਘਟ ਸਕਦਦ ਹਹ ਕਰਲਨਲ ਨਲਲ ਲੜਣ ਦਦ ਸਮਰਅਥਲ:  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ

*     ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਕਣਕ ਦਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-       ਖਨਸਹਦ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਨਲ ਲਲਉਣ ਦਦ ਅਪਦਲ
 
ਬਰਨਲਲਲ, 25 ਅਪਰਹਲ

                      ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਲਹ ਕਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਅਲਲ ਤਨਦਦਹਦ ਤਦ ਜ਼ਜ਼ਸਮਦਵਲਰਦ ਨਲਲ ਹਰ ਜ਼ਰਨਰਦ ਕਦਮ ਚਚਅਜ਼ਕਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਦ ਵਦ
  ਪਨਰਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਦਣ         । ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਦਦ ਹਲਏ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ.        ਗਚਜ਼ਰਸਦਰਬਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ
   ਇਕ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਹਹ                   । ਇਸ ਲਈ ਬਚਲਅ ਦਦ ਇਸ ਮਚਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਵਅਚ ਸਭ ਨਨ ਸ ਆਪਣਲ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਉਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ। ਉਚਨਲਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦ
           ਸਲਰਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਪਰਲਲਦ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਨਲ ਲਲਈ ਜਲਵਦ,           ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਦ ਨਲੜ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਨਲਲ ਵਲਤਲਰਵਰਣ ਤਲਨ

   ਪਪਦਨ ਜ਼ਸ਼ਤ ਹਚਸਦਲ ਹਦ ਹਹ,              ਸਗਲ ਇਸ ਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਨਲਲ ਲੜਣ ਦਦ ਸਮਰਅਥਲ ਵਦ ਬਹਚਤ ਘਟ ਜਲਨਦਦ ਹਹ ।
           ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਰਲਲਦ ਦਦ ਧਨਸਏ ਨਲਲ              ਸਲਹ ਤਦ ਫਦਫਜ਼ੜਆਨ ਦਦ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਨਲਲ ਪਦੜਤ ਲਲਕਲਨ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਦਦ ਲਪਦਟ

           ਜ਼ਵਅਚ ਆਉਣ ਅਤਦ ਕਲਰਲਨਲ ਦਦ ਫਹਲਣ ਦਦ ਸਸਭਲਵਨਲ ਬਹਚਤ ਵਧ ਜਲਨਦਦ ਹਹ             । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜ਼ਕਸਦ ਵਦ ਹਲਲਤ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਨਲੜ ਨਨ ਸ
  ਅਅਗ ਨਲ ਲਲਉਣ।      
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