
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
         ਭਰਤਤ ਰਰਲਤਆਆ ਵਲਸਤਤ ਨਨਜਵਲਨਲਆ ਲਈ ਆਨਲਲਈ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਦਤ ਸਹਹਲਤ

 *         ਟਤਟਜ਼ਨਸਗ ਦਲ ਲਲਭ ਲਰਣ ਲਈ ਮਲਬਲਈਲ ਨਸਬਰ 88376-96495 ’    ਤਤ ਕਤਤਲ ਜਲਵਤ ਰਲਬਤਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 18 ਮਈ

              ਫਨਜ ਜ਼ਵਵਚ ਭਰਤਤ ਹਲਣ ਦਤ ਚਲਹਵਲਨ ਨਨਜਵਲਨਲਆ ਵਲਸਤਤ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਲਰਣ ਲਈ ਰਰਜ਼ਗਲਰ ਉਤਪਤਤ ਅਤਤ
    ਟਟ ਤਜ਼ਨਸਗ ਜ਼ਵਭਲਗ ਪਸਜਲਬ ਵਵਲਲ ਸਤ-      ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਚਲਲਏ ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ,      ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਅਧਤਨ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਲਰ ਕਤ
        ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਹਜ਼ਲਰਲਆ ਨਨਜਵਲਨਲਆ ਨਤ ਆਪਣਲ ਭਜ਼ਵਵਖ ਸਸਵਲਜ਼ਰਆ ਹਰ         । ਕਕਪਲਆ ਦਲ ਮਰਵਖ ਉਦਤਸ਼ ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਪਪਡਹ
      ਖਤਤਰ ਨਲਲ ਸਬਸਜ਼ਧਤ ਬਤਰਲਜ਼ਗਲਰ ਨਨਜਵਲਨਲਆ ਨਹ ਸ ਆਰਮਤ,        ਪਰਰਲ ਜ਼ਮਲਟਰਤ ਫਲਰਸ ਅਤਤ ਪਰਜ਼ਲਸ ਬਲਲਆ ਜ਼ਵਵਚ
     ਭਰਤਤ ਹਲਣ ਵਲਸਤਤ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਦਤਣਲ ਹਰ  ।

      ਇਹ ਪਟਗਟਲਵਲ ਕਰਦਤ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਤ ਡਲਇਰਰਕਟਰ ਰਲਜ਼ਗਲਰ,    ਉਤਪਤਤ ਤਤ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ,  ਜ਼ਜ਼ਲਲ
             ਬਰਨਲਲਲ ਤਤ ਕਕਪ ਕਮਲਆਡਕਟ ਕਰਨਲ ਐਨ ਡਤ ਐਸ ਬਕਸ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਲ 2020-21  ਦਤਆਆ

        ਭਰਤਤ ਰਰਲਤਆਆ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਮਲਰਤ ਕਲਰਨ ਮਰਲਤਵਤ ਹਲ ਗਈਆਆ ਸਨ       । ਹਰਣ ਉਮਤਦ ਹਰ ਜ਼ਕ ਹਲਲਲਤ
         ਸਰਧਰਨ ਉਪਰਸਤ ਇਹ ਭਰਤਤ ਰਰਲਤਆਆ ਬਹਰਤ ਛਤਤਤ ਸ਼ਰਰਹ ਹਲ ਜਲਣਗਤਆਆ,     ਜ਼ਜਸ ਸਬਸਧਤ ਭਰਤਤ ਦਤ
       ਚਲਹਵਲਨ ਨਨਜਵਲਨਲਆ ਨਹ ਸ ਜ਼ਤਆਰਤ ਵਲਸਤਤ ਘਵਟ ਸਮਲਆ ਜ਼ਮਲਤਗਲ         । ਇਸ ਦਤ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਖਤਤ ਪਤਪਰ ਦਤ
  ਜ਼ਤਆਰਤ ਵਲਸਤਤ ਸਤ-   ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਨਲਭਲ,  ਭਵਲਨਤਗੜਲ ਰਲਡ,      ਗਟਲਮ ਸਤਵਕ ਟਟ ਤਜ਼ਨਸਗ ਸਕਟਰ ਵਵਲਲ ਆਨਲਲਈਨ
      ਮਲਜ਼ਧਅਮ ਰਲਹਹ ਕਲਲਸਲਆ ਦਤ ਸਹਹਲਤ ਜ਼ਦਵਤਤ ਗਈ    । ਇਹ ਟਟ ਤਜ਼ਨਸਗ 2     ਮਹਤਜ਼ਨਆਆ ਵਲਸਤਤ ਚਵਲਤਗਤ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
    ਬਰਨਲਲਲ ਨਲਲ ਸਬਸਜ਼ਧਤ ਨਨਜਵਲਨ ਸਤ-           ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਤਲ ਇਹ ਟਟ ਤਜ਼ਨਸਗ ਆਪਣਤ ਘਰ ਬਰਠਤ ਹਤ ਆਨਲਲਈਨ

  ਲਰ ਸਕਦਤ ਹਨ           । ਇਸ ਆਨਲਲਈਨ ਜ਼ਤਆਰਤ ਸਬਸਧਤ ਵਧਤਰਤ ਜਲਣਕਲਰਤ ਲਰਣ ਵਲਸਤਤ ਸਵਤਰਤ 9   ਵਜਤ ਤਲ
 ਸ਼ਲਮ 5     ਵਜਤ ਤਵਕ ਹਰਦਤਪ ਜ਼ਸਸਘ ਰਲਏ,  ਏਜਹਕਤਸ਼ਨ ਮਲਸਟਰ, ਸਤ-  ਪਲਈਟ ਕਕਪ,    ਨਲਭਲ ਦਤ ਮਲਬਲਇਲ ਨਸ: 

8837696495 ’      ਤਤ ਸਸਪਰਕ ਕਤਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਰ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
      ‘ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਓਰਲ ਵਵਲਲ ਈ- ’  ਲਲਇਬਬਤਰਰ ਦਰ ਸਹਹਲਤ

ਬਰਨਲਲਲ, 18 ਮਈ
ਕਲਜ਼ਵਡ-19             ਦਤ ਚਵਲਜ਼ਦਆਆ ਤਲਲਲਬਸਦਰ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਤ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਵਲਲ ਨਦਜਵਲਨਲਆ

   ਦਰ ਸਹਹਲਤ ਲਈ ਈ-             ਲਲਇਬਬਤਰਰ ਸ਼ਸ਼ਰਹ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਹ ਤਲਆ ਜਲ ਘਰ ਬਹਠਤ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਰਆਆ ਨਹ ਸ ਜ਼ਜਵਥਤ ਦਸ਼ਨਰਆਆ
      ਭਰ ਦਰਆਆ ਗਤਰਜ਼ਵਧਰਆਆ ਦਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਹਲਸਲ ਹਲਵਤ,         ਉਥਤ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਜ਼ਗਆਨ ਜ਼ਵਵਚ ਵਰ ਵਲਧਲ ਹਲ ਸਕਤ  ।
             ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਦਤ ਹਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਰ ਪਲਤਸਮਮਟ ਅਫਸਰ
               ਜ਼ਮਸ ਸਸ਼ਨਲਕਸ਼ਰ ਨਸਗਲਲ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਜ਼ਵਵਖ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਦਤ ਮਦਜ਼ਕਆਆ ਲਈ ਵਰ ਈ-

      ਲਲਇਬਬਤਰਰ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਰਆਆ ਲਈ ਬਹਸ਼ਤ ਸਹਲਇਕ ਸਲਬਤ ਹਲਵਤਗਰ      । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਈ-
   ਲਲਇਬਬਤਰਰ ਜ਼ਵਵਚ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਅਖਬਲਰ,   ਹਫਤਲਵਲਰਰ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਸਮਲਚਲਰ,    ਮਸ਼ਕਲਬਜ਼ਲਆਆ ਲਈ ਸਹਲਇਕ

            ਮਹਗਜ਼ਰਨ ਅਤਤ ਪਬਰਜ਼ਖਆਆ ਦਰ ਜ਼ਤਆਰਰ ਲਈ ਹਲਰ ਜ਼ਰਹਰਰ ਸਮਵਗਰਰ ਅਪਲਲਡ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਹ   । ਇਸ ਈ-
          ਲਲਇਬਬਤਰਰ ਦਲ ਜ਼ਲਸਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਦਤ ਫਤਸਬਸ਼ਵਕ ਪਤਜ 

District  Bureau of Employment and Enterprises Barnala   ਤਤ ਉਪਲਬਵਧ ਹਹ   । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ

 ਜ਼ਕ ਨਦਜਵਲਨ/   ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਰ ਇਸ ਈ-          ਲਲਇਬਬਤਰਰ ਦਰ ਸਹਹਲਤ ਦਲ ਵਵਧ ਤਲ ਵਵਧ ਲਲਭ ਪਬਲਪਤ ਕਰਨ।
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         ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,  ਬਰਨਲਲਲ
          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਦ ਹਦਦਦਦ ਅਸਦਰ 31       ਮਈ ਤਤਕ ਤਲਲਲਬਸਦਦ ਦਦ ਆਦਦਸ਼ ਜਲਰਦ

•  ਸ਼ਲਮ 7   ਤਤ ਸਵਦਰਦ 7     ਵਜਦ ਤਤਕ ਰਹਦਗਲ ਕਰਜ਼ਫਊ
•       ਬਬਕਲਕ ਦਲ ਸਮਲਕ ਆਮ ਵਲਕਗ ਰਹਦਗਲ * 
•           ਰਰਸਟਲਰਬਟਲਕ ਨਦ ਸ ਹਲਮ ਜ਼ਡਜ਼ਲਵਰਦ ਅਤਦ ਪਰਕ ਕਰ ਕਦ ਦਦਣ ਦਦ ਇਜਲਜ਼ਤ                 ਬਰਨਲਲਲ, 

18 ਮਈ                                                                   ਪਸਜਲਬ
             ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਗਗਜ਼ਹ ਮਲਮਲਦ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਤਲਤ ਜਲਰਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਕ ਦਦ ਰਰਸ਼ਨਦ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ

   ਦਦ ਹਦਦਦ ਅਸਦਰ 18   ਮਈ ਤਤ 31  ਮਈ 2020   ਤਤਕ ਲਲਕਡਲਊਨ (ਤਲਲਲਬਸਦਦ) ਰਹਦਗਲ  ।
    ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਸ਼ਲਮ 7    ਵਜਦ ਤਤ ਸਵਦਰ 7      ਵਜਦ ਤਤਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤਤਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਰਹਦਗਲ   । ਇਸ
         ਸਮਮ ਦਰਰਲਨ ਆਮ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਕ ਨਦ ਸ ਗਰਰ ਜ਼ਰਦਰਦ ਗਤਦਜ਼ਵਧਦਆਕ ਲਈ ਘਘਸਮਣ-    ਜ਼ਫਰਨ ਦਦ ਮਨਲਹਦ

ਰਹਦਗਦ     । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਗ ਦਟ ਬਰਨਲਲਲ ਸ.         ਤਦਜ ਪਗਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਵਤਲਤ ਜਲਰਦ ਤਲਲਲਬਸਦਦ ਦਦ ਹਘਕਮਲਕ
 ਤਜ਼ਹਤ ਸਕਦਲ, ਕਲਲਜ,        ਹਲਰ ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ ਅਦਲਰਦ ਤਦ ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਇਸਸਟਦਜ਼ਚਊਟ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਦਆਕ ਲਈ

 ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਦ             । ਉਹ ਹਲਟਲ ਅਤਦ ਹਲਰ ਪਗਲਹਘਣਚਲਰਦ ਸਦਵਲਵਲਕ ਜਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਤ ਏਕਲਕਤਵਲਸ
              ਸਬਟਰਲਕ ਜਲਕ ਏਕਲਕਤਵਲਸ ਤਦ ਹਲਰ ਫਸਦ ਹਲਏ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਕ ਦਦ ਸਹਦਲਤ ਲਈ ਵਰਤਦਆਕ ਜਲ ਰਹਦਆਕ

ਹਨ,      ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਕ ਬਲਕਦਆਕ ਨਦ ਸ ਪਗਵਲਨਗਦ ਨਹਹ   । ਜ਼ਸਨਦਮਲ ਹਲਲ, ਮਲਲ,  ਸ਼ਲਜ਼ਪਸਗ ਕਸਪਲਰਕਸ, ਜ਼ਜਮ, 
 ਸਜ਼ਵਸਜ਼ਮਸਗ ਪਦਲ,  ਐਟਰਟਦਨਮਬਟ ਪਲਰਕ, ਥਦਏਟਰ, ਬਲਰ, ਆਡਦਟਲਰਦਅਮ,    ਅਸਬਬਲਦ ਹਲਲ ਆਜ਼ਦ

 ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਦ  । ਸਮਲਜ਼ਜਕ, ਰਲਜਨਦਜ਼ਤਕ,  ਖਦਡ ਮਨਲਰਸਜਨ, ਅਕਲਦਜ਼ਮਕ,   ਸਤਜ਼ਭਆਚਲਰਕ ਤਦ
        ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਮਲਗਮਲਕ ਤਦ ਅਜ਼ਜਹਦ ਹਲਰ ਇਕਤਠਲਕ ਦਦ ਪਗਵਲਨਗਦ ਨਹਹ     । ਜ਼ਕਹੜਦਆਕ ਗਤਦਜ਼ਵਧਦਆਕ ਦਦ
 ਪਗਵਲਨਗਦ ?       ਸ਼ਜ਼ਹਰਦ ਅਤਦ ਪਮਡਦ ਖਦਤਰਲਕ ਜ਼ਵਚ ਸਵਦਰਦ 7   ਤਤ ਸ਼ਲਮ 6      ਵਜਦ ਤਤਕ ਮਘਤਖ ਬਲਜ਼ਲਰਲਕ ਜ਼ਵਚ

    ਦਘਕਲਨਲਕ ਖਲਲਲਣ ਦਦ ਇਜਲਜ਼ਤ ਹਲਵਦਗਦ         । ਖਦਡ ਕਸਪਲਰਕਸ ਤਦ ਸਟਦਡਦਅਮ ਦਰਸ਼ਕਲਕ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਕ ਸਦਬਲਈ
              ਖਦਡ ਜ਼ਵਭਲਗ ਅਤਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦਆਕ ਸ਼ਰਤਲਕ ਅਨਘਸਲਰ ਖਲਲਲਦ ਜਲ ਸਕਣਗਦ। ਪਮਡਦ ਅਤਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰਦ

            ਖਦਤਰਲਕ ਜ਼ਵਚ ਸਲਰਦ ਤਰਲਲਕ ਦਦਆਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਅਤਦ ਉਸਲਰਦ ਗਤਦਜ਼ਵਧਦਆਕ ਦਦ ਪਗਵਲਨਗਦ ਹਲਵਦਗਦ।
ਖਦਤਦਬਲੜਦ, ਬਲਗਬਲਨਦ,        ਪਸ਼ਦ ਪਲਲਣ ਅਤਦ ਵਰਰਟਰਨਰਦ ਸਦਵਲਵਲਕ ਦਦ ਇਜਲਜ਼ਤ ਹਲਵਦਗਦ   । ਸਲਰਦ

    ਤਰਲਲਕ ਦਦਆਕ ਵਸਤਲਕ ਲਈ ਈ-    ਕਲਮਰਸ ਦਦ ਇਜਲਜ਼ਤ ਹਰ      । ਸਰਕਲਰਦ ਅਤਦ ਪਗਲਈਵਦਟ ਦਫਤਰ ਖਲਲਲਦ
     ’          ਜਲ ਸਕਣਗਦ। ਇਸ ਦਰਰਲਨ ਦਫਤਰਲਕ ਚਤ ਘਤਟ ਤਤ ਘਤਟ ਲਲੜਹਦਲ ਸਟਲਫ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਦ
              ਤਦ ਦਦ ਜ਼ਜਆਕ ਤਤ ਘਰ ਤਤ ਕਸਮ ਜ਼ਲਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਰ। ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ ਅਦਲਜ਼ਰਆਕ ਨਦ ਸ ਦਫ਼ਤਰਦ ਕਸਮ, 

        ਆਨਲਲਈਨ ਟਦਜ਼ਚਸਗ ਤਦ ਜ਼ਕਤਲਬਲਕ ਦਦ ਵਸਡ ਦਦ ਇਜਲਜ਼ਤ ਹਲਵਦਗਦ      । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਹਜਲਮਤ
            ਦਦਆਕ ਦਘਕਲਨਲਕ ਅਤਦ ਸਰਲਦਨ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਤਲਤ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਕ ਅਨਘਸਲਰ ਖਘਤਲਲ ਸਕਣਗਦ। ਬਬਕਲਕ

     ਦਲ ਸਮਲਕ ਵਦ ਆਮ ਵਲਕਗ ਰਹਦਗਲ,         ਪਰ ਬਬਕ ਜ਼ਵਚ ਘਤਟਲ ਘਤਟ ਸਟਲਫ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਦ  ।
              ਰਰਸਟਰਲਰਬਟਲਕ ਨਦ ਸ ਜ਼ਸਰਫ ਹਲਮ ਜ਼ਡਜ਼ਲਵਰਦ ਅਤਦ ਪਰਕ ਕਰ ਕਦ ਦਦਣ ਦਦ ਪਗਵਲਨਗਦ ਹਲਵਦਗਦ। ਜ਼ਕਹੜਦ

   ਮਦਵਮਬਟ ਦਦ ਹਰ ਪਗਵਲਨਗਦ?   ਐਮਐਚਏ ਵਤਲਤ 17       ਮਈ ਨਦ ਸ ਜਲਰਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਕ ਦਦ ਅਨਘਲਗ-1
    ਦਦ ਸਟਬਡਰਡ ਆਫ ਪਗਲਸ਼ਦਜ਼ਰ (ਐਸਓਪਦ)        ਤਜ਼ਹਤ ਸਦਜ਼ਬਆਕ ਦਦ ਆਪਸਦ ਸਜ਼ਹਮਤਦ ਅਨਘਸਲਰ ਹਦ

     ਵਲਹਨਲਕ ਅਸਤਰਰਲਜਦ ਆਵਲਜਲਈ ਦਦ ਇਜਲਜ਼ਤ ਹਲਵਦਗਦ       । ਇਸਦ ਤਰਲਲਕ ਸਦਬਦ ਅਸਦਰ ਜਨਤਕ
           ਆਵਲਜਲਈ ਵਲਹਨ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਤ ਜਲਰਦ ਐਸਓਪਦ ਅਤਦ ਐਮਐਚਏ ਦਦਆਕ ਹਦਲਇਤਲਕ ਮਘਤਲਬਕ

   ਚਤਲਣਗਦ। ਇਸਦ ਤਰਲਲਕ ਟਰਕਸਦਆਕ, ਕਰਬ, ਜ਼ਰਕਜ਼ਸ਼ਆਕ,  –ਈ ਜ਼ਰਕਜ਼ਸ਼ਆਕ,    ਦਲ ਪਹਦਆ ਅਤਦ 4 
        ਪਹਦਆ ਵਲਹਨਲਕ ਦਦ ਆਵਲਜਲਈ ਵਦ ਬਲਰਦ ਸਦਬਲਈ ਟਰਲਕਸਪਲਰਟ ਜ਼ਵਭਲਗ,    ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ

ਐਸਓਪਦ/   ਸ਼ਰਤਲਕ ਤਜ਼ਹਤ ਹਲਵਦਗਦ         । ਕਦ ਹਨ ਹਲਰ ਜ਼ਰਦਰਦ ਜ਼ਰਆਇਤਲਕ ਤਦ ਸਲਲਹਕਲਰਦ ? 
             ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਅਤਦ ਹਲਰ ਸਬਸਧਤ ਇਕਲਈਆਕ ਨਦ ਸ ਆਪਣਦ ਕਸਮ ਸ਼ਘਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਈ ਵਤਖਰਦ

    ਪਗਵਲਨਗਦ ਦਦ ਇਜਲਜ਼ਤ ਨਹਹ ਹਲਵਦਗਦ     । ਪਗਵਲਨਤ ਗਤਦਜ਼ਵਧਦਆਕ ਜ਼ਜਵਮ ਸ਼ਲਜ਼ਪਸਗ,   ਦਫਤਰਦ ਜਲਣ ਤਦ
    ’       ਹਲਰ ਕਸਮ ਦਦਆਕ ਥਲਵਲਕ ਤਦ ਜਲਣ ਲਈ ਪਲਸ ਜ਼ਰਦਰਦ ਨਹਹ ਹਲਵਦਗਲ     । ਸਰਕਲਰਦ ਦਫਤਰਲਕ ਦਦ
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ਮਘਲਲਜ਼ਮ,           ’    ਪਗਲਈਵਦਟ ਦਫਤਰਲਕ ਦਦ ਮਘਲਲਜ਼ਮ ਤਦ ਹਲਰ ਜ਼ਰਦਰਦ ਕਸਮ ਦਦਆਕ ਥਲਵਲਕ ਤਦ ਜਲਣ ਵਲਲਦ
 ਰਲਤ 7    ਵਜਦ ਤਤ ਸਵਦਰਦ 7       ਵਜਦ ਦਰਰਲਨ ਪਲਸ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਕ ਜਲ ਸਕਣਗਦ  । 65     ਸਲਲ ਤਤ ਵਤਡਦ ਉਮਰ

 ਦਦ ਬਜ਼ਘਰਗਲਕ,  ਗਰਭਵਤਦ ਔਰਤਲਕ, 10    ਸਲਲ ਤਤ ਛਲਟਦ ਬਤਜ਼ਚਆਕ,     ਗਸਭਦਰ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਵਲਜ਼ਲਆਕ ਨਦ ਸ
            ਬਹਘਤ ਜ਼ਰਦਰਦ ਕਸਮਲਕ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਕ ਘਰਤ ਨਲ ਜ਼ਨਕਲਣ ਦਦ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਤਤਦ ਜਲਕਦਦ ਹਰ। 
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