
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਵਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫ਼ਮਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਹਰਰਕ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਨਰ ਸ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮਮ
    ਮਲਸਕ ਲਲਜ਼ਮਮ ਪਲਉਣ ਦਰ ਆਦਰਸ਼

 ਰਰਪਨਗਰ 11  ਅਪਮਪਰਲ - ਕਲਜ਼ਵਡ-19       ਦਮ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਕਮਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਵਵਖ-    ਵਵਖ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਆ ਤਜ਼ਹਤ ਅਤਰ
              ਜਨਤਕ ਸਸਰਵਜ਼ਖਆ ਦਰ ਮਵਦਰਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਰਟ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਦਮ ਹਵਦ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤਮ ਲਈ ਮਲਸਕ
     ਪਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਮ ਕਰ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ           । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਰਟ ਸਟਮਮਤਮ ਸਲਨਲਲਮ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਰ ਹਸਕਮਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

                 ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫ਼ਮਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰਰਮ ਹਮ ਜ਼ਕ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤਮ ਆਪਣਰ ਘਰ ਰਹਰ ਅਤਰ ਜਲ
                ਜ਼ਵਅਕਤਮ ਆਪਣਰ ਘਰ ਤਲ ਜ਼ਕਸਰ ਐਮਰਜਜਸਮ ਕਲਰਨ ਬਲਹਰ ਜਲਆਦਲ ਹਮ ਤਲਆ ਉਸ ਦਲ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਮ ਹਮ।

                         ਸ਼ਟਮਮਤਮ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤਮ ਲਈ ਜ਼ਕਸਰ ਜਨਤਕ ਸਥਲਨ, ਗਲਮਆਆ, ਹਸਪਤਲਲ,
ਦਫ਼ਤਰ,  ਮਲਰਜ਼ਕਟ,              ਕਲਰਖਲਨਰ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਚ ਜਲਣ ਸਮਮ ਜ਼ਟਟਪਲ ਲਰਅਰ ਮਲਸਕ ਜਲਆ ਸਰਤਮ ਕਵਪੜਰ ਦਲ ਮਲਸਕ

  ਪਜ਼ਹਨਣਲ ਜ਼ਰਰਰਮ ਹਮ                 । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਰ ਵਮ ਤਰਲਲਆ ਦਰ ਵਲਹਨ ਜ਼ਵਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਸਮਮ ਵਮ ਇਹ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ
                 ਲਲਜ਼ਮਮ ਹਮ। ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਰਟ ਨਰ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਸਰਤਮ ਕਵਪੜਰ ਤਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਮਤਲ ਮਲਸਕ ਵਮ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਲ
                  ਸਕਦਲ ਹਮ ਤਰ ਇਸ ਨਰ ਸ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸਲਬਣ ਜਲਆ ਜ਼ਡਟਰਜਜਟ ਨਲਲ ਧਲ ਕਰ ਦਸਬਲਰਲ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਮ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ

           ਜ਼ਕ ਜਰ ਤਸਹਲਡਰ ਕਲਲ ਮਲਸਕ ਨਹਹ ਹਮ ਤਲਆ ਤਸਸਹ ਦਰਹਰਮ ਕਮਤਮ ਰਸਮਲਲ,       ਪਰਨਲ ਅਤਰ ਔਰਤਲਆ ਵਲਲ ਆਪਣਮ ਚਸਸਨਮ ਜਲਆ
               ਦਸਪਵਟਲ ਜਲ ਘਵਟਲ ਘਵਟ ਦਰਹਰਮ ਪਰਤ ਦਲ ਹਲਵਰ ਆਜ਼ਦ ਦਮ ਵਮ ਵਰਤਲ ਕਮਤਮ ਜਲ ਸਕਦਮ ਹਮ    । ਸਟਮਮਤਮ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਰ
                ਅਪਮਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਲਕ ਆਪਣਰ ਤਰ ਸਮਲਜ ਦਰ ਜ਼ਹਵਤਲਆ ਦਮ ਸਸਰਵਜ਼ਖਆ ਲਈ ਜ਼ਕਸਰ ਐਮਰਜਜਸਮ ਤਲ ਇਲਲਵਲ
                  ਆਪਣਰ ਘਰਲਆ ਤਲ ਬਲਹਰ ਨਲ ਜ਼ਨਕਲਣ ਅਤਰ ਜਰ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਦਮ ਲਲੜ ਪਜਦਮ ਹਮ ਤਲਆ ਮਲਸਕ ਜ਼ਰਰਰ ਪਜ਼ਹਨਣ।    
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

                ਬਲਹਰਰ ਆ ਕਕ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਦਲਖਲਕ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਰ ਦਵਸਸਆਆ ਸਲਵਧਲਨਸਆਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਅਜ਼ਤ ਜ਼ਰਰਰਸ :
 ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ

            ਸਲਵਧਲਨਸਆਆ ਵਰਤ ਕਕ ਹਸ ਪਜ਼ਰਵਲਰਕ ਮਮਬਰਲਆ ਨਰ ਸ ਖਤਰਕ ਤਰ ਬਚਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ
                 ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਕ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਗਹਰਜ਼ਰਰਰਸ ਆਵਲਜਲਈ ਨਰ ਸ ਸਖਤਸ ਨਲਲ ਰਲਕਣ ਤਕ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਜਲਗਰਰਕ ਕਰਨ ਲਈ

   ਪਸਚਲਇਤਲਆ ਦਲ ਕਸਤਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਰਰਪਨਗਰ , 11  ਅਪਪਹਲ - ਕਲਜ਼ਵਡ-19          ਤਰ ਬਚਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਰ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ
            ਕਰਨਸ ਲਲਜ਼ਮਸ ਹਹ ਤਲਆ ਜਲ ਅਸਸ ਆਪਣਕ ਪਜ਼ਰਵਲਰਕ ਮਮਬਰਲਆ ਨਰ ਸ ਸਸਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਵਖ ਸਕਸਏ     । ਇਸ ਗਵਲ ਦਸ ਜਲਣਕਲਰਸ

   ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਐਚ.          ਐਨ ਸ਼ਰਮਲ ਨਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਇਵਕ ਅਜ਼ਜਹਸ ਜ਼ਭਆਨਕ
 ਮਹਲਆਮਲਰਸ ਹਹ,          ਜ਼ਜਸ ਤਰ ਸਲਵਧਲਨਸਆਆ ਵਰਤ ਕਕ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ।

                 ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਦਰ ਵਸ ਕਲਈ ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਬਲਹਰਰ ਆਪਣਕ ਘਰ ਵਲਪਸ ਆਉਦਲ ਹਹ ਤਲਆ ਉਸ ਵਵਲਰ
                   ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜਲ ਕਕ ਜ਼ਕਸਕ ਵਸ ਚਸਜ਼ ਨਰ ਸ ਹਵਥ ਨਲ ਲਗਲਇਆ ਜਲਵਕ ਅਤਕ ਸਭ ਤਰ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਆਪਣਕ ਜਸਵਤਕ ਉਤਲਰਕ ਜਲਣ,
                 ਜਕਕਰ ਪਲਲਤਰ ਜਲਨਵਰ ਵਸ ਬਲਹਰਰ ਆਇਆ ਹਲਵਕ ਤਲਆ ਉਸ ਦਕ ਪਸਜ਼ਜਆਆ ਨਰ ਸ ਵਸ ਚਸਗਸ ਤਰਲਲਆ ਰਲਗਲਣਰ ਮਸਕਤ ਕਸਤਲ

ਜਲਵਕ।
               ਡਲ.              ਸ਼ਰਮਲ ਨਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਪਣਕ ਕਪਜ਼ੜਆਆ ਨਰ ਸ ਬਦਲ ਕਕ ਧਲਣ ਲਈ ਵਵਖਰਕ ਤਤਰ `   ਤਕ ਰਵਖ ਜ਼ਦਵਤਲ

   ਜਲਵਕ ਜ਼ਜਸ ਉਪਰਸਤ ਬਹਗ, ਪਰਸ,       ਚਲਬਸਆਆ ਆਜ਼ਦ ਨਰ ਸ ਘਰ ਦਸ ਐਟਰਸ `       ਤਕ ਹਸ ਜ਼ਕਸਕ ਬਕਸਕ ਜ਼ਵਵਚ ਪਲ ਜ਼ਦਵਤਲ
             ਜਲਵਕ ਤਲਆ ਜਲ ਘਰ ਦਸ ਜ਼ਕਸਸ ਅਸਦਰਲਸ ਚਸਜ਼ ਨਲਲ ਇਨਲਲਆ ਦਲ ਸਸਪਰਕ ਨਲ ਹਲਵਕ      । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਸਸਸ ਨਹਲਉਣ
     ਨਲਲ ਰਲਗਲਣਰ ਮਸਕਤ ਹਲ ਜਲਆਦਕ ਹਲ,      ਇਸ ਲਈ ਨਹਲਉਣਲ ਬਹਸਤ ਜ਼ਰਰਰਸ ਹਹ      । ਜਕਕਰ ਅਸਸ ਜ਼ਕਸਕ ਕਲਰਨ ਨਹਲਉਣਲ
   ਨਹਸ ਚਲਹਸਸਦਕ ਤਲਆ ਘਵਟਲ-  ਘਵਟ ਹਵਥ, ਬਲਹਲਆ,           ਗਰਦਨ ਤਕ ਨਹਰਸਆਆ ਨਰ ਸ ਚਸਗਸ ਤਰਲਲਆ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਸਲਫ ਕਰਨਲ ਚਲਹਸਦਲ

ਹਹ।
                             ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਲਬਲਇਲ ਫਲਨ ਅਤਕ ਐਨਕਲਆ ਨਰ ਸ ਗਰਮ ਸਬਣ ਵਲਲਕ ਪਲਣਸ ਦਸ

 ਸਪਰਕਅ                  ਨਲਲ ਰਲਗਲਣਰ ਮਸਕਤ ਕਸਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ ਅਤਕ ਇਸ ਤਰ ਇਲਲਵਲ ਬਲਹਰਰ ਜ਼ਲਆਆਦਸ ਜ਼ਕਸਕ ਵਸ ਵਸਤਰ ਨਰ ਸ
                 ਚਸਗਸ ਤਰਲਲਆ ਰਲਗਲਣਰ ਮਸਕਤ ਕਰਨ ਤਰ ਬਲਅਦ ਹਸ ਘਰ ਅਸਦਰ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜਲਵਕ ਅਤਕ ਇਸ ਉਪਰਸਤ ਇਵਕ ਵਲਰ ਮਸੜ
       ਹਵਥਲਆ ਨਰ ਸ ਸਹਸ ਤਰਸਕਕ ਨਲਲ ਸਲਫ ਕਸਤਲ ਜਲਵਕ।

               ਡਲ.               ਸ਼ਰਮਲ ਨਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਸਤਲ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਕਰਕਕ ਕਲਰਲਨਲ ਦਕ ਖਤਰਕ ਨਰ ਸ
             ਘਟਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ ਅਤਕ ਆਪਣਕ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਨਰ ਸ ਵਸ ਸਸਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਜ਼ਖਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ    । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

            ਜ਼ਸਹਤ ਤਕ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਜ਼ਵਆਪਕ ਪਵਧਰ `   ਤਕ ਉਪਰਲਲਕ ਕਰ
 ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ                । ਲਲਕ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਕ ਵਲਇਰਸ ਦਕ ਖਲਤਮਕ ਜ਼ਵਵਚ ਆਪਣਲ ਵਵਡਮਸਵਲਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਕ ਸਕਦਕ ਹਨ।

               ਡਲ.            ਸ਼ਰਮਲ ਨਕ ਪਸਚਲਇਤਲਆ ਦਲ ਵਸ ਧਸਨਵਲਦ ਕਸਤਲ ਜਲ ਆਪਣਕ ਪਵਧਰ `     ਤਕ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਦਕ ਬਲਹਰ ਹਸ
              ਗਹਰਜ਼ਰਰਰਸ ਆਵਲਜਲਈ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਤਕ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਜਲਗਰਰਕ ਕਰਨ ਜ਼ਵਵਚ ਅਜ਼ਹਮ ਭਰਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲ ਰਹਕ ਹਨ  । ਉਨਲਲਆ

              ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ ਰਲਕਥਲਮ ਅਤਕ ਜ਼ਵਜ਼ਭਸਨ ਸਕਵਲਵਲਆ ਸਬਸਧਸ ਹਲਰ ਜਲਣਕਲਰਸ ਲਹਣ ਲਈ ਹਹਲਪ
  ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 104  ਅਤਕ 112      ਦਸ ਸਹਲਇਤਲ ਲਈ ਜਲ ਸਕਦਸ ਹਹ        । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਕਕਰ ਜ਼ਕਸਕ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਨਰ ਸ

 ਸਸਵਕਸ ਖਸਘ,               ਬਸਖਲਰ ਅਤਕ ਸਲਹ ਲਹਣ ਜ਼ਵਚ ਤਕਲਸਫ ਹਲਵਕ ਤਲਆ ਤਸਰਸਤ ਸਰਕਲਰਸ ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰ ਜ਼ਵਵਚ ਸਸਪਰਕ ਕਸਤਲ
    ਜਲਵਕ ਤਲਆ ਜਲ ਸਮਕ `         ਤਕ ਹਸ ਮਰਸਜ਼ਲਆ ਦਲ ਇਲਲਜ ਸ਼ਸਰਰ ਕਸਤਲ ਜਲ ਸਕਕ  ।    
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ
                 ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਸਸਲਫ ਹਸਲਪ ਗਗਰਵਪਲਪ ਦਦ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਦਦ ਮਦਦ ਨਲਲ ਵਸਡਦ ਜਲ ਰਹਦ ਨਦ

 ਮਲਸਕ - ਡਦ.ਐਫ.ਓ. ਚਚਹਲਨ
ਆਈ.ਐਫ.       ਐਸ ਦਦ ਸਮਰਹ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਪ ਵਵਲਲ ਆਪਣਦ 01        ਜ਼ਦਨ ਦਦ ਤਨਖਲਹ ਕਦਤਦ ਮਗਵਖ ਮਸਤਰਦ ਰਲਦਫ ਫਸਡ

 ਜ਼ਵਵਚ ਡਰਨਨਟ

 ਰਰਪਨਗਰ 11  ਅਪਪਸਲ -             ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਰਰਪਨਗਰ ਵਵਲਲ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਕਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਰਰਪਨਗਰ ਨਰ ਸ ਸਚਪਦ ਜਲ
 ਰਹਦ ਹਨ       । ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਦਦ ਹਲਏ ਡਦ.ਐਫ.ਓ.         ਚਲਹਲਨ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਵਕ ਹਜ਼ਲਰ ਦਦ ਕਰਦਬ ਮਲਸਕ
     ਬਣਲ ਕਦ ਵਸਡਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ              । ਉਨਲਲਪ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਇਹ ਮਲਸਕ ਸਸਲਫ ਹਸਲਪ ਗਰਗਵਪਲਪ ਦਦ ਸਜ਼ਹਯਲਗ
                  ਨਲਲ ਬਣਲਏ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ । ਇਸ ਦਦ ਨਲਲ ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡਲਪ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲ ਜ਼ਸਲਲਈ ਮਸ਼ਦਨਲਪ ਜ਼ਪਛਲਦ ਸਲਲ
               ਗਪਦਨ ਇਸਡਦਆ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਵਸਡਦਆ ਗਈਆਪ ਸਨ ਉਨਲਲਪ ਦਦ ਵਰਤਲ ਵਦ ਸਸਲਫ ਹਸਲਪ ਗਗਰਵਪਜ਼ ਦਦ ਸਜ਼ਹਯਲਗ
         ਨਲਲ ਮਲਸਕ ਬਨਲਉਣ ਜ਼ਵਵਚ ਬਹਗਤ ਕਲਰਗਰ ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲ ਰਹਦ ਹਸ।

                        ਉਨਲਲਪ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਇਹ ਮਲਸਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਵਚ ਪਨਦਦ ਜ਼ਪਸਡਲਪ ਮਨਸਲਲਦ, ਬਸਨਗਲਲਲ,  ਜ਼ਟਵਬਲ ਨਸਗਲ,
ਝਲਡਦਆਪ,        ਹਸਆਤਪਗਰ ਅਤਦ ਸ਼ਸਕਪਗਰ ਵਵਲਲ ਬਣਲਏ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ    ।ਉਨਲਲਪ ਦਵਜ਼ਸਆ ਕਲਜ਼ਵਸਡ 19   ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਨਲਲ

  ਜ਼ਨਵਜਠਣ ਲਈ ਆਈ.ਐਫ.       ਐਸ ਦਦ ਸਮਰਹ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਪ ਵਵਲਲ ਆਪਣਦ 01      ਜ਼ਦਨ ਦਦ ਤਨਖਲਹ ਵਦ ਮਗਵਖ ਮਸਤਰਦ
      ਰਲਦਫ ਫਸਡ ਜ਼ਵਵਚ ਡਰਨਦਟ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਸ           ।ਉਨਲਲਪ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਸਲਰਦ ਗਲਰਡਜ਼ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ

                 ਅਤਦ ਪਗਜ਼ਲਸ ਨਲਲ ਜ਼ਮਲ ਕਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤਦ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡਣ ਦਦ ਕਸਮਲਪ ਜ਼ਵਵਚ ਪਰਰਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲ
 ਜ਼ਰਹਲ ਹਸ।
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ

               ਮਲਤਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਕਕਰ ਸਸਲਫ ਹਸਲਪ ਗਰਰਰਪ ਜ਼ਪਸਡ ਬਰਰਮਲਜਰਲ ਵਰਲਲ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਕਪਪ ਗਏ

 ਰਰਪਨਗਰ 11  ਅਪਪਸਲ -        ਪਸਜਲਬ ਰਲਜ ਜ਼ਦਹਲਤਤ ਅਜਤਵਤਕਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਰਲਪੜ ਤਜ਼ਹਤ     ਮਲਤਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਕਕਰ ਸਸਲਫ
              ਹਸਲਪ ਗਰਰਰਪ ਜ਼ਪਸਡ ਬਰਰਮਲਜਰਲ ਵਰਲਲ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਰਰਪਨਗਰ ਨਰ ਸ ਸਕਪ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਦਤ ਲਈ
    ਮਦਦ ਕਤਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਸ             । ਮਲਤਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਕਕਰ ਸਸਲਫ ਹਸਲਪ ਗਰਰਰਪ ਵਰਲਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਪ ਮਰਦਪਨਜਰ ਪਰਰਤ

                ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤ ਅਤਪ ਪਰਰਤ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਨਲਲ ਜ਼ਸਲਲਈ ਮਤਸ਼ਨਲਨ ਦਤ ਮਦਦ ਨਲਲ ਵਰਡਪ ਪਰਧਰ ਤਪ ਮਲਸਕ ਬਣਲ
               ਕਪ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਮਰਹਰਈਆ ਕਰਵਲਏ ਜਲ ਰਹਪ ਹਨ। ਇਨਲਲਨ ਸਸਲਫ ਹਸਲਪ ਗਰਰਰਪਲਨ ਵਰਲਲ ਮਰਹਰਈਆ ਕਰਵਲਏ
               ਗਏ ਮਲਸਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਰਲਲ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਨ ਦਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜ਼ਵਰਚ ਲਲਹਪਵਸਦ ਜ਼ਸਰਧ ਹਲ ਰਹਪ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

           ਜ਼ਵਸਲਖਖ ਦਦ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਜ਼ਦਹਲੜਦ ਨਰ ਸ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਦ ਮਨਲਇਆ ਜਲਵਦ -   ਜ਼ਡਪਟਖ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
                 ਜ਼ਵਸਲਖਖ ਦਦ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਜ਼ਦਹਲੜਦ ਮਮਕਦ ਜ਼ਕਸਦ ਤਰਰਲਰ ਦਲ ਨਹਹ ਹਲਵਦਗਲ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਮਲਗਮ ਅਤਦ ਨਲ ਹਖ ਜ਼ਕਸਦ ਤਰਰਲਰ ਦਦ

     ਇਕਵਠ ਕਰਨ ਦਖ ਜ਼ਦਵਤਖ ਜਲਵਦਗਖ ਮਨਜਰਰਖ
       ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਜ਼ਦਵਤਖਆਰ ਹਦਲਇਤਲਰ ਦਖ ਕਖਤਖ ਜਲਵਦ ਪਲਲਣਲ

 ਰਰਪਨਗਰ 11  ਅਪਪਪਲ  :           ਜ਼ਡਪਟਖ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਖਮਤਖ ਸਲਨਲਲਖ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਵਲਸਖਆਰ ਨਰ ਸ ਅਪਖਲ ਕਰਜ਼ਦਆਰ
              ਜ਼ਕਹਲ ਹਪ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਸਲਖਖ ਦਦ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਜ਼ਦਹਲੜਦ ਨਰ ਸ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਹਖ ਰਜ਼ਹ ਕਦ ਮਨਲਇਆ ਜਲਵਦ     । ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ
   ’             ਫ਼ਪਸਲਲ ਕਮਮਲਰਤਰਖ ਪਵਧਰ ਤਦ ਆਪਣਦ ਪਪਰ ਪਸਲਰ ਚਚਵਕਖ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਖ ਜ਼ਬਮਲਰਖ ਨਰ ਸ ਨਵਥ ਪਲਉਣ ਲਈ
         ਆਪਸਖ ਦਰਰਖ ਨਰ ਸ ਬਰਕਰਲਰ ਰਵਖਣ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ ਕਖਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ।

                         ਜ਼ਡਪਟਖ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਸਲਖਖ ਦਦ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਜ਼ਦਹਲੜਦ ਮਮਕਦ 14  ਅਪਪਪਲ 2020  ਨਰ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਰਦ
       ਜ਼ਵਵਚ ਸਜ਼ਥਤ ਜ਼ਕਸਦ ਵਖ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਥਲਨ ਉਉਤਦ          ਜ਼ਕਸਦ ਵਖ ਤਰਲਰ ਦਲ ਕਲਈ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਮਲਗਮ ਨਹਹ ਕਰਵਲਇਆ

             ਜਲਵਦਗਲ ਅਤਦ ਨਲ ਹਖ ਜ਼ਕਸਦ ਤਰਰਲਰ ਦਲ ਕਲਈ ਇਕਵਠ ਕਰਨ ਦਖ ਮਨਜ਼ਰਰਖ ਜ਼ਦਵਤਖ ਜਲਵਦਗਖ     । ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ
    ਫ਼ਪਸਲਲ ਸਰਬਲ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19         ’    ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ ਜ਼ਕਸਦ ਤਰਲਰ ਦਲ ਇਕਵਠ ਨਲ ਕਰਨ ਤਦ ਲਗਲਈ ਗਈ ਰਲਕ

    ਨਰ ਸ ਮਚਵਖ ਰਵਖਜ਼ਦਆ ਜ਼ਲਆ ਹਪ।
                             ਸ਼ਪਖਮਤਖ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਦ ਸਲਰਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਵਲਸਖਆਰ ਨਰ ਸ ਅਪਖਲ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਕਹਲ ਹਪ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਸ  ਜ਼ਤਉਹਲਰ
ਆਪਲ-          ਆਪਣਦ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਦ ਹਖ ਸ਼ਰਧਲ ਭਲਵਨਲ ਨਲਲ ਮਨਲਉਣ        । ਉਨਲਰ ਇਹ ਵਖ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਮਜਰਦਲ ਸਮਮ

                  ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਜਲ ਵਖ ਹਦਲਇਤਲਰ ਜ਼ਦਵਤਖਆਰ ਜਲ ਰਹਖਆਰ ਹਨ ਉਹ ਲਲਕਲਰ ਦਖ ਸਚਰਵਜ਼ਖਆ ਨਰ ਸ ਮਚਵਖ ਰਵਖ ਕਦ ਹਖ ਜ਼ਦਵਤਖਆਰ
          ਗਈਆਰ ਹਨ। ਉਨਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਵਲਸਖਆਰ ਨਰ ਸ ਅਪਖਲ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ       ਮਹਲਰਮਲਰਖ ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਜ਼ਵਵਢਖ ਗਈ ਜਸਗ ਨਰ ਸ
    ਜ਼ਜਵਤਣ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਦਣ।     
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ

55   ਸਸਪਲਲਲ ਜ਼ਵਚਚ 51   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ, 02   ਪਨਜ਼ਡਸਗ ਅਤਤ 02  ਕਤਸ ਪਲਜਜ਼ਟਵ-   ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਰਰਪਨਗਰ, 11  ਅਪਨਪਰਲ :            ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਦਮਤਦ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ
 ਜ਼ਵਦਚ 55   ਸਨਪਲਲਲ ਜ਼ਵਚਚ 51   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ, 02   ਪਨਜ਼ਡਸਗ ਅਤਤ 02   ਕਤਸ ਪਲਜਜ਼ਟਵ ਹਨ    । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਪੜ ਦਤ
                  ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ ਦਤ ਜ਼ਪਸਡ ਚਤਲਮਲਦ ਜ਼ਨਵਲਸਦ ਦਤ ਇਦਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ ਹਲ ਚਚਦਕਦ ਹਨ । ਇਹ ਪਲਜਜ਼ਟਵ ਕਤਸ

   ਚਸਡਦਗੜਲ ਜ਼ਵਖਤ ਹਦ            ਕਲਊਟ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਲਲਲ ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਦਚ ਕਚ ਦਲ 02     ਕਤਸ ਹਦ ਪਲਜਜ਼ਟਵ ਹਨ ,
            ਜ਼ਜਨਲਲਲ ਦਲ ਇਲਲਜ ਜ਼ਗਆਨ ਸਲਗਰ ਮਨਡਦਕਲ ਸਸਟਰ ਬਨਰੜ ਜ਼ਵਖਤ ਕਦਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਨ।

                         ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਮਆਦ 30  ਅਪਨਪਰਲ ਤਦਕ
    ਵਧਲ ਜ਼ਦਦਤਦ ਗਈ ਹਨ               । ਉਨਲਲ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਦ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਤ ਜ਼ਨਯਮਲਲ ਦਤ ਪਲਲਣ ਕਰਨ ਅਤਤ ਆਪਣਤ
          ਘਰਲਲ ਜ਼ਵਦਚ ਰਜ਼ਹ ਕਤ ਆਪਣਲ ਅਤਤ ਆਪਣਤ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਦਖਣ।
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