
    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ।

           ਸਸਨਸਅਰ ਜਸਟਸਜ਼ਨ ਕਕਸਲ ਰਰਪਨਗਰ ਨਨ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਸ ਰਲਸਫ ਫਸਡ ਲਈ ਸਕਜਪਆ 51   ਹਜ਼ਲਰ ਰਮਪਏ ਦਸ
  ਰਲਸ਼ਸ ਦਲ ਚਚਚਕ

ਰਰਪਨਗਰ, 10  ਅਪਚਪਰਲ  -          ਸਸਨਸਅਰ ਜਸਟਸਜ਼ਨ ਕਕਸਲ ਰਰਪਨਗਰ ਵਮਲਲ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਸ ਰਲਸਫ ਫਸਡ ਲਈ
51             ਹਜ਼ਲਰ ਰਮਪਏ ਦਸ ਰਲਸ਼ਸ ਦਲ ਚਚਚਕ ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਸ ਜਗਜਰ ਨਰ ਸ ਸਕਜਪਆ   । ਇਸ ਦਕਰਲਨ

                ਕਕਸਲ ਦਨ ਪਪਧਲਨ ਇਸਜ ਕਰਨਚਲ ਜਸਸਘ ਨਨ ਦਮਜਸਆ ਜਕ ਕਕਸਲ ਵਮਲਲ ਇਸ ਜਬਮਲਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਦਨ ਲਈ
                ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਜਨਵਸਸਆਆ ਨਰ ਸ ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਮਲਲ ਕਸਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਕਸਮਲਆ ਜਵਮਚ ਸਲਥ ਦਨਣ ਦਸ ਅਪਸਲ ਕਰਦਸ ਹਚ
                ਉਨਲਲਆ ਨਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਦਨ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ ਜਦਮਤਸਆਆ ਜਲ ਰਹਸਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ
             ਕਸਤਸ ਜਲਵਨ। ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਮਲਲ ਜ਼ਲ ਵਸ ਐਡਵਲਇਜ਼ਰਸ ਜਲਰਸ ਕਸਤਸਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ। ਇਨਲਲਆ ਦਸ
              ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਨ। ਇਸ ਮਕਕਨ ਤਨ ਸਰਕਲਟਨ ਲਸਡਰ ਹਲਕਮ ਜਸਸਘ ਰਲਹਸ ,
           ਜਨਰਲ ਸਕਚਟਰਸ ਇਸਜ ਬਲਵਸਰ ਜਸਸਘ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸਸਨਸਅਰ ਜਸਟਸਜਨ ਦਨ ਮਚਬਰ    ਵਸ ਮਕਜਰਦ ਸਨ। 
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

  ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਦਆਆ 47   ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ 15   ਅਪਪਪਲ ਤਤ 15      ਜਰਨ ਤਵਕ ਹਲਵਲਗਦ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ-  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

         ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਆੜਤਦਆਆ ਵਵਲਤ ਜ਼ਦਨ/        ਤਲਜ਼ਰਕ ਅਤਲ ਖਰਦਦ ਮਸਡਦ ਸਬਸਧਦ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲਗਲ
ਟਲਕਨ

               ਟਲਕਨ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਲਆ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਰ ਸ ਫਸਲ ਲਪ ਕਲ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਨਹਹ ਹਲਣ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਲਗਲ ਦਲਖਲ
     ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਮਲਸਕ ,      ਹਵਥ ਧਲਣ ਲਈ ਸਲਫ ਪਲਣਦ ,     ਸਪਨਦਟਲਇਜ਼ਰ ਦਲ ਹਲਣਗਲ ਪਪਖਤਲ ਪਪਬਸਧ

 ਰਰਪਨਗਰ 10  ਅਪਪਪਰਲ -                ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਜ਼ਤਸਨ ਚਲਰ ਜ਼ਪਸਡਲ ਜ਼ਪਵਛਲ ਇਵਕ ਮਸਡਦ ਜ਼ਤਆਰ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਪ  । ਪਜ਼ਹਲਲਆ
   ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਜ਼ਵਵਚ 23      ਮਸਡਦਆਆ ਸਨ ਹਪਣ ਵਧਲ ਕਲ 47     ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਤਆਰ ਕਦਤਦਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਜ਼ਵਵਚ 15    ਅਪਪਪਰਲ ਤਤ ਲਪ ਕਲ

15       ਜਰਨ ਤਵਕ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਜਲਵਲਗਦ,              ਤਲਆ ਜ਼ਲ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਲ ਕਸਮ ਸਪਚਲਰਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਚਵਲ ਸਕਲ ਅਤਲ
      ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਪਸ ਨਰ ਸ ਮਪਨਟਲਨ ਕਦਤਲ ਜਲ ਸਕਲ            । ਕਰਲਨਲ ਮਹਲਆਮਲਰਦ ਦਲ ਚਲਜ਼ਦਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਭਦੜ ਘਟਲਉਣ ਲਈ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਲਟਦ
                ਸਬਸਧਤ ਆੜਤਦਆਆ ਨਰ ਸ ਇਵਕ ਹਲਲਲਗਪਲਮ ਲਵਜ਼ਗਆ ਟਲਕਨ ਜਲਰਦ ਕਰਲਗਦ ਜ਼ਜਸ ਉਉਤਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਵਵਲਤ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਉਣ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਦਨ/ਤਲਜ਼ਰਕ

      ਅਤਲ ਖਰਦਦ ਮਸਡਦ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਲਵਲਗਦ             । ਜ਼ਲ ਜ਼ਕ ਬਲਅਦ ਜ਼ਵਵਚ ਆੜਤਦਏ ਵਵਲਤ ਸਬਸਜ਼ਧਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲਗਲ।
           ਜ਼ਜ਼ਹੜਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਕਲਲ ਮਸਡਦ ਬਲਰਡ ਵਵਲਤ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਟਲਕਨ ਨਹਹ ਹਲਵਲਗਲ,          ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਲ ਲਪ ਕਲ ਆਉਣ ਦਦ

  ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ ਨਹਹ ਹਲਵਲਗਦ                । ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟਲਕਨ ਜਲਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆੜਤਦਏ
                 ਆਪਣਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰਨਗਲ ਅਤਲ ਆੜਤਦਏ ਵਵਲਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜਹੜਲਆ ਟਲਕਨ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲਗਲ ਉਸ ਉਉਤਲ ਇਵਕ
                     ਟਰਲਲਦ ਤਲ ਕਲਵਲ ਇਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਨਰ ਸ ਹਦ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਲ ਲਪ ਕਲ ਆਉਣ ਦਦ ਇਜ਼ਲਜਤ ਹਲਵਲਗਦ। ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ

 ਸਵਲਰਲ 08  ਤਤ 12     ਵਜਲ ਤਵਕ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਆਦਦ ਜਲਵਲਗਦ             । ਇਸ ਤਤ ਬਲਅਦ ਕਲਈ ਵਦ ਟਰਲਲਦ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਲਗਦ।
 ਦਪਪਜ਼ਹਰ 12  ਤਤ 04            ਵਜਜ ਤਵਕ ਮਸਡਦ ਦਦ ਸਫਲਈ ਅਤਲ ਬਲਰਦਲਨਲ ਦਦ ਜ਼ਸਲਲਈ ਦਲ ਕਸਮ ਹਲਵਲਗਲ     । ਇਸ ਦਲ ਨਲਲ 04  ਤਤ 6.30 ਵਜਲ

       ਤਵਕ ਕਣਕ ਦਦ ਨਲਲ ਨਲਲ ਹਦ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਹਲਵਲਗਦ              । ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਲਕਰ ਤਜ਼ਹ ਕਦਤਲ ਗਏ ਸਮਜ ਅਨਪਸਲਰ ਕਣਕ ਦਦ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ
                   ਨਹਹ ਹਪਸਦਦ ਤਲਆ ਆੜਤਦਏ ਵਵਲਤ ਅਗਲਲ ਜ਼ਦਨ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਰ ਸ ਟਲਕਨ ਜਲਰਦ ਕਰਨ ਦਦ ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ ਨਹਹ ਹਲਵਲਗਦ। ਉਨਲਲਆ

              ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਵਵਲਤ ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਦਦ ਪਪਮਟਟ ਜ਼ਸਵਧਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਲ ਖਲਜ਼ਤਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਆਰ.ਟਦ.ਜਦ.    ਐਸ ਰਲਹਦ ਜਮਲਲਆ ਹਲਵਲਗਦ।

                              ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਛਲਟਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਦ ਆਰਜ਼ਥਕ ਅਵਸਥਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਖਦਲ ਹਲਏ ਸਮਰਹ
                      ਆੜਤਦਆਆ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਪ ਜ਼ਕ ਛਲਟਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਹਲ ਦਲ ਅਧਲਰ ਤਲ ਟਲਕਨ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਜਲਣ ਤਲਆ ਜ਼ਲ ਛਲਟਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਲ

   ਆਰਜ਼ਥਕ ਸਸਤਪਲਨ ਬਜ਼ਣਆ ਜ਼ਰਹਲ          ।ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਟਟਕਨ ਜਲਕਰ ਜ਼ਨਧਲਜ਼ਰਤ ਸਮਜ/    ਤਰਦਕ ਤਵਕ ਨਹਹ ਵਰਜ਼ਤਆ
       ਜਲਆਦਲ ਤਲਆ ਉਸ ਟਲਕਨ ਨਰ ਸ ਰਵਦ ਸਮਜ਼ਝਆ ਜਲਵਲਗਲ     । ਟਲਕਨ ਦਦ ਫਲਟਲਕਲਪਦ ,          ਸਕਪਨ ਕਲਪਦ ਅਤਲ ਵਵਟਸਐਪ ਰਲਹਦ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਲਪ ਕਲ
    ਆਉਣ ਦਦ ਇਜ਼ਲਜਤ ਨਹਹ ਹਲਵਲਗਦ               । ਜਲਕਰ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਕਲਲ ਜ਼ਲਲਦ ਟਟਕਨ ਪਲਇਆ ਜਲਆਦਲ ਹਪ ਤਲਆ ਉਸ ਜ਼ਵਰਪਵਧ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ

                    ਕਦਤਦ ਜਲਵਲਗਦ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਦਲ ਜ਼ਵਵਚ ਮਨਨਰਲਗਲ ਵਲਲਦ ਲਲਬਰ ਨਰ ਸ ਕਸਮ ਦਲਣ। ਜ਼ਕਸਲ ਵਦ ਤਰਲਲਆ ਦਦ ਬਲਹਰਲਦ ਲਲਬਰ
                    ਤਲ ਮਨਜ਼ਰਰਦ ਨਹਹ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਲਗਦ। ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦ ਦਲ ਜ਼ਵਵਚ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਨਰ ਸ ਮਪਨਟਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦਦਆਆ ਢਲਰਦਆਆ
 ਦਲ 30 ¿ 30     ਸ਼ਲਇਜ਼ ਦਲ ਬਲਲਕ ਬਣਲਏ ਜਲਣਗਲ           । ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਅਤਲ ਲਲਬਰ ਨਰ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ 19  ਵਲਇਰਸ ਤਤ

           ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਮਲਸਕ ਅਤਲ ਸਪਨਦਟਲਇਜ਼ਰ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲਗਲ ਅਤਲ ਆਪਣਲ ਦਪਕਲਨ/       ਆੜਤ ਦਲ ਬਲਹਰ ਜ਼ਵਸ਼ਲਸ਼ ਤਟਰ ਤਲ ਸਲਫ
               ਪਲਣਦ ਅਤਲ ਸਲਬਣ ਦਲ ਪਪਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲ ਅਤਲ ਸਪਨਦਟਲਇਜ਼ਰ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਰ ਸ ਵਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਲਗਲ   ।ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ

                  ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਐਟਰਏਲਸ ਦਲ ਸਮਜ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਜ਼ਸਹਤ ਚਪਕਅਵਪ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲਗਦ। ਆੜਤਦਏ ਇਸ ਗਵਲ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਖਣਗਲ
        ਜ਼ਕ ਜਲਕਰ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਕਸਲਨ /            ਲਲਬਰ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਦ ਕਲਈ ਲਵਛਣ ਪਲਇਆ ਜਲਆਦਲ ਹਪ ਤਲਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ

    ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਰਜ਼ਚਤ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲ।

                              ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਖਰਦਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਲ ਲਈ ਬਲਰਦਲਨਲ ਅਤਲ ਜ਼ਰਰਰਦ ਪਪਬਸਧ ਮਪਕਸਮਲ
        ਕਰਨ ਸਬਸਧਦ ਸਬਸਧਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਨਰਦਲਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਲ ਗਏ ਹਨ           । ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਲ ਤਰਲਲਆ ਦਦ ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਨਹਹ ਆਉਣ
              ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਲਗਦ। ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਮਪਨਟਜਨ ਕਰਨ ਦਲ ਨਲਲ ਨਲਲ ਖਰਦਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਰ ਸ ਮਪਕਸਮਲ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲਗਲ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ।

 

ਜਜਨਸਸ,  ਮਲਨਜਸਕ ਸਲਸਣ,  ਬਲਲ ਮਜਦਰਰਸ,   ਬਲਲ ਜਵਵਲਹ ,         ਗਗਸਮ ਹਲਏ ਬਬਚਚ ਅਤਚ ਸਲਸਣ ਸਬਸਧਸ ਚਲਈਲਡ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ
 ਨਸਬਰ 1098`       ਤਚ ਜਦਤਸ ਜਲ ਸਕਦਸ ਹਹ ਸਰਚਨਲ -   ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸਨਰ

ਰਰਪਨਗਰ, 10  ਅਪਹਪਰਲ - ਜਜਨਸਸ,  ਮਲਨਜਸਕ ਸਲਸਣ,  ਬਲਲ ਮਜਦਰਰਸ,         ਬਲਲ ਜਵਵਲਹ ਅਤਚ ਗਗਸਮ ਹਲਏ ਬਬਚਚ ਆਜਦ ਸਬਸਧਸ
       ਕਲਈ ਵਸ ਸਰਚਨਲ ਚਲਈਲਡ ਕਚਅਰ ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 1098 `     ਤਚ ਜਦਤਸ ਜਲ ਸਕਦਸ ਹਹ     ।ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜਦਸਦਚ
                 ਹਲਏ ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸਨਰ ਸਸ਼ਸਮਤਸ ਸਲਨਲਲਸ ਜਗਰ ਨਚ ਜਕਹਲ ਜਕ ਬਬਜਚਆਆ ਦਸ ਦਚਖਭਲਲ ਅਤਚ ਸਗਰਬਜਖਆ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਨਲਉਣ
    ਲਈ ਚਲਈਲਡ ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 1098    ਚਲਲਇਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ       । ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਜਸਬਜਖਆ ਜਵਭਲਗ ਵਬਲਲ ਅਜਧਆਪਕਲਆ
                 ਰਲਹਸ ਸਵਚਰ ਦਸ ਪਸ਼ਲਰਥਣਲ ਸਭਲ ਜਵਚ ਬਬਜਚਆਆ ਨਰ ਸ ਚਲਈਲਡ ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਬਲਰਚ ਜਲਗਰਰਕ ਕਸਤਲ ਜ਼ਲਆਦਲ ਜਰਹਲ ਹਹ। ਸਕਰਲਸ
     ਵਲਹਨਲਆ ਉਉਤਚ ਵਸ ਚਲਈਲਡ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ-1098         ਨਰ ਸ ਜਲਖਣ ਸਬਸਧਸ ਜਨਰਦਚਸ ਪਜਹਲਲਆ ਤਲ ਜਦਬਤਚ ਗਏ ਹਨ    । ਤਲਆ ਜਲ ਲਲੜ

          ਪਹਣ ਤਚ ਕਲਈ ਵਸ ਬਬਚਲ ਇਸ ਨਸਬਰ ਦਲ ਇਸਤਚਮਲਲ ਕਰ ਸਕਚ।

                              ਉਨਲਲਆ ਦਬਜਸਆ ਜਕ ਬਬਜਚਆਆ ਨਰ ਸ ਆਪਣਚ ਅਜਧਕਲਰਲਆ ਪਸ਼ਤਸ ਸਗਚਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ਚਜਰਤ ਕਰਦਚ ਹਲਏ ਜਕਹਲ ਜਗਆ
                ਹਹ ਜਕ ਉਨਲਆ ਨਲਲ ਜਕਤਚ ਵਸ ਕਗਝ ਗਲਤ ਹਲ ਜਰਹਲ ਹਲਵਚ ਤਲਆ ਉਹ ਇਸ ਬਲਰਚ ਆਪਣਚ ਘਰਵਲਜਲਆਆ,    ਟਸਚਰਲਆ ਜਲਆ ਚਲਈਲਡ

  ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ 1098     ਤਚ ਦਬਸ ਸਕਦਚ ਹਨ      । ਬਬਜਚਆਆ ਨਰ ਸ ਪਲਕਸਲ ਐਕਟ 2012      ਬਲਰਚ ਅਤਚ ਜਜ਼ਲਲ ਬਲਲ ਸਗਰਬਜਿਖਆ
            ਦਫਤਰ ਦਗਆਰਲ ਚਲਲਈਆਆ ਜਲ ਰਹਸਆਆ ਸਕਸਮਲਆ ਬਲਰਚ ਵਸ ਜਲਗਰਗਕ ਕਸਤਲ ਜਲਆਦਲ ਜਰਹਲ ਹਹ।

                         ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸਨਰ ਨਚ ਦਬਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦਲ ਮਗਬਖ ਉਦਚਸ 18       ਸਲਲ ਤਬਕ ਦਚ ਬਬਜਚਆਆ ਦਲ ਸਰਸਰਕ
      ਅਤਚ ਯਲਨ ਸਲਸਣ ਤਲ ਬਚਲਅ ਕਰਨਲ ਹਹ               । ਇਸ ਦਲਰਲਨ ਨਰਸਰਸ ਤਲ ਲਹ ਕਚ ਪਸਜਵਸ ਜਮਲਤ ਤਬਕ ਦਚ ਬਬਜਚਆਆ ਨਰ ਸ ਭਰਰਦ

    ੳਰਚਫਸ ਨਦ ਵਰਚਫਸ ਤਚ ਿਆਅਜਠਵਕਦ ਠਰਡਜਕ ਿਲਆਰਠ;         ਜਦਖਲ ਕਚ ਯਲਨ ਸਲਸਣ ਬਲਰਚ ਜਲਗਰਗਕ ਕਸਤਲ ਜਲਆਦਲ ਹਹ   । ਉਨਲਲਆ
  ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਜਨਸਸ,  ਮਲਨਜਸਕ ਸਲਸਣ,  ਬਲਲ ਮਜਦਰਰਸ,           ਬਲਲ ਜਵਵਲਹ ਅਤਚ ਗਗਸਮ ਹਲਏ ਬਬਚਚ ਅਤਚ ਮਜਹਲਲਵਲਆ ਵਬਲਲ ਇਸ
        ਸਬਸਧਸ ਕਲਈ ਵਸ ਸਰਚਨਲ ਚਲਈਲਡ ਕਚਅਰ ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 1098 `     ਤਚ ਜਦਤਸ ਜਲ ਸਕਦਸ ਹਹ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/79/2020-DEPT-DPRO-ROOP NAGAR
I/17803/2020

3/6



    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

        ਕਸਬਲਇਨਲਨ ਨਰ ਸ ਸਸਨਨਟਲਇਜ਼ ਕਰਨ ਨਰ ਸ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਵ ਯਕਨਨਨ -  ਜ਼ਡਪਟਨ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

 ਰਰਪਨਗਰ 10  ਅਪਸਪਰਲ -          ਜ਼ਡਪਟਨ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਨਮਤਨ ਸਲਨਲਲਨ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਵ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ -19   ਦਵ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਬਮਲਰਨ
                  ਫਸਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਦਰਜਵ ਸਰਜ਼ਬਆਨ ਤਤ ਕਟਲਈ ਦਲ ਕਸਮ ਮਮਕਲ ਕਵ ਜ਼ਜਲਲਵ ਜ਼ਵਦਚ ਆਉਣ ਵਲਲਨਆਨ ਕਸਬਲਇਨਲਨ ਨਰ ਸ ਸਸਨਨਟਲਈਜ਼
    ਕਰਨ ਨਰ ਸ ਲਲਜ਼ਮਨ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਵ           । ਉਨਲਲਨ ਇਸ ਸਬਸਧਨ ਜ਼ਵਸਥਲਰਪਰਰਵਕ ਜਲਣਕਲਰਨ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਲ ਕਸਬਲਇਨਲਨ

                ਬਲਹਰਲਵ ਸਰਜ਼ਬਆਨ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਵ ਜ਼ਵਦਚ ਆਉਣਗਨਆਨ ਉਨਲਲਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲਵ ਜ਼ਵਦਚ ਦਲਖਲ ਹਮਸਦਵ ਸਲਰ ਹਨ ਸਲਡਨਅਮ ਹਲਈਪਲਕਲਲਰਲਈਜ਼ ਜਲਨ
               ਸਸਨਨਟਲਈਜ਼ਰ ਦਨ ਸਪਰਵਅ ਕਰਕਵ ਸਸਨਨਟਲਈਜ਼ ਕਨਤਲ ਜਲਵਵ। ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਸਬਲਇਨ ਦਵ ਜ਼ਜਨਲਲਨ ਜ਼ਹਦਜ਼ਸਆਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜਦਥਵ

                  ਕਲਜ਼ਮਆਨ ਦਲ ਹਦਥ ਜਲਨ ਸਰਨਰ ਲਦਗਦਲ ਉਨਲਲਨ ਜਗਲਲਵਲਨ ਨਰ ਸ ਚਸਗਨ ਤਰਲਲਨ ਨਲਲ ਸਸਨਨਟਲਈਜ਼ ਕਨਤਲ ਜਲਵਵ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਉਨਲਨ
                 ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਰ ਸ ਜ਼ਨਰਦਵਸ਼ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਸਬਲਇਨਲਨ ਦਵ ਕਲਜ਼ਮਆਨ ਦਨ ਜ਼ਸਹਤ ਦਲ ਚਸਚਕਅਦਪ ਕਨਤਲ ਜਲਵਵ ਅਤਵ ਜਵਕਰ

     ਕਲਈ ਕਲਮਲ ਸਰਨਰਕ ਪਦਖਤ ਜ਼ਬਮਲਰ ,  ਬਮਖਲਰ ,  ਖਸਘ ,            ਜਮਕਲਮ ਜਲ ਸਲਹ ਲਸਣ ਜ਼ਵਦਚ ਤਕਲਨਫ ਤਤ ਪਨੜਤ ਹਸ ਤਲਨ ਉਸ ਸਬਸਧਨ
        ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਨ ਹਦਲਇਤਲਨ ਅਨਮਸਲਰ ਅਗਲਨ ਕਲਰਵਲਈ ਕਨਤਨ ਜਲਵਵ।

                            ਉਨਲਲਨ ਨਵ ਕਸਬਲਇਨਲਨ ਦਵ ਕਲਜ਼ਮਆਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਨਦਜਨ ਸਫਲਈ ਦਲ ਖਲਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰਦਖਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਲ   । ਕਸਬਲਇਨਲਨ ਨਲਲ
                  ਉਪਯਮਕਤ ਮਲਤਰਲਨ ਜ਼ਵਦਚ ਸਸਨਨਟਲਇਜ਼ਰ ਰਦਜ਼ਖਆ ਜਲਵਵ ਤਲਨ ਜ਼ਲ ਇਦਕ ਜ਼ਪਸਡ ਤਤ ਦਰਜਵ ਜ਼ਪਸਡ ਜਲਣ ਸਮਮ ਰਲਜ਼ ਰਲਤ ਨਰ ਸ ਕਸਬਲਇਨ

                   ਬਸਦ ਕਰਨ ਸਮਮ ਕਸਬਲਇਨ ਦਵ ਘਦਟਤ ਘਦਟ ਉਨਲਲਨ ਸਲਜ਼ਰਆਨ ਜ਼ਹਦਜ਼ਸਆਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜਦਥਵ ਕਲਜ਼ਮਆਨ ਦਵ ਹਦਥ ਪਸਰ ਵਗਸਰਲ ਲਗਦਵ ਹਨ ਨਰ ਸ
                 ਸਸਨਨਟਲਇਜ਼ ਕਨਤਲ ਜਲਵਵ। ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਮਆਨ ਵਦਲਤ ਆਪਣਵ ਹਦਥਲਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਨ ਸਮਮ ਕਈ ਬਲਰ ਸਸਨਨਟਲਈਜ਼ਰ ਨਲਲ ਸਲਫ

       ਕਨਤਲ ਜਲਵਵ ਅਤਵ ਜਵਕਰ ਕਲਈ ਕਲਮਲ ਖਸਘ , ਜਮਕਲਮ,            ਬਮਖਲਰ ਅਤਵ ਸਲਹ ਲਸਣ ਜ਼ਵਦਚ ਤਕਲਨਫ ਤਲਤ ਪਨੜਤ ਹਸ ਜਲਨ ਜ਼ਢਦਲਲ ਮਦਠਲ
         ਹਸ ਤਲਨ ਉਸਦਲ ਤਮਰਸਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਲਲ ਤਲਲਮਵਲ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵਵ,     ਇਸ ਸਬਸਧਨ ਹਸਲਪਲਲਇਨ ਨਸਬਰ 104  ਤਵ ਵਨ

              ਸਸਪਰਕ ਕਨਤਲ ਜਲਵਵ ਅਤਵ ਅਜ਼ਜਹਵ ਕਲਮਵ ਨਰ ਸ ਕਸਬਲਇਨ ਤਵ ਕਸਮ ਕਰਨ ਤਤ ਰਲਕ ਜ਼ਦਦਤਲ ਜਲਵਵ।
                             ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਮਆਨ ਵਦਲਤ ਆਪਸ ਜ਼ਵਦਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਅਤਵ ਜ਼ਕਸਲਨ ਕਲਜ਼ਮਆਨ ਨਲਲ ਘਦਟਤ ਘਦਟ 01 ਮਨਟਰ

              ਦਲ ਫਲਸਲਲ ਰਦਜ਼ਖਆ ਜਲਵਵ ਅਤਵ ਜ਼ਕਸਵ ਵਦਲਤ ਵਨ ਇਦਕ ਦਰਜਵ ਨਲਲ ਹਦਥ ਨਲ ਜ਼ਮਲਲਇਆ ਜਲਵਵਵ    । ਕਸਬਲਇਨਲਨ ਦਵ ਕਲਜ਼ਮਆਨ
               ਦਮਆਰਲ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਲ ਜ਼ਰਰਰਨ ਕਰਲਰ ਜ਼ਦਦਤਲ ਜਲਵਵ। ਉਨਲਲਨ ਉਕਤ ਹਦਲਇਤਲਨ ਦਨ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਯਕਨਨਨ ਬਣਲਉਣ ਲਈ
            ਖਵਤਨਬਲੜਨ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਵ ਸਮਰਹ ਮਮਲਲਜ਼ਮਲਨ ਦਨ ਜ਼ਡਊਟਨ ਲਗਲਉਣ ਦਵ ਜ਼ਨਰਦਵਸ਼ ਵਨ ਜ਼ਦਦਤਵ ਹਨ।
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ

              ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਇਵਕ ਹਜ਼ਲਰ ਦਦ ਕਰਰਬ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਕਦ ਵਸਡਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ - ਡਰ.ਐਫ.ਓ. ਚਚਹਲਨ
ਆਈ.ਐਫ.       ਐਸ ਦਦ ਸਮਰਹ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਆ ਵਵਲਲ ਆਪਣਰ 01      ਜ਼ਦਨ ਦਰ ਤਨਖਲਹ ਕਰਤਰ ਮਮਵਖ ਮਸਤਰਰ

   ਰਲਰਫ ਫਸਡ ਜ਼ਵਵਚ ਡਰਨਨਟ 

 ਰਰਪਨਗਰ 10  ਅਪਪਪਲ -            ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਰਰਪਨਗਰ ਵਵਲਲ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਕਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਰਰਪਨਗਰ ਨਰ ਸ ਸਚਪਦ
  ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ       । ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਦਦ ਹਲਏ ਡਰ.ਐਫ.ਓ.       ਚਲਹਲਨ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਵਕ ਹਜ਼ਲਰ ਦਦ

       ਕਰਰਬ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਕਦ ਵਸਡਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ          । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਇਹ ਮਲਸਕ ਸਪਲਫ
                  ਹਪਲਪ ਗਰਮਵਪਲਆ ਦਦ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਬਣਲਏ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ । ਇਸ ਦਦ ਨਲਲ ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲ

              ਜ਼ਸਲਲਈ ਮਸ਼ਰਨਲਆ ਜ਼ਪਛਲਦ ਸਲਲ ਗਪਰਨ ਇਸਡਰਆ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਵਸਡਰਆ ਗਈਆਆ ਸਨ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਵਰਤਲ ਵਰ
               ਸਪਲਫ ਹਪਲਪ ਗਮਰਵਪਜ਼ ਦਦ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਮਲਸਕ ਬਨਲਉਣ ਜ਼ਵਵਚ ਬਹਮਤ ਕਲਰਗਰ ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲ ਰਹਰ ਹਪ।

                        ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਇਹ ਮਲਸਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਵਚ ਪਨਦਦ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਮਨਸਲਲਰ,  ਬਸਨਗਲਲਲ,  ਜ਼ਟਵਬਲ
ਨਸਗਲ, ਝਲਡਰਆਆ,        ਹਪਆਤਪਮਰ ਅਤਦ ਸ਼ਸਕਪਮਰ ਵਵਲਲ ਬਣਲਏ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ    ।ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਕਲਜ਼ਵਸਡ 19 ਤਜ਼ਹਤ

    ਜ਼ਬਮਲਰਰ ਨਲਲ ਜ਼ਨਵਜਠਣ ਲਈ ਆਈ.ਐਫ.       ਐਸ ਦਦ ਸਮਰਹ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਆ ਵਵਲਲ ਆਪਣਰ 01  ਜ਼ਦਨ ਦਰ
          ਤਨਖਲਹ ਵਰ ਮਮਵਖ ਮਸਤਰਰ ਰਲਰਫ ਫਸਡ ਜ਼ਵਵਚ ਡਰਨਦਟ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਪ      ।ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ

               ਸਲਰਦ ਗਲਰਡਜ਼ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਅਤਦ ਪਮਜ਼ਲਸ ਨਲਲ ਜ਼ਮਲ ਕਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤਦ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡਣ
        ਦਦ ਕਸਮਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਪਰਰਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ

50   ਸਸਪਲਲਲ ਜ਼ਵਚਚ 45   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ, 03   ਪਨਜ਼ਡਸਗ ਅਤਤ 02  ਕਤਸ ਪਲਜਜ਼ਟਵ-  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

 

ਰਰਪਨਗਰ, 10  ਅਪਨਪਰਲ :            ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਦਮਤਦ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ
 ਜ਼ਵਦਚ 50   ਸਨਪਲਲਲ ਜ਼ਵਚਚ 45   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ, 03   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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