
    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ।

              ਝਲਨਲ ਲਲਗਣ ਤਤ ਪਜਹਲਲਲ ਜਪਸਡਲਲ ਦਦ ਛਲਪੜਲਲ ਦਦ ਸਫਲਈ ਦਲ ਕਸਮ ਮਮਕਸਮਲ ਕਰਵਲ ਜਦਤਲ ਜਲਵਦਗਲ-ਡਦ.ਡਦ.ਪਦ.ਓਮ. 
ਗਰਦਵਲਲ

ਰਰਪਨਗਰ, 27 ਮਈ-      ਮਲਨਯਯਗ ਸਸਦ ਜਤਸਪਤ ਰਜਜਸਦਰ ਜਸਸਘ ਬਲਜਵਲ,      ਪਪਡਰ ਜਵਕਲਸ ਅਤਦ ਪਸਚਲਇਤਲਲ ਮਸਤਰਦ ਦਦਆਲ
            ਹਦਲਇਤਲਲ ਅਨਮਸਲਰ ਸਸਦਮਤਦ ਸਦਮਲ ਜਜਨ ਜਵਲਤਦ ਕਜਮਸਨਰ ਪਪਡਰ ਜਵਕਲਸ ਅਤਦ ਪਸਚਲਇਤ ਜਵਭਲਗ ,  ਸਸਦ

ਡਦ.ਪਦ.ਐਸ.            ਖਰਬਸਦਲ ਡਲਇਰਜਕਟਰ ਪਪਡਰ ਜਵਕਲਸ ਅਤਦ ਪਸਚਲਇਤ ਜਵਭਲਗ ਅਤਦ ਸਸਦ ਜਵਪਮਲ ਉਜਵਲ ਸਸਯਮਕਤ
               ਜਵਕਲਸ ਕਜਮਸਨਰ ਪਪਡਮ ਜਵਕਲਸ ਅਤਦ ਪਸਚਲਇਤ ਜਵਭਲਗ ਜਦ ਦਦ ਯਲਗ ਅਗਵਲਈ ਹਦਠ ਜਜਜਲਲ ਲ ਰਰਪਨਗਰ ਦਦ ਸਲਰਦ

                     ਜਪਸਡ ਦਦ ਛਲਪੜਲਲ ਜਵਚਤ ਗਸਦਲ ਪਲਣਦ ਅਤਦ ਗਲਰ ਕਲਢਣ ਦਲ ਕਸਮ ਜਸਗਦ ਪਲਧਰ ਤਦ ਸਮਰਰ ਹਲ ਚਮਲਕਲ ਹਜ ਜਲ ਜਕ ਝਲਨਦ ਦਦ
        ਫਸਲ ਲਲਗਣ ਤਤ ਪਜਹਲਲਲ ਪਜਹਲਲਲ ਮਮਕਸਮਲ ਕਰ ਜਲਆ ਜਲਵਦਗਲ      । ਜਜਜਲਲ ਲ ਰਰਪਨਗਰ ਦਦ ਕਮ ਲਲ 512  ਟਲਜਭਆਲ ਜਵਚਤ

  ਹਮਣ ਤਲਕ 500           ਟਲਜਭਆਲ ਜਵਚ ਗਸਦਲ ਪਲਣਦ ਕਲਢਣ ਦਲ ਕਸਮ ਸਮਰਰ ਹਲ ਚਮਲਕਲ ਹਜ    । ਜਜਸ ਜਵਚਤ 350   ਛਲਪੜਲਲ ਦਲ ਕਸਮ
   ਮਮਕਸਮਲ ਹਲ ਚਮਲਕਲ ਹਜ            । ਪਲਣਦ ਕਲਢਣ ਉਪਰਸਤ ਟਲਜਭਆਲ ਜਵਚਤ ਗਲਰ ਕਲਢਣ ਦਲ ਕਸਮ ਤਕਰਦਬਨ 150  ਟਲਜਭਆਲ ਜਵਚ

   ਸਮਰਰ ਹਲ ਚਮਲਕਲ ਹਜ            । ੰੰਇਸ ਗਲਲ ਦਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਸਸਦ ਬਲਜਜਸਦਰ ੰਸਜੰਸਘ ਗਰਦਵਲਲ ਜਜਜਲਲ ਲ ਜਵਕਲਸ ਅਤਦ ਪਸਚਲਇਤ
              ਅਫਸਰ ਰਰਪਨਗਰ ਵਲਤ ਜਦਲਤਦ ਗਈ ਹਜ। ਇਸ ਕਸਮ ਦਦ ਗਲਰਗਮਜਲਰਦ ਸਬਸਧਦ ਸਸਦਮਤਦ ਸਲਨਲਲਦ ਜਗਰਦ ਜਡਪਟਦ

               ਕਜਮਸਨਰ ਰਰਪਨਗਰ ਵਲਤ ਸਮਦ ਸਮਦ ਤਦ ਰਦਜਵਊ ਕਦਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਜ। ਸਸਦ ਬਲਜਜਸਦਰ ਜਸਸਘ ਗਰਦਵਲਲ ਜਜਜਲਲ ਲ
                ਜਵਕਲਸ ਅਤਦ ਪਸਚਲਜਹਤ ਅਫਸਰ ਰਰਪਨਗਰ ਵਲਤ ਬਲਲਕ ਮਲਜਰਸਡਲ ਦਦ ਛਲਪੜਲਲ ਦਦ ਚਲਲ ਰਹਦ ਕਸਮਲ ਦਲ ਜਨਰਦਖਣ ਵਦ

 ਕਦਤਲ ਜਗਆ,        ਇਸ ਮਯਕਦ ਤਦ ਸਸਦ ਮਜਹਕਮਦਤ ਜਸਸਘ ਬਦ.ਡਦ.ਪਦ.   ਓ ਮਲਜਰਸਡਲ ,      ਜਪਸਡ ਦਦ ਸਰਪਸਚ ਅਤਦ ਪਸਚਲਇਤ
   ਸਕਲਤਰ ਵਦ ਮਯਜਰਦ ਸਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ
               ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਨ ਜ਼ਪਸਡ ਫਜ਼ਤਹਪਪਰ ਜ਼ਵਖਨ ਇਇਕ ਗਰਟਬ ਪਪਟਵਲਰ ਨਰ ਸ ਕਮਰਨ ਦਟਆ ਚਲਬਟਆ ਸਲਪਟਆ।

 ਰਰਪਨਗਰ 27  ਮਈ -                ਜ਼ਜਹੜਨ ਇਨਸਲਨ ਦਰ ਜ਼ਜਆ ਦਟ ਮਇਦਦ ਕਰਨ ਦਨ ਸਮਇਰਥ ਹਨ ਉਨਲਨ ਨਰ ਸ ਲਲੜਵਸਦ ਪਪਟਵਲਰਲਨ ਦਟ ਮਦਇਦ ਜਰਰਰ
  ਕਰਨਟ ਚਲਹਟਦਟ ਹਹ                 । ਇਹ ਜ਼ਵਚਲਰ ਅਇਜ ਜ਼ਪਸਡ ਫਜ਼ਤਹਪਪਰ ਜ਼ਵਖਨ ਇਇਕ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦ ਪਪਟਵਲਰ ਨਰ ਸ ਕਮਰਨ ਉਉਤਨ ਲਲਟਰ ਤਨ ਕਟਤਟ ਮਪਸਰਮਤ

            ਪਰਰਟ ਹਲਣ ਤਨ ਚਲਬਟਆਨ ਸਸਪਦਨ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਨ ਕਹਨ।

                 ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਸਪਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਇਲ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਸਸਬਲ ਝਇਲਟਆ ਨਨ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਇਲਲ ਮਕਲਨ ਮਲਲਕ ਬਹਲਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਰ ਸ
   ਚਲਬਟਆ ਸਸਪਟਆ ਗਈਆਨ ਹਨ               । ਇਸ ਦਸਰਲਨ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਲਮਕ ਬਟਮਲਰਟ ਨਨ

                   ਦਨਸ਼ ਅਸਦਰ ਹਰਨਕ ਵਰਗ ਨਰ ਸ ਆਰਜ਼ਥਕ ਤਲਰ ਤਨ ਨਪਕਸਲਨ ਪਲਹਪਸਚਲਇਆ ਹਹ। ਉਨਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਟ ਮਹਲਮਲਰਟ ਜ਼ਵਇਚ ਸਲਨਰ ਸ ਇਇਕ ਦਰਜਨ
                  ਦਟ ਮਇਦਦ ਕਰਨਟ ਚਹਟਦਟ ਹਹ। ਉਨਲਨ ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਸਪਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਇਲ ਵਇਲਲ ਕਟਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਕਲਰਜ਼ਲ ਦਟ ਸ਼ਲਲਘਲਨ ਕਟਤਟ।
                     ਇਸ ਮਲਕਨ ਤਨ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਜ਼ਪਸਡ ਦਨ ਲਲਕਲਨ ਦਟ ਸਮਇਜ਼ਸਆਵਲਨ ਵਟ ਸਪਣਟਆ ਤਨ ਜ਼ਵਸ਼ਵਲਸ਼ ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਲ ਵਟ ਉਨਲਨ ਦਨ ਜ਼ਪਸਡ
         ਦਟਆ ਸਮਇਜ਼ਸਆਵਲਨ ਹਨ ਉਨਲਲਨ ਦਲ ਜਲਦ ਹਇਲ ਕਟਤਲ ਜਲਵਨਗਲ।

                    ਜ਼ਜਕਰਯਲਗ ਹਹ ਜ਼ਕ ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਜ਼ਗਇਲ ਵਇਲਲ ਇਲਲਕਨ ਜ਼ਵਇਚ ਢਲਈ ਸਲ ਦਨ ਕਰਟਬ ਲਲੜਵਸਦ ਪਪਵਟਰਲਨ ਨਰ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਵਟ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ।
                   ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਸਪਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਇਲ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਗਰਟਬ ਤਨ ਲਲੜਵਸਦ ਪਪਟਵਲਰਲਨ ਦਟ ਮਦਇਦ ਕਰਕਨ ਮਨ ਨਰ ਸ ਸਕਰਨ ਜ਼ਮਲਦਲ ਹਹ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ

                    ਸਲਡਨ ਗਪਰਰ ਸਜ਼ਹਬਲਨਲ ਨਨ ਵਟ ਇਹਟ ਸਸਦਨਸ਼ ਜ਼ਦਇਤਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਆਪਣਟ ਨਨਕ ਕਮਲਈ ਜ਼ਵਇਚਲ ਗਰਟਬ ਲਲਕਲਨ ਦਟ ਮਦਇਦ ਕਰਨਟ ਚਲਹਟਦਟ ਹਹ।
                   ਉਨਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਜਟ ਦਲ ਹਮਨਸ਼ਲਨ ਹਟ ਸਲਨਰ ਸ ਪਰਰਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਇਸ ਮਲਕਨ ਤਨ ਜ਼ਡਪਟਟ

                  ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਰ ਸ ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਸਪਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਤਨ ਹਲਰਨਲ ਵਇਲਲ ਸ਼ਪਟ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਨ ਜ਼ਸਰਲਪਲਓ ਪਲ ਕਨ ਸਨਮਲਜ਼ਨਤ ਕਟਤਲ। ਇਸ
     ਮਲਕਨ ਤਨ ਸਰਪਸਚ ਬਟਬਟ ਸਰਬਜਟਤ ਕਲਰ,   ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਹਨਤ ਰਲਮ,     ਰਲਜਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਕਲਟਲਲ ਜ਼ਨਹਸਗ,    ਰਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਬਸਟਟ,  ਹਰਚਸਦ

ਜ਼ਸਸਘ,  ਆਕਪ ਸਸ਼ ਕਇਕੜ,   ਸਇਜਣ ਜ਼ਸਸਘ ਹਰਟਪਪਰ,  ਅਵਤਲਰ ਜ਼ਸਸਘ,   ਜਇਸਟ ਮਟਆ ਪਪਰ,   ਪਸਚ ਜਸਪਪਟਤ ਕਲਰ,  ਕਪਲਦਟਪ ਕਲਰ,  ਸਲਬਕਲ ਸਰਪਸਚ
 ਕਰਨਹਲ ਜ਼ਸਸਘ,  ਤਰਲਲਕ ਜ਼ਸਸਘ,   ਜ਼ਬਕਰਮ ਜ਼ਸਸਘ ,   ਜ਼ਸਸਕਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ,     ਸਲਜ਼ਹਲ ਰਸਗਟਲਪਪਰ ਆਜ਼ਦ ਹਲਜਰ ਸਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ
 

    ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ             ਨਨ ਜ਼ਪਸਡ ਫਜ਼ਤਹਪਪਰ ਜ਼ਵਖਨ ਇਇਕ ਗਰਟਬ ਪਪਟਵਲਰ ਨਰ ਸ ਕਮਰਨ ਦਟਆ ਚਲਬਟਆ ਸਲਪਟਆ।
 

 ਰਰਪਨਗਰ 27  ਮਈ -     ਜ਼ਜਹੜਨ ਇਨਸਲਨ ਦਰ ਜ਼ਜਆ ਦਟ              ਮਇਦਦ ਕਰਨ ਦਨ ਸਮਇਰਥ ਹਨ ਉਨਲਨ ਨਰ ਸ ਲਲੜਵਸਦ ਪਪਟਵਲਰਲਨ ਦਟ ਮਦਇਦ ਜਰਰਰ
  ਕਰਨਟ ਚਲਹਟਦਟ ਹਹ                  । ਇਹ ਜ਼ਵਚਲਰ ਅਇਜ ਜ਼ਪਸਡ ਫਜ਼ਤਹਪਪਰ ਜ਼ਵਖਨ ਇਇਕ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦ ਪਪਟਵਲਰ ਨਰ ਸ ਕਮਰਨ ਉਉਤਨ ਲਲਟਰ ਤਨ ਕਟਤਟ ਮਪਸਰਮਤ

           ਪਰਰਟ ਹਲਣ ਤਨ ਚਲਬਟਆਨ ਸਸਪਦਨ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਨ ਕਹਨ। 
                  ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਸਪਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਇਲ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਸਸਬਲ ਝਇਲਟਆ ਨਨ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਇਲਲ ਮਕਲਨ ਮਲਲਕ ਬਹਲਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਰ ਸ

   ਚਲਬਟਆ ਸਸਪਟਆ ਗਈਆਨ ਹਨ                । ਇਸ ਦਸਰਲਨ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਲਮਕ ਬਟਮਲਰਟ ਨਨ
                    ਦਨਸ਼ ਅਸਦਰ ਹਰਨਕ ਵਰਗ ਨਰ ਸ ਆਰਜ਼ਥਕ ਤਲਰ ਤਨ ਨਪਕਸਲਨ ਪਲਹਪਸਚਲਇਆ ਹਹ। ਉਨਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਟ ਮਹਲਮਲਰਟ ਜ਼ਵਇਚ ਸਲਨਰ ਸ ਇਇਕ ਦਰਜਨ
                   ਦਟ ਮਇਦਦ ਕਰਨਟ ਚਹਟਦਟ ਹਹ। ਉਨਲਨ ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਸਪਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਇਲ ਵਇਲਲ ਕਟਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਕਲਰਜ਼ਲ ਦਟ ਸ਼ਲਲਘਲਨ ਕਟਤਟ।
                     ਇਸ ਮਲਕਨ ਤਨ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਜ਼ਪਸਡ ਦਨ ਲਲਕਲਨ ਦਟ ਸਮਇਜ਼ਸਆਵਲਨ ਵਟ ਸਪਣਟਆ ਤਨ ਜ਼ਵਸ਼ਵਲਸ਼ ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਲ ਵਟ ਉਨਲਨ ਦਨ ਜ਼ਪਸਡ

         ਦਟਆ ਸਮਇਜ਼ਸਆਵਲਨ ਹਨ ਉਨਲਲਨ ਦਲ ਜਲਦ ਹਇਲ ਕਟਤਲ ਜਲਵਨਗਲ। 
                    ਜ਼ਜਕਰਯਲਗ ਹਹ ਜ਼ਕ ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਜ਼ਗਇਲ ਵਇਲਲ ਇਲਲਕਨ ਜ਼ਵਇਚ ਢਲਈ ਸਲ ਦਨ ਕਰਟਬ ਲਲੜਵਸਦ ਪਪਵਟਰਲਨ ਨਰ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਵਟ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ  ।
                    ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਸਪਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਇਲ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਗਰਟਬ ਤਨ ਲਲੜਵਸਦ ਪਪਟਵਲਰਲਨ ਦਟ ਮਦਇਦ ਕਰਕਨ ਮਨ ਨਰ ਸ ਸਕਰਨ ਜ਼ਮਲਦਲ ਹਹ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ

                     ਸਲਡਨ ਗਪਰਰ ਸਜ਼ਹਬਲਨਲ ਨਨ ਵਟ ਇਹਟ ਸਸਦਨਸ਼ ਜ਼ਦਇਤਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਆਪਣਟ ਨਨਕ ਕਮਲਈ ਜ਼ਵਇਚਲ ਗਰਟਬ ਲਲਕਲਨ ਦਟ ਮਦਇਦ ਕਰਨਟ ਚਲਹਟਦਟ ਹਹ। ਉਨਲਨ
                    ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਜਟ ਦਲ ਹਮਨਸ਼ਲਨ ਹਟ ਸਲਨਰ ਸ ਪਰਰਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਇਸ ਮਲਕਨ ਤਨ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
                   ਸਲਜ਼ਨਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਰ ਸ ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਸਪਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਤਨ ਹਲਰਨਲ ਵਇਲਲ ਸ਼ਪਟ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਨ ਜ਼ਸਰਲਪਲਓ ਪਲ ਕਨ ਸਨਮਲਜ਼ਨਤ ਕਟਤਲ। ਇਸ ਮਲਕਨ ਤਨ

    ਸਰਪਸਚ ਬਟਬਟ ਸਰਬਜਟਤ ਕਲਰ,   ਸਮਲਜਸਨਵਟ ਹਨਤ  ਰਲਮ,    ਰਲਜਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਕਲਟਲਲ ਜ਼ਨਹਸਗ,   ਰਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਬਸਟਟ,  ਹਰਚਸਦ ਜ਼ਸਸਘ, 
 ਆਕਪ ਸਸ਼ ਕਇਕੜ,   ਸਇਜਣ ਜ਼ਸਸਘ ਹਰਟਪਪਰ,  ਅਵਤਲਰ ਜ਼ਸਸਘ,   ਜਇਸਟ ਮਟਆ ਪਪਰ,   ਪਸਚ ਜਸਪਪਟਤ ਕਲਰ,  ਕਪਲਦਟਪ ਕਲਰ,    ਸਲਬਕਲ ਸਰਪਸਚ ਕਰਨਹਲ

ਜ਼ਸਸਘ,  ਤਰਲਲਕ ਜ਼ਸਸਘ,   ਜ਼ਬਕਰਮ ਜ਼ਸਸਘ ,   ਜ਼ਸਸਕਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ,     ਸਲਜ਼ਹਲ ਰਸਗਟਲਪਪਰ ਆਜ਼ਦ ਹਲਜਰ ਸਨ। 
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

09          ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਮਜਲਰਮ ਲਈ ਜਲਣ ਲਈ ਜ਼ਦਦਤਥ ਗਈ ਪਪਵਲਨਗਥ -   ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
           ਜ਼ਦਦਲਥ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ ਤਤ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਰਰਲ ਗਦਡਥ ਰਲਹਥ ਭਰਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਘਰ

 ਰਰਪਨਗਰ 27  ਮਈ -                ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਦਲਤ ਮਮਦਖ ਮਸਤਰਥ ਪਸਜਲਬ ਕਕਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਥਆਆ ਦਰਸਰਰ ਰਲਜਲਆ ਦਰ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ
             ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਗਪਜ਼ਹ ਰਲਜਲਆ ਤਦਕ ਪਮਦਜਦਲ ਕਰਨ ਦਥਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਰ ਮਦਦਰਨਜ਼ਰ ਰਰਪਨਗਰ ਤਤ 09      ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਥਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਮਜਲਰਮ ਲਈ ਜਲਣ
    ਲਈ ਪਪਵਲਨਗਥ ਜ਼ਦਦਤਥ ਗਈ ਹਕ              ’  । ਇਸ ਸਬਸਧਥ ਜਲਣਕਲਰਥ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਰ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਦਚ ਚ

       ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਜ਼ਵਅਕਤਥਆਆ ਨਰ ਸ ਮਮਹਲਲਥ ,  ਪਜ਼ਟਆਲਲ ,  ਜਲਸਧਰ ,        ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨਲਆ ਤਤ ਰਰਲ ਗਦਡਥਆਆ ਰਲਹਹ
ਯਰ.ਪਥ.  ਜ਼ਬਹਲਰ , ਐਮ.ਪਥ. ,  ਉਤਰਲਖਸਡ ,  ਰਲਜਸਥਲਨ ,  ਮਹਲਆਰਲਸ਼ਟਰ ,       ਝਲਰਖਸਡ ਜ਼ਵਖਰ ਰਵਲਨਲ ਕਥਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਥ  ।

                   ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਥਮਤਥ ਸਲਨਲਲਥ ਜ਼ਗਰਥ ਨਰ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਥਤਰ ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਦਰਲਨ ਦਰਜਰ ਰਲਜਲਆ ਦਰ ਵਦਖ ਵਦਖ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਆ ਜ਼ਵਦਚ ਪਰਵਲਸਥ
         ਜ਼ਵਅਕਤਥਆਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਆਪਣਰ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਦਚ ਪਹਮਸਚਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਕ     । ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਦਚ ਕਰਥਬ 2172 ਯਰ.ਪਥ., 2368 ਜ਼ਬਹਲਰ, 

302  ਜਸਮਰ ਕਸ਼ਮਥਰ, 194  ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਪਪਦਰਸ਼, 79 ਐਮ.ਪਥ., 44 ਰਲਜਸਥਲਨ, 41     ੳਤਰਲਖਸਡ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਝਲਰਖਸਡ ,  ਵਕਸਟ
ਬਸਗਲਲ,               ਕਰਰਲਲ ਅਤਰ ਹਲਰ ਰਲਜ਼ਲਆ ਦਰ ਜ਼ਵਅਕਤਥਆਆ ਨਰ ਸ ਬਦਸਲਆ ਅਤਰ ਰਰਲ ਗਦਡਥਆਆ ਰਲਹਥ ਭਰਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਕ      । ਉਨਲਲਆ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ

            ਜ਼ਵਦਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਫਸਰ ਹਲਏ ਦਰਜਰ ਰਲਜ਼ਲ ਦਰ ਜ਼ਵਅਕਤਥਆਆ ਦਥ ਸ਼ਨਲਖਤ ਕਰ ,         ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਜਦਥ ਰਲਜ਼ਲਆ ਤਤ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਵਲਜ਼ਪਸ
                   ਆਉਣ ਸਸਬਧਥ ਪਪਵਲਨਗਥ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਪਰਰਥ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਤਰ ਜ਼ਨਗਰਲਨਥ ਹਰਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਦਲਤ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਰਲਜ਼ਲ ਜ਼ਵਦਚ

   ਪਹਮਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਕ।
                     ਜ਼ਡਪਟਥ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਰ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਲ ਪਰਵਲਸਥ ਮਜਦਰਰ ਨਰ ਆਪਣਰ ਰਲਜਲ ਜ਼ਵਦਚ ਜਲਣਲ ਚਲਹਮਸਦਲ ਹਕ ਤਲਆ ਇਸ ਦਰ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ
      ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਆਨਲਲਇਨ ਬਰਨਤਥ ਕਰ ਸਕਦਰ ਹਨ               । ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਬਲਅਦ ਬਰਨਤਥ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਥਆਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ

                    ਦਰ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਦਚ ਭਰਜਣ ਦਰ ਲਈ ਉਸ ਰਲਜ ਵਦਲਤ ਪਪਵਲਨਗਥ ਜ਼ਮਲਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਅਤਰ ਮਕਡਥਕਲ ਜ਼ਸਕਰਥਜ਼ਨਸਗ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਭਰਜਣ ਦਲ
     ਉਪਰਲਲਲ ਕਥਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਕ।

                  ਉਨਲਲਆ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਦਲਤ ਇਨਲਲਆ ਦਰਜਰ ਰਲਜਲਆ ਦਰ ਜ਼ਵਅਕਤਥਆਆ ਨਰ ਸ ਲਲੜਹਦਲਆ ਰਲਸ਼ਨ ਅਤਰ ਖਲਣਲ ਮਮਹਦਈਆ ਕਰਵਲਉਣ
               ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਪਪਬਸਧ ਕਥਤਰ ਗਏ ਸਨ ਤਲਆ ਜਲ ਇਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਕਲਈ ਮਮਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਲ ਆਵਰ  । ਯਰ.ਪਥ.  ਜ਼ਬਹਲਰ , ਐਮ.ਪਥ. , 

 ਉਤਰਲਖਸਡ ,                  ਰਲਜਸਥਲਨ ਅਤਰ ਹਲਰ ਰਲਜਲਆ ਨਰ ਸ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਥਆਆ ਨਰ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਰਕਰ
      ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਆ ਦਥ ਸਲਆਭ-                ਸਸਭਲਲ ਨਲ ਕਰਦਲ ਅਤਰ ਅਦਜ ਉਨਲਲਆ ਦਥ ਵਲਪਸਥ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਨਲ ਕਰਦਲ ਤਲਆ ਪਤਲ ਨਹਹ

         ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਨਲ ਸਮਲਆ ਆਪਣਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਤਤ ਦਰਰ ਰਜ਼ਹਣਲ ਪਕਣਲ ਸਥ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ।

   ਰਲਜਗਲਰ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲ ਜਕਰਤਤਆਆ/        ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਤਤ ਨਨਜਵਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਰਲਜਗਲਰ ਦਤਣ ਦਤ ਜਤਆਰਤ

ਰਰਪਨਗਰ, 27 ਮਈ-    ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਕਲਜਵਡ-19            ਮਹਲਆਮਲਰਤ ਦਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਕਤਤਤ ਤਲਲਲਬਸਦਤ ਜਵਵਚ ਜਦਵਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਜਢਵਲ
    ਤਲ ਬਲਅਦ ਜਜ਼ਲਲਤ ਅਸਦਰ ਫਫਕਟਰਤਆਆ,             ਏਜਸਸਤਆਆ ਅਤਤ ਹਲਰ ਕਸਮਕਲਜ ਵਲਲਤਆਆ ਸਸਸਥਲਵਲਆ ਨਰ ਸ ਚਲਲਉਣ ਲਈ ਇਜਲਜ਼ਤ ਜਦਵਤਤ ਗਈ ਹਫ।

         ਸਕਵਤਰ ਰਲਜਗਲਰ ਜਨਰਤਸ਼ਨ ਅਤਤ ਟਟ ਤਜਨਸਗ ਰਲਹਹਲ ਜਤਵਲੜਤ ਦਤ ਜਦਸ਼ਲ -    ਜਨਰਦਤਸ਼ਲਆ ਅਨਹਸਲਰ ਜਮਸ਼ਨ ਘਰ-    ਘਰ ਰਲਜਗਲਰ ਤਜਹਤ ਜਜ਼ਲਲ ਲ
   ਰਲਜਗਲਰ ਅਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜਬਊਰਲ,   ਰਰਪਨਗਰ ਵਲਲ ਪੜਲ ਤ-  ਜਲਖਤ ਬਤ-         ਰਲਜਗਲਰ ਨਨਜਵਲਨਲਆ ਤਤ ਜਕਰਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਰਲਜਗਲਰ ਜਦਵਲਉਣ ਦਤ
     ਉਪਰਲਲਤ ਸ਼ਹਰਰ ਕਰ ਜਦਵਤਤ ਗਏ ਹਨ      ।ਇਸ ਸਬਸਧਤ ਵਧਤਕ ਜਡਪਟਤ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਜਵਕਲਸ) ਕਮ-     ਮਹਵਖ ਕਲਰਜਕਲਰਤ ਅਫਸਰ ਜਜਲਲ ਲ
             ਰਲਜਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜਬਊਰਲ ਅਮਰਦਤਪ ਜਸਸਘ ਗਹਜਰਲਲ ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਰਲਜਗਲਰ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲ ਫਫਕਟਰਤਆਆ/    ਖਤਤਤਬਲੜਤ ਤਤ ਉਸਲਰਤ

        ਦਤ ਕਸਮਲਆ ਤਤ ਰਲਜਗਲਰ ਦਤ ਭਲਲ ਜਵਚ ਲਵਗਤ ਜਕਰਤਤਆਆ/     ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਲਈ ਰਲਜਗਲਰ ਦਫਤਰ https://tinyurl.com/rprlabour , 
    ਜਲਸਕ ਜਤਆਰ ਕਤਤਲ ਜਗਆ ਹਫ,    ਜਜਸ ਤਤ ਉਹ ਆਪਣਤ-               ਆਪ ਨਰ ਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਨ ਤਲਆ ਜ਼ਲ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਜਰਰਰਤ ਅਨਹਸਲਰ

    ਕਸਮ ਮਹਹਵਈਆਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਸਕਤ    । ਇਸਤ ਤਰਲਲਆ ਜਕਸਲਨਲਆ/  ਫਫਕਟਰਤ ਮਲਲਕਲਆ,         ਉਸਲਰਤ ਦਤ ਕਸਮ ਨਲਲ ਸਬਸਜਧਤ ਠਤਕਤਦਲਰਲਆ ਤਤ ਜਕਸਤ ਕਸਮ
        ਜਜਸ ਲਈ ਜਕਰਤਤਆਆ ਦਤ ਲਲੜ ਹਫ ਉਹ ਇਸ https://tinyurl.com/rtpremtployer          ਜਲਸਕ ਤਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਨ ਅਤਤ

ਪੜਟ ਤ-   ਜਲਖਤ ਪਟਲਰਥਤ https://tinyurl.com/rpremployee            ਜਲਸਕ ਤਤ ਆਪਣਲ ਨਲਮ ਰਲਜਗਲਰ ਪਟਲਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰ
 ਸਕਦਤ ਹਨ,    ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਪੜਲ ਤ-  ਜਲਖਤ ਬਤ-         ਰਲਜਗਲਰ ਸਜਕਵਲਡ ਤਤ ਸਫਮਤ ਸਜਕਲਡ ਨਨਜਵਲਨ ਜਵਭਲਗ ਦਤ

ਵਫਬਸਲਈਟ  www.pgrkam.com              ਤਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤਲਆ ਜ਼ਲ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਯਲਗਤਲ ਅਨਹਸਲਰ ਰਲਜਗਲਰ ਜਦਵਲਇਆ ਜਲ ਸਕਤ   । ਇਸਤ
             ਤਰਲਲਆ ਜ਼ਲ ਨਲਜਵਲਨ ਆਪਣਲ ਸਵਫ ਰਲਜਗਲਰ ਕਰਨਲ ਚਲਹਹਸਦਤ ਹਨ ਤਤ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਜਵਵਤਤ ਮਦਦ/     ਕਰਜਲ ਲਫਣ ਦਤ ਚਲਹਵਲਨ ਹਨ,  ਉਹ

https://tinyurl.com/dbeerpr,    ਜਲਸਕ ਤਤ ਦਰਜ ਕਰਨ          । ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਜਨਰਤਸ਼ਨ ਅਤਤ ਟਟ ਤਜਨਸਗ ਅਫਸਰ ਰਜਵਸਦਰਪਲਲ ਜਸਸਘ
       ਨਤ ਦਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜਗਲਰ ਦਫਤਰ ਵਲਲ ਬਤ-         ਰਲਜਗਲਰ ਪਟਲਰਥਤਆਆ ਦਤ ਮਦਦ ਲਈ ਹਫਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 8557010066 

   ਜਲਰਤ ਕਤਤਲ ਜਗਆ ਹਫ,                  ਜ਼ਲ ਵਤ ਪਟਲਰਥਤ ਕਲਈ ਜਲਣਕਲਰਤ ਲਫਣਲ ਚਲਹਹਸਦਲ ਹਫ ਤਲਆ ਉਹ ਇਸ ਨਸਬਰ ਤਤ ਕਸਮ ਵਲਲਤ ਜਦਨ ਸਵਤਰਤ 9:00 
    ਵਜਜ ਤਲ ਸ਼ਲਮ ਦਤ 5:00       ਤਵਕ ਫਲਨ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਫ ਜਲਆ ਈ-  ਮਤਲ ਆਈ.ਡਤ.  dbeerprhelp@gmail.com    ਰਲਹਹ ਵਤ ਸਸਪਰਕ
  ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਫ।
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