
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਰਰਪਨਗਰ

            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਪਨਗਰ ਦਦ ਸਲਰਦ ਕਰਲਨਲ ਪਪਜਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜ ਠਰਕ ਹਲ ਕਦ ਘਰਲਰ ਨਰ ਸ ਪਰਤਦ

 

ਰਰਪਨਗਰ, 23 ਮਈ:         ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਖਦ ਕਰਲਨਲ ਦਰ ਲੜਲਈ ਲੜਲ ਜ਼ਰਹਲ 01    ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਜਲ ਹਲਲਦ ਡਲਕਟਰਲਰ
                     ਦਰ ਦਦਖ ਰਦਖ ਹਦਠ ਸਰ ਉਹ ਅਅਜ ਠਰਕ ਹਲ ਕਦ ਆਪਣਦ ਘਰ ਨਰ ਸ ਪਰਤ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਹਹਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਲ ਕਲਈ ਵਰ ਕਰਲਨਲ

          ਪਪਜਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜ ਨਹਹ ਹਹ ਅਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਪਲਏ ਗਏ ਸਲਰਦ 59        ਮਰਰਜ ਠਰਕ ਹਲ ਕਦ ਘਰ ਪਰਤ ਚਹਅਕਦ ਹਨ  । ਇਹ
       ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਰਮਤਰ ਸਲਨਲਲਰ ਜ਼ਗਰਰ ਨਦ ਜ਼ਦਅਤਰ।

                         ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਹਣ ਤਅਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਅਚ ਕਹ ਅਲ 1704   ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਰ ਦਦ ਸਸਪਲ
  ਲਏ ਗਏ ਹਨ    । ਇਨਲਲਰ ਜ਼ਵਚਚ 1566   ਦਰ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਹਗਜ਼ਟਵ, 71   ਦਰ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ,    ਕਲਈ ਵਰ ਐਕਜ਼ਟਵ
   ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਨਹਹ ,59            ਜ਼ਰਕਵਰ ਹਲ ਚਹਅਕਦ ਹਨ ਅਤਦ ਜ਼ਪਸਡ ਚਤਲਮਲਰ ਜ਼ਨਵਲਸਰ ਇਅਕ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਦਰ ਮਪਤ
    ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਹਰ ਹਲ ਚਹਅਕਰ ਹਹ               । ਇਸ ਤਰਲਰ ਨਲਲ ਹਹਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਪਨਗਰ ਇਕ ਵਲਰ ਕਰਲਨਲ ਤਚ ਮਹਕਤ ਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ।

                            ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਰਆਰ ਨਰ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਦਰ ਤਰਲਰ ਸਲਵਧਲਨਰਆਰ
                ਵਰਤਨਰਆਰ ਜਲਰਰ ਰਅਖਣ ਅਤਦ ਜਨਤਕ ਥਲਰਵਲਰ ਤਦ ਜਲਣ ਸਮਮ ਹਮਦਸਲ ਮਲਸਕ ਪਲਓ ਅਤਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਰ ਦਦ ਜ਼ਨਯਮ

            ਦਲ ਪਲਲਣ ਕਰਲ ਤਲਰ ਜਲ ਕਰਲਨਲ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਤਚ ਦਰਰ ਰਅਜ਼ਖਆ ਜਲ ਸਕਦ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

5500                  ਦਦ ਕਰਰਬ ਦਰਜਦ ਰਲਜਲਜ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆ ਨਰ ਸ ਬਬਸਲਜ ਅਤਦ ਰਦਲ ਗਬਡਰਆਜ ਰਲਹਰ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜਲ ਚਚਬਕਲ ਹਹ ਉਨਲਲਜ ਦਦ
 ਘਰ -  ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸਨਰ

 ਮਚਹਲਲਰ ,  ਪਜ਼ਟਆਲਲ ,  ਜਲਸਧਰ ,        ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸਨਲਜ ਤਤ ਰਦਲ ਗਬਡਰਆਜ ਰਲਹਹ ਯਰ.ਪਰ.  ਜ਼ਬਹਲਰ , ਐਮ.ਪਰ.
,  ਉਤਰਲਖਸਡ ,  ਰਲਜਸਥਲਨ ,  ਮਹਲਜਰਲਸਟਰ ,    ਝਲਰਖਸਡ ਜ਼ਵਖਦ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ

  ਜਸਮਰ ਕਸਮਰਰ , ਯਰ.ਪਰ. , ਐਮ.ਪਰ. ,  ਉਤਰਲਖਸਡ ,   ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਪਪਦਦਸ ,     ਰਲਜਸਥਲਨ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਬਧਲ
        ਬਬਸਲ ਰਲਹਰ ਵਰ ਪਹਚਸਚਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਰਲਜਲਜ ਜ਼ਵਬਚ

 ਰਰਪਨਗਰ 23  ਮਈ-            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਬਲਤ ਮਚਬਖ ਮਸਤਰਰ ਪਸਜਲਬ ਕਹਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਰਆਜ
                 ਦਰਸਰਦ ਰਲਜਲਜ ਦਦ ਲਲਕਲਜ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਗਪਜ਼ਹ ਰਲਜਲਜ ਤਬਕ ਪਚਬਜਦਲ ਕਰਨ ਦਰਆਜ ਹਦਲਇਤਲਜ ਦਦ ਮਬਦਦਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜਲਲਦ ਜ਼ਵਬਚਲ

  ਹਚਣ ਤਬਕ 5500                ਦਦ ਕਰਰਬ ਦਰਜਦ ਰਲਜਲਜ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆ ਨਰ ਸ ਬਬਸਲਜ ਅਤਦ ਰਦਲ ਗਬਡਰਆਜ ਰਲਹਰ ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਘਰਲਜ ਜ਼ਵਬਚ
   ਭਦਜ਼ਜਆ ਜਲ ਚਚਬਕਲ ਹਹ      ’        । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਬਚ ਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਰ ਸ ਮਚਹਲਲਰ

,   ਪਜ਼ਟਆਲਲ ,   ਜਲਸਧਰ ,         ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸਨਲਜ ਤਤ ਰਦਲ ਗਬਡਰਆਜ ਰਲਹਹ ਯਰ.ਪਰ.   ਜ਼ਬਹਲਰ ,  ਐਮ.ਪਰ. ,
 ਉਤਰਲਖਸਡ ,  ਰਲਜਸਥਲਨ ,  ਮਹਲਜਰਲਸਟਰ ,      ਝਲਰਖਸਡ ਜ਼ਵਖਦ ਰਵਲਨਲ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ  ।

                ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸਪਰਮਤਰ ਸਲਨਲਲਰ ਜ਼ਗਰਰ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਰਤਦ ਜ਼ਦਨਲਜ ਦਦਰਲਨ ਦਰਜਦ ਰਲਜਲਜ ਦਦ ਵਬਖ ਵਬਖ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਜ
           ਜ਼ਵਬਚ ਪਰਵਲਸਰ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਆਪਣਦ ਰਲਜਲਜ ਜ਼ਵਬਚ ਪਹਚਸਚਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ    । ਇਨਲਲਜ ਜ਼ਵਬਚ ਕਰਰਬ

2172  ਯਰ.ਪਰ., 2368  ਜ਼ਬਹਲਰ, 302   ਜਸਮਰ ਕਸਮਰਰ, 194   ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਪਪਦਦਸ, 79  ਐਮ.ਪਰ., 44
ਰਲਜਸਥਲਨ, 41     ੳਤਰਲਖਸਡ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਝਲਰਖਸਡ ,  ਵਹਸਟ ਬਸਗਲਲ,      ਕਦਰਲਲ ਅਤਦ ਹਲਰ ਰਲਜ਼ਲਜ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ
        ਨਰ ਸ ਬਬਸਲਜ ਅਤਦ ਰਦਲ ਗਬਡਰਆਜ ਰਲਹਰ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ         । ਉਨਲਲਜ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਬਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਫਸਦ
        ਹਲਏ ਦਰਜਦ ਰਲਜ਼ਲ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਦਰ ਸਨਲਖਤ ਕਰ ,          ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਜ਼ਜਬਦਰ ਰਲਜ਼ਲਜ ਤਤ ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਸਸਬਧਰ

                ਪਪਵਲਨਗਰ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰ ਉਨਲਲਜ ਨਰ ਸ ਪਰਰਰ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਤਦ ਜ਼ਨਗਰਲਨਰ ਹਦਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਬਲਤ ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਰਲਜ਼ਲ ਜ਼ਵਬਚ
   ਪਹਚਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।

                 ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਲ ਪਰਵਲਸਰ ਮਜਦਰਰ ਨਦ ਆਪਣਦ ਰਲਜਲ ਜ਼ਵਬਚ ਜਲਣਲ ਚਲਹਚਸਦਲ ਹਹ ਤਲਜ ਇਸ ਦਦ
         ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਜ ਪਪਸਲਸਨ ਨਰ ਸ ਆਨਲਲਇਨ ਬਦਨਤਰ ਕਰ ਸਕਦਦ ਹਨ        । ਉਨਲਲਜ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਬਲਅਦ
                 ਬਦਨਤਰ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਜ ਦਦ ਰਲਜਲਜ ਜ਼ਵਬਚ ਭਦਜਣ ਦਦ ਲਈ ਉਸ ਰਲਜ ਵਬਲਤ ਪਪਵਲਨਗਰ ਜ਼ਮਲਣ ਤਤ
             ਬਲਅਦ ਅਤਦ ਮਹਡਰਕਲ ਜ਼ਸਕਰਰਜ਼ਨਸਗ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਭਦਜਣ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਰਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।

               ਉਨਲਲਜ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਬਲਤ ਇਨਲਲਜ ਦਰਜਦ ਰਲਜਲਜ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਰ ਸ ਲਲੜਹਦਲਜ ਰਲਸਨ ਅਤਦ ਖਲਣਲ
               ਮਚਹਬਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸਦਸ ਪਪਬਸਧ ਕਰਤਦ ਗਏ ਸਨ ਤਲਜ ਜਲ ਇਨਲਲਜ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਕਲਈ ਮਚਸਜ਼ਕਲ

 ਨਲ ਆਵਦ  । ਯਰ.ਪਰ.   ਜ਼ਬਹਲਰ ,  ਐਮ.ਪਰ. ,   ਉਤਰਲਖਸਡ ,         ਰਲਜਸਥਲਨ ਅਤਦ ਹਲਰ ਰਲਜਲਜ ਨਰ ਸ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਇਨਲਲਜ
              ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਦ ਪਪਸਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਦਕਰ ਪਪਸਲਸਨ ਇਨਲਲਜ ਜ਼ਦਨਲਜ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਜ ਦਰ

ਸਲਜਭ-                  ਸਸਭਲਲ ਨਲ ਕਰਦਲ ਅਤਦ ਅਬਜ ਉਨਲਲਜ ਦਰ ਵਲਪਸਰ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਨਲ ਕਰਦਲ ਤਲਜ ਪਤਲ ਨਹਹ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਨਲ ਸਮਲਜ
      ਆਪਣਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਜ ਤਤ ਦਰਰ ਰਜ਼ਹਣਲ ਪਹਣਲ ਸਰ।
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