
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਨ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਨ ਜਸਮਰ ਕਸ਼ਮਮਰ ਦਨ 165    ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ ਦਮ ਕਰਵਲਈ ਘਰ
ਵਲਪਸਮ

 ਰਰਪਨਗਰ ,        ਸ਼ਪਮ ਚਮਕਕਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਅਤਨ ਨਰਰਪਪਰ ਬਨਦਮ ਤਤ 06   ਬਵਸਲਆ ਅਤਨ 02   ਪਪਲਈਵਨਟ ਵਹਮਕਲਸ ਰਲਹਮ
  ਭਨਜ਼ਜਆ ਆਪਣਨ ਘਰ

 ਰਰਪਨਗਰ 02  ਮਈ  -          ਕਰਜ਼ਫਊ ਤਨ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਕਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਅਸਦਰ ਜਸਮਰ ਕਸ਼ਮਮਰ ਦਨ 165 ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ
    ਨਰ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਵਲਤ 06   ਬਵਸਲਆ ਅਤਨ 02        ਪਪਲਈਵਨਟ ਵਹਮਕਲਸ ਰਲਹਮ ਜਸਮਰ ਕਸ਼ਮਮਰ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਪਣਨ ਘਰਲਆ

   ਜ਼ਵਵਚ ਭਨਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ         । ਇਸ ਸਬਸਧਮ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਮ ਜ਼ਦਸਦਨ ਹਲਏ    ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਮਮਤਮ
              ਸਲਨਲਲਮ ਜ਼ਗਰਮ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮਰਹ ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਆ ਨਰ ਸ ਪਰਰਮ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਤਨ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਨ ਬਚਲਅ

              ਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਵਰਤ ਕਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਜ਼ਵਚਤ ਜਸਮਰ ਕਸ਼ਮਮਰ ਲਈ ਵਲਜ਼ਪਸ ਭਨਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 06 ਬਵਸਲਆ
 ਨਰਰਪਪਰ ਬਨਦਮ,           ਰਰਪਨਗਰ ਅਤਨ ਸ਼ਪਮ ਚਮਕਕਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਨ ਖਨਤਰਲਆ ਜ਼ਵਚਤ ਭਨਜਮਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ    । ਬਵਸਲਆ ਦਨ ਜ਼ਵਵਚ

                ਸਜ਼ਕਊਰਟਮ ਦਨ ਤਕਰ ਤਨ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਲਲਜ਼ਮ ਵਮ ਨਲਲ ਭਨਜਨ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਬਵਸ ਜ਼ਵਵਚ ਸਵਲਰ
                 ਯਲਤਰਮਆਆ ਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰਫਰਰਸ਼ਮਰਟ ਅਤਨ ਖਲਣਨ ਦਲ ਵਮ ਪਪਬਸਧ ਕਮਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਤਲਆ ਜ਼ਲ ਰਲਸਤਨ ਜ਼ਵਵਚ ਇਨਲਲਆ ਨਰ ਸ

      ਜ਼ਕਸਨ ਤਰਲਲ ਦਮ ਕਲਈ ਪਪਸ਼ਲਨਮ ਨਲ ਆਵਨ। 
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

     ਹਹਣ ਤਤਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਤਚ ਕਹ ਤਲ 443     ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਲ ਸਸਪਲ ਲਏ -  ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

357    ਦਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ 82    ਦਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ , 02   ਸਸਪਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ,  ਅਤਲ 02 ਜ਼ਰਕਵਰ

 ਰਰਪਨਗਰ 02  ਮਈ  -             ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਰਤ ਨਲ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਹਣ ਤਤਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਤਚ ਕਹ ਤਲ 443
     ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਲ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ    । ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਚਚ 357   ਦਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ, 82   ਦਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ,

02   ਸਸਪਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ   ਅਤਲ 02     ਜ਼ਰਕਵਰ ਹਲ ਚਹਤਕਲ ਹਨ  ।  
                     ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਤਚ ਕਰਜ਼ਫਊ/    ਲਲਕਡਲਊਨ ਜ਼ਲ ਜ਼ਕ 17    ਮਈ ਤਤਕ ਲਗਲਇਆ

 ਜ਼ਗਆ ਹਨ      । ਇਸ ਦਲਰਲਨ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸਵਲਰਲ 7  ਤਚ 11   ਵਜਲ ਤਤਕ ਐਸ.ਡਤ.     ਐਮਜ਼ ਵਤਲਚ ਰਲਸਟਰ ਵਲਇਸ ਦਹਕਲਨਲ
             ਖਲਲਣ ਲਈ ਜਲਰਤ ਕਤਤਤਆ ਜ਼ਲਸਟਲਆ ਅਨਹਸਲਰ ਹਤ ਤਜ਼ਹ ਕਤਤਲ ਗਏ ਜ਼ਦਨਲਆ ਅਨਹਸਲਰ ਦਹਕਲਨਦਲਰ ਆਪਣਤਆਆ
 ਦਹਕਲਨਲ ਖਲਲਣ                । ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਨਵਲਸਤ ਦਹਕਲਨਲਆ ਤਲ ਜਲਣ ਦਲ ਲਈ ਆਪਣਲ ਜ਼ਨਤਜਤ ਵਲਹਨਲਆ ਦਲ

              ਪਪਯਲਗ ਜ਼ਬਲਕਹ ਤਲ ਨਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਲਰਲਨ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਸਸ ਨਹ ਸ ਮਲਨਟਨਨ ਕਤਤਲ ਜਲਵਲ ਅਤਲ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ
                ਲਤਗਲ ਮਲਸਕ ਦਲ ਪਪਯਲਗ ਜਰਰਰ ਕਤਤਲ ਜਲਵਲ। ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਲਕਰ ਕਲਈ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਬਲਹਰਲਲ ਰਲਜਲਆ ਜਲਆ

               ਸ਼ਪਤ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਯਲਤਰਲਆ ਤਚ ਵਲਜ਼ਪਸ ਪਰਜ਼ਤਆਆ ਹਨ ਤਲਆ ਉਹਹ ਆਪਣਲ ਜ਼ਸਹਤ ਚਨਕਅਤਪ ਜਰਰਰ ਕਰਵਲਉਣ
      ਅਤਲ ਇਸ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ    ਜ਼ਰਰਰ ਸਰਜ਼ਚਤ ਕਰਨ।
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