
 
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਰਪਨਗਰ

 
    ਕਲਜ਼ਵਡ ਰਲਹਤ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰਲਰ `           ਚ ਰਰਖਕ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਨਰ ਸ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਰਤਤ ਜਲਵਕਗਤ ਕਲਈ ਸਮਰਜ਼ਸਆ :

 ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
-ਜ਼ਕਹਲ,    ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਕਜ਼ਟਵ ਆਉਣ `     ਤਕ ਭਕਜ ਜ਼ਦਰਤਕ ਜਲਣਗਕ ਘਰ

-          ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਨਕ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਲ ਕਤਤਕ ਗਏ ਪਪਬਸਧਲਰ ਦਤ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਤਤਤ
 

 ਰਰਪਨਗਰ , 03  ਮਈ -             ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਤਮਤਤ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਰਤ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਹਨ ਜ਼ਕ ਸ਼ਪਤ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਲ
              ਪਰਤਕ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਨਰ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ ਰਲਹਤ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰਲਰ ਜ਼ਵਰਚ ਸਹਰਲਤਲਰ ਪਰਖਲ ਕਲਈ ਸਮਰਜ਼ਸਆ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਰਤਤ

ਜਲਵਕਗਤ           । ਉਨਲਲਰ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਲਲ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਦਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19      ਦਕ ਟਨਸਟ ਕਤਤਕ ਜਲ ਰਹਕ ਹਨ
    ਅਤਕ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਕਜ਼ਟਵ ਆਉਣ `       ਤਕ ਉਨਲਲਰ ਨਰ ਸ ਘਰ ਭਕਜ ਜ਼ਦਰਤਲ ਜਲਵਕਗਲ     । ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਤਮਤਤ ਸਲਨਲਲਤ
  ਜ਼ਗਰਤ ਨਕ ਆਈ.ਆਈ.ਟਤ.            ਰਲਪੜ ਅਤਕ ਸਜ਼ਤਸਸਗ ਘਰ ਭਰਤਗੜਲ ਜ਼ਵਖਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਰਲਹਤ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰਲਰ ਜ਼ਵਰਚ
         ਠਜ਼ਹਰਕ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਨਰ ਸ ਜ਼ਮਲ ਰਹਤਆਰ ਸਹਰਲਤਲਰ ਦਲ ਜਲਇਜਲ ਜ਼ਲਆ ।

                          ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਗਰਤ ਨਕ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਧਤਕ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਸ਼ਪਤ ਅਮਰਦਤਪ
              ਜ਼ਸਸਘ ਗਗਜਰਲਲ ਵਰਲਲ ਵਤ ਸ਼ਪਤ ਆਨਸਦਪਗਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਅਤਕ ਨਸਗਲ ਜ਼ਵਖਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਰਲਹਤ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰਲਰ ਜ਼ਵਰਚ
      ਠਜ਼ਹਰਕ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਲਇਜਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ     । ਉਨਲਲਰ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ     ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਲਈ ਖਲਣਕ ਤਲ

 ਇਲਲਵਲ ਦਗ ਰਧ,  ਦਹਹ,           ਲਰਸਤ ਅਤਕ ਫਰਰਟ ਆਜ਼ਦ ਦਲ ਵਤ ਪਪਬਸਧ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਨ   ।ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਡਪਟਤ
             ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਰਲਹਤ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਰਚ ਮਦਜਰਦ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਤਲ ਜਲਣਕਲਰਤ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰਦਕ ਹਲਏ

            ਮਲਸਕ ਅਤਕ ਜ਼ਜਹੜਤਆਰ ਦਤ ਸਗਜ਼ਵਧਲਵਲਰ ਦਤ ਥਲੜਤ ਬਗਹਤ ਕਮਤ ਹਨ ਉਨਲਲਰ ਨਰ ਸ 02     ਘਸਟਕ ਦਕ ਅਸਦਰ ਅਸਦਰ
       ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਰ ਨਰ ਸ ਮਗਹਰਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਨਰਦਕਸ਼ ਵਤ ਜ਼ਦਰਤਕ       । ਉਨਲਰ ਨਕ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਨਰ ਸ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਲਲ

       ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਕਰਨ ਦਤ ਅਪਤਲ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19       ਦਕ ਮਰਦਕਨਜ਼ਰ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਵਜਲ ਉਨਲਰ ਨਰ ਸ
              ਕਲਜ਼ਵਡ ਰਲਹਤ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਰਚ ਰਰਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹਨ ਅਤਕ ਉਨਲਰ ਦਕ ਸਸਪਲ ਨਨਗਕਜ਼ਟਵ ਆਉਣ `   ਤਕ ਉਨਲਰ ਨਰ ਸ

   ਘਰ ਭਕਜ ਜ਼ਦਰਤਲ ਜਲਵਕਗਲ              । ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਲਲ ਸਹਰਲਤਲਰ ਪਰਖਲ ਉਨਲਰ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਕਮਤ ਨਹਹ
  ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦਰਤਤ ਜਲਵਕਗਤ,            ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਲਜ਼ਗਕ ਦਦਰ ਜ਼ਵਰਚ ਸਬਰ ਰਰਖਣਲ ਬਹਗਤ ਜ਼ਰਰਰਤ ਹਨ  । ਉਨਲਰ

ਐਸ.ਡਤ.ਐਮ.         ਨਰ ਸ ਜ਼ਨਰਦਕਸ਼ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਨਰ ਸ ਖਲਣ-     ਪਤਣ ਸਮਕਤ ਜ਼ਦਰਤਤਆਰ ਜਲ ਰਹਤਆਰ
       ਸਹਰਲਤਲਰ ਦਲ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਨਣਲ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਕ।

                         ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਦਤ ਸਹਰਲਤ ਲਈ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਰ ਤਕ ਕਰਮਚਲਰਤਆਰ ਦਤਆਰ
             ਜ਼ਡਊਟਤਆਰ ਲਗਲਈਆਰ ਗਈਆਰ ਜਲ ਉਨਲਲਰ ਦਤ ਜਰਰਰਤਲਰ ਤਕ ਸਹਰਲਤਲਰ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਰਖ ਰਹਕ ਹਨ   । ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ

                ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਕ ਵਰਕਰ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਦਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਤ ਸਲਰਕ ਸ਼ਸਕਕ ਦਰਰ ਕਰ ਰਹਕ ਹਨ ਅਤਕ
            ਉਨਲਲਰ ਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਣ ਸਬਸਧਤ ਸਲਵਧਲਨਤਆਰ ਜਲਣਕਲਰਤ ਦਕ ਰਹਕ ਹਨ। ਓਧਰ ਵਰਖ-   ਵਰਖ ਰਲਹਤ ਕਕਦਰਲਰ
             ਜ਼ਵਖਕ ਰਜ਼ਹ ਰਹਕ ਸ਼ਰਧਲਲਰਆਰ ਨਕ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਲ ਕਤਤਕ ਗਏ ਪਪਬਸਧਲਰ ਦਤ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਤਤਤ ਹਨ  ।    

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/835/2020-DEPT-DPRO-ROOP NAGAR
I/21869/2020

1/3



    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

       ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਲਸਲਸ ਦਦ ਜ਼ਗਣਤਦ 12  ਹਲਈ -  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

  ਕਕ ਵਲ ਕਲਸ 15        ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜ਼ਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ 12, 02    ਜ਼ਰਕਵਰ ਅਤਲ ਇਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ
      ਦਦ ਪਜ਼ਹਲਲਸ ਹਦ ਹਲ ਚਕਵਕਦ ਹਹ ਮਮਤ 

 ਰਰਪਨਗਰ 03   ਮਈ  -            ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਰਦ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ
    ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ 12   ਹਲ ਗਈ ਹਹ       । ਹਕਣ ਤਵਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ 443   ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਸ ਦਲ ਸਸਪਲ

  ਲਏ ਗਏ ਸਨ    । ਇਨਲਲਸ ਜ਼ਵਚਚ 418   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਹਗਜ਼ਟਵ, 12   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ(07   ਸ਼ਸ਼ਦ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ
 ਤਚ ਪਰਤਲਲ), 12     ਕਲਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ (  ਇਵਕ ਡਦ.ਐਮ.ਸਦ.    ਲਕ ਜ਼ਧਆਣਲ ਜ਼ਵਖਲ ਦਲਖਲ)  ਅਤਲ 02

    ਜ਼ਰਕਵਰ ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ ।
                          ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ

  ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ 15    ਕਲਸ ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ,   ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚਚ 12   ਕਲਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਹਨ, 02     ਜ਼ਰਕਵਰ ਚਕਵਕਲ ਹਨ ਅਤਲ 01
      ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜ਼ਜਸ ਦਦ ਮਮਤ ਹਲ ਚਕਵਕਦ ਹਹ  ।           ਉਨਲਲਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਇਸਟਰਸਟਟਟ ਨਲਜ਼ਕਆਸ ਰਲਹਦ ਜ਼ਲ ਵਦ
                ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਲਖਲ ਹਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਉਨਲਲਸ ਨਰ ਸ ਕਕਆਰਨਟਲਇਨ ਕਦਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਉਨਲਲਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਕਣ ਤਵਕ

   ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ 703   ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਸ ਨਰ ਸ ਹਲਮ-    ਕਕਆਰਨਟਲਇਨ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ     । ਇਸ ਤਚ ਇਲਲਵਲ 135
       ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਸ ਨਰ ਸ ਕਕਆਰਨਟਲਇਨ ਸਸਟਰਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ        । ਉਨਲਲਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਲਲ ਦਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ

18     ਕਕਆਰਨਟਲਇਨ ਸਸਟਰ ਬਣਲਏ ਗਏ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

 

 ਪਰਵਲਸਸ ਮਜਦਰਰ/            ਲਲਬਰ ਨਰ ਸ ਖਲਣ ਅਤਲ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਵਲਈਆ ਜਲ ਰਹਸਆਆ ਹਨ ਸਲਰਸਆਆ
 ਸਹਰਲਤਲਆ -  ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

 
           ਲਲੜ ਮਮਤਲਬਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰਲਆ ਤਲ ਕਸਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ ਸਸਪਰਕ

ਰਰਪਨਗਰ, 03  ਮਈ -           ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਸਮਤਸ ਸਲਨਲਲਸ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਲ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ
         ਮਹਦਲਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਸਰਕਲਰਸ ਕਲਲਜ ਰਰਪਨਗਰ ਦਲ ਹਲਸਟਲ ਜ਼ਵਖਲ 90   ਦਲ ਕਰਸਬ  ਪਰਵਲਸਸ

ਮਜ਼ਦਰਰ/    ਲਲਬਰ ਰਹਖਲ ਗਏ ਹਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਨਰ ਸ   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ         ਪਸ਼ਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਹਲਲ ਖਲਣ ਅਤਲ ਰਜ਼ਹਣ ਦਲ ਸਲਰਸਆਆ ਸਹਰਲਤਲਆ
     ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਵਲਈਆਆ ਜਲ ਰਹਸਆਆ ਹਨ        । ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲ ਪਰਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਰਰ/   ਲਲਬਰ ਵਲਲਲ ਨਰ ਸ

                 ਆਪਣਲ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਹਚ ਘਰਲਆ ਜ਼ਵਹਚ ਜਲਣ ਦਸ ਜ਼ਰਰਰਤ ਨਹਹ ਹਹ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਹਲਲ ਉਨਲਲਆ ਦਲ ਰਜ਼ਹਣ ਦਲ ਹਰ ਤਰਲਲਆ
    ਦਲ ਪਸ਼ਬਸਧ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ               । ਉਨਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਲ ਘਰਲਆ ਨਰ ਸ ਨਲ ਜਲਣ ਅਤਲ ਜ਼ਜਹਥਲ ਜ਼ਕਤਲ ਵਸ ਕਸਮ

                  ਕਰਦਲ ਹਨ ਜਲਆ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਹਨ ਉਸ ਜਗਲਲਆ ਤਲ ਹਸ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਲ ਜਲਕਰ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਰਜ਼ਹਣ ਜਲਆ ਖਲਣਲ ਦਸ ਕਲਈ
               ਸਮਹਜ਼ਸਆ ਆ ਰਹਸ ਹਹ ਤਲਆ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰਨ ਉਨਲਲਆ ਦਸ ਪਰਰਸ ਸਹਲਇਤਲ ਕਸਤਸ

ਜਲਵਲਗਸ।
                    ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਇਨਲਲਆ ਪਰਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ/      ਲਲਬਰ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਹਲਲ ਨਸਗਲ,  ਸ਼ਸ਼ਸ

  ਆਨਸਦਪਮਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ,              ਰਰਪਨਗਰ ਅਤਲ ਹਲਰ ਜਗਲਲ ਤਲ ਰਜ਼ਹਣ ਦਲ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਲਸ਼ ਪਸ਼ਬਸਧ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ,
           ਜ਼ਜਹਥਲ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਖਲਣਲ ਅਤਲ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ ਮਮਫਤ ਮਮਹਹਹਈਆਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਸ ਹਹ    । ਜ਼ਜਹੜਲ ਪਰਵਲਸਸ ਮਜਦਰਰ
                ਲਲਬਰ ਘਰਲਆ ਦਲ ਜ਼ਵਹਚ ਹਨ ਉਨਲਲਆ ਦਲ ਘਰਲਆ ਦਲ ਜ਼ਵਹਚ ਹਸ ਖਲਣਲ ਅਤਲ ਹਲਰ ਜ਼ਰਰਰਸ ਵਸਤਲਆ ਮਮਹਹਈਆਆ

                  ਕਰਲਉਣ ਦਲ ਲਈ ਵਸ ਜ਼ਰਰਰਸ ਪਸ਼ਬਸਧ ਕਸਤਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਲਲਆ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਲ ਕਮਝ ਵਸ ਚਲਹਸਦਲ ਹਹ
          ਉਹ ਹਲਠ ਜ਼ਲਖਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰਲਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ 01881-221157 ,  ਸਬ ਡਵਸਜਨ

     ਰਰਪਨਗਰ ਦਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ 01881-221155 ,       ਸਬ ਡਵਸਜ਼ਨ ਸ਼ਸ਼ਸ ਚਮਕਦਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਲ
   ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ 01881-261600,        ਸਬ ਡਵਸਜਨ ਸ਼ਸ਼ਸ ਆਨਸਦਪਮਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਲ ਕਸਟਰਲਲ ਨਸਬਰ

01887-232015,      ਸਬ ਡਵਸਜ਼ਨ ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ ਕਸਟਰਲਲ ਨਸਬਰ 88472-03905   ਅਤਲ ਸਬ
    ਡਵਸਜ਼ਨ ਨਸਗਲ ਕਸਟਰਲਲ ਨਸਬਰ 01887-221030        ਦਲ ਸਸਪਰਕ ਨਸਬਰਲਆ ਤਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਲ

ਹਨ            । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਹਲਲ ਇਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਹਰ ਸਸਭਵ ਸਹਲਇਤਲ ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਲਗਸ
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