
     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਨਨਨ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ

ਸਸ-      ਪਨਈਟ ਦਸ ਆਨ ਲਨਈਨ ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ 15   ਮਈ ਤਤ ਸ਼ਸ਼ਰਰ

 ਰਰਪਨਗਰ 12  ਮਈ - ਸਸ-          ਪਨਈਟ ਦਸ ਆਨ ਲਨਈਨ ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ ਲਲਣ ਦਟ ਚਨਹਵਨਨ ਪਟਨਰਥਸ 15    ਮਈ ਤਤ ਇਸ
  ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ ਦਨ     ਲਨਭ ਲਲ ਸਕਦਟ ਹਨ    । ਜ਼ਜ਼ਲਨਟ ਰਰਪਨਗਰ            ਦਟ ਪਟਨਰਥਸ ਜ਼ਲ ਆਰਮਸ ਜ਼ਵਵਚ ਜਨਣ ਦਟ ਇਛਸ਼ਕ ਹਨ ਉਨਨਨਨ

                  ਲਈ ਇਹ ਬਹਸ਼ਤ ਵਧਸਆਨ ਮਮਕਨ ਹਲ। ਇਸ ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ ਦਨ ਮਸ਼ਵਖ ਉਦਟਸ਼ ਵਵਧ ਤਤ ਵਵਧ ਨਮਜਵਨਨਨਨ ਨਰ ਸ ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ ਦਟਣਨ ਹਲ।
ਆਰਮਸ,   ਪਸ਼ਜ਼ਲਸ ਅਤਟ ਪਲਰਨ-            ਜ਼ਮਲਟਰਸ ਫਲਰਸ ਜ਼ਵਵਚ ਭਰਤਸ ਹਲਣ ਵਨਲਟ ਨਮਜਵਨਨਨਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਲਖਤਸ ਅਤਟ ਜ਼ਫਜਸਕਲ

    ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ ਮਸ਼ਫਤ ਜ਼ਦਵਤਸ ਜਨਣਸ ਹਲ    । ਹਸ਼ਣ ਤਵਕ          ਹਜ਼ਨਰਨ ਨਮਜਵਨਨ ਇਹਨਨਨ ਕਕਪਨਨ ਜ਼ਵਵਚਤ ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ ਲਲ ਕਟ ਵਵਖ-  ਵਵਖ
     ਫਲਰਸਨਨ ਜ਼ਵਵਚ ਭਰਤਸ ਹਲ ਚਸ਼ਵਕਟ ਹਨ   । ਰਜ਼ਵਸਦਰਪਨਲ ਜ਼ਸਸਘ,      ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਨ ਰਲਜਗਨਰ ਜਨਰਟਸ਼ਨ ਅਤਟ ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ ਅਫਸਰ, 

          ਰਰਪਨਗਰ ਵਲਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਨਬ ਭਰ ਜ਼ਵਵਚ ਸਥਨਜ਼ਪਤ ਵਵਖ-  ਵਵਖ ਸਸ-     ਪਨਈਟ ਕਕਪਨਨ ਵਲਤ ਇਹ
ਆਨ-   ਲਨਈਨ ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ 15       ਮਈ ਤਤ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਕਸਤਸ ਜਨ ਰਹਸ ਹਲ       । ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਜ਼ਲਨਟ ਨਨਲ ਸਸਬਸਜ਼ਧਤ ਨਮਜਵਨਨ ਨਸਗਲ

 ਦਟ ਸਸ-     ਪਨਈਟ ਕਕਪ ਤਤ ਇਹ ਆਨ-      ਲਨਈਨ ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ ਪਟਨਪਤ ਕਰ ਸਕਦਟ ਹਨ     । ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ ਸਬਸਧਸ ਵਧਟਰਟ ਜਨਣਕਨਰਸ
    ਲਈ ਨਮਜਵਨਨ ਜ਼ਮਸ ਸਪਸ਼ਪਰਸਤ ਕਮਰ,       ਕਰਸਅਰ ਕਨਊਸਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਨ ਰਲਜਗਨਰ ਅਤਟ ਕਨਰਲਬਨਰ ਜ਼ਬਊਰਲ,  ਰਰਪਨਗਰ
 ਨਨਲ 83602-29659  ਅਤਟ ਸਸ-     ਪਨਈਟ ਕਕਪ ਦਟ ਜ਼ਵਪਨ ਦਡਵਨਲ,   ਨਸਗਲ ਨਨਲ 98783-94770 

   ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਟ ਹਨ। 
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

 ਮਮਧ ਪਪਦਦਸ਼,             ਗਲਨਡਲ ਅਤਦ ਗਦਆ ਜਲਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਘਰ ਵਲਪਸਤ ਲਈ ਜਲਸਧਰ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ
        ਤਤ ਰਦਲ ਗਮਡਤ ਰਲਹਤ ਭਦਜਣ ਸਬਸਧਤ ਕਤਤਦ ਪਪਬਸਧ -  ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

155              ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਜਲਸਧਰ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ ਤਤ ਰਦਲ ਗਮਡਤ ਰਲਹਤ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਘਰ 

         ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਦ ਕਤਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਰਰਪਨਗਰ  12 ਮਈ-           ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਮਲਤ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਤ ਪਸਜਲਬ ਕਹਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਤਆਆ
                ਦਰਸਰਦ ਰਲਜਲਆ ਦਦ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਗਪਜ਼ਹ ਰਲਜਲਆ ਤਮਕ ਪਮਮਜਦਲ ਕਰਨ ਦਤਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਦ ਮਮਦਦਨਜ਼ਰ ਅਮਜ

  ’      ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਮਚ ਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਰਜ਼ਹ ਗਏ 18    ਗਦਆ ਜ਼ਬਹਲਰ ਜ਼ਵਖਦ, 76     ਮਮਧ ਪਪਦਦਸ਼ ਅਤਦ 61
               ਗਲਨਡਲ ਜ਼ਨਵਲਸਤ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਜਲਸਧਰ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ ਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਰਦਲ ਗਮਡਤ ਜ਼ਵਮਚ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ

ਹਹ।
            ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਤਮਤਤ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਰਤ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਵਤ 165   ਦਦ ਕਰਤਬ

    ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਜਸਮਰ ਕਸ਼ਮਤਰ ,           ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਅਤਦ ਹਲਰ ਰਲਜ਼ਲਆ ਜ਼ਵਮਚ ਬਮਸਲਆ ਰਲਹਤ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਸਤ  ।  ਉਨਲਲਆ
               ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਮਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਫਸਦ ਹਲਏ ਦਰਜਦ ਰਲਜ਼ਲ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਤ ਸ਼ਨਲਖਤ ਕਰ , ਉਨਲਲਆ

                ਦਦ ਜ਼ਜਮਦਤ ਰਲਜ਼ਲਆ ਤਤ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਸਸਬਧਤ ਪਪਵਲਨਗਤ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਪਰਰਤ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਰਤ ਤਦ
            ਜ਼ਨਗਰਲਨਤ ਹਦਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਮਲਤ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਰਲਜ਼ਲ ਜ਼ਵਮਚ ਪਹਮਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।

             ਉਨਲਲਆ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਮਲਤ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਲਲੜੜਦਲਆ ਰਲਸ਼ਨ ਅਤਦ ਖਲਣਲ ਮਮਹਮਈਆ
               ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਪਪਬਸਧ ਕਤਤਦ ਗਏ ਸਨ ਤਲਆ ਜਲ ਇਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਕਲਈ ਮਮਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਲ

ਆਵਦ।
 ਗਦਆ ,              ਮਮਧ ਪਪਦਦਸ਼ ਅਤਦ ਗਲਨਡਲ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਦ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਆ
         ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਦਕਰ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਸਲਆਭ-       ਸਸਭਲਲ ਨਲ ਕਰਦਲ ਅਤਦ ਅਮਜ ਉਨਲਲਆ ਦਤ

                 ਵਲਪਸਤ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਨਲ ਕਰਦਲ ਤਲਆ ਪਤਲ ਨਹੜ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਨਲ ਸਮਲਆ ਆਪਣਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਤਤ ਦਰਰ ਰਜ਼ਹਣਲ ਪਹਣਲ ਸਤ।
  

                ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਲਦ ਹਤ ਜ਼ਬਹਲਰ ਦਦ ਲਈ ਵਤ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਟਪ ਦਨ ਰਲਹਤ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਭਦਜਣ
      ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਤਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ             । ਉਨਲਲਆ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਦਕਰ ਕਲਈ ਆਪਣਦ ਜ਼ਨਮਜਤ ਵਲਹਨ ਤਦ ਆਪਣਦ ਰਲਜਲ ਜ਼ਵਮਚ

                 ਜਲਣਲ ਚਲਹਮਸਦਲ ਹਹ ਤਲਆ ਇਸ ਦਦ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਆਨਲਲਇਨ ਬਦਨਤਤ ਕਰ ਸਕਦਦ ਹਨ। ਉਨਲਲਆ ਨਦ
                 ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਬਲਅਦ ਬਦਨਤਤ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਮਚ ਭਦਜਣ ਦਦ ਲਈ ਉਸ

             ਰਲਜ ਵਮਲਤ ਪਪਵਲਨਗਤ ਜ਼ਮਲਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਅਤਦ ਮਹਡਤਕਲ ਜ਼ਸਕਰਤਜ਼ਨਸਗ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਭਦਜਣ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ
   ਕਤਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ

        ਸਟਟਟ ਬਬਕ ਆਫ ਇਸਡਡਆ ਕਲਲਜ ਰਲਡ ਰਰਪਨਗਰ ਵਵਲਲ ਆਰ.       ਓ ਫਡਟਡ ਵਲਟਰ ਕਰਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਕਲਜ਼ਵਸਡ
     ਸਬਟਰ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਸਜ਼ਪਆ

 ਰਰਪਨਗਰ 12  ਮਈ -         ਸਟਟਟ ਬਬਕ ਆਫ ਇਸਡਡਆ ਕਲਲਜ ਰਲਡ ਰਰਪਨਗਰ ਵਵਲਲ ਆਰ.   ਓ ਫਡਟਡ ਵਲਟਰ
        ਕਰਲਰ ਕਲਜ਼ਵਸਡ ਸਬਟਰ ਰਲਪੜ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਸਜ਼ਪਆ       । ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਸਟਟਟ ਬਬਕ ਆਫ ਇਸਡਡਆ
           ਦਡਆਆ ਸਮਰਹ ਬਪਲਚਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਬਬਕ ਦਲ ਖਲਤਲਧਲਰਕਲਆ ਦਡ ਭਲਰਡ ਸਸਜ਼ਖਆ ਹਬ ,     ਜ਼ਜਸ ਦਲ ਮਵਦਲਨਜਰ ਬਬਕ ਵਵਲਲ

           ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਜ਼ਮਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਕਡਤਲ ਜਲਆਦਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਬ     । ਇਸ ਦਸਰਲਨ ਹਰਡ ਓਮ
   ਯਲਦਵ ਚਡਫ ਮਨਬਜਰ ਐਸ.ਬਡ.   ਆਈ ਵਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ 19        ਦਲ ਮਵਦਲਨਜਰ ਇਵਕ ਵਲਟਰ ਕਰਲਰ ਜ਼ਲ ਜ਼ਕ

ਆਰ.   ਓ ਫਡਟਡ ਹਬ,              ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਸਪ ਕਲ ਸਲਫ ਸਸਥਰਲ ਪਲਣਡ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਲਜ਼ਵਡ ਸਬਟਰ ਲਈ ਕਡਤਲ
 ਜ਼ਗਆ ਹਬ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

ਐਸ.ਐਮ.   ਐਲ ਇਸਰਜ਼ਰ (SML ISUZU )        ਜ਼ਲਸਮ ਕਸਪਨਨ ਨਨ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਦ ਦਨ ਮਦਦਦ ਲਈ ਸਸਜ਼ਪਆ
02    ਲਦਖ ਰਰਪਏ ਦਲ ਚਚਚਕ 

 ਰਰਪਨਗਰ 12  ਮਈ - ਐਸ.ਐਮ.   ਐਲ ਇਸਰਜ਼ਰ (SML ISUZU )     ਜ਼ਲਸਮ ਕਸਪਨਨ ਦਨ ਸ਼ਸ਼ਨ ਐਮ.ਐਸ.
   ਰਮਤਲ ਪਲਲਦਟ ਹਚਚਡ ,  ਸ਼ਸ਼ਨ ਜਨ.ਐਸ.         ਬਦਗਲ ਅਤਨ ਸ਼ਸ਼ਨ ਜ਼ਵਵਨਕ ਚਲਨਣਲ ਵਦਲਲ ਜ਼ਡਪਟਨ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਨਮਤਨ
         ਸਲਨਲਲਨ ਜ਼ਗਰਨ ਨਰ ਸ ਰਚਚਡ ਕਰਲਸ ਸਰਸਲਇਟਨ ਰਰਪਨਗਰ ਦਨ ਨਲਦ       ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਨ ਮਦਦਨਨਜ਼ਰ ਲਗਲਏ ਗਏ
        ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਹਲਏ ਪਸ਼ਭਲਜ਼ਵਤ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਦਨ ਸਹਲਇਤਲ ਲਈ 02      ਲਦਖ ਰਰਪਏ ਦਨ ਰਲਸ਼ਨ ਦਲ ਚਚਚਕ

ਸਲਜ਼ਪਆ  ।   
                       ਇਸ ਮਦਕਨ ਜ਼ਡਪਟਨ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਨਮਤਨ ਸਲਨਲਲਨ ਜ਼ਗਰਨ ਨਨ SML ISUZU  ਜ਼ਲਸਮ ਕਸਪਨਨ

              ਵਦਲਲ ਕਨਤਨ ਗਏ ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ ਕਦਮ ਦਨ ਪਸ਼ਸ਼ਸਸ਼ਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਦ ਨਰ ਸ ਖਲਣਲ
              ਅਤਨ ਰਲਸ਼ਨ ਅਤਨ ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਬਮਲਰਨ ਨਲਲ ਜ਼ਨਦਜਠਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਦਲਲ ਕਨਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਦ
      ਲਈ ਬਹਰਤ ਹਨ ਲਲਹਨਵਸਦ ਜ਼ਸਦਧ ਹਲਵਨਗਨ ।

                           ਇਸ ਮਦਕਨ ਜ਼ਡਪਟਨ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸਡਨਅਨ ਰਰਡ ਕਰਲਸ ਸਲਸਲਇਟਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਸ਼ਲਦਚ
           ਰਰਪਨਗਰ ਦਨ ਨਲਮ ਸਟਨਟ ਬਚਕ ਆਫ ਇਸਡਨਆ ਜ਼ਵਖਨ ਅਕਲਊਟ ਖਲਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹਚ     । ਜ਼ਜਸ ਦਲ ਖਲਤਲ ਨਸ;

55053096065   ਅਤਨ IFSC Code – SBIN0050419  ਹਚ     । ਉਨਲਲਦ ਨਨ ਸਮਰਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
              ਜ਼ਨਵਲਸਨਆਦ ਨਰ ਸ ਅਪਨਲ ਕਰਦਨ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਉਕਤ ਅਕਲਊਟ ਨਸਬਰ ਜ਼ਵਦਚ ਕਲਨਟਸ਼ਨਜ਼ਬਊਟ ਕਰ ਵਦਧ

                ਤਲ ਵਦਧ ਯਲਗਦਲਨ ਦਨਣ। ਜ਼ਡਪਟਨ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਈ ਵਨ ਸਰਸਲਇਟਨ ਜਲਦ ਸਸਸਥਲਦ ਇਸ ਤਰਲਲਦ ਦਲ
              ਉਪਰਲਲਲ ਕਰਨਲ ਚਲਹਰਸਦਨ ਹਚ ਤਲਦ ਉਹ ਰਚਚਡ ਕਰਲਸ ਸਰਸਲਇਟਨ ਦਨ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਨ ਹਨ।
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ਦਫ਼ਤਯ ਲਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਵਫ। 
15 ਭਈ ਤੋਂ ਦ ਭਵੀਨੇ ਰਈ ਰਗਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਨ ਰਾਈਨ ਕਰਾਾਂ - ਕੈਂ ਕਭਾਂਡੈਂਟ 

 

ਨੰਗਰ, 12 ਭਈ (   ) 

ੀ-ਾਈਟ  ਕੈਂ ਨੰਗਰ ਦ ਕੈਂ ਕਭਾਂਡੈਂਟ ਕਯਨਰ (ਜਯਟਾ ) ਨਲਯਾਜ ਦਲ ਜੰਘ ਫੈਂ ਨੇ ਦਜਆ ਵ ਜਕ ਜਜਹਾ ਯੜ 
ਅਤ ਜਜਰਹਾ ਵਜਲ਼ਆਯੁਯ ਦੀ ਤਵੀਰ ਗੜਲ਼ੰਕਯ ਅਤ ਜਜਰਹਾ ਨਲਾਂਲ਼ਜਵਯ ਦੀ ਤਵੀਰ ਫਰਾਚਯ ਦੀ ਆਯਭੀ ਦੀ 
ਬਯਤੀ ਾਰ  2020-21 ਕਜਲਡ - 19 ਦੀ ਭਵਾਭਾਯੀ ਕਾਯਨ ਅਣਜਭਿੱਥ ਭੇਂ ਰਈ ਅਿੱਗ ਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਵ । ਇਵ 
ਬਯਤੀ ਵਰਾਤ ਠੀਕ ਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਕ ਲੀ ਭੇਂ  short notice ਤ ਲ਼ੂਯੁ ਵਏਗੀ । ਜਜ ਕਯਕ ਇਰਾਕ ਦ ਮੁਲਕਾਂ 
ਨੰੂ ਜਰਖਤੀ ਯ ਦੀ ਜਤਆਯੀਆਂ ਰਈ ੂਯਾ ਭਾਂ ਨਵੀ ਜਭਰਗਾ । 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਉਯਕਤ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਲਿੱਚ ਯਖਦ ਵਏ ੀ-ਾਈਟ ਕੈਂ ਤਰਲਾੜਾ ਲਿੱਰੋਂ ਜਰਖਤੀ ਯ ਦੀ 
ਜਤਆਯੀ  ਰਈ ON LINE  ਕਰਾਾਂ ਜਭਤੀ  15 ਭਈ ਤੋਂ ਦ ਭਵੀਨੇ ਰਈ ਰਗਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ ਮੁਲਕ ਕਰਾਾਂ 
ਰਗਾਉਣ ਦ ਮਗ ਵਨ ਅਤ ੜਨ ਦ ਚਾਵਲਾਨ ਵਨ ਉਵ ਰੀ  ਜਲਨ ਡਡਲਾਰ ਭਾਟਯ ੀ-ਾਈਟ ਕੈਂ ਨੰਗਰ ਨੰੂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਭਫਾਈਰ ਨੰ : 98783-94770 ਤ ੰਯਕ ਕਯਕ ਰੀ ਯਕਯੂਟਭੈਂਟ ਦੀ ਆਿੱ ਨ ਰਾਈਨ ਜਤਆਯੀ ਕਯ ਕਦ 
ਵਨ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਦਪਤਯ ਲਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਵਫ। 

ਕਜਲਡ-19 ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਰਈ ਜਵਤ ਕਾਭ ਜਨਬਾ ਯਵ ਨਾਜਕਆ ਤ ਲਾਲਾਂ 
 

ਕੀਯਤੁਯ ਾਜਵਫ, 12 ਭਈ (    ) 
               ਰਲ਼ਾਨ ਅਤ ਜਵਤ ਜਲਬਾਗ ਦੀਆਂ ਵਦਾਇਤਾ ਅਨੁਾਯ ਜਵਤ ਕਾਭ ਜਦਨ ਯਾਤ ਅੰਤਯਯਾਜੀ ਭਾਯਗਾ 
ਤ ਫਣਾਏ ਗਏ ਚਕ ੁਆਇਂਟਜ (ਨਾਜਕਆ) ਤ ਜਦਨ ਯਾਤ ਲਾਲਾਂ ਜਨਬਾ ਯਵ ਵਨ। ਇ ੰਫਧੀ ਲਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਜਦੰਜਦਆ ੀ.ਐਚ.ੀ ਕੀਯਤੁਯ ਾਜਵਫ ਦ ੀਨੀਅਯ ਭਡੀਕਰ ਅਪਯ ਡਾ.ਯਾਭ ਰਕਾਲ਼ ਯਆ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ 
ਰਲ਼ਾਨ ਲਿੱਰ ਕਜਲਡ-19 ਅਧੀਨ ਇਰਾਕ ਜਲਿੱ ਚ ਕਯਨਾਲਾਇਯ ਦ ਰਲਲ਼ ਨੰੂ ਯਕਨ ਰਈ ਅੰਤਯਯਾਜੀ ਭਾਯਗਾ ਤੋਂ ਆ 
ਯਵ ਮਾਤਯੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਈ ਭਿੱਲਾਰ-ਦਵਣੀ , ਯਾਭੁਯ ਜਿੱਝਯ ਅਤ ਅਜਰੀ ਭੜ ਤ ਫਣਾਏ ਗਏ ਚਕੁਆਇਂਟ ਤ 
ਲਿੱ ਖ ਲਿੱ ਖ ਜਲਬਾਗਾ ਦੀਆ ਟੀਭਾ ਫਣਾ ਕ   ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵ। ਜਵਤ ਜਲਬਾਗ ਲਿੱਰ ਭ..ਵ.ਲ(ਭ) ਦੀਆਂ 
ਜਡਉਟੀਆ ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਜਕਆ ਤ ਆ ਯਵ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਕਯੀਜਨੰਗ ਰਈ ਰਗਾਈ ਗਈ ਵ , ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਜਕਆ ਤ 
ਤਾਇਨਾਤ ਟੀਭਾਂ ਲਿੱਰ ਇਰਾਕ ਜਲਿੱ ਚ ਵੰੁਚ ਮਾਤਯੀਆ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਜਲਿੱਚ ਵੀ ਇਕਾਂਤਲਾ ਜਲਿੱਚ ਯਿੱ ਖਣ ਰਈ ਅਗਰੀ ਟੀਭਾ 
ਨੰੂ ੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਲਿੱ ਖ ਲਿੱ ਖ ਜਲਬਾਗਾ ਦ ਜਵਮਗ ਨਾਰ ਜਵਤ ਜਲਬਾਗ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀ ਇ ਕਾਯਗੁਜਾਯੀ ਨੰੂ 
ਅੰਜਾਭ ਦ ਯਵ ਵਨ। 
            ਜਵਤ ਜਲਬਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਭਾ ਲਿੱਰ ਮਾਤਯੀਆ ਦੀ ਕਾਂਉਜਰਂਗ ਅਧੀਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਦ 
ਤਯੀਜਕਆ ਫਾਯ ਦਿੱ ਜਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਜਜਂਲ ਜਕ ਆ ਜਲਿੱਚ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਕ ਯਿੱ ਖਣਾ,ਵਿੱਥਾ ਨੰੂ ਫਾਯ ਫਾਯ ਧਣਾ,ਰੜ ਣ ਤ 
ਵੀ ਫਾਵਯ ਜਾਣਾ ,ਭਾਕ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਜਯੂਯੀ ਕਯਨਾ ਲ਼ਾਭਰ ਵਨ।ਡਾ.ਯਆ ਨੇ ਜਕਵਾ ਜਵਤ ਜਲਬਾਗ ਦੀਆਂ 
ਟੀਭਾ ਘਯਾਂ ਜਲਿੱਚ ਯਲਹ ਕਯਨ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਨਾਜਕਆ ਤ ਲੀ ਆਣੀ ਜਡਉਟੀ ਲਿੱ ਖ ਲਿੱ ਖ ਜਲਬਾਗਾ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀਆ 
ਨਾਰ ਫੜ ਵੀ ਜਵਮਗ ਨਾਰ ਜਨਬਾ ਯਵ ਵਨ। 
 


