
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

ਹਰਦਲਈ-              ਬਰਰਲਲ ਜਲਣ ਵਲਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਲਆਆ ਨਰ ਸ ਘਰ ਵਲਪਸਲ ਲਈ ਮਮਹਲਲਲ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ ਤਤ ਰਰਲ ਗਗਡਲ

     ਰਲਹਲ ਭਰਜਣ ਸਬਸਧਲ ਕਲਤਰ ਪਪਬਸਧ -  ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

800     ਦਰ ਕਰਲਬ ਜ਼ਵਅਕਤਲਆਆ ਨਰ ਸ 30           ਬਗਸਲਆ ਰਲਹਲ ਮਮਹਲਲਲ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ ਤਤ ਰਰਲ ਗਗਡਲ ਰਲਹਲ ਭਰਜ਼ਜਆ ਜਲ

  ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਘਰ

         ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਜ਼ਵਅਕਤਲਆਆ ਨਰ ਕਲਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਰਰਪਨਗਰ  15 ਮਈ-           ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਗਲਤ ਮਮਗਖ ਮਸਤਰਲ ਪਸਜਲਬ ਕਹਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਲਆਆ

                ਦਰਸਰਰ ਰਲਜਲਆ ਦਰ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਗਪਜ਼ਹ ਰਲਜਲਆ ਤਗਕ ਪਮਗਜਦਲ ਕਰਨ ਦਲਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਰ ਮਗਦਰਨਜ਼ਰ ਅਗਜ

  ’       ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਗਚ ਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਲਗਗਭਗ 800     ਪਰਵਲਸਲ ਜ਼ਵਅਕਤਲਆਆ ਨਰ ਸ 30 ਬਗਸਲਆ

       ਰਲਹਹ ਮਮਹਲਲਲ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ ਪਹਮਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ       । ਮਮਹਲਲਲ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ ਤਤ ਇਨਲਲਆ ਪਰਵਲਸਲ

               ਮਜਦਰਰਲਆ ਨਰ ਸ ਹਰਦਲਈ ਅਤਰ ਬਰਰਲਲ ਜ਼ਵਖਰ ਰਜ਼ਹਸਦਰ ਨਰੜਲਰ ਇਲਲਜ਼ਕਆਆ ਜ਼ਵਗਚ ਰਰਲ ਗਗਡਲ ਰਲਹਲ ਭਰਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ

ਹਹ।

                           ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਲਮਤਲ ਸਲਨਲਲਲ ਜ਼ਗਰਲ ਨਰ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਵਲ 17 ਦਰਬਸਗਲ

 ਜ਼ਬਹਲਰ , 45  ਯਰ.ਪਲ. ,155   ਮਗਧ ਪਪਦਰਸ਼,   ਗਲਨਡਲ ,    ਗਰਆ ਅਤਰ 165      ਦਰ ਕਰਲਬ ਜ਼ਵਅਕਤਲਆਆ ਨਰ ਸ ਜਸਮਰ

 ਕਸ਼ਮਲਰ ,              ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਅਤਰ ਹਲਰ ਰਲਜ਼ਲਆ ਜ਼ਵਗਚ ਬਗਸਲਆ ਅਤਰ ਰਰਲ ਗਗਡਲਆਆ ਰਲਹਲ ਭਰਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਸਲ  ।   ਉਨਲਲਆ

               ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਜ਼ਵਗਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਫਸਰ ਹਲਏ ਦਰਜਰ ਰਲਜ਼ਲ ਦਰ ਜ਼ਵਅਕਤਲਆਆ ਦਲ ਸ਼ਨਲਖਤ ਕਰ , ਉਨਲਲਆ

                ਦਰ ਜ਼ਜਗਦਲ ਰਲਜ਼ਲਆ ਤਤ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਸਸਬਧਲ ਪਪਵਲਨਗਲ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਪਰਰਲ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਰਤ ਤਰ

            ਜ਼ਨਗਰਲਨਲ ਹਰਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਗਲਤ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਰਲਜ਼ਲ ਜ਼ਵਗਚ ਪਹਮਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।

                           ਉਨਲਲਆ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਗਲਤ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਲਆਆ ਨਰ ਸ ਲਲੜਹਦਲਆ ਰਲਸ਼ਨ ਅਤਰ ਖਲਣਲ

              ਮਮਹਗਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਪਪਬਸਧ ਕਲਤਰ ਗਏ ਸਨ ਤਲਆ ਜਲ ਇਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਕਲਈ

  ਮਮਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਲ ਆਵਰ।

                 ਹਰਦਲਈ-           ਬਰਰਲਲ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਲਆਆ ਨਰ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਆ

         ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਰਕਰ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਆ ਦਲ ਸਲਆਭ-       ਸਸਭਲਲ ਨਲ ਕਰਦਲ ਅਤਰ ਅਗਜ ਉਨਲਲਆ ਦਲ

                 ਵਲਪਸਲ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਨਲ ਕਰਦਲ ਤਲਆ ਪਤਲ ਨਹਹ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਨਲ ਸਮਲਆ ਆਪਣਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਤਤ ਦਰਰ ਰਜ਼ਹਣਲ ਪਹਣਲ ਸਲ।
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                            ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਰ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਲ ਪਰਵਲਸਲ ਮਜਦਰਰ ਨਰ ਆਪਣਰ ਰਲਜਲ ਜ਼ਵਗਚ ਜਲਣਲ ਚਲਹਮਸਦਲ

             ਹਹ ਤਲਆ ਇਸ ਦਰ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਆਨਲਲਇਨ ਬਰਨਤਲ ਕਰ ਸਕਦਰ ਹਨ     । ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

                 ਇਸ ਤਤ ਬਲਅਦ ਬਰਨਤਲ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਲਆਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਗਚ ਭਰਜਣ ਦਰ ਲਈ ਉਸ ਰਲਜ ਵਗਲਤ

             ਪਪਵਲਨਗਲ ਜ਼ਮਲਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਅਤਰ ਮਹਡਲਕਲ ਜ਼ਸਕਰਲਜ਼ਨਸਗ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਭਰਜਣ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਲਤਲ ਜਲ

 ਸਕਦਲ ਹਹ
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       ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਰਨਨ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਲਸਨਸ ਦਦ ਜ਼ਗਣਤਦ 57  ਹਰਈ -  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
  ਕਕ ਵਲ ਕਲਸ 60        ਜ਼ਜ਼ਨਲਨਸ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਰਨਨ ਪਨਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜ਼ਨਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ 57,  ਜ਼ਰਕਵਰ 02  ਅਤਲ 01

  ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ

 ਰਰਪਨਗਰ 15  ਮਈ  -           ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰਨਨਲਦ ਜ਼ਗਰਦ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਰਨਨ ਐਕਜ਼ਟਵ
      ਪਨਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜਨਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ ਵਵਧ ਕਲ 57   ਹਰ ਗਈ ਹਹ         । ਉਨਲਨਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਕਣ ਤਵਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ

1250      ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਸ ਦਲ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ    । ਇਨਲਨਸ ਜ਼ਵਚਚ 1096   ਦਦ ਜ਼ਰਪਰਰਟ ਨਹਗਜ਼ਟਵ, 87 ਦਦ
 ਜ਼ਰਪਰਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ, 57     ਕਲਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਰਨਨ ਪਨਜ਼ਜ਼ਟਵ   ਅਤਲ 02      ਜ਼ਰਕਵਰ ਹਰ ਚਕਵਕਲ ਹਨ ਅਤਲ ਜ਼ਪਸਡ
          ਚਤਨਮਲਦ ਜ਼ਨਵਨਸਦ ਇਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ ਪਜ਼ਹਲਨਸ ਹਦ ਹਰ ਚਕਵਕਦ ਹਹ  ।       

             ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਕਣ ਕਕ ਵਲ 60    ਕਲਸ ਹਰ ਚਕਵਕਲ ਹਨ,   ਜ਼ਜ਼ਨਲਨਸ ਜ਼ਵਵਚਚ 57
   ਕਲਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਰਨਨ ਪਨਜ਼ਜ਼ਟਵ, 02   ਜ਼ਰਕਵਰ     ਅਤਲ ਚਤਨਮਲਦ ਜ਼ਨਵਨਸਦ 01    ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ

   ਪਜ਼ਹਲਨਸ ਹਰ ਚਕਵਕਦ ਹਹ         । ਉਨਲਨਸ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਦਤਲ ਜ਼ਦਨਦ ਆਇਆ 01    ਕਰਰਨਨ ਪਮਜ਼ਜ਼ਟਵ ਕਲਸ ਹਮਦਰਪਕਰ,
   ਜ਼ਹਮਨਚਲ ਤਚ ਪਰਤਲ             ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਨ ਹਹ ਜਰ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲਨ ਤਚ ਹਦ ਕਕਆਰਨਟਨਇਨ ਕਦਤਨ ਹਰਇਆ ਸਦ  ।  

                     ਉਨਲਨਸ ਸਮਰਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਨ ਜ਼ਨਵਨਸਦਆਸ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਲਨਸ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਰਰਰਦ ਕਸਮ ਤਚ ਘਰ ਤਚ ਬਨਹਰ ਨਨ
                ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਨਵਲ ਅਤਲ ਸ਼ਰਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਸਸ ਨਰ ਸ ਹਰ ਪਵਧਰ ਤਲ ਮਲਨਟਹਨ ਕਦਤਨ ਜਨਵਲ ਅਤਲ ਮਨਸਕ ਦਦ ਵਰਤਚ ਵਦ

  ਲਨਜ਼ਮਦ ਕਦਤਦ ਜਨਵਲ  ।    
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