
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

29       ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਬਬਸ ਰਲਹਤ ਬਬਲਸਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਯਰ.   ਪਤ ਜ਼ਵਖਖ    ਕਤਤਲ ਰਵਲਨਲ -  ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

2500      ਦਖ ਕਰਤਬ ਦਰਜਖ ਰਲਜਲਆ ਦਖ     ਜ਼ਵਅਕਤਤਆ ਨਰ ਸ         ਬਬਸਲਆ ਅਤਖ ਰਖਲ ਗਬਡਤਆਆ ਰਲਹਤ ਭਖਜ਼ਜਆ ਜਲ ਚਬਬਕਲ
   ਹਹ ਉਨਲਲਆ ਦਖ ਘਰ 

 ਰਰਪਨਗਰ  17  ਮਈ -          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਬਲਲ ਮਬਬਖ ਮਸਤਰਤ ਪਸਜਲਬ ਕਹਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ
                ਦਤਆਆ ਦਰਸਰਖ ਰਲਜਲਆ ਦਖ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਖ ਗਪਜ਼ਹ ਰਲਜਲਆ ਤਬਕ ਪਬਬਜਦਲ ਕਰਨ ਦਤਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਖ ਮਬਦਖਨਜ਼ਰ

    ਅਬਜ ਰਰਪਨਗਰ ਤਲ ਕਰਤਬ 29   ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਯਰ.ਪਤ.       ਦਖ ਬਬਲਸਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਖਖ ਰਵਲਨਲ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ।
     ਜ਼ਜਲਲਖ ਜ਼ਵਬਚਲ ਹਬਣ ਤਬਕ 2500      ਦਖ ਕਰਤਬ ਦਰਜਖ ਰਲਜਲਆ ਦਖ    ਜ਼ਵਅਕਤਤਆ ਨਰ ਸ     ਬਬਸਲਆ ਅਤਖ ਰਖਲ ਗਬਡਤਆਆ

        ਰਲਹਤ ਉਨਲਲਆ ਦਖ ਘਰਲਆ ਜ਼ਵਬਚ ਭਖਜ਼ਜਆ ਜਲ ਚਬਬਕਲ ਹਹ  ।
              ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਤਮਤਤ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਰਤ ਨਖ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਵਤ ਬਤਤਖ ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਦਰਲਨ

 1213  ਗਲਰਖਪਬਰ , ਆਜਮਗੜ,  ਗਲਨਡਲ ਯਰ.  ਪਤ ,800   ਹਰਦਲਈ ਬਰਖਲਤ , 17   ਦਰਬਸਗਲ ਜ਼ਬਹਲਰ ,
45 ਯਰ.ਪਤ. ,155  ਮਬਧ ਪਪਦਖਸ਼,  ਗਲਨਡਲ ,   ਗਖਆ ਅਤਖ 165      ਦਖ ਕਰਤਬ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਜਸਮਰ ਕਸ਼ਮਤਰ
,             ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਅਤਖ ਹਲਰ ਰਲਜ਼ਲਆ ਜ਼ਵਬਚ ਬਬਸਲਆ ਅਤਖ ਰਖਲ ਗਬਡਤਆਆ ਰਲਹਤ ਭਖਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਸਤ  ।    ਉਨਲਲਆ ਦਬਜ਼ਸਆ

             ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਜ਼ਵਬਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਫਸਖ ਹਲਏ ਦਰਜਖ ਰਲਜ਼ਲ ਦਖ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਤ ਸ਼ਨਲਖਤ ਕਰ,  ਉਨਲਲਆ ਦਖ
              ਜ਼ਜਬਦਤ ਰਲਜ਼ਲਆ ਤਲ ਉਨਲਲਆ ਦਖ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਸਸਬਧਤ ਪਪਵਲਨਗਤ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਪਰਰਤ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਰਤ

             ਤਖ ਜ਼ਨਗਰਲਨਤ ਹਖਠ ਮਬਬਢਲਤਆਆ ਸਹਰਲਤਲਆ ਪਪਦਲਨ ਕਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਬਲਲ ਉਨਲਲਆ ਦਖ ਰਲਜ਼ਲ ਜ਼ਵਬਚ
   ਪਹਬਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।

             ਉਨਲਲਆ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਬਲਲ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਲਲੜੜਦਲਆ ਰਲਸ਼ਨ ਅਤਖ ਖਲਣਲ ਮਬਹਬਈਆ
               ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਖਸ਼ ਪਪਬਸਧ ਕਤਤਖ ਗਏ ਸਨ ਤਲਆ ਜਲ ਇਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਕਲਈ ਮਬਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਲ

ਆਵਖ।
    ਬਬਲਸਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਯਰ.ਪਤ. ,  ਗਲਰਖਪਬਰ ,  ਹਰਦਲਈ ,    ਗਗਨਡਲ ਅਤਖ ਅਜਮਗੜ ਯਰ.ਪਤ.   ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ

             ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਖ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਖਕਰ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਦਰਲਨ
  ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਸਲਆਭ-               ਸਸਭਲਲ ਨਲ ਕਰਦਲ ਅਤਖ ਅਬਜ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਵਲਪਸਤ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਨਲ ਕਰਦਲ ਤਲਆ ਪਤਲ ਨਹੜ

         ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਨਲ ਸਮਲਆ ਆਪਣਖ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਤਲ ਦਰਰ ਰਜ਼ਹਣਲ ਪਹਣਲ ਸਤ  ।  
               ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਖ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਲ ਪਰਵਲਸਤ ਮਜਦਰਰ ਨਖ ਆਪਣਖ ਰਲਜਲ ਜ਼ਵਬਚ ਜਲਣਲ ਚਲਹਬਸਦਲ ਹਹ ਤਲਆ

           ਇਸ ਦਖ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਆਨਲਲਇਨ ਬਖਨਤਤ ਕਰ ਸਕਦਖ ਹਨ      । ਉਨਲਲਆ ਨਖ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ
                ਤਲ ਬਲਅਦ ਬਖਨਤਤ ਕਰਨ ਵਲਲਖ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਖ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਬਚ ਭਖਜਣ ਦਖ ਲਈ ਉਸ ਰਲਜ ਵਬਲਲ

             ਪਪਵਲਨਗਤ ਜ਼ਮਲਣ ਤਲ ਬਲਅਦ ਅਤਖ ਮਹਡਤਕਲ ਜ਼ਸਕਰਤਜ਼ਨਸਗ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਭਖਜਣ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਤਤਲ ਜਲ
  ਸਕਦਲ ਹਹ।    
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ
 

         ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਲਸਲਸ ਦਦ ਜ਼ਗਣਤਦ ਘਵਟ ਕਲ 05  ਹਲਈ -  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
 

  ਕਕ ਵਲ ਕਲਸ 60   ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚਲ ਕਰਲਨਲ      ਜ਼ਰਕਵਰ ਮਰਦਜ਼ਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ 52,    ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜ਼ਲਸ ਦਦ
 ਸਸਜ਼ਖਆ 05  ਅਤਲ 01   ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ

 
 ਰਰਪਨਗਰ 17 ਮਈ  -           ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਰਦ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ
      ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ ਘਵਟ ਕਲ 05   ਹਲ ਗਈ ਹਹ         । ਉਨਲਲਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਕਣ ਤਵਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ

1337      ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਸ ਦਲ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ    । ਇਨਲਲਸ ਜ਼ਵਚਚ 1141   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਹਗਜ਼ਟਵ, 129
  ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ, 05    ਕਲਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ   ਅਤਲ 52      ਜ਼ਰਕਵਰ ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ ਅਤਲ ਜ਼ਪਸਡ

          ਚਤਲਮਲਦ ਜ਼ਨਵਲਸਦ ਇਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ ਪਜ਼ਹਲਲਸ ਹਦ ਹਲ ਚਕਵਕਦ ਹਹ।    
      
             ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਕਣ ਕਕ ਵਲ 60    ਕਲਸ ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ,   ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚਚ ਕਰਲਨਲ 

    ਜ਼ਰਕਵਰ ਮਰਦਜ਼ਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ 52,      ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜ਼ਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ 05   ਅਤਲ ਚਤਲਮਲਦ ਜ਼ਨਵਲਸਦ
01       ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ ਪਜ਼ਹਲਲਸ ਹਲ ਚਕਵਕਦ ਹਹ। 
 
                      ਉਨਲਲਸ ਸਮਰਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਨਵਲਸਦਆਸ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਲਲਸ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਰਰਰਦ ਕਸਮ ਤਚ ਘਰ ਤਚ ਬਲਹਰ ਨਲ

                 ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਲਵਲ ਅਤਲ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਸਸ ਨਰ ਸ ਹਰ ਪਵਧਰ ਤਲ ਮਲਨਟਹਨ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲ ਅਤਲ ਮਲਸਕ ਦਦ ਵਰਤਚ ਵਦ
  ਲਲਜ਼ਮਦ ਕਦਤਦ ਜਲਵਲ
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