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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ - ਰਰੜਕਕ ਸੜਕ ਦਕ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਰਪਸ਼ਅਰ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਨਸ਼
ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਰਪਸ਼ਅਰ ਅਤਸ਼ ਪਪਕਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਲ ਕਸਮ ਸ਼ਰਰਰ ਕਰਵਲਇਆ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਰਪਸ਼ਅਰ ਅਤਸ਼ ਪਪਕਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ 'ਤਸ਼ ਖਰਚਸ਼ ਜਲ ਰਹਸ਼ ਨਸ਼
ਕਰਕਬ 05 ਕਰਲੜ ਸੜਕ ਦਸ਼ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਵਰਤਕਆਲ ਜਲ ਰਹਕਆਲ ਨਸ਼ ਸਲਰਕਆਲ ਸਲਵਧਲਨਕਆਲ ਫਤਜ਼ਹਗੜ
ਸਲਜ਼ਹਬ, 29 ਮਈ ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਸ. ਕਰ ਲਜਕਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਸ਼ ਜ਼ਪਸਡ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਤਤ ਰਰੜਕਕ ਤਤਕ ਦਕ 18 ਫਰ ਤਟ ਚਦੜਕ ਤਸ਼
06 ਜ਼ਕਲਲ ਮਕਟਰ ਲਸਮਕ ਸੜਕ ਦਕ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਮਰਰਸਮਤ ਅਤਸ਼ ਪਪਕਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਸ਼ ਕਸਮ ਦਕ ਸ਼ਰਰਰਆਤ ਕਰਵਲਊਜ਼ਦਆਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ
ਦਕ ਜ਼ਵਸਸ਼ਸ਼ ਮਰਰਸਮਤ ਹਲਣ ਨਲਲ ਵਤਡਕ ਜ਼ਗਣਤਕ ਜ਼ਪਸਡਲਲ ਦਸ਼ ਲਲ ਕਲਲ ਦਕ ਜ਼ਚਰਕਲਣਕ ਮਸਗ ਪਰਰਕ ਹਲ ਰਹਕ ਹਹ। ਉਨਲਲ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਕ
ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਰਪਸ਼ਅਰ 15 ਸਲਲਲਲ ਬਲਅਦ ਕਕਤਕ ਜਲ ਰਹਕ ਹਹ ਅਤਸ਼ ਇਸ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਰਪਸ਼ਅਰ ਅਤਸ਼ ਪਪਕਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ ਉਉਤਸ਼ ਕਰਕਬ 04 ਕਰਲੜ
85 ਲਤਖ ਰਰਪਏ ਖਰਚਸ਼ ਜਲ ਰਹਸ਼ ਹਨ। ਸ.ਨਲਗਰਲ ਨਸ਼ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸੜਕ ਕਲਫਕ ਅਜ਼ਹਮ ਸੜਕ ਹਹ ਤਸ਼ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਤਸ਼ ਫਤਜ਼ਹਗੜ
ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਆਲ ਨਰ ਸ ਆਪਸ ਜ਼ਵਤਚ ਜਲੜਨ ਵਲਲਕਆਲ ਸ਼ਲਮਲ ਹਹ। ਇਹ ਸੜਕ ਇਲਲਕਸ਼ ਦਸ਼ ਵਤਡਕ ਜ਼ਗਣਤਕ ਜ਼ਪਸਡਲਲ ਨਰ ਸ ਸਰਜ਼ਹਸਦ-ਪਜ਼ਟਆਲਲ
ਰਲਡ ਨਲਲ ਵਕ ਜਲੜਦਕ ਹਹ। ਇਸ ਸੜਕ ਦਸ਼ ਬਨਣ ਨਲਲ ਲਲ ਕਲਲ ਦਕਆਲ ਆਵਲਜਲਈ ਸਬਸਧਕ ਵਤਡਕਆਲ ਮਰਸ਼ਕਲਲਲ ਹਤਲ ਹਲਣਗਕਆਲ। ਹਲਕਲ
ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਨਸ਼ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਸ਼ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਕਲਰਜ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਤਲਤ ਦਤਸਕਆ
ਸਲਰਕਆਲ ਸਲਵਧਲਨਕਆਲ ਦਕ ਪਲਲਣਲ ਯਕਕਨਕ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਕ ਹਹ। ਉਨਲਲ ਨਸ਼ ਲਲ ਕਲ ਨਰ ਸ ਅਪਕਲ ਕਕਤਕ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ
ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਤ ਜਲਰਕ ਹਦਲਇਤਲਲ ਦਕ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਕਨਕ ਬਣਲਈ ਜਲਵਸ਼ ਤਲਲ ਜਲ ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ
ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਸ਼। ਇਸ ਮਦਕਸ਼ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਦਸ਼ ਮਕਡਕਆ ਇਸਚਲਰਜ ਪਰਮਵਕਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਟਵਲਣਲ, ਐਉਸ.ਡਕ.ਓ ਦਲਜਕਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਤਧਰ,
ਜਸ਼.ਈ ਹਜ਼ਤਸਦਰ ਕਰ ਮਲਰ, ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਸ਼ਟਕ ਚਨਲਰਥਲ ਦਸ਼ ਵਲਇਸ ਚਸ਼ਅਰਮਹਨ ਇਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ, ਸਰਪਸਚ ਜਗਦਕਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਸਬਰਦਲਰ,
ਬਲਲਕ ਸਸਮਤਕ ਮਮਬਰ ਲਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਲਤਖਕ, ਗਰਰਪਪਕਤ ਜ਼ਸਸਘ ਬਲਵਲ, ਪਰਮਜਕਤ ਜ਼ਸਸਘ ਠਸ਼ ਕਸ਼ਦਲਰ, ਗਰਰਸਸ਼ਵਕ ਜ਼ਸਸਘ ਸਲਨਕ, ਕਰਮਜਕਤ
ਜ਼ਸਸਘ, ਰਣਜਕਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਗਰਰਜ਼ਕਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਸਘ ਕਤਕਰ, ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਲਲਲ, ਕਰ ਲਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਭਵਰਕਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਅਮਨਜਲਤ ਜ਼ਸਸਘ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ
ਫਲਟਲ ਕਹਪਸ਼ਨ : ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਕਰ ਲਜਕਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਸੜਕ ਤਸ਼ ਪਪਕਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਸ਼ ਕਸਮ ਦਕ ਸ਼ਰਰਰਆਤ ਕਰਵਲਉਦਸ਼ ਹਲਏ।

1/4

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1521/2020-DPRO Fatehgarh Sahib
I/28915/2020

ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਬਬਲਹਮਣ ਮਲਜਰਲ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਜ਼ਵਖਨ ਲਲ ੜਵਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਵਸਡਨ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਸਲਵਧਲਨਧਆਦ ਵਰਤਣ ਦਧ ਅਪਧਲ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 29 ਮਈ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਦਵਸਧਆਦ ਸਲਵਧਲਨਧਆਦ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਲਲਜ਼ਮਧ ਹਹ ਅਤਨ ਘਰਤ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ
ਲਵਗਨ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣ, ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਵਥ ਕਲਇਮ ਰਵਖਣ ਅਤਨ ਵਲਰ ਵਲਰ ਹਵਥ ਧਲਣ ਸਬਸਧਧ ਜ਼ਕਸਨ ਜ਼ਕਸਮ ਦਧ ਜ਼ਢਵਲ ਨਲ ਵਰਤਧ ਜਲਵਨ ।
ਇਸਨਲਲਦ ਜ਼ਵਚਲਰਲਦ ਦਲ ਪਬਗਟਲਵਲ ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਨਨ ਜ਼ਪਬਤਲ ਜਜਹਲ ਨਨ ਬਬਲਹਮਣ ਮਲਜਰਲ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਜ਼ਵਖਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
ਪਬਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਲਲ ੜਵਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਵਸਡਣ ਮਜਕਨ ਕਧਤਲ। ਇਸ ਮਜਕਨ ਉਨਲ ਲਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਵਪੜਨ ਦਨ ਬਣਨ ਇਹ ਮਲਸਕ ਜ਼ਜਵਥਨ ਗਰਮਧਆਦ ਜ਼ਵਵਚ
ਸਜਜ਼ਖਆਦ ਵਰਤਨ ਜਲ ਸਕਦਨ ਹਨ ਉਥਨ ਚਸਗਧ ਤਰਲਲਦ ਧਲ ਕਨ ਇਨਲ ਲਦ ਨਨ ਸ ਮਨੜ ਮਨੜ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ।
ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਬਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਕਲਰਲਨਲ ਨਨ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਵਕ ਕਰਕਨ ਕਸਮ ਕਧਤਲ
ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਅਤਨ ਲਲ ਕਲਦ ਦਧਆਦ ਮਨਸ਼ਜ਼ਕਲਲਦ ਦਲ ਹਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਉਪਰਲਲਨ ਲਗਲਤਲਰ ਜ਼ਲਰਧ ਹਨ । ਉਨਲ ਲਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਜ਼ਵਵਚ
ਹਨਣ ਤਵਕ ਪਲਜ਼ਨਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਸਲਰਨ 57 ਮਰਧਜ਼ ਇਲਲਜ ਉਪਰਸਤ ਜ਼ਡਸਚਲਰਜ ਹਲ ਚਨਵਕਨ ਹਨ ਤਨ ਕਲਰਲਨਲ ਨਨ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਦਨ
ਮਵਦਨਨਜ਼ਰ ਲਗਲਤਲਰ ਸਸਪਲ ਲਹ ਕਨ ਜਲਦਚ ਜਲਰਧ ਹਹ। ਇਸ ਮਜਕਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਬਸਲਸ਼ਨ ਵਵਲਤ ਲਲ ੜਵਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਖਲਣ ਪਧਣ ਦਧਆਦ ਵਸਤਲਦ ਵਧ
ਵਸਡਧਆਦ ਗਈਆਦ। ਇਸ ਮਜਕਨ ਐਸ ਡਧ ਐਮ ਡਲ:ਸਸਜਧਵ ਕਨ ਮਲਰ, ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸਬਧ ਜਸਪਬਧਤ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਨ ਤਜ਼ਹਸਧਲਦਲਰ
ਗਨਰਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਧ ਮਜਜਨਦ ਸਨ।
ਕਹਪਸ਼ਨ: ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਨਨ ਜ਼ਪਬਤਲ ਜਜਹਲ ਬਬਲਹਮਣ ਮਲਜਰਲ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਜ਼ਵਖਨ ਲਲ ੜਵਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਵਸਡਦਨ ਹਲਏ।
ਉਨਲ ਲਦ ਨਲਲ ਐਸ ਡਧ ਐਮ ਡਲ ਸਸਜਧਵ ਕਨ ਮਲਰ ਅਤਨ ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸਬਧ ਜਸਪਬਧਤ ਜ਼ਸਸਘ ਵਧ ਜ਼ਦਖਲਈ ਦਨ ਰਹਨ ਹਨ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਦਦ ਕਕਟਦ ਚਲਲਨ
ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਧ ਅਗਵਲਈ ਹਦਠ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਧਆਆ ਵਕਲਲ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਮਸਡਧ ਦਲ ਦਦਰਲ
ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਸਰਕਲਰ ਦਧਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਧ ਇਸਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਉਣ ਦਧ ਅਪਧਲ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 29 ਮਈ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਘਰਲ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲਕਗਦ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਅਤਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਕਥ ਲਲਜ਼ਮਧ ਹਹ ਅਤਦ ਇਸਦਧ ਪਲਲਣਲ
ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਲਗਲਤਲਰ ਕਸਮ ਕਰ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਅਤਦ ਇਸ ਸਬਸਧਧ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਦਦ ਚਲਲਨ ਕਕਟਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ ।
ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਧ ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਨਨ ਜ਼ਪਪਤਲ ਜਦਹਲ ਨਦ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਮਸਡਧ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਦਕਤਧ। ਇਸ ਮਦਕਦ ਸਹਲਇਕ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਜਸਪਪਧਤ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਦ ਐਸ ਡਧ ਐਮ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਡਲ ਸਸਜਧਵ ਕਨ ਮਲਰ ਉਨਲ ਲਆ ਦਦ ਨਲਲ ਸਨ । ਇਸ ਮਦਕਦ ਪਪਸ਼ਲਸਨ
ਵਕਲਲ ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਉਣ ਅਤਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਕਥ ਦਧ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਦਦ ਚਲਲਨ ਕਕਟਦ ਗਏ। ਇਸਦਦ ਨਲਲ ਹਧ ਅਜ਼ਧਕਲਰਧਆਆ ਵਕਲਲ ਵਕਖ
ਵਕਖ ਦਨ ਕਲਨਲਆ ਦਧ ਚਹਜ਼ਕਸਗ ਕਧਤਧ ਗਈ ਅਤਦ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣ ਤਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਕਥ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਉਣ ਸਬਸਧਧ ਹਦਲਇਤਲਆ ਵਧ ਜ਼ਦਕਤਧਆਆ ਗਈਆਆ।
ਇਸ ਸਬਸਧਧ ਹਲਰ ਗਕਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਲ ਜਲਰਧ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਧ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ
ਯਕਧਨਧ ਬਣਲ ਕਦ ਹਧ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਉਣ ਅਤਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਕਥ ਸਬਸਧਧ ਜ਼ਨਯਮਲਆ
ਦਧ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਖਲਲਫ ਕਲਨਨ ਸਨ ਮਨਤਲਜ਼ਬਕ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਧਤਧ ਜਲ ਰਹਧ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਆ ਨਦ ਲਲ ਕਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਧਲ ਕਧਤਧ ਜ਼ਕ
ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਲ ਲਲ ਕਲਆ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਉਨਣ ਦਦ ਮਕਦਦਨਜ਼ਰ ਹਧ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਕਦਮ ਚਨਕਕਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ ਅਤਦ ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਉਣ ਅਤਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਕਥ
ਨਲ ਰਕਖਣ ਵਰਗਧ ਉਲਸਘਣਲ ਜ਼ਬਲਕਨ ਲ ਬਰਦਲਸ਼ਤ ਨਹਹ ਕਧਤਧ ਜਲਵਦਗਧ। ਇਸ ਮਦਕਦ ਤਜ਼ਹਸਧਲਦਲਰ ਗਨਰਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਧ ਮਦਜਨਦ ਸਨ।
ਕਹਪਸ਼ਨ :1. ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਉਣ ਸਬਸਧਧ ਵਲਹਨ ਚਲਲਕਲਆ ਅਤਦ ਦਨ ਕਲਦਨਦਲਰਲਆ ਦਦ ਚਲਲਨ ਕਕਟਦ ਜਲਣ ਦਲ ਜ਼ਦਪ ਸ਼।
2. ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਮਸਡਧ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਦਦ ਹਲਏ ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਨਨ ਜ਼ਪਪਤਲ ਜਦਹਲ। ਉਨਲ ਲਆ ਨਲਲ ਐਸ ਡਧ ਐਮ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਅਤਦ
ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਜਸਪਪਧਤ ਜ਼ਸਸਘ ਵਧ ਜ਼ਦਖਲਈ ਦਦ ਰਹਦ ਹਨ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ ਸਸਭਲਵਡ ਹਮਲਦ ਤਤ ਘਬਰਲਉਣ ਦਡ ਬਜਲਏ ਸਸਚਦਤ ਰਜ਼ਹਣ ਦਡ ਲਲ ੜ
ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ ਸਸਭਲਵਡ ਹਮਲਦ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਡ ਜ਼ਪਸਡ ਈਸਰਹਦਲ ਜ਼ਵਖਦ ਮਮਕ ਡਜ਼ਰਟਲ
ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਡ ਜ਼ਦਟਤਡ ਜਲਣਕਲਰਡ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 29 ਮਈ
ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ ਸਸਭਲਵਡ ਹਮਲਦ ਦਦ ਖਤਰਦ ਨਨ ਸ ਦਦਖਦਦ ਹਲਏ ਸਸਡ ਅਮਰਡਕ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਟਧਨ , ਵਧਡਕ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ), ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਦਡ ਅਗਵਲਈ ਅਤਦ ਡਲ. ਇਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਨ, ਮਸਟਖ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਅਫਸਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਨ ਹਦਠ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਅਤਦ
ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਟਲਤ ਜ਼ਪਸਡ ਈਸਰਹਦਲ, ਬਲਲਕ ਖਦੜਲ ਜ਼ਵਖਦ ਮਮਕ ਡਜ਼ਰਲ ਕਰਵਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਮਕ ਡਜ਼ਰਲ ਦਮਰਲਨ ਫਲਇਰ ਜ਼ਬਸਗਦਡ
ਤਦ ਟਰਰਕਟਰ ਅਪਰਦਜ਼ਟਡ ਸਪਰਦਅ ਪਸਪਲਨ ਰਲਨਹਡ ਬਨਜ਼ਟਆਨ ਅਤਦ ਦਰਟਖਤਲਨ ਤਦ ਸਪਰਦਅ ਕਰਕਦ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਡ ਜ਼ਵਧਡ ਬਲਰਦ ਜਲਣਕਲਰਡ
ਜ਼ਦਟਤਡ ਗਈ।
ਇਸ ਮਮਕਦ ਡਲ. ਸਸਧਨ ਨਦ ਦਟਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਤਤ ਘਬਰਲਉਣ ਦਡ ਨਹਹ ਜ਼ਸਰਫ ਸਸਚਦਤ ਰਜ਼ਹਣ ਦਡ ਲਲ ੜ ਹਰ। ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਸ਼ਲਮ ਢਲਦ ਖਦਤਲਨ
ਜ਼ਵਟਚ ਜਲਨ ਉਉਚਦ ਦਰਟਖਤਲਨ ਤਦ ਬਰਠ ਜਲਨਦਲ ਹਰ ਅਤਦ ਅਗਲਦ ਜ਼ਦਨ ਸਨਰਜ ਚੜਣ ਸਮਮ ਤਟਕ ਬਰਠਲ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਹਰ। ਉਨਲ ਲਨ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਡ ਰਲਕਥਲਮ
ਮਸਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਵਟਚ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਨਲਲ ਨਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਡ ਸ਼ਮਨਲਡਅਤ ਬਹਸਤ ਜ਼ਰਨਰਡ ਅਤਦ ਵਡਮਸਟਲਡ ਹਰ। ਜਦਕਰ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਦਲ ਹਮਲਲ ਹਸਦ
ਸ ਲ ਹਰ ਤਲਨ
ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਵਟਲਤ ਜ਼ਦਨ ਸਮਮ ਖੜਲਕ ਕਰ ਕਦ, ਪਟਲਕਦ ਚਲਲ ਕਦ ਢਲਲ ਵਜਲ ਕਦ, ਪਡਪਦ ਜਲਨ ਭਲਨਡਦ ਖੜਕਲ ਕਦ, ਉਉਚਡ ਆਵਲਜ਼ ਜ਼ਵਟਚ ਖਦਤਲਨ ਜ਼ਵਟਚ
ਸਪਡਕਰਲਨ ਰਲਨਹਡ ਸ਼ਲਰ ਮਚਲ ਕਦ, ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਨਨ ਸ ਫਸਲਲਨ ਤਦ ਬਰਠਣ ਤਤ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲਵਦ ਤਲਨ ਜਲ ਇਹ ਫਸਲਲਨ ਦਲ ਨਸ ਕਸਲਨ ਨਲ ਕਰ ਸਕਦ ।
ਡਲ. ਸਸਧਨ ਨਦ ਦਟਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ ਸ਼ਲਮ ਸਮਮ ਬਰਠਣ ਉਪਰਸਤ ਇਸ ਦਦ ਕਸਟਰਲਲ ਲਈ ਉਸਦ ਸਮਮ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਟਲਤ ਕਡੜਦਮਲਰ
ਦਵਲਈਆਨ ਸਪਰਦਅ ਕਰਨ ਜ਼ਹਟਤ ਮਸਜ਼ਹਸਮ ਚਲਲਈ ਜਲਵਦਗਡ। ਉਨਲ ਲਨ ਨਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਦ ਸਪਰਦਅ ਪਸਪਲਨ ਸਮਦਤ ਮਸਜ਼ਹਸਮ
ਜ਼ਵਟਚ ਸ਼ਲਮਲ ਹਲਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਦ ਪਲਣਡ ਲਈ ਆਪਣਦ ਆਪਣਦ ਜ਼ਟਊਬਵਰਲਲਨ ਤਦ ਪਸਬਸਧ ਕਰਨ ਤਲਨ ਜਲ ਕਡੜਦਮਲਰ ਦਵਲਈ ਦਡ
ਸਪਰਦਅ ਕਰਕਦ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਕਡਤਲ ਜਲ ਸਕਦ। ਇਸ ਮਮਕਦ ਡਲ. ਹਰਸਸਗਡਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਅਫਸਰ, ਡਲ.ਕਸ ਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ
ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਅਫਸਰ, ਡਲ. ਜ਼ਵਜ਼ਪਨ ਰਲਮਪਲਲ, ਜ਼ਡਪਟਡ ਡਲਇਰਰਕਟਰ ਕਦ.ਵਡ.ਕਦ, ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਅਤਦ ਵਟਖ-ਵਟਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਨ ਦਦ ਅਜ਼ਧਕਲਰਡ ਤਦ
ਕਰਮਚਲਰਡ ਅਤਦ ਜ਼ਪਸਡ ਦਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਮਮਜਨਦ ਸਨ।
ਕਰਪਸਨ, ਜ਼ਪਸਡ ਈਸਰਹਦਲ ਜ਼ਵਖਦ ਕਡਤਡ ਮਮਕ ਡਜ਼ਰਟਲ ਦਮਰਲਨ ਵਧਡਕ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਵਕਲਸ, ਅਮਰਡਕ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਟਧਨ ਅਤਦ ਮਸਖ
ਟ ਖਦਤਡਬਲੜਡ
ਅਫਸਰ ਇਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਨ ।
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