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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ
ਪਪਪਸ ਨਲ ਟ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਲਏ ਗਏ 2963 ਸਸਪਲਲਲ ਜ਼ਵਚਲ 2584 ਸਸਪਲਲਲ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਆਈ ਨਪ ਗਗਜ਼ਟਵ, 43 ਪਲਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜ ਠਦਕ ਹਲ
ਕਗ ਘਰ ਪਰਤਗ-ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਜ਼ਕਹਲ, ਲਲ ਕ ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਸਜ਼ਸਸਗ ਤਗ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦਆਲ ਹਦਲਇਤਲਲ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ
ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ 30 ਮਈ 2020 ( )
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ ਵਵਲਲ ਹਪਣ ਤਕ ਕਪ ਲ 2963 ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚਲ 2584 ਸਸਪਲਲਲ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਪ ਗਗਜ਼ਟਵ
ਆਈ ਹਪ ਜਦਲ ਜ਼ਕ 245 ਸਸਪਲਲਲ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਲਪ ਬਲਰਗਟਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸਜ਼ਡਸਗ ਹਪ ।
ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਲ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ ਸ਼ਪ. ਕਪ ਲਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਗ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਸਸਪਲ ਟਪਸਜ਼ਟਸਗ
ਲਈ ਇਵਕ ਜ਼ਵਆਪਕ ਮਪਜ਼ਹਸਮ ਸ਼ਪਰਰ ਕਦਤਦ ਗਈ ਸਦ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚ ਕਪ ਲ 2963 ਸਸਪਲ ਇਕਵਠਗ ਕਦਤਗ ਗਏ ਸਨ । ਹਲਜ਼ਸਲ ਹਲਏ
ਨਤਦਜ਼ਜਆਲ ਦਗ ਮਪਤਲਜ਼ਬਕ 2584 ਸਸਪਲਲਲ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਪ ਗਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹਪ । ਜਦਲ ਜ਼ਕ ਹਪਣਗ ਤਵਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਗ ਜ਼ਵਵਚ ਕਪ ਲ 43 ਪਲਜ਼ਜਜ਼ਟਵ
ਮਰਦਜ਼ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਹਲ ਚਪਵਕਗ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਲ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਦਗ ਆਈਸਲਲਗਸ਼ਨ ਵਲਰਡ ਜ਼ਵਵਚ ਇਲਲਜ ਤਲ ਬਲਅਤ ਤਸਦਰਪਸਤ ਹਲਣ ਤਗ ਛਪ ਵਟਦ
ਦਗ ਜ਼ਦਤਦ ਗਈ ਹਪ। ਜ਼ਫਲਹਲਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਇਕ ਵਦ ਪਲਜਗਜ਼ਟਵ ਕਗਸ ਨਹਹ ਹਪ। ਕਪ ਝ ਸਸਪਲਲਲ ਨਰ ਸ ਦਲਬਲਰਲ ਭਗਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ।
ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਗ ਜ਼ਜ਼ਲਲਗ ਦਗ ਲਲ ਕਲਲ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਰਜ਼ਦਆਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਨਲ ਲਲ ਨਰ ਸ ਇਸ ਸਸਕਟ ਦਦ ਇਸ ਘੜਦ ਜ਼ਵਵਚ ਘਬਰਲਉਣ ਦਦ ਲਲ ੜ
ਨਹਹ ਹਪ, ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਇਸ ਜਸਗ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜਵਤਣ ਲਈ ਸਲਰਗ ਜ਼ਰਰਰਦ ਕਦਮ ਚਪਵਕਗ ਜਲ ਰਹਗ ਹਨ । ਉਨਲ ਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਲ ਕ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਗ ਜ਼ਖਲਲਫ ਇਸ ਲੜਲਈ ਨਰ ਸ ਕਪ ਵਝ ਜ਼ਨਯਮ ਅਪਣਲ ਕਗ ਜ਼ਜਵਤ ਸਕਦਗ ਹਪ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚ ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਸਜ਼ਸਸਗ, ਜ਼ਬਨਲਲ ਕਸਮ ਤਲ
ਬਲਹਰ ਨਲ ਜ਼ਨਕਲ਼ਨਲ ਅਤਗ ਸਫ਼ਲਈ ਬਣਲਏ ਰਵਖਣਲ ਸ਼ਲਜ਼ਮਲ ਹਪ । ਇਸ ਲਈ ਲਲ ਕਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਸਜ਼ਸਸਗ ਅਤਗ ਹਲਰ ਜਰਰਰਦ ਜ਼ਨਯਮਲਲ ਦਦ
ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ।
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