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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਪਸਡ ਭਮਲਰਸਸ ਬਬਲਸਦ ਜਵਖਖ ਐਸ.ਡਸ.ਐਮ. ਵਵਲਲ ਕਸਤਸ ਗਈ ਅਚਨਚਖਤ ਚਚਜਕਸਗ
ਦਦਰਲਨ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਦਖ ਪਲਸਟਰ ਫਲੜਨ ਤਖ ਠਖ ਕਲ ਖਲਲਣ ਦਖ ਕਖਸ ਆਏ ਸਲਹਮਣਖ
ਠਖ ਕਖ ਦਖ ਕਜਰਸਜਦਆਕ ਨਨ ਸ ਪਬਜਲਸ ਨਖ ਕਲਬਨ ਕਰਕਖ ਠਖ ਕਖਦਲਰ ਜਵਰਬਵਧ ਵਵਖ-ਵਵਖ ਧਲਰਲਵਲਕ ਅਧਸਨ ਮਬਕਵਦਮਲ ਦਰਜ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਚਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ ਦਸ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜਲਆਕ ਜਵਰਬਵਧ ਕਸਤਸ ਜਲਵਖਗਸ ਸਖਤ
ਕਲਰਵਲਈ : ਐਸ.ਡਸ.ਐਮ. ਡਲ. ਸਸਜਸਵ ਕਬ ਮਲਰ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 02 ਮਈ :
ਐਸ.ਡਸ.ਐਮ. ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਡਲ. ਸਸਜਸਵ ਕਬ ਮਲਰ ਅਤਖ ਤਜਹਸਸਲਦਲਰ ਸ. ਗਬਰਜਜਸਦਰ ਜਸਸਘ ਵਵਲਲ ਜਪਸਡ ਭਮਲਰਸਸ
ਬਬਲਸਦ ਜਵਖਖ ਕਸਤਸ ਅਚਨਚਖਤ ਚਚਜਕਸਗ ਦਦਰਲਨ ਸਰਲਬ ਦਲ ਠਖ ਕਲ ਖਬਲਣ ਅਤਖ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਸਤਖ ਜਵਅਕਤਸਆਕ ਵਵਲਲ ਆਪਣਖ
ਘਰਲਕ ਦਖ ਬਲਹਰਲ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਦਖ ਲਗਲਏ ਗਏ ਪਲਸਟਰ ਫਲੜਨ ਦਲ ਮਲਮਲਲ ਸਲਹਮਣਖ ਆਉਣ ’ਤਖ ਸਬਸਧਤ ਜਵਅਕਤਸਆਕ ਜਵਰਬਵਧ
ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਰਨ ਦਖ ਆਦਖਸ ਜਦਵਤਖ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜਦਸਜਦਆਕ ਐਸ.ਡਸ.ਐਮ. ਡਲ. ਸਸਜਸਵ ਕਬ ਮਲਰ ਨਖ ਦਵਜਸਆ
ਜਕ ਉਨਲ ਲਕ ਨਨ ਸ ਜਪਸਡ ਭਮਲਰਸਸ ਬਬਲਸਦ ਦਖ ਸਰਪਸਚ ਜਨਰਮਲ ਜਸਸਘ ਨਖ ਜਜਸਕਲਇਤ ਕਸਤਸ ਸਸ ਜਕ ਜਪਸਡ ਦਖ ਜਜਹੜਖ ਕਲਰਲਨਲ ਦਖ ਸਵਕਸ
ਜਵਅਕਤਸਆਕ ਨਨ ਸ ਪਪਸਲਸਨ ਵਵਲਲ ਉਨਲ ਲਕ ਦਖ ਘਰਲਕ ਜਵਵਚ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਸਤਲ ਜਗਆ ਸਸ ਉਨਲ ਲਕ ਨਖ ਆਪਣਖ ਘਰਲਕ ਦਖ ਬਲਹਰਲ
ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਦਖ ਲਵਗਖ ਪਲਸਟਰ ਉਤਲਰ ਜਦਵਤਖ ਹਨ ਅਤਖ ਜਪਸਡ ਜਵਵਚ ਜਫਰ ਰਹਖ ਹਨ ਜਜਸ ਨਲਲ ਜਪਸਡ ਜਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਖ
ਫਚਲਣ ਦਲ ਖਤਰਲ ਵਵਧ ਜਗਆਲ ਹਚ। ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸਰਪਸਚ ਨਖ ਇਹ ਵਸ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਸਸ ਜਕ ਜਪਸਡ ਸਜਥਤ ਸਰਲਬ ਦਲ ਠਖ ਕਲ
ਵਸ ਖਬਵਲਲ ਹਚ।
ਡਲ. ਸਸਜਸਵ ਕਬ ਮਲਰ ਨਖ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਦਖ ਪਲਸਟਰ ਫਲੜ ਕਖ ਜਪਸਡ ਜਵਵਚ ਘਬਸਮਣ ਵਲਲਖ ਕਲਰਲਨਲ ਦਖ ਸਵਕਸ ਮਰਸਜਲਕ ਜਵਰਬਵਧ
ਅਪਚਡਜਮਕ ਡਸਜਸਜ ਐਕਟ ਅਤਖ ਧਲਰਲ 188 ਅਧਸਨ ਮਬਕਵਦਮਖ ਦਰਜ ਕਸਤਖ ਜਲ ਰਹਖ ਹਨ ਜਦਲ ਜਕ ਸਰਲਬ ਦਖ ਠਖ ਕਖ ਦਖ ਕਜਰਸਜਦਆਕ
ਨਨ ਸ ਮਦਕਖ ’ਤਖ ਹਸ ਪਬਜਲਸ ਦਖ ਹਵਲਲਖ ਕਰਕਖ ਉਨਲ ਲਕ ਜਵਰਬਵਧ ਵਸ ਮਬਕਵਦਮਖ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਖ ਹਬਕਮ ਜਦਵਤਖ ਗਏ ਜਦਲ ਜਕ ਠਖ ਕਖਦਲਰ ਜਵਰਬਵਧ
ਆਬਕਲਰਸ ਐਕਟ ਤਖ ਕਰਜਫਊ ਦਸ ਉਲਸਘਣਲ ਸਬਸਧਸ ਮਬਕਵਦਮਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਕਖ ’ਤਖ ਹਸ ਸਬਸਧਤ ਅਜਧਕਲਰਸਆਕ ਨਨ ਸ
ਆਦਖਸ ਜਦਵਤਖ ਗਏ ਹਨ।
ਐਸ.ਡਸ.ਐਮ. ਨਖ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਜਹੜਖ ਜਵਅਕਤਸਆਕ ਨਨ ਸ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਉਨਲ ਲਕ ਦਖ ਘਰਲਕ ਜਵਵਚ ਹਸ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਲਈ ਜਕਹਲ
ਜਗਆ ਹਚ ਉਹ ਇਸ ਦਸ ਇਸਨ ਜਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਉਣ ਅਤਖ ਇਸ ਦਸ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ’ਤਖ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ
ਅਮਲ ਜਵਵਚ ਜਲਆਕਦਸ ਜਲਵਖਗਸ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਸਸਸ ਹਜ਼ਜ਼ਰ ਸਲਜਹਬ ਤਤ ਪਰਤਤ ਪਸਜ ਸਰਧਲਲਜ਼ ਆਆ ਜਵਵਚ ਹਲਈ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ ਪਪਸਟਸ
ਇਵਕ ਕਸਬਲਇਨ ਓਪਰਤਟਰ ਦਸ ਜਰਪਲਰਟ ਵਸ ਆਈ ਪਲਜਜਜਟਵ
ਜਜਜਲਲਤ ਜਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਦਤ 6 ਨਵਵ ਮਲਮਲਤ ਆਏ ਸਲਹਮਣਤ
ਪਪਜਜਜਜਟਵ ਆਏ ਮਰਸਜਲਆ ਨਜ਼ ਸ ਇਲਲਜ ਲਈ ਭਤਜਜਆ ਬਨਜ਼ ੜ ਦਤ ਜਗਆਨ ਸਲਗਰ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਵਚ : ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 02 ਮਈ :
ਤਖਤ ਸਸਸ ਹਜ਼ਜ਼ਰ ਸਲਜਹਬ ਤਤ ਆਏ 05 ਸਰਧਲਲਜ਼ ਆਆ ਜਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ ਪਪਸਟਸ ਹਲਈ ਹਹ ਜਦਤ ਜਕ ਇਵਕ ਕਸਬਲਇਨ
ਓਪਰਤਟਰ ਦਸ ਜਰਪਲਰਟ ਵਸ ਪਪਜਜਜਟਵ ਆਈ ਹਹ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ. ਕਤ. ਅਗਰਵਲਲ ਨਤ
ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਸਸਸ ਹਜਜ਼ਰ ਸਲਜਹਬ ਤਤ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਵਖਤ ਪਹਪਸਚਤ 13 ਸਰਧਲਲਜ਼ ਆਆ ਦਤ ਸਸਪਲ ਲਹ ਕਤ ਕਲਜਵਡ ਜਲਆਚ ਲਈ ਭਤਜਤ
ਗਏ ਸਨ, ਜਜਨਲ ਲਆ ਜਵਵਚਤ 05 ਸਰਧਲਲਜ਼ ਆਆ ਜਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ ਪਪਸਟਸ ਹਲਈ ਹਹ ਜਦਤ ਜਕ 08 ਸਰਧਲਲਜ਼ ਆਆ ਦਸ ਜਰਪਲਰਟ
ਨਹ ਗਤਜਟਵ ਆਈ ਹਹ।ਉਨਲ ਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਨਲ ਲਆ ਦਤ 5 ਜਦਨਲਆ ਬਲਅਦ ਦਪ ਬਲਰਲ ਸਸਪਲ ਲਹ ਕਤ ਜਲਆਚ ਲਈ ਭਤਜਤ ਜਲਣਗਤ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਵਜਸਆ
ਜਕ ਇਹ ਸਲਰਤ ਸਰਧਲਲਜ਼ ਮਲਤਲ ਗਪਜਰਸ ਜਸ ਸਰਲਆ, ਗਪਰਦਪ ਆਰਲ ਸਸਸ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਵਵਚ 21 ਜਦਨਲਆ ਲਈ ਇਕਲਆਤਵਲਸ
ਹਨ।
ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਲਜਵਡ-19 ਦਤ ਪਪਜਜਜਟਵ ਆਏ ਸਰਧਲਲਜ਼ ਆਆ ਜਵਵਚਤ 04 ਸਰਧਲਲਜ਼ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਜਜਲਲਤ ਦਤ
ਜਪਸਡ ਘਪਮਸਡਗੜਲ ਦਤ ਰਜਹਣ ਵਲਲਤ ਹਨ ਜਦਤ ਜਕ ਪਸਜਵਵ ਔਰਤ ਸਰਧਲਲਜ਼ ਜਪਸਡ ਰਸਜ਼ਲਪਪਰ ਦਸ ਵਸਨਸਕ ਹਹ । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ
ਇਵਕ ਕਸਬਲਇਨ ਓਪਰਤਟਰ ਜਜਸ ਦਸ ਜਰਪਲਰਟ ਪਲਜਜਜਟਵ ਆਈ ਹਹ ਜਪਸਡ ਗਪਣਸਆਆ ਮਲਜਰਲ ਦਲ ਰਜਹਣ ਵਲਲਲ ਹਹ ਜਲ ਜਕ ਕਣਕ ਦਸ
ਵਲਢਸ ਕਰਨ ਉਪਰਸਤ ਬਲਹਰਲਤ ਸਜ਼ਬਤ ਤਤ ਆਇਆ ਸਸ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਨਲ ਲਆ ਸਲਰਤ ਜਵਅਕਤਸਆਆ ਨਜ਼ ਸ ਇਲਲਜ ਲਈ ਬਨਜ਼ ੜ
ਸਜਥਤ ਜਗਆਨ ਸਲਗਰ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਖਤ ਦਲਖਲ ਕਰਵਲਇਆ ਜਗਆ ਹਹ।
ਡਲ. ਅਗਰਵਲਲ ਨਤ ਜਜਜਲਲ ਲ ਵਲਸਸਆਆ ਨਜ਼ ਸ ਅਪਸਲ ਕਸਤਸ ਜਕ ਉਹ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਜ਼ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਦਸਆਆ
ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਉਣ ਅਤਤ ਆਪਣਤ ਘਰਲਆ ਜਵਵਚ ਹਸ ਰਜਹਣ ਨਜ਼ ਸ ਤਰਜ਼ਸਹ ਦਤਣ । ਉਨਲ ਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ
ਸਮਲਜਜਕ ਜਵਵਥ ਨਜ਼ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਤ ਤਲਆ ਜਲ ਇਸ ਮਹਲਆਮਲਰਸ ਨਜ਼ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਜਕਆ ਜਲ ਸਕਤ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਸਸਸ ਹਜ਼ਜ਼ਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਪਰਤਤ ਸ਼ਰਧਲਲਜ਼ ਆਆ ਨਤ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈਆਆ ਸਹਜ਼ਲਤਲਆ 'ਤਤ
ਤਸਵਲਸ ਪਸਗਟਲਈ
ਜ਼ਤਸਨ ਟਲਈਮ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਖਲਣਲ ਤਤ ਚਲਹ
ਰਲਤ ਨਜ਼ ਸ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਆਦਲ ਹਹ ਦਮ ਧ
ਵ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 02 ਅਪਸਹਲ
ਗਮਰਦਮ ਆਰਲ ਸਸਸ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਸ ਸਰਲਆ ਜ਼ਵਖਤ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹਤ ਸਸਸ ਹਜ਼ਜ਼ਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਪਰਤਤ ਸ਼ਰਧਲਲਜ਼ ਆਆ ਨਤ
ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਉਨਲ ਲਆ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਕਸਤਤ ਪਸਬਸਧਲਆ 'ਤਤ ਤਸਵਲਸ ਦਲ ਪਸਗਟਲਵਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਉਨਲ ਲਆ ਨਜ਼ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਬਵਸਲਆ
ਰਲਹਹ ਸਸਸ ਹਜ਼ਜ਼ਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਲਹ ਕਤ ਆਉਣ ਅਤਤ ਇਥਤ ਸਮਚਵਜਤ ਢਸਗ ਨਲਲ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਖਣ ਲਈ ਧਸਨਵਲਦ ਕਸਤਲ ਹਹ ।
ਗਮਰਦਮ ਆਰਲ ਸਸਸ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਸ ਸਰਲਆ ਜ਼ਵਖਤ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹਤ ਸ਼ਰਧਲਲਜ਼ ਆਆ ਜ਼ਵਵਚਤ ਇਕ ਜ਼ਪਸਡ ਬਰਕਤਪਮਰ ਦਤ
ਪਰਮਜਸਤ ਕਕਰ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਉਨਲ ਲਆ ਨਜ਼ ਸ ਜ਼ਤਸਨ ਟਲਈਮ ਖਲਣਲ ਤਤ ਜ਼ਤਸਨ ਟਲਈਮ ਚਲਹ ਜ਼ਦਵਤਸ ਜਲਆਦਸ ਹਹ ।
ਇਸ ਦਤ ਨਲਲ ਨਲਲ ਰਲਤ ਨਜ਼ ਸ ਦਮ ਵਧ ਵਸ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਆਦਲ ਹਹ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਦਨ ਉਹ ਸਸਸ ਹਜ਼ਜ਼ਰ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਤਤ ਪਰਤਤ ਸਨ, ਉਸਤ ਜ਼ਦਨ ਹਸ ਉਨਲ ਲਆ ਨਜ਼ ਸ ਮਲਸਕ, ਸਲਬਣ, ਟਮ ਵਥ ਬਰਸ਼, ਪਤਸਟ ਆਜ਼ਦ ਨਲਲ ਲਹ ਸ ਇਵਕ ਜ਼ਕਵਟ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲ
ਜ਼ਦਵਤਸ ਗਈ ਸਸ।ਇਨਲ ਲਆ ਪਸਬਸਧਲਆ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਸ਼ਲਸਨ ਦਤ ਧਸਨਵਲਦਸ ਹਨ।
ਇਸਤ ਤਰਲਲਆ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਰਉਣਲ ਨਸਵਲਆ ਦਤ ਨਕ ਜਵਲਨ ਗਮਰਪਸਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਪਸਬਸਧਲਆ ਉਤਤ ਤਸਵਲਸ ਦਲ ਪਸਗਟਲਵਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਨਲ ਲਆ
ਬਹਮਤ ਹਸ ਸਲਫ਼ ਸਮਥਰਤ ਮਲਹਕਲ ਜ਼ਵਵਚ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਤਤ ਸਲਰਸਆਆ ਲਲ ੜਹਦਸਆਆ ਸਹਜ਼ਲਤਲਆ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈਆਆ
ਗਈਆਆ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਆ ਨਜ਼ ਸ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਕਸਮ ਦਸ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਹਹ ਹਹ।ਉਨਲ ਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲ ਲਆ ਨਜ਼ ਸ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ
ਵਵਲਤ ਜ਼ਜਹੜਸਆਆ ਵਸ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜ਼ਦਵਤਸਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਲ ਲਆ ਦਸ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਕਰ ਰਹਤ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਪਸਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸਆਆ ਵਵਲਤ ਉਨਲ ਲਆ ਤਵਕ ਵਲਰ ਵਲਰ ਪਹਮਸਚ ਕਰ ਕਤ ਇਹ ਪਤਲ ਕਸਤਲ ਜਲਆਦਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਧਲਲਜ਼ ਆਆ ਨਜ਼ ਸ ਜ਼ਕਸਤ
ਜ਼ਕਸਮ ਦਸ ਕਲਈ ਹਲਰ ਲਲ ੜ ਤਲਆ ਨਹਹ ਹਹ।
ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਗਵਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਸਸਸਮਤਸ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਕਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਜ਼ ਸ ਫਹਲਣ ਨਜ਼ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਮਖ਼ਤਲ ਪਸਬਸਧ ਕਸਤਤ ਗਏ ਹਨ।ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਰਲਆ ਸਮਤਤ ਜ਼ਜਸਨਸਆਆ ਵਸ ਥਲਵਲਆ ਉਤਤ
ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਕਦਰ ਬਣਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਲ ਲਆ ਸਲਜ਼ਰਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਹਸ ਲਲ ੜਹਦਸਆਆ ਸਹਜ਼ਲਤਲਆ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ ਤਤ
ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਵਲਲਤ ਜ਼ਕਸਤ ਵਸ ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਨਜ਼ ਸ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਸ ਜਲਵਤਗਸ।
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ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਜ.ਟਜ.ਰਲਡ ਮਲਧਲਪਪਰ ਤਤ ਜਜਸਸ ਸਸਵਜਅਰ ਸਕਕ ਲ ਕਲਲ ਦਜ ਹਲ ਕਸ ਗਪਰਦਪ ਆਰਲ ਸਸਜ ਜਲਤਜ ਸਰਕਪ ਸਲਜਹਬ ਤਤਕ ਦਜ ਸੜਕ ਦਜ 02
ਕਰਲੜ 70 ਲਤਖ ਰਪਪਏ ਨਲਲ ਜਵਸਸਸ ਜਰਪਸਅਰ ਸਪਰਕ
ਹਲਕਲ ਜਵਧਲਇਕ ਕਪ ਲਜਜਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਸ ਜਵਸਸਸ ਜਰਪਸਅਰ ਦਲ ਕਸਮ ਸਪਰਪ ਕਰਵਲਇਆ
ਮਪਰਸਮਤ ਦਸ ਕਸਮ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਜ ਸਲਰਜਆਆ ਸਲਵਧਲਨਜਆਆ ਦਜ ਇਨ ਜਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਜਨਜ ਬਣਲਈ
ਜਲ ਰਹਜ ਹਹ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 02 ਮਈ
ਜਜ.ਟਜ.ਰਲਡ ਮਲਧਲਪਪਰ ਤਤ ਜਜਸਸ ਸਸਵਜਅਰ ਸਕਕ ਲ ਕਲਲ ਦਜ ਹਲ ਕਸ ਗਪਰਦਪ ਆਰਲ ਸਸਜ ਜਲਤਜ ਸਰਕਪ ਸਲਜਹਬ ਤਤਕ ਦਜ 05.10
ਜਕਲਲ ਮਜਟਰ ਲਸਮਜ ਸੜਕ ਦਜ ਜਵਸਸਸ ਮਪਰਸਮਤ ਸਪਰਕ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਹਹ, ਜਜਸ ਉਉਤਸ 02 ਕਰਲੜ 70 ਲਤਖ ਰਪਪਏ ਖਰਚਸ ਜਲ ਰਹਸ
ਹਨ।
ਇਸ ਗਤਲ ਦਜ ਜਲਣਕਲਰਜ ਹਲਕਲ ਜਵਧਲਇਕ ਸ. ਕਪ ਲਜਜਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਸ ਸੜਕ ਦਜ ਸਪਹਸਲ ਜਰਪਸਅਰ ਸਪਰਕ ਕਰਵਲਉਜਦਆਆ
ਜਦਤਤਜ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਜ ਮਪਰਸਮਤ ਦਸ ਕਸਮ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਜ ਸਲਰਜਆਆ ਸਲਵਧਲਨਜਆਆ
ਦਜ ਇਨ ਜਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਜਨਜ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਜ ਹਹ।
ਇਹ ਸੜਕ ਸਰਜਹਸਦ-ਪਜਟਆਲਲ ਅਤਸ ਸਰਜਹਸਦ-ਚਪਸਨਜ ਸੜਕ ਨਕ ਸ ਆਪਸ ਜਵਤਚ ਜਲੜਦਜ ਹਹ। ਇਸ ਦਜ ਜਵਸਸਸ ਮਪਰਸਮਤ ਨਲਲ
ਲਲ ਕਲਆ ਨਕ ਸ ਵਤਡਲ ਲਲਭ ਹਲਵਸਗਲ । ਸ. ਨਲਗਰਲ ਨਸ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਹ ਸੜਕ ਸਹਜਦਜ ਸਭਲ ਸਬਸਧਜ ਸਭ ਤਤ ਅਜਹਮ ਸੜਕਲਆ ਜਵਤਚਤ ਇਕ
ਹਹ। ਇਸ ਮਦਕਸ ਐਕਸਜਅਨ ਦਜਵਸਦਰ ਕਪ ਮਲਰ, ਐਉਸ.ਡਜ.ਓ ਮਨਦਜਪ ਜਸਸਘ, ਜਸ.ਈ ਬਲਜਜਸਦਰ ਜਸਸਘ ਵਜ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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