
    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

             ਹਲਕਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਦਦਆਆ ਜਲਸਕ ਸੜਕਲਆ ਦਦ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ ਸਪਹਸਲ ਮਮਰਸਮਤ : ਨਲਗਰਲ

              ਜਪਸਡ ਮਸਡਡਰ ਦਦ ਜਫਰਨਦ ਸਮਮਤ ਸਮਸਲਨਘਲਟ ਨਨ ਸ ਜਲਆਦਦ ਤਮ ਸਤਦਆਆ ਦਮ ਮਸਦਰ ਤਤਕ ਜਲਆਦਦ 1.42 ਜਕਲਲਮਦਟਰ
 ’  ਸੜਕ ਤਮ 20.14      ਲਤਖ ਦਦ ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਪਲਈ ਜਲ    ਰਹਦ ਹਹ ਪਪਦਜਮਕਸ

            ਸੜਕਲਆ ਦਦ ਜਵਸਮਸ ਮਮਰਸਮਤ ਨਲਲ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਆਵਲਜਲਈ ਦਦਆਆ ਜਬਹਤਰ ਸਹਨਲਤਲਆ ਹਲਣਗਦਆਆ ਉਪਲਬਧ

               ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਮ ਖਲਤਮਮ ਲਈ ਕਦਤਮ ਜਲ ਰਹਮ ਯਤਨਲਆ ਜਵਤਚ ਸਜਹਯਲਗ ਦਮਣ ਲਲਕ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 16  ਮਈ :

  ਹਲਕਲ ਜਵਧਲਇਕ ਸ.                ਕਮਲਜਦਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਮ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਜਪਸਡ ਮਸਡਡਰ ਦਦ ਜਫਰਨਦ ਸਮਮਤ ਸਮਸਲਨਘਲਟ ਤਮ ਸਤਦਆਆ ਦਮ
   ਮਸਦਰ ਨਨ ਸ ਜਲਆਦਦ 1.42   ’  ਜਕਲਲਮਦਟਰ ਸੜਕ ਤਮ 20.14           ’  ਲਤਖ ਦਦ ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਪਪਦਜਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਲ ਕਸਮ ਜਸਗਦ ਪਤਧਰ ਤਮ

  ਚਤਲ ਜਰਹਲ ਹਹ,       ਜਜਸ ਨਲਲ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਵਤਡਦ ਰਲਹਤ ਜਮਲਮਗਦ             । ਉਨਲਲਆ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਹਲਕਮ ਦਮ ਜਪਸਡਲਆ ਦਦਆਆ ਜਲਸਕ ਸੜਕਲਆ ਦਦ ਜਵਸਮਸ
     ਮਮਰਸਮਤ ਵਦ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ,            ਜਜਸ ਨਲਲ ਜਪਸਡਲਆ ਦਮ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਆਵਲਜਲਈ ਦਦਆਆ ਜਬਹਤਰ ਸਹਨਲਤਲਆ ਮਮਹਤਈਆ ਹਲਣਗਦਆਆ।

                  ਉਨਲਲਆ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਸੜਕ ਦਦ ਮਮਰਸਮਤ ਦਡਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਦ
ਹਹl

                ’    ਜਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਨਮ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਜਤਥਮ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਮ ਖਲਤਮਮ ਲਈ ਵਤਡਮ ਪਤਧਰ ਤਮ ਉਪਰਲਲਮ ਕਦਤਮ
  ਜਲ ਰਹਮ ਹਨ,  ਉਥਮ ਵਤਖ-               ਵਤਖ ਸਮਲਜ ਸਮਵਦ ਸਸਸਥਲਵਲਆ ਤਮ ਜਪਸਡਲਆ ਦਦਆਆ ਪਸਚਲਇਤਲਆ ਵਤਲਲ ਜਦਤਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਸਜਹਯਲਗ ਵਦ

 ਸਲਲਘਲਯਲਗ ਹਹ।

ਸ.                     ਨਲਗਰਲ ਨਮ ਹਲਕਮ ਦਮ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜਕ ਨਲਵਮਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਮ ਖਲਤਮਮ ਲਈ ਸਨਬਲ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਲ ਕਦਤਮ ਜਲ
               ਰਹਮ ਯਤਨਲਆ ਜਵਤਚ ਆਮ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਵਦ ਵਤਧ ਚੜਲ ਕਮ ਸਜਹਯਲਗ ਦਮਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ ਅਤਮ ਕਲਜਵਡ-19     ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਪਸਜਲਬ

     ਸਰਕਲਰ ਤਮ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਤਲਲ ਸਮਮ-  ’     ਸਮਮ ਤਮ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ         ਕਰਨਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਮ ਤਲਆ ਜਲ ਇਸ
      ਖਤਰਨਲਕ ਮਹਲਆਮਲਰਦ ਦਲ ਖਲਤਮਲ ਕਦਤਲ ਜਲ ਸਕਮ।
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