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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ: ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ 3841 ਸਸਪਲ ਨਨ ਗਲਜ਼ਟਵ
ਕਹ ਵਲ 4239 ਸਸਪਲ ਲਏ; 334 ਦਧ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ
ਪਲਜ਼ਲਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ 64 ਜ਼ਵਅਕਤਧਆਆ ਜ਼ਵਵਚਚ 57 ਇਲਲਜ ਉਪਰਸਤ ਘਰਲਆ ਨਨ ਸ ਪਰਤਲ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 03 ਜਨਨ
'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ: ਪਸਜਲਬ ਫਲਈਟਸ ਕਲਰਲਨਲ' ਤਜ਼ਹਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਚ ਕਲਰਲਨਲ 'ਤਲ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਪਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਕ ਕਰ
ਕਲ ਕਸਮ ਕਧਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਨ ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ 3841 ਸਸਪਲ ਨਨ ਗਲਜ਼ਟਵ ਆਏ ਹਨ ਤਲ ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਹ ਵਲ
4239 ਸਸਪਲ ਲਏ ਜਲ ਚਹਵਕਲ ਹਨ ਤਲ ਤਲ 334 ਦਧ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ ਹਨ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਧਮਤਧ
ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ 64 ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਲਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਆ ਜ਼ਵਵਚਚ 57
ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਇਲਲਜ ਉਪਰਸਤ ਘਰਲਆ ਨਨ ਸ ਪਰਤ ਚਹਵਕਲ ਹਨ।
ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਚ ਕਲਰਲਨਲ ਤਚ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਵਕ ਕਰ ਕਲ ਕਸਮ ਕਧਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ
ਹਨ। ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਤਚ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣ, ਸਮਲਜਕ ਜ਼ਵਵਥ ਰਵਖਣ ਅਤਲ ਵਲਰ ਵਲਰ ਹਵਥ ਧਲਣ ਜਲਆ ਸਨਨਲਟਲਈਜ਼
ਕਰਨ ਸਬਸਧਧ ਜ਼ਢਵਲ ਨਹਹ ਕਰਨਧ ਚਲਹਧਦਧ। ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਲਆ ਮਲਸਕ ਲਲਏ ਜਲਆ ਮਨਸਹ ਢਕਲ ਜ਼ਬਨਲਆ ਘਰਚ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਜਲਆ
ਸਮਲਜਕ ਜ਼ਵਵਥ ਦਧ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਵਰਹਵਧ ਕਲਨਨ ਸਨ ਮਹਤਲਬਕ ਕਲਰਵਲਈ ਕਧਤਧ ਜਲ ਰਹਧ ਹਨ।
ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਲਲ ਕਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਧਲ ਕਧਤਧ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਚ ਜਲਰਧ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਧ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਧਨਧ
ਬਣਲਉਜ਼ਦਆਆ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਕਰਨ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਲਣ ।
ਕਨਪਸ਼ਨ:-ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸ਼ਧਮਤਧ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ ਲਏ ਸਸਪਲਲਆ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ: ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ ਸਲਵਧਲਨਧਆਆ ਵਰਤਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਲਰਜ ਜਲਰਧ
ਜ਼ਕਸਸ ਵਧ ਹਲਲਲਤ ਜ਼ਵਵਚ ਨਹਹ ਟਟ ਵਟਣ ਜ਼ਦਵਤਧ ਜ਼ਵਕਲਸ ਦਧ ਡਲਰ: ਨਲਗਰਲ
ਸਰਲਏ ਬਣਜਲਰਲ-ਭਗੜਲਣਲ ਰਲਡ ਤਤ ਚਲਲਟਧ ਖਸੜਧ ਜਲਆਦਧ 01.30 ਜ਼ਕਲਲ ਮਧਟਰ ਸੜਕ ਦਧ ਜ਼ਵਸ਼ਸਸ਼ ਜ਼ਰਪਸਅਰ ਕਰਵਲਈ
ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਸਲਰਧਆਆ ਸਲਵਧਲਨਧਆਆ ਅਪਨਲਉਣ ਦਧ ਅਪਧਲ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 03 ਜਜਨ
'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ: ਪਸਜਲਬ ਫਲਈਟਸ ਕਲਰਲਨਲ' ਤਜ਼ਹਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਕ ਕਰ ਕਸ ਜ਼ਜਵਥਸ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਜਵਤਣ ਲਈ
ਯਤਨਸ਼ਧਲ ਹਹ, ਉਥਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਸਲਵਧਲਨਧਆਆ ਵਰਤਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਲਰਜ ਵਧ ਜਲਰਧ ਹਨ । ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਸ ਜ਼ਕਸਸ
ਵਧ ਹਲਲਲਤ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਲਰਜ ਰਟਕਣ ਨਹਹ ਜ਼ਦਵਤਸ। ਇਨਲ ਲਆ ਜ਼ਵਚਲਰਲਆ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਹਲਕਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਸ
ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਕਟ ਲਜਧਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਲਕਸ ਦਧਆਆ ਸੜਕਲਆ ਸਮਸਤ ਵਵਖ-ਵਵਖ ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਲਰਜ ਲਗਲਤਲਰ ਜਲਰਧ ਹਨ ਤਸ ਇਸ
ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਸਲਰਧਆਆ ਸਲਵਧਲਨਧਆਆ ਵਰਤਧਆਆ ਜਲ ਰਹਧਆਆ ਹਨ।
ਸ. ਨਲਗਰਲ ਨਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਥਸ ਕਰਲੜਲਆ ਰਟਪਏ ਦਧ ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਹਲਕਸ ਦਧਆਆ ਵਵਖ-ਵਵਖ ਸੜਕਲਆ ਦਧ ਜ਼ਵਸ਼ਸਸ਼ ਜ਼ਰਪਸਅਰ ਤਸ
ਨਵਜ਼ਨਰਮਲਣ ਦਲ ਕਸਮ ਜਲਰਧ ਹਹ, ਉਥਸ ਵਵਡਧ ਜ਼ਗਣਤਧ ਸੜਕਲਆ ਸਬਸਧਧ ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਲਰਜ ਨਲਲਲ ਨਲਲ ਪਜਰਸ ਹਟਸਦਸ ਜਲ ਰਹਸ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਸਦਕਲ
ਹਲਕਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਕਲਸ ਪਵਖਤ ਜ਼ਮਸਲਲ ਬਣ ਕਸ ਉਉਭਰ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਇਸਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਪਸਡ ਸਰਲਏ ਬਣਜਲਰਲ-ਭਗੜਲਣਲ ਰਲਡ ਤਤ
ਚਲਲਟਧ ਖਸੜਧ ਜਲਆਦਧ 01.30 ਜ਼ਕਲਲ ਮਧਟਰ ਸੜਕ ਦਧ 13.28 ਲਵਖ ਰਟਪਏ ਦਧ ਜ਼ਵਸ਼ਸਸ਼ ਜ਼ਰਪਸਅਰ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਹਹ।
ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਨਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਧ ਜ਼ਵਸ਼ਸਸ਼ ਮਟਰਸਮਤ ਹਲਣ ਨਲਲ ਇਸ ਖਸਤਰ ਦਸ ਲਲ ਕਲਆ ਦਧ ਜ਼ਚਰਕਲਣਧ ਮਸਗ ਪਜਰਧ ਹਲਈ ਹਹ।
ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਲਕਸ ਦਸ ਜ਼ਵਕਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਈ ਕਸਰ ਬਲਕਧ ਨਹਹ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦਵਤਧ ਜਲਵਸਗਧ। ਉਨਲ ਲਆ ਨਸ ਲਲ ਕਲਆ ਨਜ ਸ ਅਪਧਲ ਕਧਤਧ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ
ਸਰਕਲਰ ਪਜਰਧ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਕਲਰਜ ਕਰ ਰਹਧ ਹਹ ਪਰ ਜ਼ਕਸਸ ਵਧ ਮਟਜ਼ਹਸਮ ਦਧ ਕਲਮਯਲਬਧ ਲਈ ਲਲ ਕਲਆ ਦਲ
ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਲਲਜ਼ਮਧ ਹਹ। ਇਸ ਲਈ ਲਲ ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਜਲਰਧ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਯਕਧਨਧ
ਬਣਲਉਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਜ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਸਣ।
ਕਹਪਸ਼ਨ:-ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਕਟ ਲਜਧਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਲਰਜਲਆ ਬਲਰਸ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਦਸ ਹਲਏ ।

-ਜ਼ਵਸ਼ਸਸ਼ ਮਟਰਸਮਤ ਉਪਰਸਤ ਜ਼ਪਸਡ ਸਰਲਏ ਬਣਜਲਰਲ-ਭਗੜਲਣਲ ਰਲਡ ਤਤ ਚਲਲਟਧ ਖਸੜਧ ਜਲਆਦਧ ਸੜਕ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਸਬਸਧਡ ਜਲਣਕਲਰਡ ਲਲ ਣ ਤਤ ਹਮਲਤ ਦਡ ਸਸਚਨਲ ਦਤਣ ਸਬਸਧਡ ਕਸਟਰਲਲ ਰਸਮ ਸਥਲਜ਼ਪਤ
ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਦਤਤ ਹਮਲਤ ਤਤ ਘਬਰਲਉਣ ਦਡ ਲਲ ੜ ਨਹਹ ਜ਼ਸਰਫ ਸਸਚਤਤ ਰਜ਼ਹਣ ਦਡ ਲਲ ੜ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 03 ਜਸਨ
ਡਲ. ਇਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਸ, ਮਸਟਖ ਖਤਤਡਬਲੜਡ ਅਫਸਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਤ ਦਟਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਦਤ ਸਸਭਲਵਡ ਹਮਲਤ ਦਤ
ਖਤਰਤ ਨਸ ਸ ਦਤਖਦਤ ਹਲਏ ਖਤਤਡਬਲੜਡ ਅਤਤ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਟਲਤ ਪਸਰਡ ਜ਼ਤਆਰਡ ਕਡਤਡ ਗਈ ਹਲ ਤਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਸ ਸ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ
ਦਤਤ ਹਮਲਤ ਤਤ ਘਬਰਲਉਣ ਦਡ ਲਲ ੜ ਨਹਹ ਜ਼ਸਰਫ ਸਸਚਤਤ ਰਜ਼ਹਣ ਦਡ ਲਲ ੜ ਹਲ। ਉਨਲ ਲਨ ਨਤ ਦਟਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਸਬਸਧਡ ਜ਼ਕਸਤ ਵਡ
ਤਰਲਲਨ ਦਡ ਜਲਣਕਲਰਡ ਲਈ ਅਤਤ ਇਸ ਦਤ ਹਮਲਤ ਸਬਸਧਡ ਖਬਰ ਦਤਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਅਤਤ ਬਲਲਕ ਪਟਧਰ 'ਤਤ ਕਸਟਰਲਲ ਰਸਮ ਸਥਲਜ਼ਪਤ
ਕਡਤਤ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਪਟਧਰ 'ਤਤ ਡਲ. ਕਸ ਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਖਤਤਡਬਲੜਡ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਨਲ ਡਲ ਅਫਸਰ ਫਲਨ ਨਸ:-98721-00781, ਡਲ. ਸਤਡਸ਼
ਕਸ ਮਲਰ, ਖਤਤਡਬਲੜਡ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਫਸਰ, ਕਲ-ਨਲ ਡਲ ਅਫਸਰ ਫਲਨ ਨਸ-97589-00047 ਅਤਤ ਬਲਲਕ ਪਟਧਰ 'ਤਤ ਡਲ. ਰਲਮ ਜ਼ਸਸਘ
ਪਲਲ, ਖਤਤਡਬਲੜਡ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਫਸਰ, ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਫਲਨ ਨਸ-81466-76217, ਡਲ. ਦਮਨ ਝਲਨਜਡ, ਖਤਤਡਬਲੜਡ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਫਸਰ,
ਖਮਲਣਤ ਫਲਨ ਨਸ-95929-90237, ਡਲ. ਜ਼ਸਰਤਲਜ ਜ਼ਸਸਘ, ਖਤਤਡਬਲੜਡ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਫਸਰ, ਖਤੜਲ ਫਲਨ ਨਸ-94636-56714,
ਡਲ. ਸਸਜ਼ਨਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਖਤਤਡਬਲੜਡ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਫਸਰ, ਬਸਡ ਪਠਲਣਲਨ, ਫਲਨ ਨਸ- 96466-67655 ਅਤਤ ਡਲ. ਰਮਨਦਡਪ ਜ਼ਸਸਘ,
ਖਤਤਡਬਲੜਡ ਉਉਪ ਜ਼ਨਰਡਖਕ, ਅਮਲਲ ਹ ਫਲਨ ਨਸ-95014-02326 'ਤਤ ਸਪਸਰਕ ਕਡਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਲ।
ਡਲ. ਸਸਧਸ ਨਤ ਦਟਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਸ਼ਲਮ ਵਤਲਤ ਖਤਤਲਨ ਜ਼ਵਟਚ ਜਲਨ ਉਉਚਤ ਦਰਟਖਤਲਨ 'ਤਤ ਬਲਠ ਜਲਨਦਲ ਹਲ ਅਤਤ ਅਗਲਤ ਜ਼ਦਨ ਸਸਰਜ
ਚੜਲ ਨ ਸਮਮ ਤਟਕ ਬਲਠਲ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਹਲ। ਇਸ ਦਡ ਰਲਕਥਲਮ ਮਸਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਵਟਚ ਸਰਕਲਰ ਦਤ ਨਲਲ ਨਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਡ ਸ਼ਮਸਲਡਅਤ ਬਹਸਤ
ਜ਼ਰਸਰਡ ਅਤਤ ਵਡਮਸਟਲਡ ਹਲ। ਜਤਕਰ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਦਲ ਹਮਲਲ ਹਸਦ
ਸ ਲ ਹਲ ਤਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਵਟਲਤ ਜ਼ਦਨ ਸਮਮ ਖੜਲਕ ਕਰ ਕਤ , ਢਲਲ ਵਜਲ ਕਤ,
ਪਡਪਤ ਜਲਨ ਭਲਨਡਤ ਖੜਕਲ ਕਤ, ਉਉਚਡ ਆਵਲਜ਼ ਜ਼ਵਟਚ ਖਤਤਲਨ ਜ਼ਵਟਚ ਸਪਡਕਰਲਨ ਰਲਨਹਡ ਸ਼ਲਰ ਮਚਲ ਕਤ, ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਨਸ ਸ ਫਸਲਲਨ 'ਤਤ ਬਲਠਣ ਤਤ
ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲਵਤ।
ਡਲ. ਸਸਧਸ ਨਤ ਦਟਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਦਤ ਸ਼ਲਮ ਸਮਮ ਬਲਠਣ ਉਪਰਸਤ ਇਸ ਦਤ ਕਸਟਰਲਲ ਲਈ ਉਸਤ ਸਮਮ ਖਤਤਡਬਲੜਡ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਟਲਤ
ਕਡੜਤਮਲਰ ਦਵਲਈਆਨ ਸਪਰਤਅ ਕਰਨ ਜ਼ਹਟਤ ਮਸਜ਼ਹਸਮ ਚਲਲਈ ਜਲਵਤਗਡ। ਉਨਲ ਲਨ ਨਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਸ ਸ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਤ
ਸਪਰਤਅ ਪਸਪਲਨ ਸਮਤਤ ਮਸਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਵਟਚ ਸ਼ਲਮਲ ਹਲਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਤ ਪਲਣਡ ਲਈ ਆਪਣਤ ਆਪਣਤ ਜ਼ਟਊਬਵਲਲਲਨ 'ਤਤ ਪਪਬਸਧ
ਕਰਨ ਤਲਨ ਜਲ ਕਡੜਤਮਲਰ ਦਵਲਈ ਦਡ ਸਪਰਤਅ ਕਰ ਕਤ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਕਡਤਲ ਜਲ ਸਕਤ ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਨਜਲਇਜ਼ ਸ਼ਰਲਬ ਸਮਮਤ ਦਲ ਮਮਲਜ਼ਮ ਕਲਬਬ
80 ਪਮਟਟਆਆ ਨਜਲਇਜ਼ ਸ਼ਰਲਬ ਬਰਲਮਦ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 03 ਜਬਨ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਮਜ਼ਲਸ ਮਮਖਟ ਸ਼ਸ਼ਟਮਤਟ ਅਮਨਟਤ ਕਕਡਲ ਵਵਲਲ ਨਸ਼ਲ ਤਸਕਰਲਆ ਜ਼ਵਰਮਵਧ ਜ਼ਵਵਢਟ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਐਸ.ਪਟ.(ਜਲਆਚ) ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ
ਦਟਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਮਮਤਲਜ਼ਬਕ ਡਟ ਐਸ ਪਟ (ਜਲਆਚ) ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਟਵਲਣਲ ਦਟ ਜ਼ਨਗਰਲਨਟ ਹਮਠ ਇਸਸਪਪਕਟਰ ਭਮ ਜ਼ਪਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ
ਇਸਚਲਰਜ ਸਟ ਆਈ ਏ ਸਟਲਫ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਟ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਏ ਐਸ ਆਈ ਜਗਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ ਸਮਮਤ ਪਮਜ਼ਲਸ ਪਲਰਟਟ ਅਤਮ ਐਕਸਲਇਜ਼
ਇਸਸਪਪਕਟਰ ਸਜ਼ਤਸਦਰ ਮਵਲਟ ਨਮ ਜ਼ਪਸਡ ਭਮਲਰਸਟ ਜਮਰ ਨਮ ਜ਼ੜਓ ਇਵਕ ਫਲਰਮ ਹਲਊਸ ਟਲਈਪ ਮਲਟਰ ਤਲ 80 ਪਮਟਟਆਆ (960 ਬਲਤਲਲਆ)
ਨਜਲਇਜ਼ ਸ਼ਰਲਬ ਬਰਲਮਦ ਕਰਕਮ ਦਲ ਮਮਲਜ਼ਮਲਆ ਨਬ ਸ ਜ਼ਗਸ਼ਫਤਲਰ ਕਟਤਲ ਹਪ।
ਇਸ ਸਬਸਧ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਐਸ ਪਟ ਜਲਆਚ ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਮ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਮਜ਼ਲਸ ਨਬ ਸ ਇਤਲਲਹ ਜ਼ਮਲਟ ਸਟ ਜ਼ਕ ਕਮਲਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ
ਉਰਫ ਬਚਟ ਵਲਸਟ ਜ਼ਪਸਡ ਲਮ ਹਲਰ ਮਲਜਰਲ ਅਤਮ ਗਮਰਜਸਟ ਜ਼ਸਸਘ ਉਰਫ ਜਸਟਲ ਜ਼ਪਸਡ ਭਲਜਟਆਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਤਰਨਤਲਰਨ (ਹਲਲ ਕਜ਼ਰਸਦਲ ਠਮ ਕਮਦਲਰ
ਸ਼ਰਲਬ), ਸਮਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਉਰਫ ਜਵਸਟ ਵਲਸਟ ਜ਼ਪਸਡ ਬਰਰਗਲਆ ਦਟ ਜ਼ਨਗਰਲਨਟ ਹਮਠ ਸ਼ਰਲਬ ਵਮਚਣ ਦਲ ਧਸਦਲ ਕਰਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਵਅਕਤਟ
ਅਰਮਣਲਚਲ ਪਸ਼ਦਮਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਵਮਚਮ ਜਲਣ ਵਲਲਟ ਸ਼ਰਲਬ ਚਸਡਟਗੜਲ ਤਲ ਸਸਤਮ ਭਲਅ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਕ ਥਲਣਲ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਏਰਟਏ ਜ਼ਵਵਚ ਵਮਚਦਮ ਹਨ।
ਉਨਲ ਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਲਰਮ ਹਲਊਸ ਵਰਗਟ ਮਲਟਰ 'ਤਮ ਰਮਡ ਮਰਕਮ ਜ਼ਜਵਥਮ ਸਟਲਰ ਕਰਕਮ ਰਵਖਟ ਨਲਜ਼ਲਇਜ਼ ਸ਼ਰਲਬ ਬਰਲਮਦ ਕਟਤਟ ਗਈ ਉਉਥਮ
ਕਮਲਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਮ ਗਮਰਜਸਟ ਜ਼ਸਸਘ ਨਬ ਸ ਮਰਕਮ ਤਮ ਕਲਬਬ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਹਲਲਲਆਜ਼ਕ ਸਮਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਉਰਫ ਜਵਸਟ ਮਰਕਮ ਤਲ ਫਰਲਰ ਹਲ ਜ਼ਗਆ।
ਮਮਲਜ਼ਮਲਆ ਜ਼ਖਲਲਫ ਆਬਕਲਰਟ ਐਕਟ ਤਜ਼ਹਤ ਥਲਣਲ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਜ਼ਵਖਮ ਕਮਸ ਦਰਜ਼ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ।
ਐਸ ਪਟ ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਮ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਨ ਡਟ ਪਟ ਐਸ ਐਕਟ ਤਜ਼ਹਤ ਥਲਣਲ ਮਬਲਮਪਮਰ ਦਮ ਪਟ.ਓ. ਹਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਉਰਫ ਕਲਲਲ
ਵਲਸਟ ਜ਼ਪਸਡ ਬਰਰਗਲਆ ਨਬ ਸ ਕਕਦਰਟ ਜਮਲ ਲਮ ਜ਼ਧਆਣਲ ਤਲ ਪਸ਼ਲਡਕਸ਼ਨ ਵਲਰਸਟ ਤਮ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਮਮਕਵਦਮਮ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਗਸ਼ਫਤਲਰਟ ਪਲਈ ਗਈ ਹਪ ।
ਕਪਪਸ਼ਨ : ਪਮਜ਼ਲਸ ਵਵਲਲ ਨਜ਼ਲਇਜ਼ ਸ਼ਰਲਬ ਸਮਮਤ ਜ਼ਗਸ਼ਫਤਲਰ ਕਟਤਮ ਮਮਮਲਜ਼ਮ।
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