
 
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ

  ਸਬਜ਼ਜ਼ ਮਸਡਜ਼ '    ਚ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਲਲਜਮਲਮ '         ਤਤ ਜਲਨਲਤਵਲ ਹਮਲਲ ਕਰਨ ਵਲਲਤ ਮਲਰਰ ਹਜ਼ਥਆਰਲਮ ਸਮਤਤ ਕਲਬਰ
-ਆਈ.   ਔਲਖ ਤਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪਜ਼.       ਜ਼ਸਸਧਰ ਨਤ ਉਪਰਤਸ਼ਨ ਦਜ਼ ਖ਼ਪਦ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਅਗਵਲਈ,   ਪਰਰਲ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਜ਼ਦਆਮ

      ਗਪਰਰ ਘਰ ਦਜ਼ ਮਜ਼ਰਆਦਲ ਵਜ਼ ਬਹਲਲ ਰਸਖਜ਼
-   ਮਜ਼ਹਲਲ ਸਮਤਤ 11  ਜਣਤ ਕਲਬਰ,   ਵਸਡਜ਼ ਮਲਤਰਲ '     ਚ ਮਲਰਰ ਹਜ਼ਥਆਰ ਤਤ 39     ਲਸਖ ਦਤ ਕਰਜ਼ਬ ਨਗ਼ਦਜ਼ ਬਰਲਮਦ-

ਆਈ.ਜਜ਼. ਔਲਖ
ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 12 ਅਪਪਪਲ:
                  ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਤ ਆਈ.ਜਜ਼. ਸ.        ਜਜ਼ਤਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਔਲਖ ਅਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਖਜ਼ ਸ. 

                ਮਨਦਜ਼ਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਸਧਰ ਦਜ਼ ਅਗਵਲਈ ਹਤਠ ਪਤਸ਼ਤਵਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਕਜ਼ਤਤ ਸਫ਼ਲ ਉਪਰਤਸ਼ਨ ਮਗਰਰ ਇਸਥਤ ਸਬਜ਼ਜ਼ ਮਸਡਜ਼
       ਜ਼ਵਖਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਲਲਜਮਲਮ ਉਪਰ ਜਲਨਲਤਵਲ ਹਮਲਲ ਕਰਕਤ ਪਜ਼ਟਆਲਲ-   ਚਜ਼ਕਲ ਰਲਡ '      ਤਤ ਸਜ਼ਥਤ ਜ਼ਪਸਡ ਬਲਬਤੜਲ ਜ਼ਵਖਤ

             ਗਪਰਦਪਆਰਲ ਜ਼ਖਸਚੜਜ਼ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਜ਼ ਕਪਆਰਟਰਲਮ ਜ਼ਵਸਚ ਲਪਕਤ ਹਮਲਲਵਰਲਮ ਨਰ ਸ ਮਪਸਠਭਤੜ ਮਗਰਰ ਮਲਰਰ
     ਹਜ਼ਥਆਰਲਮ ਸਮਤਤ ਕਲਬਰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਹਪ    । ਇਨਲਲਮ ਜ਼ਵਸਚ 1   ਮਜ਼ਹਲਲ ਸਮਤਤ 11   ਜ਼ਵਅਕਤਜ਼ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ।

                     ਜ਼ਜਕਰਯਲਗ ਹਪ ਜ਼ਕ ਅਸਜ ਸਵਤਰਤਸਵਲ ਕਪ 6     ਵਜਤ ਇਸਥਤ ਸਨਨਰ ਰਲਡ '      ਤਤ ਸਜ਼ਥਤ ਸਬਜਜ਼ ਮਸਡਜ਼ ਜ਼ਵਖਤ
              ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਕਰਕਤ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਤ ਮਸਦਤਨਜ਼ਰ ਪਪਜ਼ਲਸ ਵਸਲਰ ਜ਼ਡਊਟਜ਼ ਦਨਰਲਨ ਸਬਜ਼ਜ਼ ਮਸਡਜ਼ ਜ਼ਵਸਚ

                 ਜ਼ਬਨਲਮ ਪਲਸ ਦਤ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਵਲਲਤ ਜ਼ਵਅਕਤਜ਼ਆਮ ਨਰ ਸ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜ਼ਗਆ ਤਲਮ ਬਪਰਜ਼ਕਤਡ ਤਲੜ ਕਤ ਜ਼ਨਹਸਗ ਬਲਣਤ ਜ਼ਵਸਚ ਆਏ
  ਇਸਕ ਗਸਡਜ਼ '             ਚ ਸਵਲਰ ਅਣਪਛਲਜ਼ਤਆਮ ਨਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਪਲਰਟਜ਼ ਉਪਰ ਨਸਗਜ਼ਆਮ ਤਲਵਲਰਲਮ ਨਲਲ ਹਮਲਲ ਕਰ ਜ਼ਦਸਤਲ  ।

                 ਹਮਲਲਵਰਲਮ ਨਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਤ ਜ਼ਡਊਟਜ਼ ਦਤ ਰਹਤ ਏਐਸਆਈ ਹਰਜਜ਼ਤ ਜ਼ਸਸਘ ਦਲ ਹਸਥ ਗਪਟ ਤਰ ਅਲਸਗ ਕਰ ਜ਼ਦਸਤਲ
    ਜਦਰਜ਼ਕ ਮਸਡਜ਼ ਬਲਰਡ ਦਤ 1           ਮਪਲਲਜਮ ਸਮਤਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਤ ਕਪਝ ਹਲਰ ਮਪਲਲਜ਼ਮ ਵਜ਼ ਜਖਮਜ਼ ਹਲਏ ਸਨ।

                            ਇਸ ਸਲਰਤ ਉਪਰਤਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਫ਼ਲਤਲ ਪਰਰਵਕ ਮਪਕਸਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰਰ ਬਲਬਤੜਲ ਜ਼ਵਖਤ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਪਪਪਸ
  ਕਲਨਫਰਸਸ ਮਨਕਤ ਆਈ.ਜਜ਼.  ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਸ.           ਜਜ਼ਤਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਔਲਖ ਨਤ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਮ ਹਮਲਲਵਰਲਮ ਨਰ ਸ ਕਲਬਰ

  ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਐਸ.ਪਜ਼. ਸ.       ਮਨਦਜ਼ਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਸਧਰ ਦਜ਼ ਅਗਵਲਈ ਹਤਠ ਐਸ.ਪਜ਼.    ਜ਼ਸਟਜ਼ ਸਪਜ਼ ਵਰਪਣ ਸ਼ਰਮਲ, 
ਐਸ.ਪਜ਼.     ਡਜ਼ ਸਪਜ਼ ਹਰਮਜ਼ਤ ਜ਼ਸਸਘ ਹਪਸਦਲ, ਐਸ.ਪਜ਼.    ਸਪਰਸਜ਼ਖਆ ਤਤ ਟਪ ਪਜ਼ਫਕ ਸ.     ਪਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਚਜ਼ਮਲ ਦਜ਼ ਦਤਖ-

          ਰਤਖ ਹਤਠਲਜ਼ਆਮ ਟਜ਼ਮਲਮ ਨਤ ਤਪਰਸਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਰਜ਼ਦਆਮ ਇਨਲਲਮ ਦਲ ਜ਼ਪਸਛਲ ਕਜ਼ਤਲ।
               ਸ.        ਔਲਖ ਨਤ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਲਰਤ ਹਮਲਲਵਰ ਪਜ਼ਟਆਲਲ-   ਚਜ਼ਕਲ ਰਲਡ '    ਤਤ ਸਜ਼ਥਤ ਜ਼ਪਸਡ ਬਲਬਤੜਲ

          ਜ਼ਵਖਤ ਗਪਰਦਪਆਰਲ ਜ਼ਖਚੜਜ਼ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਜ਼ ਕਪਆਟਰਲਮ ਜ਼ਵਸਚ ਲਪਕ ਗਏ ਸਨ,     ਜ਼ਜਸ ਕਰਕਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਅਤਤ
ਐਸ.ਓ.ਜਜ਼.        ਦਤ ਕਮਲਮਡਲ ਨਤ ਇਸ ਅਸਥਲਨ ਦਜ਼ ਮਜ਼ਰਆਦਲ '         ਚ ਜ਼ਬਨਲਲਮ ਕਲਈ ਜ਼ਵਘਨ ਪਲਇਆ ਇਸ ਦਜ਼ ਘਤਰਲਬਸਦਜ਼

 ਕਰ ਲਈ          । ਇਸ ਮਨਕਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਜ਼ ਹਹਸਲਲ ਅਫ਼ਜਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਡਜ਼.  ਪਜ਼ ਐਸ.ਓ.ਜਜ਼.    ਰਕਤਸ਼ ਚਸਦਰਲ ਅਤਤ
      ਜ਼ਡਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਕਪਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਵਜ਼ ਮਨਕਤ '    ਤਤ ਪਪਸਜ ਗਏ ਸਨ।

               ਐਸ.ਐਸ.  ਪਜ਼ ਸ.              ਜ਼ਸਸਧਰ ਨਤ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਮ ਜ਼ਵਅਕਤਜ਼ਆਮ ਨਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਰ ਸ ਧਮਕਜ਼ ਜ਼ਦਸਤਜ਼ ਸਜ਼ ਜ਼ਕ
         ਜਤਕਰ ਉਨਲਲਮ ਨਰ ਸ ਹਸਥ ਪਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤਲਮ ਬਹਪਤ ਧਮਲਕਤ ਹਲਣਗਤ        । ਇਨਲਲਮ ਨਤ ਗਪਰਦਪਆਰਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਲਸਗਰ '  ਚ
                ਮਨਜਰਦ ਗਪਸ ਜ਼ਸਲਸਡਰਲਮ ਨਰ ਸ ਅਸਗ ਲਲਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤਤ ਪਪਟਰਲਲ ਬਸਬ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕਤ ਧਮਲਕਤ ਕਰਨ ਦਜ਼
                  ਯਲਜਨਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤਤ ਨਲਲ ਹਜ਼ ਨਤੜਲਤ ਖਤਤਲਮ ਜ਼ਵਸਚ ਖੜਜ਼ ਕਣਕ ਦਜ਼ ਫਸਲ ਨਰ ਸ ਅਸਗ ਲਗਲਉਣ ਦਜ਼ ਪਰਰਜ਼
   ਜ਼ਤਆਰਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਸਜ਼                 । ਪਰਸਤਰ ਹਵਲ ਦਲ ਰਪਖ ਗਪਰਦਪਆਰਤ ਵਸਲ ਨਰ ਸ ਸਜ਼ ਅਤਤ ਇਸਤ ਸਮਮ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਤ ਬਹਪਤ ਹਜ਼
            ਪਤਸ਼ਤਵਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਆਪਣਜ਼ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਸਚ ਜ਼ਲਆਮਉਜ਼ਦਆਮ ਇਨਲਲਮ ਨਰ ਸ ਕਲਬਰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ।

                     ਪਪਜ਼ਲਸ ਵਸਲਰ ਕਜ਼ਤਤ ਗਏ ਇਸ ਉਪਰਤਸ਼ਨ '         ਚ ਮਪਸਠਭਤੜ ਮਗਰਰ ਕਲਬਰ ਕਜ਼ਤਤ ਗਏ ਹਮਲਲਵਰਲਮ ਜ਼ਵਸਚ ਡਤਰਲ
 ਮਪਖਜ਼ 50        ਸਲਲਲ ਬਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਪਪਸਤਰ ਭਲਗ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਸਜ਼ ਕਰਹਲਲਜ਼,   ਜ਼ਨਰਭਪ ਜ਼ਸਸਘ (   ਗਲਲਜ਼ ਨਲਲ ਜਖ਼ਮਜ਼), 50
      ਸਲਲਲ ਬਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਕਲਲਲ ਪਪਸਤਰ ਅਜਪਬ ਜ਼ਸਸਘ, 22       ਸਲਲਲ ਜਗਮਜ਼ਤ ਜ਼ਸਸਘ ਪਪਸਤਰ ਬਲਜ਼ਵਸਦਰ ਵਲਸਜ਼ ਅਮਰਗੜਲ, 

24          ਸਲਲਲ ਗਪਰਦਜ਼ਪ ਜ਼ਸਸਘ ਪਪਸਤਰ ਰਲਸ਼ਨ ਲਲਲ ਵਲਸਜ਼ ਜਪਨ ਮਪਹਸਲਲ ਸਮਲਣਲ, ਨਸਨਲ, 75    ਸਲਲਲ ਜਸਗਜ਼ਰ ਜ਼ਸਸਘ
    ਪਪਸਤਰ ਪਪਜ਼ਤਮ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਸਜ਼ ਪਪਤਲਪਗੜਲ, 29        ਸਲਲਲ ਮਜ਼ਨਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਪਪਸਤਰ ਜਗਤਲਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਸਜ਼ ਮਜ਼ਹਮਰਦਪਪਰ, 

55        ਸਲਲਲ ਜਸਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਪਪਸਤਰ ਜ਼ਭਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਸਜ਼ ਚਮਲਰਰ,        ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਘ ਪਪਸਤਰ ਦਲਜ਼ਪ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਸਜ਼ ਧਜ਼ਰਰ ਕਜ਼
ਮਲਜਰਜ਼, 25            ਸਲਲਲ ਸਪਖਪਪਜ਼ਤ ਕਨਰ ਪਤਨਜ਼ ਜਗਮਜ਼ਤ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਸਜ਼ ਡਤਰਲ ਜ਼ਖਚੜਜ਼ ਸਲਜ਼ਹਬ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ।
               ਸ.          ਜ਼ਸਸਧਰ ਨਤ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਮ ਜ਼ਵਰਪਸਧ ਥਲਣਲ ਪਜ਼ਸਆਣਲ ਜ਼ਵਰਪਸਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.  ਨਸਬਰ 45 

 ਜ਼ਮਤਜ਼ 12  ਅਪਪਪਲ 2020, ਆਈ.ਪਜ਼.ਸਜ਼.   ਦਜ਼ਆਮ ਧਲਰਲਵਲਮ 188, 307, 353, 186, 269, 270, 
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148, 149,    ਜ਼ਡਜ਼ਲਸਟਰ ਮਪਨਤਜਮਮਟ ਐਕਟ 2005   ਦਜ਼ਆਮ ਧਲਰਲਵਲਮ 51 (ਏ)(ਬਜ਼), 54,  ਐਕਸਪਲਲ ਜ਼ਸਵ
   ਐਕਟ ਦਜ਼ ਧਲਰਲ 3, 4, ਯਰ.ਏ.ਪਜ਼.ਏ.  ਐਕਟ 1967   ਦਜ਼ਆਮ ਧਲਰਲਵਲਮ 13, 16, 18, 20   ਅਤਤ ਆਰਮਜ
   ਐਕਟ ਦਜ਼ਆਮ ਧਲਰਲਵਲਮ 25, 54, 59       ਤਜ਼ਹਤ ਮਲਮਲਲ ਦਰਜ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ  । ਐਸ.ਐਸ.ਪਜ਼.   ਨਤ ਹਲਰ
       ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਬਜ਼ਜ਼ ਮਸਡਜ਼ ਜ਼ਵਖਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਪਲਰਟਜ਼ '         ਤਤ ਹਮਲਲ ਕਰਨ ਸਬਸਧਧ ਥਲਣਲਮ ਸਦਰ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਵਖਤ

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.  ਨਸਬਰ 70  ਜ਼ਮਤਜ਼ 12  ਅਪਪਪਲ 2020 ਆਈ.ਪਜ਼.ਸਜ਼.   ਦਜ਼ਆਮ ਧਲਰਵਲਮ 307, 323, 
324, 326, 353, 186, 332, 335, 148, 188     ਅਤਤ ਜ਼ਡਜ਼ਲਸਟਰ ਮਪਨਤਜਮਮਟ ਐਕਟ 2005 

  ਦਜ਼ ਧਲਰਲ 51      ਤਜ਼ਹਤ ਮਲਮਲਲ ਦਰਜ ਕਜ਼ਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ
               ਆਈ.ਜਜ਼. ਸ.        ਔਲਖ ਨਤ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਮ ਖ਼ਪਦ ਅਤਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪਜ਼. ਸ.    ਮਨਦਜ਼ਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਸਧਰ ਨਤ

                ਪਰਰਲ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਜ਼ਦਆਮ ਗਪਰਰ ਘਰ ਦਜ਼ ਮਜ਼ਰਆਦਲ ਅਤਤ ਸਪਜ਼ ਗਪਰਰ ਗਪਸਥ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਸਜ਼ਤਕਲਰ ਦਤ ਮਸਦਤਨਜ਼ਰ
              ਨਤੜਲਜ਼ ਅਕਲਲ ਅਕਪਡਮਜ਼ ਦਜ਼ ਇਮਲਰਤ ਦਤ ਉਪਰ ਚੜਲਕਤ ਪਜ਼ਹਲਲਮ ਸਪਜ਼ਕਰ ਨਲਲ ਅਨਲਊਸਮਮਟ ਕਰਕਤ ਅਪਜ਼ਲ

      ਕਜ਼ਤਜ਼ ਜ਼ਕ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਰ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਸਤਲ ਜਲਵਤ             । ਇਸ ਤਰ ਜ਼ਬਨਲਲਮ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਤ ਜ਼ਪਸਡ ਦਜ਼ ਪਸਚਲਇਤ ਅਤਤ ਹਲਰ ਮਲਹਤਬਰਲਮ
                    ਨਰ ਸ ਵਜ਼ ਨਲਲ ਜ਼ਲਆ ਤਲਮ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਲਲਮ ਜ਼ਕਸਤ ਖਰਨ ਖਰਲਬਤ ਦਤ ਕਲਨਰ ਸਨ ਨਰ ਸ ਆਪਣਤ ਹਸਥ ਜ਼ਵਸਚ ਲਪਣ ਵਲਜ਼ਲਆਮ ਨਰ ਸ ਕਲਬਰ

           ਕਜ਼ਤਲ ਜਲ ਸਕਤ ਪਰਸਤਰ ਇਨਲਲਮ ਜ਼ਵਅਕਤਜ਼ਆਮ ਨਤ ਜ਼ਕਸਤ ਦਜ਼ ਵਜ਼ ਨਲ ਸਪਣਜ਼।
               ਸ.           ਔਲਖ ਨਤ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਤਰਤ ਦਤ ਮਪਖਜ਼ ਬਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪਜ਼.    ਸਮਤਤ ਹਲਰ ਪਪਜ਼ਲਸ

                ਅਜ਼ਧਕਲਰਜ਼ਆਮ ਨਲਲ ਗਲਲਜ਼ ਗਲਲਚ ਕਰਕਤ ਧਮਕਜ਼ ਜ਼ਦਸਤਜ਼ ਜ਼ਕ ਜਤਕਰ ਕਲਈ ਉਨਲਲਮ ਦਤ ਨਤੜਤ ਆਇਆ ਤਲਮ ਬਹਪਤ ਧਮਲਕਤ
       ਹਲਣਗਤ ਅਤਤ ਸਭ ਨਰ ਸ ਜਲਨਲ ਮਲਰ ਜ਼ਦਸਤਲ ਜਲਵਤਗਲ  । ਸ.          ਔਲਖ ਨਤ ਹਲਰ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸਤ ਸਮਮ ਗਪਰਦਪਆਰਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ

               ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਜ਼ ਕਪਆਰਟਰਲਮ ਜ਼ਵਸਚ ਅਸਦਰਰ ਇਕ ਫਲਇਰ ਦਜ਼ ਅਵਲਜ ਆਈ ਅਤਤ ਚਜ਼ਕਲਮ ਸਪਣਲਈ ਦਤਣ ਲਸਗਜ਼ਆਮ ਤਲਮ
                ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਤ ਬਹਪਤ ਹਜ਼ ਸਮਝਦਲਰਜ਼ ਅਤਤ ਪਤਸ਼ਤਵਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਕਲਰਵਲਈ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਤਲਮ ਜ਼ਕ ਗਪਰਦਪਆਰਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਤ ਸਪਜ਼

             ਗਪਰਰ ਗਪਸਥ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਲ ਸਜ਼ਤਕਲਰ ਬਹਲਲ ਰਹਤ ਅਤਤ ਮਜ਼ਰਆਦਲ ਦਜ਼ ਵਜ਼ ਉਲਸਘਣਲ ਨਲ ਹਲਵਤ।
               ਆਈ.ਜਜ਼. ਸ.         ਔਲਖ ਨਤ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਮ ਨਤ ਖ਼ਪਦ ਅਤਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪਜ਼. ਸ.   ਮਨਦਜ਼ਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਸਧਰ
                ਨਤ ਇਸ ਸਮਪਸਚਤ ਉਪਰਤਸ਼ਨ ਦਜ਼ ਖ਼ਪਦ ਅਗਵਲਈ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਪਰਸਤਰ ਇਨਲਲਮ ਜ਼ਵਅਕਤਜ਼ਆਮ ਨਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਉਪਰ ਵਜ਼ ਤਲਵਲਰਲਮ
        ਤਤ ਨਤ ਜ਼ਜਆ ਨਲਲ ਹਮਲਲ ਕਰ ਜ਼ਦਸਤਲ ਜ਼ਜਸ ਕਰਕਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪਜ਼. ਸ.    ਜ਼ਸਸਧਰ ਦਤ ਹਸਥ '       ਤਤ ਵਜ਼ ਸਸਟ ਵਸਜਜ਼ ਅਤਤ ਉਨਲਲਮ
                 ਦਤ ਇਸਕ ਜ਼ਨਜਜ਼ ਸਪਰਸਜ਼ਖਆ ਗਲਰਡ ਦਤ ਵਜ਼ ਸਸਟਲਮ ਵਸਜਣ ਸਮਤਤ ਕਪਝ ਹਲਰ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਲਲਜਮ ਵਜ਼ ਜਖ਼ਮਜ਼ ਹਲਏ ਹਨ  ।

           ਜਦਰਜ਼ਕ ਜ਼ਗਪਫ਼ਤਲਰ ਕਜ਼ਤਤ ਗਏ ਜ਼ਵਅਕਤਜ਼ਆਮ ਜ਼ਵਸਚਰ ਇਸਕ ਦਤ ਜਲ ਗਲਲਜ਼ ਵਸਜਜ਼ ਹਪ,        ਉਸ ਬਲਰਤ ਵਜ਼ ਜਲਮਚ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਜਲ ਰਹਜ਼
        ਹਪ ਜ਼ਕ ਇਹ ਗਲਲਜ਼ ਹਮਲਲਵਲਰਲਮ ਵਸਲਰ ਚਲਲਈ ਗਈ ਸਜ਼।

                 ਇਸਤ ਦਨਰਲਨ ਆਈ.ਜਜ਼.  ਅਤਤ ਸ.   ਔਲਖ ਤਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪਜ਼. ਸ.       ਜ਼ਸਸਧਰ ਨਤ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਤ
                 ਸ਼ਪਲਮਣਜ਼ ਗਪਰਦਪਆਰਲ ਪਪਬਸਧਕ ਕਮਤਟਜ਼ ਦਤ ਸਥਲਨਕ ਨਪਮਲਇਸਜ਼ਦਆਮ ਨਰ ਸ ਬਪਲਲ ਕਤ ਸਪਜ਼ ਗਪਰਰ ਗਪਸਥ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਚਸਲ ਰਹਤ
                 ਅਖਸਡ ਪਲਠ ਦਜ਼ ਮਜ਼ਰਆਦਲ ਬਹਲਲ ਰਸਖਜ਼ ਅਤਤ ਦਪਧਲਰਰ ਪਸ਼ਰਆਮ ਅਤਤ ਘਲਜ਼ੜਆਮ ਦਜ਼ ਦਤਖਭਲਲ ਦਲ ਜ਼ਜਸਮਲ ਜ਼ਪਸਡ ਦਜ਼

   ਪਸਚਲਇਤ ਨਰ ਸ ਸਹਜ਼ਪਆ ਹਪ           । ਉਨਲਲਮ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਨਰਲਨ ਚਲਲਈ ਗਈ ਤਲਲਸ਼ਜ਼ ਮਪਜ਼ਹਸਮ '      ਚ ਚਸਲਤ ਤਤ ਇਸਕ ਏਅਰ
ਗਸਨ, 1   ਜ਼ਪਸਤਨਲ ਦਤਸਜ਼ 32 ਬਲਰ,      ਜ਼ਤਸਨ ਜ਼ਜਸਦਲ ਰਹਦ ਤਤ ਇਸਕ ਖਲਲਜ਼, 1  ਜ਼ਪਸਤਨਲ 12 ਬਲਰ, 4    ਜ਼ਜਸਦਲ ਤਤ ਦਲ

 ਖਲਲਜ਼ ਰਹਦ,   ਤਤ ਇਸਕ 9     ਐਮਐਮ ਦਲ ਜ਼ਪਸਟਲ ਤਤ 3  ਰਹਦ ਜ਼ਜਸਦਲ,   ਦਲ ਖਲਲ ਖਲਲਜ਼,    ਵਜ਼ ਬਰਲਮਦ ਹਲਇਆ ਹਪ  ।
   ਇਸ ਤਰ ਜ਼ਬਨਲਮ 10   ਤਲਵਲਰਲਮ ਤਤ 4 ਖਸਡਤ,    ਦਲ ਲਲਹਤ ਦਜ਼ਆਮ ਰਲਡਲਮ, 4  ਧਲਰਜ਼ ਮਸਡਲਸਲ, 1  ਤਜ਼ਰ ਕਮਲਨ, 4 ਭਲਲਤ, 

4  ਮਪਖਜ਼ਆ ਭਲਲਲ, 1   ਲਲਹਤ ਦਲ ਸਪਸਬਲ, 2   ਪਪਟਰਲਲ ਬਸਬ 10  ਡਸਬਜ਼ਆਮ ਮਲਜ਼ਚਸ,    ਸ਼ਸਕਜ਼ ਕਪਮਜ਼ਕਲ ਦਜ਼ਆਮ 38 
ਬਲਤਲਲਮ, 8  ਗਪਸ ਜ਼ਸਲਸਡਰ, 39     ਲਸਖ ਰਪਪਏ ਦਤ ਕਰਜ਼ਬ ਨਗ਼ਦਜ਼, 1       ਇਸਜਰ ਮਲਰਕਲ ਗਸਡਜ਼ ਸਮਤਤ ਭਸਗ ਦਜ਼ਆਮ

 ਸਲਢਤ 6    ਬਲਰਜ਼ਆਮ ਵਜ਼ ਜ਼ਮਲਜ਼ਆਮ ਹਨ।
               ਐਸ.ਐਸ.ਪਜ਼. ਸ.             ਮਨਦਜ਼ਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਸਧਰ ਨਤ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਬਜ਼ਜ਼ ਮਸਡਜ਼ ਜ਼ਵਖਤ ਪਪਪਜ਼ਲਸ ਪਲਰਟਜ਼ ਉਪਰ

      ਹਮਲਤ ਜ਼ਵਸਚ ਥਲਣਲ ਸਦਰ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ.      ਇਸਸਪਪਕਟਰ ਜ਼ਬਸਕਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਜ਼ ਖਸਬਜ਼ ਬਲਮਹ,   ਲਸਤ ਅਤਤ
   ਜ਼ਪਸਠ ਉਪਰ ਜਖ਼ਮ ਹਨ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ.          ਹਰਜਜ਼ਤ ਜ਼ਸਸਘ ਦਲ ਖਸਬਲ ਹਸਥ ਗਪਸਟ ਨਲਲਰ ਵਸਖ ਹਲਇਆ ਹਪ,   ਜ਼ਜਸਨਰ ਸ ਜ਼ਕ

ਪਜ਼.ਜਜ਼.ਆਈ.      ਇਲਲਜ ਲਈ ਦਲਖਲ ਕਰਵਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ  । ਏ.ਐਸ.ਆਈ.      ਰਲਜ ਜ਼ਸਸਘ ਦਜ਼ ਖਸਬਜ਼ ਲਸਤ '  ਤਤ
     ਮਲਰਰ ਹਜ਼ਥਆਰ ਨਲਲ ਸਸਟ ਵਸਜਜ਼ ਹਪ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ.     ਰਘਬਜ਼ਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਤ ਸਰਜ਼ਰ '  ਤਤ ਵਸਖ-     ਵਸਖ ਥਲਵਲਮ ਉਪਰ ਫਸਟ
                ਹਨ ਜਦਰ ਜ਼ਕ ਮਲਰਕਜ਼ਟ ਕਮਤਟਜ਼ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਤ ਆਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰਕਲਰਡਰ ਯਲਦਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਤ ਵਜ਼ ਕਪਝ ਸਸਟਲਮ ਵਸਜਜ਼ਆਮ

ਹਨ।
               ਸ.              ਮਨਦਜ਼ਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਸਧਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਸ ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਤਰ ਰਲਕਣ ਲਈ

                 ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਸਗਣ ਦਤ ਸ਼ਪਰਰ ਤਰ ਹਜ਼ ਬਹਪਤ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਦਤ ਹਲਏ ਲਲਕਲਮ ਦਜ਼ ਸਤਵਲ ਅਤਤ ਸਪਰਸਜ਼ਖਆ
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                   ਜ਼ਵਸਚ ਜਪਟਜ਼ ਹਲਈ ਹਪ ਪਰਸਤਰ ਅਜ਼ਜਹਤ ਗਪਸਡਲ ਅਨਸਰਲਮ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਮ ਦਜ਼ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਚਤਲਵਨਜ਼ ਹਪ ਜ਼ਕ ਪਪਜ਼ਲਸ ਜ਼ਜਸਥਤ ਲਲਕਲਮ ਦਜ਼
   ਮਦਦ ਕਰਨਲ ਜਲਣਦਜ਼ ਹਪ,            ਉਥਤ ਹਜ਼ ਅਜ਼ਜਹਤ ਮਲੜਤ ਅਨਸਰਲਮ ਜ਼ਵਰਪਸਧ ਸਖ਼ਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਰਨਲ ਵਜ਼ ਜਲਣਦਜ਼ ਹਪ  ।
                     ਉਨਲਲਮ ਲਲਕਲਮ ਨਰ ਸ ਅਪਜ਼ਲ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਤ ਘਰਲਮ ਜ਼ਵਸਚ ਹਜ਼ ਰਜ਼ਹ ਕਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਲ ਸਲਥ ਦਤਣ ਤਲਮ ਜ਼ਕ ਕਲਨਰ ਸਨ ਦਜ਼
     ਜ਼ਕਸਤ ਵਜ਼ ਤਰਲਲਮ ਉਲਸਘਣਲ ਨਲ ਹਲਵਤ।

ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਪਪ.ਰਜ਼.)-2020/
 ਫਲਟਲ ਕਪਪਸ਼ਨ-         ਬਲਬਤੜਲ ਜ਼ਵਖਤ ਪਪਪਸ ਕਲਨਫਰਸਸ ਨਰ ਸ ਸਸਬਲਧਨ ਕਰਦਤ ਹਲਏ ਆਈ.ਜਜ਼. ਸ.     ਜਜ਼ਤਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਔਲਖ ਅਤਤ

ਐਸ.ਐਸ.ਪਜ਼.   ਮਨਦਜ਼ਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਸਧਰ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ
ਏ.ਐਸ.ਆਈ.      ਦਲ ਕਕਜ਼ਟਆ ਹਕਥ ਜਲੜਨ ਲਈ ਪਪ.ਜਪ.ਆਈ.           ਦਦ ਡਲਕਟਰਲਰ ਵਕਲਲ ਸਲਢਦ ਸਕਤ ਘਸਟਦ ਲਲ ਕਦ ਕਪਤਲ ਸਫ਼ਲ ਉਪਰਦਸ਼ਨ-ਜ਼ਸਕਧਧ

-ਐਸ.ਐਸ.ਪਪ.   ਜ਼ਸਕਧਧ ਵਕਲਲ ਪਪ.ਜਪ.ਆਈ.     ਦਦ ਡਲਕਟਰਲਰ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਧਸਨਵਲਦ
-          ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਲ ਸਦਵਲ ਕਰਨ ਵਲਲਲ ਹਕਥ ਵਕਜ਼ਢਆ ਜਲਣਲ ਸ਼ਰਮਨਲਕ ਵਰਤਲਰਲ-ਜ਼ਸਕਧਧ

-   ਲਲਕ ਸਦਵਲ '     ਚ ਲਕਗਦ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਲਲਜਮਲਰ '          ਤਦ ਜਲਨਲਦਵਲ ਹਮਲਦ ਨਦ ਪਸਜਲਬ ਤਦ ਪਸਜਲਬਪਅਤ ਨਧ ਸ ਸ਼ਰਮਸ਼ਲਰ ਕਪਤਲ-ਐਸ.ਐਸ.ਪਪ. ਜ਼ਸਕਧਧ
ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 12 ਅਪਪਪਲ:
                  ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਦ ਏ.ਐਸ.ਆਈ.  ਹਰਜਪਤ ਜ਼ਸਸਘ,           ਜ਼ਜਸ ਦਲ ਹਕਥ ਅਕਜ ਸਬਜ਼ਪ ਮਸਡਪ ਜ਼ਵਖਦ ਹਲਏ ਘਲਤਕ ਹਮਲਦ 'ਚ

  ਕਕਜ਼ਟਆ ਜ਼ਗਆ ਸਪ,  ਦਲ ਪਪ.ਜਪ.ਆਈ.              ਦਦ ਪਲਲਸਜ਼ਟਕ ਸਰਜਰਪ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਡਲਕਟਰਲਰ ਨਦ ਸਲਢਦ ਸਕਤ ਘਸਜ਼ਟਆਰ ਦਦ ਸਫ਼ਲ ਉਪਰਦਸ਼ਨ
   ਮਗਰਲ ਜਲੜ ਜ਼ਦਕਤਲ ਹਪ        । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਪ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਖਪ ਸ.     ਮਨਦਪਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਕਧਧ ਨਦ ਪਪ.ਜਪ.ਆਈ.    ਦਦ ਡਲਕਟਰਲਰ ਦਲ
   ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਧਸਨਵਲਦ ਕਪਤਲ ਹਪ।

               ਸ.     ਜ਼ਸਕਧਧ ਨਦ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪ.ਜਪ.ਆਈ.    ਦਦ ਡਲਕਟਰਲਰ ਨਦ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸ.      ਹਰਜਪਤ ਜ਼ਸਸਘ ਦਲ ਕਕਜ਼ਟਆ ਹਕਥ ਜਲੜਨ
  ਲਈ ਸਵਦਰਦ 10    ਤਲ ਸ਼ਲਮ ਸਲਢਦ 5     ਵਜਦ ਤਕਕ ਲਗਲਤਲਰ ਸਲਢਦ 7         ਘਸਟਦ ਉਪਰਦਸ਼ਨ ਕਪਤਲ ਅਤਦ ਇਹ ਉਪਰਦਸ਼ਨ ਕਲਮਯਲਬ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ  । ਸ.
                  ਜ਼ਸਕਧਧ ਨਦ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਲ ਇਹ ਜਲਰਬਲਜ ਅਜ਼ਧਕਲਰਪ ਹਹਸਲਦ ਜ਼ਵਕਚ ਹਪ ਅਤਦ ਇਸ ਦਪ ਅਸਲ ਸਜ਼ਥਤਪ ਦਲ 5    ਜ਼ਦਨਲਰ ਬਲਅਦ ਪਤਲ
 ਲਕਗ ਸਕਦਗਲ।

                 ਇਸਦ ਦਦਰਲਨ ਸ.              ਮਨਦਪਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਕਧਧ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਕਜ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਵਖਦ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤਦ ਰਲਹਤ ਕਲਰਜਲਰ '   ਚ ਲਕਗਪ
          ਪਪਜ਼ਲਸ ਉਪਰ ਹਮਲਦ ਨਦ ਪਸਜਲਬ ਤਦ ਪਸਜਲਬਪਅਤ ਨਧ ਸ ਸ਼ਰਮਸ਼ਲਰ ਕਪਤਲ ਹਪ  । ਐਸ.ਐਸ.ਪਪ.       ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਬਹਪਤ ਅਫ਼ਸਲਸਨਲਕ

           ਵਰਤਲਰਲ ਹਪ ਜਦਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਦ ਉਸ ਹਕਥ ਨਧ ਸ ਹਪ ਵਕਢ ਜ਼ਦਕਤਲ ਜ਼ਗਆ,     ਜ਼ਜਹੜਦ ਆਪਣਪ ਜ਼ਡਊਟਪ ਦਦ ਨਲਲ-     ਨਲਲ ਲਲੜਵਸਦਲਰ ਦਪ ਮਦਦ ਕਰਦਦ
           ਹਲਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦ ਸ਼ਪਰਧ ਤਲ ਹਪ ਲਸਗਰ ਅਤਦ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡ ਰਹਦ ਸਨ।

               ਸ.        ਮਨਦਪਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਕਧਧ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਵਅਕਤਪ,       ਜ਼ਜਹੜਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨਹਸਗਲਰ ਦਦ ਬਲਣਦ ਜ਼ਵਕਚ ਸਨ,     ਨਦ ਬਲਣਦ ਦਲ ਵਪ
           ਜ਼ਨਰਲਦਰ ਕਪਤਲ ਹਪ ਅਤਦ ਇਸ ਘਟਨਲ ਦਪ ਜ਼ਜਸਨਪ ਵਪ ਜ਼ਨਸਦਲ ਕਪਤਪ ਜਲਵਦ,   ਉਹ ਥਲੜਪ ਹਪ         । ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ

                      ਜ਼ਵਕਚ ਜ਼ਜਕਥਦ ਸਸਕਟ ਦਪ ਇਸ ਘੜਪ ਜ਼ਵਕਚ ਆਮ ਲਲਕਲਰ ਨਧ ਸ ਮਹਲਰਮਲਰਪ ਤਲ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਅਤਦ ਕਰਜ਼ਫਊ ਨਧ ਸ ਲਲਗਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ
  ਇਕਕ ਕਪਤਲ ਹਪ,               ਉਥਦ ਹਪ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਦ ਲਲੜਵਸਦਲਰ ਨਧ ਸ ਵਪ ਲਸਗਰ ਤਦ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਪਸਚਲਉਦਦ ਹਲਏ ਮਦਦ ਕਪਤਪ ਹਪ      । ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਪਜ਼ਲਸ
                  ਉਪਰ ਹਮਲਲ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਅਨਸਰਲਰ ਨਲਲ ਸਖ਼ਤਪ ਨਲਲ ਪਦਸ਼ ਆਇਆ ਜਲਵਦਗਲ ਅਤਦ ਜ਼ਕਸਦ ਨਧ ਸ ਵਪ ਕਲਨਧ ਸਨ ਨਧ ਸ ਹਕਥਲਰ '    ਚ ਲਪਣ ਦਪ

   ਆਜ਼ਗਆ ਨਹਹ ਜ਼ਦਕਤਪ ਜਲਵਦਗਲ।
ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਪਪ.ਰਪ.)-2020/
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿ ਲ੍ਹਾ  ਲ੍ਹਾਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸੰਰ, ਪਜ਼ਿ ਆਲ੍ਹਾ

ਪਾ ਜ਼ੀ ਟਿਟੀਵ ਕੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਪਾਰਕੇ ਟਿਵਚ ਆਏ ਸ ਰ ਟਿਵਅਕੇਤੀ ਆ ਦੇ ਸਪਾਲ

ਆਏ ਕੇਟਿਵਡ ਨੇਗੇਟਿਟੀਵ
ਰ ਟਿਜਦੇਰ ਹਸਪਾਤੀ ਲ ਤੀ ਕੇ ਤੀ ਛੁੱਟੀ ,ਘਰ ਟਿਵਚ ਹ ਕੇਆਰਨੇਟੀ ਨੇ ਰਟਿਹਣ ਲਈ ਟਿਕੇਹ  : ਡ . ਮਲਹਤੀਰ

ਪਾਟਿਟੀਆਲ  12  ਅਪਾਲ

ਟਿਸਵਲ ਸਰਜਨੇ ਡ . ਹਰ ਸ਼ ਮਲਹਤੀਰ ਨੇ ਟਿਕੇਹ ਟਿਕੇ ਬੀ ਤੀ ਟਿਦੇਨੇ ਟਿਸਵਲ ਲ ਈਨੇ ਏਰ ਏ ਟਿਵਚ

ਪਾ .ਸ .ਐਸ. ਅਟਿਧੀਕੇ ਰ ਦੇ ਸਰਕੇ ਰ ਕੇਠੀ ਦੇ ਕੇਆਟੀਰ ਟਿਵਚ ਰਟਿਹਣ ਵ ਲ ਮ ਲ ਦੇ ਕੇਟਿਵਡ ਪਾ ਜ਼ੀ ਟਿਟੀਵ ਆਉਣ

ਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਪਾਰਕੇ ਟਿਵਚ ਆਏ 7 ਟਿਵਅਕੇਤੀ ਆ ਨੇ ਰ ਟਿਜਦੇਰ ਹਸਪਾਤੀ ਲ ਦੇ ਆਈਸਲਸ਼ਨੇ ਵ ਰਡ ਟਿਵਚ

ਦੇ ਖਲ ਕੇਰਵ ਕੇ ਕੇਟਿਵਡ ਜ ਚ ਲਈ ਸਪਾਲ ਲ ਕੇ ਲਬੀ ਟਿਵਚ ਭੇਜ ਗੇਏ ਸਨੇ ਅਤੀ ਲਬੀ ਤੀ ਆਈ ਜ ਚ ਟਿਰਪਾਰਟੀ

ਅਨੇਸ ਰ ਇਹ ਸ ਰ ਟਿਵਅਕੇਤੀ ਕੇਟਿਵਡ ਨੇਗੇਟਿਟੀਵ ਪਾ ਏ ਗੇਏ ਹਨੇ, ਟਿਜਸ ਟਿਵਚ ਕੇਟਿਵਡ ਪਾ ਜ਼ੀ ਟਿਟੀਵ ਟਿਵਅਕੇਤੀ ਦੇ

ਭੇ ਈ,ਪਾਤੀਨੇ ਅਤੀ ਬੀਚ ਵ ਸ਼ ਮਲ ਹਨੇ।

ਡ . ਮਲਹਤੀਰ  ਨੇ ਦੇਟਿਸਆ ਟਿਕੇ ਨੇਗੇਟਿਟੀਵ ਆਏ ਕੇਸ ਨੇ ਰ ਟਿਜਦੇਰ ਹਸਪਾਤੀ ਲ ਟਿਵਚ ਛੁੱਟੀ ਕੇਰਕੇ ਆਪਾਣ

ਘਰ ਭੇਜ ਟਿਦੇਤੀ ਟਿਗੇਆ ਅਤੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਘਰ ਟਿਵਚ ਹ ਕੇਅਰਨੇਟੀ ਨੇ ਰਟਿਹ ਕੇ ਇਹਟਿਤੀਆਤੀ ਵਰਤੀਣ ਲਈ ਟਿਕੇਹ

ਟਿਗੇਆ ਹ।ਬੀਖ਼ਾ ਰ, ਖ ਸ ਹਣ ਤੀ ਤੀਰਤੀ ਟਿਸਹਤੀ ਟਿਵਭੇ ਗੇ ਨੇ ਲ ਸਪਾਰਕੇ ਕੇਰਨੇ ਲਈ ਟਿਕੇਹ ਟਿਗੇਆ ਹ।ਟਿਸਵਲ

ਸਰਜਨੇ ਡ . ਮਲਹਤੀਰ ਨੇ ਦੇਟਿਸਆ ਟਿਕੇ ਦੇਸ ਮਟਿਹਮ ਨੇਦੇ ਰ ਦੇ ਕੇਟਿਵਡ ਪਾ ਜ਼ੀ ਟਿਟੀਵ ਕੇਸ ਟਿਬੀਲਕੇਲ ਠੀ ਕੇ ਠੀ ਕੇ

ਹ ਅਤੀ ਬੀ ਤੀ ਟਿਦੇਨੇ ਉਸਦੇ ਕੇਟਿਵਡ ਜ ਚ ਲਈ ਟਿਲਆ ਸਪਾਲ ਨੇਗੇਟਿਟੀਵ ਆਇਆ ਹ ਅਤੀ ਕੇਲ ਟਿ ਰ ਇਕੇ ਵ ਰ

ਉਸਦੇ ਕੇਟਿਵਡ ਜ ਚ ਲਈ ਸਪਾਲ ਟਿਲਆ ਜ ਵਗੇ ਜਕੇਰ ਇਸ ਸਪਾਲ ਦੇ ਟਿਰਪਾਰਟੀ ਵ ਨੇਗੇਟਿਟੀਵ ਆਈ ਤੀ ਇਸ

ਟਿਵਅਕੇਤੀ ਨੇ ਹਸਪਾਤੀ ਲ ਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਟਿਦੇਤੀ ਜ ਵਗੇ ।

ਟਿਸਵਲ ਸਰਜਨੇ ਨੇ ਦੇਟਿਸਆ ਟਿਕੇ ਰ ਮਨੇਗੇਰ ਸਣ ਆ ਦੇ ਕੇਟਿਵਡ ਪਾ ਜ਼ੀ ਟਿਟੀਵ ਕੇਸ ਜ ਟਿਕੇ ਟਿਸਵਲ

ਹਸਪਾਤੀ ਲ ਅਬੀ ਲ ਟਿਵਚ ਦੇ ਖਲ ਹ ਦੇ ਕੇਰਨੇ ਸਬੀਧੀ ਕੇਰਵ ਏ ਦੇਨੇ ਟੀਸਟੀ ਨੇਗੇਟਿਟੀਵ ਆਏ ਹਨੇ ਅਤੀ ਜਲਦੇ ਹ

ਉਸ ਨੇ ਟਿਸਵਲ ਹਸਪਾਤੀ ਲ ਅਬੀ ਲ ਤੀ ਟਿਡਸਚ ਰਜ ਕੇਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਟਿਦੇਤੀ ਜ ਵਗੇ ।ਟਿਜ਼ੀਲ ਟਿਵਚ ਕੇਟਿਵਡ ਕੇਸ

ਬੀ ਰ ਜ ਣਕੇ ਰ ਟਿਦੇਦੇ ਉਨੇ ਦੇਟਿਸਆ ਟਿਕੇ ਹਣ ਤੀਕੇ ਕੇਰਨੇ ਜ ਚ ਲਈ ਦੇ ਟਿਜ਼ੀਲ ਦੇ 125 ਸਪਾਲ ਟਿਵਚ ਦੇ

ਪਾ ਜ਼ੀ ਟਿਟੀਵ ਅਤੀ 121 ਸਪਾਲ ਦੇ ਟਿਰਪਾਰਟੀ ਨੇਗੇਟਿਟੀਵ ਪਾ ਈ ਗੇਈ ਹ ਅਤੀ 02 ਦੇ ਟਿਰਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਬੀ ਕੇ ਹ।
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çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

ÁÅðÆÁé÷ ×ð°¾ê ÁÅø ÕÅñÇÜ÷ é¶ î¹¾Ö î¿åðÆ Õ¯Çòâ 

ðÅÔå ë¿â Çò¾Ú Çç¾å¶ ÇÂ¾Õ ñ¾Ö ð¹êÂ¶ 

ðÅÜê¹ðÅ/êÇàÁÅñÅ AB ÁêzËñ:  

  ÁÅðÆÁé÷ ×ð°¾ê ÁÅø ÕÅÇñÜ÷ é¶ Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ çÆ îÔ»îÅðÆ ç¶ éÅñ ñóé ç¶ 

ñÂÆ î°¾Ö î¿åðÆ Õ¯Çòâ ðÅÔå ë¿â Çò¾Ú ÇÂ¾Õ ñ¾Ö ð°êÂ¶ çÅ çÅé Çç¾åÅÍ ÁÅðÆÁé÷ ×ð°¾ê ç¶ 

Ú¶ÁðîËé âÅ. Á§ôÈ ÕàÅðÆÁÅ é¶ ÇÂ¾Õ ñ¾Ö ð¹êÂ¶ çÅ ÚËÕ êÇàÁÅñÅ ç¶ ÇâêàÆ ÕÇîôéð ôzÆ 

Õ°îÅð ÁÇîå ù Ã½ÇêÁ»Í 

  ÕàÅðÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÔÅñ»ÇÕ ê¿ÜÅì ç¶ ÕÅñ¶Ü ò¾â¶ ÁÅðÇæÕ Ã¿Õà çÅ ÃÅÔîäÅ Õð 

ðÔ¶ Ôé êz§åÈ Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ çÅ Ã§Õà ÇÂÃ å¯ ÇÜÁÅçÅ ×§íÆð ÔË Áå¶ ÇÂÃ ç°¾Ö çÆ ØóÆ Çò¾Ú 

ÁÃÆ ÃðÕÅð ç¶ éÅñ Ô»Í  ÕàÅðÆÁÅ é¶ Á¼×¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇâêàÆ ÕÇîôéð ôzÆ Õ°îÅð ÁÇîå çÆ 

êÇÔñ å¶ ÜñçÆ ÔÆ êÇàÁÅñ¶ Ç÷ñ¶ ç¶ ÕÅñÜ» çÆ ÇÂ¾Õ ìËáÕ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ ÇÜÃ Çò¾Ú Õð¯éÅ 

çÆ îÔ»îÅðÆ éÅñ ñóé ñÂÆ ÕÅñÜ ç¶ Ô¯Ãàñ» ù ÁÅÂÆÃ¯ñ¶ôé òÅðâ ç¶ ðÈê Çò¾Ú ÃæÅÇêå 

ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ ñ¯ó êËä å¶ ÇÂÔé» Ô¯Ãàñ» çÆ òðå¯ Õ¯ð¯éÅ Ã§ì§Çèå Õ¶Ã» ù ÁÅÂÆÃ¯ñ¶à Õðé 

ñÂÆ òÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÁÅðÆÁé÷ ×ð°¾ê ÁÅë ÕÅñÇÜ÷ ç¶ ÇÂ¿ÜéÆÁÇð¿×, îËé¶ÜîËà, 

ëÅðî¶ÃÆ, ñÅÁ, ÁË×ðÆÕñÚð, éðÇÃ¿×, ê¯ñÆàËÕÇéÕ, Á¶Ü°Õ¶ôé ÁÅÇç ÕÅñÜ» ç¶ àÆÇÚ¿× 

ÃàÅë é¶ îËé¶ÜîËà ç¶ éÅñ Çîñ Õ¶ Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ çÆ îÔ»îÅðÆ éÅñ ñóé ñÂÆ ÁÅêäÆ ÇÂ¾Õ 

Ççé çÆ ÃËñðÆ î°¾Ö î¿åðÆ Õ¯Çòâ ðÅÔå ë¿â Çò¾Ú Çç¾åÆÍ  

  ÃzÆ ÁÇîå Õ°îÅð é¶ ÁÅðÆÁé÷ ×ð°¾ê çÅ è¿éòÅç ÕÆåÅ Áå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ô¯ð Ã¿ÃæÅò» ù 

òÆ ÇÂÃ î°ôÇÕñ çÆ ØóÆ Çò¾Ú ò¾è å¯ ò¾è ÃÇÔï¯× ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ  
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जिरा रोक सॊऩकक  कामाकरम, ऩटिमारा 
सब्िी भॊडी भें ऩुलरस कलभकमों ऩय िानरेवा हभरा कयने वारे िानरेवा हथथमायों सटहत काफू  आई.िी. औ
रख औय एस.एस.ऩी. लसद्धू ने आप्रेशन का खदु ककमा नेततृ्व, ऩूया एहततमात ईस्तेभार कयत ेगुरू घय की भ
माकदा बी फहार यखी -

भटहरा सटहत 11 व्मजतत काफू, फड़ी भात्रा भें िानरेवा हथथमाय औय रगबग 39 राख रूऩमे नगदी फयाभद
-  आई.िी. औरख 

 

ऩटिमारा, 12 अप्रैर् 
ऩटिमारा ऩुलरस ने जिरा ऩुलरस प्रभुख स. भनदीऩ लसॊह लसद्ध ूके नेततृ्व भें ऩेशवेय ढॊग से ककमे सपर आप्रे
शन के फाद, सब्िी भॊडी भें ऩुलरस कलभकमों ऩय िानरेवा हभरा कय ऩटिमारा -
चीका योड ऩय जस्थत गाॉव फरफेड़ा भें गुरुद्वाया खखचड़ी साहफ के रयहामशी तवािकयों भें तिऩे हभरावयों को भु
ठबेड़ के फाद िानरेवा हथथमायों सटहत काफू कय लरमा है। इनभें 1 भटहरा सटहत 11 व्मजतत शालभर हैं। 
जिक्रमोग्म है कक आि सुफह रगबग 6 फिे महाॉ सनौय योड ऩय जस्थत सब्िी भॊडी भें कोयोनावामयस की व
िह से रगाए गए कर्फमूक के भदे्दनिय ऩुलरस की तयप से ड्मूिी दौयान सब्िी भॊडी भें बफना ऩास के दाखखर 

होन ेवारे व्मजततमों को योका गमा तो फैयीकेड तोड़ कय तनहॊगफान ेभें आए एक गाड़ी भें सवाय अनिान व्म
जततमों  ने ऩुलरस ऩािी ऩय नॊगी तरवायों से हभरा कय टदमा। हभरावयों ने ड्मूिी के यहे एएसआई हयिीत 

लसॊह का हाथ कराई से अरग कय टदमा िफकक भॊडी फोडक के 1 कभी सटहत ऩुलरस के कुि अन्म कभी बी ि
ख्भी हुए थे। 
इस साये आप्रेशन को सपरताऩूवकक भुकम्भर कयन ेके फाद फरफेड़ा भें प्रैस काॊफे्रस दौयान आई.िी. ऩटिमा
रा स. िततन्दय लसॊह औरख ने फतामा कक इन हभरावयों को काफू कयन ेके लरए एस.एस.ऩी. स. भनदीऩ 

लसॊह लसद्ध ूके नेततृ्व भें एस.ऩी. सीिी श्री वरुण शभाक, एस.ऩी. डी श्री हयभीत लसॊह हुन्दर, एस.ऩी. सुयऺा औय
 टै्रकपक स. ऩरववन्दय लसॊह चीभा की देख -येख भें िीभों ने तुयॊत कामकवाही कयत ेहुए इनका ऩीिा ककमा। 
स. औरख ने फतामा कक मह सबी हभरावय ऩटिमारा -
चीका योड ऩय जस्थत गाॉव फरफेड़ा भें गुरुद्वाया खखचड़ी साहफ के रयहामशी तवािकयों भें तिऩ गए, जिसके चर
ते ऩुलरस औय एस.ओ.िी. के कभाॊडो न ेइस स्थान की भमाकदा भें बफना कोई ववघ्न डारे इसकी घेयाफन्दी क
य री। इस भौके ऩुलरस की हौसरा अपिाई कयन ेके लरए ए.डी.ऩी एस.ओ.िी. याकेश चॊद्र औय डडप्िी कलभ
श्नय कुभाय अलभत बी भौके ऩय ऩहुॊच गए। 
एस.एस.ऩी स. लसद्धू ने फतामा कक इन व्मजततमों ने ऩुलरस को धभकी दी थी कक मटद उन्हें हाथ डारा तो फहु
त धभाके होंगे। इन्होंन ेगुरुद्वाया साहफ के रॊगय भें भौिूद गैस लसरॊडयों को आग राने के लरए प्रमोग आने
 वारे औय ऩेट्रोर फभ तैमाय कय धभाके कयने की मोिना तैमाय कय री औय साथ ही ऩास के खेतों भें खड़ी 
गेहूॉ की पसर को आग रगाने की ऩूयी तैमायी कय री थी। ऩयॊत ुहवा का रुख  गुरूद्वाये की ओय था औय इसी
 दौयान ऩुलरस न ेफहुत ही ऩेशवेय ढॊग से अऩनी कामकवाही अभर भें रात ेहुए इन्हें काफू कय लरमा। 



ऩुलरस की तयप से ककए गए इस आप्रेशन भें भुठबेड़ फाद काफू ककए गए हभरावयों भें डयेा प्रभुख 50 सार 

के फरववन्दय लसॊह ऩुत्र बाग लसॊह तनवासी कयहारी, तनबकम लसॊह (गोरी से िख्भी), 
50 सार फॊत लसॊह कारा ऩुत्र अिैफ लसॊह, 22 सारा िगभीत लसॊह ऩुत्र फरववन्दय तनवासी अभयगढ़, 

24 सारा गुयदीऩ लसॊह ऩुत्र यौशन रार तनवासी िैन भोहल्रा सभाना, नन्ना, 
75 सारा िॊगीय लसॊह ऩुत्र प्रीतभ लसॊह तनवासी प्रताऩगढ़, 

29 सारा भतनन्दय लसॊह ऩुत्र िगताय लसॊह तनवासी भहभूदऩुय, 

55 सारा मशवॊत लसॊह ऩुत्र लबन्दय लसॊह तनवासी चभारू, दशकन लसॊह ऩुत्र दरीऩ लसॊह तनवासी धीरू की भाियी
, 25 सारा सुखप्रीत कौय ऩत्नी िगभीत लसॊह तनवासी डयेा खखचड़ी साहफ शालभर हैं। 
स. लसद्ध ूने फतामा कक इनके ववरुद्ध थाना ऩलसमाना ववरुद्ध एप.आई.आय. नॊफय 45 तायीख 12 अप्रैर 2020, 

आई.ऩी.सी. की धायाएॊ 188, 307, 353, 186, 269, 270, 148, 

149, डडिास्िय भैनेिभेंि एति 2005 की धायाएॊ 51 (ए)(फी), 54, एतसप्रोलसव एति की धाया 3, 

4, म.ूए.ऩी.ए. एति 1967 की धाया 13, 16, 18, 20 औय आभकस एति की धाया 25, 54, 

59 के अॊतगकत भाभरा दिक कय लरमा गमा है। एस.एस.ऩी. ने फतामा कक सब्िी भॊडी भें ऩुलरस ऩािी ऩय हभ
रा कयन ेसॊफॊधी िगहों सदय ऩटिमारा भें एप.आई.आय. नॊफय 70 तायीख 12 अप्रैर 2020 आई.ऩी.सी. की 
धायाएॊ 307, 323, 324, 326, 353, 186, 332, 335, 148, 

188 औय डडिास्िय भैनेिभेंि एति 2005 की धाया 51 के अॊतगकत भाभरा दिक ककमा गमा है 

आई.िी. स. औरख ने फतामा कक आई.िी. औरख औय एस.एस.ऩी. स. भनदीऩ लसॊह लसद्ध ूने ऩूये एहततमा
त का इस्तेभार कयत ेहुए गुरू घय की भमाकदा औय श्री गुरु ग्रॊथ साहफ के सत्काय के भदे्दनिय निदीकी अ
कार अकैडभी की इभायत के ऩय चढ़कय ऩहरे स्ऩीकय से अनाऊॊ सभैंि कयके अऩीर की, कक ऩुलरस को सह
मोग टदमा िामे। इसके अरावा ऩुलरस ने गाॉव की ऩॊचामत औय अन्म प्रततजठठत रोगों को बी साथ लरमा 
जिससे बफना ककसी खनू खयाफे के कानून को अऩने हाथ भें रेन ेवारों को काफू ककमा िा सके ऩयॊत ुइन व्म
जततमों ने ककसी की बी न सुनी। 
स. औरख ने फतामा कक डयेे के प्रभुख फरववन्दय लसॊह ने एस.एस.ऩी. सटहत अन्म  ऩुलरस अथधकारयमों के 

साथ गारी गरौच कयके धभकी दी कक मटद कोई उनके निदीक आमा तो फहुत धभाके होंगे औय सफ को 
िान स ेभाय टदमा िामेगा। स. औरख ने फतामा कक इसी सभम गुरुद्वाया साहफ के रयहामशी तवािकयों भें अॊ
दय से एक पामय की आवाि आई औय चीखें सुनाई देने रगी तो ऩुलरस न ेफहुत ही सभझदायी औय ऩेशवेय 

ढॊग से कामकवाही की जिससे गुरुद्वाया साहफ भें श्री गुरु ग्रॊथ साहफ का सत्काय फहार यहे औय भमाकदा की बी
 उल्रॊघन ना हो। 
आई.िी. औरख औय एस.एस.ऩी. स. भनदीऩ लसॊह लसद्धू ने इस सभूच ेआप्रेशन का खदु नेततृ्व ककमा ऩयॊतु 
इन व्मजततमों ने ऩुलरस ऩय बी तरवायों औय नेिे से हभरा कय टदमा जिसकी विह से एस.एस.ऩी. स. लस
द्ध ूके हाथ ऩय बी चोि रगी औय उनके एक तनिी सुयऺा गाडक को बी चोिें  रगने सटहत कुि अन्म  ऩुलरस 

भुराजिभ बी िख्भी हुए हैं। िफकक थगयर्फताय ककए गए व्मजततमों भें से एक के िो गोरी रगी है, उसके फाये



 बी िाॊच की िा यही है कक मह गोरी हभरावायों की तयप से चराई गई थी। 
इसी दौयान एस.एस.ऩी. स. भनदीऩ लसॊह लसद्ध ूने फतामा कक ऩुलरस न ेलशयोभणी गुरुद्वाया प्रफॊधक सलभतत 

के स्थानीम प्रतततनथधमों को फुरा कय श्री गुरु ग्रॊथ साहफ के चर यहे अखॊड ऩाठ की भमाकदा फहार यखी औय 

दधुारू ऩशुओॊ औय घोड़ों की देखबार का जिम्भा गाॉव की ऩॊचामत को सौंऩा है। उन्होंने फतामा कक इस दौया
न चराए गए तराशी अलबमान भें एक एमय गन, 

1 वऩस्तौर देसी 32 फोय, तीन िीववत कायतूस औय एक खारी, 1 वऩस्तौर 12 फोय, 

4 िीववत औय दो खारी कायतूस, औय एक 9 एभएभ की वऩस्तौर औय 3 कायतूस िीववत, दो खोर खारी, 
बी फयाभद  हुए है। इस के अरावा 10 तरवायें औय 4 खॊड,े दो रोहे की याडें, 4 धायी भॊडासा, 1 तीय कभान, 

4 बारे, 4 भुखी बारा, 1 रोहे का सुॊफा, 2 ऩेट्रोर फभ 10 डडब्फी भाथचस, सॊटदग्ध केलभकर की 38 फोतरों, 
8 गैस लसरॊडय, रगबग 39 राख रुऩए  नगदी, 
1 इलसिू भाकाक गाड़ी सटहत बाॊग की साढ़े 6 फोरयमाॉ बी लभरी हैं। 
एस.एस.ऩी. स. भनदीऩ लसॊह लसद्धू ने फतामा कक सब्िी भॊडी भें ऩुुुलरस ऩािी ऩय हभरे भें थाना सदय ऩटि
मारा के एस.एच.ओ. इॊस्ऩेतिय बफतकय लसॊह की फािू, िाॊग औय ऩीठ ऩय िख्भ हैं, ए.एस.आई. हयिीत लसॊ
ह का हाथ कराई से अरग हुआ है, जिसे ऩी.िी.आई. इराि के लरए दाखखर कयवामा गमा है। ए.एस.आई. 

याि लसॊह की  िाॊग ऩय िानरेवा हथथमाय से चोि रगी है, ए.एस.आई. यघफीय लसॊह के शयीय ऩय अरग -

अरग स्थानों ऩय चोि रगन ेसे वो घामर हैं िफकक भाकेि सलभतत ऩटिमारा के आतशन रयकाडकय मादवव
न्दय लसॊह के बी कुि चोिें  रगी हैं। 
स. भनदीऩ लसॊह लसद्धू न ेकहा कक ऩटिमारा ऩुलरस कोयोनावामस को पैरन ेसे योकने के लरए रगाए गए क
र्फमूक रगन ेके शुरू से ही फहुत एहततमात ईस्तेभार कयते हुए रोगों की सेवा औय सुयऺा भें िुिी हुई है ऩयॊत ु

ऐसे गुॊडा तत्वों को उनकी सख्त चतेावनी है कक ऩुलरस िहाॉ रोगों की भदद कयना िानती है, वहीॊ ऐसे असा
भाजिक तत्वों ववरुद्ध सख्त कामकवाही कयना बी िानती है। उन्होंने रोगों से अऩीर की है कक वे अऩने घयों 
भें ही यह कय ऩुलरस का साथ दें जिससे कानून की ककसी बी तयह उल्रॊघन ना हो। 

 


