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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 18 ਅਪਮੈਲ (

ਈ ਕੋਵਵਡ ਹੈ ਪ ਾਈਨ ਨੰਬਰਾ

ੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ

)-

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਮਹੱ ਤਵ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾ
ਸਬੰ ਧੀ ਮੁੱ ਜ਼ਦਿਆ ਦੇ ਸਮੇ ਜ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜਲਦ ਜ਼ਨਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ -ਫਮੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾ ਦੀ
ਇੱ ਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਿਆ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢੱ ਲੋ ਨੇ
ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੱ ਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮੁੱ ਦੇ ਜਾ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ 112 ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੀਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਇਸ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਕਾਉਸਜ਼ਲੰਗ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਜ਼ਵਧਾਵਾ ਮੁਹੱਈਿ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਜਨਰਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1905 ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਿ ਜ਼ਗਿ ਹੈ
ਜ਼ਜਸਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋ ਕ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋ ਦੀਿਆ ਵਸਤਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜੀਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ

ਆ ੂਲੈਸ ਸੇਵਾ ਲਈ 108 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਬ

ਸ. ਜ਼ਢੱ ਲੋ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਲੋ ਕਾ ਲਈ ਟੈਲੀ -ਕਾਨਫਰੰ ਜ਼ਸੰ ਗ ਰਾਹੀ ਸੀਨੀਅਰ
ਡਾਕਟਰਾ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱ ਜ਼ਸਿਵਾ ਸਬੰ ਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800 180 4104 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਹਤਰ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾ ਪਮਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਜ਼ਦਿਆ ਸ .
ਜ਼ਢੱ ਲੋ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਸਬੰ ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਇਕਜੁੱ ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਤਿਰ ਹਨ। ਉਨਾ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖਣ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਾਰੀਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਿਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾ ਹੈ , ਜਦੋ ਅਸੀ
ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਿਪਣੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਸਰੁੱ ਜ਼ਖਿ ਜ਼ਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾ।
==========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ-ਮੰ ਡੀ ਅਫਸਰ
-ਪਾਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਏ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 18 ਅਪਮੈਲ ( )-ਕੋਜ਼ਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਵਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ
ਮੰ ਿਡੀ ਬੋਰਿਡ ਵੱ ਲੋ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਜ਼ਕਸਾਨਨ ਨੂੰ ਮੰ ਿਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਆਵੇਗੀ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਮੰ ਿਡੀ ਅਫਸਰ ਸਮੀ ਜਸਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰ ਿਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਭੀੜ -ਭੜੱ ਕਾ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਇਸ ਵਾਰ 55 ਮੰ ਿਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 9 ਸ਼ੈਲਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰ ਿਡੀ ਵਜੋ
ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਨ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਨ ਮੰ ਿਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫੌਰੀ
ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱ ਲੋ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਜ਼ਕਸਾਨਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਨ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸੇ ਐਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਜਨ ਬੰ ਜ਼ਦਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ । ਉਨਨ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਨ ਨੂੰ ਮੰ ਿਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ
ਫਸਲ ਜ਼ਲਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਐਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਏ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ
ਕੀਤੀ। ਉਨਨ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰ ਿਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋ ਵੱ ਧ ਤਰਜੀਹ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ
ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਉਪਾਵਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ
ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਕਸਾਨਨ ਲਈ ਮੰ ਿਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਉਪਾਵਨ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਕਦਮਨ ਦਾ ਜ਼ਜ਼ਕਰ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਸਮੀ
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰ ਿਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਨ ਦੇ ਹੱ ਥਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤਨ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਨ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਈ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ
ਸਕੇ। ਉਨਨ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱ ਖ ਯਾਰਿਡ ਅਤੇ ਸਬ-ਯਾਰਿਡ ਜ਼ਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕੀਆਂ ਵਾਲੇ
ਵਾਸ਼-ਬੇਸਣ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਨ ਵਾਸ-ਬੇਸਣਨ ਦੇ ਪੈਰਨ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਦੀ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨਨ
ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰ ਿਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਸੋਿਡੀਅਮ
ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
=======
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾ

ਤਤ  ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵਤਗੀ-ਪੁਲਲਿਸ ਕਲ ਮਸ਼ਨਰ

 ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾ ਣ ਵਾਲਲਿਿਆ ਦਤ ਕੱ ਟਤ ਜਾਣਗਤ ਚਲਿਾਨ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 18 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋ ਪੰ ਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਤੋ ਬਚਾਾਣ鰀 ਲਈਾ
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਣਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਣ鰀ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ , ਤਾ ਜ਼ਕ ਵਾਇਰਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਰਸ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਣ鰀 ਲਈਾ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਜ਼ਲਸ ਹਰ ਥਾ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਜਸ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ
ਪਾਣ鰀 ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਣਸ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੱ ਜ਼ਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਣਕਤ ਸਬਦਾ ਦਾ ਪਮਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਪੁਜ਼ਲਸ
ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ ਿਾ. ਸੁਖਚਾੈਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਗੱ ਲ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨ ਵੀ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਨੇ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਜ਼ਵਚਾ
ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਿਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੂੰ
ਜ਼ਕਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਰਨਾ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਣਲੰਘ鰀ਾ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਖਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱ ਟੇ
ਜਾ鰀।
ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱ ਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਇਰਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲ鰀 ਤੋ ਰੋਕ鰀 ਲਈਾ ਕੋਈਾ ਵੀ
ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਘਰ ਤੋ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ鰀 ਲੱਜ਼ਗਆ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਰਨਾ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਜ਼ਵੱ ਚਾ ਕੋਈਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਣਨਾ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਨਰਦੇਿਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹਹੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾ
ਣਤੇ ਜ਼ਬਨਾ ਮਾਸਕ (ਚਾਾਹੇ ਘਰ ਬ鰀ਾਇਰਆ ਹੋਵੇ ਜਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ) ਤੋ ਜ਼ਬਨਾ ਦੇਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇ , ਣਸ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੀ ਧਾਰਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲਾਨ ਕੱ ਜ਼ਟਆ ਜਾਵੇ। ਣਨਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹ鰀ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ
ਪਾਲ鰀ਾ ਯਕੀਨੀ ਬ鰀ਾਣ鰀 ਲਈਾ ਜ਼ਕਹਾ ਹੈ। ਿਾ. ਜ਼ਗੱ ਲ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਣਕਤ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਫਲਹਾਲ ਕੋਈਾ ਇਰਲਾਜ
ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀ ਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾ , ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਆਪਾ ਸਾਰੇ ਆਪ鰀ੀ ਤੇ
ਆਪ鰀ੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਦੱ ਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ鰀ੀ ਰੋਜ਼ -ਮਰਾ ਦੀ
ਜ਼ਜੰ ਦਗੀ ਜ਼ਵਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ।
=======
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਹੁਣ ਕੰ ਬਾਇਨਾ

ਸਵੇ 7 ਸਜਵ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਸਜਵ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲ

ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 18 ਅਪਮੈਲ (

ਕਣਗੀਆਂ

)-

ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਜ਼ਵਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰ ਦ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ,
ਕੰ ਬਾਇਨ, ਰੀਪਰ, ਆਜ਼ਦ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ , ਨੂੰ ਜ਼ਜਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਤੋ ਬਿਾਅ ਲਈਾ ਲਗਾਾʈ ਗਾʈ
ਕਰਜ਼ਫਿਊ ਤੋ ਜ਼ਢੱ ਲ ਦੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੋਈਾ ਹੈ । ਪਜ਼ਹਲਾ ਉਨਾ ਵੱ ਲੋ ਕੰ ਬਾਇਨ ਿਲਾਉਣ ਲਈਾ ਸਮਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋ 7 ਵਜੇ
ਤੱ ਕ ਦਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਾਆ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋʈ ਇਹ ਸਮਾ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 8
ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਦਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਾਆ ਹੈ । ਜ਼ਜਲਾ ਖੇਤੀ ਅਜ਼ਨਕਾਰੀ ਸ. ਹਜ਼ਰੰ ਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਜ਼ਵਭਾਗਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸ. ਕਾਹਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪੰ ਨੂੰ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਾਈਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੇ ਜ਼ਵਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ
ਗਾਈਾ ਹੈ, ਤਾ ਜੋ ਜ਼ਕਸਾਨ ਸਿੱ ਕੀ ਕਣਕ ਹੀ ਕੱ ਟਣ, ਜ਼ਜਸ ਨੂੰ ਮੰ ਿੀ ਜ਼ਵਿ ਵੇਿਣ ਲਈਾ ਕੋਈਾ ਮਿਜ਼ਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾ ਮੰ ਿੀ ਜ਼ਵਿ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ।
==========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਬੈਂਕ ਆਫ  ਇੰਡੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ੀੀ  缱ੋ ੜਵਤੰ ਦਾਂ ਦੀ  ਸਹਾਇਇੀਇ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 18 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਕੋਜ਼ਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਬਚਾਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਲਗਾਾਏ ਗਾਏ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੌਰਰਾਊ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਿੜਊ ਲਈ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਾਲ-ਊਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਊ। ਅੱ ਜ
ਬੈਂਕ ਆਿ ਇੰ ਿਡੀਆ ਦੇ ਜੋਊਲ ਦਿਤਰ ਊੇ 50 ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਊੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਰਾਸ਼ਊ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕੱ ਟਾਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ।
ਮੈਊੇਜਰ ਰਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਊੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੈਂਕ ਵੱ ਲੋਂ ਅੱ ਜ 50 ਜ਼ਕੱ ਟ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚਾ ਆਟਾ , ਚਾੌਰਲ, ਖੰ ਿਡ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ,
ਚਾਾਹ ਪੱ ਤੀ, ਲੂਣ, ਜ਼ਬਸਕੁਟ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਸੀ, ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਸਮੀ ਪਮਵੀਊ ਜ਼ਛੱ ਬਰ ਊੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ , ਜੋ
ਜ਼ਕ ਇਊਾਂ ਊੂੰ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਾਉਣਗਾੇ । ਇਸ ਮੌਰਕੇ ਜੋਊਲ ਮੈਊੇਜਰ ਸਮੀ ਵਾਸੂਦੇਵ, ਜ਼ਿਡਪਟੀ ਜੋਊਲ
ਮੈਊੇਜਰ ਸਮੀ ਕੇਵਲ ਗਾਰਗਾ ਅਤੇ ਮੈਊੇਜਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਵਭਾਗਾ ਸਮੀ ਮੁਕਸ਼
ੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਊ।
ਕੈਪਸ਼ਊ :
ਬੈਂਕ ਆਿ ਇੰ ਿਡੀਆ ਦੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਊ ਜ਼ਕੱ ਟਾਂ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਸਮੀ ਪਮਵੀਊ ਜ਼ਛੱ ਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
=========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਹੁਸ਼ਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਹਰਸ਼ਜੰ ਦਰ ਸ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਸ਼ਜੱ ਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ਵਰੁੱ ਧ ਜੰ ਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਸ਼ਮਲੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤੇ ਪ੍ਗਗਾਾ ਸੰ ਤਸ਼ਿੁਗੀ
ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਿੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾ
ਅੰ ਮਮਤਸਰ, 18 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਹੁਜ਼ਸ਼ਿਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਪੈਂਰਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ , ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 65 ਸਾਲ ਹੈ, ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੁਰੱਧ
ਜੰ ਗ ਜ਼ਜੱ ਤ ਲਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 16 ਜ਼ਦਨਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱ ਜ ਗੁਰਤ鰀 ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਜ਼ਮਲਣ
ਮਗਰੋਂ ਿਪਣੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਨਤ鰀ੰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਵਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਸ. ਹਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਮੈ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਪਮਭਜ਼ਵਤ ਮਰੀਜ਼ਿ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱ ਝ ਜ਼ਦਨਾ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ਤ鰀 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਲੱਛਣ ਮਜ਼ਹਸਤ鰀ਸ ਹੋਏ , ਜ਼ਜਸ ਉਤੇ
ਮੈ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਜ਼ਸ਼ਿਰਪੁਰ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ , ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ਤ鰀 ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਅਤੇ 2
ਅਪਮੈਲ ਨਤ鰀ੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੁਰਤ鰀 ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇੱ ਂੇ ਡਾਕਟਰਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਸ. ਹਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੈ ਡਾਕਟਰਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਜ਼ਖਿ ਅਤੇ ਜ਼ਜੰ ਦਗੀ
ਪਮਤੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀ ਛੱ ਜ਼ਡਿ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇੱ ਂੇ ਪਜ਼ਹਲੇ 2 ਕੁ ਜ਼ਦਨ ਮੈਨੰ ਤ鰀 ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮਜ਼ਹਸਤ鰀ਸ ਹੋਈ ਸੀ , ਪਰ
ਡਾਕਟਰਾ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਸਦਕਾ ਮੈ ਜ਼ਸਹਤਯਾਬ ਹੋਇਿ ਹਾ । ਉਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਤੇ ਜ਼ਮਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ
ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇੰ ਨਾ ਸਾਜ਼ਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੈ ਮੁੜ ਘਰ ਨਤ鰀ੰ ਚੱ ਜ਼ਲਿ ਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ
ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ ਸਮੀਮਤੀ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ 15 ਜ਼ਦਨ ਬਾਅਦ 17 ਅਪਮੈਲ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰ 18 ਅਪਮੈਲ ਨਤ鰀ੰ ਇੰ ਨਾ
ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਿ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਿਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰ ਨਾ ਨਤ鰀ੰ ਅੱ ਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਿ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾ ਨਤ鰀ੰ ਫੋਨ ਉਤੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀਿਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਮਬੰਧਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲਈ , ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਉਤਰ ਜ਼ਵਚ
ਸ. ਹਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਮੈਨੰ ਤ鰀 ਇੱ ਂੇ ਕੋਈ ਸਮੱ ਜ਼ਸਿ ਨਹੀ ਿਈ ਅਤੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਿ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਮਲੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ ਸਮੀਮਤੀ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ , ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਟ ਡਾ. ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਚਤਰਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾ ਨੇ ਫੁੱ ਲਾ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲ •ਾਾ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢੱ ਲੋਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਿਰ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਪੈਕ ਦੇ ਕੇ ਸ. ਹਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਤ鰀ੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਿ , ਤਾ ਜੋ ਉਹ ਿਪਣੇ ਇਲਾਕੇ
ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱ ਂ ਸਾਫ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਅੱ ਗੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ।
ਕੈਪਸ਼ਨ

-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਫੁੱ ਲ ਦੇ ਕੇ ਸ. ਹਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਤ鰀ੰ ਗੁਰਤ鰀 ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ
ਘਰ ਨਤ鰀ੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਮਹਹਿਲਾ ਕਹਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਪਨਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਾਾ ਕੇ ਹਦਵਾਇਆ ਹਵਆਹਿੁਤਾ ਨੂੰ ਇਨਨਾਇ
ਰੁਹਲਨ ਨੂੰ ਕੇਨ ਦੀ ਾਾਚ ਕਪਨ ਲਈ ਹਦੱ ਤਾ 5 ਹਦਨਾ ਦਾ ਨਮਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 18 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਸਰਹੱ ਦੀ ਖੇਤਰ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਬੋਲੀਆ ਤੋ ਆਏ ਇਕ ਫੋਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਹਲਾ ਦੀ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਉਤੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਰਾਜ ਮਜ਼ਹਲਾ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਪੁਜ਼ਲਸ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪੁੱ ਜੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ
ਮਜ਼ਹਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਦਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸੁਹਰੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਵੱ ਲੋ ਖੋਹੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਬੱ ਚੇ ਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਸਮੀਮਤੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਹਲਾ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੇਰੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਬੱ ਚੇ ਸੁਹਰੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਘਰੋ ਕੱ ਢ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਆਈ. ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਜ ਸਮੀ ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਪਰਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲ •ਾਾ
ਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜ਼ਵਕਰਮ ਦੁੱ ਗਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾ ਨੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਰੈਕ ਦੇ ਇਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ
ਲਗਾਈ ਤੇ ਅੱ ਜ ਸਵੇਰੇ ਮਜ਼ਹਲਾ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੁਜ਼ਲਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪੁੱ ਜੇ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾ ਪੀੜਤ
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਹਰੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋ ਜ਼ਬਆਨ ਸੁਣੇ , ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਸੁਹਰੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਾਣੀ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਦਾ
ਝਗੜਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਲਾ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱ ਚਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ। ਸਮੀਮਤੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਿਰੀ
ਜ਼ਵਚ ਦੋਵੇ ਬੱ ਚੇ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਹਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਚ ਲਈ 5 ਜ਼ਦਨ ਦਾ ਸਮਾ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹਦਾਇਤ
ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਵਰੁੱ ਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਬੋਲੀਆ ਜ਼ਵਖੇ ਪੁੱ ਜੇ ਮਜ਼ਹਲਾ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ।
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