ਜ਼ਿਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ-ਿਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਜ਼ਥਤੀ ਭੂੰ ਗ ਿਰਨ ਦੀ ਨਸੀਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਜਾਜਤ : ਜ਼ਿਟੀ
ਿਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ੋ ਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਈ ਪੁਲ ਅਤ ਲਵ ਪਰਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਲਸਯੋਗ ਦਣ ਅਤ ਅਫ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ
ੁਚਤ ਰਲਸਣ
ਅਮਨ-ਿਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਜ਼ਥਤੀ ਬਣਾ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆੀ ਭਾਈਚਾਰਿ ਾਂਝ ਨੂੰ ਮਿਬਤ ਿਰਨ ਈ ਜ਼ਿਟੀ ਿਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਅਤੇ ੱ.ੱ.ੀ. ਨੇ ਿੀਤੀ ਅਜ਼ਧਿਾਰੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਜ਼ਟੂੰ ਗ
ਤਰਨਤਾਰਨ, 23 ਅਗਤ :
ਿੇਰਾ ਿੱ ਚਾ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਮਿੱ ਖੀ ਦੇ ਿੇ ਬੂੰ ਧੀ 25 ਅਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾੇ ਫ਼ੈੇ ਨੂੰ ਮਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਜ਼ਦਆਂ
ਜ਼ਿਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਅਮਨ ਿਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਜ਼ਥਤੀ ਬਣਾ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆੀ ਭਾਈਚਾਰਿ ਾਂਝ ਨੂੰ ਮਿਬਤ ਿਰਨ ੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਅਿੱ ਜ
ਜ਼ਿਟੀ ਿਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੀ ਰਦੀ ਿਮਾਰ ਿੱ ਭਰਵਾ ਅਤੇ ੱ.ੱ.ੀ. ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੂੰ ਘ ਮਾਨ ਵਿੱ ੋਂ
ਜ਼ਵ ਅਤੇ ਜ਼ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਿਾਰੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਜ਼ਟੂੰ ਗ ਿੀਤੀ ਗਈ। ਇ ਮਿੇ ’ਤੇ ਵਧੀਿ ਜ਼ਿਟੀ
ਿਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰ) ਰੀ ੂੰ ਦੀ ਜ਼ਰਸ਼ੀ, ੱ.ਿੀ.ੱਮ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਿਾ. ਅਮਨਦੀ ਿ ਰ, ੱ.ਿੀ.ੱਮ. ਿੱ ਟੀ ਰੀ
ਜ਼ਰੂੰ ਦਰ ਜ਼ੂੰ ਘ, ਜ਼ਵ ਰਜਨ ਿਾ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜ਼ੂੰ ਘ, ੱ.ੀ. (ਿੀ) ਜ਼ਤਿ ਰਾਜ, ਿੀ.ੱ.ੀ. ਜ਼ਆਰਾ ਜ਼ੂੰ ਘ,
ਿੀ.ੱ.ੀ. ਤਾ ਜ਼ੂੰ ਘ, ਿੀ.ੱ.ੀ. ਸਣ ਜ਼ੂੰ ਘ, ਿੀ.ੱ.ੀ. ੱ.ੱ. ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਾਵਾ ਸਰ ਅਜ਼ਧਿਾਰੀ ਵੀ
ਸਾਿਰ ਨ।

ਮੀਜ਼ਟੂੰ ਗ ਨੂੰ ੂੰ ਬਧਨ ਿਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਟੀ ਿਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰੀ ਰਦੀ ਿਮਾਰ ਿੱ ਭਰਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਅਮਨ
ਿਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਜ਼ਥਤੀ, ਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਵ ਰਸ਼ਾਨ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਤਾਮੇ,  ੜ ਅਨਾਰ ਮੈਜ਼ਜਟਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਯਿਤੀ, ਧਾਰਾ
144 ਾਗ ਿਰਨ ਮੇਤ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਜ਼ਸਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਿੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਸਾ ਜ਼ਿ ਜ਼ਿਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਿਾਨੂੰ ਨ
ਦੀ ਜ਼ਥਤੀ ਬਣਾ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਈ ਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਵ ਰਸ਼ਾਨ ਵਿੱ ੋਂ ਖ਼ਤਾ ਰਬੂੰਧ ਿੀਤੇ ਗ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ
ਜ਼ਿੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ ਿਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਜ਼ਥਤੀ ਭੂੰ ਗ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਨਸੀਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਹੇ ਦੇ ਾਰੇ ਜ਼ਵ ਤੇ

ਜ਼ ਅਜ਼ਧਿਾਰੀ ਆਣੇ-ਆਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਅਮਨ ਿਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਜ਼ਥਤੀ ਬੂੰ ਧੀ ਰਿਾਨਾ ਮੀਜ਼ਟੂੰ ਗ ਿਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ ਈ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨਗੇ। ਮੀਜ਼ਟੂੰ ਗ ਦਰਾਨ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ੱ.ਿੀ.ੱਮ. ਨੂੰ ਸਦਾਇਤ ਿੀਤੀ
ਜ਼ਿ 24 ਅਗਤ ਨੂੰ ਬ ਿਵੀਿਨ ਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆ ੀ ਿਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਜ਼ਟੂੰ ਗ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ  ਿਾਂ
ਨੂੰ ਅੀ ਿੀਤੀ ਜ਼ਿ ਉਸ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਈ ਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਵ ਰਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰਾ ਜ਼ਸਯਗ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਅਫ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤ ਰਜ਼ਸਣ। ਜ਼ਿਟੀ ਿਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਸਾ ਜ਼ਿ 25 ਅਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਾਰੇ ਗੂੰ ਨ ਸਾੳੂ ਬੂੰ ਦ
ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਗ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਸਾ ਜ਼ਿਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨਦੀ ਸਦਦਅੂੰ ਦਰ ਜ਼ਿੇ ਵੀ ਜ਼ਵਅਿਤੀ ਵਿੱ ੋਂ ਜ਼ਿੇ
ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਅਾ ਨਾ ੈ ਿੇ ਚਿੱ ਣ ’ਤੇ ਮਿੂੰ ਮ ਾਬੂੰ ਦੀ ਗਾਈ ਗਈ ਸੈ।
ਇ ਦਰਾਨ ੱ.ੱ.ੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੂੰ ਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ ਅਜ਼ਧਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਸਾ ਜ਼ਿ ਉਸ ਜ਼ਵ
ਰਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਆਣੇ-ਆਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ  ੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਊਟੀ
ਮੈਜ਼ਜਟਰੇਟਾਂ ਨਾ ਤਾਮੇ ਰਿੱ ਖਣ ਤਾਂ ਜ ਸਰ ਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਟਾਿਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਸਾ ਜ਼ਿ ਜ਼ ਰਸ਼ਾਨ
ਆਮ  ਿਾਂ ਨਾ ਤਾਮੇ ਰਿੱ ਖ ਿੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਆੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਈ ਿੂੰ ਮ ਿਰੇ।
ਮੀਜ਼ਟੂੰ ਗ ਦਰਾਨ ਜ਼ਿਟੀ ਿਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ੱ.ੱ.ੀ. ਨੇ ਆਮ  ਿਾਂ ਨੂੰ ਅੀ ਿੀਤੀ ਜ਼ਿ ਉਸ ਮਜਦਾ ਸਾਾਤ
ਜ਼ਵਚ ਅਮਨ ਿਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਜ਼ਥਤੀ ਅਤੇ ਆੀ ਭਾਈਚਾਰਿ ਾਂਝ ਦੀ ਮਿਬਤੀ ਈ ਜ਼ਸਯਗ ਦੇਣ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਸਾ ਜ਼ਿ
ਉਸ ਸ਼ ਮੀਿੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ਿੱ ਜਾਂ ਮੈਿ ਜ਼ਜ ਨਾ ਅਮਨ ਤੇ ਿਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਵਗੜਨ ਦਾ
ਿਰ ਸਵੇ, ਬੂੰ ਧੀ ਘਖ ਿਰਨ ਈ ਜ਼ਵ ਤੇ ਜ਼ ਰਸ਼ਾਨ ਨਾ ਤਾਮੇ ਰਿੱ ਖਣ ਤਾਂ ਜ ਅਫ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾ ੈਦਾ
ਸਣ ਵਾੀ ਜ਼ਿੇ ਵੀ ਅਣਖਾਂਵੀ ਜ਼ਥਤੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਿੇ।
---------------------------------

