çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, ëÅÇ÷ñÕÅ
Õ¯Çòâ î¾ç¶éÜð B@ Ü¹ñÅÂÆ å¾Õ ñÂÆ ñÅ×± ì§çÃ»
ç¶ Ô¹Õî Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàz¶à é¶ ÕÆå¶ ÜÅðÆ
ëÅÇ÷ñÕÅ, AB Ü¹ñÅÂÆ,
Õ¯Çòâ ç¶ î¾ç¶éÜð Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàz¶à Ã: ÁðÇò§ç êÅñ
ÇÃ§Ø Ã§è± é¶ AB å¯º B@ Ü¹ñÅÂÆ B@BA å¾Õ ñÂÆ Õ¯Çòâ
ì§ÇçôÅ Ãì§èÆ Ô¹Õî ÜÅðÆ ÕÆå¶ ÔéÍ
ÜÅðÆ Ô¹Õî» Áé¹ÃÅð Á§çð A@@ å¯º ò¾è Áå¶ ìÅÔð
B@@ å¯º ò¾è ÇòÁÕåÆÁ» çÅ ÇÂ¾Õá Õðé çÆ îéÅÔÆ ðÔ¶×ÆÍ ÃÕ±ñ ÔÅñ¶ ì§ç ðÇÔä×¶Í ÕÅñÜ, Õ¯ÇÚ§×
ÃËºàð Áå¶ À¹Ú¶ðÆ ÇÃ¾ÇÖÁÅ éÅñ Ãì§èå ÇÃ¾Öä Ã§ÃæÅé ÇÂÃ ôðå å¶ Ö¯ñä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ Çç¾åÆ ×ÂÆ þ ÇÕ
À¹é·» ò¾ñ¯º ÃðàÆÇëÕ¶à ç¶äÅ êò¶×Å ÇÕ ÃÅð¶ àÆÇÚ§×, éÅé àÆÇÚ§× ÃàÅë Áå¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é¶ Ø¾à¯ Ø¾à¯
B Ôëå¶ êÇÔñ» Õ¯Çòâ òËÕÇÃé çÅ Ø¾à¯ Ø¾à ÇÂÕ àÆÕÅ ñ×òÅ ÇñÁÅ þÍ ÇÂÃ¶ åð» ÃÅð¶ ìÅð, ÇÃé¶îÅ
ÔÅñ, ðËÃà¯ðËºà, ÃêÅ, ÃòÆÇî§× ê±ñ, Õ¯ÇÚ§× ÃËºàð, Ãê¯ðàÃ Õ§êñËÕÃ, ÇÜ§î, îÅñ, ÇîÀ±ÜÆÁî, Ü±, ÁÅÇç
é±§ ÇÂÃ ôðå å¶ Ö¯ñä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ Çç¾åÆ ÜÅ ðÔÆ þ ÇÕ ÃÅð¶ ÃàÅë Áå¶ AH ÃÅñ å¯º ò¾âÆ À¹îð ç¶ ÃÅð¶
ÇòÜÇàð é¶ Õ¯Çòâ òËÕÃÆé çÅ Ø¾à¯ Ø¾à ÇÂÕ àÆÕÅ ñ×òÅ ÇñÁÅ þÍ ÇÂÃ¶ åð» ÃòÆÇî§× ê±ñ, Ãê¯ðà
Áå¶ ÇÜ§î Ã¹ÇòèÅ çÅ ÇÂÃå¶îÅñ Õðé òÅñ¶ ÃÅð¶ AH ÃÅñ å¯º ò¾âÆ À¹îð ç¶ Ô¯ä å¶ À¹é·» é¶ Õ¯Çòâ
òËÕÃÆé çÅ Ø¾à¯ Ø¾à ÇÂÕ àÆÕÅ Üð±ð ñ×òÅÇÂÁÅ Ô¯ò¶Í ÇÂÃ å¯º Çìé·» ÃÅð¶ ÇòíÅ×» Áå¶ ñ¯Õ» é±§ ÁêÆñ
ÕÆåÆ ×ÂÆ þ ÇÕ À¹Ô ÃÅðÆÁ» Üð±ðÆ ÃÅòèÅéÆÁ» ÇÜò¶º ÇÕ ÃîÅÇÜÕ ç±ðÆ, îÅÃÕ êÅÀ¹äÅ ÁÅÇç çÅ
ÃõåÆ éÅñ êÅñä ÕðéÍ

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਲੰਜ਼ਿਤ ਚੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ:
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.
ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਿ 1179 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਿਪਟਾਰਾ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 12 ਜੁਲਾਈ
ਕੋਰੋਿਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਜ਼ ੰ ਗ ਚੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਪਟਾਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਿ
ਜ਼ ਵੀਿਿ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਿਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਿ 1179 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਗਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀਪਕ ਜ਼ਹਲੌ ਰੀ ਿੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰੀ ਦੀਪਕ ਜ਼ਹਲੌ ਰੀ ਿੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਿਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਿ ਜ਼ਪਛਲੇ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੈਜ਼ ੰ ਗ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿ ਜ਼ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਪਟਾਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਿ ਵੀਿਿ ਪੱ ਧਰ ਤੇ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਿ। ਉਿਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਿਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਿੰ ਕੈਂਪ ਜ਼ਵੱ ਚ ਿੁਲਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿੰ ਸੁਜ਼ਣਆ ਜ਼ਗਆ ਸੁਣਿ ਉਪਰੰ ਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ
ਸਮੱ ਜ਼ਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਿਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 11ਜੁਲਾਈ ਿੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪ ਜ਼ਵੱ ਚ 677 ਦਰਖਾਸਤਾਂ
ਅਤੇ ਜ਼ਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਿ 502 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੁੱ ਲ 1179 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਉਿਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਲਤ ਿੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਸੰ ਗਲ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

