ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜਿ਼ਲ੍ਕਾ
ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਿ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੌਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਵਕਾਸ ਲ੍ਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ
-ਖੇਡ ਅਤੇ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਤੀਿ਼ੀ ਅਬੋਹਰ ਮੈਰਾਥਨ ਜਵਚ ਜਸਰਕਤ ਕੀਤੀ
-ਖੇਡਾਂ ਨੰ ਪਰਫੁਜਲ੍ਤ ਕਰਨ ਜਵਚ ਿ਼ਾਖੜ ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਭੁਜਮਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਲ੍ਾਘਾ
-ਨੌਿ਼ਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਭਜਵਿੱ ਖ ਦਾ ਪਰਤੀਕ-ਸੰ ਦੀਪ ਿ਼ਾਖੜ
ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ 14 ਨਵੰ ਬਰ
ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਅਿੱ ਿ਼ ਸੁਜਰੰ ਦਰ ਿ਼ਾਖੜ ਟਰਿੱ ਸਟ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਅਬੋਹਰ ਜਵਖੇ ਕਰਵਾਈ
ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਤੀਿ਼ੀ ਮੈਰਾਥਨ ਨੰ ਇਿੱ ਥੇ ਹਰੀ ਝੰ ਡੀ ਜਵਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰੀ ਸੰ ਦੀਪ ਿ਼ਾਖੜ ਵੀ ਜਵਸੇਸ਼
ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਸਨ।
ਖੇਡ ਮੰ ਤਰੀ ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਸੰ ਬੋਿਨ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਜਹਲ੍ੇ ਪਰਿਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਡਤ ਿ਼ਵਾਹਰ ਲ੍ਾਲ੍
ਨਜਹਰ ਿ਼ੀ ਦੇ ਿ਼ਨਮ ਜਦਨ ਮੌਕੇ ਮਨਾਏ ਿ਼ਾਂਦੇ ਬਾਲ੍ ਜਦਵਸ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸ਼ੁਰਆਤ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ
ਇਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਦੀ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੰ ਹੁਲ੍ਾਰਾ ਦੇਣ ਜਵਿੱ ਚ ਿ਼ਾਖੜ ਪਜਰਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ
ਮੈਰਾਥਨ ਜਵਿੱ ਚ ਪੰ ਿ਼ ਹਿਾਰ ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਜਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਭਾਗ ਲ੍ੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿ਼ਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਜਗਣਤੀ ਸਾਡੇ ਬਿੱ ਜਚਆਂ
ਤੇ ਨੌਿ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੰ ਜਮਲ੍ੀ। ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲ੍ਾ ਸੀ।
ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ ਿ਼ੋ ਖੁਦ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਓਲ੍ੰਪੀਅਨ ਹਨ, ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਸਮਾਿ਼ ਦੀ ਜਸਰਿ਼ਣਾ ਲ੍ਈ
ਜਸਹਤਮੰ ਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਿਰਰੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ, “ਮੈਨੰ ਇਹ ਗਿੱ ਲ੍ ਸਾਂਝੀ ਕਰਜਦਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ
ਬੀਤੇ ਕਿੱ ਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਕੌ ਮੀ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 13 ਐਵਾਰਡ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੇ ਜਖਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿ਼ਿੱ ਤੇ।
ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਨੰ ਮਾਕਾ ਟਰਾਫੀ ਜਮਲ੍ੀ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਇਸੇ ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਸ: ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਿ਼ਵਾਨੀ ਨੰ ਸਹੀ ਜਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਖੇਡਾਂ ਜਵਚ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਜਹਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਿ਼ਰਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਦੇ ਬੌਜਿਕ ਜਵਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਜਵਕਾਸ ਲ੍ਈ
ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜਵਭਾਗ ਯਤਨਸ਼ੀਲ੍ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬੁਜਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ
ਰਖਦਾ ਹੈ ਿ਼ਦ ਜਕਸੇ ਜਖਿੱ ਤੇ ਦੀ ਮਾਨਵ ਸੰ ਪਦਾ ਬੌਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।
ਪਿੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਗਿੱ ਲ੍ਬਾਤ ਕਰਜਦਆਂ ਸ: ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਪਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਿਾਨ
ਸਰੀ ਸੁਨੀਲ੍ ਿ਼ਾਖੜ ਨਾਲ੍ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਜਦਆਂ ਿ਼ਾਖੜ ਪਜਰਵਾਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨੰ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰਨ
ਲ੍ਈ ਕੀਤੇ ਿ਼ਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਜਲ੍ਆਂ ਦੀ ਵੀ ਿੋਰਦਾਰ ਸਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਾਲ੍ ਜਦਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਈ
ਗਈ ਤੀਿ਼ੀ ਅਬੋਹਰ ਮੈਰਾਥਨ ਨਾਲ੍ ਨੌਿ਼ਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਜਵਚ ਖੇਡਾਂ ਪਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨੰ ਹੋਰ ਮਿ਼ਬਤ
ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੇ ਜਸਹਤਮੰ ਦ ਸਮਾਿ਼ ਦੀ ਜਸਰਿ਼ਣਾ ਲ੍ਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਯੋਿ਼ਨ ਲ੍ਗਾਤਾਰ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਬੋਹਰ ਇਲ੍ਾਕੇ ਦੇ ਜਪੰ ਡ ਦੀਵਾਨ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸਕਲ੍ ਨੰ ਅਗਲ੍ੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਲ੍ਾਕੇ
ਜਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਲ੍ਾਂ ਨੰ ਸਥਾਨਕ ਿ਼ਰਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲ੍ਾਨ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿ਼ੋ
ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿ਼ਦੀਕ ਹੀ ਚੰ ਗੀ ਜਵਜਦਆ ਜਮਲ੍ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰੀ ਸੰ ਦੀਪ ਿ਼ਾਖੜ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰ ਤਰੀ ਨੰ ਿ਼ੀ ਆਇਆ ਨੰ ਆਖਜਦਆਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸੁਜਰੰ ਦਰ ਿ਼ਾਖੜ ਟਰਿੱ ਸਟ
ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਇਹ ਤੀਿ਼ੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਈ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿ਼ਦ ਜਕ ਟਰਿੱ ਸ਼ਟ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਦੇ ਬੌਜਿਕ ਜਵਕਾਸ ਲ੍ਈ
ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਜਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਨੌਿ਼ਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਜਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪੰ ਿ਼ਾਬ
ਦਾ ਨੌਿ਼ਵਾਨ ਹੁਣ ਸਹੀ ਜਦਸ਼ਾ ਜਵਚ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿੱ ਿ ਜਰਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਪੁਿੱ ਿ਼ਣ ਤੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਸ: ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ ਨੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ
ਸਰੀਮਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲ੍ੇ ਰ ਨੇ ਿ਼ੀ ਆਇਆਂ ਨੰ ਜਕਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਜਨਗਮ ਸਰੀ ਅਭੀਿ਼ੀਤ
ਕਪਜਲ੍ਸ਼, ਐਸਡੀਐਮ ਸਰੀ ਅਜਮਤ ਗੁਪਤਾ, ਮੇਅਰ ਸਰੀ ਜਵਮਲ੍ ਠਠਈ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਯੋਿ਼ਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ:
ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਦਾਨੇਵਾਲ੍ੀਆਂ ਵੀ ਹਾਿ਼ਰ ਸਨ।

ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਜਿਲ੍ੇ ਹ
ੇ੍ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਕਲ੍ਾਂ ਜਵਚ ਵੋਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਕਿੱ ਢੀ ਗਈ ਰੈਲ੍ੀ
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, 14 ਨਵੰ ਬਰ
ਚੋਣ ਕਜਮਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿੱ ਿ਼ ਬਾਲ੍ ਜਦਵਸ ਮੌਕੇ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਅਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੰ
ਲ੍ੈ ਕੇ ਪਰੇ ਜਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਸਵੀਪ ਪਰੋਿ਼ੈਕਟ ਤਜਹਤ ਜਰਲ੍ੇ ਰੈਲ੍ੀ ਆਯੋਜਿ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਰੈਲ੍ੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ
ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀਮਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲ੍ੇ ਰ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਜਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਭਰ ਦੇ ਸਕਲ੍ਾਂ ਜਵਚ
ਸਕਲ੍ੀ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕਿੱ ਢੀ ਗਈ।ਇਸ ਜਰਲ੍ੇ ਰੈਲ੍ੀ ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਸੰ ਦੇਸ਼
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿ਼ੰ ਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਿ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰ ਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਲ੍ਾਿਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਾਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ ਲ੍ੜਕੇ ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ ਤੋਂ ਕਿੱ ਢੀ ਗਈ ਰੈਲ੍ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰ ਬੋਿਨ ਕਰਜਦਆਂ ਤਜਹਸੀਲ੍ ਨੋਡਲ੍
ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਕਲ੍ ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ੍ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਖਣਗਵਾਲ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ
ਜਵਅਕਤੀ ਤਿੱ ਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨੰ ਪਹੰ ੁੁਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਰੈਲ੍ੀ ਕਿੱ ਢੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਤੇ
ਨੌਿ਼ਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਜਵਿੱ ਖ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ 18 ਸਾਲ੍ ਪਰੀ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਲ੍ਾਿਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਅਜਿਕਾਰ ਹੈ।ਉਨਹਾਂ
ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਕ ਇਕ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ੍ ਅਸੀਂ ਲ੍ੋ ਕਤੰ ਤਰ ਸਮਾਿ਼ ਦੀ ਜਸਰਿ਼ਣਾ ਕਰਨ ਜਵਚ
ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੰ ਜਬਨਾਂ ਜਕਸੇ ਡਰ ਤੇ ਭੈਅ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰ
ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝੰ ਗੜ ਭੈਣੀ ਸਕਲ੍ ਦੇ ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ੍ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨੋਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਸਵੀਪ ਸਰੀ ਰਜਿ਼ੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ
ਜਕ ਵੋਟ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਇਕ ਸਕਲ੍ ਤੋਂ ਦਿ਼ੇ ਪੁਆਇੰ ਟ ਤਿੱ ਕ ਇਹ ਜਰਲ੍ੇ ਰੈਲ੍ੀ ਕਿੱ ਢੀ ਗਈ
ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ 30 ਨਵੰ ਬਰ ਤਿੱ ਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਸੁਿਾਈ ਲ੍ਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਜਹੰ ਮ ਵੀ ਚਲ੍ਾਈ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿ਼ਸ
ਤਜਹਤ 20 ਤੇ 21 ਨਵੰ ਬਰ ਨੰ ਬੀ.ਐਲ੍.ਓ ਆਪਣੇ ਬਥਾਂ `ਤੇ ਹਾਿ਼ਰ ਰਜਹ ਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿ਼ੰ ਨਾਂ
ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਿ਼ਨਵਰੀ 2022 ਨੰ 18 ਸਾਲ੍ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਿਰਰ ਬਣਵਾਉਣ ਤਾਂ ਿੋ
ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਕਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਲ੍ਈ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਰੈਲ੍ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ ਲ੍ੜਕੇ
ਿ਼ਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ ਬਲ੍ਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਜਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕਲ੍ਾਂ ਜਵਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕਲ੍ਾਂ ਦਾ ਸਮਹ ਸਟਾਫ ਤੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਮੌਿ਼ਦ ਹਨ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜੁਿ਼ਲ੍ਕਾ
ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਿ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੌਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਵਕਾਸ ਲ੍ਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ
-ਖੇਡ ਅਤੇ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਤੀਿ਼ੀ ਅਬੋਹਰ ਮੈਰਾਥਨ ਜਵਚ ਜਸਰਕਤ ਕੀਤੀ
-ਖੇਡਾਂ ਨੰ ਪਰਫਜੁ ਲ੍ਤ ਕਰਨ ਜਵਚ ਿ਼ਾਖੜ ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਭੁਜਮਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਲ੍ਾਘਾ
-ਨੌਿ਼ਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਭਜਵਿੱ ਖ ਦਾ ਪਰਤੀਕ-ਸੰ ਦੀਪ ਿ਼ਾਖੜ
ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ 14 ਨਵੰ ਬਰ
ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਅਿੱ ਿ਼ ਸੁਜਰੰ ਦਰ ਿ਼ਾਖੜ ਟਰਿੱ ਸਟ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਅਬੋਹਰ ਜਵਖੇ ਕਰਵਾਈ
ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਤੀਿ਼ੀ ਮੈਰਾਥਨ ਨੰ ਇਿੱ ਥੇ ਹਰੀ ਝੰ ਡੀ ਜਵਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰੀ ਸੰ ਦੀਪ ਿ਼ਾਖੜ ਵੀ ਜਵਸੇਸ਼
ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਸਨ।
ਖੇਡ ਮੰ ਤਰੀ ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਸੰ ਬੋਿਨ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਜਹਲ੍ੇ ਪਰਿਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਡਤ ਿ਼ਵਾਹਰ ਲ੍ਾਲ੍
ਨਜਹਰ ਿ਼ੀ ਦੇ ਿ਼ਨਮ ਜਦਨ ਮੌਕੇ ਮਨਾਏ ਿ਼ਾਂਦੇ ਬਾਲ੍ ਜਦਵਸ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸ਼ੁਰਆਤ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ
ਇਸ ਇਲ੍ਾਕੇ ਦੀ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੰ ਹੁਲ੍ਾਰਾ ਦੇਣ ਜਵਿੱ ਚ ਿ਼ਾਖੜ ਪਜਰਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ
ਮੈਰਾਥਨ ਜਵਿੱ ਚ ਪੰ ਿ਼ ਹਿਾਰ ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਜਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਭਾਗ ਲ੍ੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿ਼ਨਹਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਜਗਣਤੀ ਸਾਡੇ ਬਿੱ ਜਚਆਂ
ਤੇ ਨੌਿ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੰ ਜਮਲ੍ੀ। ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲ੍ਾ ਸੀ।
ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ ਿ਼ੋ ਖੁਦ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਓਲ੍ੰਪੀਅਨ ਹਨ, ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਸਮਾਿ਼ ਦੀ ਜਸਰਿ਼ਣਾ ਲ੍ਈ
ਜਸਹਤਮੰ ਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਿਰਰੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜਕਹਾ, “ਮੈਨੰ ਇਹ ਗਿੱ ਲ੍ ਸਾਂਝੀ ਕਰਜਦਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ
ਬੀਤੇ ਕਿੱ ਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਕੌ ਮੀ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 13 ਐਵਾਰਡ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੇ ਜਖਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿ਼ਿੱ ਤੇ।
ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਨੰ ਮਾਕਾ ਟਰਾਫੀ ਜਮਲ੍ੀ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਇਸੇ ਯਨੀਵਰਜਸਟੀ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਸ: ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਿ਼ਵਾਨੀ ਨੰ ਸਹੀ ਜਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਖੇਡਾਂ ਜਵਚ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਜਹਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਿ਼ਰਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਦੇ ਬੌਜਿਕ ਜਵਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਜਵਕਾਸ ਲ੍ਈ
ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜਵਭਾਗ ਯਤਨਸ਼ੀਲ੍ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬੁਜਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ
ਰਖਦਾ ਹੈ ਿ਼ਦ ਜਕਸੇ ਜਖਿੱ ਤੇ ਦੀ ਮਾਨਵ ਸੰ ਪਦਾ ਬੌਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।
ਪਿੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਗਿੱ ਲ੍ਬਾਤ ਕਰਜਦਆਂ ਸ: ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਪਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਿਾਨ
ਸਰੀ ਸੁਨੀਲ੍ ਿ਼ਾਖੜ ਨਾਲ੍ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਜਦਆਂ ਿ਼ਾਖੜ ਪਜਰਵਾਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨੰ ਉਤਸਾਜਹਤ ਕਰਨ
ਲ੍ਈ ਕੀਤੇ ਿ਼ਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਜਲ੍ਆਂ ਦੀ ਵੀ ਿੋਰਦਾਰ ਸਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਾਲ੍ ਜਦਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਈ
ਗਈ ਤੀਿ਼ੀ ਅਬੋਹਰ ਮੈਰਾਥਨ ਨਾਲ੍ ਨੌਿ਼ਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਜਵਚ ਖੇਡਾਂ ਪਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨੰ ਹੋਰ ਮਿ਼ਬਤ
ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਦੇ ਜਸਹਤਮੰ ਦ ਸਮਾਿ਼ ਦੀ ਜਸਰਿ਼ਣਾ ਲ੍ਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਯੋਿ਼ਨ ਲ੍ਗਾਤਾਰ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਬੋਹਰ ਇਲ੍ਾਕੇ ਦੇ ਜਪੰ ਡ ਦੀਵਾਨ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸਕਲ੍ ਨੰ ਅਗਲ੍ੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਲ੍ਾਕੇ
ਜਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਲ੍ਾਂ ਨੰ ਸਥਾਨਕ ਿ਼ਰਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲ੍ਾਨ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਿ਼ੋ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿ਼ਦੀਕ ਹੀ ਚੰ ਗੀ ਜਵਜਦਆ ਜਮਲ੍ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰੀ ਸੰ ਦੀਪ ਿ਼ਾਖੜ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰ ਤਰੀ ਨੰ ਿ਼ੀ ਆਇਆ ਨੰ ਆਖਜਦਆਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸੁਜਰੰ ਦਰ ਿ਼ਾਖੜ ਟਰਿੱ ਸਟ
ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਇਹ ਤੀਿ਼ੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਈ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿ਼ਦ ਜਕ ਟਰਿੱ ਸ਼ਟ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਦੇ ਬੌਜਿਕ ਜਵਕਾਸ ਲ੍ਈ
ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਜਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਨੌਿ਼ਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਜਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪੰ ਿ਼ਾਬ
ਦਾ ਨੌਿ਼ਵਾਨ ਹੁਣ ਸਹੀ ਜਦਸ਼ਾ ਜਵਚ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿੱ ਿ ਜਰਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਪੁਿੱ ਿ਼ਣ ਤੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਸ: ਪਰਗਟ ਜਸੰ ਘ ਨੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ
ਸਰੀਮਤੀ ਬਬੀਤਾ ਕਲ੍ੇ ਰ ਨੇ ਿ਼ੀ ਆਇਆਂ ਨੰ ਜਕਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਜਨਗਮ ਸਰੀ ਅਭੀਿ਼ੀਤ
ਕਪਜਲ੍ਸ਼, ਐਸਡੀਐਮ ਸਰੀ ਅਜਮਤ ਗੁਪਤਾ, ਮੇਅਰ ਸਰੀ ਜਵਮਲ੍ ਠਠਈ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਯੋਿ਼ਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ:
ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਦਾਨੇਵਾਲ੍ੀਆਂ ਵੀ ਹਾਿ਼ਰ ਸਨ।

ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ
ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਗਆ ਨੋ ਚਲ੍ਾਨ ਡੇਅ: ਜਵਿਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ
ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸੜਕ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਸਬੰ ਿੀ ਿ਼ਾਗਰਕ ਕਰਜਦਆਂ ਟਰਜੈ ਫਕ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ
ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ
ਫ਼ਾਜਿਲ੍ਕਾ 14 ਨਵੰ ਬਰ
ਵਿੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿ਼ਨਰਲ੍ ਪੁਲ੍ੀਸ ਟਰੈਜਫਕ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਚੰ ਡੀਗਡ਼੍ਹ ਅਤੇ ਜਡਪਟੀ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਿ਼ਨਰਲ੍
ਜਫ਼ਰੋਿਪੁਰ ਰੇਂਿ਼ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਰਮਨਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਜਗਿੱ ਲ੍ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰੀ ਅਿ਼ੈ ਰਾਿ਼
ਜਸੰ ਘ ਪੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਕਪਤਾਨ ਪੁਲ੍ਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ ਜਵਖੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੋ
ਚਲ੍ਾਨ ਡੇਅ ਮਨਾਇਆ ਜਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਜਵਿਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਦਜਵੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਘੁਬਾਇਆ ਵੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼
ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਿਰ ਸਨ।
ਜਵਿਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਜਫਕ ਪੁਜਲ੍ਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ੍ ਖੜਹ ਕੇ ਰਾਹ ਗੀਰੀ ਿ਼ਾਂਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਟਰੈਜਫਕ
ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜਕਹਾ ਅਤੇ ਜਿ਼ਨਹਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਟ ਵਹੀਲ੍ਰ ਚਲ੍ਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੈਲ੍ਮੇਟ ਅਤੇ ਫੋਰ ਵਜਹਲ੍ਰ
ਚਲ੍ਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੀਟ ਬੈਲ੍ਟ ਲ੍ਾਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਨੰ ਹਿੱ ਥ ਜਵਚ ਗੁਲ੍ਾਬ ਦਾ ਫੁਿੱ ਲ੍ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਜਨਤ ਕੀਤਾ l ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ
ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਨੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਟਰੈਜਫਕ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਜਕਹਾ
ਜਕ ਸਾਨੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਹਕਲ੍ ਚਲ੍ਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ ਟਰਿੱ ਕ ਯਨੀਅਨ ਦੇ ਪਰਿਾਨ ਸ਼ਰੀ ਜਨਰੰ ਿ਼ਨ ਜਸੰ ਘ (ਪੰ ਮਾ) ਿ਼ੀ ਨੰ ਵੀ ਸਨਮਾਜਨਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ
ਕੀਤੀ ਜਕ ਸਾਰੇ ਟਰਿੱ ਕ ਡਰਾਈਵਰ ਗਿੱ ਡੀ ਚਲ੍ਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਝ ਅਤੇ ਬੁਝ ਤੋ ਕੰ ਮ ਲ੍ੈ ਕੇ ਗਿੱ ਡੀ ਚਲ੍ਾਉਣ ਤਾਂ ਅਗਲ੍ੇ ਿ਼ਾ
ਅਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰ ਬਚਾਇਆ ਿ਼ਾ ਸਕੇ l ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਨੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱ ਬੇ ਹਿੱ ਥ ਚਿੱ ਲ੍ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ
ਜਦਸ਼ਾ ਦਾ ਖਾਸ ਜਖਆਲ੍ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਸ਼ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜਸੰ ਘ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਟਰੈਜਫਕ ਪੁਜਲ੍ਸ
ਦੇ ਮੁਲ੍ਾਿਮਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਿ਼ਾਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਟਰੈਜਫਕ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਫਲ੍ੰਟ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ l
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਮਨਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲ੍ ਲ੍ੜਕੀਆਂ ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ,
ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਕਾਲ੍ਿ਼ ਚਵਾਜੜਆਂ ਵਾਲ੍ੀ ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਅਤੇ ਟਰਿੱ ਕ ਯਨੀਅਨ ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ ਜਵਖੇ ਨੋ ਚਲ੍ਾਨ ਦੇ ਮਨਾਇਆ
ਜਗਆ ਜਿ਼ਸ ਤਜਹਤ ਆਮ ਿ਼ਨਤਾ ਨੰ ਸੜਕ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਸਬੰ ਿੀ ਿ਼ਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਜਫਕ ਜਨਯਮਾਂ ਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤ
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਿ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ
ਜਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਹੀਕਲ੍ ਨਾ ਚਲ੍ਾਉਣ, ਓਵਰਲ੍ੋ ਡ ਵਹੀਕਲ੍ ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਹੀਕਲ੍ ਅਤੇ ਿੁਨੀ ਪਰਦਸ਼ਣ ਕਾਰਨ
ਹੋਣ ਵਾਲ੍ੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਪਰਤੀ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਵੀਹਕਲ੍ਾ ਤੇ ਆਵਾਿ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ
ਹੈਲ੍ਮਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਵਕਣ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਨੰ ਵਹੀਕਲ੍ ਨਾ ਚਲ੍ਾਉਣ ਦੇਣ ਪਰਤੀ ਆਮ
ਿ਼ਨਤਾ ਨੰ ਸੰ ਬੋਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੜਕੀ
ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਜਵਚ ਪੁਜਲ੍ਸ ਦਾ ਸਜਹਯੋਗ ਿਰਰ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਵੇ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੜਕੀ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰ ਸੜਕੀ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ
ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਿ਼ਾਗਰਕ ਕਰਨ ਸਬੰ ਿੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬਾ ਬਲ੍ਜਿ਼ੰ ਦਰ ਕੁਿੱ ਕੜ ਿ਼ੀ ਪੰ ਿ਼ਾਬ ਸਕਿੱ ਤਰ ਮਜਹਲ੍ਾ ਜਵੰ ਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਿੱ ਖਾ ਜਸੰ ਘ ਵਾਇਸ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲ੍ਾਕ ਸੰ ਮਤੀ ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, ਗੁਰਿ਼ੀਤ ਜਸੰ ਘ ਜਗਿੱ ਲ੍ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਏ ਡੀ ਬੀ ਬੈਂਕ ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, ਗੋਲ੍ਡੀ
ਝਾਂਬ ਹਲ੍ਕਾ ਇੰ ਚਾਰਿ਼ ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ ਜਮਸ਼ਨ ਫਤਜਹ 2022, ਦਜਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਚਦੇਵਾ ਪਰਿਾਨ ਆੜਤੀ ਯਨੀਅਨ,
ਮਨੀਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਪੰ ਮਾ ਰਾਇ ਪਰਿਾਨ ਟਰਿੱ ਕ ਯਨੀਅਨ ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ, ਪਾਲ੍ ਚੰ ਦ
ਵਰਮਾ ਐਮ ਸੀ, ਿ਼ਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿ਼ਾਿ਼, ਕੌਂ ਸਲ੍ਰ, ਿ਼ਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਸਵਾਲ੍ਾ ਿ਼ੀ, ਸੁਰਿ਼ੀਤ ਜਸੰ ਘ ਐਮ ਸੀ,
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਐਮ ਸੀ, ਰਾਿੇ ਸ਼ਾਮ, ਹਰਬੰ ਸ ਜਸੰ ਘ ਪੀ ਏ, ਬਲ੍ਦੇਵ ਜਸੰ ਘ ਪੀ ਏ, ਸੰ ਤੋਖ ਜਸੰ ਘ, ਰਾਿ਼ ਜਸੰ ਘ ਨਿੱਥ

ਜਚਸਤੀ, ਬਲ੍ਜਿ਼ੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਸਰਪੰ ਚ, ਮਹਾਵੀਰ, ਠਿੱਕਰ ਸਾਜਹਬ ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਜਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰ ਚ ਪੰ ਚ ਅਤੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਹਿੱ ਸਾ ਜਲ੍ਆ।

g?B fJzvhnk ikro{esk w[[fjzw dk ;wkgB goGks c/oh brk e/ ehsh frJk^;?PB iZi
Pqh so;/w wzrbk
wkD:'r B?PBb bhrb ;oft;I nEkoNh wkD:'r w?Apo ;eZso gzikp oki ekBz{Bh ;/tktkA nEkoNh
w'jkbh ns/ wkD:'r fIbk ns/ ;?PB iZi Pqh so;/w wzrbk ih dhnkA jdkfJskA dh gkbDk fjZs nZi
fwsh 14H11H2021 Bz{ g?B fJzvhnk ikro{esk w[[fjzw dh P[[o{nks ckfIbek fty/ goGks c/oh brk e/
ehsh rJh ns/ fJ; w[[fjzw d/ sfjs nZi fIbQk ekBz{Bh ;/tktkA nEkoNh ckfIbek d[[nkok nkIkdh d/
75t/A toj/^ rzY s/ w"e/ s/ ub ojh g?B fJzfvnk ewg/B i' fe 02 nes{po s'A P[o{ j'Jh ns/ fJ;
dk ;wkgB 14 Btzpo B{z gqGks c/oh Bkb ehsk.
wkD:'r Pqh so;/w wzrbk ih, fIbQk ns/ ;?PB iZi ew u/nogo;B fIbk ekBz{Bh ;/tktkA
nEkoNh ckfIbek ihnkA B/ n?;Hn?w n?b t?B ns/ goGks c/oh Bz{ joh Mzvh d/ e/ otkBk ehsk
frnk ns/ fJ; w"e/ s/ T[BjkA Bkb fIbQk ekBz{Bh ;/tktkA nEkoNh ckfIbek dk ;Nkc, i[vhPhnb
e'oN dk ;Nkc, g?ok bhrb tbzzNhnkoP ns/ g?Bb tehb th w"i{d ;B ns/ fJj goGks c/oh
eujoh s'A P[[o{ j' e/ w'jZfbnkA ftu'A b'ekA Bz{ ikro{e eod/ j'J/ eujoh fty/ w[[ezwb j'Jh.
fJ; ezg/B ;pzXh wkD:'r Pqh so;/w wzrbk { ih, fIbk ns/ ;?PB iZi ew u/nogo;B fIbk
ekBz{Bh ;/tktkA nEkoNh ckfIbek ihnkA B/ ikDekoh fdzd/ j'J/ dZf;nk fe nkIkdh ek nzfwqs
wj's;t sfjs ckfIbek Pfjo dh i[vhPhnb e'oN s'A T[es c/oh dk nk:'iB ehsk frnk ns/ fJ;
goGks c/oh fty/ Bkb;k dhnkA ;ehwkA ns/ i' th w[[cs ekBz{Bh ;/tktkA d/ jZedko jB ;pzXh
BknfonkA Bkb ns/ / nkw iBsk Bz{ N'b coh Bzpo 1968 pko/ th ikro{e ehsk frnk. fJ; gqGks
c/oh ftZu Gkr b?D tkfbnkA B/ fJz;kc ;GBk bJh, MrV/ w[ekU^fgnko tXkU, p/Nh pukU p/Nh
gVQkU, gkDh pukU ihtB pukU d/ Bko/ brkAd/ j'J/ ns/ b'ekA B{z ;ehwkA d/ fJPs/jko tzvd/ j'J/
ikro[e ehsk. T[jBkA B/ dZf;nk fe fJ; w[fjw d/ d"okB gzikp oki ekBz{Bh ;/tktkA nEkoNh w'jkbh
dh n?;Hn?w n?b t?B okjhA 70 fgzvkA ftZu ;?whBko brkJ/ rJ/.
Pqh nwBdhg f;zx ;hHi/Hn?Zw ew ;eZso fIbk ekBz{Bh ;/tktkA nEkoNh ckfIbek ihnkA B/
dZf;nk fe nkikdh dk nwfos wj's;t d/ w'"e/ g?B fJzvhnk ikro{esk ns/ nkNohu w[[fjzw i' fe
02 nes{po, 2021 s'A P[o{ j"Jh ns/ 14 Btzpo, 2021 sZe ubkJh rJh fi; ftZu ckfIbek,
np'jo ns/ ibkbkpkd d/ fgzvkA ns/ ;bZw J/ohnk ftZu ekBz{Bh ikro[esk ;?whBko brkJ/ rJ/ ns/
fJ; d/ Bkb jh ;oekoh ;hBhno ;e?Avoh ns/ jkJh ;e{b ftu pD/ bhrb fbNo/;h eZbp ftZu
pZfunkA bJh w[ekpb/ eotkJ/ rJ/. T[jBk B/ dZf;nk fe fJ; w[fjw ftu g?ok bhrb tbzNhnoP,
g?Bb tehb, nkArBtkVh toeoP ns/ nkArBtkVh e[nkovhB/No, nkPk toeo ns/ nkPk toeo
c?;hbhN/NoP, ;hHvhHghHU dcso dk ;Nkc, tzB ;Nkg ;yh ;?ANo dk ;Nkc B/ ckfIbek fibQk d/
434 fgzvkA ftu 4^4 tkoh ;?whBko brkfJnk ns/ 2 tko v'o N{ v'o ewg/B th ehsh.
fJBjkA fgzvk ftZu b'ekA Bz{ Bkb;k dh ;ehwkA fit/A fe nkgdk ghVs Bz{ ekBz{Bh ;/tktkA, s;eoh

ns/ tgkoe fiB;h P'PD d/ fPeko Bz{ ekBz{Bh ;/tktkA, ;zrfms y/so ftZu ezw eoB tkfbnkA
Bz{ ekBz{Bh ;/tktkA, pZfunkA ns/ T[jBkA dh ;oZfynk bJh ekBz{Bh ;/tktkA, wkBf;e s"o s/
fpwko ns/ wkBf;e s"o s/ ngkji ftnesh Bz{ ekBz{Bh ;/tktkA, pi[orkA Bz{ ekBz{Bh ;/tktkA,
s/ikp ghVs Bz{ ekBz{Bh ;/tktkA nkfd Bz{ w[cs ekBz{Bh ;/tktkA fwbdhnkA jB ns/ e'Jh th
ftnesh i' nB[;{fus iksh Bkb ;pzX oZydk j't/, n"os, fjok;s ftZu ftnesh, p/rko dk
wkfonk j'fJnk ftnesh ns/ fi; ftnesh dh ;bkBk nkwdB 3,00,000$^ o[gJ/ s'A xZN
j't/ T[; B{z w[|s ekB{zBh ;/tk gqdkB ehsh iKdh j?. w[|s ekB{zBh ;/tk ftZu tehbK
dhnK ;/tktK, e'oN ch;, rtkjK d/ you/ nkfd fibQk ekB{zBh ;/tktK nEkoNh tZb'A ndk ehs/
iKd/ jB. fJ; s'A pkd T[jBkA B/ gq'N?ePB nkc fubvoB cokw ;/e;[nb nkc?A; n?eN,
2012 pko/ ft;sko Bkb ikBekoh fdZsh. fJ; d/ Bkb T[jBkA B/ dZf;nk fe gzikp ;oeko
d[nkok ngokX ghVs w[nktIk ;ehw 2011 d/ sfjs ftefNw w[nktik ew/Nh ckfIbek d/
sfjs io{oswzd b'eK B{z w[nktIk d[nkfJnk iKdk j? fi; soQK fe s/Ikp ghVs, nDgSks/
ftnesh d[nkok n?e;hv?AN ghVs Bz{ w[nktIk ikA o/g ghVs Bz{ w[nktIk fwbdk j?.

ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜੁਿ਼ਲ੍ਕਾ
ਫਾਜਿ਼ਲ੍ਕਾ ਪੁਜਲ੍ਸ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ 8 ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਜਥਆਰਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਕਾਬ-ਐਸਐਸਪੀ
-ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਜਖਲ੍ਾਫ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੁਜਲ੍ਸ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਜਹੰ ਮ ਿ਼ਾਰੀ
ਫਾਜਿਲ੍ਕਾ 14 ਨਵੰ ਬਰ
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੁਜਲ੍ਸ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਜਖਲ੍ਾਫ ਚਲ੍ਾਈ ਮੁਜਹੰ ਮ ਤਜਹਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ 8 ਨਜਸਆਂ ਅਤੇ
ਹਜਥਆਰਾਂ ਦੇ ਸਮਗਲ੍ਰਾਂ ਨੰ ਕਾਬ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ 63000 ਨਸ਼ੀਲ੍ੀਆਂ ਗੋਲ੍ੀਆਂ, 48 ਜਕਲ੍ੋ ਪੋਸਤ, ਇਕ ਦੇਸ਼ੀ
ਜਪਸਤੌਲ੍, 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ੍, 1 ਐਕਜਟਵਾ, ਇਕ ਟਰੇਲ੍ਰ ਟਰਿੱ ਕ ਅਤੇ 8 ਮੋਬਾਇਲ੍ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਕੇਸ਼ਾਂ ਜਵਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਫਾਜਿ਼ਲ੍ਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ
ਸ: ਹਰਮਨਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਜਗਿੱ ਲ੍ ਨੇ ਅਿੱ ਿ਼ ਇਿੱ ਥੇ ਜਦਿੱ ਤੀ।
ਐਸਐਸਪੀ ਸ: ਹਰਮਨਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਜਗਿੱ ਲ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਖਲ੍ਾਫ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਰਮਿ਼ ਐਕਟ
ਤਜਹਤ ਮਾਮਲ੍ੇ ਦਰਿ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲ੍ੇ ਰੀ ਿ਼ਾਂਚ ਆਰੰ ਭੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਜਪਿੱ ਛੇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਲ੍ਗਾਇਆ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਗੈਰਕਾਨੰ ਨੀ ਕੰ ਮਾਂ ਜਵਚ ਲ੍ਿੱਗੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੰ ਦਬੋਜਚਆ ਿ਼ਾ ਸਕੇ।
ਸੀਜਨਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਜਲ੍ਸ ਸ: ਹਰਮਨਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਜਗਿੱ ਲ੍ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੁਜਲ੍ਸ ਥਾਣਾ ਖੁਈਆਂ ਸਰਵਾਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਜਤੰ ਨ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰ ਜਗਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਂ 24000 ਨਸ਼ੀਲ੍ੀਆਂ ਗੋਲ੍ੀਆਂ, 48 ਜਕਲ੍ੋ ਪੋਸਤ, ਇਕ ਟਰੇਲ੍ਰ ਟਰਿੱ ਕ ਨੰਬਰ
ਪੀਬੀ 10 ਐਫਐਫ5940 ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਿੀ ਪੁਜਲ੍ਸ ਥਾਣਾ ਖਈਆਂ ਸਰਵਾਰ ਜਵਖੇ ਮੁਕਿੱਦਮਾ
ਨੰਬਰ 158 ਦਰਿ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ 19500 ਨਸ਼ੀਲ੍ੀਆਂ ਗੋਲ੍ੀਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕਾਬ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਜਖਲ੍ਾਫ
ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਬੋਹਰ ਜਵਖੇ ਮੁਿੱ ਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 102 ਦਰਿ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਥਾਣਾ ਜਸਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਅਬੋਹਰ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ 5 ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ੍ਾਂ ਅਤੇ 1 ਐਕਜਟਵਾ ਸਮੇਤ
ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰ ਜਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ੀ ਜਪਸਤੌਲ੍ ਤੇ 8 ਮੋਬਾਇਲ੍ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੰ ਨਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਖਲ੍ਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 260 ਦਰਿ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੌਥੇ ਮਾਮਲ੍ੇ ਜਵਚ ਪੁਜਲ੍ਸ ਥਾਣਾ ਅਮੀਰ ਖਾਸ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰ 19500 ਨਸ਼ੀਲ੍ੀਆਂ ਗੋਲ੍ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਗਰਫਤਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜਖਲ੍ਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 64 ਦਰਿ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲ੍ੇ ਰੀ ਿ਼ਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।

