
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

 

Helpline numbers set up by State Government for easy access to various services, DC Girish 

Dayalan  

 

S. A. S. Nagar, April 18: 

 

In order to ensure that the common people don't face any problem in getting the essential 

supplies owing to curfew imposed to combat corona virus, the State Government has established 

free helpline numbers for various kinds of services. 

 

Disclosing this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that helpline 

number 112 is operational in case of seeking info on law and order situation, police or curfew. 

Similarly,  number 104 has been set up as medical helpline, while in case of seeking ambulance 

service, helpline number 108 can be contacted.  

 

In case of any difficulty regarding the essential supplies the General Helpline number 1905 is 

operational to cater to the needs of the people. If anyone wants to seek the advice of tele doctor 

for counseling then toll free number 18001804104 is operational. 

 
-- 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

 

Harvesting begins in Village Jawaharpur with special emphasis on social distancing 

 

3 combines pressed into service for harvesting  

 

S. A. S. Nagar/Derabassi, April 18: 

 

The wheat harvesting process has begun in the Village Jawaharpur under the strict watch of a 

seven member committee. 

 

Disclosing this here today, the SDM Derabassi Mr. Kuldeep Bawa, who is the head of the 

committee, said that a total of three combines have been pressed into service for the harvesting 

work. Out of these three, 2 are from outside while one belongs to the village. These were 

thoroughly sanitized before start of harvesting. The SDM also added that a total of 250 Killas of 

land is under harvesting in the village. Till date, 350 MT crop has been produced.  

 

He further added that the entire harvesting process is being carried out by the District 

Administration with special emphasis on maintaining the social distancing besides providing the 

people engaged in the work with masks, gloves and sanitisers. 

 

Divulging more, he said that before the District Administration undertakes harvesting, the 

concerned farmer is informed who can watch the process from the sidelines. 
-- 



District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
Keep up high spirits, Deputy Medical Commissioner Dr. Daljit Singh to corona positive 
patients  
 
Visits Gian Sagar Hospital to boost their morale  
 
S. A. S. Nagar, April 18: 
 
"Keep up the high spirits, don't lose courage and always remember that together we can 
defeat corona virus." 
 
These views were expressed late last evening by the Deputy Medical Commissioner 
(Mohali) Dr. Daljit Singh, MD (Psychiatry) who was on a visit to the Gian Sagar Hospital 
to interact with and boost the morale of the corona virus positive patients.  
 
Dr. Daljit Singh said that there are a total of 47 patients belonging to Mohali who have 
been admitted in the hospital. He also said that during his interaction with the patients, 
he exhorted them to face the situation with courage and not loose heart. He further said 
that the patients were fully satisfied with the arrangements regarding treatment at the 
hospital. He assured the patients that the District Administration would ensure top notch 
medical facilities to them.  
 
The Deputy Medical Commissioner also interacted with the staff of the hospital and also 
boosted their morale. 
 
He further divulged that the State Government has launched a counselling helpline 
number 18001804104. 
-- 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

 

 

 

Hygienic conditions ensured in mandis, DC Girish Dayalan 

 

 

Social distancing being emphasized 

 

 

S. A. S. Nagar, April 18: 

 

 

 

"The wheat procurement is going on smoothly in the 28 mandis of the district. Besides, the 

emphasis of the District Administration is on to ensure hygienic conditions in these mandis so as 



to check effectively the spread of corona virus disease." This was disclosed here today by the 

Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan.  

 

 

 

He further said that social distancing guidelines are being ensured in every mandi and masks, 

gloves are being distributed amongst the farmers and labourers both.  

 

 

  

Divulging more details, he added that wheat procurement season entered it's third day today and 

till date the District saw the arrival of 17308 tons of wheat in the mandis throughout the district 

and out of this, 16522 tons has been purchased.  

 

 

He further  said that till datw PUNGRAIN has procured 3226 metric tonnes, MARKFED 3449 

metric tonnes and PUNSUP procured 2188 metric tonnes while Punjab State Warehousing 

Corporation procured 2006 MT wheat respectively. The Centre government agency FCI has 

procured 1718 MT wheat.  
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Comprehensive contact tracing & sampling continuing, DC Girish Dayalan  

 

919 samples tested so far, 838 negative 

 

Quarantine period of 1893 people over 

 

 

S. A. S. Nagar, April 18: 

 

"The comprehensive contact tracing and the sampling procedure regarding corona virus would 

continue with the same pace as before because it is very important to identify the source of the 

problem to effectively combat corona virus." 

 

Disclosing this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that so far a total 

of 919 samples have been tested and a whopping 838 have been found negative. The total 

number of positive cases is 57. The result of 24 samples is awaited.  

 

Divulging more, the DC said that as of now, 636 people are placed under quarantine while a total 

of 1893 people have successfully undergone quarantine period. 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, .. ਨਗਯ 

ੂਫਾ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਾਨੀ ਨਾਰ ਸ ੰ ਚ ਰਈ ਸੈਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ ਥਾਤ ਕੀਤੇ ਗ, ਡੀ.ੀ. 
ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਾਨ  



   ਨਗਯ, 18 ਅਰੈਰ: 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦਾ ਭ ਕਾਫਰਾ ਕਯਨ ਰਈ ਰਗਾ ਗ ਕਯਜਪਊ ਕਾਯਨ ਰੜੀਂਦੀਆਂ ਵਤਾਂ ਦੀ ਰਾਈ ਫੰਧੀ ਆਭ 

ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਭ ਸ਼ਕਰ ੇਸ਼ ਨਾ  ਆਉਣ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ, ੂਫਾ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਕਈ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ੇਵਾਵਾਂ ਰਈ 

ਭ ਪਤ ਸੈਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ ਥਾਤ ਕੀਤੇ ਗ ਸਨ। 

ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਜਵਵਥਾ,  ਜਰ ਜਾਂ 
ਕਯਜਪਊ ਦੀ ਜਥਤੀ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰੈਣ ਦੇ ਭਾਭਰੇ ਜਵਚ ਸੈਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 112 ਕਾਯਜਸ਼ੀਰ ਸੈ। ਇੇ ਤਯਹਾਂ 
ਭੈਡੀਕਰ ਸੈਰਰਾਈਨ ਰਈ 104 ਨੰਫਯ ਕਾਯਜਸ਼ੀਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੈ, ਜਦਜਕ ਫੂਂਰੈਂ ੇਵਾ ਦੀ ਭੰਗ ਕਯਨ ਦੇ ਭਾਭਰੇ 

ਜਵਚ, ਸੈਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 108 ਨਾਰ ੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ। 

਼ਿਯੂਯੀ ਵਤਾਂ ਦੀ ਰਾਈ ੰਫੰਧੀ ਕਈ ਭ ਸ਼ਕਰ ਸਣ ਦੀ ੂਯਤ ਜਵਚ, ਜਨਯਰ ਸੈਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 1905 ਰਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਜਯੂਯਤਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਰਈ ਕਾਯਜਸ਼ੀਰ ਸੈ। ਜੇ ਕਈ ਕੌਂਜਰੰਗ ਰਈ ਟੈਰੀ ਡਾਕਟਯ ਦੀ ਰਾਸ ਰੈਣੀ ਚਾਸ ੰ ਦਾ ਸੈ ਤਾਂ 
ਟਰ ਪਰੀ ਨੰਫਯ 18001804104 ‘ਤੇ ੰਯਕ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ। 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਸੇ਼ਸ਼ ਼ਿਯ ਦੇ ਕੇ ਜੰਡ ਜਵਾਸਯ ਯ ਜਵੱਚ ਵਾਢੀ ਦੀ ਸ਼ ਯੂਆਤ  

3 ਕੰਫਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕੰਭ ਰਈ ਰਗਾਇਆ 

   ਨਗਯ / ਡੇਯਾਫਾੀ, 18 ਅਰੈਰ: 

ੱਤ ਭੈਂਫਯੀ ਕਭੇਟੀ ਦੀ ਖਤ ਜਨਗਯਾਨੀ ਸੇਠ ਜੰਡ ਜਵਾਸਯ ਯ ਜਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਭ ਸ਼ ਯੂ ਸ ਜਗਆ ਸੈ। 

ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀਭ ਡੇਯਾਫੀ ਰੀ ਕ ਰਦੀ ਫਾਵਾ, ਜ ਜਕ ਕਭੇਟੀ ਦੇ ਭ ਖੀ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ 

ਕ ੱ ਰ ਜਤੰਨ ਕੰਫਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕੰਭ ਰਈ ਰਗਾਇਆ ਜਗਆ ਸੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਤੰਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 2 ਫਾਸਯੋਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਕ ਇਕ ਜੰਡ 

ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸੈ। ਵਾਢੀ ਸ਼ ਯੂ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ੀ। ਡੀਭ ਨੇ ਇਸ 

ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜੰਡ ਜਵੱਚ ਕ ੱ ਰ 250 ਜਕੱਜਰਆਂ ਦੀ ਼ਿਭੀਨ ਵਾਢੀ ਅਧੀਨ ਸੈ। ਸ ਣ ਤੱਕ 350 ਭੀਟਜਯਕ ਟਨ ਪਰ ਜਤਆਯ 

ਸ ਚ ੱ ਕੀ ਸੈ।  
 

ਉਸਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ ਯੱਖਣ 'ਤੇ ਜਵਸੇ਼ਸ਼ ਼ਿਯ ਦੇ ਕੇ ਵਾਢੀ ਦੀ ਾਯੀ 
ਰਜਕਜਯਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ, ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕੰਭ ਜਵਚ ਰੱਗੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਭਾਕ, ਦਤਾਨੇ ਅਤੇ ੈਨੀਟਾਈ਼ਿਯ ਵੀ 
ਭ ਸੱਈਆ ਕਯਵਾ ਜਾ ਯਸੇ ਸਨ।  
ਵਧੇਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ  ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਭ ਸ਼ ਯੂ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਫੰਧਤ ਜਕਾਨ 

ਨੰੂ ਦੱਜਆ ਜਗਆ ਸੈ ਜਕ ਉਸ ਜਕਨਾਜਯਆਂ ਤੋਂ ਰਜਕਜਯਆ ਦੇਖ ਕਦੇ ਸਨ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 



ਜਡਟੀ ਭੈਡੀਕਰ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਡਾ. ਦਰਜੀਤ ਜੰਘ ਨੇ ਕਯਨਾ ਾਜੇਜਟਵ ਭਯੀਜਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਰਾ ਯੱਖਣਾ ਰਈ ਜਕਸਾ  
ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦਾ ਸੌਂਰਾ ਵਧਾਉਣ ਰਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਦਾ ਦਯਾ  
   ਨਗਯ, 18 ਅਰੈਰ: 

"ਸੌਂਰਾ ਯੱਖ, ਜਸੰਭਤ ਨਾ ਸਾਯ ਅਤੇ ਸਭੇਸ਼ਾਂ ਮਾਦ ਯੱਖ ਜਕ ਅੀਂ ਜਭਰ ਕੇ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਨੰੂ ਸਯਾ ਕਦੇ ਸਾਂ।" 
ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਫੀਤੇ ਦੇਯ ਸ਼ਾਭ ਜਡਟੀ ਭੈਡੀਕਰ ਕਜਭਸ਼ਨਯ (ਭ ਸਾਰੀ) ਡਾ. ਦਰਜੀਤ ਜੰਘ, ਭ.ਡੀ. 
(ਭਨ ਜਵਜਗਆਨ) ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨਾਂ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਾਜੇਜਟਵ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦਾ ਸੌਂਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨਾਰ 

ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਜਵਖੇ ਕੀਤੇ ਦਯਾ ਦਯਾਨ ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। 
ਡਾ: ਦਰਜੀਤ ਜੰਘ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਭ ਸਾਰੀ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਕ ੱ ਰ 47 ਭਯੀ਼ਿ ਸਤਾਰ ਜਵੱਚ ਦਾਖਰ ਸਨ। ਉਸਨਾਂ ਇਸ 

ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਦਯਾਨ, ਉਸਨਾਂ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਜਸੰਭਤ ਨਾਰ ਇ ਜਥਤੀ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਕਯਨ ਅਤੇ 

ਸੌਂਰਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੀਸਤ ਜਦੱਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭਯੀ਼ਿ ਸਤਾਰ ਜਵਚ ਇਰਾਜ ੰਫੰਧੀ ਰਫੰਧਾਂ ਤੋਂ ੂਯੀ 
ਤਯਹਾਂ ੰਤ ਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਬਯਾ ਜਦੱਤਾ  ਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚ ੱਧਯੀ ਡਾਕਟਯੀ ਸੂਰਤਾਂ 
ਰਦਾਨ ਕਯੇਗਾ। 
ਜਡਟੀ ਭੈਡੀਕਰ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਸਤਾਰ ਦੇ ਟਾਪ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਨ ਫਰ ਨੰੂ ਵੀ ਸ ਰਾਯਾ 
ਜਦੱਤਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ੂਫਾ ਯਕਾਯ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਜਰੰਗ ਸੈਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 18001804104 ਦੀ ਸ਼ ਯੂਆਤ 

ਕੀਤੀ ਸੈ। 
-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਭੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਾਪ-ਪਾਈ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸੈ, ਡੀ.ੀ. ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਦੱਤਾ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸੈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਧਆਨ  

   ਨਗਯ, 18 ਅਰੈਰ: 

"ਜ਼ਿਰਹੇ  ਦੀਆਂ 28 ਭੰਡੀਆਂ ਜਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ  ਚਾਯੂ ਢੰਗ ਨਾਰ ਚੱਰ ਯਸੀ ਸੈ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ 
ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਧਆਨ ਇਨਹ ਾਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜਵੱਚ ਾਪ-ਪਾਈ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਵੱਰ ਸੈ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਫਭਾਯੀ ਦੇ 

ਪੈਰਣ ਨੰੂ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਯਜਕਆ ਜਾ ਕੇ।" ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ 

ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ ਅਤੇ ਜਕਾਨਾਂ 
ਤੇ ਭ਼ਿਦੂਯ ਦਵਾਂ ਨੰੂ ਭਾਕ,ਦਤਾਨੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਯਸੇ ਸਨ।  
ਵਧੇਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਸਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਕਣਕ ਦਾ ਖਯੀਦ ੀਜਨ ਅੱਜ ਤੀਜ ੇਜਦਨ ਦਾਖਰ ਸਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 

ਜ਼ਿਰਹੇ  ਬਯ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜਵਚ 17308 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਸਈ ਅਤੇ ਇ ਜਵਚੋਂ 16522 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ। 



ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਸ ਣ ਤੱਕ ਨਗਰੇਨ ਨੇ 3226 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਭਾਯਕਪੈਡ ਨੇ 3449 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਨ ਨੇ 

2188 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਜਦੋਂਜਕ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਵੇਅਯਸਾਊਜੰਗ ਕਾਯਯੇਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। 
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕੇਂਦਯੀ ਦੀ ਯਕਾਯੀ ਜੰੀ ਪ.ੀ.ਆਈ ਨੇ 1718 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। 
---- 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ਜਵਆਕ ੰਯਕ ਟਯੇਜੰਗ ਅਤੇ ਨਭੂਨੇ ਰੈਣਾ ਜਾਯੀ, ਡੀ.ੀ. ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਸ ਣ ਤੱਕ 919 ਨਭੂਨੇ ਟੈਟ ਕੀਤੇ ਗ, 838 ਨੈਗਜਟਵ ਾ ਗ 

1893 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕ ਆਯੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਭ ਕੰਭਰ 

   ਨਗਯ, 18 ਅਰੈਰ: 

"ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ੰਫੰਧੀ ਜਵਆਕ ੰਯਕ ਟਯੇਜੰਗ ਅਤੇ ਨਭੂਨਾ ਰੈਣ ਦੀ ਰਜਕਜਯਆ ਜਸਰਾਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਉੇ ਯਪਤਾਯ 

ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਯਸੇਗੀ ਜਕਉਂਜਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੇ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਭ ਕਾਫਰਾ ਕਯਨ ਰਈ ਭੱਜਆ ਦੇ ਯਤ ਦੀ 
ਛਾਣ ਕਯਨਾ ਫਸ ਤ ਼ਿਯੂਯੀ ਸੈ।" 

ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਸ ਣ ਤੱਕ ਕ ੱ ਰ 919 

ਨਭੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ ਅਤੇ ਕ ੱ ਰ 838  ਨੈਗਜਟਵ ਾ ਗ । ਾਜੇਜਟਵ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਕ ੱ ਰ ੰਜਖਆ 57 ਸੈ 

ਅਤੇ 24 ਨਭੂਜਨਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੈ। 

ਵਧੇਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀ.ੀ. ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਸ ਣ ਤੱਕ 636 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕ ਆਯੰਟੀਨ ਅਧੀਨ ਯੱਜਖਆ ਜਗਆ ਸੈ 

ਜਦੋਂਜਕ ਕ ੱ ਰ 1893 ਜਵਅਕਤੀ ਪਰਤਾੂਯਵਕ ਕ ਆਯੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਰੰਘ ਚ ੱ ਕੇ ਸਨ। 

 

------- 

 

 


