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

 

SDM Jagdeep Saigal lauds efforts of philanthropists for contributing to society in time of need  

 

Godrej donates 500 packets of dry ration worth Rs. 2.50 lakhs 

 

S. A. S. Nagar, April 22: 

 

"The philanthropists are rendering a valuable service to the cause of humanity by coming up with 

novel ways to help and strengthen the hands of the District Administration."  

 

These views were expressed here today by the SDM, Mohali, Mr. Jagdeep Saigal on the occasion 

of  

Godrej donating 500 packets worth Rs. 2.50 lakh of dry ration to the District Administration for 

distribution to the needy sections of the society.  

 

The SDM lauded the efforts of the institution in coming forward and contributing to the society 

in this time of National Crisis. 

 

It is noteworthy that the packets contain Atta, Rice, Oil, Salt, Turmeric and Soap. The 

representatives of the company committed that another 1500 packets would also be delivered 

soon.  

 

 

Among others present on the occasion included the Assistant Commissioner (General) Mr. 

Yashpal Sharma, General Manager District Industries Centre Mr. H. S. Pannu, Sub Registrar Mr. 

Ravindra Bansal, and Mr. Puneet Kumar from Godrej. 

-- 

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

 

District Police expresses gratitude to Mohali Senior Citizens Association for donating 400 kits  

 

Each kit contains Sanitizers, masks 

 

S. A. S. Nagar, April 22: 

 

"The District Police is thankful to the Mohali Senior Citizens Association (MSCA) for 

contributing towards the police personnel who are engaged in frontline fight against corona virus 

disease." 

 

These views were expressed here today at the District Administrative Complex by the SP (City) 

Mr. H. S. Virk while thanking the Association on behalf of the SSP Mr. Kuldeep Singh Chahal 

for donating 400 kits (each packed with Sanitizer bottle & 4 masks) to the District Police. 

 

It is noteworthy that the association had earlier also donated 100 Personal Protection Equipment 

(PPE) to the Civil Hospital, Phase - 6, Mohali.  



 

Among others present on the occasion included DSP Deep Kamal, SI Jaswinder Singh, and the 

President of the Association S. Chaudhary. 

-- 

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

 

To allay fears of public, Phasewise screening of , newspaper agents/ hawkers /distributors to 

begin on 23rd April  

 

Ist phase screening to start from Phase -2 & 7 

 

Followed by Zirakpur on April 24 

 

S. A. S. Nagar, April 22: 

 

"The District Administration would undertake the screening of the newspaper hawkers,  agents  

and  distributors in the entire District with a view to allay the fears in the minds of public besides 

for the safety of hawkers/ agents." This was disclosed here today by the Deputy Commissioner 

Mr. Girish Dayalan. 

 

Divulging more, he said that the process would be undertaken in a phasewise manner and the 

first phase would begin on 23rd April, 2020 from Phase - 2 and phase - 7 in Mohali 

simultaneously.  

 

He also said that about 150 hawkers in phase-2 and nearly the same number in phase 7 

amounting to a total of 300 people would be screened from 8 am onwards. 

 

 Afterwards, the exercise would be carried out in the entire District. The same drive would be 

carried out in Zirakpur on April 24. 

 

-- 

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

 

Out of 1042 samples tested so far, 949 found negative  

 

Quarantine period of 2208 people over  

 

S. A. S. Nagar, April 22 

 

The District Administration is ensuring that there is no let up in the drive to conduct sampling 

after the tracing of contacts. This was disclosed here today by the Deputy Commissioner Mr. 

Girish Dayalan.  

 

Divulging more details, he said that as of now, a total of 1042 samples have been taken. Out of 

these, 949 have been found negative while the number of positive cases is 62. The result 34 

samples is awaited.  



 

About the status of quarantined persons, the DC added that as of today, the quarantine period of 

2208 people is over while 449 are currently undergoing the same. 

 

-- 

District Public Relations Office SAS Nagar 

All bonafide residents of the Punjab travelling from other States to the District to be screened- 

District Magistrate 

SAS Nagar, April 22: 

The persons who are bonafide residents of the State of Punjab and are travelling from other 

States to the district SAS Nagar would be screened and if found asymptomatic they will be 

placed in home quarantine for fourteen days and if found symptomatic, tests will be conducted in 

Government facilities and the health department protocol management of such persons will be 

followed, ordered Girish Dayalan District Magistrate SAS Nagar. 

He directed all the Supervising Officers, Surveillance officers and Rapid Response Teams to 

ensure strict compliance of this protocol and to keep a strict vigil on all such persons. It shall be 

ensured that a symptomatic person should be home quarantined with a Home Quarantine Board 

outside his home as per guidelines.  

The Police and Health Department are to ensure the strict compliance of these orders and report 

be complied by Civil Surgeon on daily basis ordered, DM. 

This has been done with the intent of containment and prevention of the spread of COVID19 and 

in compliance with the directions of Health & Family Welfare Department ,Punjab. 

-- 

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

 

 

 42099 tonnes of wheat procured in district till 8th day 

 

  

 

 

S. A. S. Nagar, April 22: 

 

The wheat procurement season entered it's eighth day today and till date the District saw the 

arrival of 42500 MT of wheat in the mandis throughout the district and out of this, 42099 MT 

has been purchased.  

 

 

It is noteworthy that PUNGRAIN has procured 9268 metric tonnes, MARKFED 9819 metric 

tonnes and PUNSUP procured 6898 metric tonnes while Punjab State Warehousing Corporation 

procured 4396 MT wheat respectively. The Centre government agency FCI has procured 3660 

MT wheat. 

 

-- 

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

 



All medical stores, Chemical Shops, Doctors to maintain name, mobile number & address of 

buyers/patients, DM Girish Dayalan  

 

S. A. S. Nagar, April 22: 

 

The District Magistrate, Mr. Girish Dayalan while exercising his powers under section 144 of the 

CrPC, Act, 1973, today ordered that all the medical stores, medical shops, chemical shops 

including Jan Aushdhi shops and the doctors particularly the general physicians running private 

clinics would maintain record. The record would include name, mobile number, and address of 

the buyers/patients either by way of home delivery of medicines for fever, cold, throat infection, 

flu and similar symptoms.  

 

The data must be provided to the Civil Surgeon, S.A.S. Nagar daily via emai. The Civil Surgeon 

would then track patients for COVID-19 symptoms and take all necessary measures to control 

COVID-19. Any violation of the order would invite action under section 188 of the IPC. 

 

-- 

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

 

ASHA workers, ANMs to collect data about co-morbid patient suffering from cough, flu, illness, 

DM Girish Dayalan  

 

To send daily report to SMOs  

 

S. A. S. Nagar, April 22: 

 

The DM Mr. Girish Dayalan today ordered that in order to have a proper assessment with regard 

to the COVID-19 disease, the ASHA workers and the ANMs would ensure in their respective 

areas that whether any co-morbid patient is suffering from cough, illness, flu, chest congestion 

and severe acute respiratory illness.  

 

These workers would send this data daily to the SMOs of their areas even if the info is nil. The 

SMOs would send the compiled info daily to the Civil Surgeon. 

-- 

District Public Relations Office, SAS Nagar 

 

• DC orders COVID screening of all essential service providers 

• Fruit and vegetable vendors, ration delivery persons, milkman, newspaper hawkers and media 

personnel to be screened 

 

SAS Nagar, April 22: 

 

Keeping in view the health and well-being of the general public and the persons providing 

essential services, all deployed in delivery of essentials during the curfew imposed to contain the 

spread of corona virus, are to screened for COVID-19, ordered Girish Dayalan Deputy 

Commissioner SAS Nagar. 



This includes people involved in delivering daily necessities such as fruit and vegetable vendors, 

ration delivery persons, milkman, newspaper hawkers and even the media personnel.   

The Assistant Excise and Taxation officer  is to be responsible for organizing the health check-

up / screening of the persons involved in the work related to large retail chains such as Zomato, 

Swiggy ,Amazon, Flipcart, MARKFED etc. Similarly District Mandi Officer would ensure the 

same for Vegetable and Fruit sellers. 

Besides District Public Relations Officer is to co-ordinate the check-up of news reporters and 

newspaper hawkers while District Development and Panchayat Officer and Deputy Registrar, 

Cooperative Societies, would do the same for Milk suppliers. 

The District Food and Supply Officer will ensure health check-up of the ration distributors. 

 In this regard the Civil Surgeon would set up screening teams which would coordinate with the 

concerned officers to conduct medical screening, rotation wise. 

 An Infrared Thermal scanner can be used for this medical screening.  

 If any symptoms related to the disease are found in a person during the screening, treatment will 

be started as per the medical protocol and instructions issued by the government.   

--------------------- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ... ਨਯ 

ਡੀਭ ਜਦੀ ਜਵਰ ਨੇ ਼ਿਯੂਯਤ ਭੇਂ ਭਾਜ ਨੰੂ ਮਦਾਨ ਦੇਣ ਲਾਰੇ ਭਾਜ ੇਲੀ ਰਏਾਂ ਦੇ ਮਤਨਾਂ ਦੀ ਏੀਤੀ 
ਸ਼ਰਾਾ  
ਦਯੇਜ ਨੇ 2.50 ਰੱਐ ਦੀ ਰਾਤ ਲਾਰੇ 500  ੱ ਏੇ ਯਾਸ਼ਨ ਦੇ ੈਏੇਟ ਏੀਤੇ ਦਾਨ  

   ਨਯ, 22 ਅਰੈਰ: 

"ਭਾਜ ੇਲੀ ਰਏ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਤਨਾਂ ਨੰੂ ਵਯ ਭ਼ਿਫੂਤ ਏਯਨ ਅਤੇ ਭਨ ੱ ਐਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਰਈ ਨਲੀਨਤਭ 

ਤਯੀਜਏਆਂ ਨਾਰ ਅੱੇ ਆ ਏੇ ਭਵੱਤਲੂਯਣ ੇਲਾ ਜਨਬਾ ਯਵੇ ਵਨ।" 

ਇਵ ਰਟਾਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ .ਡੀ.ਭ ਭ ਵਾਰੀ, ਰੀ ਜਦੀ ਜਵਰ ਨੇ ਦਯੇਜ ਏੰਨੀ ਲੱਰੋਂ  ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੰੂ 

 ਾਇਟੀ ਦੇ ਰੜਲੰਦ ਲਯਾਂ ਜਲਚ ਲੰਡਣ ਰਈ 2.50 ਰੱਐ ਯ  ਦੇ  ੱ ਏੇ ਯਾਸ਼ਨ ਦੇ 500 ੈਏੇਟ ਦਾਨ ਏਯਜਦਆਂ ਏੀਤਾ। 

ਡੀਭ ਨੇ ਏਭੀ ੰਏਟ ਦੇ ਇ ਭੇਂ ਜਲੱਚ ੰਥਾ ਦੇ ਅੱੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜ ਜਲੱਚ ਮਦਾਨ ਾਉਣ ਰਈ ਏੀਤੇ 

ਮਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਾ ਏੀਤੀ। 

ਜ਼ਿਏਯਮ ਵੈ ਜਏ ੈਏਟਾਂ ਜਲਚ ਆਟਾ, ਚਾਲਰ, ਤੇਰ, ਨਭਏ, ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਾਫਣ ਵ ੰ ਦੇ ਵਨ। ਏੰਨੀ ਦੇ ਨ ਭਾਇੰਜਦਆਂ ਨੇ 

ਜਰਦ ਵੀ ਵਯ 1500 ੈਏੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲਚਨਫੱਧਤਾ ਦ ਵਯਾਈ।  
ਇ ਭਏੇ ਵਯਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਵਾਇਏ ਏਜਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਰੀ ਮਸ਼ਾਰ ਸ਼ਯਭਾ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਉਦਮ ਏੇਂਦਯ ਦੇ ਜਨਯਰ 

ਭੈਨੇਜਯ ਰੀ ਚ.. ੰਨੰੂ, ਫ ਯਜਜਟਯਾਯ ਰੀ ਯਜਲੰਦਯ ਫਾਂਰ ਅਤੇ ਦਯੇਜ ਤੋਂ ਰੀ  ਨੀਤ ਏ ਭਾਯ ਵਾ਼ਿਯ ਨ।  

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ... ਨਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ  ਜਰ ਨੇ ਭਵਾਰੀ ੀਨੀਅਯ ਜਟੀ਼ਿਨ ੀਸ਼ਨ ਦਾ 400 ਜਏੱਟਾਂ ਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ਏੀਤਾ ਧੰਨਲਾਦ  

ਵਯੇਏ ਜਏੱਟ ਜਲਚ ੈਨੀਟਾਈ਼ਿਯ, ਭਾਏ ਲ਼ਾਭਰ 

   ਨਯ, 22 ਅਰੈਰ: 



"ਜ਼ਿਰਹਾ  ਜਰ ਨੇ ਭਵਾਰੀ ੀਨੀਅਯ ਜਟੀ਼ਿਨ ੀਸ਼ਨ (ਭੀ) ਦਾ ਧੰਨਲਾਦ ਏੀਤਾ ਜ ਏਯਨਾ ਲਾਇਯ 

ਜਫਭਾਯੀ ਜਲਯ ੱ ਧ ਜੰ ਜਲੱਚ ਭਵਯਰੀ ਏਤਾਯ ਜਲਚ ਰੜ ਯਵੇ  ਜਰ ਭ ਰਾ਼ਿਭਾਂ ਦੀ  ਯੱਜਐਆ ਰਈ ਮਦਾਨ ਾ ਯਵੀ 
ਵੈ।" 

ਇਵ ਰਟਾਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫੰਧਏੀ ਏੰਰੈਏ ਜਲਐੇ ੀ ਰੀ ਏ ਰਦੀ ਜੰ ਚਾਵਰ ਦੀ ਤਯਪੋਂ .ੀ 
(ਜਟੀ) ਰੀ ਚ. ਜਲਯਏ ਨੇ ੀਸ਼ਨ ਦਾ 400 ਜਏੱਟਾਂ (ਵਯੇਏ ਜਲੱਚ ੈਨੇਟਾਈ਼ਿਯ ਫਤਰ ਅਤੇ 4 ਭਾਏ ਵਨ) 

ਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ੀਲ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਲਾਦ ਏਯਜਦਆਂ ਏੀਤਾ।  
ਜ਼ਿਏਯਮ ਵੈ ਜਏ ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਰਾਂ ਜਲਰ ਵਤਾਰ, ਪੇ਼ਿ -6, ਭ ਵਾਰੀ ਨੰੂ 100 ੀੀਈ਼ਿ ਦਾਨ ਏੀਤੀਆਂ 

ਨ।  
ਇ ਭਏੇ ਵਯਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਡੀੀ ਦੀ ਏਭਰ, ਆਈ ਜਜਲੰਦਯ ਜੰ ਅਤੇ ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਧਾਨ . 

ਚਧਯੀ ਲੀ ਸ਼ਾਭਰ ਨ। 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ... ਨਯ 

 

ਜਨਤਾ ਦੇ ਡਯ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਰਈ ਅਐਫਾਯਾਂ ਦੇ ਜੰਟਾਂ / ਪੇਯੀ ਲਾਜਰਆਂ / ਜਲਤਯਨ ਏਯਤਾਲਾਂ ਦੀ ੜਾਅਲਾਯ 

ਏਰੀਜਨੰ 23 ਅਰੈਰ ਨੰੂ ਵਲੇੀ ਸ਼ ਯੂ  

ਜਵਰੇ ੜਾਅ ਦੀ ਏਰੀਜਨੰ ਪੇ਼ਿ -2 ਅਤੇ 7 ਤੋਂ ਵਲੇੀ ਅਯੰਬ  

ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 24 ਅਰੈਰ ਨੰੂ ਼ਿੀਯਏ ਯ ਜਲਐੇ ਏੀਤੀ ਜਾਲੇੀ ਏਰੀਜਨੰ 

   ਨਯ, 22 ਅਰੈਰ: 

"ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ੂਯੇ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜਲੱਚ ਅਐਫਾਯਾਂ ਦੇ ਪੇਯੀਲਾਜਰਆਂ, ਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਲਤਯਏਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯਲਾਾ ਤਾਂ ਜ ਰਏਾਂ 
ਦੇ ਭਨਾਂ ਜਲੱਚ  ਡਯ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਪੇਯੀਲਾਜਰਆਂ / ਜੰਟਾਂ ਦੀ  ਯੱਜਐਆ ਲੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏੇ।" ਇਵ 

ਰਟਾਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਏੀਤਾ। 

ਵਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਏਵਾ ਜਏ ਇਵ ਰਜਏਜਯਆ ਇਏ ੜਾਅਲਾਯ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਸ਼ ਯੂ ਏੀਤੀ ਜਾੀ ਅਤੇ 

ਜਵਰਾ ੜਾਅ 23 ਅਰੈਰ, 2020 ਨੰੂ ਭ ਵਾਰੀ ਜਲਐੇ ਪੇ਼ਿ -2 ਅਤੇ ਪੇ਼ਿ -7 ਤੋਂ ਇਏ ਭੇਂ ਸ਼ ਯੂ ਵਲੇਾ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਇਵ ਲੀ ਜਏਵਾ ਜਏ ਪੇ਼ਿ -2 ਜਲਚ ਤਏਯੀਫਨ 150 ਪੇਯੀ ਲਾਰੇ ਵਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਪੇ਼ਿ 7 ਜਲਚ ਵਨ ਇ ਰਈ ਏ ੱ ਰ 

300 ਜਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਲੇਯੇ 8 ਲਜ ੇਤੋਂ ਜਾਂਚ ਏੀਤੀ ਜਾੀ। 

ਇ ਉਯੰਤ, ਇਵ ਭ ਜਵੰਭ ੂਯੇ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜਲੱਚ ਚਰਾਈ ਜਾੀ। ਇਵ ਭ ਜਵੰਭ ਼ਿੀਯਏ ਯ ਜਲੱਚ 24 ਅਰੈਰ ਨੰੂ ਚਰਾਈ 

ਜਾੀ। 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ... ਨਯ  

ਵ ਣ ਤੱਏ ਟੈਟ ਏੀਤੇ  1042 ਨਭੂਜਨਆਂ ਜਲਚੋਂ 949 ਆ ਨੈਜਟਲ 



2208 ਜਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਏ ਆਯੰਟੀਨ ਅਲਧੀ ਭ ਏੰਭਰ 

   ਨਯ, 22 ਅਰੈਰ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਜਯਵਾ ਵੈ ਜਏ ੰਯਏਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਨਭੂਨੇ ਰੈਣ ਦੀ ਭ ਜਵੰਭ ਜਲਚ 

ਏਈ ਏਯ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਲੇ। ਇਵ ਰਟਾਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਏੀਤਾ। 

ਲਧੇਯੇ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਏਵਾ ਜਏ ਵ ਣ ਤੱਏ ਏ ੱ ਰ 1042 ਨਭੂਨੇ ਰ  ਵਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਲਚੋਂ 949 ਨੈਜਟਲ ਾ 

 ਵਨ ਜਦਜਏ ਾਜੇਜਟਲ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਣਤੀ 62 ਵੈ ਅਤੇ 34 ਨਭੂਜਨਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਏ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਵੀ ਵੈ। 

ਏ ਆਯੰਟੀਨ ‘ਚ ਯੱਐੇ ਜਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥਤੀ ਫੰਧੀ ਡੀੀ ਨੇ ਜਏਵਾ ਜਏ ਵ ਣ ਤੱਏ 2208 ਜਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਏ ਆਯੰਟੀਨ 

ਅਲਧੀ ੂਯੀ ਵ ਚ ੱ ਏੀ ਵੈ ਜਦਜਏ ਇ ਭੇਂ 449 ਜਲਅਏਤੀ ਏ ਆਯੰਟੀਨ ਅਲਧੀ ਅਧੀਨ ਵਨ।. 
 

 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ...ਨਯ 

ਦੂਯੇ ੂਜਫਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰੇ ਜਲਚ ਆਉਣ ਲਾਰੇ ੰਜਾਫ ਦੇ ਜਨਲਾੀਆਂ ਦੀ ਏੀਤੀ ਜਾਲੇੀ ਜਏਰਜਨੰ-ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੈਜਜਟਯੇਟ 

   ਨਯ, 22 ਅਰੈਰ: 

ਜਜਵੜੇ ਜਲਅਏਤੀ ੰਜਾਫ ੂਫੇ ਦੇ ਜਨਲਾੀ ਵਨ ਅਤੇ ਦੂਯੇ ੂਜਫਆਂ ਤੋਂ ...ਨਯ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜਲਚ ਆ ਯਵੇ ਵਨ, ਦੀ 
ਜਏਰਜਨੰ ਏੀਤੀ ਜਾੀ ਅਤੇ ਜੇਏਯ ਉਵਨਾਂ ਜਲੱਚ ਰੱਛਣ ਨਵੀਂ ਾ  ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 14 ਜਦਨਾਂ ਰਈ ਯ ਜਲਚ 

ਏ ਆਯੰਟੀਨ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ ਅਤੇ ਜੇਏਯ ਰੱਛਣ ਾ ਜਾਂਦੇ ਵਨ ਤਾਂ ਯਏਾਯੀ ੰਥਾਨ ਜਲੱਚ ਉਵਨਾਂ ਦੇ  ਟੈਟ ਏੀਤੇ 

ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਅਜਜਵੇ ਜਲਅਏਤੀਆਂ ਦੇ ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਜਵਤ ਜਲਬਾ ਦੇ ਰਟਏਰ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏੀਤੀ ਜਾਲੇੀ। ਇਵ ਵ ਏਭ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੈਜਜਟਯੇਟ ..ੱ. ਨਯ ਰੀ ਜਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਦਤੇ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਾਯੇ  ਯਲਾਈਜ਼ੰਿ ਅਜਧਏਾਯੀਆਂ, ਜਨਯਾਨੀ ਅਜਧਏਾਯੀਆਂ ਅਤੇ ਯੈਜਡ ਜਯਾਂ ਟੀਭਾਂ ਨੰੂ ਵਦਾਇਤ ਏੀਤੀ 
ਜਏ ਉਵ ਇ ਰਟਏਰ ਦੀ ਐਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਜਵੇ ਾਯੇ ਜਲਅਏਤੀਆਂ 'ਤੇ ੈਣੀ ਨ਼ਿਯ 

ਯੱਐਣ। ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵੈ ਜਏ ਰੱਛਣਾਂ ਲਾਰੇ ਜਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਾਯ ਉਵਨਾਂ ਦੇ 

ਯ ਦੇ ਫਾਵਯ ਇਏ ਏ ਆਯੰਟੀਨ ਫਯਡ ਰਾ ਏੇ ਯ ਜਲਚ ਏ ਆਯੰਟੀਨ ਏੀਤਾ ਜਾਲ।ੇ 

ਡੀ.ਭ. ਨੇ ਵ ਏਭ ਜਦੱਤਾ ਜਏ  ਜਰ ਅਤੇ ਜਵਤ ਜਲਬਾ ਇਨਹ ਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ 
ਵੈ ਅਤੇ ਜਲਰ ਯਜਨ ਯ਼ਿਾਨਾ ਜਯਯਟ ਜਤਆਯ ਏਯਨ। 

ਇਵ ਏਜਲਡ-19 ਦੇ ਪੈਰਣ ਨੰੂ ਯਏਣ ਅਤੇ ਇ ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਰ ਅਤੇ ਜਵਤ ਅਤੇ ਜਯਲਾਯ ਬਰਾਈ ਜਲਬਾ, 

ੰਜਾਫ ਦੀਆਂ ਵਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਜਦਆਂ ਏੀਤਾ ਜਆ ਵੈ। 

 

 

 

-- 



ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜਲੱਚ 8ਲੇਂ ਜਦਨ ਤੱਏ 42099 ਟਨ ਏਣਏ ਦੀ ਏੀਤੀ ਈ ਐਯੀਦ  

 

   ਨਯ, 22 ਅਰੈਰ: 

ਏਣਏ ਦਾ ਐਯੀਦ ੀਜਨ ਅੱਜ ਅੱਠਲੇਂ ਜਦਨ ‘ਚ ਦਾਐਰ ਵਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਏ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਬਯ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜਲਚ 42500 

ਟਨ ਏਣਏ ਦੀ ਆਭਦ ਵਈ ਅਤੇ ਇ ਜਲਚੋਂ 42099 ਟਨ ਏਣਏ ਦੀ ਐਯੀਦ ਏੀਤੀ ਈ ਵੈ। 

 

ਜ਼ਿਏਯਮ ਵੈ ਜਏ ਵ ਣ ਤੱਏ ਨਰੇਨ ਨੇ 9268 ਭੀਜਟਰਏ ਟਨ, ਭਾਯਏਪੈਡ ਨੇ 9819 ਭੀਜਟਰਏ ਟਨ ਅਤੇ ਨ ਨੇ 6898 

ਭੀਜਟਰਏ ਟਨ ਜਦੋਂਜਏ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਲੇਅਯਵਾਊਜੰ ਏਾਯਯੇਸ਼ਨ ਨੇ 4396 ਭੀਜਟਰਏ ਟਨ ਏਣਏ ਦੀ ਐਯੀਦ ਏੀਤੀ। ਇ 

ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਏੇਂਦਯੀ ਦੀ ਯਏਾਯੀ ਜੰੀ ਪ.ੀ.ਆਈ ਨੇ 3660 ਭੀਜਟਰਏ ਟਨ ਏਣਏ ਦੀ ਐਯੀਦ ਏੀਤੀ। 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ... ਨਯ 

 

ਾਯੇ ਭੈਡੀਏਰ ਟਯ, ਏੈਭੀਏਰ ਦ ਏਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਏਟਯ, ਐਯੀਦਦਾਯਾਂ/ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦਾ ਨਾਭ, ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ ਅਤੇ ਯ ਦੇ 

ਤੇ ਫੰਧੀ ਯੱਐਣੇ ਜਯਏਾਯਡ, ਡੀ ਭ ਜਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

   ਨਯ, 22 ਅਰੈਰ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੈਜਜਟਯੇਟ ਰੀ ਜਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅੱਜ ੀਆਯੀੀ, ਏਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ਅਧੀਨ ਆਣੀਆਂ 

ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਜਦਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਦੱਤੇ ਜਏ ਾਯੇ ਭੈਡੀਏਰ ਟਯਾਂ, ਭੈਡੀਏਰ ਦ ਏਾਨਾਂ, ਏੈਭੀਏਰ ਦੀਆਂ ਦ ਏਾਨਾਂ 
ਭੇਤ ਜਨ ਸ਼ਧੀ ਦੀਆਂ ਦ ਏਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਏਟਯਾਂ ਐਾ ਏਯਏੇ ਜਨਯਰ ਏਰੀਜਨਏ ਚਰਾਉਣ ਲਾਰੇ ਡਾਏਟਯ ਜਯਏਾਯਡ 

ਫਣਾ ਏੇ ਯੱਐਣੇ। ਇ ਜਯਏਾਯਡ ਜਲਚ ਫ ਐਾਯ, ਼ਿ ਏਾਭ, ੇ ਦੀ ਰਾ, ਪਰ ੂਅਤੇ ਇ ਤਯਾਂ ਦੇ ਰੱਛਣਾਂ ਲਾਰੇ 

ਐਯੀਦਦਾਯਾਂ/ਭਯੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਭ, ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ ਅਤੇ ਤਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣੇ ਬਾਲੇਂ ਉਵਨਾਂ ਦਲਾਈਆਂ ਦੀ ਯੇਰ ੂ ਯਦੀ 
ਦੇ ਼ਿਯੀ ਦਲਾਈ ਭੰਲਾਈ ਵਲੇ। 

ਇਵ ਅੰਏੜੇ ਯ਼ਿਾਨਾ ਈਭੇਰ ਯਾਵੀਂ ਜਲਰ ਯਜਨ, ੱ. ੱ. ਨਯ ਨੰੂ ਦੇਣੇ ਰਾ਼ਿਭੀ ਵਨ। ਜਲਰ ਯਜਨ ਜਪਯ 

ਏਲੀਡ -19 ਦੇ ਰੱਛਣਾਂ ਲਾਰੇ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਾਾ ਅਤੇ ਏਜਲਡ -19 ਨੰੂ ਜਨਮੰਤਜਯਤ ਏਯਨ ਰਈ ਾਯੇ ਼ਿਯੂਯੀ 
ਉਾਅ ਏਯੇਾ। ਇਵਨਾਂ ਵ ਏਭਾਂ ਦੀ ਉਰੰਣਾ ਏਯਨ ‘ਤੇ ਆਈੀੀ ਦੀ ਧਾਯਾ 188 ਅਧੀਨ ਏਾਯਲਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾਲੇੀ। 

 

-- 

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਅਫ਼ਯ, ... ਨਯ 

ਆਸ਼ਾ ਲਯਏਯ ਤੇ .ੱਨ.ੱਭ਼ਿ. ਐੰ, ਪਰ,ੂ ਜਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ੀੜਤ ਜਵ-ਯੀ ਭਯੀ਼ਿ ਦੇ ਅੰਏੜੇ ਇਏੱਤਯ ਏਯਨ - 

ਡੀ.ਭ. ਜਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

.ਭ.਼ਿ ਨੰੂ ਯ਼ਿਾਨਾ ਜਯਯਟ ਬੇਜੀ ਜਾਲ ੇ

 



... ਨਯ, 22 ਅਰੈਰ: 

 

ਜਡਟੀ ਏਜਭਲ਼ਨਯ ਰੀ ਜਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ ਵੈ ਜਏ ਏਜਲਡ -19 ਜਫਭਾਯੀ ੰਫੰਧੀ ਵੀ ਭ ਰਾਂਏਣ 

ਏਯਨ ਰਈ ਆਸ਼ਾ ਲਯਏਯ ਅਤੇ .ਨ.ਭ਼ਿ ਆਣੇ ਐੇਤਯ ਜਲੱਚ ਜਵ-ਯੀ ਨੰੂ ਐੰ, ਜਫਭਾਯੀ, ਪਰੂ, ਛਾਤੀ ਜਏੜਨ 

ਅਤੇ ੰਬੀਯ ਾਵ ਦੀ ਜਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਭਯੀ਼ਿ ਦਾ ੀੜਤ ਵਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਵਣਾ  ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਏਯਨ।  
ਇਵ ਏਾਭੇ ਯ਼ਿਾਨਾ ਇਵ ਡਾਟਾ ਆਣੇ ਐੇਤਯਾਂ ਦੇ ਭ਼ਿ ਨੰੂ ਬੇਜਣੇ ਬਾਲੇਂ ਏਈ ਸੱ਼ਏੀ ਭਯੀ਼ਿ ਨਾ ਲੀ ਵਲੇ। 
.ਭ.਼ਿ ਏੰਾਇਰ ਏੀਤੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਯ਼ਿਾਨਾ ਜਲਰ ਯਜਨ ਨੰੂ ਬੇਜਣੇ। 

 

 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ...ਨਯ 

 

ਡੀੀ ਨੇ ਾਯੇ ਼ਿਯੂਯੀ ੇਲਾਲਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਲਾਜਰਆਂ ਦੀ ਏਜਲਡ ਏਰੀਜਨੰ ਏਯਨ ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਆਦੇਸ਼  

ਪਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿੀਆਂ ਦੇ ਜਲਏਯੇਤਾ, ਯਾਸ਼ਨ  ਯਦ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਜਲਅਏਤੀ, ਦਧੀ, ਅਐਫਾਯਾਂ ਦੇਣ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਭੀਡੀਆ 

ਏਯਭਚਾਯੀ ਦੀ ਏੀਤੀ ਜਾਲੇੀ ਜਏਰਜਨੰ  

   ਨਯ, 22 ਅਰੈਰ: 

ਆਭ ਰਏਾਂ ਅਤੇ ਼ਿਯੂਯੀ ੇਲਾਲਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਜਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਤ ਅਤੇ ਤੰਦਯ ਤੀ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਲਚ 

ਯੱਐਜਦਆਂ, ਏਯਨਾ ਲਾਇਯ ਦੇ ਪੈਰਣ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ ਰਾ  ਏਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਼ਿਯੂਯੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀ  ਯਦੀ ਜਲਚ 

ਤਾਇਨਾਤ ਾਯੇ ਜਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਏਜਲਡ-19 ਰਈ ਜਏਰਜਨੰ ਏੀਤੀ ਜਾਲੇੀ। ਇਵ ਆਦੇਲ਼ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ 

...ਨਯ ਰੀ ਜਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਦੱਤੇ । 

ਇਵਨਾਂ ਜਲਚ ਯ਼ਿਾਨਾ ਼ਿਯੂਯਤਾਂ ਜਜਲੇਂ ਪਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿੀਆਂ ਦੇ ਜਲਏਯੇਤਾ, ਯਾਸ਼ਨ  ਯਦ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਜਲਅਏਤੀ, ਦਧੀ, 
ਅਐਫਾਯਾਂ ਲੇਚਣ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਏ ਜਏ ਭੀਡੀਆ ਦੇ ਏਯਭਚਾਯੀ ਲੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ। 

ਵਾਇਏ ਆਫਏਾਯੀ ਅਤੇ ਏਯ ਅਜਧਏਾਯੀ ਼ਿਭੇਟ, ਜਲੀ, ਅਭਾਜਨ, ਪਜਰੱਏਾਯਟ, ਭਾਯਏਪੈਡ ਆਜਦ ਲਯੀਆਂ 

ਲੱਡੀਆਂ ਜਯਟੇਰ ਚੇਨਾਂ ਨਾਰ ਜ ੜੇ ਏੰਭ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਜਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਤ ਜਾਂਚ/ਏਯੀਜਨੰ ਏਯਲਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ੰਿਭੇਲਾਯ 

ਵਣੇ, ਇੇ ਤਯਹਾਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੰਡੀ ਅਜਧਏਾਯੀ ਫ਼ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ ਲੇਚਣ ਲਾਜਰਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯਨਾ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣੇ। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਅਜਧਏਾਯੀ ਜਨਊ਼ਿ ਜਯਯਟਯਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਦੇ ਵਾਏਯਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਰਈ 

ਤਾਰਭੇਰ ਏਯਨੇ ਜਦਜਏ ਜ਼ਿਰਹਾ ਜਲਏਾ ਅਤੇ ੰਚਾਇਤ ਅਜਧਏਾਯੀ ਅਤੇ ਜਡਟੀ ਯਜਜਟਯਾਯ, ਜਵਏਾਯੀ ਬਾਲਾਂ, 
ਦ ੱ ਧ ਰਾਈ ਏਯਨ ਲਾਜਰਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯਲਾਉਣੇ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਐ ਯਾਏ ਅਤੇ ਰਾਈ ਅਜਧਏਾਯੀ ਯਾਸ਼ਨ ਲੰਡਣ ਲਾਜਰਆਂ ਦੀ ਜਵਤ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣੇ। 



ਇ ਫੰਧ ਜਲਚ ਜਲਰ ਯਜਨ ਏਰੀਜਨੰ ਟੀਭਾਂ ਦਾ ਠਨ ਏਯੇਾ ਜ ਜਏ ਫੰਧਤ ਅਜਧਏਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਯਟੇਲ਼ਨ 

ਭ ਤਾਫਏ ਭੈਡੀਏਰ ਜਾਂਚ ਰਈ ਤਾਰਭੇਰ ਏਯੇਾ। 

ਇ ਭੈਡੀਏਰ ਏਰੀਜਨੰ ਰਈ ਇੱਏ ਇਨਪਯਾਯੈੱਡ ਥਯਭਰ ਏੈਨਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵੈ। 

ਜੇ ਜਾਂਚ ਦਯਾਨ ਜਏੇ ਜਲਅਏਤੀ ਜਲੱਚ ਜਫਭਾਯੀ ਨਾਰ ਜ ੜੇ ਏਈ ਰੱਛਣ ਾ ਜਾਂਦੇ ਵਨ ਤਾਂ ਡਾਏਟਯੀ ਰਟਏਰ ਅਤੇ 

ਯਏਾਯ ਲੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਜਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਾਯ ਇਰਾਜ ਸ਼ ਯੂ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ। 

 

 

 

-- 

 


