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

 

District Red Cross Society distributes sanitary pads, & masks in District  

 

Society also sending team of 12 blood donors daily to PGI  

 

S. A. S. Nagar, April 23: 

 

Undertaking a noble cause for the sake of humanity, the District Red Cross Society, S. A. S. 

Nagar is sending 12 blood donors daily with a team of the PGI doctors to donate blood to the 

blood bank so as to save precious human lives.  

 

Divulging this here today, the Secretary of the District Red Cross Society Mr. Kamlesh Kaushal 

said that the society is taking this initiative with the active assistance of the Punjabi Virsa 

Sabhyachar Society, Mohali. He also added that apart from the blood donation initiative, the 

society is also engaged in the distribution of the sanitary pads and the masks in the villages of the 

District besides sensitizing the people to follow social distancing guidelines which assumes 

importance in the wake of corona virus crisis. 

-- 

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

 

District Administration expresses renewed gratitude to philanthropists for continuous help in 

hour of need  

 

ISB, Mohali Senior Citizens Association donate Personal Protection Equipment, Vishvas 

Foundation gives ration packets  

 

S. A. S. Nagar, April 23: 

 

The District Administration expresses it's heartfelt gratitude to the philanthropists who are 

continuously coming forward to strengthen the hands of the District Administration in this time 

of need." 

 

Divulging this here today, the Assistant Commissioner (General) Mr. Yashpal Sharma said that 

the Vishvas Foundation represented by Sadhvi Neelima, today donated 250 ration kits with each 

kit containing 5 kg atta, ghee, Dal, rice, salt, turmeric, chillies etc.  

 

Meanwhile, the ISB as part of its corporate social responsibility, today donated 250 PPE kits 

worth Rs. 2.5 lakhs to Civil Hospital for use by health workers and Police today at Civil Hospital 

to Civil Surgeon , Mr Manjit Singh. The ISB was represented by Mr. Raveendra Herlekar, CFO 

and Col Amrit Ghotra, Associate Director Operations. 

 

The Mohali Senior Citizens Association also chipped in today with donation of 500 kits 

containing 4 safety masks, a cake of soap and a pair of gloves to the Safai karamcharis in the 

presence of the MC Commissioner Mr. Kamal Garg, Association President Principal S. 

Chaudhary. 



-- 

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

 

Screening drive of vendors a success-Girish Dayalan  

 

 268 vendors screened in Mohali, Zirakpur, Derabassi, Kurali & Lalru; Kharar vendors to be 

screened on April 24.  

 

Only two found with mild cold & fever 

 

 

S. A. S. Nagar, April 23: 

 

"The District Administration today undertook 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 of screening was held in Mohali, Zirakpur,Dera Bassi 

and Lalru and it would be carried out in Kharar,on April 24. Giving more details, he said that in 

Mohali  183 vendors were screened while 40 vendors and newspaper agents were screened in 

Zirakpur and 12 underwent the screening process in Lalru.  

 

In Derabassi, 18 vendors were screened out of which 17 were found asymptomatic while one 

was found suffering from mild cold. Similarly, in Kurali, 15 vendors underwent screening and 14 

were found asymptomatic while one was found with mild fever.In all, 268 vendors were put 

through screening. 

 

He further said that nobody was found symptomatic. The teams of Multipurpose Health Workers 

(MPHW) besides screening the vendors also made them aware about following the social 

distancing guidelines, using of masks and sanitizers, he added. 

 

 

"I am very thankful to the District Administration for undertaking such a great initiative as it 

would allay the fears in the minds of our customers.", said Harpreet Singh,  President Phase -2 

Hawkers Association . 

 

"I express my gratitude to the District Administration led by the DC Mr. Girish Dayalan, 

Municipal Corporation, Information and Public Relations Department for this drive. Together we 

can and we would defeat this corona virus.", said Vijay Pratap Singh, President Ajit Samachar 

Vendors Association, Phase -7 Mohali. 

 

-- 

District Public Relations Office SAS Nagar 

• SAS Nagar administration ties up with Uber India under 'Uber Essential' and  'Uber Medic' 



• 'Uber Essential ' to provide 24 vehicles round the clock for essential emergency transportation 

for citizens 

• 'Uber Medic ' to provide 20 vehicles for the use of frontline officers including Health & District 

Administration, free of cost 

• DC decides to deploy free 'Uber Medic' vehicles to ferry  persons from lower income groups  to 

and from Government Hospitals  

 

SAS Nagar, April 23: 

District Administration SAS Nagar has tied up with Uber India under 'Uber Essential' and 'Uber 

Medic' to provide vehicles round the clock for essential emergency transportation for citizens 

and  vehicles for the use of frontline officers including Health & District Administration, 

informed Deputy Commissioner Girish Dayalan . 

He informed that Uber Essential shall provide 24 vehicles round-the-clock for any 

Health/Medical Emergency only for plying within the District. The Uber shall carry the ailing 

patient (and attendant, if any) to the Government/Private Hospital/ Clinic/ Pharmacy – strictly for 

medical needs only. No more than two passengers (apart from the driver) shall be taken in a 

vehicle. 

Besides, the rides can be booked via the App only from the home to the said destination/ return. 

Citizens using this facility shall not require curfew passes. Stated standard charges shall be 

levied by Uber India and there shall be no surge/ dynamic pricing.  

Ensuring transparency, the Uber India shall be bound to supply the trip reports of all the vehicles 

on daily basis to the designated Nodal Officer. Also it shall ensure the necessary health screening 

of all drivers from time to time, the sanitization of the vehicle and provision and proper usage of 

masks and hand sanitizer. 

Besides, Uber Medic is to provide 20 vehicles for the use of frontline officers including Health & 

District Administration. But, in view of the fact that the district administration already has 

requisite vehicles, it has been decided that the service of the twenty  vehicles being provided free 

of cost by Uber India, will be better utilized by being deployed for ferrying persons from lower 

income groups (who cannot afford the paid service) to and from Government Hospitals.  

Further,  these  20 vehicles (16 for Day & 4 for Night) offered by Uber India shall be placed at 

the disposal of Civil Surgeon, Mohali to be further placed at District Hospitals/ SDH/ CHCs/ 

PHCs etc. as per the potential requirement.  

Since, the targeted persons are unlikely to use the Uber App , the Health Control Room at 0172-

2270091/ 78146-41397shall take down requests and pass on to concerned SMO/ MO in-charge, 

who can send the vehicle to pick/ drop the patient. The SMO/ MO are also at liberty to send the 

vehicles to pick /drop patients, suo-moto. 

It is clarified that this service for pick/ drop free of cost is subject to the conditions that it shall be 

only to a Government facility including DH/ CHC/ PHC/ ESI Hospitals etc. It shall be only 

within the territorial jurisdiction of the District. It shall be available only to persons not having 

their own transport. Misrepresentation shall be punishable as per law.  

Pertinently, Secretary, RTA, Mohali (9872630545) shall be the Nodal Officer for management of 

this facility/ service. He shall keep oversight that the service is not mis-used. 

---------- 

District Public Relations Office, SAS Nagar 

 

Sale of liquor, gutka, tobacco and spitting in public places prohibited- Girish Dayalan 



 

SAS Nagar, April 23: 

 

In order to contain and prevent of the spread of COVID19, Girish Dayalan Deputy commissioner 

SAS Nagar-cum-chairperson District Disaster Management Authority in view of the emergent 

circumstances, for the purpose of taking preventive measures for protecting the community, has 

ordered, in public interest, that the sale of liquor, gutka, tobacco etc. shall be prohibited in the 

district. 

Further, it has been ordered that spitting in public places shall be prohibited.  

Any violations shall invite criminal proceedings under the relevant provisions of the Disaster 

Management Act, 2005 and the Indian Penal Code, 1860. 

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

 

Former Minister Rana Gurjit Singh hands over water tanker having 40000 litre capacity to 

Municipal Corporation in presence of Balbir Singh Sidhu 

 

To be of great assistance in Sanitization purposes  

 

S. A. S. Nagar, April 23: 

 

The former Minister, Punjab and MLA Kapurthala Rana Gurjit Singh here today handed over a 

water tanker having 40,000 litres of capacity on behalf of his Rana Sugar Mill to the Municipal 

Corporation in the presence of the Health Minister and MLA Mohali Mr. Balbir Singh Sidhu and 

Commissioner Municipal Corporation Mr. Kamal Garg.  

 

Thanking Rana Gurjit Singh, the Health Minister said that once being filled to its full capacity, 

the tanker can cover a range of 150 Kilometers. He further elaborated that this tanker would be 

utilized for carrying out Sanitization works in the District in the wake of corona virus disease. 

 

Among other dignitaries present on the occasion included MLA Dr. Raj Kumar Verka, Amarjit 

Singh Jeeti Sidhu, Kamaljit Ruby Sidhu, Kuljit Singh Bedi MC, President City Congress Jaspreet 

Singh Gill, Senior Deputy Mayor Rishav Jain, Amrik Singh Somal, Nachhattar Singh, Niranjan 

Singh, Varinder Victor, Rupinder Singh Rangi Advocate, and Jatinder Anand. 

-- 

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

 

Chairman Safai Karamchari Commission instructs Commissioner Municipal Corporation to 

ensure proper safety kits for Sewermen  

 

S. A. S. Nagar, April 23: 

 

Taking serious note of the Sewermen being engaged in their work of cleaning the sewers and 

gutters without any safety equipment like gloves and other material, the Chairman of the Safai 

Karamchari Commission, Punjab Mr. Geja Ram Valmiki has instructed the Municipal 

Corporation Commissioner Mr. Kamal Garg to immediately take remedial measures.  

 



The Chairman further said that given the present circumstances when the entire country is 

battling with the corona virus disease, the Sewermen deserve better working conditions. 

Otherwise, they would also suffer from corona virus which would hamper the efforts being made 

by the District Administration of to tackle the disease. 

 

 

-- 

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

 

One more positive case emerges, PGI employee from Nayagaon  

 

Out of 1104 samples tested so far, 978 found negative  

 

Quarantine period of 2219 people over  

 

S. A. S. Nagar, April 23: 

 

The District saw another corona virus positive case emerging today. The person is a  30 year old 

man and is a PGI employee and a contact of the previous positive case. This was disclosed here 

today by the Deputy Commissioner Girish Dayalan.  

 

 

Divulging more details, he said that as of now, a total of 1104 samples have been taken. Out of 

these, 978 have been found negative while the number of positive cases is 63. The result 45 

samples is awaited.  

 

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

2219 people is over while 496 are currently undergoing the same. 

 

-- 

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

 

 

 49113 tonnes of wheat procured in district till 9th day 

 

  

 

 

S. A. S. Nagar, April 23: 

 

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

arrival of 49202 MT of wheat in the mandis throughout the district and out of this, 49113 MT 

has been purchased.  

 

 



It is noteworthy that PUNGRAIN has procured 11046 metric tonnes, MARKFED 12156 metric 

tonnes and PUNSUP procured 8807 metric tonnes while Punjab State Warehousing Corporation 

procured 5476 MT wheat respectively. The Centre government agency FCI has procured 4440 

MT wheat. 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਡ ਕਯਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹ  ਜ ਿੱ ਚ ਸਨੇਟਯੀ ਡ ਅਤ ਭਾਸਕ  ੰਡ 
ਸੁਸਾਇਟੀ ਯਜਾਨਾ 12 ਖੂਨਦਾਨ ਕਯਨ  ਾਜਰਆਂ ਦੀ ਟੀਭ ਨੰੂ ਬਜਦੀ ਹ ੀ.ਜੀ.ਆਈ.  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 23 ਅਰਰ: 

ਭਾਨ ਤਾ ਦੀ ਖਾਤਯ ਇਕ ਨੇਕ ਕਾਯਜ ਕਯਜਦਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਡ ਕਯਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸ..ੱਸ. ਨਗਯ, ਯ਼ਿਾਨਾ 12 

ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਯਾਂ ਦੀ ਟੀਭ ਨਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਰਈ ਰਈ ਬਜ ਯਹੀ ਹ ਤਾਂ ਜ ਕੀਭਤੀ ਭਨੁਿੱ ਖੀ ਜਾਨਾਂ 
ਫਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਅਿੱਜ ਇਥ ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਡ ਕਯਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦ ਸਕਿੱਤਯ ਸਰੀ ਕਭਰਸ਼ ਕਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 

ਸੁਸਾਇਟੀ ੰਜਾਫੀ ਜ ਯਸਾ ਸਜਬਆਚਾਯ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਭੁਹਾਰੀ ਦ ਸਜਹਮਗ ਨਾਰ ਇਹ ਜਹਰਕਦਭੀ ਕਯ ਯਹੀ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਇਹ  ੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕਯਨ ਦੀ ਜਹਰਕਦਭੀ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਜੰਡਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸਨੇਟਯੀ ਡ ਅਤ 
ਭਾਸਕਾਂ ਦੀ  ੰਡ  ੀ ਕਯ ਯਹੀ ਹ ਅਤ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਰਈ ਜਾਗਯੂਕ 

ਕਯ ਯਹੀ ਹ ਜ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਦ ਸੰਕਟ ਦ ਭਿੱਦਨ਼ਿਯ ਭਹਿੱਤ ੂਯਨ ਭੰਨੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ। 

-- 

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਰੋਂ ਰੜ ੰਦਾਂ ਦੀ ਜਨਯੰਤਯ ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਸਭਾਜ ਸ ੀ ਰਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ  

ਆਈਸਫੀ, ਭੁਹਾਰੀ ਸੀਨੀਅਯ ਜਸਟੀ਼ਿਨ ਸਸੀਸ਼ਨ  ਿੱਰੋਂ ਜਨੱਜੀ ਸੁਯਿੱ ਜਖਆ ਉਕਯਣਾਂ ਬਟ, ਜ ਸ਼ ਾਸ ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ  ਿੱਰੋਂ ਯਾਸ਼ਨ ਦ 
ਕਟ ਜਦਿੱ ਤ ਗ 

 

ਸ..ਸ. ਨਗਯ, 23 ਅਰਰ: 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਾਜ ਸ ੀ ਰਕਾਂ ਦਾ ਤਜਹ ਜਦਰੋਂ ਧੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ ਜ ਇਸ ਸਭੇਂ ਰੜ ਸਭੇਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ਹਿੱਥ ਭ਼ਿਫੂਤ 

ਕਯਨ ਰਈ ਜਨਯੰਤਯ ਅਿੱਗ ਆ ਯਹ ਹਨ।  
ਅਿੱਜ ਇਥ ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਜਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਸਰੀ ਮਸ਼ਾਰ ਸ਼ਯਭਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਾਧ ੀ ਨੀਜਰਭਾ ਦੀ 
ਨੁਭਾਇੰਦਗੀ  ਾਰੀ ਜ ਸ਼  ਪਾਊਂਡਸ਼ਨ ਨੇ ਅਿੱਜ ਹਯ ਜਕਿੱ ਟ ਜ ਿੱ ਚ 5 ਜਕਰ ਆਟਾ, ਜਘ, ਦਾਰ, ਚਾ ਰ, ਨਭਕ, ਹਰਦੀ, ਜਭਯਚਾਂ ਆਜਦ 

 ਾਰੀਆਂ 250 ਯਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਬਟ ਕੀਤੀਆਂ।  
ਇਸ ਦਯਾਨ, ਆਈਸਫੀ ਨੇ ਆਣੀ ਸਭਾਜਜਕ ਜ਼ੰਿਭ ਾਯੀ  ਜੋਂ, ਜਸ ਰ ਹਸਤਾਰ ਦ ਜਸ ਰ ਸਯਜਨ ਸਰੀ ਭਨਜੀਤ ਜਸੰਘ ਨੰੂ ਅਿੱਜ 

ਜਸਹਤ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਅਤ ੁਜਰਸ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਰਈ 2.5 ਰਿੱ ਖ ਯੁ ਦੀਆਂ 250 ੀੀਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ। ਆਈਸਫੀ ਦੀ ਨੁਭਾਇੰਦਗੀ 
ਸਰੀ ਯਜ ੰਦਯ ਹਯਰਕਯ, ਸੀਪ ਅਤ ਕਯਨਰ ਅਜਭਰਤ ਘਤੜਾ, ਸਸੀਟ ਡਾਇਯਕਟਯ ਆਰਸ਼ਨਜ  ਿੱਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 



ਭੁਹਾਰੀ ਸੀਨੀਅਯ ਜਸਟੀ਼ਿਨ ਸਸੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਿੱਜ ਭਸੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਕਭਰ ਗਯਗ, ਸਸੀਸ਼ਨ ਦ ਰਧਾਨ ਜਰੰ ਸੀਰ ਸ 

ਚਧਯੀ ਦੀ ਹਾ਼ਿਯੀ ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਜ ਸਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ 500 ਜਕਿੱ ਟਾਂ, 4 ਸਪਟੀ ਭਾਸਕ, ਇਿੱਕ ਸਾਫਣ ਕਕ ਅਤ ਇਿੱਕ ਦਸਤਾਨੇ ਦਾ ਜੜਾ 
ਬਟ ਕੀਤ 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ ਕਯਤਾ ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਭੁਜਹੰਭ ਸਪਰ ਯਹੀ-ਡੀਸੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ  

ਭਹਾਰੀ, ਼ਿੀਯਕੁਯ, ਡਯਾਫਾਸੀ, ਕੁਯਾਰੀ ਅਤ ਰਾਰੜੂ ਜ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਰ 268 ਜ ਕਯਤਾ ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਰੀਜਨੰਗ  

ਖਯੜ ਦ ਜ ਕਯਤਾ ਾਂ ਦੀ 24 ਅਰਰ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗੀ ਸਜਕਰਜਨੰਗ 

ਜਸਯਪ ਦ ਜ ਅਕਤੀਆਂ „ਚ ਜਭਰ  ਹਰਕ ਼ਿੁਕਾਭ ਅਤ ਫੁਖਾਯ ਦ ਰਿੱ ਛਣ  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 23 ਅਰਰ: 

"ਰਕਾਂ ਦ ਭਨਾਂ ਜ ਚ  ਡਯ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਨ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਹਾਕਯਾਂ / ਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਯਿੱ ਜਖਆ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਰੋਂ  
ਅਿੱਜ ੂਯ ਜ਼ਿਰ  ਜ ਚ ਅਖਫਾਯਾਂ ਦ ਹਾਕਯਾਂ, ਜੰਟਾਂ ਅਤ ਜ ਤਯਕਾਂ ਦੀ ਸਜਕਰਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਅਿੱਜ 

ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

 ਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਦੀ ਰਜਕਜਯਆ ਭੁਹਾਰੀ, ਼ਿੀਯਕੁਯ, ਡਯਾਫਿੱ ਸੀ ਅਤ ਰਾਰੜੂ ਜ ਿੱ ਚ 

ਚਰਾਈ ਗਈ ਅਤ 24 ਅਰਰ ਨੰੂ ਖਯੜ ਜ ਿੱ ਚ  ੀ ਭੁਜਹੰਭ ਚਰਾਈ ਜਾਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਭੁਹਾਰੀ ਜ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਰ 183 

ਜ ਕਯਤਾ ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਜਕ ਼ਿੀਯਕੁਯ ਜ ਿੱ ਚ 40 ਜ ਕਯਤਾ ਅਤ ਅਖਫਾਯ ਜੰਟ ਅਤ ਰਾਰੜੂ 

ਜ ਿੱ ਚ 12 ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਰਜਕਜਯਆ ਤੋਂ ਰੰਘ। 

ਡਯਾਫਸੀ ਜ ਿੱ ਚ, 18 ਜ ਕਯਤਾ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ 17 ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਜ ਚ ਰਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਾ ਗ, 

ਜਦਜਕ ਇਿੱਕ ਭਾਭੂਰੀ ਸਯਦੀ-ਜੁਖਾਭ ਤੋਂ ੀੜਤ ਾਇਆ ਜਗਆ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਕੁਯਾਰੀ ਜ ਚ 15 ਜ ਕਯਤਾ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ 14 ਜ ਚ ਕਈ ਰਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਜਭਜਰਆ ਜਦਜਕ 1 ਨੰੂ ਹਰਕਾ ਫੁਖਾਯ ਸੀ। ਕੁਿੱ ਰ 268 ਜ ਕਯਤਾ ਾਂ  ਦੀ 
ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਉਹਨਾਂ ਅਿੱਗ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸ ਜ ਚ  ੀ ਰਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਜਭਰ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ, ਭਰਟੀਯ਼ਿ ਹਰਥ  ਯਕਯ਼ਿ 

(ਭੀਚਡਫਰਮੂ) ਦੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਨੇ ਜ ਕਯਤਾ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਭਾਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਾਰਣਾ, ਭਾਸਕ ਅਤ ਸਨੀਟਾਈ਼ਿਯ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਫਾਯ ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ। 

ਪ਼ਿ -2 ਹਾਕਯ਼ਿ ਸਸੀਸ਼ਨ ਦ ਰਧਾਨ ਹਯਰੀਤ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਹਾ,  “ਭੈਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ  ਿੱ ਡ ਉੱਦਭ ਰਈ ਤਜਹ 

ਜਦਰੋਂ  ਧੰਨ ਾਦੀ ਹਾਂ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਸਾਡ ਗਰਾਹਕਾਂ ਦ ਭਨਾਂ ਜ ਚਰ  ਡਯ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਗਾ।”  

ਅਜੀਤ ਸਭਾਚਾਯ ਜ ਕਯਤਾ ਸਸੀਸ਼ਨ, ਪ਼ਿ -7 ਭੁਹਾਰੀ ਦ ਰਧਾਨ ਜ ਜ ਰਤਾ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਹਾ, "ਡੀ.ਸੀ. ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ 

ਜਦਆਰਨ, ਨਗਯ ਜਨਗਭ, ਸੂਚਨਾ ਅਤ ਰਕ ਸੰਯਕ ਜ ਬਾਗ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹਠ ਇਸ ਭੁਜਹੰਭ ਰਈ ਭੈਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ 

ਦਾ ਤਜਹ ਜਦਰੋਂ  ਧੰਨ ਾਦ ਕਯਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਭਰ ਕ ਇਸ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਨੰੂ ਹਯਾ ਸਕਦ ਹਾਂ ਅਤ ਹਯਾ ਦ ਾਂਗ।" 



 
-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ ਸ..ਸ.ਨਗਯ 

ਸ..ਸ. ਨਗਯ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਊਫਯ ਈਸ਼ੈਂਸੀਅਰ‟ ਅਤ 'ਊਫਯ ਭਜਡਕ' ਤਜਹਤ ਉਫਯ ਇੰਡੀਆ ਨਾਰ ਕੀਤਾ 
ਸਭਝਤਾ  
'ਊਫਯ ਈਸ਼ੈਂਸੀਅਰ‟ ਨਾਗਜਯਕਾਂ ਦੀ ਹਯ ਸਭੇਂ ਼ਿਯੂਯੀ ਭਯਜੈਂਸੀ ਆ ਾਜਾਈ ਰਈ 24  ਾਹਨ ਕਯ ਾਗਾ ਭੁਹਿੱਈਆ  

'ਊਫਯ ਭਜਡਕ' ਜਸਹਤ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭਤ ਭੁਹਯਰੀ ਕਤਾਯ ਜ ਚ ਸ ਾ ਜਨਬਾਉਣ  ਾਰ  ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਰਈ 

ਭੁਪਤ 20  ਾਹਨ ਕਯ ਾਗਾ ਭੁਹਿੱਈਆ  

ਡੀਸੀ ਨੇ ਘਿੱਟ ਆਭਦਨੀ  ਾਰ  ਸਭੂਹਾਂ ਦ ਸਯਕਾਯੀ ਹਸਤਾਰਾਂ ਜ ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਰਈ ਭੁਪਤ 'ਊਫਯ ਭਡੀਕ'  ਾਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਯਨ ਦਾ ਜਰਆ ਪਸਰਾ  
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 23 ਅਰਰ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ..ੱਸ. ਨਗਯ ਨੇ ਨਾਗਜਯਕਾਂ ਰਈ ਼ਿਯੂਯੀ ਭਯਜੈਂਸੀ ਆ ਾਜਾਈ ਰਈ ਜਦਨ ਯਾਤ  ਾਹਨ 

ਭੁਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾਉਣ ਅਤ ਜਸਹਤ ਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭਤ ਭੁਹਯਰੀ ਕਤਾਯ ਜ ਚ ਸ ਾ ਜਨਬਾਉਣ  ਾਰ  ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ 

ਰਈ 'ਊਫਯ ਈਸ਼ੈਂਸੀਅਰ' ਅਤ 'ਊਫਯ ਭਜਡਕ' ਤਜਹਤ ਊਫਯ ਇੰਡੀਆ ਨਾਰ ਸਭਝਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਡਟੀ 
ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ।  
ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਕ ਊਫਯ ਈਸ਼ੈਂਸੀਅਰ 24 ਘੰਟ ਜਸਹਤ / ਭਡੀਕਰ ਭਯਜੈਂਸੀ ਰਈ 24  ਾਹਨ ਜ਼ਿਰ  ਜ ਚ 

ਚਿੱਰਣ ਰਈ ਭੁਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾਗਾ। ਊਫਯ ਜਸਯਪ ਡਾਕਟਯੀ ਼ਿਯੂਯਤਾਂ ਰਈ ਫੀਭਾਯ ਯਗੀਆਂ (ਅਤ ਸਜਹਗਾਭੀ, ਜ ਕਈ 

ਹ) ਨੰੂ ਸਯਕਾਯੀ / ਰਾਈ ਟ ਹਸਤਾਰ / ਕਰੀਜਨਕ / ਪਾਯਭਸੀ ਜ ਿੱ ਚ ਰ  ਜਾਗਾ।  ਾਹਨ ਜ ਿੱ ਚ ਦ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਮਾਤਯੀ 
(ਡਯਾਈ ਯ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ) ਨਹੀਂ ਜਰਜਾ ਜਾਣਗ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ, ਯਾਈਡਸ ਨੰੂ ਜਸਯਪ ਘਯ ਤੋਂ ਸਫੰਧਤ ਭੰਜ਼ਿਰ /  ਾਸੀ ਤਿੱਕ  ਯਾਹੀਂ ਫੁਿੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਇਸ 

ਸਹੂਰਤ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਕਯਨ  ਾਰ  ਨਾਗਜਯਕਾਂ ਨੰੂ ਕਯਜਪਊ ਾਸ ਦੀ ਰੜ ਨਹੀਂ ਹ ਗੀ। ਜਨਯਧਾਯਤ ਸਟੈਂਡਯਡ ਖਯਚ 
ਊਫਯ ਇੰਡੀਆ  ਿੱਰੋਂ ਰ ਜਾਣਗ ਅਤ ਇਸ ਜ ਿੱ ਚ ਕਈ  ਾਧੂ ਕੀਭਤ ਨਹੀਂ ਹ ਗੀ। 

ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਂਜਦਆਂ, ਊਫਯ ਇੰਡੀਆ ਸਾਯ  ਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਯਾ ਦੀਆਂ ਜਯਯਟਾਂ ਯ਼ਿਾਨਾ ਦ 
ਅਧਾਯ „ਤ ਨਾਭ਼ਿਦ ਨ ਡਰ ਅਪਸਯ ਨੰੂ ਦਣ ਰਈ ਾਫੰਦ ਹ ਗਾ। ਨਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ „ਤ ਸਾਯ ਡਯਾਈ ਯਾਂ ਦੀ 
ਜਸਹਤ ਜਾਂਚ,  ਾਹਨ ਦੀ ਸਨੀਟਾਈ਼ਿਸ਼ਨ ਅਤ ਭਾਸਕ ਅਤ ਹੈਂਡ ਸਨੀਟਾਈ਼ਿਯ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਅਤ ਰਫੰਧਨ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ 
ਫਣਾਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ, ਊਫਯ ਭਡੀਕਰ ਜਸਹਤ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭਤ ਭੁਹਯਰੀ ਕਤਾਯ ਜ ਚ ਸ ਾ ਜਨਬਾ ਯਹ 
ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਰਈ 20  ਾਹਨ ਭੁਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾਗਾ। ਯ, ਇਸ ਤਿੱਥ ਦ ਭਿੱਦਨ਼ਿਯ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ 

ਜਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰੜੀਂਦ  ਾਹਨ ਹਨ, ਇਹ ਪਸਰਾ ਜਰਆ ਜਗਆ ਹ ਜਕ ਊਫਯ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਯਾ ਭੁਪਤ ਭੁਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾ ਜਾ 



ਯਹ 20  ਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਆਭਦਨੀ ਸਭੂਹਾਂ ਦ ਜ ਅਕਤੀਆਂ (ਜ ਅਦਾਇਗੀਮਗ ਸ ਾ ਾਂ ਰਣ ਦ ਸਭਯਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਨੰੂ 

ਸਯਕਾਯੀ ਹਸਤਾਰਾਂ ਜਰਜਾਣ/ਘਯ ਛਿੱਡਣ ਰਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਯਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਫਹਤਯ  ਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ, ਊਫਯ ਇੰਡੀਆ  ਿੱਰੋਂ ਜਦਿੱ ਤ ਗ ਇਹ 20  ਾਹਨ (16 ਜਦਨ ਰਈ ਅਤ 4 ਯਾਤ ਰਈ) ਸੰਬਾ ਤ ਰੜ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ ਜਸ ਰ ਸਯਜਨ, ਭੁਹਾਰੀ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਰਈ ਅਤ ਅਿੱਗ ਜ਼ਿਰਹਾ ਹਸਤਾਰ / ਸਡੀਚ / ਸੀਚਸੀ਼ਿ / 

ੀਚਸੀ਼ਿ ਆਜਦ ਜ ਖ ਯਿੱਖ ਜਾਣਗ। 

ਇਹਨਾਂ  ਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ ਾ ਾਂ ਰਣ ਰਈ ਕਈ  ੀ ਜ ਅਕਤੀ ਜਸਹਤ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ 0172-2270091 / 78146-41397 

„ਤ ਸੰਯਕ ਕਯਕ ਫਨਤੀ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਇਹ ਫਨਤੀ ਸਫੰਧਤ ਸਭ / ਭ ਇੰਚਾਯਜ ਨੰੂ 

ਦ ਗਾ, ਜ ਭਯੀਜ ਨੰੂ ਰਜਾਣ/ਛਿੱਡਣ ਰਈ  ਾਹਨ ਬਜ ਸਕਦਾ ਹ। ਭਯੀ਼ਿ ਸਭ / ਭ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਰਜਾਣ / ਛਿੱਡਣ 

ਰਈ  ਾਹਨ ਬਜ ਸਕਦ ਹਨ।  
ਇਹ ਸਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ ਜਕ ਰਜਾਣ/ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਇਹ ਸ ਾ ਜਫਨਾਂ ਜਕਸ ਕੀਭਤ ਦ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਹ ਜਕ ਇਹ 

ਜਸਯਪ ਸ ਾ ਜਸਯਪ ਸਯਕਾਯੀ ਸਹੂਰਤ ਜਜਸ ਜ ਿੱ ਚ ਡੀਚ / ਸੀਚਸੀ / ੀਚਸੀ / ਈਸਆਈ ਹਸਤਾਰਾਂ ਆਜਦ 

ਸ਼ਾਭਰ ਹਣਗ, ਰਈ ਹ ਗੀ। ਇਹ ਜਸਯਪ ਜ਼ਿਰ  ਦ ਅਜਧਕਾਯ ਖਤਯ ਜ ਚ ਹੀ ਹ ਗੀ। ਇਹ ਜਸਯਪ ਉਹਨਾਂ ਜ ਅਕਤੀਆਂ 

ਰਈ ਉਰਫਧ ਹ ਗੀ ਜਜਹਨਾਂ ਕਰ ਆਣਾ  ਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹ। ਦੁਯ ਯਤੋਂ ਕਯਨ  ਾਜਰਆ ਜਖਰਾਪ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਯ 

ਸਜਾ ਮਗ ਕਾਯ ਾਈ ਹ ਗੀ। 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਹ ਜਕ ਸਕਿੱਤਯ, ਆਯਟੀ, ਭੁਹਾਰੀ (9872630545) ਇਸ ਸਹੂਰਤ / ਸ ਾ ਦ ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਨ ਡਰ 

ਅਜਧਕਾਯੀ ਹਣਗ। ਉਹ ਜਨਗਯਾਨੀ ਕਯਨਗ ਜਕ ਸ ਾ ਦੀ ਗਰਤ  ਯਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ । 

 
-- 

 ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ.ਨਗਯ 

ਸ਼ਯਾਫ, ਗੁਟਕਾ, ਤੰਫਾਕੂ ਦੀ ਜ ਕਯੀ ਅਤ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ 'ਤ ਥੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਭਨਾਹੀ- ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 23 ਅਰਰ: 

ਕਜ ਡ-19 ਦ ਪਰਣ ਨੰੂ ਯਕਣ ਅਤ ਯਕਥਾਭ ਰਈ, ਕਜਭਊਜਨਟੀ ਦੀ ਯਿੱ ਜਖਆ ਰਈ ਫਚਾਅ ਦ ਉਾਅ ਕਯਨ ਦ ਉਦਸ਼ 

ਨਾਰ, ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸ..ੱਸ. ਕਭ ਚਅਯਯਸਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਆਪਤਨ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਹਿੱ ਤਾਂ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹ  ਜ ਚ ਸ਼ਯਾਫ, ਗੁਟਕਾ, ਤੰਫਾਕੂ ਆਜਦ ਦੀ ਜ ਕਯੀ „ਤ ਾਫੰਦੀ ਰਾਗਉਣ ਦ ਹੁਕਭ ਜਦਿੱ ਤ 
ਹਨ।  
ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ, ਇਹ ਆਦਸ਼ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹ ਜਕ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ 'ਤ ਥੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਭਨਾਹੀ ਹ ਗੀ। 

ਕਈ  ੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ „ਤ ਆਪਤਨ ਰਫੰਧਨ ਕਟ, 2005 ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਦੰਡਾ ਰੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਸਫੰਧਤ ਧਾਯਾ ਾਂ 
ਤਜਹਤ ਅਯਾਜਧਕ ਕਾਯ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗੀ। 

 
-- 



ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਸਾਫਕਾ ਭੰਤਯੀ ਯਾਣਾ ਗੁਯਜੀਤ ਜਸੰਘ ਨੇ ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਦੀ ਭਜੂਦਗੀ ਜ ਿੱ ਚ 40000 ਰੀਟਯ ਸਭਯਿੱਥਾ  ਾਰਾ ਾਣੀ 
ਦਾ ਟੈਂਕਯ ਸੌਂਜਆ 

ਸ ਿੱ ਛਤਾ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਜ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹ ਗਾ 
ਸ..ਸ. ਨਗਯ, 23 ਅਰਰ: 

ਸਾਫਕਾ ਭੰਤਯੀ, ੰਜਾਫ ਅਤ ਜ ਧਾਇਕ ਕੂਯਥਰਾ ਯਾਣਾ ਗੁਯਜੀਤ ਜਸੰਘ ਨੇ ਅਿੱਜ ਜਸਹਤ ਭੰਤਯੀ ਅਤ ਜ ਧਾਇਕ 

ਭੁਹਾਰੀ ਸ. ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਅਤ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨਗਯ ਜਨਗਭ ਸਰੀ ਕਭਰ ਗਯਗ ਦੀ ਹਾ਼ਿਯੀ ਜ ਿੱ ਚ ਆਣੀ ਯਾਣਾ 
ਸੂ਼ਗਯ ਜਭਿੱ ਰ ਦੀ ਤਯਪੋਂ 40,000 ਰੀਟਯ ਸਭਯਿੱਥਾ  ਾਰਾ ਇਿੱਕ  ਾਟਯ ਟੈਂਕਯ ਸੌਂਜਆ। 

ਯਾਣਾ ਗੁਯਜੀਤ ਜਸੰਘ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਯਜਦਆਂ ਜਸਹਤ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਕ  ਾਯ ੂਯੀ ਸਭਯਿੱਥਾ ਨਾਰ ਬਯ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਟੈਂਕਯ 150 ਜਕਰਭੀਟਯ ਦ ਦਾਇਯ ਨੰੂ ਕ ਯ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱਗ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਟੈਂਕਯ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਜ਼ਿਰਹ  
ਜ ਿੱ ਚ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਜਫਭਾਯੀ ਦ ਫਾਅਦ ਸ ਿੱ ਛਤਾ ਕਾਯਜਾਂ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ। 

ਇਸ ਭਕ ਹਾ਼ਿਯ ਹਯ ਤ ੰਜਤਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਜ ਧਾਇਕ ਡਾ. ਯਾਜ ਕੁਭਾਯ  ਯਕਾ, ਅਭਯਜੀਤ ਜਸੰਘ ਜੀਤੀ ਜਸਿੱ ਧੂ, ਕਭਰਜੀਤ 

ਯੂਫੀ ਜਸਿੱ ਧੂ, ਕੁਰਜੀਤ ਜਸੰਘ ਫਦੀ ਭਸੀ, ਰਧਾਨ ਜਸਟੀ ਕਾਂਗਯਸ ਜਸਰੀਤ ਜਸੰਘ ਜਗਿੱ ਰ, ਸੀਨੀਅਯ ਜਡਟੀ ਭਅਯ 

ਜਯਸ਼  ਜਨ, ਅਭਯੀਕ ਜਸੰਘ ਸਭਰ, ਨਛਿੱਤਯ ਜਸੰਘ, ਜਨਯੰਜਨ ਜਸੰਘ,  ਜਯੰਦਯ ਜ ਕਟਯ, ਯੁਜੰਦਯ ਜਸੰਘ ਯੰਗੀ ਡ ਕਟ 

ਅਤ ਜਜਤੰਦਯ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ। 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਚਅਯਭਨ ਸਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਕਜਭਸ਼ਨ ਨੇ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨਗਯ ਜਨਗਭ ਨੰੂ ਸੀ ਯਭਨਾਂ ਰਈ ਢੁਿੱ ਕ ੀਂ ਸੁਯਿੱ ਜਖਆ ਜਕਿੱ ਟਾਂ 
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜਦਿੱ ਤ ਜਨਯਦਸ਼  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 23 ਅਰਰ: 

ਸਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਕਜਭਸ਼ਨ, ੰਜਾਫ ਦ ਚਅਯਭਨ ਸਰੀ ਗਜਾ ਯਾਭ   ਾਰਭੀਜਕ  ਨੇ ਸੀ ਯਭਨਾਂ ਦ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ਹਯ 

ਸਭਗਯੀ  ਯਗ ਸੁਯਿੱ ਜਖਆ ਸਾ਼ਿ ਸਾਭਾਨ ਦ ਜਫਨਾਂ ਸੀ ਯਜ ਅਤ ਗਟਯਾਂ ਦੀ ਸਪਾਈ ਦ ਆਣ ਕੰਭ ਜ ਚ ਰਿੱ ਗ ਹਣ ਦਾ 
ਗੰਬੀਯ ਨ ਜਟਸ ਰੈਂਜਦਆਂ ਨਗਯ ਜਨਗਭ ਦ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਕਭਰ ਗਯਗ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਉਚਾਯੀ ਉਾਅ ਕਯਨ ਰਈ 

ਜਨਯਦਸ਼ ਜਦਿੱ ਤ ਹਨ। 

ਚਅਯਭਨ ਨੇ ਅਿੱਗ ਜਕਹਾ ਜਕ ਭਜੂਦਾ ਹਾਰਤਾਂ ਦ ਭਿੱਦਨ਼ਿਯ ਜਦੋਂ ਸਾਯਾ ਦਸ਼ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਜਫਭਾਯੀ ਨਾਰ ਜੂਝ ਜਯਹਾ 
ਹ ਤਾਂ ਸੀ ਯਭਨ  ੀ ਜਫਹਤਯ ਕੰਭ ਕਯਨ ਦ ਹਾਰਤਾਂ ਦ ਹਿੱਕਦਾਯ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਦ ਜਸ਼ਕਾਯ ਹ 
ਜਾਣਗ ਜ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਯਾ ਇਸ ਜਫਭਾਯੀ ਨਾਰ ਨਜਜਿੱ ਠਣ ਰਈ ਕੀਤ ਜਾ ਯਹ ਮਤਨਾਂ ਜ ਚ ਯੁਕਾ ਟ ਦਾ 
ਕਯਗਾ। 

 

 



-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਇਕ ਹਯ ਾਜਜਟ  ਭਾਭਰਾ ਆਇਆ ਸਾਹਭਣ, ਨਮਾਗਾਓਂ ਤੋਂ ੀਜੀਆਈ ਕਯਭਚਾਯੀ 
ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਟਸਟ ਕੀਤ 1104 ਨਭੂਜਨਆਂ ਜ ਚੋਂ 978 ਾ ਗ ਨੈਗਜਟ   

2219 ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅ ਧੀ ਭੁਕੰਭਰ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 23 ਅਰਰ: 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਜ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹਯ ਾਜਜਟ  ਕਸ ਸਾਹਭਣ ਆਇਆ ਹ। ਇਹ 30 ਸਾਰਾ ਜ ਅਕਤੀ ਹ ਅਤ 
ਇਹ ੀਜੀਆਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਹ ਜ ਜਛਰ  ਾਜਜਟ  ਕਸ ਦਾ ਸੰਯਕ ਜ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਅਿੱਜ ਇਥ 
ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

 ਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੁਿੱ ਰ 1104 ਨਭੂਨੇ ਰ ਗ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਜ ਚੋਂ 978 ਨੈਗਜਟ  ਾ 

ਗ ਹਨ ਜਦਜਕ ਾਜਜਟ  ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 63 ਹ ਅਤ 45 ਨਭੂਜਨਆਂ ਦ ਨਤੀਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ। 

ਕੁਆਯੰਟੀਨ „ਚ ਯਿੱਖ ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਸਫੰਧੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 2219 ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ 

ਅ ਧੀ ੂਯੀ ਹ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ ਜਦਜਕ ਇਸ ਸਭੇਂ 496 ਜ ਅਕਤੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅ ਧੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।. 
-- 

ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ  ਸ ਨਗਯ  

 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜ ਿੱ ਚ 9 ੇਂ ਜਦਨ ਤਿੱਕ 49113 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਯੀਦ  

 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 23 ਅਰਰ: 

ਕਣਕ ਦਾ ਖਯੀਦ ਸੀਜਨ ਅਿੱਜ ਨ  ੇਂ ਜਦਨ „ਚ ਦਾਖਰ ਹਇਆ ਅਤ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਜ਼ਿਰਹ  ਬਯ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ ਚ 49202 ਟਨ 

ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਹਈ ਅਤ ਇਸ ਜ ਚੋਂ 49113 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। 

 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਹ ਜਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਨਗਰਨ ਨੇ 11046 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 12156 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ਨਸ ਨੇ 

8807 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਜਦੋਂਜਕ ੰਜਾਫ ਯਾਜ  ਅਯਹਾਊਜਸੰਗ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਨੇ 5476 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਕੇਂਦਯੀ ਦੀ ਸਯਕਾਯੀ ਜੰਸੀ ਪ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ 4440  ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। 

 

 
-- 

 


