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PCA, Purab premium apartments to furnish flats/rooms for frontline fighters 
against corona virus not wishing to go home 
 
DC issues directions  
 
S. A. S. Nagar, April 11: 
 
The Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan in his capacity as the 
Chairman DDMA, has issued directions for the safety of frontline fighters 
against corona virus such as Police, Health and other administrative 
officials who don't wish to go home. 
 
The DC has directed that the Punjab Cricket Association (PCA) Mohali, 
which is presently closed and not being used, shall keep 25 furnished 
rooms for this office. Besides this, the Greater Mohali Area Development 
Authority (GMADA) shall keep available 25 flats out of the 669 unsold and 
vacant flats, in Purab premium apartments.  
 
These shall be used for stay of these officers/employees on temporary 
basis as per requirement. The recommendations for allotment of such 
flats/room should be forwarded through district head i.e. SSP, Civil 
Surgeon to the office of Deputy Commissioner. The allotment would be 
done as per genuine need of the employees. 
---- 
Extensive contact tracing & sampling leading to identification of cases, DC  
 
2 more positive cases found, From Jawaharpur, Both neighbours of earlier 
positive persons   
 
S. A. S. Nagar, April 11: 
 
"The District Administration is undertaking extensive contact tracing and 
sampling which is leading to the identification of more cases. This would 
lead to their isolation in time and help in combating the corona virus."  
 
Divulging this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan 
said that today two more corona virus positive cases emerged from village 
Jawaharpur. The persons found positive include 2 males, who were 
neighbours of earlier positive persons, aged 38 and 58 respectively. 
 
With these two cases, the total number of positive cases in the district has 
reached 50. Out of these, 34 cases are from village Jawaharpur. The 
casualty figure is 2 while 5 persons have been cured and gone home. The 
active cases number as of now is 43. 
 
The containment protocol is being strictly followed in the village Jawaharpur 
and the adjoining villages. Sanitization is also being done at regular 
intervals. 
---- 
DM issues directions to close all religious places  
 



No religious congregations permitted without any exception 
 
S. A. S. Nagar, April 11: 
 
With a view to contain the spread of corona virus disease, the DM Mr. 
Girish Dayalan today issued orders regarding closure of all the religious 
places in the district. 
 
The orders further state that the no religious congregation would be 
permitted without any exception. Both the orders would come into effect 
immediately and would remain in force until further orders. 
 
Strict action in accordance with the law would be taken against those 
violating the orders. 
---- 
District Police goes strict on curfew violators  
 
Since 23rd March, 2020 till now, 368 FIRs registered with 786 persons 
being arrested & 502 vehicles impounded 
 
S. A. S. Nagar, April 11: 
 
The District Police is going strict against those violating the curfew imposed 
owing to corona virus.  
 
Disclosing this here today, SSP Mr. Kuldeep Singh Chahal said that in the 
District, since 23rd March, 2020 till now,  a total of 368 FIRs were 
registered with 786 persons being arrested and 502 vehicles being 
impounded.  
 
It is worth mentioning that the hockey stadium in Phase 9 has been 
converted into temporary jail till the prohibitory orders remain in force. The 
main reason behind the move is to ensure that the COVID-19 is effectively 
contained and stopped from spreading. He exhorted the people to stay 
indoors in the larger interest of the society and clearly said that violators of 
curfew would be strictly dealt with. 
---- 
3 quintals of Choker feed arranged for Gaushala in Magra village  
 
35 quintals of green fodder also provided  
 
S. A. S. Nagar, April 11: 
 
The District Administration is fully committed to the proper upkeep of the 
Gaushalas. Special care is taken to ensure that there is no shortage of 
feed. 
 
Disclosing this here today, the E. O. Lalru Mr. Barjinder Singh said that 30 
bags of choker feed (3 quintals) and 35 quintals of green fodder was 
arranged for the Gaushala today. Giving more details, he said that the 
District Administration has an agreement with the Dhyan Foundation of 
Ludhiana regarding the proper maintenance of Gaushala.  
 



He also added that the ACS (Local Government) Mr. Sanjay Kumar has 
also instructed that there should be no negligence in proper maintaining of 
the Gaushalas. 
---- 
False claimants of non-availability of food/ essential services to be booked 
under the Disaster Management Act- Girish Dayalan 
 
SAS Nagar, April 11: 
In view of many false claims of ration/ food not being available and petty-
politics of select few claiming discrimination, where none is found to exist 
upon verification, it is decided that anyone who makes a false claim of non-
availability of food/ essential services and the claim is later found to be 
baseless, shall be booked under the Disaster Management Act, informed 
Girish Dayalan, Deputy Commissioner SAS Nagar. 
“There is also no time for fake alarms and petty politics in a crisis”, said he 
and added that formal orders have been issued in this context. 
It is pertinent to mention that the Disaster Management Act entails that 
anyone who knowingly makes a false claim for obtaining any relief, 
assistance, repair, reconstruction or other benefits consequent to disaster 
from any officer of the Central Government, the State Government, the 
National Authority, the State Authority or the District Authority, shall, on 
conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to 
two years, and also with fine. 
Besides, whoever makes or circulates a false alarm or warning as to 
disaster or its severity or magnitude, leading to panic, shall on conviction, 
be punishable with imprisonment which may extend to one year or with 
fine. 
The Deputy Commissioner said that all complaints regarding non-supply of 
food material shall be verified by the Sector Food Team. This team in turn 
shall check and make a video for proof.  The team is expected to go 
wearing mask/ gloves etc. 
Thereafter, the Sector Food Team shall report the matter in writing to the 
SHO concerned to register a case under the Disaster Management Act. 
However, he reiterated that “each call for help needs to be verified and 
where there is no ration or ration has finished, immediate assistance must 
be given without delay or discrimination.” 
------------ 
 



ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ੀੀ, ੂਯਫ ਰੀਭੀਅਭ ਅਾਯਟਭੈਂਟ ਵੱਰੋਂ ਘਯ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛ ੱ ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੇ ਜਵਯ ੱ ਧ 
ਜੰਗ ਰੜਨ ਵਾਜਰਆਂ ਰਈ ਪਰੈਟ / ਕਭਯੇ ਜਤਆਯ 

 

ਡੀੀ ਵੱਰੋਂ ਜਨਯਦੇਸ਼ ਜਾਯੀ  
 

   ਨਗਯ, 11 ਅਰੈਰ: 
 

ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (ਡੀਡੀਭ) ਦੇ 
ਚੇਅਯਭੈਨ ਵਜੋਂ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਵਯ ੱ ਧ ਪਯੰਟ ਰਾਈਨ „ਤੇ ਜੰਗ ਰੜਨ ਵਾਰੇ  ਜਰ , ਜਸਤ ਅਤੇ 
ਸਯ ਰਸ਼ਾਜਨਕ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ , ਜ ਘਯ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਸੀਂ ਯੱਖਦੇ , ਦੀ  ਯੱਜਖਆ ਰਈ ਜਨਯਦੇਸ਼ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 
 

ਡੀੀ ਨੇ ਜਨਯਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ ਸੈ ਜਕ ੰਜਾਫ ਜਕਰਕਟ ੀਸ਼ਨ (ੀੀ) ਭ ਸਾਰੀ , ਜ ਇ ਭੇਂ ਫੰਦ 
ਸੈ ਅਤੇ ਇਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ ,  25 ਕਭਯੇ ਜਤਆਯ ਯੱਖੇਗੀ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ , 

ਗਰੇਟਯ ਭ ਸਾਰੀ ਯੀਆ ਜਡਵੈਰਭੈਂਟ ਅਥਾਯਟੀ (ਗਭਾਡਾ)  ਯਫ ਰੀਭੀਅਭ ਅਾਯਟਭੈਂਟ ਜਵਚ 
669 ਵੇਚੇ ਨਾ ਗ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਪਰੈਟਾਂ ਜਵਚੋਂ 25 ਪਰੈਟ ਯੱਖੇਗੀ। 
 

ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਰੜ ਅਨ ਾਯ ਅਥਾਈ ਅਧਾਯ 'ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ / ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੇ 
ਯਜਸਣ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ। ਅਜਜਸੇ ਪਰੈਟਾਂ / ਕਭਜਯਆਂ ਦੀ ਅਰਾਟਭੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਪਾਯਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਭ ਖੀ ਬਾਵ ੀ , ਜਵਰ ਯਜਨ ਯਾਸੀਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਦੇ ਦਫ਼ਤਯ ਨੰੂ ਬੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ 
ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਰਾਟਭੈਂਟ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਅਰ ਰੜ ਅਨ ਾਯ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ। 
---- 

ਜਵਆਕ ੰਯਕ ਟਯੇਜੰਗ ਅਤੇ ਨਭੂਨੇ ਰੈਣ ਨਾਰ ਕੇਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਸਵੇਗੀ, ਡੀ.ੀ. 
ਜਵਾਸਯ ਯ ਤੋਂ 2 ਸਯ ਾਜੇਜਟਵ ਭਾਭਰੇ ਆ ਾਸਭਣੇ, ਜਸਰਾਂ ਾਜੀਜਟਵ ਾ ਗ ਜਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੇ ਗ ਆਂਢੀ ਨ 

 

   ਨਗਯ, 11 ਅਰੈਰ: 
"ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਜਵਆਕ ੰਯਕ ਟਯੇਜੰਗ ਅਤੇ ਨਭੂਨੇ ਰੈ ਜਯਸਾ ਸੈ ਜ ਜਕ ਸਯ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ 
ਛਾਣ ਕਯਨ  ਜਵਚ ਸਾਈ ਸ ਜਯਸਾ ਸੈ। ਇ ਨਾਰ ਭੇਂ ਜਯ ਰੱਛਣਾਂ ਵਾਰੇ ਭਯੀਜਾਂ ਨੰੂ ਕ ਆਯੰਟੀਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਗਾ ਅਤੇ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦਾ ਭ ਕਾਫਰਾ ਕਯਨ ਜਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਜਭਰੇਗੀ।" 
ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਅੱਜ ਜੰਡ 
ਜਵਾਸਯ ਯ ਤੋਂ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੇ ਦ ਸਯ ਾਜੇਜਟਵ ਭਾਭਰੇ ਾਸਭਣੇ ਆ ਸਨ। ਾਜੇਜਟਵ ਾ 
ਗ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਜਵੱਚ 2  ਯਸ਼ ਸਨ, ਜ ਜਕ ਜਸਰਾਂ ਾਜੀਜਟਵ ਾ ਗ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗ ਆਂਢੀ 
ਨ, ਅਤੇ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਕਰਭਵਾਯ 38 ਅਤੇ 58 ਾਰ ਸੈ। 
 



ਇਨਹ ਾਂ ਦਵਾਂ ਭਾਭਜਰਆਂ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜਵੱਚ ਕ ੱ ਰ ਾਜੇਜਟਵ ਕੇਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 50 ਤੱਕ ਸ ੰ ਚ ਗਈ ਸੈ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚੋਂ 34 ਕੇ ਜੰਡ ਜਵਾਸਯ ਯ ਦੇ ਸਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 2 ਦੀ ਭਤ ਸ ਗਈ ਸੈ ਜਦਜਕ 5 

ਜਵਅਕਤੀ ਠੀਕ ਸ ਗ ਸਨ ਅਤੇ ਘਯ ਚਰੇ ਗ ਸਨ। ਕਜਟਵ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਸ ਣ ਤੱਕ 
43 ਸੈ। 
ਜੰਡ ਜਵਾਸਯ ਯ ਅਤੇ ਆ ਾ ਦੇ ਜੰਡਾਂ ਜਵਚ ਕੰਟੇਨਭੈਂਟ ਰਟਕਰ ਦੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ। ੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਨਮਭਤ ਅੰਤਯਾਰਾਂ „ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ। 
---- 

ਡੀਭ ਨੇ ਾਯੇ ਧਾਯਜਭਕ ਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫੰਦ ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਯੀ 
 

ਜਕੇ ਵੀ ਧਾਯਜਭਕ ਇੱਕਠ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਸੀਂ, ਕਈ ਛਟ ਨਸੀਂ  
 

   ਨਗਯ, 11 ਅਰੈਰ: 
 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਫਭਾਯੀ ਦੇ ਪੈਰਣ ਨੰੂ ਯਕਣ ਦੇ ਭੱਦੇਨ਼ਿਯ , ਡੀਭ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅੱਜ 
ਜ਼ਿਰਹੇ  ਦੇ ਾਯੇ ਧਾਯਜਭਕ ਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫੰਦ ਕਯਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਵਚ ਅੱਗੇ ਜਕਸਾ ਜਗਆ ਸੈ ਜਕ ਜਫਨਾਂ ਜਕੇ ਛਟ ਦੇ ਾਯੇ ਧਾਯਜਭਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੰੂ ਇਜਾ਼ਿਤ 
ਨਸੀਂ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਵੇਂ ਸ ਕਭ ਤ ਯੰਤ ਰਾਗੂ ਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਰੇ ਸ ਕਭਾਂ ਤੱਕ ਰਾਗੂ ਯਜਸਣਗੇ। 
ਸ ਕਭਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਵਾਜਰਆਂ ਜਵਯ ੱ ਧ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨ ਾਯ ਖਤ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
---- 

ਜ਼ਿਰਹਾ  ਜਰ ਵੱਰੋਂ ਕਯਜਪਊ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਵਾਜਰਆਂ ਜਵਯ ੱ ਧ ਖ਼ਤ ਕਾਯਵਾਈ 

23 ਭਾਯਚ, 2020 ਤੋਂ ਸ ਣ ਤੱਕ 368 ਪਆਈਆਯ ਦਯਜ ਕਯਨ ਦੇ ਨਾਰ 786 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਜਗਯਪਤਾਯ, 502 ਵਾਸਨ ਕੀਤੇ ਗ ਼ਿਫਤ 

... ਨਗਯ, 11 ਅਰੈਰ: 
ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੇ ਭੱਦੇਨ਼ਿਯ ਰਗਾ ਕਯਜਪਊ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਵਾਜਰਆਂ ਜਵਯ ੱ ਧ ਜ਼ਿਰਹਾ  ਜਰ 
ਵੱਰੋਂ  ਖ਼ਤ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ। 
ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ   ੀ ਰੀ ਕ ਰਦੀ ਜੰਘ ਚਾਸਰ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜਵੱਚ 
23 ਭਾਯਚ, 2020 ਤੋਂ ਸ ਣ ਤੱਕ ਕ ੱ ਰ 368 ਪਆਈਆਯ਼ਿ ਦਯਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਜ 
ਤਜਸਤ 786 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਗਰਫ਼ਤਾਯ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੈ ਅਤੇ 502 ਵਾਸਨ ਼ਿਫਤ ਕੀਤੇ ਗ ਸਨ। 
ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸੈ ਜਕ ਾਫੰਦੀ ਦੇ ਸ ਕਭ ਰਾਗੂ ਯਜਸਣ ਤੱਕ ਪੇ਼ਿ 9 ਦੇ ਸਾਕੀ ਟੇਡੀਅਭ ਨੰੂ ਅਥਾਈ 
ਜੇਰਹ ਜਵੱਚ ਤਫਦੀਰ ਕਯ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੈ। ਇ ਕਦਭ ਦਾ ਭ ੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਜਵਡ- 19 ਪੈਰਣ ਤੋਂ ਯਕਣਾ 
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਸੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਵੱਰੋਂ ਭਾਜ ਦੇ ਜਸੱਤਾਂ ਰਈ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਦੇ ਅੰਦਯ ਯਜਸਣ ਦੀ ਰਾਸ 
ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਟ ਜਕਸਾ ਜਕ ਕਯਜਪਊ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਵਾਜਰਆਂ ਨਾਰ ਖ਼ਤੀ ਨਾਰ 
ਨਜਜੱਜਠਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
---- 
 

ਭਗਯਾ ਜੰਡ ਜਵੱਚ ਗਊਸ਼ਾਰਾ ਰਈ 3 ਕ ਇੰਟਰ ਚਕਯ ਪੀਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਰਫੰਧ  

35 ਕ ਇੰਟਰ ਸਯਾ ਚਾਯਾ ਵੀ ਭ ਸੱਈਆ ਕਯਵਾਇਆ ਜਗਆ 



... ਨਗਯ, 11 ਅਰੈਰ: 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਗਊਸ਼ਾਰਾਵਾਂ ਦੀ  ਚੱਜੀ ੰਬਾਰ ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਵਚਨਫੱਧ ਸੈ। ਪੀਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ 
ਸਣ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਧਆਨ ਯੱਜਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 
ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਈ.. ਰਾਰੜੂ . ਫਯਜਜੰਦਯ ਜੰਘ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਗਊਸ਼ਾਰਾ ਰਈ 
ਅੱਜ 30 ਫਯੀਆਂ ਚਕਯ ਪੀਡ (3 ਕ ਇੰਟਰ) ਅਤੇ 35 ਕ ਇੰਟਰ ਸਯੇ ਚਾਯੇ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 
ਵਧੇਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਗਊਸ਼ਾਰਾ ਦੀ  ਚੱਜੀ ਾਂਬ ੰਬਾਰ 
ਫਾਯੇ ਰ ਜਧਆਣਾ ਦੀ ਜਧਆਨ ਪਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਰ ਭਝਤਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਕਸਾ ਜਕ .ੀ.ੱ. (ਥਾਨਕ ਯਕਾਯਾਂ) ਰੀ ੰਜੇ ਕ ਭਾਯ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਢ ੱ ਕਵੇਂ 
ਰਫੰਧਨ ਜਵੱਚ ਕਈ ਰਾਰਵਾਸੀ ਨਾ ਵਯਤਣ ਦੀ ਸਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੈ। 
---- 

ਬਜਨ / ਼ਿਯੂਯੀ ੇਵਾਵਾਂ ਉਰਫਧ ਨਾ ਸਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇਦਾਯਾਂ ਜਵਯ ੱ ਧ ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ਕਟ 
ਅਧੀਨ ਭਾਭਰਾ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

   ਨਗਯ, 11 ਅਰੈਰ: 
ਯਾਸ਼ਨ / ਖਾਣਾ ਉਰੱਫਧ ਨਾ ਸਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਜਵਆਂ ਅਤੇ ਜਆੀ ਜਸੱਤਾਂ ਰਈ ਜਵਤਕਯਾ ੈਦਾ 
ਕਯਨ, ਜਜਸਨਾਂ ਦੀ ਜਕੇ ਨੇ ਤਦੀਕ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਭੱਦੇਨ਼ਿਯ, ਇਸ ਪੈਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੈ ਜਕ ਜ 
ਕਈ ਜਵਅਕਤੀ ਬਜਨ / ਼ਿਯੂਯੀ ਭਾਨ ਨਾ ਉਰੱਫਧ ਸਣ ਫੰਧੀ ਗਰਤ ਦਾਅਵੇ ਕਯਦਾ ਸੈ ਅਤੇ 
ਫਾਅਦ ਜਵਚ ਇਸ ਦਾਅਵਾ ਫੇਫ ਜਨਆਦ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਉ ਨੰੂ ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ਕਟ 
ਤਜਸਤ ਭ ਕੱਦਭਾ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ... ਨਗਯ ਦੇ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ 
ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਉਸਨਾਂ ਜਕਸਾ “ ੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜਵਚ ਝੂਠੀਆਂ ਅਪਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ੜੀ ਯਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਂ ਨਸੀਂ ਸੈ। ”, 

ਉਸਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇ ਫੰਧੀ ਯਭੀ ਸ ਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਗ ਸਨ। 
ਜਜਕਯਮਗ ਸੈ ਜਕ ਆਪਤ ਰਫੰਧਨ ਕਟ ਅਨ ਾਯ ਜਜਸੜਾ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਜਾਣ ਫ ੱ ਝ ਕੇ ਕੇਂਦਯ 
ਯਕਾਯ, ਯਾਜ ਯਕਾਯ, ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦੇ ਜਕੇ ਅਜਧਕਾਯੀ ਤੋਂ ਤਫਾਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ 
ਯਾਸਤ, ਸਾਇਤਾ, ਭ ਯੰਭਤ,  ਨਯ ਜਨਯਭਾਣ ਜਾਂ ਸਯ ਰਾਬ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ 
ਕਯਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਯਾਜ ਅਥਾਯਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਥਾਯਟੀ ਵੱਰੋਂ ਉ ਨੰੂ ਦਸ਼ੀ ਕਯਾਯ ਜਦੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦ ਾਰ 
ਦੀ ਼ਿਾ ਅਤੇ ਨਾਰ ਜ ਯਭਾਨਾ ਵੀ ਸ ਕਦਾ ਸੈ। 
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ , ਜ ਕਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਜਕੇ ਆਪਤ ਦੀ ਗੰਬੀਯਤਾ ਜਾਂ ਤੀਫਯਤਾ ਫਾਯੇ ਝੂਠੀ 
ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਦੰਦਾ ਸੈ ਜਜ ਨਾਰ ਦਜਸਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਸਰ ਉਤੰਨ ਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਵੇ , ਤਾਂ ਦਸ਼ੀ ਾ 
ਜਾਣ „ਤੇ ਉ ਨੰੂ ਇਕ ਾਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਼ਿਾ ਸ ਕਦੀ ਸੈ ਜਾਂ ਜਾ ਨਾਰ ਜ ਯਭਾਨਾ ਸ ਕਦਾ ਸੈ। 
ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਬਜਨ ਭੱਗਯੀ ਦੀ ਰਾਈ ਨਾ ਕਯਨ ੰਫੰਧੀ ਾਯੀਆਂ 
ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ੈਕਟਯ ਪੂਡ ਟੀਭ ਵੱਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ। ਇਸ ਟੀਭ ਜਾਂਚ ਕਯੇਗੀ ਅਤੇ ਫੂਤ ਦੇ 
ਰਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀ ਫਣਾਗੀ। ਟੀਭ ਤੋਂ ਭਾਕ / ਦਤਾਨੇ ਆਜਦ ਾਉਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਸੈ। 



ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੈਕਟਯ ਪੂਡ ਟੀਭ ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ਕਟ ਤਜਸਤ ਕੇ ਦਯਜ ਕਯਨ ਰਈ ਫੰਧਤ 
ਚ ਨੰੂ ਜਰਖਤੀ ਤਯ 'ਤੇ ਭਾਭਰੇ ਦੀ ਜਯਯਟ ਕਯੇਗੀ। 
ਉਸਨਾਂ ਦ ਸਯਾਇਆ ਜਕ "ਸਾਇਤਾ ਰਈ ਸਯੇਕ ਕਾਰ ਦੀ  ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ ਅਤੇ 
ਜਜੱਥੇ ਕਈ ਯਾਸ਼ਨ ਨਸੀਂ ਸੈ ਜਾਂ ਯਾਸ਼ਨ ਖਤਭ ਨਸੀਂ ਸਇਆ ਸੈ ਉਥੇ ਜਫਨਾਂ ਦੇਯੀ ਜਾਂ ਬੇਦਬਾਵ ਦੇ 
ਤ ਯੰਤ ਸਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ।" 
------------ 
 


