
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਭਨੂਅਰ ਅਤ ਈ-ਾ ਦਵੇਂ ਰਭਾਜਣਤ- ਡੀਭ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

   ਨਗਯ, 12 ਅਰਰ: 

ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਜਾਯੀ ਭਨੂਅਰ 'ਾਫੰਦੀਸ਼ੁਦਾ / ਭਯਜੈਂੀ ਆਵਾਜਾਈ ਾ' ਦੀ ਰਭਾਜਣਕਤਾ 'ਤ ਉਠਾ ਜਾ ਯਸ ਸੰ਼ਜਕਆਂ ਨੰੂ ਦੂਯ 

ਕਯਜਦਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਟ੍ਰਟ੍, ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਭਯਜੈਂੀ ਰਈ ਜਾਯੀ ਕੀਤ 
ਗ ਭਨੂਅਰ ਾ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਈ-ਾ ਦਵੇਂ ਉਕਤ ਾਾਂ ਤ ਦਯਾਈ ਤਯੀਕ ਤੱਕ ਮਗ ਸਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇਸ ਦੱਣਮਗ ਸ ਜਕ ਚਜਕੰਗ ਦਯਾਨ ਭਨੂਅਰ ਾਾਂ ‘ਤ ਇਤਯਾ਼ਿ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਇ ਰਈ, ਭਨੂਅਰ ਦ ਨਾਰ 

ਨਾਰ ਈ-ਾ ਨੰੂ ਮਗ ਕਯਾਯ ਦਣ ਰਈ ਯਭੀ ਆਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਸਨ। 
ਉਸਨਾਂ ਦੱਜਆ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਆਦਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਯੱਖਦ ਸ, ਭਨੂਅਰ ਾ ਵਾਜਰਆਂ ਨੰੂ ਰਸ਼ਾਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ।  
ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ ਜਕ ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਦ ਸੁ਼ਯੂਆਤੀ ਜਦਨਾਂ ਜਵੱਚ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦੱੁਧ ਜਵਕਯਤਾ, ਫ਼ਿੀਆਂ ਵਚਣ ਵਾਜਰਆਂ, ਅਖਫਾਯਾਂ ਦ 
ਭਾਰਕਾਂ, ਕੂੜਾ ਚੱੁਕਣ ਵਾਜਰਆਂ, ਪਾਈ ਵਕਾਂ ਆਜਦ ਵਯਗੀਆਂ ਼ਿਯੂਯੀ ਵਾਵਾਂ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਉਣ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਭਨੂਅਰ 

ਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਨ ਯ ਸਰੀ-ਸਰੀ ਈ-ਾਾਂ ਦ ਵਯਤੋਂ ਜਵੱਚ ਆਉਣ  ਨਾਰ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਭਨੂਅਰ ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਇ਼ਿਤਾ ਦਯਾਉਣ 

ਜਵੱਚ ਭੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ ਆ ਯਸੀ ੀ। ਇ ਰਈ ਾ ਦੀ ਜਨਯਧਾਯਤ ਜਭਤੀ ਤੱਕ ਾਯ ਭਨੂਅਰ ਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧ ਯੱਖਣ ਦ ਆਦਸ਼ ਜਦੱਤ ਗ 

ਸਨ। 
--------------- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਜਨਯੰਤਯ ਟ੍ਯਜੰਗ ਅਤ ਨਭੂਨੇ ਰਣ ਨਾਰ 3 ਸਯ ਾਜਜਟ੍ਵ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਣ  

 

ਾਯ ਭਾਭਰ  ਜੰਡ ਜਵਾਸਯੁਯ ਤੋਂ, ਜਤੰਨੋਂ  ਸੀ ਜਸਰਾਂ ਸੀ ਾਜਜਟ੍ਵ ਭਾਭਜਰਆਂ 

ਦ ਨਜਦੀਕੀ ਜਯਵਾਯ ਭੈਂਫਯ  

 

   ਨਗਯ, 12 ਅਰਰ: 

"ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਜਵਆਕ ੰਯਕ ਟ੍ਯਜੰਗ ਅਤ ਨਭੂਨੇ ਰਾਉਣ ਜਵਚ ਕਈ 

ਕਯ ਫਾਕੀ ਨਸੀਂ ਛੱਡ ਜਯਸਾ ਜਜ ਨਾਰ ਸਯ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਯਸੀ ਸ। ਇਸ ਜਥਤੀ ਦਾ ਸ਼ਟ੍ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਯਨ ਅਤ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ 



ਜਫਭਾਯੀ ਨਾਰ ਰੜਨ ਰਈ ਜਵਆਕ ਯਣਨੀਤੀ ਜਤਆਯ ਕਯਨ ਜਵਚ 

ਸਾਇਤਾ ਕਯਗੀ।" 
ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਟ੍ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ 

ਦੱਜਆ ਜਕ ਅੱਜ 3 ਸਯ ਭਾਭਰ  ਾਸਭਣ ਆ ਸਨ। ਇਸਨਾਂ 3 ਾਜਜਟ੍ਵ 

ਭਾਭਜਰਆਂ ਜਵੱਚ ਜੰਡ ਜਵਾਸਯੁਯ ਤੋਂ ਕਰਭਵਾਯ 80 ਅਤ 55 ਾਰਾ ਦ 
ਭਜਸਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ ਅਤ ਇੱਕ 17 ਾਰ ਦੀ ਰੜਕੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸ। ਇਸ 

ਜਸਰਾਂ ਸੀ ਾਜਜਟ੍ਵ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਜਯਵਾਯਕ ਭੈਂਫਯ ਸਨ। 
ਇਸਨਾਂ ਨੰੂ ਜਸਰਾਂ ਸੀ ਅਰੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਸ।   
 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ ਜਕ ਸ਼ਨੀਵਾਯ ਨੰੂ ਖਯੜ ਦੀ ਯਜਸਣ ਵਾਰੀ 78 ਾਰਾ ਭਜਸਰਾ ਦ 
ਤੀ ਦੀ ਜਯਯਟ੍ ਵੀ ਦਯ ਸ਼ਾਭ ਾਜਜਟ੍ਵ ਾਈ ਗਈ ੀ। ਸਾਰਾਂਜਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ 
6 ਜਯਵਾਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਨਭੂਨੇ ਨੈਗਜਟ੍ਵ ਆ ਸਨ ਅਤ ਇਸਨਾਂ ਾਜਯਆਂ ਨੰੂ 

ਕੁਆਯੰਟ੍ੀਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ। ਇਸ ਵਯਣਨਮਗ ਸ ਜਕ ਸ਼ਨੀਵਾਯ ਨੰੂ ਸੀ, ਜੰਡ 

ਜਵਾਸਯੁਯ ਤੋਂ ਦ ਸਯ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਾਜਜਟ੍ਵ ਭਾਭਰ  ਾਸਭਣ ਆ 

ਨ। ਾਜਜਟ੍ਵ ਾ ਗ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਜਵੱਚ 2 ੁਯਸ਼ ਸਨ, ਜ ਜਕ ਜਸਰਾਂ 
ਾਜੀਜਟ੍ਵ ਾ ਗ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਗੁਆਂਢੀ ਨ, ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਉਭਯ 

ਕਰਭਵਾਯ 38 ਅਤ 58 ਾਰ ਸ। 
ਸੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਰਹ ਜਵੱਚ ਕੱੁਰ ਾਜਜਟ੍ਵ ਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 54 ਤੱਕ ਸੰੁਚ ਗਈ ਸ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚੋਂ 36 ਕ ਜੰਡ ਜਵਾਸਯੁਯ ਦ ਸਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 2 ਦੀ ਭਤ ਸ 



ਗਈ ਸ ਜਦਜਕ 5 ਜਵਅਕਤੀ ਠੀਕ ਸ ਗ ਸਨ ਅਤ ਘਯ ਚਰ  ਗ ਸਨ। 
ਕਜਟ੍ਵ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਸੁਣ ਤੱਕ 47 ਸ। 
ਜੰਡ ਜਵਾਸਯੁਯ ਅਤ ਆ ਾ ਦ ਜੰਡਾਂ ਜਵਚ ਕੰਟ੍ਨਭੈਂਟ੍ ਰਟ੍ਕਰ ਦੀ 
ਖਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਨੀਟ੍ਾਈਜਸ਼ਨ ਵੀ ਜਨਮਭਤ 

ਅੰਤਯਾਰਾਂ ‘ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। 
---- 
 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, .. ਨਗਯ 

ਕਣਕ ਦੀ ਜਨਯਜਵਘਨ ਖਯੀਦ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਭੱੁਖ ਦਪਤਯ ਭੁਸਾਰੀ ਜਵਖ ਕੰਟ੍ਯਰ ਯੂਭ ਥਾਤ: ਰਾਰ ਜੰਘ ਚਅਯਭਨ 

ੰਜਾਫ ਭੰਡੀ ਫਯਡ 

   ਨਗਯ, 12 ਅਰਰ: 

"ਕਣਕ ਦੀ ਜਨਯਜਵਘਨ ਅਤ ਰਸ਼ਾਨੀ ਯਜਸਤ ਖਯੀਦ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ, ੰਜਾਫ ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਨੇ ਭੁਸਾਰੀ ਦ ਭੱੁਖ ਦਪਤਯ ਜਵਖ 
ਇੱਕ ਕੰਟ੍ਯਰ ਯੂਭ ਥਾਤ ਕੀਤਾ ਸ।" 
ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ੰਜਾਫ ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਦ ਚਅਯਭਨ ਰੀ ਰਾਰ ਜੰਘ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਕਯ ਜਕ ਵੀ ਜਕਾਨ, ਆੜਹਤੀਆ 

ਅਤ ਭ਼ਿਦੂਯ ਨੰੂ ਕਈ ਭੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਬ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਕੱਤਯ, ਭਾਯਕੀਟ੍ ਕਭਟ੍ੀ ਨਾਰ ਥਾਨਕ ੱਧਯ ’ਤ ੰਯਕ 

ਕਯ ਕਦ ਸਨ। ਜਕਯ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਭੱਜਆ ਦਾ ਸੱਰ ਨਸੀਂ ਸੰੁਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟ੍ਯਰ ਯੂਭ ਨੰਫਯ 0172-5101641 'ਤ ੰਯਕ ਕਯ 

ਕਦ ਸਨ।  
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਜਕਾਨਾਂ ਅਤ ਆੜਹਤੀਆਂ ਦ ਰਾਬ ਰਈ, ਇਕ epmb ਭਫਾਈਰ  ਵੀ ਰਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਜਕ 
ਵੀ ਭੁਸ਼ਕਰ ਦੀ ਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਈਭਰ ਆਈਡੀ wheat.proc2020.ctrl@punjab.gov.in. 'ਤ ਵੀ ੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। 
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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 
Both Manual and e-passes valid -DM Girish Dayalan 
S. A. S. Nagar, April 12: 
Dispelling the doubts being raised on validity of manual ‘restricted/emergency movement passes’ 
issued during the curfew period, the District Magistrate , Mr. Girish Dayalan informed that both the 
manual as well as the e-passes issued by the District Administration for the purpose of emergency 
movement during the curfew, are valid till the date mentioned on the said passes. 
He said that it has been noticed that during the checking, the objections are being raised on the 
manual passes. So, formal orders have been issued for considering both the manual as well as the 
e-passes, valid.  
Keeping in view these orders, those who carry the manual passes must not be harassed, reiterated 
Dayalan. 
Pertinently, in the initial days of lockdown, District Administration had issued manual passes to the 
people involved in delivering essential services like milk vendors, vegetable sellers, newspaper 
hawkers, garbage collectors, sanitation workers etc. but with the gradual shift to e-passes, they were 
facing difficulty in justifying the legitimacy of manual passes. Hence orders have been passed to 
hold all manual passes valid till the date specified on the pass. 
--------------- 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
Continuous tracing & sampling leads to detection of 3 more positive cases  
 
All from Jawaharpur, immediate family of already positive cases 
 
 
S. A. S. Nagar, April 12: 
 
"The District Administration is leaving no stone unturned in ensuring extensive contact tracing and 
sampling which is leading to more cases being tracked. This would help in having a clear 
assessment of the situation and the formulation of comprehensive strategy to combat the corona 
virus disease."  
 
Divulging this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that today 3 more 
cases have come to light. The three positive cases include 2 women aged 80 and 55 years and a 17 
year old girl respectively, from village Jawaharpur and are immediate family of already positive 
cases. They have been isolated already.  
 
 
It is also worth mentioning that on Saturday, the husband of the 78 year old woman from Kharar also 
tested positive late last evening. However, the samples of their 6 family members tested 
negative.They all were home quarantined. Apart from this, It is noteworthy that on Saturday itself, 
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. 
 
As of now, the total number of positive cases in the district has reached 54. Out of these, 37 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 47. 
 
The containment protocol is being strictly followed in the village Jawaharpur and the adjoining 
villages such as Devigarh and Mehmudpur. The Sanitization is also being done at regular intervals. 
---- 
 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  



 
Control Room set up at Head Office Mohali to ensure smooth procurement of wheat : Lal Singh 
Chairman Punjab Mandi Board  
 
S. A. S. Nagar, April 12: 
 
"In order to ensure the smooth and hassle-free procurement of wheat, the Punjab Mandi Board has 
set up a control room at Head Office in Mohali." 
 
Disclosing this here today, the Chairman, Punjab Mandi Board Mr. Lal Singh said that in case any 
farmer, arhtiya and labourer encounters any problem, then they firstly can contact Secretary, Market 
Committee at local level. In case, the problem is not resolved then they must contact the control 
room number 0172-5101641. 
 
Apart from this, for the benefit of farmers and arhtiyas, an epmb mobile app has also been launched. 
Besides, contact can also be established in case of any difficulty at email 
id wheat.proc2020.ctrl@punjab.gov.in. 
---- 
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