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

Checks being conducted to monitor quality of seeds  
  
S. A. S. Nagar, May 30: 
  
The Deputy Commissioner Girish Dayalan today said that teams comprising of the Block 

Agriculture Officers and other employees, have been constituted in order to ensure availability of 

top quality seeds of Basmati,Maize, Dal and Paddy for the forthcoming Kharif season-2020. 
  
The teams are conducting checks since 9th May, 2020 on the various seed dealers and have 

collected 27 samples of various seeds for quality checking and the same have been sent to the 

concerned seed testing laboratories.  

  
Besides, the farmers also retain seeds of PR variety at their own end and 29 samples of such 

seeds have been sent for testing by the department at its own cost to the concerned seed testing 

laboratories. Apart from this, the stock registers, sale and purchase bills are also being checked. 
 

There is no dearth of seeds and they are available in abundant measure on reasonable rates. As 

far as PR 128 and PR 129 variety of paddy is concerned, these have been released this year by 

the PAU, Ludhiana. The seeds of this variety are not available with any dealer in the district and 

the farmers are indulging in cultivation on experimental basis by purchasing these seeds from the 

Krishi Vigyan Kendar in Fatehgarh Sahib, Ropar, Narayangarh and PAU, Ludhiana, said Chief 

Agricultural Officer Mr. Ranjit Singh Bains.  
 

It must also be mentioned that the District has 28000 hectares of area under paddy and 1200 

hectares under basmati thus requiring 6000 quintal seeds. 
-- 

I/29137/2020 

 

 

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

 

Two more positive cases surface in District 

 

A man from Sector-77, a woman from Sector -71 found positive  

 

Both shifted to Gian Sagar Hospital  

 

 

S. A. S. Nagar, May 30: 

 



Two more positive cases of corona virus today surfaced in the district. A woman from Sector - 

71 and a man from Sector -77 were found positive. This was disclosed here today by the DC Mr. 

Girish Dayalan.  

 

He said that both have been shifted to Gian Sagar Hospital. With these two cases, the total 

number of cases in the district have touched 114. This includes 3 casualties, 9 active cases and 

102 recovered cases. 

 

-- 

I/29153/2020 

 

 

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

 

Social distancing, Transparency becoming hallmark of PMGKY Ration distribution process: 

Girish Dayalan 

 

Total number of beneficiaries getting ration reaches 80000 mark 

 

8000 Smart Ration Card Holders provided wheat, Dal on May 30 

 

S.A.S. Nagar, May 30: 

 

As part of the commitment to ensure that there is no let up in the successful implementation of 

The ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna’ (PMGKY) in the district as well as considering the 

safety of public in mind especially in view of the corona virus, social distancing guidelines are 

being ensure during the distribution of 15 Kg of wheat per member for 3 months and 3 Kg of Dal 

per family as 3 months lump-sum, free of cost under the National Food Security Act, 2013. This 

was stated by the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan here today. 

 

Divulging more, he said that apart from social distancing, the transparent distribution of the 

ration is becoming hallmark of the entire process with Food and Civil Supplies Department 

monitoring the whole exercise very minutely. The main aim is to make sure that the ration 

reaches the genuine households. 

 

Today, the distribution work was undertaken in the villages Bhabat and Baltana in Derabassi 

Block, Sahauran in Kharar Block and Gudana, Dhelpur, Swara, Bhago Majra,  Landran, 

Jagatpura, Mataur, Balongi, Phase-6, Dasi Shekhan in Mohali Block and 8000 smart ration card 

holders were provided with the ration. 

 

 

-- 

----------  

I/29168/2020 

 

 



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

 

World Tobacco Day 

 

Shopkeepers urged to ensure hygienic conditions  

 

Sale of tobacco, cigarettes to minors can lead to imprisonment up-to 7 years, Fine of 1 lakh  

 

 

S. A. S. Nagar, May 30: 

 

On the occasion of World Tobacco Day today, various shops were subjected to intense checking 

in Block Majri and village Khizrabad by a multitude of teams led by the Senior Medical Officer, 

PHC Boothgarh Dr. Dilbagh Singh. A total of 56 persons were also challaned for smoking in 

public places. 

 

The S. M. O. divulged that a sustained campaign is underway in accordance with the objectives 

of 'Mission Tandarust Punjab' to make people aware about the disastrous effects of Tobacco and 

Cigarettes. Besides, the ANMs, C. H. Os, Field Staff and the ASHA Workers have been directed 

to spread awareness in the 120 villages under Boothgarh Block  about the harmful effects of 

tobacco as well as staying safe from corona virus by following all the precautions such as social 

distancing guidelines, wearing of masks and using sanitizers. 

 

Apart from this, it was also emphasized that sale of tobacco, cigarettes is prohibited within 100 

yards of the educational institutions and the religious places. The shopkeepers were also warned 

that the sale of tobacco and cigarettes to the minors would result in imprisonment up-to 7 years 

and fine of Rs. 1 lakh.  

 

The shopkeepers were exhorted to keep the surroundings around their shops in hygienic 

condition, Keep the articles in their shops fully covered and most importantly not to sell rotten or 

sub standard stuff such which can lead to diseases.  

 

Among others present on the occasion included B.E.E. Vikram Kumar, SI Gurtej Singh, Jagtar 

Singh, Bhupinder Singh, Kuldeep Singh, Pritpal Singh and Constable Gurmail Singh. 

 

 

-- 

I/29133/2020 

ਜਜਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਯ  

 
 

ਫੀਜਾਂ ਦ ਉੱਚ ਜਭਆਯ ਦ ਫੀਜਾਂ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਚਜਕੰਗ  

 
 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਯ, ਭਈ 30: ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਾਜਿਫਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਜਸੰਘ ਨਗਯ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਾਉਣੀ 
2020 ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਧਾਨ, ਫਾਸਭਤੀ, ਭੱਕੀ, ਦਾਰਾਂ ਆਜਦ ਦ ਫੀਜਾਂ ਦੀ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਫਨਾਂ ਜਕਸ ਭੁਸ਼ਕਰ ਦ ਜਨਯੰਤਯ ਸਰਾਈ ਅਤ 



ਉੱਚ ਜਭਆਯ ਦ ਫੀਜਾਂ ਦੀ ਜਿਕਯੀ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜਜਰਹ ਜਿਚ ਫਰਾਕ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯਾਂ ਅਤ ਿਯ ਖਤੀਫਾੜੀ 
ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ/ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿ। ਇਨਾਂ ਟੀਭਾਂ ਿੱਰੋਂ ਜਭਤੀ 09.05.2020 ਤੋਂ ਜਜਰ ਦ ਫੀਜ ਿਚਣ 

ਿਾਰ ਡੀਰਯਾਂ ਦੀ ਚਜਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿ। 
 
 

ਫੀਜ ਡੀਰਯਾਂ ਤੋਂ ਸੀਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਫੀਜਾਂ ਦ 27 ਸੈਂਰ ਕੁਆਰਟੀ ਚਜਕੰਗ ਰਈ ਬਯ ਗਏ ਿਨ ਅਤ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਟੇਸਟ 

ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਸਫੰਧਤ ਫੀਜ ਯਖ ਰਮਗਸ਼ਾਰਾ ਨੰੂ ਬਜਜਆ ਜਗਆ ਿ। ਇਨਹ ਾਂ ਸੈਂਰਾਂ ਦ ਨਤੀਜ ਜਰਦ ਿੀ ਰਾਤ ਿ ਜਾਣਗ।  
 
 

ਜਕਸਾਨਾਂ ਿੱਰੋਂ ੀ.ਆਯ ਜਕਸਭਾਂ ਦਾ ਫੀਜ ਆਣ ੱਧਯ 'ਤ ਿੀ ਯੱਜਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿ ਅਤ ਅਜਜਿ ਫੀਜਾਂ ਦ ਿੀ 29 ਸੈਂਰ ਰ  ਕ ਜਭਆਯ 

ਚਕ ਕਯਨ ਰਈ ਜਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਆਣ ਖਯਚ ਤ ਸਫੰਧਤ ਫੀਜ ਯਖ ਰਮਗਸ਼ਾਰਾ ਨੰੂ ਬਜ ਗਏ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਡੀਰਯਾਂ ਦ ਸਟਾਕ 

ਯਜਜਸਟਯ , ਸਰ ਤ ਰਾਤੀ ਜਫੱਰ ਆਜਦ ਿੀ ਚਕ ਕੀਤ ਜਾ ਯਿ ਿਨ ਤਾਂ ਜ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਕਸ ਤਯਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਿਿ। 
 
 

ਭੱੁਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਸਯ ਸਾਜਿਫਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਜਸੰਘ ਨਗਯ ਯਣਜੀਤ ਜਸੰਘ ਫੈਂਸ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜਰਹ ਜਿਚ ਉਜਚਤ ਭਾਤਯਾ ਜਿਚ ਫੀਜ 

ਦੀ ਸਰਾਈ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਡੀਰਯਾਂ ਦੀ ਚਜਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ, ਜਜਸ ਅਨੁਸਾਯ ਫੀਜਾਂ ਦੀ ਕਈ ਘਾਟ ਨਿੀਂ ਿ ਅਤ ਰੜੀਂਦੀ 
ਭਾਤਯਾ ਜਿਚ ਫੀਜ ਿਾਜਫ ਯਟਾਂ ਤ ਉਰੱਫਧ ਿਨ। ਜਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਕਸਭਾਂ ੀ.ਆਯ-128 ਅਤ ੀ.ਆਯ.-129 ਦਾ ਸਫੰਧ ਿ 
ਫਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਿ ਇਸ ਸਾਰ ੀ.ਏ.ਮ.ੂਰੁਜਧਆਣਾ ਿੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਕਸਭਾਂ ਦ ਫੀਜ ਜਜਰਹ ਜਿਚ ਜਕਸ 
ਿੀ ਡੀਰਯ ਕਰ ਉਰੱਫਧ ਨਿੀਂ ਿਨ ਅਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਿੱਰੋਂ ਜਿ੍ਯਸੀ ਜਿਜਗਆਨ ਕੇਂਦਯ ਪਜਤਿਗੜਹ ਸਾਜਿਫ, ਯੜ , ਨਯਾਇਣਗੜਹ ਅਤ 
ੀ.ਏ.ਮ.ੂ ਰੁਜਧਆਣਾ ਾਸੋਂ ਇਸ ਫੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਯਕ ਇਨਾਂ ਜਕਸਭਾਂ ਦੀ ਤਜਯਫ ਦ ਤਯ 'ਤ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿ। 
 

ਜਜਰਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਯ ਜਿੱਚ ਯਭਰ ਝਨੇ ਦਾ ਯਕਫਾ ਕਯੀਫ 28000 ਿਕਟਅਯ ਿ ਅਤ ਫਾਸਭਤੀ ਦਾ ਯਕਫਾ 1200 ਿਕਟਅਯ 

ਿ। ਇਸ ਯਕਫ ਰਈ ਰਗਬਗ 6000 ਕੁਇੰਟਰ ਫੀਜ ਰੜੀਂਦਾ ਿ।  
 

 

 

-- 

I/29137/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ 

 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿੱਚ ਦ ਿਯ ਾਜਜਟਿ ਭਾਭਰ  ਆਏ ਸਾਿਭਣ  
 

ਸਕਟਯ -71 ਦੀ ਇਕ ਭਜਿਰਾ , ਸਕਟਯ -77 ਦਾ ਇਕ ੁਯਸ਼ ਾਜਜਟਿ ਾਏ  

 

ਦਿਾਂ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਿਸਤਾਰ ਜਿਖ ਬਜਜਆ  

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਯ, 30 ਭਈ: 



ਜ਼ਿਰ  ਜਿਚ ਅੱਜ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਦ ਦ ਿਯ ਾਜਜਟਿ ਭਾਭਰ  ਸਾਿਭਣ ਆਏ ਿਨ। ਸਕਟਯ -71 ਦੀ ਇਕ ਭਜਿਰਾ ਅਤ 
ਸਕਟਯ -77 ਦ ਇੱਕ ੁਯਸ਼ ਨੰੂ ਾਜਜਟਿ ਾਇਆ ਜਗਆ ਿ। ਇਿ ਰਗਟਾਿਾ ਅੱਜ ਇਥ ਡੀਸੀ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ 

ਕੀਤਾ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਦਿਾਂ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਿਸਤਾਰ ਜਿਖ ਬਜ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਿ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਿਾਂ ਭਾਭਜਰਆਂ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰਹ  
ਜਿੱਚ ਕੱੁਰ ਕਸਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 114 ਿ ਗਈ ਿ। ਇਸ ਜਿੱਚ 3 ਭਤਾਂ, 9 ਐਕਜਟਿ ਭਾਭਰ  ਅਤ 102 ਠੀਕ ਿਏ ਕਸ ਸ਼ਾਭਰ 

ਿਨ। 

 

 

 

 

-- 

I/29153/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ 

ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ, ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ੀ.ਐਭ.ਜੀ.ਕ.ਿਾਈ. ਯਾਸ਼ਨ ਿੰਡ ਰਜਕਜਯਆ ਦੀ ਫਣੀ ਜਿਸ਼ਸ਼ਤਾ: ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਯਾਸ਼ਨ ਰਾਤ ਕਯਨ ਿਾਰ  ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਕੱੁਰ ਜਗਣਤੀ 80000 ਤੱਕ ਿੰੁਚੀ  
30 ਭਈ ਨੰੂ 8000 ਸਭਾਯਟ ਯਾਸ਼ਨ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਕਣਕ, ਦਾਰ 

ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਯ, 30 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿਚ 'ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜਰਆਣ ਮਜਨਾ' (ੀ.ਐੱਭ.ਜੀ.ਕ.ਿਾਈ) ਦ ਸਪਰਤਾੂਯਿਕ ਰਾਗੂਕਯਨ ਜਿਚ ਕਈ 

ਕਭੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਅਤ ਨਾਰ ਿੀ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਦ ਭੱਦਨ਼ਿਯ ਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਯੱਜਖਆ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਿਚ 

ਯੱਖਜਦਆਂ, ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਖੁਯਾਕ ਸੁਯੱਜਖਆ ਐਕਟ, 2013 ਦ ਤਜਿਤ ਭੁਪਤ 15 ਜਕੱਰ  ਕਣਕ ਰਤੀ ਭੈਂਫਯ 3 ਭਿੀਜਨਆਂ ਰਈ 

ਅਤ 3 ਜਕੱਰ  ਦਾਰ ਰਤੀ ਜਯਿਾਯ ਰਤੀ ਜਯਿਾਯ 3 ਭਿੀਨੇ ਰਈ ਇਕਭੁਸ਼ਤ ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਇਸ ਰਜਕਜਯਆ 

ਦਯਾਨ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਿ ਰਗਟਾਿਾ ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ 

ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਿਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਖੁਯਾਕ ਅਤ ਜਸਿਰ ਸਰਾਈ ਜਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ 
ੂਯੀ ਰਜਕਜਯਆ ਦੀ ਕੜੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਸਦਕਾ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਾਯਦਯਸ਼ੀ ਿੰਡ ਸਭੱੁਚੀ ਰਜਕਜਯਆ ਦੀ ਜਿਸ਼ਸ਼ਤਾ ਫਣ ਯਿੀ ਿ। 
ਭੱੁਖ ਉਦਸ਼ ਇਿ ਜਨਸ਼ਚਤ ਕਯਨਾ ਿ ਜਕ ਯਾਸ਼ਨ ਅਸਰ ਜਯਿਾਯਾਂ ਤੱਕ ਿੰੁਚ। 

ਅੱਜ, ਡਯਾਫਸੀ ਫਰਾਕ ਦ ਜੰਡ ਬਫਾਤ ਅਤ ਫਾਰਟਾਣਾ, ਖਯੜ ਫਰਾਕ ਜਿੱਚ ਸੁਿਾਣਾ ਅਤ ਗੁਦਾਨਾ, ਢਰੁਯ, ਸਿਾਯਾ, 
ਬਾਗ ਭਾਜਯਾ, ਰਾਂਡਯਾਂ, ਜਗਤੁਯਾ, ਭਟਯ, ਫਰੌਂ ਗੀ, ਪ਼ਿ -6, ਭੁਿਾਰੀ ਫਰਾਕ ਜਿੱਚ ਦਾਸੀ ਸ਼ਖਾਂ ਜਿਚ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ 8000 ਸਭਾਯਟ ਯਾਸ਼ਨ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ ਯਾਸ਼ਨ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। 

-- 
I/29168/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ 



ਜਿਸ਼ਿ ਤੰਫਾਕੂ ਜਦਿਸ 

ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਸਾਪ-ਸਪਾਈ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅੀਰ  

ਨਾਫਾਰਗਾਂ ਨੰੂ ਤੰਫਾਕੂ, ਜਸਗਯਟ ਿਚਣ 'ਤ 7 ਸਾਰ ਦੀ ਕਦ, 1 ਰੱਖ ਯੁਏ ਦਾ ਿ ਸਕਦਾ ਿ ਜੁਯਭਾਨਾ  
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਯ, 30 ਭਈ: 

ਜਿਸ਼ਿ ਤੰਫਾਕੂ ਜਦਿਸ ਦ ਭਕ 'ਤ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਯ ਭਡੀਕਰ ਅਪਸਯ, ੀਐਚਸੀ ਫੂਥਗੜਹ ਡਾ. ਜਦਰਫਾਗ ਜਸੰਘ ਦੀ 
ਅਗਿਾਈ ਜਿਚ ਟੀਭਾਂ ਿਰੋਂ ਫਰਾਕ ਭਾਜਯੀ ਅਤ ਜੰਡ ਜਖ਼ਿਯਾਫਾਦ ਜਿਖ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚਜਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱੁਰ 

56 ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦ  ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤ ਤੰਫਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਯਨ ‘ਤ ਚਰਾਨ ਿੀ ਕੀਤ ਗਏ। 

ਐਸ. ਐਭ. . ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਤੰਫਾਕੂ ਅਤ ਜਸਗਯਟ ਦ ਜਿਨਾਸ਼ਕਾਯੀ ਰਬਾਿਾਂ ਫਾਯ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਰਈ 

‘ਜਭਸ਼ਨ ਤੰਦਯੁਸਤ ੰਜਾਫ’ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਇੱਕ ਜਨਯੰਤਯ ਭੁਜਿੰਭ ਚਰਾਈ ਜਾ ਯਿੀ ਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ 
ਏਐਨਐਭ਼ਿ, ਸੀਐਚਸ, ਪੀਰਡ ਸਟਾਪ ਅਤ ਆਸ਼ਾ ਿਯਕਯਾਂ ਨੰੂ ਫੂਥਗੜਹ ਫਰਾਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ 120 ਜੰਡਾਂ ਜਿਚ 

ਤੰਫਾਕੂ ਦ ਨੁਕਸਾਨਦਿ ਰਬਾਿਾਂ ਫਾਯ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਪਰਾਉਣ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ, 
ਭਾਸਕ ਜਿਨਣਾ ਅਤ ਸਨੀਟਾਈ਼ਿਯ ਿਯਤਣ ਿਯਗੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਜਦਆਂ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਤੋਂ 
ਸੁਯੱਜਖਅਤ ਯਜਿਣ ਫਾਯ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਪਰਾਉਣ ਦ ਜਨਯਦਸ਼ ਜਦੱਤ ਗਏ ਿਨ।  
ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਇਸ ਗੱਰ 'ਤ ਿੀ ਼ਿਯ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਜਕ ਜਿਜਦਅਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤ ਧਾਯਜਭਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦ 100 ਗ਼ਿ ਦੀ 
ਸੀਭਾਂ ਅੰਦਯ ਤੰਫਾਕੂ, ਜਸਗਯਟ ਦੀ ਜਿਕਯੀ 'ਤ ਾਫੰਦੀ ਿ। ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਚਤਾਿਨੀ ਿੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਕ 

ਨਾਫਾਜਰਗਾਂ ਨੰੂ ਤੰਫਾਕੂ ਅਤ ਜਸਗਯਟ ਿਚਣ ‘ਤ 7 ਸਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਦ ਅਤ 1 ਰੱਖ ਯੁਏ ਜੁਯਭਾਨਾ ਿ ਸਕਦਾ ਿ। 

ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ਆਰ  ਦੁਆਰ  ਨੰੂ ਸਾਪ-ਸੁਥਯਾ ਯੱਖਣ, ਆਣ ਸਭਾਨ  ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਢੱਕ ਕ ਯੱਖਣ 

ਅਤ ਸਬ ਤੋਂ ਭਿੱਤਿੂਯਨ, ਗਰੀਆਂ-ਸੜੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨਾ ਿਚਣ ਦੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ ਜਫਭਾਯੀਆਂ ਦਾ ਕਾਯਨ 

ਫਣ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਇਸ ਭਕ ਿਯਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਫੀ.ਈ.ਈ. ਜਿਕਯਭ ਕੁਭਾਯ, ਐਸਆਈ ਗੁਯਤਜ ਜਸੰਘ, ਜਗਤਾਯ ਜਸੰਘ, ਬੁਜੰਦਯ ਜਸੰਘ, 

ਕੁਰਦੀ ਜਸੰਘ, ਜਰਤਾਰ ਜਸੰਘ ਅਤ ਕਾਂਸਟਫਰ ਗੁਯਭਰ ਜਸੰਘ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। 

 
 

-- 

 
 


