
I/27534/2020 
 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
  
Frequent Interstate travellers not to be home quarantined, DC issues directions as per Health 

Department Advisory  
  
S. A. S. Nagar, May 24: 
  
"The frequent interstate travellers who need to move outside the State keeping in view the 

demands of their respective professions, such as Salespersons, Transporters, Doctors, Journalists, 

Business Executives, Engineers, Traders and Consultants would not be home quarantined as is 

done according to the protocol issued for the persons coming to Punjab from other states.”  
  

Issuing these directions as per the advisory of the Health Department, Punjab, the DC Girish 

Dayalan said that Such people would be issued passes by the Deputy Commissioner and the 

SDMs. These people would give an undertaking regarding the Self monitoring of their health and 

would inform the District Administration in case of any symptoms of COVID-19 such as fever, 

dry cough, and difficulty in breathing. 
  
Such persons must also download COVA app which must remain active. 
-- 

I/27537/2020 

 

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

Deputy Commissioner issues directions on maintaining hygiene, sanitization of 

barber shops & hair cut saloons as per Health Department advisory 

S.A.S. Nagar, May 24: 

The Deputy Commissioner Girish Dayalan has issued directions on 

maintaining the hygiene and sanitization of barber shops & hair cut saloons 

in order to ensure safety from the corona virus, as per the advisory of the 

Health Department, Punjab. 

The owner of the barbershop/hair cut saloon would ensure that any staff 

member having symptoms of covid-19 (Fever, Dry Cough, Breathing 



Difficulty) would stay at home and seek medical advice. Similarly, no client 

having such symptoms should be attended. 

All clients should be asked to avail services unless necessary (such as 

parent/guardian). The owners of the saloon/barber shop should ensure that 

there is no unnecessary crowding. The clients must also wear the mask 

while availing services. The owners and staff members should also use the 

mask. 

All guidelines related to prevention of covid-19 such as frequent hand 

washing with soap and water or alcohol based hand sanitizer and 

maintaining physical distancing of 1 metre, following respiratory hygiene, 

keeping a watch over disease symptoms, no spitting in public, must be 

followed. Though the shop owners should encourage digital payments but In 

case of the use of cash transaction method, the shopkeeper, staff and the 

clients should sanitize their hands immediately before and after each cash 

transaction. 

The indoor areas including service rooms, waiting areas, workstations 

should be cleaned every 2-3 ours. The floors must be cleaned with 1 percent 

sodium hypochlorite. Besides, the furniture and frequently touched surfaces 

and articles should be regularly cleaned/sanitized. Most importantly, the 

tools such as razors, scissors, combs and the styling tools should be wiped 

with 1 percent sodium hypochlorite after evry use. The robes, towels and 

the related items should be  clean and regularly washed robes, towels must 

not be reused for multiple clients. 

-- 

 
I/27542/2020 
 
 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
Four laned Landran Junction project on fast track : Balbir Singh Sidhu  



 
Cabinet Minister takes stock of progress, gives necessary directions to officers concerned  
 
 
Premix being laid on 28 Km stretch of road between Mohali & Sirhind  
 
S. A. S. Nagar, May 24: 
 
 As part of the commitment to mitigate the problems of the common people and provide them with 
topnotch infrastructure, the Health and Family Welfare, Labour Minister and MLA (Mohali) Mr. Balbir 
Singh Sidhu today took stock of the ongoing project pertaining to road construction at the Landran 
Junction by paying a personal visit to the site. 
 
Directing the PWD officials to speed up the work, the minister said that the pace of the work had 
slackened owing to the lockdown but now, it has again gathered steam. He added the pace of the 
work would be further accelerated so as to ensure that those going through this route to Chandigarh 
and Himachal Pradesh or J&K don't encounter any problem. The work on this junction assumes all 
the more importance given the fact scores of devotees pass through the route to pay obeisance at 
Sri Fatehgarh Sahib.  
 
The minister also said that the coming up of the junction would rid the people of the menace of traffic 
jam. Directing the officials concerned to ensure transparency and quality in the work and keep 
checking the construction material at regular intervals. 
 
The stretch of the road from Mohali to Landran would be completed soon whereas the work to 
beautify the 28 Km stretch of road from Mohali to Sirhind by laying premix on it, is also going on war 
footing. The 800 metre section of the 2 and half Km junction at Landran would be four laned. The 
project would cost Rs. 25.33 Crore and would also include 2 slip roads.  
 
Coming to the issue of recommencing the development centric initiatives in S 
A. S. Nagar, Mr. Sidhu said that the District has a world class infrastructure which explains why the 
multinational companies are heading to set up base in the district. The coming of MNCs and the 
universities would lead to the increase in job avenues while also speeding up the research related 
activities.  
 
Commending the District Administration and Health Department in getting the District, Corona virus 
free, the minister said that the prompt decisions taken by the Chief Minister Captain Amarinder 
Singh led Punjab Government resulted in keeping corona virus under check. The landmark initiatives 
undertaken by the State Government were also emulated by the Union Government.  
 
Among other dignitaries present on the occasion included the Political Secretary to the minister and 
Chairman Market Committee Kharar Harkesh Chand Sharma Machhli Kalan, Kuljit Singh Bedi, 
Sarpanch Landran Harcharan Singh Gill, Numberdar Dilbagh Singh, Jagdish Singh, Member Block 
Samiti Kharar Satwant Kaur Landran and Gurjant Singh.  
 

-- 

----------  

I/27566/2020 

 

 

 



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

 

*Normalcy returning, Migrant labourers choosing to stay back, DC Girish Dayalan*  

 

*Out of more than 55000 registered on portal contacted, Only 26239 agreed to go back* 

 

*Drop off rate nearly fifty percent* 

 

*Only 866 migrant workers board today‟s train to Motihari in Bihar*  

 

S. A. S. Nagar, May 24: 

 

In what could be seen as the sign of normalcy returning in the district, The train which left the 

Mohali Railway Station today saw only 866 migrant workers going back to their home State. 

Today, the train left for Motihari Station in Bihar. 

 

The Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that earlier the number of migrant workers 

making a return to home states from the district varied between1300-1600 on average but owing 

to the opening up of the industrial sector and the allowing of the construction activities, a large of 

migrant population is choosing to stay back. 

 

Supporting his argument, he said that till date, out of more than 55,000 migrants contacted, less  

than half i.e. only 26239 have gone back which brings out the fact that the drop off rate is on the 

increase.  

 

The Deputy Commissioner has appealed that all the migrant workers who want to stay back, are 

most welcome to do so while those who still want to go back to their home states, would be sent 

at the earliest. 

 
-- 

I/27599/2020 

 

District Public Relations Office, SAS Nagar 

• *All passengers belonging to Punjab shall be tested for COVID19 at the airport- DC SAS 

Nagar* 

• *Airlines to inform this all the passengers well before boarding the flights/departure*   

• * passengers of other states moving through the airport shall be dealt with as per the protocol of 

the recipient State* 

SAS Nagar, May 24: 

In wake of directions of MHA to resume air travel from May 25 , Deputy Commissioner SAS 

Nagar, Girish Dayalan has issued orders that all passengers belonging to Punjab shall be tested 

for COVID19 at the airport. 

The orders state that Chandigarh International Airport (CHIAL) falls in the jurisdiction of the 

district, so the entry of inbound persons into the State needs to be regulated in line with the 

protocol of the Health Department of the State of Punjab for the containment and prevention of 

the spread of COVID19.  



Therefore all passengers belonging to Punjab shall be tested for COVID19 at the airport. All 

such persons shall be required to undergo mandatory Home Quarantine for a period of 14 days 

from the date of arrival. In case the test comes out to be positive, the person/s shall be shifted to 

an isolation facility. In case the test comes out to be negative, the person shall still be required to 

undergo home quarantine for 14 days and shall self-monitor their health status and report to the 

nearest government health facility in case they develop any COVID19 symptoms. 

This is being done in line with the directions of Ministry of Health and Family Welfare, 

Government of India which specifically mention in that “States can develop their own protocol 

with regard to quarantine and isolation as per their assessment.”  

However, it has been clarified that mandatory COVID19 tests shall be done only of passengers 

whose destination is Punjab (any district). The passengers for UT of Chandigarh, Haryana, HP 

etc. moving through the airport shall be dealt with as per the protocol of the recipient State.   

Besides, it is said that the Airlines shall publicise this information extensively so as to ensure that 

this information is made available to all the passengers boarding the flights well before they 

reach the airports i.e. the points of departure.  

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

 
I/27534/2020 

਼ਿਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਅਕਯ ਅੰਤਯ-ਯਜ਼ ਮਤਯ ਕਯਨ ਵਰਆਂ ਨਾੰ  ਘਯ ਵਚ ਕਆਯੰਟ਼ਨ ਨਸੀਂ ਕ਼ਤ ਜਵਿਗ 

ਡ਼਼ ਵੱਰੋਂ ਸਤ ਵਬਗ ਦ਼ ਡਵਈ਼ਿਯ਼ ਦਿ ਅਨਯ ਨਯਦਿਸ਼ ਜਯ਼  

   ਨਗਯ, 24 ਭਈ: 

 “ਅਕਯ ਅੰਤਯਯਜ਼ ਮਤਯ ਕਯਨ ਵਰਆਂ, ਜੁ ਆਣਿ ਿਸ਼ਿ, ਜਵੇਂ ਕ ਿਰਯਨ, ਟਯਾਂੁਯਟਯਾਂ, 
ਡਕਟਯਾਂ, ੱਤਯਕਯਾਂ, ਕਯੁਫਯ਼ ਕਯਜਕਯ਼, ਇੰਜ਼ਨ਼ਅਯਾਂ, ਵਯ਼ ਅਤਿ ਰਸਕਯਾਂ ਦ਼ਆਂ ਭੰਗਾਂ ਨਾੰ  ਧਆਨ 

ਵਚ ਯੱਖਦਿ ਸੁ ਜ ੁਾਫਿ ਤੋਂ ਫਸਯ ਜਣ ਦ਼ ਼ਿਯਾਯਤ ਯੱਖਦਿ ਸਨ, ਨਾੰ  ਘਯਾਂ ਵਚ ਕਆਯੰਟ਼ਨ ਨਸੀਂ ਕ਼ਤ ਜਵਿਗ, 

ਜਵੇਂ ਕ ਦਾਜਿ ਯਜਾਂ ਤੋਂ ੰਜਫ ਆਉਣ ਵਰਿ  ਵਅਕਤ਼ਆਂ ਰਈ ਜਯ਼ ਰੁਟੁਕੁਰ ਅਨਯ ਕ਼ਤ ਜਾਂਦ ਸੀ।  

ਸਤ ਵਬਗ ੰਜਫ ਦ਼ ਡਵਈ਼ਿਯ਼ ਅਨਯ ਇਸ ਨਯਦਿਸ਼ ਜਯ਼ ਕਯਦਆਂ ਡ਼.਼. ਰ਼ ਗਯ਼ਸ਼ ਦਆਰਨ 

ਨੇ ਕਸ ਕ ਅਜਸਿ ਰੁਕਾਂ ਨਾੰ  ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ਅਤਿ .ਡ਼.ਭ਼ਿ ਦਆਯ  ਜਯ਼ ਕ਼ਤਿ ਜਣਗਿ। ਇਸ ਰੁਕ 

ਆਣ਼ ਸਤ ਦ਼ ਵੀ ਨਗਯਨ਼ ਦਿ ਫਯਿ ਇਕ ਅੰਡਯਟਿਕੰਗ ਦਿਣਗਿ ਅਤਿ ਕੁਵਡ -19 ਦਿ ਕੁਈ ਰੱਛਣ ਜਵੇਂ ਕ 

ਫਖਯ, ਖਸ਼ਕ ਖਾਂ਼, ਅਤਿ ਸ ਰੀਣ ਵਚ ਭਸ਼ਕਰ ਸੁਣ ਦ਼ ਥਤ਼ ਵਚ ਼ਿਰਹ ਰਸ਼ਨ ਨਾੰ  ਾਚਤ ਕਯਨਗਿ। 



ਅਜਸਿ ਵਅਕਤ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਕੁਵ  ਵ਼ ਡਊਨਰੁਡ ਕਯਨ ਰ਼ਿਭ਼ ਸੀ ਜੁ ਕਯਆਸ਼਼ਰ ਯਸਣ਼ ਚਸ਼ਦ਼ ਸੀ।  

-- 

I/27537/2020 

਼ਿਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ਵੱਰੋਂ ਸਤ ਵਬਗ ਦ਼ ਡਵਈ਼ਿਯ਼ ਅਨਯ 

ਵਰ ਕੱਟਣ ਵਰਿ  ੀਰਾਨ ਅਤਿ ਨਈ ਦ਼ਆਂ ਦਕਨਾਂ ਦ਼ ਪ-ਪਈ ਅਤਿ 

ੀਨ਼ਟਈ਼ਿਿਸ਼ਨ ਰਈ ਦਸ਼ ਨਯਦਿਸ਼ ਜਯ਼  

..ੱ. ਨਗਯ, 24 ਭਈ: 

ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ਰ਼ ਗਯ਼ਸ਼ ਦਆਰਨ ਨੇ ਸਤ ਵਬਗ, ੰਜਫ 

ਦ਼ ਡਵਈ਼ਿਯ਼ ਅਨਯ ਕੁਯੁਨ ਵਇਯ ਤੋਂ ਯੱਖਆ ਨਾੰ  ਮਕ਼ਨ਼ 
ਫਣਉਣ ਰਈ ਨਈ ਦ਼ਆਂ ਦਕਨਾਂ ਅਤਿ ਵਰ ਕੱਟਣ ਵਰਿ  ੀਰਾਨ ਦ਼ 

ਪਈ ਅਤਿ ਵੱਛਤ ਫਣਈ ਯੱਖਣ ਦਿ ਨਯਦਿਸ਼ ਜਯ਼ ਕ਼ਤਿ ਸਨ। 

ਨਈ ਦ਼ਆਂ ਦਕਨਾਂ / ਵਰ ਕੱਟਣ ਵਰਿ  ੀਰਾਨ ਦ ਭਰਕ ਇਸ 

ਨਸ਼ਚਤ ਕਯਿਗ ਕ ਕੁਵਡ -19 (ਫਖਯ, ੱ ਕ਼ ਖੰਘ, ਸ ਰੀਣ ਵੱਚ 

ਭਸ਼ਕਰ) ਦਿ ਰੱਛਣ ਸੁਣ ਵਰ ਕੁਈ ਵ਼ ਟਪ ਭੈਂਫਯ ਘਯ ਸ਼ ਯਸਿਗ 



ਅਤਿ ਡਕਟਯ਼ ਰਸ ਰਵਿਗ। ਇਿ ਤਯਹਾਂ, ਅਜਸ ਰੱਛਣ ਵਰਿ  ਕਿ 

ਵ਼ ਗਰਸਕ ਨਾੰ  ਿਵਵਾਂ ਨਸੀਂ ਦਤ਼ਆਂ ਜਣ਼ਆਂ ਚਸ਼ਦ਼ਆਂ। 

ਯਿ ਗਰਸਕਾਂ ਨਾੰ  ਼ਿਯਾਯਤ ਭੇਂ ਸ਼ (ਜਵੇਂ ਕ ਭਿ / ਯਰਤ) ਿਵਵਾਂ 
ਰਤ ਕਯਨ ਰਈ ਕਸ ਜਣ ਚਸ਼ਦ ਸੀ। ੀਰਾਨ / ਨਈ ਦ਼ ਦਕਨ 

ਦਿ ਭਰਕਾਂ ਨਾੰ  ਇਸ ਮਕ਼ਨ਼ ਫਣਉਣ ਚਸ਼ਦ ਸੀ ਕ ਇੱਥਿ ਫਿਰੁੜ਼ ਬ਼ੜ 

ਨ ਸੁਵਿ। ਿਵਵਾਂ ਰਤ ਕਯਨ ਭੇਂ ਗਸਕਾਂ ਨਾੰ  ਭਕ ਵ਼ ਸਨਣਿ 

ਚਸ਼ਦਿ ਸਨ। ਭਰਕਾਂ ਅਤਿ ਟਪ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨਾੰ  ਵ਼ ਭਕ ਦ਼ ਵਯਤੋਂ 

ਕਯਨ਼ ਚਸ਼ਦ਼ ਸੀ। 

ਕੁਵਡ -19 ਦ਼ ਯੁਕਥਭ ਨਰ ੰਫੰਧਤ ਯਿ ਦਸ਼-ਨਯਦਿਸ਼ ਜਵੇਂ ਕ 

ਫਣ ਅਤਿ ਣ਼ ਜਾਂ ਅਰਕੁਸਰ ਅਧਯਤ ੀਨ਼ਟਈ਼ਿਯ ਨਰ ਸੱਥ 

ਧੁਣ ਅਤਿ 1 ਭ਼ਟਯ ਦ਼ ਯ਼ਯਕ ਦਾਯ਼ ਨਾੰ  ਫਣਈ ਯੱਖਣ, ਸ ਅੰਗਾਂ ਦ਼ 
ਪਈ, ਫਭਯ਼ ਦਿ ਰੱਛਣਾਂ 'ਤਿ ਨ਼ਿਯ ਯੱਖਣ, ਜਨਤਕ ਥਵਾਂ 'ਤਿ ਥੱ ਕਣ 
ਨਸੀਂ ਸੁਣ ਚਸ਼ਦ, ਦ਼ ਰਣ ਕਯਨ਼ ਚਸ਼ਦ਼ ਸੀ। ਸਰਾਂਕ ਦਕਨ ਦਿ 
ਭਰਕਾਂ ਨਾੰ  ਡਜ਼ਟਰ ਬਗਤਨਾਂ ਨਾੰ  ਉਤਸ਼ਸਤ ਕਯਨ ਚਸ਼ਦ ਸੀ ਯ 

ਨਕਦ ਰੀਣ-ਦਿਣ ਦਿ ਢੰਗ ਦ਼ ਵਯਤੋਂ ਦ਼ ਥਤ਼ ਵੱਚ, ਦਕਨਦਯ, 



ਟਪ ਅਤਿ ਗਸਕਾਂ ਨਾੰ  ਸਯ ਨਕਦ ਰੀਣ-ਦਿਣ ਤੋਂ ਸਰਾਂ ਅਤਿ ਤਯੰਤ 

ਫਅਦ ਆਣਿ ਸੱਥਾਂ ਨਾੰ  ਫ਼ ਕਯਨ ਚਸ਼ਦ ਸੀ। 

ਅੰਦਯਰਿ  ਖਿਤਯ ਭਿਤ ਯਵ ਯਾਭ, ਇੰਤ਼ਿਯ ਦਿ ਖਿਤਯ, ਵਯਕ 

ਟਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾੰ  ਸਯ 2-3 ਘੰਟਆਂ ਵਚ ਫ਼ ਕਯਨ ਚਸ਼ਦ ਸੀ। ਪਯਸ਼ਾਂ ਨਾੰ  
1 ਰਤ਼ਸ਼ਤ ੁਡ਼ਅਭ ਸਈੁਕਰੁਯਈਟ ਨਰ ਫ਼ ਕਯਨ ਚਸ਼ਦ ਸੀ। 
ਇ ਤੋਂ ਇਰਵ, ਪਯਨ਼ਚਯ ਅਤਿ ਅਕਯ ਛੁਸਦ਼ਆਂ ਤਸਾਂ ਅਤਿ ਚ਼ਜਾਂ 

ਨਾੰ  ਨਮਭਤ ਤੂਯ 'ਤਿ ਪ / ਯੁਗਣਾ-ਭਕਤ ਕ਼ਤ ਜਣ ਚਸ਼ਦ ਸੀ। ਬ 

ਤੋਂ ਭਸੱਤਵਾਯਣ ਗੱਰ ਇਸ ਸੀ ਕ ਯਿ਼ਿਯ, ਕੈਂਚ਼, ਕੰਘ਼ ਅਤਿ ਟਈਰੰਗ 

ਟਾਰ ਨਾੰ  ਵਯਤੋਂ ਤੋਂ ਫਅਦ 1 ਰਤ਼ਸ਼ਤ ੁਡ਼ਅਭ ਸਈੁਕਰੁਯਈਟ 

ਨਰ ਪ ਕ਼ਤ ਜਣ ਚਸ਼ਦ ਸੀ। ਕੁਟ, ਤੂਰ਼ ਅਤਿ ਇ ਨਰ 

ਫੰਧਤ ਚ਼਼ਿਾਂ ਫ਼ ਅਤਿ ਨਮਭਤ ਤੂਯ ਤਿ ਧੁਤਿ ਜਣ ਵਰਿ  ਕੱੜਿ ਸੁਣਿ 
ਚਸ਼ਦਿ ਸਨ। ਤੂਰ਼ ਨਾੰ  ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਸਕਾਂ ਰਈ ਦਫਯ ਇਤਿਭਰ 

ਨਸੀਂ ਕ਼ਤ ਜਣ ਚਸ਼ਦ। 

 

 

 

-- 

I/27542/2020 



ਜਰ ਰੁਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ,    ਨਗਯ  

ਚਸੰ -ਭਯਗ਼ ਰਾਂਡਯਾਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਿ ਕੰਭ ਨੇ ਪੜ਼ ਯਫ਼ਤਯ: ਫਰਫ਼ਯ ੰਘ ੱਧਾ 
ਕੀਫਨਟ ਭੰਤਯ਼ ਨੇ ਕੰਭ ਦ ਰਆ ਜਇ਼ਿ ਤਿ ਅਧਕਯ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਕ਼ਤ਼ ਸਦਇਤ 

ਭਸਰ਼ ਤੋਂ ਯਸੰਦ ਤੱਕ 28 ਕਰੁਭ਼ਟਯ ੜਕ ਉਤਿ ਇਆ ਜ ਯਸ ਸੀ ਰ਼ਭਕ 

 

... ਨਗਯ, 24 ਭਈ: 

ਰੁਕਾਂ ਦ਼ਆਂ ਭਸ਼ਕਰਾਂ ਨਾੰ  ਛਿਤ਼ ਸੱਰ ਕਯਵਉਣ ਅਤਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾੰ  ਫਨਆਦ਼ ਸਾਰਤਾਂ ਭਸੱਈਆ ਕਯਵਉਣ ਦ਼ ਆਣ਼ 
ਵਚਨਫੱਧਤ ਤਸਤ ੰਜਫ ਦਿ ਸਤ ਤਿ ਯਵਯ ਬਰਈ ਅਤਿ ਕਯਤ ਭੰਤਯ਼ . ਫਰਫ਼ਯ ੰਘ ੱਧਾ ਨੇ ਅੱਜ 

ਰਾਂਡਯਾਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦ ਦੂਯ ਕਯ ਕਿ ਇੱਥਿ ਚੱਰ ਯਸਿ ੜਕ ਨਯਭਣ ਕਯਜ ਦ ਜਇ਼ਿ ਰਆ। 

ਰੁਕ ਨਯਭਣ ਵਬਗ (਼.ਡਫਰਮਾ.ਡ਼.) ਦਿ ਅਧਕਯ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਕੰਭ ਨਾੰ  ਯਫ਼ਤਯ ਦਿਣ ਦ਼ ਤਕ਼ਦ ਕਯਦਆਂ . ੱਧਾ ਨੇ 

ਕਸ ਕ ਰਕਡਊਨ/ਕਯਪਊ ਕਯਨ ਕੰਭ ਵੱਚ ਖੜੁਤ ਆਈ ਼, ਜ ਕਯਨ ਕੱ ਝ ਦਿਯ਼ ਸੁਈ ਸੀ ਯ ਸਣ ਕੰਭ ਭੜ 

ਸ਼ਯਾ ਕਯ ਦੱਤ ਗਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਸ ਕ ਆਉਣ ਵਰਿ  ਦਨਾਂ ਵੱਚ ਕੰਭ ਨਾੰ  ਸੁਯ ਤਿ਼ਿ ਕ਼ਤ ਜਵਿਗ ਤਾਂ ਕ ਇੱਥੋਂ ਰੰਘ ਕਿ 
ਚੰਡ਼ਗੜਹ ਜਾਂ ਅੱਗਿ ਸਭਚਰ ਰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਜੰਭਾ ਕਸ਼ਭ਼ਯ ਜਣ ਵਰਿ  ਮਤਯ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਕਿ ਕਭ ਦ਼ ਰਿਸ਼ਨ਼ ਨ ਆਵਿ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਕਸ ਕ ਇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਯਸੀਂ ਰੱਖਾਂ ਦ਼ ਗਣਤ਼ ਵੱਚ ੰਗਤ ਸ਼ਸ਼ਦਾਂ ਦ਼ ਧਯਤ਼ ਰ਼ ਫ਼ਤਸਗੜਹ ਸਫ ਵੱਚ 

ਨਤਭਤਕ ਸੁਣ ਜਾਂਦ਼ ਸੀ, ਜ ਦ਼ ਸਾਰਤ ਰਈ ਕੰਭ ਨਾੰ  ਤਿ਼ਿ ਯਫ਼ਤਯ ਦੱਤ਼ ਜ ਯਸ਼ ਸੀ। 

 

ਕੀਫਨਟ ਭੰਤਯ਼ ਨੇ ਦੱਆ ਕ ਇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਿ ਫਣਨ ਨਰ ਇੱਥਿ ਰੱਗਣ ਵਰਿ  ਟਯੀਪਕ ਜਭ ਤੋਂ ਨ਼ਿਤ ਭਰਿਗ਼ ਅਤਿ 
ਰੁਕਾਂ ਨਾੰ  ਸਾਰਤ ਸੁਵਿਗ਼। ਉਨਹ ਾਂ ਵਬਗ਼ ਅਧਕਯ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਕੰਭ ਦ਼ ਗਣਵੱਤ ਮਕ਼ਨ਼ ਫਣਈ ਯੱਖਣ ਰਈ ਭਨ ਦ਼ 
ਯੀਗਾਰਯ ਜਾਂਚ ਕਯਦਿ ਯਸਣ ਦ਼ ਵ਼ ਤਕ਼ਦ ਕ਼ਤ਼ ਤਾਂ ਕ ਇਕ ਵਯ ਫਣ਼ ੜਕ ਰਾਂਫੱਧ਼ ਰੁਕਾਂ ਨਾੰ  ਸਾਰਤਾਂ ਦੰਦ਼ 
ਯਸਿ।ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਇ ੜਕ ਦ ਭਸਰ਼ ਤੋਂ ਰਾਂਡਯਾਂ ਤੱਕ ਦ ਸੱ ਜਰਦ਼ ਭਕੰਭਰ ਸੁ ਜਵਿਗ, ਜ ਦ ਕੰਭ 

ਜੰਗ਼ ੱਧਯ ਉਤਿ ਚੱਰ ਯਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕ ਭਸਰ਼ ਤੋਂ ਯਸੰਦ ਤੱਕ 28 ਕਰੁਭ਼ਟਯ ੜਕ ਨਾੰ  ਨਵੀਂ ਦੱਖ ਦਿਣ ਰਈ ਇ 

ਉਤਿ ਰ਼ਭਕ ਉਣ ਦ ਕੰਭ ਵ਼ ਚੱਰ ਯਸ ਸੀ।ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਰਾਂਡਯਾਂ ਵੱਚ ਢਈ ਕਰੁਭ਼ਟਯ ਦ ਜੰਕਸ਼ਨ ਫਣ 

ਯਸ ਸੀ, ਜ ਦ 800 ਭ਼ਟਯ ਸੱ ਚਸੰ  ਭਯਗ਼ ਸੁਵਿਗ। ਇ ਉਤਿ 25.33 ਕਯੁੜ ਯ ਦ਼ ਰਗਤ ਆਵਿਗ਼। ਇ 

ਨਰ ਦੁ ਰੱ ਯੁਡ ਫਣਨਗ਼ਆਂ। 

 

ਹਜਰਹ ... ਨਗਯ ਵੱਚ ਵਕ ਕਯਜਾਂ ਨਾੰ  ਭੜ ਸ਼ਯਾ ਕਯਨ ਦ਼ ਗੱਰ ਆਖਦਆਂ . ੱਧਾ ਨੇ ਕਸ ਕ ਹਜਰਹਿ  
ਵੱਚ ਫਨਆਦ਼ ਢਾਂਚ ਵਸ਼ਵ ੱਧਯ ਦ ਸੀ, ਜ ਕਯਨ ਕਈ ਫਸਕੂਭ਼ ਕੰਨ਼ਆਂ ਤਿ ਮਾਨ਼ਵਯਟ਼ਆਂ ਭਸਰ਼ ਦ 
ਯਖ਼ ਕਯ ਯਸ਼ਆਂ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਕੰਨ਼ਆਂ ਤਿ ਮਾਨ਼ਵਯਟ਼ਆਂ ਦਿ ਆਉਣ ਨਰ ਜੱਥਿ ਯੁ਼ਿਗਯ ਦਿ ਭੂਕਿ ਵਧਣਗਿ, ਉਥਿ ਖੁਜ 

ਕਯਜਾਂ ਵੱਚ ਵ਼ ਤਿ਼ਿ਼ ਆਗ਼ ਅਤਿ ਡਿ ਫੱਚਆਂ ਨਾੰ  ਵਸ਼ਵ ੱਧਯ ਦਿ ਭਸਯਾਂ ਕੁਰੋਂ  ੱਖਣ ਦ ਭੂਕ ਭਰਿਗ। 

 



ਹਜਰਹ ... ਨਗਯ ਦਿ ਕੁਯੁਨ ਭਕਤ ਸੁਣ ਉਤਿ ਸਤ ਵਬਗ ਦਿ ਅਭਰਿ  ਤਿ ਹਜਰਹ ਰਸ਼ਨ ਨਾੰ  ਵਧਈ ਦੰਦਆਂ 

ਕੀਫਨਟ ਭੰਤਯ਼ ਨੇ ਕਸ ਕ ਕੀਟਨ ਅਭਯੰਦਯ ੰਘ ਦ਼ ਅਗਵਈ ਵਰ਼ ਯਕਯ ਵੱਰੋਂ ਰ ਪੂਯ਼ ਪੀਰਆਂ ਨਰ 

ਇ ਫਭਯ਼ ਨਾੰ  ੰਜਫ ਵੱਚ ਕਫਾ ਸਿਠ ਯੱਖਣ ਵੱਚ ਭਦਦ ਭਰ਼। ਯਜ ਯਕਯ ਵੱਰੋਂ ਚੱ ਕਿ ਕਰਾਂਤ਼ਕਯ਼ ਕਦਭਾਂ ਦ਼ 
ਕੇਂਦਯ ਯਕਯ ਨੇ ਵ਼ ਨਕਰ ਕ਼ਤ਼ ਤਾਂ ਕ ਕੁਯੁਨ ਵਯਗ਼ ਫਭਯ਼ ਦਿ ਵਧਿ ਨਾੰ  ਯੁਕਆ ਜ ਕਿ। 

 

ਇ ਦੂਯਿ ਦੂਯਨ ਸਤ ਭੰਤਯ਼ ਦਿ ਆ਼ ਕੱਤਯ ਤਿ ਖਯੜ ਭਯਕ਼ਟ ਕਭਿਟ਼ ਦਿ ਚਿਅਯਭੀਨ ਰ਼ ਸਯਕਿਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਯਭ 
ਭੱਛਰ਼ ਕਰਾਂ, ਕਰਜ਼ਤ ੰਘ ਫਿਦ਼, ੰਡ ਰਾਂਡਯਾਂ ਦਿ ਯੰਚ ਸਯਚਯਨ ੰਘ ਗੱਰ, ਦਰਫਗ ੰਘ ਨੰਫਯਦਯ, 

ਜਗਦ਼ਸ਼ ੰਘ, ਤਵੰਤ ਕੂਯ ਰਾਂਡਯਾਂ ਭੈਂਫਯ ਫਰਕ ਭਤ਼ ਖਯੜ ਅਤਿ ਗਯਜੰਟ ੰਘ ਸ਼ਿਯ ਨ। 

 

 

 

 
-- 

----------  

I/27566/2020 

਼ਿਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ਸਰਤ ਆਭ ਵਯਗਿ ਸੁਣ ਵੱਰ, ਯਵ਼ ਭ਼ਿਦਾਯ ਵ ਜਣ ਦ਼ ਥਾਂ ਇੱਥਿ ਸ਼ ਯਸਣ ਦ਼ ਚੁਣ ਕਯ ਯਸਿ ਸਨ, ਡ਼਼ 
ਗਯ਼ਸ਼ ਦਆਰਨ 

 

ੁਯਟਰ 'ਤਿ ਯਜਟਯ 55000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ਼ਿਦਾਯਾਂ ਨਰ ਕ਼ਤ ੰਯਕ, ਯਪ 26239 ਵ ਗ 

 

50 ਪ਼ਦ਼ ਯਸ਼ ਵ ਜਣ ਦ ਇਯਦ ਛੱਡਣ ਵਰਆਂ ਦ਼ ਦਯ 

 

ਅੱਜ ਯਪ 866 ਰਵ਼ ਭ਼ਿਦਾਯ ਫਸਯ ਦਿ ਭੁਤ਼ਸਯ਼ ਰਈ ਯਿਰਗੱਡ਼ ਵਚ ਯਵਨ ਸੁ 

 

   ਨਗਯ, 24 ਭਈ: 

 

਼ਿਰਿ  ਵਚ ਆਭ ਥਤ਼ ਵ ਆਉਣ ਦ ਇਸ ੰਕਿਤ ਦਿਖਆ ਜ ਕਦ ਸੀ ਕ ਅੱਜ ਭਸਰ਼ ਯਿਰਵਿ ਟਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 
ਯਵਨ ਸੁਈ ਯਿਰਗੱਡ਼ ਵਚ ਯਪ 866 ਰਵ਼ ਭ਼ਿਦਾਯ ਆਣਿ ਗਰਸ ਯਜ ਰਈ ਵ ਜ ਯਸਿ ਸਨ। ਅੱਜ, 

ਯਿਰਗੱਡ਼ ਫਸਯ ਦਿ ਭੁਤ਼ਸਯ਼ ਟਿਸ਼ਨ ਰਈ ਯਵਨ ਸੁਈ। 

ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ਰ਼ ਗਯ਼ਸ਼ ਦਆਰਨ ਨੇ ਕਸ ਕ ਸਰਾਂ ਼ਿਰਹਿ  ਤੋਂ ਘਯਾਂ ਨਾੰ  ਵ ਯਤਣ ਵਰਿ  ਯਵ਼ 
ਭ਼ਿਦਾਯਾਂ ਦ਼ ਔਤ 1300-1600 ਦਿ ਵਚਕਯ ਼ ਯ ਉਦਮੁਗਕ ਖਿਤਯ ਨਾੰ  ਭੜ ਚਰਾ ਕਯਨ ਅਤਿ ਉਯ਼ ਦ਼ਆਂ 



ਗਤ਼ਵਧ਼ਆਂ ਦ਼ ਆਗਆ ਦਿਣ ਕਯਨ ਇੱਕ ਵਸ਼ਰ ਯਵ਼ ਆਫਦ਼ ਵ ਜਣ ਦ਼ ਥਾਂ ਇੱਥਿ ਸ਼ ਯਸਣ ਦ਼ ਚੁਣ 

ਕਯ ਯਸ਼ ਸੀ। 

ਉਸਨਾਂ ਅੱਗਿ ਕਸ ਕ ਅੱਜ ਤੱਕ, 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵ਼ਆਂ ਨਰ ੰਯਕ ਕ਼ਤ ਗਆ , ਅਤਿ ਅੱਧਿ ਤੋਂ ਵ਼ ਘੱਟ 

ਅਯਥਤ ਯਪ 26239 ਵ ਗ ਸਨ ਜੁ ਇਸ ਤੱਥ ਸਭਣਿ ਰਆਉਂਦ ਸੀ ਕ ਵ ਜਣ ਦ਼ ਥਾਂ ਇੱਥਿ ਸ਼ ਯਸਣ 

ਵਰਆਂ ਦ਼ ਦਯ ਵਧ ਯਸ਼ ਸੀ। 

ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਅ਼ਰ ਕ਼ਤ਼ ਸੀ ਕ ਯਿ ਯਵ਼ ਕਭਿ ਜੁ ਵ ਯਸਣ ਚਸੰ ਦਿ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਬ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਵਗਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ ਜਸੜਿ ਰੁਕ ਅਜਿ ਵ਼ ਆਣਿ ਗਰਸ ਯਜਾਂ ਨਾੰ  ਵ ਜਣ ਚਸੰ ਦਿ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨਾੰ  ਜਰਦ਼ ਬਿਜਆ 

ਜਵਿਗ। 

-- 

I/27599/2020 

਼ਿਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ...ਨਗਯ 

ੰਜਫ ਨਰ ਫੰਧਤ ਯਿ ਮਤਯ਼ਆਂ ਦ਼ ਸਵਈ ਅੱਡਿ 'ਤਿ ਕੁਵਡ-19 ਫੰਧ਼ ਜਾਂਚ ਕ਼ਤ਼ ਜਗ਼- ਡ਼.਼ ..ੱ 

ਅਯਰਈਨਾਂ ਇ ਫੰਧ਼ ਯਿ ਮਤਯ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਉਡਣ / ਯਵਨਗ਼ ਤੋਂ ਸਰਾਂ ਚੰਗ਼ ਤਯਹਾਂ ਜਣਕਯ਼ ਦਿਣਗ਼ਆਂ  

ਸਵਈ ਅੱਡਿ ਤੋਂ ਸੁਯਨਾਂ ਾਫਆਂ ਨਾੰ  ਜਣ ਵਰਿ  ਮਤਯ਼ਆਂ ਦ਼ ਉਸਨਾਂ ਦਿ ਾਫਆਂ ਦਿ ਰੁਟੁਕੁਰ ਦਿ ਅਨਯ ਕ਼ਤ਼ ਜਵਿਗ਼ 
ਜਾਂਚ 

   ਨਗਯ, 24 ਭਈ: 

ਭ.ਚ.. ਵੱਰੋਂ 25 ਭਈ ਤੋਂ ਸਵਈ ਮਤਯ ਭੜ ਤੋਂ ਸ਼ਯਾ ਕਯਨ ਦਿ ਦਸ਼ ਨਯਦਿਸ਼ਾਂ ਦਿ ਭੱਦਿਨ਼ਿਯ ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ 

...ਨਗਯ, ਰ਼ ਗਯ਼ਸ਼ ਦਆਰਨ ਨੇ ਆਦਿਸ਼ ਜਯ਼ ਕ਼ਤਿ ਸਨ ਕ ੰਜਫ ਨਰ ਫੰਧਤ ਯਿ ਮਤਯ਼ਆਂ ਦ਼ 
ਸਵਈ ਅੱਡਿ 'ਤਿ ਕੁਵਡ-19 ਫੰਧ਼ ਜਾਂਚ ਕ਼ਤ਼ ਜਗ਼। 

ਸਕਭਾਂ ਵਚ ਕਸ ਗਆ ਸੀ ਕ ਚੰਡ਼ਗੜਹ ਅੰਤਯਯਸ਼ਟਯ਼ ਸਵਈ ਅੱਡ (਼ਚਆਈਰ) ਼ਿਰਿ  ਦਿ ਅਧਕਯ ਖਿਤਯ 

ਵਚ ਆਉਂਦ ਸੀ, ਇ ਰਈ ਕੁਵਡ -19 ਦਿ ਪੀਰਅ ਨਾੰ  ਯੁਕਣ ਅਤਿ ਯੁਕਥਭ ਰਈ ਾਫਿ ਅੰਦਯ ਆਉਣ ਵਰਿ  ਵਅਕਤ਼ਆਂ 

ਦਿ ਦਖਰਿ  ਨਾੰ  ੰਜਫ ਯਜ ਦਿ ਸਤ ਵਬਗ ਦਿ ਰੁਟੁਕੁਰ ਦਿ ਅਨਯ ਨਮਭਤ ਕਯਨ ਦ਼ ਰੁੜ ਸੀ। 

ਇ ਰਈ ੰਜਫ ਨਰ ਫੰਧਤ ਯਿ ਮਤਯ਼ਆਂ ਦ਼ ਸਵਈ ਅੱਡਿ 'ਤਿ ਕੁਵਡ-19 ਫੰਧ਼ ਜਾਂਚ ਕ਼ਤ਼ ਜਗ਼। ਅਜਸਿ 
ਯਿ ਵਅਕਤ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਆਗਭਨ ਦ਼ ਭਤ਼ ਤੋਂ 14 ਦਨਾਂ ਦ਼ ਭਆਦ ਰਈ ਰ਼ਿਭ਼ ਤੂਯ „ਤਿ ਘਯ ਵਚ ਕਆਯੰਟ਼ਨ 

ਯਸਣ ਵਿਗ। ਜਿ ਨਤ਼ਜ ਜਿਟਵ ਨਕਰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਅਕਤ਼ / ਵਅਕਤ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਆਈੁਰਿਸ਼ਨ ਸਰਤ ਵਚ ਬਿਜ 

ਦੱਤ ਜਵਿਗ। ਜਿ ਜਾਂਚ ਨੈਗਟਵ ਆਉਂਦ਼ ਸੀ  ਤਾਂ ਉ ਵਅਕਤ਼ ਨਾੰ  ਅਜਿ ਵ਼ 14 ਦਨਾਂ ਰਈ ਘਯ ਵਚ ਕਆਯੰਟ਼ਨ 

ਵਚ ਯਸਣ ਵਿਗ ਅਤਿ ਉਸ ਆਣ਼ ਸਤ ਥਤ਼ ਦ਼ ਵੀ-ਨਗਯਨ਼ ਕਯਿਗ ਅਤਿ ਜਿ ਕੁਈ ਕੁਵਡ-19 ਦ ਰੱਛਣ 

ਨ਼ਿਯ ਆਉਂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਨ਼ਿਦ਼ਕ਼ ਯਕਯ਼ ਸਤ ਸਾਰਤ ਨਾੰ  ਯੁਯਟ ਦਿਵਿਗ। 



ਇਸ ਸਤ ਅਤਿ ਯਵਯ ਬਰਈ ਭੰਤਯਰਿ , ਬਯਤ ਯਕਯ ਦਿ ਦਸ਼ ਨਯਦਿਸ਼ਾਂ ਦਿ ਅਨਯ ਕ਼ਤ ਜ ਯਸ ਸੀ 
ਜ ਵਚ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਤੂਯ 'ਤਿ ਼ਿਕਯ ਕ਼ਤ ਗਆ ਸੀ ਕ "ਾਫਿ ਆਣਿ ਭਰਾਂਕਣ ਅਨਯ ਕਆਯੰਟ਼ਨ ਅਤਿ ਆਈੁਰਿਸ਼ਨ 

ਦਿ ੰਫੰਧ ਵਚ ਆਣ ਰੁਟੁਕੁਰ ਵਕਤ ਕਯ ਕਦਿ ਸਨ।" 

ਸਰਾਂਕ, ਇਸ ੱਸ਼ਟ ਕ਼ਤ ਗਆ ਸੀ ਕ ਰ਼ਿਭ਼ ਕੁਵਡ-19 ਟੀਟ ਯਪ ਉਨਹ ਾਂ ਮਤਯ਼ਆਂ ਦਿ ਕ਼ਤਿ ਜਣਗਿ ਜੁ 
ੰਜਫ (ਕੁਈ ਵ਼ ਼ਿਰਹਿ) ਨਰ ਫੰਧਤ ਸਨ। ਸਵਈ ਅੱਡਿ ਯਸੀਂ ਆਉਣ ਵਰਿ  ਮਾ.ਟ਼. ਚੰਡ਼ਗੜਹ, ਸਯਆਣ, ਸਭਚਰ 

ਰਦਿਸ਼ ਆਦ ਦਿ ਮਤਯ਼ਆਂ ਦ਼ ਜਾਂਚ ਉਸਨਾਂ ਦਿ ਆਣਿ ਯਜ ਦਿ ਰੁਟੁਕੁਰ ਦਿ ਅਨਯ ਕ਼ਤ਼ ਜਵਿਗ਼। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਵ, ਇਸ ਵ਼ ਕਸ ਗਆ ਸੀ ਕ ਅਯਰਇੰ ਇ ਜਣਕਯ਼ ਦ ਵੱਡਿ ੱਧਯ 'ਤਿ ਰਚਯ ਕਯਿਗ਼ ਤਾਂ ਜੁ 
ਇਸ ਮਕ਼ਨ਼ ਫਣਇਆ ਜ ਕਿ ਕ ਇਸ ਜਣਕਯ਼ ਸਵਈ ਅੱਡਆਂ 'ਤਿ ਸੰ ਚਣ ਤੋਂ ਸਰਾਂ ਯਿ ਵਯ ਮਤਯ਼ਆਂ 

ਰਈ ਬਵ ਯਵਨਗ਼ ਦਿ ਥਨਾਂ 'ਤਿ ਉਰਫਧ ਸੁ ਗਈ ਸੀ। 

 

 

-- 


