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• DFS takes stock of procurement operations in SAS Nagar 

• Finds wheat procurement , implementation of the curfew- pass system and adherence to 

COVID-19 protocol , satisfactory 

• Says hundred percent online (RTGS) payments to farmers laudable 

S. A. S. Nagar, May 1: 

Taking stock of procurement operations in SAS Nagar during the ongoing Rabi Marketing 

Season (RMS), Director Food Supply, Mrs. Anindita Mitra interacted with representatives of all 

the purchase agencies and other stakeholders including the Arthiyas and informed that 

procurement is smooth in the district. 

Implementation of the curfew- pass system, village-wise arrival of wheat in the assigned mandis 

and adherence to COVID-19 protocol is satisfactory, said Anindita and added that as per the 

feedback received, the pass-system has been very successful. “It helped in maintaining social 

distancing protocol as well preventing the glut in the mandis,” said Anindita and added that some 

people want it to be emulated even during normal procurement period.  

Hundred percent online payments directly into the accounts of farmers have been reported by the 

arthiyas in the district, said she. Director Food Supply said that refraining from cash transactions 

and making payments online into the accounts of the farmers is the need of the hour as it 

prevents economic exploitation and below MSP payments to farmers. 

No bardana shortage has been seen in SAS Nagar, said Andidita and informed that in case it falls 

short (since bardana orders from Kolkata Jute mills could not be honoured due to COVID-19) 

then old/used bardana can be brought into use by the agencies since government has now issued 

formal directions pertaining bardana reuse and has affixed its rate. 

During the visit to Banur grain market, Puneet Kumar Jain from Arthiya Association informed 

DFS that sufficient numbers of passes are being provided by the Administration and payments 

are being made well within the 48 hour payment norm. He also informed that sufficient number 

of reusable cloth masks for the labourers have been provided by the administration and hand 

sanitizers as well soaps have been made available. 

Suspension of procurement by FCI was flagged to Director Food Supply(DFS), to which she 

informed that the agency had some issues pertaining lustre loss in the grain which has been 

resolved after Chief Minister Punjab took it up with the Centre Government and subsequently 

FCI has resumed purchase. 

She was also informed that labour was being paid same amount for filling 50 kg bags as for 30 

kg ones whereas 50 kg filling requires more time and energy. Anindita assured that any such will 

be duly looked into. 

Earlier, Deputy Commissioner Girish Dayalan apprised the Director that total arrival in the 

procurement centres throughout the district till April 30 stands is 82701 MT and out of which 

82671 MT has been purchased, amounting to almost 99% purchase of the total arrivals. The 

lifting has also gathered pace and is to the tune of 70% said he and informed that payment of Rs. 

118.24 crore has been made against the outstanding Rs. 138.92 crores resulting in over 

85%payment . 

------------------- 
-- 
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Balbir Singh Sidhu, Charanjit Singh Channi distribute Wheat & Dal in Balongi, Batta village 



 
Batta village saw 260 families, Balongi saw 144 families benefitted  
 
 
S. A. S. Nagar, May 1: 
 
"The State Government is fully committed to ensure that the needy sections of the society receive 
basic necessities in this hour of need considering the curfew imposed in the wake of corona virus." 
These views were expressed here today at Balongi by the Health Minister and MLA Mohali Mr. 
Balbir Singh Sidhu on the occasion of distributing wheat and Dal to the beneficiaries of the Pradhan 
Mantri Garib Kalyan Yojna (PMGKY). 
 
On the occasion, the minister distributed 290 bags of wheat and Dal to the 144 beneficiaries. A total 
of 87 quintals of wheat and 4.32 quintals of Dal was distributed.  
 
Meanwhile, the Technical Education and Industrial Training and Cultural Affairs Minister Mr. 
Charanjit Singh Channi accompanied by the SDM Mr. Himanshu Jain, also distributed wheat and 
Dal to the beneficiaries of the PMGKY in village Batta in Kharar. On the occasion, 3 kilo dal per card 
and wheat at the rate of 15 kg per member was distributed to a total of 260 families.  

-- 
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Shops to open rotation wise in Kharar, SDM Himanshu Jain  

 

Divided into Group A & Group B in Kharar  

 

Group A shops to open on Monday, Wednesday, Friday, Group B shops to open on Tuesday 

Thursday, Saturday 

 

Kharar, May 1: 

 

"In accordance with the orders of the District Magistrate Mr. Girish Dayalan, the shops in Kharar 

would be opened rotationwise from 7 am - 11 am. They have been have been divided into Group 

A and Group B after due consultation with respective association heads and members." This was 

disclosed here today by the SDM Kharar Mr. Himanshu Jain.  

 

Elaborating more, he said that the shops coming under Group A include hardware, sanitary 

fittings, cement, building material, furniture, fabrication, automobiles, cars, accessories, optical 

shops, spare parts and mechanical shops, medical labs, repair workshops, ayurvedic shops, scrap 

and junk dealers and all other categories not covered in group A and group B.  

 

He also added that the shops coming under Group B include electronic appliances, CD, DVD 

repair, apparels including tailoring, jewellery, toiletries, cosmetics, footwear, sports, sportswear, 

books, stationery, toys, mobiles and related shops and showrooms, Bartan Stores, Money 

Transfer, Confectionery, Sweet shops-Only take away, general stores.  

 

He further said that the shops coming under Group A would open on  Monday, Wednesday, 

Friday while those under Group B would open on Tuesday, Thursday, Saturday. 



 

He also added that it would be the responsibility of shop owners to provide gloves,  masks, 

Sanitizers to employees and ensure arrangements regarding social distancing before 3rd May. 

The saloons, barber shops, would remain closed and the shop owners would paint their shops 

with their group number i.e. A or B before 3rd May. They must also deploy minimum staff and 

all shops would remain closed on Sunday.  

 

The violation of these conditions would invite strict action. 

 
-- 
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• 6 more positive cases surface in District  

 

• 5 are pilgrims from Nanded, one is from Jawaharpur 

  

S. A. S. Nagar, May 1: 

  

The district today saw the emergence of six corona virus positive cases which has taken the 

number of cases to 92. 

  

Disclosing this here today, the DC Girish Dayalan said that out of these six cases, five are 

pilgrims who returned from Nanded while the other one is from Village Jawaharpur and is the 

son of Malkit Singh who is undergoing quarantine period after being tested negative.  

  

Revealing the status of quarantined persons, the DC said that as of now, 2488 people have 

successfully undergone quarantine period while 745 are still under quarantine. 

---------- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

 

ਡਾਇਯਕਟਯ ਪੂਡ ਸਰਾਈ ਨੇ ਸ..ਸ. ਨਗਯ ਜ ਿੱ ਚ ਖਯੀਦ ਕਾਯਜਾਂ ਦਾ ਜਰਆ ਜਾਇ਼ਿਾ  
ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ, ਕਯਜਪਊ ਾਸ ਰਣਾਰੀ ਨੰੂ ਰਾਗੂ ਕਯਨਾ ਅਤ ਕਜ ਡ-19 ਰਟਕਰ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਾਇਆ 

ਤਸਿੱਰੀਫਖਸ਼ 

ਜਕਹਾ, ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸ ਪੀਸਦੀ ਆਨਰਾਈਨ (ਆਯਟੀਜੀਸ) ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਰਾਘਾਮਗ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 1 ਭਈ: 

ਚਿੱਰ ਯਹ ਹਾੜ੍ਹੀ ਭਾਯਕੀਜਟੰਗ ਸੀ਼ਿਨ (ਆਯ.ਭ.ੱਸ.) ਦਯਾਨ ਸ..ਸ.ਨਗਯ ਜ ਖ ਖਯੀਦ ਕਾਯਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇ਼ਿਾ 
ਰੈਂਦ ਹ ਡਾਇਯਕਟਯ ਪੂਡ ਸਰਾਈ ਸਰੀਭਤੀ ਅਜਨੰਜਦਤਾ ਜਭਿੱ ਤਯਾ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਭਤ ਸਾਯੀਆਂ ਖਯੀਦ ਜੰਸੀਆਂ ਦ 
ਨੁਭਾਇੰਜਦਆਂ ਅਤ ਹਯ ਬਾਈ ਾਰਾਂ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜ਼ਿਰ  ਜ ਚ ਖਯੀਦ ਰਜਕਜਯਆ ਸੁਚਾਯੂ ਢੰਗ 

ਨਾਰ ਚਰ ਯਹੀ ਹ। 



ਸਰੀਭਤੀ ਅਜਨਜਦਤਾ ਜਭਿੱ ਤਯਾ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਯਜਪਊ ਾਸ ਰਣਾਰੀ ਨੰੂ ਰਾਗੂ ਕਯਨਾ, ਜਨਯਧਾਯਤ ਭੰਡੀਆਂ ਜ ਚ ਕਣਕ ਦੀ 
ਜੰਡ ਿੱਧਯੀ ਆਭਦ ਅਤ ਕਜ ਡ-19 ਰਟਕਰ ਦੀ ਾਰਣਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹ। ਉਹਨਾਂ ਅਿੱਗ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰਾਤ ਪੀਡਫਕ 

ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਾਸ ਜਸਸਟਭ ਫਹੁਤ ਸਪਰ ਜਯਹਾ ਹ। ਉਹਨਾਂ ਜਕਹਾ, “ਇਸ ਨੇ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ ਦ ਰਟਕਰ ਨੰੂ ਕਾਇਭ 

ਯਿੱਖਣ ਅਤ ਭੰਡੀਆਂ ਜ ਚ  ਬੀੜ੍ ਨੰੂ ਯਕਣ ਜ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।” ਉਹਨਾਂ ਅਿੱਗ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੁਝ ਰਕ ਚਾਹੰੁਦ ਹਨ ਜਕ 

ਆਭ ਖਯੀਦ ਦ ਸਭੇਂ  ੀ ਇਸ ਦੀ ਨਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ । 

ਉਹਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹ  ਜ ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਜਸਿੱ ਧ ਤਯ 'ਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦ ਖਾਜਤਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸ ਪੀਸਦੀ ਆਨਰਾਈਨ 

ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਡਾਇਯਕਟਯ ਪੂਡ ਸਰਾਈ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨਕਦ ਰਣ-ਦਣ ਤੋਂ ਯਹ਼ਿ ਕਯਨਾ ਅਤ ਜਕਸਾਨਾਂ 
ਦ ਖਾਜਤਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਆਨਰਾਈਨ ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨਾ ਸਭੇਂ ਦੀ ਰੜ੍ ਹ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਆਯਜਥਕ ਸ਼ਸ਼ਣ ਨੰੂ ਯਕਦੀ ਹ ਅਤ 
ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਘਿੱਟ ਸਭਯਥਨ ਭੁਿੱ ਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਫਚਾਉਂਦੀ ਹ। 

ਸਰੀਭਤੀ ਅਜਨੰਜਦਤਾ ਜਭਿੱ ਤਯਾ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸ..ਸ ਨਗਯ ਜ ਚ ਫਯੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹ ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 

ਜਕਯ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹ (ਜਕਉਂਜਕ ਕਜ ਡ -19 ਕਯਕ ਫਯੀਆਂ ਸਫੰਧੀ ਕਰਕਿੱਤਾ ਦੀ ਜੂਟ ਭਾਯਜਕਟ ਤੋਂ ਕੀਤ 
ਆਯਡਯ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹ) ਤਾਂ ਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ੁਯਾਣੀਆਂ /  ਯਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਯੀਆਂ ਨੰੂ  ਯਤੋਂ ਜ ਚ ਜਰਆਂਦਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ ਜਕਉਜਕ ਹੁਣ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਫਯੀਆਂ ਦੀ ਭੁੜ੍  ਯਤੋਂ ਨਾਰ ਸੰਫੰਜਧਤ ਯਸਭੀ ਜਨਯਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਹਨ ਅਤ 
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਭਤ  ੀ ਜਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।  
ਫਨੂੜ੍ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀ ਦ ਦਯ ਦਯਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਸੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ੁਨੀਤ ਕੁਭਾਯ ਜਨ ਨੇ ਡੀ.ਪ.ਸ. ਨੰੂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 

ਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਰੋਂ ਉਜਚਤ ਜਗਣਤੀ ਜ ਿੱ ਚ ਾਸ ਭੁਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾ ਜਾ ਯਹ ਹਨ ਅਤ 48 ਘੰਜਟਆਂ ਦ ਬੁਗਤਾਨ ਦ ਜਨਮਭ ਦ 
ਤਜਹਤ ਬੁਗਤਾਨ  ਧੀਆ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਕੀਤ ਜਾ ਯਹ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ  ੀ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਰੋਂ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਰਈ 

ਰੜ੍ੀਂਦ ਭੁੜ੍  ਯਤੋਂ ਮਗ ਕੜ੍ ਦ ਭਾਸਕ ਭੁਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾ ਗ ਹਨ ਅਤ ਸਨੀਟਾਈ਼ਿਯ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਸਾਫਣ  ੀ 
ਉਰਫਧ ਕਯ ਾ ਗ ਹਨ। 

ਡਾਇਯਕਟਯ ਪੂਡ ਸਰਾਈ (ਡੀ.ੱਪ.ੱਸ.) ਨੰੂ ਪ.ਸੀ.ਆਈ ਦੁਆਯਾ ਖਯੀਦ ਭੁਅਿੱ ਤਰ ਕਯਨ ਫਾਯ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਸੀ, 
ਜਜਸ ਜ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜੰਸੀ ਨੰੂ ਅਨਾਜ ਜ ਚ ਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ਕੁਝ ਭੁਿੱ ਦ ਸਨ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ 

 ਿੱਰੋਂ ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਕਰ ਉਠਾਉਣ  ਉਯੰਤ ਹਿੱਰ ਕਯ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹ ਅਤ ਫਾਅਦ ਜ ਚ ਪ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੁਫਾਯਾ 
ਖਯੀਦ ਸੁ਼ਯੂ ਕਯ ਜਦਿੱ ਤੀ।  
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ  ੀ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਜਕ 50 ਜਕਰਗਰਾਭ ਫਗ ਬਯਨ ਰਈ ਰਫਯ ਨੰੂ ਉਨੀ ਹੀ ਯਕਭ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਜਜੰਨੀ 
30 ਜਕਰਗਰਾਭ ਫਗ ਬਯਨ ਰਈ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਜਦਜਕ 50 ਜਕਰ  ਬਯਨ ਰਈ  ਧਯ ਸਭਾਂ ਅਤ ਊਯਜਾ ਦੀ ਰੜ੍ ਹੰੁਦੀ ਹ। 
ਸਰੀਭਤੀ ਅਜਨੰਜਦਤਾ ਨੇ ਬਯਸਾ ਜਦ ਾਇਆ ਜਕ ਅਜਜਹੀਆਂ ਜਕਸ  ੀ ਸਜਥਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਤਾ ਰਗਾਇਆ 

ਜਾ ਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਡਾਇਯਕਟਯ ਨੰੂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 30 ਅਰਰ ਤਿੱਕ ਜ਼ਿਰਹ  ਬਯ ਦ 
ਖਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਰ ਆਭਦ 82701 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਹ ਅਤ ਜਜਸ ਜ ਚੋਂ 82671 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਖ਼ਯੀਦੀ ਗਈ ਹ, ਜ ਕੁਿੱ ਰ 



ਆਭਦ ਦੀ 99 ਪੀਸਦੀ ਹ। ਉਹਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਚੁਕਾਈ  ੀ ਤ਼ਿੀ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 138.92 

ਕਯੜ੍ ਦੀ ਫਕਾਇਆ ਯਾਸ਼ੀ ਜ ਚੋਂ 118.24 ਕਯੜ੍ ਯੁ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ਜਜਸ ਨਾਰ 85 ਪੀਸਦੀ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ 

ਅਦਾਇਗੀ ਹਈ ਹ। 

 
-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ, ਚਯਨਜੀਤ ਜਸੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜੰਡ ਫਰੌਂ ਗੀ ਤ ਫਿੱਤਾ ਜ ਖ ਕਣਕ ਅਤ ਦਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ  ੰਡ  

ਫਿੱਤਾ ਜੰਡ ਦ 260 ਜਯ ਾਯਾਂ, ਫਰੌਂ ਗੀ ਦ 144 ਜਯ ਾਯਾਂ ਨੰੂ ਰਾਬ ਹੰੁਚਾਇਆ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 1 ਭਈ: 

"ਸੂਫਾ ਸਯਕਾਯ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ  ਚਨਫਿੱ ਧ ਹ ਜਕ ਸਭਾਜ ਦ ਰੜ੍ ੰਦ ਤਫਜਕਆਂ ਨੰੂ ਕਯਨਾ 
 ਾਇਯਸ ਦ ਭਿੱਦਨ਼ਿਯ ਰਗਾ ਗ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਰੜ੍ ਦੀ ਇਸ ਘੜ੍ੀ ਜ ਿੱ ਚ ਭੁਿੱ ਢਰੀਆਂ ਼ਿਯੂਯਤਾਂ ਰਾਤ ਹਣ।" ਇਹ 

ਰਗਟਾ ਾ ਅਿੱਜ ਇਥ ਜਸਹਤ ਭੰਤਯੀ ਅਤ ਜ ਧਾਇਕ ਭੁਹਾਰੀ ਸਰੀ ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਨੇ ਫਰੌਂ ਗੀ ਜ ਖ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ 
ਗਯੀਫ ਕਜਰਆਣ ਮਜਨਾ (ੀ.ੱਭ.ਜੀ.ਕ. ਾਈ) ਦ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਅਤ ਦਾਰ ਦੀ  ੰਡ ਦ ਭਕ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਭਕ ਭੰਤਯੀ ਨੇ 144 ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਅਤ ਦਾਰ ਦੀਆਂ 290 ਫਯੀਆਂ  ੰਡੀਆਂ। ਕੁਿੱ ਰ 87 ਕੁਇੰਟਰ ਕਣਕ 

ਅਤ 4.32 ਕੁਇੰਟਰ ਦਾਰ ਦੀ  ੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਦਯਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਅਤ ਉਦਮਜਗਕ ਜਸਖਰਾਈ ਅਤ ਸਜਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਜਰਆਂ ਫਾਯ ਭੰਤਯੀ ਸਰੀ 
ਚਯਨਜੀਤ ਜਸੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ.ਡੀ.ਭ ਸਰੀ ਜਹਭਾਂਸੂ਼ ਜਨ ਦ ਨਾਰ ਖਯੜ੍ ਦ ਜੰਡ ਫਿੱਤਾ ਜ ਖ ੀ.ੱਭ.ਜੀ.ਕ. ਾਈ ਦ 
ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਅਤ ਦਾਰ  ੀ  ੰਡੀ। ਇਸ ਭਕ ਕੁਿੱ ਰ 260 ਜਯ ਾਯਾਂ ਨੰੂ 3 ਜਕਿੱਰ  ਦਾਰ ਰਤੀ ਕਾਯਡ ਅਤ 15 

ਜਕਿੱਰਗਰਾਭ ਕਣਕ ਰਤੀ ਭੈਂਫਯ ਦੀ  ੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਖਯੜ੍ ਜ ਖ ਯਟਸ਼ਨਰ ਤਯ ‘ਤ ਖਰਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ.ਡੀ.ਭ. ਜਹਭਾਂਸੂ਼ ਜਨ 

ਖਯੜ੍ ਜ ਿੱ ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਗਯੁਿੱ   ਅਤ ਗਯੁਿੱ  ਫੀ ਜ ਿੱ ਚ  ੰਜਡਆ  

ਗਯੁਿੱ   ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਭ ਾਯ, ਫੁਿੱ ਧ ਾਯ, ਸੁ਼ਿੱ ਕਯ ਾਯ ਨੰੂ ਖੁਿੱ ਰਹਣਗੀਆਂ, ਗਯੁਿੱ  ਫੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭੰਗਰ ਾਯ  ੀਯ ਾਯ, ਸ਼ਨੀ ਾਯ ਨੰੂ 

ਖੁਿੱ ਰਹਣਗੀਆਂ 

ਖਯੜ੍, 1 ਭਈ: 

 “ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਸਟਯਟ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਦ ਆਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਖਯੜ੍ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ ਯ 7  ਜ ਤੋਂ 11  ਜ ਤਿੱਕ ੜ੍ਾਅ ਾਯ 

ਖੁਿੱ ਰਹਣਗੀਆਂ। ਸਫੰਧਤ ਸਸੀਸ਼ਨ ਦ ਰਭੁਿੱ ਖਾਂ ਅਤ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨਾਰ ਸਰਾਹ-ਭਸ਼ ਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਗਯੁਿੱ   ਅਤ ਸਭੂਹ ਫੀ ਜ ਿੱ ਚ 

 ੰਜਡਆ ਜਗਆ ਹ।" ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਿੱਜ ਇਥ ਸਡੀਭ ਖਯੜ੍ ਸਰੀ ਜਹਭਾਂਸੂ਼ ਜਨ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ। 
 ਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਗਯੁਿੱ   ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਹਾਯਡ ਅਯ, ਸਨੇਟਯੀ ਜਪਜਟੰਗ਼ਿ, ਸੀਭੈਂਟ, 

ਜਫਰਜਡੰਗ ਭਟੀਯੀਅਰ, ਪਯਨੀਚਯ, ਪਫਯੀਕਸ਼ਨ, ਆਟਭਫਾਈਰ਼ਿ, ਕਾਯਾਂ, ਉਕਯਣ, ਆਟੀਕਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਅਯ ਾਯਟਸ ਅਤ 



ਭਕਨੀਕਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਭਡੀਕਰ ਰਫਾਂ, ਜਯਅਯ  ਯਕਸ਼ਾਾਂ, ਆਮੁਯ ਜਦਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਕਰ ਅਤ ਕਫਾੜ੍ ਡੀਰਯ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ ਅਤ ਹਯ 

ਸਾਯੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਜ ਗਯੁਿੱ   ਅਤ ਸਭੂਹ ਫੀ ਜ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਇਹ  ੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਗਯੁਿੱ  ਫੀ ਦ ਅਧੀਨ ਆ ਯਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਇਰਕਟਰਾਜਨਕ ਉਕਯਣ, ਸੀਡੀ, ਡੀ ੀਡੀ ਜਯਅਯ, 

ਟਰਜਯੰਗ, ਗਜਹਜਣਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖਾਜਨਆਂ, ਜਸੰ਼ਗਾਯਾਂ, ਫੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖਡਾਂ, ਖਡਾਂ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ, ਜਕਤਾਫਾਂ, ਸਟਸ਼ਨਯੀ, 
ਜਖਡਣ, ਭਫਾਈਰ ਅਤ ਸਫੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ਸ਼ਅਯੂਭ, ਫਾਯਟਨ ਸਟਯ, ਭਨੀ ਟਰਾਂਸਪਯ, ਕਨਪਕਸ਼ਨਯੀ, ਜਭਿੱ ਠੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਸਯਪ 

ਸਭਾਨ ਰ  ਜਾ ਸਕਣਗ, ਜਨਯਰ ਸਟਯ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱਗ ਜਕਹਾ ਜਕ ਗਯੁਿੱ   ਦ ਅਧੀਨ ਆ ਯਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਭ ਾਯ, ਫੁਿੱ ਧ ਾਯ, ਸੁ਼ਿੱ ਕਯ ਾਯ ਨੰੂ ਖੁਿੱ ਰਹਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਜਕ ਗਯੁਿੱ  ਫੀ ਦ 
ਅਧੀਨ ਆਉਣ  ਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭੰਗਰ ਾਯ,  ੀਯ ਾਯ, ਸ਼ਨੀ ਾਯ ਨੰੂ ਖੁਿੱ ਰਹਣਗੀਆਂ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ  ੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਭਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਿਭ ਾਯੀ ਹ ਗੀ ਜਕ ਉਹ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਦਸਤਾਨੇ, ਭਾਸਕ, ਸਨੀਟਾਈ਼ਿਯ 

ਭੁਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾਉਣ ਅਤ 3 ਭਈ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਸਭਾਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਰਫੰਧਾਂ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ। ਸਰੂਨ, ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫੰਦ 

ਯਜਹਣਗੀਆਂ ਅਤ ਦੁਕਾਨ ਭਾਰਕ 3 ਭਈ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤ ਆਣ ਗਯੁਿੱ  ਬਾ   ਜਾਂ ਫੀ ਨੰਫਯ ਜਰਖ ਾਉਣਗ। ਉਹ 

ਘਿੱਟ ਘਿੱਟ ਸਟਾਪ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯਨਗ ਅਤ ਸਾਯੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ਾਯ ਨੰੂ ਫੰਦ ਯਜਹਣਗੀਆਂ। 
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ‘ਤ ਸਖਤ ਕਾਯ ਾਈ ਕੀਤੀ  ਜਾ ਗੀ। 
 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜ ਿੱ ਚ 6 ਹਯ ਾਜਜਟ  ਭਾਭਰ  ਆ ਸਾਹਭਣ  
5 ਨੰਦੜ੍ ਤੋਂ ਸ਼ਯਧਾਰੂ, ਇਕ ਜ ਾਹਯੁਯ ਤੋਂ  
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 1 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਜ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਦ ਛ ਾਜਜਟ  ਕਸ ਸਾਹਭਣ ਆ ਜਜਸ ਨਾਰ ਕਸਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 92 ਹ ਗਈ ਹ। 

ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀਸੀ  ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਛ ਭਾਭਜਰਆਂ ਜ ਚੋਂ ੰਜ ਸ਼ਯਧਾਰੂ 
ਹਨ ਜ ਨਾਂਦੜ੍ ਤੋਂ  ਾਸ ਯਤ ਹਨ ਜਦਜਕ ਇਕ ਜੰਡ ਜ ਾਹਯੁਯ ਦਾ ਯਜਹਣ  ਾਰਾ ਹ ਅਤ ਭਰਕੀਤ ਜਸੰਘ ਦਾ ੁਿੱ ਤਯ 

ਹ ਜ ਜਕ ਨੈਗਜਟ  ਟਸਟ ਕੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਤੋਂ ਗੁ਼ਿਯ ਜਯਹਾ ਹ। 

ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਧੀਨ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 2488 

ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਪਰਤਾੂਯ ਕ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅ ਧੀ ਭੁਕੰਭਰ ਕਯ ਰਈ ਹ ਜਦਜਕ 745 ਹਾਰ   ੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅ ਧੀ 
ਅਧੀਨ ਹਨ। 

------ 


