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

  
Drive begins to send stranded people back to their states 
  

464 people make move towards Lakhanpur in J&K  
  
Thorough medical screening process followed  
  
S. A. S. Nagar, May 4:  

  
The drive to send back the stranded people from other states, began today. A total of 464 people 

were sent back from Mohali, Kharar and Derabassi to Lakhanpur in J&K.This was disclosed here 

today by the Regional Transport Authority (RTA) Mr. Sukhwinder Kumar.  
  

Divulging more, he said that as per the directions of the Deputy Commissioner Mr. Girish 

Dayalan, foolproof arrangements for the medical screening of the stranded people were made at 

Nayagaon before they boarded the buses back to their states.  

  
Disclosing the details, he said that from Mohali, under the supervision of the SDM Mr. Jagdeep 

Saigal, a total of 179 people were sent back in 8 buses. While from Derabassi, under the 

supervision of the SDM Mr. Kuldeep Bawa, a total of 93 people were sent back via 3 buses. As 

far as Kharar is concerned, a total of 192 people boarded the 7 buses.  

  
He further added that while carrying out the process of medical screening before sending the 

migrants back, all due precautions with regard to the observance of the social distancing 

guidelines were duly followed. 

-- 

District Public Relations office SAS Nagar 

 

• Mohali COVID preparedness reviewed• 

 

Administration directed to focus on awareness generation 

 

SAS Nagar, May 4: 

 

On the directions of State Government, Mrs. Jaspreet Talwar IAS Secretary Water Supply and 

Sanitation, in a special visit to SAS Nagar reviewed the COVID-19 preparedness of the 

district.Delving deep into the arrangements made at the tertiary, secondary and primary care 

facilities and the Covid Care Centre established at Chandigarh University(CU), Mrs. Talwar took 

stock of the men and material pressed into operation at each facility.She asked the administration 

to prioritize the tertiary care and maintain an inventory of standby teams. 'Map and keep' the 

details of doctors, nurses, anesthetists and volunteers handy to be prepared for any eventuality, 

exhorted Talwar to the officers concerned . 

 



Expressing satisfaction over the preparedness,Talwar however directed the administration to 

focus on awareness generation. She insisted that citizens aware of basic protocols can help in 

checking the spread of pandemic. She advised the administration to prepare in vernacular the 

do's and don'ts for home quarantine people and distribute /advertise them. She said that such 

information pamphlets maybe provided to each person put in home quarantine so that the 

concerned family can take care of the potential patient in a safe manner. Circulation of short and 

simple video clips on the cautions to be observed during home Quarantine was also 

suggested.Repeated sharing of information regarding helpline numbers especially that of Health 

Control Room, ambulance facility, immunization and institutional delivery facilities available as 

well as thetimings of OPD in various health facilities should be disseminated, said she.----------- 

 
-- 
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7 more corona patients from district discharged from Gian Sagar Hospital  

 

Five belong to Village Jawaharpur, Two from Nayagaon  

 

S. A. S. Nagar, May 4: 

 

The count of the patients recovering from corona virus positive patients is increasing in the 

district. Today, 7 patients were discharged from the Gian Sagar Hospital after being tested 

negative twice.  

 

Disclosing this here today, the DC Girish Dayalan said that 5 of these discharged patients belong 

to village Jawaharpur while the other 2 belong to Nayagaon. There are three females and four 

males among the patients discharged. The patients belonging to village Jawaharpur are aged 16, 

64, 24, 32 and 55. Those who belong to Nayagaon are aged 60 and 19. 

 

As of now, the total positive cases in the district are 95 , while the number of recovered cases is 

43 and that of active cases is 50. 

 
-- 
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Punjab Youth Development Board to award Letters of Appreciation to youth engaged in welfare 

of State in crisis time : Chairman Sukhwinder Singh Bindra  

 

S. A. S. Nagar, May 4: 

 

The Punjab Youth Development Board is fully committed to channelise the energy of the youth 

of Punjab in a positive manner and divert it towards the welfare of mankind especially in the 

time of crisis. 



 

Disclosing this here today, the Chairman of the Punjab Youth Development Board Mr. 

Sukhwinder Singh Bindra said that the board in collaboration with the Department of Youth 

Services, has now decided to recognize the valuable services being rendered by the youth of 

Punjab especially young volunteers in helping the people by raising awareness about how to stay 

safe from corona virus, what precautions to take,  by awarding them Letters of Appreciation to 

volunteers from every district.  

 

He also said that this unique initiative would boost the morale of the youth tremendously and 

appealed to them to work with all the more dedication towards the society. 
-- 
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• Restrictions applicable to a “Red zone” will be enforced in the district SAS Nagar 

• Shops to open from 9 AM to 1 PM only 

SAS Nagar, May 4: 

As the district borders the UT of Chandigarh and along with Panchkula forms the Tri-City area, 

it is necessary to align relaxations with those given in these places to enable genuine movement 

of people, said Girish Dayalan, District Magistrate, SAS Nagar and added that Mohali has been 

declared to fall in the “Orange” zone by the Government of India, but keeping in view the high 

incidence of cases and the continuous unavoidable movement to and from Chandigarh (a “Red” 

zone), restrictions applicable to a “Red” zone will be enforced in the district SAS Nagar as well, 

unless specified otherwise. 

Issuing orders under Section 144 of Cr. PC, he informed that new relaxations in curfew (in 

addition to those already in place) have been made. Relaxations henceforth include that all Shops 

and Commercial Establishments shall be allowed to operate in Rural with 50% strength, except 

Shopping Complexes/ Malls. In Urban Areas, All stand-alone shops, neighborhood shops and 

shops in residential complexes – without the distinction of essential/ non-essential goods. 

(Orange Zone) However, Single/ Multi-Brand Malls or Multiplexes or shops in market 

complexes shall not be allowed and Shops which dealing in services like saloons, barber shops, 

etc. shall remain closed. The Restaurants/ eateries shall remain closed, except for home delivery 

with specific prior permission of the undersigned.  

 All shops shall open on a staggered rotational basis – at any point no more than 50% units shall 

in a single neighborhood/ residential complex/ sector/ bazaar as per plan worked out by Area 

SDMs/ DSPs with the respective Traders Association.  

All shops shall be open from 9 AM to 1 PM only. 

 No Shop shall open on Sunday. However, this will not be applicable to home delivery of 

essential commodities which may continue on Sunday as well.  

Conditions to be strictly observed include that Only one member of the family/ household shall 

be allowed to step out for procuring supplies. The supplies should, so far as possible, be procured 

from nearest shop in the vicinity avoiding the use of vehicles. Immediately after the necessary 

purchases, the person shall return to his home. All shall follow social distancing guidelines and 

avoid crowding – failing which, they shall be liable to penal action.  

 Persons over 65, small children, and persons with co-morbid conditions must continue to remain 

at home. All shops shall demarcate (with a sign/ circle etc.) area where people can await their 

turn , to follow social distancing guidelines. They shall also regularly sanitize/ disinfect their 



premises. At the end of relaxation i.e. 1 PM, all shall return home – even those awaiting their 

turn at a shop.  

 No curfew pass shall be required by members of the public to go out during this time i.e. 9 AM 

– 1 PM. Further, those running these shops/ commercial establishments shall be allowed to move 

from 8 AM to 3 PM (1 hour prior and 2 hours post of public opening hours) to and from their 

homes. It is clarified that shops of essential commodities such as food including groceries, fruit, 

vegetables, and meat etc., milk including milk products and chemists, were already open for 

home delivery earlier without restrictions of timing. Now walk-in customers can be entertained 

from 9AM - 1PM only. Thereafter, they can resume home deliveries/ operate as before.  

It is further classified that as per MHA Guidelines, movement of all trucks and other goods/ 

carrier vehicles – without distinction of essential/ nonessential shall be allowed. This would 

include an empty truck/ vehicle plying after the delivery of goods, or for pick-up of goods. This 

shall require no pass.  

E-Commerce Activity shall be permitted, without the distinction of essential/ nonessential goods. 

(Orange Zone)  

The Industrial Establishments (both Govt. & Private) that shall be allowed to operate includes 

All Industries operating in rural areas i.e. outside the limits of municipal corporations and 

municipalities, the Industrial establishments in urban areas only Special Economic Zones (SEZs) 

and Export Oriented Units (EoUs), industrial estates, and industrial townships with access 

control, the Manufacturing units of essential goods including drugs, pharmaceuticals, medical 

devices, their raw material, and intermediates. 

Permission has also been granted to Production units, which require continuous process, and 

their supply chain, Manufacturing of IT hardware, Manufacturing units of packaging material, 

Jute industries with staggered shifts and social distancing, Oil and gas exploration/ refinery. 

 As per earlier directions of DoH, GoP, either housing facilities had to be provided in the factory 

or in the adjacent buildings or specially dedicated transportation facilities have to be arranged (or 

on foot or bi-cycle) for the labour/ workers. In case of industries already having done so , it is 

advised to continue with the same arrangements.  

 The Construction Activities shall be allowed to operate in Rural Areas include  All construction 

whether new or ongoing without any restrictions. In Urban Areas Only on-going projects subject 

to availability of workers at site i.e. insitu construction (as earlier) including personal / residential 

/ commercial buildings etc .Further, any construction of renewable energy projects shall be 

permitted – new or ongoing. The stone crushers, mining of sand and gravel and its transport, 

shall be allowed to operate only to service the construction activities mentioned above and for no 

other purpose. 

 Further, for Industry & Construction activity, it is clarified that as per guidelines of MHA, no 

permission shall be required to restart the operations/ resume operations/ construction – if 

conditions are met and they are covered under the given exemptions. Only a self declaration to 

the effect that they shall adhere to SoP/ National Directives of GoI and GoP may be mailed to 

GM, Industries, Mohali (gmdicsasnagar@gmail.com)/ District Mining Officer, Mohali 

(xenminingmohali@gmail.com).  

The following Offices shall be allowed to operate include Government Offices – At maximum 

33% strength (of overall staff) – preferably with a 14-day rotation roster. The Head of 

Department/ Office shall be responsible for the same. However, there shall be no public dealing 

until further orders. Provided that there shall be no restriction of staff strength on offices/ 

employees of emergency services, security services including police, revenue, prisons, health, 

mailto:gmdicsasnagar@gmail.com
mailto:xenminingmohali@gmail.com


water supply, municipal work and sanitation, fire, electricity; those put on essential duty/ 

COVID19 related duties and Central Government offices of Defence, Central Armed Police 

Forces, Health and Family Welfare, Disaster Management and Early Warning Agencies (IMO, 

INCOIS, SASE and National Centre of Seismology, CWC), NIC, FCI, NCC, Nehru Yuva 

Kendras (NYKs) and Customs. 

Private Offices shall be allowed to operate At maximum 33% strength preferably with a 14-day 

rotation roster. The Head of Office/ Management shall be responsible for the same while  Banks 

shall operate At maximum 50% strength. Public dealing shall be between 9AM – 1 PM. Banks 

can close operations/ reconcile etc. till end of normal working hours – in any case not beyond 5 

PM. 

As for  Movement of persons, No person shall move unnecessarily for non-essential work. 

Movement of persons shall be allowed only From 8AM to 6PM to and from the work-place on 

production of Identity Card issued by the employer (Govt/ Pvt) and From 9AM to 1PM to shops/ 

commercial establishments/ banks. Vehicles must be avoided.  

 4 wheelers shall be allowed with a maximum of two passengers besides driver – and only for 

permitted activities. Two wheelers shall be without pillion rider.  

For movement to Chandigarh/ Panchkula (Tri-City), At present, while movement for permitted 

activities, as outlined above, within the District does not require passes.  However, Crossing 

borders of UT/ Mohali/ Pkl requires either ID Card (for Govt. Officials on duty) or Curfew 

Passes (for pvt. persons). As such, those residing in Chd/ Pkl but working in Mohali – may apply 

to their respective places of residence for issuance of passes to commute within the Tri-City. 

Those working in Chandigarh/ Pkl but residing in Mohali may apply 

at https://epasscovid19.pais.net.in/  

 It is reiterated that activities prohibited by MHA across all zones) shall remain prohibited under 

all circumstances.  

Any violations shall invite criminal proceedings under the relevant provisions of the Disaster 

Management Act, 2005 and the Indian Penal Code, 1860. 

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

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ੰਜਾਫ ਜਿਚ ਪਸ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦ ਸੂਜਫਆਂ ਜਿਿੱ ਚ ਬਜਣ ਦੀ ਭੁਜਹੰਭ ਸ਼ੁਯੂ  

464 ਰਕ ਜੰਭੂ-ਕਸ਼ਭੀਯ ਜਿਿੱ ਚ ਰਖਨੁਯ ਰਈ 18 ਫਿੱ ਸਾਂ ਯਾਹੀਂ ਯਿਾਨਾ  
ੂਯੀ ਡਾਕਟਯੀ ਜਾਂਚ ਰਜਕਜਯਆ ਤੋਂ ਫਾਅਦ  ਬਜਜਆ ਜਗਆ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 4 ਭਈ: 

ੰਜਾਫ ਜਿਚ ਪਸ ਦੂਜ ਯਾਜਾਂ ਦ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਬਜਣ ਦੀ ਭੁਜਹੰਭ ਅਿੱਜ ਸੁ਼ਯੂ ਹਈ। ਕੁਰ 464 ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਭੁਹਾਰੀ, ਖਯੜ 

ਅਤ ਡਯਾਫਸੀ ਤੋਂ ਜੰਭੂ-ਕਸ਼ਭੀਯ ਦ ਰਖਨੁਯ ਰਈ 18 ਫਿੱ ਸਾਂ ਯਾਹੀਂ ਬਜਜਆ ਜਗਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਖਤਯੀ ਆਿਾਜਾਈ 

ਅਥਾਯਟੀ (ਆਯਟੀ) ਸਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਯ ਕੁਭਾਯ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ। 

ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ 

ੰਜਾਫ ਜਿਚ ਪਸ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਯਾਜਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਿਾਸ ਬਜਣ ਰਈ ਫਿੱ ਸਾਂ ਜਿਚ ਫਠਾਉਣ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਨਮਾ ਗਾਓਂ ਜਿਖ 
ਡਾਕਟਯੀ ਜਾਂਚ ਦ ੁਖਤਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਗ ਸਨ। 

https://epasscovid19.pais.net.in/


ਿਯਿਾ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਭੁਹਾਰੀ ਤੋਂ ਸਡੀਭ ਸਰੀ ਜਗਦੀ ਸਜਹਗਰ ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਹਠ ਕੁਿੱ ਰ 179 

ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 8 ਫਿੱ ਸਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਿਾਸ ਬਜਜਆ ਜਗਆ। ਜਦੋਂ ਜਕ ਡਯਾਫਸੀ ਤੋਂ ਸਡੀਭ ਸਰੀ ਕੁਰਦੀ ਫਾਿਾ ਦੀ 
ਜਨਗਯਾਨੀ ਹਠ ਕੁਿੱ ਰ 93 ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 3 ਫਿੱ ਸਾਂ ਯਾਹੀਂ ਿਾਸ ਬਜਜਆ ਜਗਆ ਅਤ ਖਯੜ ਤੋਂ ਕੁਿੱ ਰ 192 ਰਕ 7 ਫਿੱ ਸਾਂ 
ਯਾਹੀਂ ਬਜਜਆ ਜਗਆ। 

ਉਹਨਾਂ ਅਿੱਗ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਬਜਣ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਡਾਕਟਯੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਜਕਜਯਆ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਕਯਜਦਆਂ, 

ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਦ ਸੰਫੰਧ ਜਿਚ ਸਾਯੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਫ਼ਤਯ ਸ..ਸ.ਨਗਯ 

• ਭੁਹਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਜਿਡ ਸਫੰਧੀ ਜਤਆਯੀਆਂ ਦਾ ਜਰਆ ਜਗਆ ਜਾਇ਼ਿਾ  
• ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਦਾ ਕਯਨ 'ਤ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਜਯਤ ਕਯਨ ਦ ਜਦਿੱ ਤ ਜਨਯਦਸ਼  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, ਭਈ 4: 

ਸੂਫਾ ਸਯਕਾਯ ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ 'ਤ ਸਰੀਭਤੀ ਜਸਰੀਤ ਤਰਿਾੜ ਆਈ..ੱਸ ਸਕਿੱਤਯ ਜਰ ਸਰਾਈ ਅਤ 
ਸਨੀਟਸ਼ਨ ਨੇ ਸ..ਸ.ਨਗਯ ਦੀ ਇਕ ਜਿਸ਼ਸ਼ ਪਯੀ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਰਹ  ਦੀਆਂ ਕਿਡ -19 ਸਫੰਧੀ ਜਤਆਯੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇ਼ਿਾ 
ਜਰਆ। 

ਤੀਜ ਦਯਜ, ਦੂਜ ਅਤ ਰਾਇਭਯੀ ਜਸਹਤ ਸੰਬਾਰ ਸਹੂਰਤਾਂ ਅਤ ਚੰਡੀਗੜਹ ਮੂਨੀਿਯਜਸਟੀ (ਸੀਮੂ) ਜਿਖ ਸਥਾਤ ਕਜਿਡ 

ਕਅਯ ਸੈਂਟਯ ਜਿਖ ਕੀਤ ਰਫੰਧਾਂ ਦੀ ਭੁਕੰਭਰ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦ ਹ ਸਰੀਭਤੀ ਤਰਿਾੜ ਨੇ ਹਯਕ ਸਹੂਰਤ ਜਿਚ ਕੰਭ „ਤ 
ਰਿੱ ਗ ਜਿਅਕਤੀ ਅਤ ਸਭਿੱਗਯੀ ਫਾਯ ਿੀ ਜਾਇਜਾ ਜਰਆ। 

ਉਹਨਾਂ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਤੀਜ ਦਯਜ ਦੀ ਦਖਬਾਰ ਨੰੂ ਜਹਰ ਦਣ ਅਤ ਸਟੈਂਡਫਾ ਟੀਭਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਫਣਾਈ ਯਿੱਖਣ ਰਈ 

ਜਕਹਾ। ਸਰੀਭਤੀ ਤਰਿਾੜ ਨੰੂ ਸਫੰਧਤ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਜਕਸ ਿੀ ਘਟਨਾ ਰਈ ਜਤਆਯ ਯਜਹਣ 

ਰਈ ਜਤਆਯ ਡਾਕਟਯਾਂ, ਨਯਸਾਂ, ਅਨੈਸਥਜਟਸਟਸ ਅਤ ਿਾਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦ ਿਯਜਿਆਂ ਦੀ ਯੂ-ਯਖਾ ਫਣਾ ਕ ਯਿੱਖਣ। 

ਜਤਆਯੀਆਂ ਸਫੰਧੀ ਤਸਿੱਰੀ ਼ਿਾਹਯ ਕਯਜਦਆਂ, ਹਾਰਾਂਜਕ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਦਾ ਕਯਨ 'ਤ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਜਯਤ 

ਕਯਨ ਦਾ ਜਨਯਦਸ਼ ਜਦਿੱ ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਭੁਿੱ ਢਰ  ਯਟਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਨਾਗਜਯਕ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦ ਪਰਣ ਨੰੂ ਯਕਣ ਜਿਿੱ ਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਸਰਾਹ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਕ ਉਹ ਘਯ ਜਿਚ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਰਕਾਂ ਰਈ ਕੀ ਕਯਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਇਸ਼ਜਤਹਾਯ ਦਣ। ਉਹਨਾਂ 
ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਜਜਹੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਯਚ ਘਯ ਜਿਚ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਹਯ ਜਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਦਤ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ਸਫੰਧਤ 

ਜਯਿਾਯ ਸੰਬਾਿਤ ਭਯੀ਼ਿ ਦੀ ਸੁਯਿੱ ਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਰ ਦਖਬਾਰ ਕਯ ਸਕਣ। ਘਯਰ ੂਕੁਆਯੰਟੀਨ ਦਯਾਨ ਸਾਿਧਾਨ ਯਜਹਣ 

ਿਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 'ਤ ਛਟ ਅਤ ਸਧਾਯਣ ਿੀਡੀ ਕਜਰਿੱ ਾਂ ਯਾਹੀਂ ਸੰਚਾਯ ਸਫੰਧੀ ਿੀ ਸੁਝਾਅ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ। 



ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯਾਂ ਖਾਸਕਯ ਹਰਥ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ, ਫੂਂਰੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਰਤ, ਟੀਕਾਕਯਨ ਅਤ 
ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਯਦਗੀ ਸਹੂਰਤਾਂ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਜਸਹਤ ਸਹੂਰਤਾਂ ਜਿਚ ੀਡੀ ਦ ਸਭੇਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਿਾਯ 

ਿਾਯ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 

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

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹ  ਦ 7 ਹਯ ਕਯਨਾ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਹਸਤਾਰ ਤੋਂ ਜਭਰੀ ਛੁਿੱ ਟੀ  
ੰਜ ਜੰਡ ਜਿਾਹਯੁਯ ਤੋਂ, ਦ ਨਮਾਗਾਓਂ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 4 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰ  ਜਿਚ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਾਜਜਟਿ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦ ਠੀਕ ਹਣ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਿਧ ਯਹੀ ਹ। ਅਿੱਜ 7 ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਦ ਿਾਯ 

ਨੈਗਜਟਿ ਟਸਟ ਕਯਿਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਹਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀਸੀ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਛੁਿੱ ਟੀ ਕੀਤ ਗ ਇਨਹ ਾਂ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਜਿਚੋਂ 5 

ਜੰਡ ਜਿਾਹਯੁਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਜਕ 2 ਨਮਾਗਾਓਂ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹਨ। ਛੁਿੱ ਟੀ ਿਾਰ  ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਜਿਚ ਜਤੰਨ 

ਭਜਹਰਾਿਾਂ ਅਤ ਚਾਯ ੁਯਸ਼ ਹਨ। ਜੰਡ ਜਿਾਹਯੁਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਉਭਯ 16, 64, 24, 32 ਅਤ 55 ਸਾਰ 

ਹ। ਜ ਨਮਾਗਾਓਂ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਭਯ 60 ਅਤ 19 ਸਾਰ ਹ। 

ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਰ  ਜਿਚ ਕੁਿੱ ਰ ਾਜਜਟਿ ਕਸ 95 ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਕ ਠੀਕ ਹ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 43 ਹ ਅਤ ਕਜਟਿ 

ਭਾਭਰ  50 ਹਨ। 

 
-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ੰਜਾਫ ਮੁਿਕ ਜਿਕਾਸ ਫਯਡ ਸੰਕਟ ਸਭੇਂ ਸੂਫ ਦੀ ਬਰਾਈ ਜਿਚ ਰਿੱ ਗ ਨ ਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰਸੰ਼ਸਾ ਿੱਤਯ ਦਿਗਾ: ਚਅਯਭਨ 

ਸੁਖਜਿੰਦਯ ਜਸੰਘ ਜਫੰਦਯਾ 
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 4 ਭਈ: 

ੰਜਾਫ ਮੁਿਕ ਜਿਕਾਸ ਫਯਡ ੰਜਾਫ ਦ ਨ ਜਿਾਨਾਂ ਦੀ ਊਯਜਾ ਨੰੂ ਸੁਚਾਯੂ ਢੰਗ ਨਾਰ ਰਗਾਉਣ ਅਤ ਇਸ ਨੰੂ ਖਾਸਕਯ 

ਸੰਕਟ ਦ ਸਭੇਂ ਭਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦੀ ਬਰਾਈ ਿਿੱਰ ਭੜਨ ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਿਚਨਫਿੱ ਧ ਹ। 

ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ੰਜਾਫ ਮੁਿਾ ਜਿਕਾਸ ਫਯਡ ਦ ਚਅਯਭਨ ਸਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਯ ਜਸੰਘ ਜਫੰਦਯਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 

ਫਯਡ ਨੇ ਮੁਿਕ ਸਿਾਿਾਂ ਜਿਬਾਗ ਦ ਸਜਹਮਗ ਨਾਰ ਹੁਣ ੰਜਾਫ ਦ ਨ ਜਿਾਨਾਂ ਜਿਸ਼ਸ਼ ਤਯ „ਤ ਨ ਜਿਾਨ ਿਰੰਟੀਅਯਾਂ ਿਿੱਰੋਂ 
ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਤੋਂ ਸੁਯਿੱ ਜਖਅਤ ਜਕਿੇਂ ਯਜਹਣਾ ਹ, ਕੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਯਤਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਫਾਯ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਦਾ 
ਕਯਜਦਆਂ ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਨ ਜਿਚ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਿਿੱ ਡਭੁਿੱ ਰੀ ਸਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਭਾਨਤਾ ਦਣ ਰਈ ਜ਼ਿਰ  ਦ 
ਿਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਰਸੰ਼ਸਾ ਿੱਤਯ ਦਣ ਦਾ ਪਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹ। 



ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਜਿਰਿੱ ਖਣ ਜਹਰਕਦਭੀ ਨਾਰ ਨ ਜਿਾਨਾਂ ਦ ਭਨ ਫਰ ਨੰੂ ਬਾਯੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਭਰਗਾ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਸਭਾਜ ਰਤੀ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸਭਯਣ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯਨ। 

 
-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ.ਨਗਯ 

ਇਿੱਕ "ਯਡ ਼ਿਨ" ਿਾਰੀਆਂ ਾਫੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਸ..ਸ.ਨਗਯ ਜਿਿੱ ਚ ਰਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਯ 9 ਿਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 1 ਿਜ ਤਿੱਕ ਖੁਿੱ ਰਹਣਗੀਆਂ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 4 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ, ਸਰੀ ਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਭਹਾਰੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਦੀ ਸਯਹਿੱਦ ਚੰਡੀਗੜਹ ਅਤ ੰਚਕੁਰਾ ਦ ਨਾਰ-

ਨਾਰ ਟਰਾਈ-ਜਸਟੀ ਖਤਯ ਨਾਰ ਰਿੱ ਗਦੀ ਹ, ਇਸ ਰਈ ਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆਿਾਜਾਈ ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ ਥਾਿਾਂ 'ਤ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਜਢਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕਸਾਯ ਕਯਨਾ ਼ਿਯੂਯੀ ਹ। ਉਹਨਾਂ ਅਿੱਗ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਭਹਾਰੀ ਨੰੂ “ਸੰਤਯੀ” ਼ਿਨ ਜਿਚ 

ਹਣ ਦਾ ਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ, ਯ ਕਸਾਂ ਦੀ ਿਿੱ ਧ ਯਹੀ ਘਟਨਾ ਅਤ ਚੰਡੀਗੜਹ (“ਰਾਰ” ਼ਿਨ) ਤੋਂ  ਜਨਯੰਤਯ ਅਿਾਜਾਈ 

ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਿਚ ਯਿੱਖਜਦਆਂ, “ਯਡ” ਜਨ ਜਿਚ ਰਾਗੂ ਾਫੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ..ੱਸ.ਨਗਯ ਜਿਖ ਿੀ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 
ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਜਕ ਹਯ ਜਨਯਧਾਯਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਸੀਆਯ ੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ਦ ਤਜਹਤ ਆਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਕਯਦ ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਹ ਜਕ ਕਯਜਪਊ ਜਿਚ ਨਿੀਆਂ ਛਟਾਂ 
(ਜਹਰਾਂ ਤੋਂ ਭਜੂਦ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ) ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਹੂਰਤਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਜੰਗ ਕੰਰਕਸ / 

ਭਾਰ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕ ਸਾਯੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ਿਾਯਕ ਅਦਾਜਯਆਂ ਨੰੂ 50 ਪੀਸਦੀ ਸਟਾਪ ਨਾਰ ੇਂਡੂ ਜਿਿੱ ਚ ਕੰਭ ਕਯਨ ਦੀ 
ਆਜਗਆ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਗੀ। ਸ਼ਜਹਯੀ ਖਤਯਾਂ ਜਿਿੱ ਚ, ਸਾਯੀਆਂ ਸਟੈਂਡ ਅਰਨ ਸ਼ਾਸ, ਆਸਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ 
ਜਯਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਰਕਸਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ - ਼ਿਯੂਯੀ / ਗਯ-਼ਿਯੂਯੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦ ਬਦਬਾਿ ਤੋਂ ਫਗਯ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ।  (ਯੇਂਜ ਼ਿਨ) 

ਹਾਰਾਂਜਕ, ਜਸੰਗਰ / ਭਰਟੀ-ਫਰਾਂਡ ਭਰਜ ਜਾਂ ਭਰਟੀਰਕਸਸ ਜਾਂ ਭਾਯਕੀਟ ਕੰਰਕਸਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜਗਆ 

ਨਹੀਂ ਹਿਗੀ ਅਤ ਸਰੂਨ, ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਜਦ ਦੀਆਂ ਸਿਾਿਾਂ ਿਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਭਨਾਹੀ ਹਿਗੀ। ਸਫੰਧਤ 

ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਾਰ ਘਯਰ ੂਸੁਯਦਗੀ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕ ਯਸਟਯੈਂਟ / ਈਟਯੀ਼ਿ ਫੰਦ ਯਜਹਣਗ। 

ਸਾਯੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਿੱਕ ੜਾਅਿਾਯ ਅਧਾਯ 'ਤ ਖੁਿੱ ਰਹਣਗੀਆਂ - ਜਕਸ ਿੀ ਸਜਥਤੀ ਜਿਚ ਸਡੀਭ਼ਿ / ਡੀਸੀ ਦੁਆਯਾ 
ਸਫੰਧਤ ਿਾਯੀ ਸਸੀਸ਼ਨ ਦੁਆਯਾ ਜਤਆਯ ਕੀਤੀ ਮਜਨਾ ਅਨੁਸਾਯ ਜਕਸ ਿੀ ਖਤਯ ਜਿਿੱ ਚ 50 ਪੀਸਦੀ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ 

ਇਕਾਈਆਂ ਇਕਿੱਰ  ਗੁਆਂਢ ਜਿਚ / ਜਯਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਰਕਸ / ਸਕਟਯ / ਫਾ਼ਿਾਯ ਜਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਣਗੀਆਂ। 

ਸਾਯੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਯ 9 ਿਜ ਤੋਂ ਦੁਜਹਯ 1 ਿਜ ਤਿੱਕ ਖੁਿੱ ਰਹੀਆਂ ਯਜਹਣਗੀਆਂ। 

ਤਿਾਯ ਨੰੂ ਕਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁਿੱ ਰਹਗੀ। ਹਾਰਾਂਜਕ, ਇਹ ਼ਿਯੂਯੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਘਯਰੂ ਸੁਯਦਗੀ 'ਤ ਰਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਿਗਾ ਜ 
ਤਿਾਯ ਨੰੂ ਿੀ ਜਾਯੀ ਹ ਸਕਦਾ ਹ। 

ਸਖਤੀ ਨਾਰ ਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਜਯਿਾਯ / ਜਯਿਾਯ ਦ ਜਸਯਪ ਇਿੱਕ ਭੈਂਫਯ ਨੰੂ ਿਸਤਾਂ ਖਯੀਦਣ ਰਈ 

ਫਾਹਯ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹਿਗੀ। ਜਜਿੱ ਥੋਂ ਤਕ ਹ ਸਕ, ਸਰਾਈ ਿਾਹਨ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਤੋਂ ਯਹ਼ਿ ਕਯਜਦਆਂ ਆਸ ਾਸ ਦੀ 



ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਯੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਼ਿਯੂਯੀ ਖਯੀਦ ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ, ਜਿਅਕਤੀ ਆਣ ਘਯ ਿਾਸ ਆ ਜਾਿਗਾ। 
ਸਾਯ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨਗ ਅਤ ਬੀੜ-ਬੜਿੱ ਕ ਤੋਂ ਫਚਣਗ। ਜਜਸ ਜਿਿੱ ਚ ਅਸਪਰ 

ਯਜਹਣ ਿਾਰ  ਅਯਾਜਧਕ ਕਾਯਿਾਈ ਰਈ ਜ਼ੰਿਭਿਾਯ ਹਣਗ। 

65 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਉਭਯ ਦ ਜਿਅਕਤੀ, ਛਟ ਫਿੱਚ, ਅਤ ਸਜਹ-ਯਗ ਿਾਰੀ ਸਜਥਤੀ ਿਾਰ  ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਘਯ ਜਿਿੱ ਚ ਯਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਸਾਯੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਜਨਸ਼ਾਨ / ਦਾਇਯਾ ਆਜਦ ਦ ਨਾਰ) ਖਤਯ ਦੀ ਜਨਸ਼ਾਨਦਹੀ ਕਯਨਗੀਆਂ ਜਜਥ ਸਭਾਜਜਕ 

ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਰਈ ਰਕ ਆਣੀ ਿਾਯੀ ਦਾ ਇੰਤ਼ਿਾਯ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ। ਉਹ ਆਣ 
ਇਭਾਯਤਾਂ ਨੰੂ ਫਾਕਾਇਦਾ ਯਗਾਣੂ-ਭੁਕਤ / ਸਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਯਨਗ। ਜਢਿੱ ਰ ਦ ਅੰਤ 'ਤ ਮਾਨੀ 1 ਿਜ, ਦੁਕਾਨ 'ਤ ਆਣੀ 
ਿਾਯੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਯਨ ਿਾਜਰਆ ਸਭਤ ਸਾਯ ਘਯ ਯਤਣਗ। 

ਜਨਤਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਫਾਹਯ ਜਾਣ ਰਈ ਜਕਸ ਿੀ ਕਯਜਪਊ ਾਸ ਦੀ ਼ਿਯੂਯਤ ਨਹੀਂ ਿਗੀ ਅਯਥਾਤ 9 

ਿਜ ਸਿਯ - 1 ਿਜ ਤਿੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ / ਿਾਯਕ ਅਦਾਜਯਆਂ ਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਿਾਜਰਆਂ ਨੰੂ ਸਿਯ 8 ਿਜ 
ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 3 ਿਜ ਤਿੱਕ (ਰਕਾਂ ਰਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰਣ ਰਈ 1 ਘੰਟਾ ਜਹਰਾਂ ਅਤ 2 ਘੰਟ ਫਾਅਦ ਦਾ ਸਭਾਂ) ਆਣ ਘਯ ਆਉਣ 

ਅਤ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹਿਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ ਜਕ ਼ਿਯੂਯੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਜਿੇਂ ਜਕ ਬਜਨ, 

ਕਜਯਆਨੇ, ਪਰ, ਸਫ਼ਿੀਆਂ, ਅਤ ਭੀਟ ਆਜਦ, ਦੁਿੱ ਧ ਅਤ ਦੁਿੱ ਧ ਦ ਦਾਯਥਾਂ ਸਭਤ, ਜਫਨਾਂ ਸਭੇਂ ਦੀ ਾਫੰਦੀ ਦ ਜਹਰਾਂ ਹੀ 
ਘਯ ਦੀ ਸੁਯਦਗੀ ਰਈ ਖੁਿੱ ਰਹ  ਹਨ। ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਜਸਯਪ 9 ਿਜ ਤੋਂ - 1PM ਤਿੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਚ ਸਭਾਨ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਉਹ ਜਹਰਾਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਘਯਾਂ ਦੀ ਸੁਯਦਗੀ / ਸੰਚਾਰਨ ਦੁਫਾਯਾ ਸੁ਼ਯੂ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ। 

ਇਸ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਸ਼ਰਣੀਫਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ ਜਕ ਭਚ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ, ਸਾਯ ਟਯਿੱਕਾਂ ਅਤ ਹਯ ਸਭਾਨ / 

ਿਾਹਕ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨੰੂ ਗਯ-਼ਿਯੂਯੀ / ਼ਿਯੂਯੀ ਬਦ ਜਫਨਹ ਾ ਆਜਗਆ ਹਿਗੀ। ਇਸ ਜਿਿੱ ਚ ਭਾਰ ਦੀ ਸੁਯਦਗੀ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਖਾਰੀ ਟਯਿੱਕ / ਿਾਹਨ ਜਾਂ ਸਭਾਨ ਚੁਿੱ ਕਣ ਿਾਰ  ਿਾਹਨ ਸ਼ਾਭਰ ਹਣਗ। ਇਸ ਰਈ ਕਈ ਾਸ ਦੀ ਰੜ ਨਹੀਂ 
ਹਿਗੀ। 

਼ਿਯੂਯੀ / ਗਯ- ਼ਿਯੂਯੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦ ਬਦਬਾਿ ਤੋਂ ਫਗਯ ਈ-ਕਾਭਯਸ ਗਤੀਜਿਧੀ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹਿਗੀ। (ਸੰਤਯੀ ਼ਿਨ) 

ਉਦਮਜਗਕ ਅਦਾਯ (ਦਿੇਂ ਸਯਕਾਯੀ ਅਤ ਰਾਈਿਟ) ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਚਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਗੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ੇਂਡੂ 

ਖਤਯਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਚਿੱਰ ਯਹ ਆਰ ਇੰਡਸਟਯੀ਼ਿ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ ਜਜਿੇਂ ਨਗਯ ਜਨਗਭਾਂ ਅਤ ਨਗਯ ਾਜਰਕਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਭਾਿਾਂ ਤੋਂ 
ਫਾਹਯ, ਸ਼ਜਹਯੀ ਖਤਯਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਮਜਗਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਜਸਯਪ ਜਿਸ਼ਸ਼ ਆਯਜਥਕ ਼ਿਨ (ਸਈ਼ਿਡ) ਅਤ ਕਸਯਟ 

ਯੀਸਂਡ ਮੂਜਨਟਸ (ਈਮੂ਼ਿ), ਉਦਮਜਗਕ ਈਸਟਟ, ਅਤ ਹੰੁਚ ਜਨਮੰਤਯਣ ਦ ਨਾਰ ਉਦਮਜਗਕ ਟਾਊਨਜਸ਼ਸ, 

ਡਯਿੱਗ਼ਿ, ਪਾਯਭਾਜਸਊਟੀਕਰ, ਭਡੀਕਰ ਉਕਯਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਿੱਚਾ ਭਾਰ ਅਤ ਇੰਟਯਭੀਡੀਅਟਸ ਸਭਤ ਼ਿਯੂਯੀ ਚੀ਼ਿਾਂ 
ਦੀਆਂ ਜਨਯਭਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ। 

ਉਤਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਆਜਗਆ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ, ਜਜਸ ਜਿਚ ਜਨਯੰਤਯ ਰਜਕਜਯਆ ਦੀ ਼ਿਯੂਯਤ ਿਾਰੀਆਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਸਰਾਈ ਚਨ, ਆਈਟੀ ਹਾਯਡਿਅਯ ਦਾ ਜਨਯਭਾਣ, ਜਕੰਗ ਸਭਗਯੀ ਦ ਜਨਯਭਾਣ ਮੂਜਨਟਾਂ, ਜੂਟ ਉਦਮਗਾਂ ਜਿਚ 

ੜਾਅਿਾਯ ਜਸ਼ਪਟਾਂ ਅਤ ਸਭਾਜਕ ਦੂਯੀਆਂ, ਤਰ ਅਤ ਗਸ ਦੀ ਖਜ / ਜਯਪਾਈਨਯੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ। 



ਡੀਚ, ਜੀੀ ਦ ਜਹਰ  ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਕਟਯੀ ਜਿਚ ਜਾਂ ਆਸ ਾਸ ਦੀਆਂ ਇਭਾਯਤਾਂ ਜਿਚ 

ਜਯਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਰਤਾਂ ਭੁਹਿੱਈਆ ਕਯਿਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਫਯ / ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਰਈ ਜਿਸ਼ਸ਼ ਤਯ 'ਤ 
ਸਭਯਜਤ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਰਤਾਂ (ਜਾਂ ਦਰ ਜਾਂ ਸਾਇਕਰ) ਦਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਜਜਹੜੀਆਂ 

ਉਦਮਜਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਹਰਾਂ ਹੀ ਅਜਜਹਾ ਕਯ ਯਹ ਨ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਰਫੰਧਾਂ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਯਿੱਖਣ ਦੀ ਸਰਾਹ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹ। 

ੇਂਡੂ ਖਤਯਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਜਨਯਭਾਣ ਗਤੀਜਿਧੀਆਂ ਦ ਸੰਚਾਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਗੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਚ ਉਹ ਸਾਯੀ ਉਸਾਯੀਆਂ 

ਜਫਨਾਂ ਜਕਸ ਾਫੰਦੀਆਂ ਦ ਸ਼ਾਭਰ ਹ ਬਾਿੇਂ ਕਈ ਨਿੀਂ ਉਸਾਯੀ ਹੰੁਦੀ ਹ ਜਾਂ ਜਹਰੀ ਦੀ ਚਰ ਯਹੀ ਹ। ਸ਼ਜਹਯੀ ਖਤਯਾਂ 
ਜਿਿੱ ਚ ਜਸਯਪ ਚਿੱਰ ਯਹ ਰਜਕਟ ਨੰੂ ਕੰਭ ਿਾਰੀ ਥਾਂ ਤ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਦ ਆਧਾਯ „ਤ ਆਜਗਆ ਹਿਗੀ 
ਜਜਸ ਜਿਚ ਇੰਸਚੀਊਟ ਜਨਯਭਾਣ (ਜਜਿੇਂ ਜਹਰਾਂ ਹੀ) ਜਨੱਜੀ / ਜਯਹਾਇਸ਼ੀ / ਿਾਯਕ ਇਭਾਯਤਾਂ ਆਜਦ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਨਜਿਆਉਣਮਗ ਊਯਜਾ ਰਾਜਕਟਾਂ ਦ ਜਕਸ ਿੀ ਨਿੇਂ ਜਾਂ ਚਿੱਰ ਯਹ ਜਨਯਭਾਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਗੀ। 
ਿੱਥਯ ਦ ਕਯਿੱਸ਼ਯ, ਯਤ ਅਤ ਫਜਯੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤ ਇਸਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨੰੂ ਜਸਯਪ ਉੱਯ ਦਿੱ ਸ ਜਨਯਭਾਣ ਕਾਯਜਾਂ ਰਈ 

ਆਜਗਆ ਹਿਗੀ ਅਤ ਜਕਸ ਹਯ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਕੰਭ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹਿਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਉਦਮਗ ਅਤ ਜਨਯਭਾਣ ਗਤੀਜਿਧੀਆਂ ਰਈ, ਇਹ ਸਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ ਜਕ ਭਚ ਦ ਜਦਸ਼ਾ 
ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਕਾਯਜਾਂ ਨੰੂ ਭੁੜ ਚਾਰ ੂਕਯਨ / ਜਨਯਭਾਣ ਕਾਯਜਾਂ / ਜਨਯਭਾਣ ਨੰੂ ਭੁੜ ਚਾਰੂ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜਗਆ 

ਦੀ ਰੜ ਨਹੀਂ ਹਿਗੀ  ਜਕਯ ਸ਼ਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ਉਹ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਛਟਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਯ ਜਸਯਪ 

ਇਿੱਕ ਸਿ ਘਸ਼ਣਾ ਹ ਜਕ ਉਹ ਸੀ / ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਦ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਜਨਯਦਸ਼ ਅਤ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੰੂ ਜੀ.ੱਭ., 

ਉਦਮਗ, ਭੁਹਾਰੀ (gmdicsasnagar@gmail.com) / ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਾਈਜਨੰਗ ਅਪਸਯ, 

ਭੁਹਾਰੀ(xenminingmohali@gmail.com)। ਨੰੂ ਬਜਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। 

ਸਯਕਾਯੀ ਦਪਤਯਾਂ ਸਭਤ ਇਹਨਾਂ ਦਪਤਯਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ 33 ਪੀਸਦੀ ਸਟਾਪ (ਸਭੁਿੱਚ ਸਟਾਪ ਦੀ) ਨਾਰ ਤਯਜੀਹੀ 
ਤਯ ਤ 14 ਜਦਨਾਂ ਯਸਟਯ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹਿਗੀ। ਜਿਬਾਗ / ਦਪਤਯ ਇਸਦ ਰਈ ਜ਼ੰਿਭਿਾਯ ਹਿਗਾ। 
ਹਾਰਾਂਜਕ, ਅਗਰ  ਹੁਕਭਾਂ ਤਿੱਕ ਕਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਾਯੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ ਫਸ਼ਯਤ ਜਕ ਭਯਜੈਂਸੀ ਸਿਾਿਾਂ, ਸੁਯਿੱ ਜਖਆ 

ਸਿਾਿਾਂ, ੁਜਰਸ, ਭਾਰੀਆ, ਜਰਹਾਂ, ਜਸਹਤ, ਜਰ ਸਰਾਈ, ਜਭਊਂਸਰ ਕੰਭ ਅਤ ਸਨੀਟਸ਼ਨ, ਅਿੱਗ, ਜਫਜਰੀ ਦ ਦਪਤਯਾਂ 
/ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ 'ਤ ਸਟਾਪ 'ਤ ਕਈ ਯਕ ਨਹੀਂ ਹਿਗੀ; ਉਹ ਼ਿਯੂਯੀ ਜਡਊਟੀ / ਕਜਿਡ-19 ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਜਡਊਟੀਆਂ 

ਅਤ ਕੇਂਦਯੀ ਸਯਕਾਯ ਦ ਦਪਤਯ, ਕੇਂਦਯੀ ਆਯਭਡ ੁਜਰਸ ਫਰ, ਜਸਹਤ ਅਤ ਜਯਿਾਯ ਬਰਾਈ, ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ਅਤ 
ਅਯੰਬਕ ਚਤਾਿਨੀ ਜੰਸੀਆਂ (ਆਈ.ੱਭ.., ਆਈਨਸੀਆਈਸ, ਸਸਈ ਅਤ ਨੈਸ਼ਨਰ ਸੈਂਟਯ ਆਫ਼ 

ਸੀਸਭਰਜੀ, ਸੀਡਫਰਮੂਸੀ), ਨਆਈਸੀ, ਪ.ਸੀ.ਆਈ. , ਨ ਸੀ ਸੀ, ਨਜਹਯੂ ਮੁਿਾ ਕੇਂਦਯ (ਨਿਾਈਕ਼ਿ) ਅਤ 
ਕਸਟਭ਼ਿ ਜਡਊਟੀ ਜਿਚ ਹਣ। 

ਰਾਈਿਟ ਦਪਤਯਾਂ ਨੰੂ 14 ਜਦਨਾਂ ਯਸਟਯ ਨਾਰ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ 33 ਪੀਸਦੀ ਸਟਾਪ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹਿਗੀ। 
ਦਪਤਯ / ਰਫੰਧਨ ਦਾ ਭੁਖੀ ਇਸਦ ਰਈ ਜਜੰਭਿਾਯ ਹਿਗਾ ਜਦੋਂਜਕ ਫੈਂਕ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ 50 ਪੀਸਦੀ ਸਟਾਪ ਦਾ ਸੰਚਾਰਨ 
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ਕਯਨਗ ਅਤ ਫਜਰਕ ਡੀਜਰੰਗ ਸਿਯ 9 ਿਜ ਤੋਂ 1 ਿਜ ਤਿੱਕ ਹਿਗੀ। ਫੈਂਕ, ਆਭ ਕੰਭ ਦ ਘੰਜਟਆਂ ਦ ਅੰਤ ਤਿੱਕ ਅਤ 
ਜਕਸ ਿੀ ਸਜਥਤੀ ਜਿਿੱ ਚ 5 ਿਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਚਾਰਨ / ਜਯਕਨਸੀਰ ਆਜਦ ਫੰਦ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ। 

ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਫੰਧੀ, ਕਈ ਿੀ ਜਿਅਕਤੀ ਗਯ ਼ਿਯੂਯੀ ਕੰਭਾਂ ਰਈ ਫਰੜਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰ ਭਗਾ। ਜਿਅਕਤੀਆਂ 

ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਕੰਭ ਕਯਨ ਿਾਰ  ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਯ਼ਿਗਾਯਦਾਤਾ (ਸਯਕਾਯ / ਰਾਈਿਟ) ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਛਾਣ 

ਕਾਯਡ ਨਾਰ ਜਸਯਪ ਸਿਯ 8 ਿਜ ਤੋਂ 6 ਿਜ ਤਕ ਅਤ ਦੁਕਾਨਾਂ / ਿਾਯਕ ਅਦਾਜਯਆਂ / ਫੈਂਕਾਂ ਜਿਿੱ ਚ 9 ਿਜ ਤੋਂ ਦੁਜਹਯ 1 

ਿਜ ਤਿੱਕ ਆਜਗਆ ਹਿਗੀ। ਿਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਹ਼ਿ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

4 ਹੀਆ ਿਾਹਨ ਚਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਸਯਪ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦ ਕੰਭ ਰਈ ਡਯਾਈਿਯ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਦ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ 
ਇ਼ਿਾ਼ਿਤ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਗੀ। ਦ ਹੀਆ ਿਾਹਨ „ਤ ਜਸਯਪ ਇਕ ਸਿਾਯ ਨੰੂ ਆਜਗਆ ਹਿਗੀ।  
ਚੰਡੀਗੜਹ / ੰਚਕੂਰਾ (ਟਰਾਈ-ਜਸਟੀ) ਆਉਣ-ਜਾਣ ਰਈ, ਇਸ ਸਭੇਂ ਜਦੋਂ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਅੰਦਯ ਉੱਯ ਦਿੱ ਸ ਅਨੁਸਾਯ 

ਭਨਜੂਯ ਗਤੀਜਿਧੀਆਂ ਰਈ ਆਿਾਜਾਈ ਨੰੂ ਾਸ ਦੀ ਼ਿਯੂਯਤ ਨਹੀਂ ਹ ਹਾਰਾਂਜਕ, ਮੂਟੀ / ਭੁਹਾਰੀ / ੰਚਕੂਰਾ ਦੀਆਂ 

ਸਯਹਿੱਦਾਂ ਾਯ ਕਯਨ ਰਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਯਡ (ਜਡਊਟੀ 'ਤ ਸਯਕਾਯੀ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਰਈ) ਜਾਂ ਕਯਜਪਊ ਾਸ 

(ਰਾਈਿਟ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਰਈ) ਦੀ ਼ਿਯੂਯਤ ਹ। ਇਸ ਤਯਾਂ, ਜਜਹੜ ਰਕ ਚੰਡੀਗੜਹ / ੰਚਕੂਰਾ ਜਿਿੱ ਚ ਯਜਹੰਦ ਹਨ ਯ 

ਭੁਹਾਰੀ ਜਿਿੱ ਚ ਕੰਭ ਕਯ ਯਹ ਹਨ ਉਹ ਟਰਾਈ-ਜਸਟੀ ਜਿਿੱ ਚ ਸਫ਼ਯ ਰਈ ਾਸ ਜਾਯੀ ਕਯਨ ਰਈ ਆਣ ਜਯਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ 
„ਤ ਅਯ਼ਿੀ ਦ ਸਕਦ ਹਨ। ਜਜਹੜ ਰਕ ਚੰਡੀਗੜਹ / ੰਚਕੂਰਾ ਜਿਚ ਕੰਭ ਕਯਦ ਹਨ ਯ ਭੁਹਾਰੀ ਜਿਚ ਯਜਹੰਦ ਹਨ ਉਹ 

https://epasscovid19.pais.net.in/ ਤ ਅਯ਼ਿੀ ਦ ਸਕਦ ਹਨ। 

ਇਹ ਦੁਹਯਾਇਆ ਜਗਆ ਹ ਜਕ ਭਚ ਦੁਆਯਾ ਸਾਯ ਼ਿਨਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਾਫੰਦੀਸੁ਼ਦਾ ਕੰਭ ਹਯ ਹਾਰਾਤ ਜਿਿੱ ਚ ਿਯਜਜਤ 

ਯਜਹਣਗ। 

ਕਈ ਿੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ „ਤ ਆਪਤਨ ਰਫੰਧਨ ਕਟ, 2005 ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਦੰਡਾਿਰੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਸਫੰਧਤ ਧਾਯਾਿਾਂ 
ਤਜਹਤ ਅਯਾਜਧਕ ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। 
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