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 • Drive to send stranded people back to their native states, enters third day 

 

  

 

• Total 1196 people from SAS Nagar sent to Uttarakhand, J&K, Leh, Ladakh in 3 days in 45 

buses 

 

  

 

 S. A. S. Nagar, May 6: 

 

  

 

The drive to send back the stranded people from other states entered its third day today. A total 

of 319 people including students were sent back from Nayagaon and Kharar to Uttarakhand, 

J&K and Leh (Ladakh) in 13 buses which included 7 from Nayagaon and 6 from Kharar.  

 

Till date, a total of 1196 people from Uttarakhand, J&K, Leh, Ladakh have been sent to their 

home States in 45 buses. On the first day, 464 people were sent back to their home states in 18 

buses, On day 2, a total of 413 people were sent in 14 buses.  

 

  

 

This was disclosed by Mr. Girish Dayalan Deputy Commissioner SAS Nagar. Divulging more, 

he said that the stranded people were thoroughly screened as part of the medical procedure 

before heading back to their home states.  

 

  

The social distancing norms were also strictly observed at the time of carrying out the screening 

process and boarding of the buses.  

  

 

The people expressed heartfelt gratitude to the State Government and the District Administration 

for facilitating their travel back to their states.  

 

 

  

 

 ------- 
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•Punjab Subordinate Services Selection Board declares result of exam 
conducted for post of Food Safety Officers 

S. A. S. Nagar, May 6: 

In the most challenging times, working with the skeletal staff, the Punjab Subordinate 

Services Selection Board (PSSSB) has declared the result of the exam conducted for the post of Food 

Safety Officers, informed Raman Bahl, Chairman PSSSB."We are committed to honour and support State 

government's commitment to recruit the youth to the posts lying vacant in various departments,"said 

he.The result has been uploaded on PSSSB's website punjabsssb.gov.in The processof recruitment would 

be completed soon by holding the counseling of the candidates as per their merit, as soon as travel 

restrictions are lifted and normalcy returns to the day to day affairs,said Raman. The Chairman informed 

that a total of 5137 applicants had applied online for the 25 posts of Food Safety Officers while 3421 out 

of them took the exam on March 15, 2020. Pertinently, first time ever in the history of the 

Board,elaborate vigilance measures were put in place for an entrance test.Jammers, frisking, observers, 

invigilators ,flying squads and Triple bio metric identification of candidates were among the surveillance 

measures adopted by the Punjab Subordinate Services Selection Board, to ensure 

complete transparency in the conduct of exam. 

-- 

 I/22557/2020 

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

First train of migrants from Mohali to Hardoi in UP to go on 7th May, DC Girish Dayalan 

  

S. A. S. Nagar, May 6: 

"The first train of the migrants from Mohali to Hardoi in UP would go from the Mohali 

Railway Station on 7th May, 2020 carrying 1188 passengers." This was disclosed here today by the 

Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan. 

Divulging the details, the DC said that the train would comprise of a total of 22 bogies with 

54 passengers in each. The process would go on for 20 days. In the beginning, one train would be 

started and later on as per the requirement, 2 or more trains would be added.The train has been started 

as per the consent of the UP Government and there would be no inter district stoppage which means 

that starting from Mohali, the train would only come to a halt at Hardoi. The migrants would be 

provided packed food,free of cost, during the journey. All the expenses would be borne by the 

http://punjabsssb.gov.in/


Government.Detailing the modalities, he said that it is only after getting acceptance from the inbound 

state (Where the train is scheduled to go), the DC sends indent to the railways and the train is allotted. 

The passengers are informed by SMS to report at one of the eight collection centres in the district, for 

screening. This SMS also serves as the ticket for the passenger.Then they would board the buses to the 

railway station. The buses would go to the railway station in a staggered manner. 

Tomorrow, the first train would leave for UP, day after also to the same state. Rest of the 

schedule would be intimated on daily basis.The Deputy Commissioner appealed to all the migrants that 

no one should go to the railway station directly because the boarding would be strictly as per the 

messages they receive. These messages should not be forwarded or shared with others as message sent 

to each allottee would be verified at designated collection centres before boarding the bus to the 

railway station.The railway station would be barricaded and cordoned off with no possibility of 

individual movement , only and only government buses with identified and duly screened migrants 

would be permitted at the railway station. He however assured that there is no need to panic and 

reiterated that all those who have applied on the portal would be sent home. 

-- 
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Chairman Safai Karamchari Commission, Punjab Geja Ram Valmiki volunteers for 100 percent 

voluntary cut in 3  months' salary as part of contribution towards CM Covid Relief Fund 

 

 

S. A. S. Nagar, May 6: 

 

The Chairman, Safai Karamchari Commission, Punjab, Mr. Geja Ram Valmiki has come 

forward for 100 percent voluntary cut in the salary for the 3 months of the financial year 2020-21 

as part of his contribution towards the CM Covid Relief Fund at this hour of need. 

 
-- 

-------- 
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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 
 
Another positive case comes to light in district, DC Girish Dayalan  
 
2605 people successfully undergone quarantine period  
 
 



S. A. S. Nagar, May 6: 
 
"The District today saw a positive case coming to light. The person is aged 57 years and is a 
resident of Zirakpur and has been admitted at the Gian Sagar Hospital" This was disclosed here 
today by the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan.  
 
Updating about the status of quarantined people, he said that until now, a total of 2605 people have 
successfully undergone the quarantine period while the number of people currently undergoing 
quarantine period is 971. 
 
As of now, the total positive cases in the district are 96 , while the number of recovered cases is 43 
and that of active cases is 51. 
-- 

 

I/22635/2020 

 

 

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

  

 

Shop timings changed from 7 am to 3 pm 

 

Liquor shops also allowed to open  

 

S. A. S. Nagar, May 6: 

 

The District Magistrate Mr. Girish Dayalan in exercise of the powers conferred under the Section 

144 of the Cr.PC and as per the revised guidelines of the State Government, has given certain 

relaxations in addition to those already in place. Amendments made vide this order shall 

supersede previous orders to that extent.  

 

The shops can remain open from 7 am to 3 pm. All other restrictions placed vide orders of 

4.5.2020 shall continue.  

 

The liquor shops may be allowed to open as per State Government policy subject to the fact that 

they shall adhere to the time restrictions placed on other shops i.e. 7 am to 3 pm. Further, no 

liquor shops can be opened in containment areas/zones. 

 

No person shall move unnecessarily for non essential work and the movement of persons shall be 

allowed only from 7 am till 7 pm and from the workplace on production of the identity card 

issued by the employer. The movement of persons from 7 am to 3 pm to shops/commercial 

establishments would be allowed but vehicles must be avoided. People can visit banks from 9 am 

till 1 pm for public dealing.  

 

The four wheelers would be allowed with a maximum of 2 passengers besides driver and only 

for permitted activities. The two wheelers shall be without pillion riders.  

 



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

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

 

-- 

 
I/22640/2020 

 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਪ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਵਾ ਆਣ ਜੱਦੀ ਯਾਜਾਂ ਜਵੱਚ ਬਜਣ ਰਈ ਭੁਜਸੰਭ ਤੀਜ ਜਦਨ ਜਵਚ ਦਾਖਰ 

 

ਸੁਣ ਤੱਕ    ਨਗਯ ਤੋਂ 1196 ਰਕਾਂ ਨੰੂ 45 ਫੱਾਂ ਜਵੱਚ ਉਤਯਾਖੰਡ, ਜੰਭੂ ਕਸ਼ਭੀਯ, ਰਸ, ਰੱਦਾਖ ਬਜਜਆ 

 

     ਨਗਯ, 6 ਭਈ: 

ਦੂਜ ਯਾਜਾਂ ਦ ੰਜਾਫ ਜਵਚ ਪ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਵਾ ਬਜਣ ਦੀ ਭੁਜਸੰਭ ਅੱਜ ਤੀਜ ਜਦਨ ਜਵੱਚ ਦਾਖਰ ਸ ਗਈ। ਅੱਜ 

ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਭਤ ਕੱੁਰ 319 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 13 ਫੱਾਂ ਜਵਚ ਨਮਾਗਾਓਂ ਅਤ ਖਯੜ ਤੋਂ ਉਤਯਾਖੰਡ, ਜੰਭੂ ਕਸ਼ਭੀਯ 

ਅਤ ਰਸ (ਰੱਦਾਖ) ਨੰੂ ਵਾ ਬਜਜਆ ਜਗਆ। 

 

ਸੁਣ ਤੱਕ    ਨਗਯ ਤੋਂ 1196 ਰਕਾਂ ਨੰੂ 45 ਫੱਾਂ ਜਵੱਚ ਉਤਯਾਖੰਡ, ਜੰਭੂ ਕਸ਼ਭੀਯ, ਰਸ, ਰੱਦਾਖ ਬਜਜਆ ਜਾ 
ਚੱੁਜਕਆ ਸ। ਜਸਰ  ਜਦਨ 464 ਰਕਾਂ ਨੰੂ 18 ਫੱਾਂ ਜਵੱਚ, ਦੂਜ ਜਦਨ 413 ਰਕਾਂ ਨੰੂ 14 ਫੱਾਂ ਜਵੱਚ ਉਤਯਾਖੰਡ, ਜੰਭੂ 

ਕਸ਼ਭੀਯ ਅਤ ਰਸ (ਰੱਦਾਖ) ਬਜਜਆ ਜਾ ਚੱੁਜਕਆ ਸ।  
 

 

ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ...ਨਗਯ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਜਕਸਾ ਜਕ ਪ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਵਾ ਬਜਣ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਡਾਕਟਯੀ ਰਜਕਜਯਆ ਦ ਜਸੱ ਵਜੋਂ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ 
ਜਕਰਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ। 

 

ਕਰੀਜਨੰਗ ਰਜਕਜਯਆ ਅਤ ਫੱਾਂ ਜਵਚ ਵਾਯ ਸਣ ਭੇਂ ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ ਦ ਜਨਮਭਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ।  
 

ਰਕਾਂ ਨੇ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੂਜਫਆਂ ਜਵਚ ਵਾ ਬਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਈ ਜਦਰੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ 

ਕੀਤਾ। 

 

-- 

 

 



I/22549/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ੰਜਾਫ ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ ਨੇ ਪੂਡ ਪਟੀ ਅਪਯਾਂ ਦ ਅਸੁਦ ਦੀ ਰੀਜਖਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀਤਾ ਘਜਸ਼ਤ  

   ਨਗਯ, 6 ਭਈ: 

ਫਸੁਤ ਸੀ ਚੁਣਤੀੂਯਣ ਜਭਆਂ ਜਵੱਚ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਟਾਪ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯਜਦਆਂ, ੰਜਾਫ ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ 

(ੀਫੀ) ਵੱਰੋਂ ਪੂਡ ਪਟੀ ਅਪਯਾਂ ਦ ਅਸੁਦ ਦੀ ਰੀਜਖਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘਜਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ੰਜਾਫ ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ (ੀਫੀ) ਦ ਚਅਯਭਨ ਯਭਨ ਫਜਸਰ ਨੇ ਜਦੱਤੀ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ, “ਅੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵਬਾਗਾਂ ਜਵੱਚ ਖਾਰੀ ਈਆਂ ਅਾਭੀਆਂ „ਤ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬਯਤੀ ਕਯਨ ਰਈ ਯਾਜ 

ਯਕਾਯ ਦੀ ਵਚਨਫੱਧਤਾ ਦਾ ਨਭਾਨ ਅਤ ਭਯਥਨ ਕਯਨ ਰਈ ਵਚਨਫੱਧ ਸਾਂ।” ਨਤੀਜਾ ੀਫੀਫੀ ਦੀ 
ਵਫਾਈਟ punjabsssb.gov.in„ ਤ ਅਰਡ ਕਯ ਜਦੱਤਾ ਸ। ਉਸਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਜਵੇਂ ਸੀ ਮਾਤਯਾ ਦੀਆਂ ਾਫੰਦੀਆਂ 

ਸਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਧਾਯਣਤਾ ਜਦਨ ਰਤੀ ਜਦਨ ਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤਾਂ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਮਗਤਾ ਅਨੁਾਯ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਜਰੰਗ ਕਯਵਾ ਕ ਇ ਦੀ ਰਜਕਜਯਆ ਜਰਦੀ ਸੀ ਜਰਦੀ ੂਯੀ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ।  
ਚਅਯਭਨ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਕੱੁਰ 5137 ਜਫਨੈਕਾਯਾਂ ਨੇ ਪੂਡ ਪਟੀ ਅਪਯਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਾਭੀਆਂ ਰਈ ਆਨਰਾਈਨ 

ਅਯ਼ਿੀ ਜਦੱਤੀ ੀ ਜਦੋਂਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ 3421 ਨੇ 15 ਭਾਯਚ, 2020 ਨੰੂ ਰੀਜਖਆ ਜਦੱਤੀ ੀ। ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ ਜਕ ਫਯਡ ਦ 
ਇਜਤਸਾ ਜਵਚ ਜਸਰੀ ਵਾਯ ਦਾਖਰਾ ਟਟ ਰਈ ਜਵਜੀਰੈਂ ਦ ਵੱਡ ਉਾਅ ਕੀਤ ਗ ਨ। ਰੀਜਖਆ ਦ ਆਮਜਨ 

ਜਵਚ ਭੁਕੰਭਰ ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ੰਜਾਫ ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ ਦੁਆਯਾ ਅਣਾ ਗ 

ਜਨਗਯਾਨੀ ਉਾਅ ਜਵਚ ਜਭਯ, ਜਪਰਜਕੰਗ, ਜਨਯੀਖਕ, ਇੰਵੀਜੀਰਟਯ, ਉਡਾਣ ਦਤ ਅਤ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਜਟਰਰ 

ਫਾਇ ਭਜਟਰਕ ਛਾਣ ਸ਼ਾਭਰ ੀ। 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਭੁਸਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂ ੀ ਦ ਸਯਦਈ ਰਈ ਰਵਾੀਆਂ ਦੀ ਜਸਰੀ ਯਰਗੱਡੀ 7 ਭਈ ਨੰੂ ਸਵਗੀ ਯਵਾਨਾ, ਡੀ.ੀ. ਜਗਯੀਸ਼ 

ਜਦਆਰਨ 

   ਨਗਯ, 6 ਭਈ: 

"ਰਵਾੀਆਂ ਦੀ ਜਸਰੀ ਯਰਗੱਡੀ 7 ਭਈ, 2020 ਨੰੂ ਭਸਾਰੀ ਤੋਂ ਮ ੂੀ ਦ ਸਯਦਈ ਰਈ ਭਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ 
1188 ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਰ  ਕ ਯਵਾਨਾ ਸਵਗੀ।" ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ 

ਕੀਤਾ। 
ਵਯਵਾ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀ.ੀ. ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਯਰਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁਰ 22 ਡੱਫ ਸਨ ਅਤ ਸਯਕ 'ਚ 54 ਮਾਤਯੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸਣਗ। ਇਸ 

ਰਜਕਜਯਆ 20 ਜਦਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਯੀ ਯਸਗੀ। ਸੁ਼ਯੂ ਜਵਚ, ਇਕ ਯਰਗੱਡੀ ਸੁ਼ਯੂ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ ਅਤ ਫਾਅਦ ਜਵਚ ਼ਿਯੂਯਤ 

ਅਨੁਾਯ, 2 ਜਾਂ ਵਧਯ ਯਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਜੀਆਂ ਜਾ ਕਦੀਆਂ ਸਨ। 
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ਯਰਗੱਡੀ ਨੰੂ ਮ ੂੀ ਯਕਾਯ ਦੀ ਼ਿਯੂਯਤ ਅਨੁਾਯ ਸੁ਼ਯੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ ਅਤ ਇਸ ਯਰਗੱਡੀ ਜਕ ਸਯ ੂਫ ਜਵਚ ਨਸੀਂ 
ਯੁਕਗੀ  ਜਜਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਜਕ ਭੁਸਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁ਼ਯੂ ਸ ਕ ਇਸ ਯਰਗੱਡੀ ਜਯਪ ਸਯਦਈ ਜਵਖ ਯੁਕਗੀ। ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ 

ਮਾਤਯਾ ਦਯਾਨ ਭੁਪਤ ਖਾਣਾ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਾਯ ਖਯਚ ਯਕਾਯ ਚੱੁਕਗੀ। 
ਉਸਨਾਂ ਅੱਗ ਦੱਜਦਆਂ ਜਕ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਰ ਯਾਜ (ਜਜੱਥ ਟਰਨ ਜਾਣੀ ਸ) ਤੋਂ ਭਨ਼ਿੂਯੀ ਜਭਰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸੀ ਡੀੀ ਵੱਰੋਂ 
ਯਰਵ ਨੰੂ ਜਕਸਾ ਜਗਆ ਅਤ ਯਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਰਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਭ ਦੁਆਯਾ 8 ਕਰਕਸ਼ਨ 

ੈਂਟਯਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇਕ 'ਤ ਜਕਰਜਨੰਗ ਰਈ ੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਜਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਸ ਫੱਾਂ 'ਤ ਵਾਯ ਸ ਕ ਯਰਵ 
ਟਸ਼ਨ ਜਾਣਗ। ਫੱਾਂ ੜਾਅਵਾਯ ਢੰਗ ਨਾਰ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਰਕਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰਾਤ ਕੀਤ ਗ  ਭ  ਜਟਕਟ ਵਜੋਂ ਕੰਭ ਕਯਨਗ। ਕੱਰਹ, ਜਸਰੀ ਯਰ ਗੱਡੀ 
ਮੂੀ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਵਗੀ ਅਤ ਅਗਰ  ਜਦਨ ਵੀ ਉ ਯਾਜ ਰਈ ਜਾਵਗੀ। ਫਾਕੀ ਦਾ ਡੀਊਰ ਫਾਅਦ ਜਵਚ ਜਤਆਯ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 
ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਕਈ ਵੀ ਜੱਧਾ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਨਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਫਯਜਡੰਗ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਜਭਰ   ਭ  ੰਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਇਸ ੰਦਸ਼ ਨਾ ਸੀ ਅੱਗ ਬਜ ਜਾਣ ਅਤ ਨਾ 
ਸੀ ਜਕ ਨਾਰ ਾਂਝ ਕੀਤ ਜਾਣ ਜਕਉਂਜਕ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਜਾਣ ਰਈ ਫੱ ਜਵੱਚ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਸਯ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਜਭਰ  ੰਦਸ਼ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਕੁਰਕਸ਼ਨ ੈਂਟਯਾਂ 'ਤ ਜਾਂਚ ਜਾਣਗ।ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ‘ਤ ਨਾਕਾਫੰਦੀ ਸਵਗੀ ਅਤ ਜਯਪ 

ਯਕਾਯੀ ਫੱਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਸਵਗੀ ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚ ਜਾਂਚ ਰਜਕਜਯਆ ਜਵੱਚੋਂ ਰੰਘ ਅਤ ਫਾਕਾਇਦਾ ਕਯੀਨ ਕੀਤ 
ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ 'ਤ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵਗੀ।  
ਸਾਰਾਂਜਕ ਉਸਨਾਂ ਬਯਾ ਜਦੱਤਾ ਸ ਜਕ ਯਟਰ 'ਤ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਵਾਰ ਾਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯ ਬਜ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਗਾ। 
 

 

 

-- 

I/22557/2020 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਭੁਸਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂ ੀ ਦ ਸਯਦਈ ਰਈ ਰਵਾੀਆਂ ਦੀ ਜਸਰੀ ਯਰਗੱਡੀ 7 ਭਈ ਨੰੂ ਸਵਗੀ ਯਵਾਨਾ, ਡੀ.ੀ. ਜਗਯੀਸ਼ 

ਜਦਆਰਨ 

   ਨਗਯ, 6 ਭਈ: 

"ਰਵਾੀਆਂ ਦੀ ਜਸਰੀ ਯਰਗੱਡੀ 7 ਭਈ, 2020 ਨੰੂ ਭਸਾਰੀ ਤੋਂ ਮ ੂੀ ਦ ਸਯਦਈ ਰਈ ਭਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ 
1188 ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਰ  ਕ ਯਵਾਨਾ ਸਵਗੀ।" ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ 

ਕੀਤਾ। 



ਵਯਵਾ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀ.ੀ. ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਯਰਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁਰ 22 ਡੱਫ ਸਨ ਅਤ ਸਯਕ 'ਚ 54 ਮਾਤਯੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸਣਗ। ਇਸ 

ਰਜਕਜਯਆ 20 ਜਦਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਯੀ ਯਸਗੀ। ਸੁ਼ਯੂ ਜਵਚ, ਇਕ ਯਰਗੱਡੀ ਸੁ਼ਯੂ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ ਅਤ ਫਾਅਦ ਜਵਚ ਼ਿਯੂਯਤ 

ਅਨੁਾਯ, 2 ਜਾਂ ਵਧਯ ਯਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਜੀਆਂ ਜਾ ਕਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਯਰਗੱਡੀ ਨੰੂ ਮ ੂੀ ਯਕਾਯ ਦੀ ਼ਿਯੂਯਤ ਅਨੁਾਯ ਸੁ਼ਯੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ ਅਤ ਇਸ ਯਰਗੱਡੀ ਜਕ ਸਯ ੂਫ ਜਵਚ ਨਸੀਂ 
ਯੁਕਗੀ  ਜਜਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਜਕ ਭੁਸਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁ਼ਯੂ ਸ ਕ ਇਸ ਯਰਗੱਡੀ ਜਯਪ ਸਯਦਈ ਜਵਖ ਯੁਕਗੀ। ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ 

ਮਾਤਯਾ ਦਯਾਨ ਭੁਪਤ ਖਾਣਾ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਾਯ ਖਯਚ ਯਕਾਯ ਚੱੁਕਗੀ। 
ਉਸਨਾਂ ਅੱਗ ਦੱਜਦਆਂ ਜਕ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਰ ਯਾਜ (ਜਜੱਥ ਟਰਨ ਜਾਣੀ ਸ) ਤੋਂ ਭਨ਼ਿੂਯੀ ਜਭਰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸੀ ਡੀੀ ਵੱਰੋਂ 
ਯਰਵ ਨੰੂ ਜਕਸਾ ਜਗਆ ਅਤ ਯਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਰਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਭ ਦੁਆਯਾ 8 ਕਰਕਸ਼ਨ 

ੈਂਟਯਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇਕ 'ਤ ਜਕਰਜਨੰਗ ਰਈ ੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਜਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਸ ਫੱਾਂ 'ਤ ਵਾਯ ਸ ਕ ਯਰਵ 
ਟਸ਼ਨ ਜਾਣਗ। ਫੱਾਂ ੜਾਅਵਾਯ ਢੰਗ ਨਾਰ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਰਕਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰਾਤ ਕੀਤ ਗ  ਭ  ਜਟਕਟ ਵਜੋਂ ਕੰਭ ਕਯਨਗ। ਕੱਰਹ, ਜਸਰੀ ਯਰ ਗੱਡੀ 
ਮੂੀ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਵਗੀ ਅਤ ਅਗਰ  ਜਦਨ ਵੀ ਉ ਯਾਜ ਰਈ ਜਾਵਗੀ। ਫਾਕੀ ਦਾ ਡੀਊਰ ਫਾਅਦ ਜਵਚ ਜਤਆਯ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 
ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਕਈ ਵੀ ਜੱਧਾ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਨਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਫਯਜਡੰਗ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਜਭਰ   ਭ  ੰਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਇਸ ੰਦਸ਼ ਨਾ ਸੀ ਅੱਗ ਬਜ ਜਾਣ ਅਤ ਨਾ 
ਸੀ ਜਕ ਨਾਰ ਾਂਝ ਕੀਤ ਜਾਣ ਜਕਉਂਜਕ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਜਾਣ ਰਈ ਫੱ ਜਵੱਚ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਸਯ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਜਭਰ  ੰਦਸ਼ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਕੁਰਕਸ਼ਨ ੈਂਟਯਾਂ 'ਤ ਜਾਂਚ ਜਾਣਗ।ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ‘ਤ ਨਾਕਾਫੰਦੀ ਸਵਗੀ ਅਤ ਜਯਪ 

ਯਕਾਯੀ ਫੱਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਸਵਗੀ ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚ ਜਾਂਚ ਰਜਕਜਯਆ ਜਵੱਚੋਂ ਰੰਘ ਅਤ ਫਾਕਾਇਦਾ ਕਯੀਨ ਕੀਤ 
ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ 'ਤ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵਗੀ।  
ਸਾਰਾਂਜਕ ਉਸਨਾਂ ਬਯਾ ਜਦੱਤਾ ਸ ਜਕ ਯਟਰ 'ਤ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਵਾਰ ਾਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯ ਬਜ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਗਾ। 
 

 

 

-- 

I/22606/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਚਅਯਭਨ ਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਕਜਭਸ਼ਨ, ਗਜਾ ਯਾਭ ਵੱਰੋਂ ਵਇੱਛਤ ਤਯ „ਤ ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ਕਜਵਡ ਯਾਸਤ ਪੰਡ ਜਵਚ 3 

ਭਸੀਜਨਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਸ ਦਾ 100 ਪੀਦੀ ਜਸੱ ਦਾ ਮਗਦਾਨ  

   ਨਗਯ, 6 ਭਈ: 



ਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਕਜਭਸ਼ਨ, ੰਜਾਫ ਦ ਚਅਯਭਨ ਰੀ ਗਜਾ ਯਾਭ ਵਾਰਭੀਕੀ ਵੱਰੋਂ ਇ ਭੁਸ਼ਕਰ ਦੀ ਘੜੀ ਜਵਚ ਭੱੁਖ 

ਭੰਤਯੀ ਕਜਵਡ ਯਾਸਤ ਪੰਡ ਜਵੱਚ ਆਣ ਮਗਦਾਨ ਦ ਜਸੱ ਵਜੋਂ, ਜਵੱਤੀ ਾਰ 2020-21 ਦ 3 ਭਸੀਜਨਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਸ 

ਦਾ 100 ਪੀਦੀ ਜਸੱਾ ਵਇੱਛਤ ਤਯ „ਤ ਦਣ ਦਾ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ। 

 

-- 

I/22619/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦਾ ਇੱਕ ਸਯ ਾਜੀਜਟਵ ਭਾਭਰਾ ਾਸਭਣ ਆਇਆ,  ਡੀੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

 

2605 ਰਕ ਪਰਤਾੂਯਵਕ ਕਆਯੰਟੀਨ ਭੇਂ ਤੋਂ ਰੰਘ  
 

   ਨਗਯ, 6 ਭਈ: 

 

"ਜਜਰ ਜਵੱਚ ਅੱਜ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦਾ ਇੱਕ ਸਯ ਭਾਭਰਾ ਾਸਭਣ ਆਇਆ ਸ। ਇਸ 57 ਾਰ ਦਾ ਜਵਅਕਤੀ ਸ ਜ ਜੀਯਕੁਯ ਦਾ 
ਜਨਵਾੀ ਸ। ਇ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਜਵੱਚ ਬਯਤੀ ਕਯਵਾਇਆ ਜਗਆ ਸ।" ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ 
ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
 

ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜਥਤੀ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਸੁਣ ਤੱਕ ਕੱੁਰ 2605 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਯੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਨੰੂ 

ਪਰਤਾੂਯਵਕ ਰੰਘਾਇਆ ਸ ਜਦਜਕ ਭਜੂਦਾ ਭੇਂ ਕੁਆਯੰਟਾਈਨ ੀਯੀਅਡ ਤੋਂ ਰੰਘ ਯਸ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 971 ਸ। 
ਸੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਰ ਜਵਚ ਕੱੁਰ ਾਜਜਟਵ ਕ 96 ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜਕ ਠੀਕ ਸ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 43 ਸ ਅਤ ਕਜਟਵ ਭਾਭਰ 51 ਸਨ। 
 
 

-- 

I/22635/2020 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰਹਣ ਦਾ ਭਾਂ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਦੁਜਸਯ 3 ਵਜ ਤੱਕ  

ਸ਼ਯਾਫ ਦ ਠੇਕ ਵੀ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ  

   ਨਗਯ, 6 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਟਯਟ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ੀ.ਆਯ.ੀ.ੀ ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ਅਧੀਨ ਜਦੱਤ ਅਜਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ 
ਕਯਜਦਆਂ ਅਤ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਦ ਧ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜਸਰਾਂ ਤੋਂ ਭਜੂਦ ਜਢੱਰਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕੁਝ ਸਯ ਜਢੱਰ 

ਜਦੱਤੀ ਸ। ਇਸਨਾਂ ਸੁਕਭਾਂ ਦ ਤਜਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਂ ਜਛਰ  ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਣਗੀਆਂ। 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਦੁਜਸਯ 3 ਵਜ ਤਕ ਖੱੁਰਹੀਆਂ ਯਜਸ ਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਯ ਾਯੀਆਂ ਾਫੰਦੀਆਂ 4.5.2020 ਦ 
ਆਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜਾਯੀ ਯਜਸਣਗੀਆਂ। 



ੂਫਾ ਯਕਾਯ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਾਯ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਦੁਜਸਯ 3 ਵਜ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰਣ ਦ ਜਨਯਦਾਂ ਦਾ ਾਰਣਾ ਕਯਦ 
ਸ ਸ਼ਯਾਫ ਦ ਠੇਕ ਖਰਹਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਕੰਟਨਭੈਂਟ ਇਰਾਜਕਆਂ / ਼ਿਨਾਂ ਜਵਚ ਸ਼ਯਾਫ 

ਦ ਠੇਕ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਸੀਂ।  
ਕਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਗਯ ਼ਿਯੂਯੀ ਕੰਭਾਂ ਰਈ ਫਰੜਾ ਨਸੀਂ ਘੁੰ ਭਗਾ ਅਤ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਜਯਪ ਵਯ 7 

ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7 ਵਜ ਤੱਕ ਅਤ ਭਾਰਕ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਯਡ ਦ ਉਤਾਦਨ 'ਤ ਕੰਭ ਦ ਥਾਨ ਤੋਂ 
ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਗੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ / ਵਾਯਕ ਅਦਾਜਯਆਂ ਜਵੱਚ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਦੁਜਸਯ 3 ਵਜ ਤੱਕ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦ 
ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਗੀ ਯ ਵਾਸਨਾਂ ਤੋਂ ਯਸਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਰਕ ਜਨਤਕ ਰਣ-ਦਣ ਰਈ 

ਵਯ 9 ਵਜ ਤੋਂ ਦੁਜਸਯ 1 ਵਜ ਤੱਕ ਫੈਂਕ ਜਾ ਕਦ ਸਨ। 

ਚਾਯ ਸੀਆ ਵਾਸਨ ਚਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਯਪ ਭੰਨਜੂਯੀ ਵਾਰੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਰਈ ਡਯਾਈਵਯ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 

ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਇ਼ਿਾ਼ਿਤ ਸਵਗੀ। ਦ ਸੀਆ ਵਾਸਨ „ਤ ਦ ਜਵਅਕਤੀ ਵਾਯ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦ ਸਨ। 

ਕਈ ਵੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ „ਤ ਆਪਤਨ ਰਫੰਧਨ ਕਟ, 2005 ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਦੰਡਾਵਰੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਫੰਧਤ ਧਾਯਾਵਾਂ 
ਤਜਸਤ ਅਯਾਜਧਕ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। 

 

------- 


