
I/23305/2020 

 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
C-PYTE to provide online training from 15th May to youth desirous of joining army, ADC Aashika 
Jain  
 
S. A. S. Nagar, May 9: 
 
"The youth belonging to the district S. A. S. Nagar who are desirous of joining the army can contact 
the C-PYTE camp at Lalru for online training classes." 
 
Disclosing this here today, the ADC Mrs. Aashika Jain said that the online classes would be of two 
months duration and would commence from the 15th of May. The ADC also added that as due to the 
current situation owing to corona virus, the army recruitment rallies have been postponed. These are 
likely to begin shortly after the situation improves, so the youth would get very less time for the 
preparation. Hence, the present step has been undertaken.  
 
Meanwhile, the Deputy CEO of the District Employment and Entrepreneurship Bureau (DBEE) Mr. 
Manjesh Sharma also divulged that the youth interested in joining the online classes can contact Mr. 
Vipin Kumar of the C-PYTE camp in Lalru at number 9877480077. 
-- 
 

I/23344/2020 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
No unauthorized entry permitted into district , Commissioner MC 
 
 
Surprise checks to continue  
 
S.A.S. Nagar, May 9: 
 
"Although residents of the tricity, the people can move to and fro Mohali on producing their official ID 
Cards but with a view to check that nobody enters the district from neighbouring Haryana and 
Himachal Pradesh, without proper authorization, in accordance with the orders of the District 
Magistrate Mr. Girish Dayalan, surprise checking was conducted at all the entry points into the 
district from all highways as well as the link roads alongside borders of Haryana and Himachal 
Pradesh." 
 
This was disclosed here today by the Commissioner, Municipal Corporation, S. A. S. Nagar, Mr. 
Kamal Garg on the occasion of conducting surprise checks with the assistance of the police 
personnel at all the entry points. He also added that such surprise checks would continue in future 
also. 
  
It is important to mention here that for the people entering the district from Himachal Pradesh, inter 
State highway check point have been set up at siswan baddi road in village siswan. For those 
entering the District from Haryana,the interstate border check points on highways have been set up 
near Sekhon banquet hall, Zirakpur, Panchkula highway. 
 
Other interstate check points for those entering districts from Haryana have been set up at Ambala 
to Naraingarh highway and Ambala to Chandigarh highway Jharmari, Lalru. Similarly, 
interstateborder check points have been set up at various link roads at peer muchhalla, t-point 



antala, barwala road behra morh, ramgarh mubarakpur road, Daffarpur and Harmilap Nagar, 
Baltana. 

 
-- 
I/23379/2020 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 
  
 • 1192 migrants leave for Sultanpur, Amethi in third Special Train from Mohali 
  
  
S. A. S. Nagar, May 9: 
  
The third Special Train with 1192 migrant labourers of Uttar Pradesh chugged off the Mohali Railway 
Station for Sultanpur and Amethi on Saturday. Running right on schedule, the non-stop train left 
Mohali Railway Station at 6 pm. Social distancing guidelines were adhered to while boarding of 
passengers into the train. Packed food was provided to all aboard.  
  
The migrant workers, majority of whom lived in Nayagaon, Balongi, Derabassi, Sohana, Zirakpur 
and Kharar were screened thoroughly at the designated collection centres before they boarded the 
train. They were ferried via buses from the eight collection centres to the railway station. 
  
The buses were thoroughly sanitized before and after use. The migrants expressed gratitude to the 
government for ensuring their journey back home, free of cost.  
  
-- 

I/23381/2020 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
7 people from village Jawaharpur, One from Shakti Nagar sent back home after full recovery from 
corona virus  
 
 
S. A. S. Nagar, May 9: 
 
The village Jawaharpur and it's surrounding area shaktinagar today saw 8 people returning home 
after fully recovering from corona virus and undergoing quarantine period. This was disclosed here 
today by the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan.  
 
Out of these 8 people, 7 belong to village Jawaharpur while one is from Shakti Nagar.  
 
Divulging more details, he said that these people  were first admitted to the Gian Sagar Hospital in 
Banur and after recovering they were shifted to the Nirankari Bhawan in Derabassi as a 
precautionary measure. After their 14 days stay at the Nirankari Bhawan got over today, they were 
sent back home. 

 

 
-- 

I/23305/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ 



ਸੀ-ਾਈਟ ਦੁਆਯਾ 15 ਭਈ ਤੋਂ ਪਜ ਜ ਿੱ ਚ ਬਯਤੀ ਹਣ ਦ ਚਾਹ ਾਨ ਨ ਜ ਾਨਾਂ ਨੰੂ ਆਨਰਾਈਨ ਜਸਖਰਾਈ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਗੀ, ਏਡੀਸੀ 
ਆਜ਼ਿਕਾ ਜਨ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਯ, 9 ਭਈ: 

"ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਗਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਨ ਜ ਾਨ ਜ ਪਜ ਜ ਚ ਬਯਤੀ ਹਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਯਿੱਖਦ ਹਨ, ਉਹ ਆਨਰਾਈਨ ਜਸਖਰਾਈ 

ਕਰਾਸਾਂ ਰਈ ਰਾਰੜੂ ਜ ਖ ਸੀ-ਾਈਟ ਕੈਂ ਨਾਰ ਸੰਯਕ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ।" 
ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਏਡੀਸੀ ਸਰੀਭਤੀ ਆਜ਼ਿਕਾ ਜਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਆਨ ਰਾਈਨ ਕਰਾਸਾਂ ਦ ਭਹੀਜਨਆਂ ਦੀ ਹਣਗੀਆਂ ਅਤ 
15 ਭਈ ਤੋਂ ਼ੁਿਯੂ ਹਣਗੀਆਂ। ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ  ੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਭਜੂਦਾ ਸਜਥਤੀ ਦਯਾਨ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਕਾਯਨ ਪਜ ਦੀ ਬਯਤੀ ਯਰੀਆਂ 

ਭੁਰਤ ੀ ਕਯ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਜਥਤੀ ਦ ਸੁਧਾਯ ਤੋਂ ਥੜਹੀ ਦਯ ਫਾਅਦ ਼ੁਿਯੂ ਹਣ ਦੀ ਸੰਬਾ ਨਾ ਹ, ਇਸ ਰਈ ਨ ਜ ਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਜਤਆਯੀ ਰਈ ਫਹੁਤ ਘਿੱਟ ਸਭਾਂ ਜਭਰਗਾ। ਇਸ ਰਈ, ਇਹ ਕਦਭ ਚੁਿੱ ਜਕਆ ਜਗਆ ਹ। 
ਇਸ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯੁ਼ਿਗਾਯ ਅਤ ਉੱਦਭ ਜਫਯ (ਡੀਫੀਈਈ) ਦ ਜਡਟੀ ਸੀਈ ਸਰੀ ਭਨਜ਼ਿ ਼ਿਯਭਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਆਨਰਾਈਨ 

ਕਰਾਸਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਼ਿਾਭਰ ਹਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਯਿੱਖਣ  ਾਰ ਨ ਜ ਾਨ ਰਾਰੜੂ ਜ ਿੱ ਚ ਸੀ-ਾਇਟ ਕੈਂ ਦ ਸਰੀ ਜ ਨ ਕੁਭਾਯ ਨਾਰ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 

9877480077 ‘ਤ ਸੰਯਕ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ। 
 

 

 

-- 

I/23344/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ 

ਜਕਸ ਨੰੂ  ੀ ਜ਼ਿਰਹ  ਜ ਿੱ ਚ ਗਯ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਾਖਰ  ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਗੀ, ਕਜਭ਼ਿਨਯ ਐਭ.ਸੀ. ਕਭਰ ਗਯਗ 

ਅਚਨਚਤ ਚਜਕੰਗ ਜਾਯੀ  ਯਹਗੀ 
ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਯ, 9 ਭਈ: 

 “ ਹਾਰਾਂਜਕ ਟਰਾਈਜਸਟੀ ਦ  ਸਨੀਕ ਆਣ ਅਜਧਕਾਜਯਤ ਛਾਣ ਿੱਤਯ ਜਦਖਾ ਕ ਭਹਾਰੀ ਤੋਂ ਆ ਤ ਜਾ ਸਕਦ ਹਨ ਯ 

ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਜਫਆਂ ਹਜਯਆਣਾ ਅਤ ਜਹਭਾਚਰ ਰਦ਼ਿ ਤੋਂ ਕਈ  ੀ ਅਣਅਜਧਕਾਯਤ ਤਯ 'ਤ 
ਜਜਰ  ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਰ ਨਾ ਹ ਸਕ,  ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਸਟਯਟ ਸਰੀ ਜਗਯੀ਼ਿ ਜਦਆਰਾਨ ਦ ਹੁਕਭਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਸਾਯ ਯਾਜ ਭਾਯਗਾਂ ਤੋਂ 
ਇਰਾ ਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਤ ਹਜਯਆਣਾ ਤ ਜਹਭਾਚਰ ਰਦ਼ਿ ਦੀਆਂ ਸਯਹਿੱਦਾਂ ਨਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਭਤ ਸਾਯ ਰ ਼ਿ ਸਥਾਨਾਂ 
‘ਤ ਅਚਨਚਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਅਿੱਜ ਇਥ ਕਜਭ਼ਿਨਯ, ਨਗਯ ਜਨਗਭ, ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਯ, ਸਰੀ ਕਭਰ ਗਯਗ ਨੇ ਸਾਯ ਐਟਂਯੀ 
ੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤ ੁਜਰਸ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਰ ਅਚਨਚਤ ਚਜਕੰਗ ਕਯਨ ਦ ਭਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ  ੀ 
ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਜਜਹੀਆਂ ਅਚਨਚਤ ਚਜਕੰਗਾਂ ਬਜ ਿੱ ਖ ਜ ਿੱ ਚ  ੀ ਜਾਯੀ ਯਜਹਣਗੀਆਂ।  
ਇਥ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਭਹਿੱਤ ੂਯਨ ਹ ਜਕ ਜਹਭਾਚਰ ਰਦ਼ਿ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰ  ਜ ਚ ਦਾਖਰ ਹਣ  ਾਰ  ਰਕਾਂ ਰਈ, ਜੰਡ ਜਸਸ ਾਂ ਜ ਚ 

ਜਸਸ ਾਂ ਫਿੱਦੀ ਯਡ ਜ ਖ ਅੰਤਯ ਯਾਜ ਭਾਯਗ ਚੱਕ ੁਆਇੰਟ ਸਥਾਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ। ਹਜਯਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰ  ਜ ਚ ਦਾਖਰ 

ਹਣ  ਾਜਰਆਂ ਰਈ, ਸਖੋਂ ਫੈਂਕਟ ਹਾਰ, ਼ਿੀਯਕੁਯ, ੰਚਕੁਰਾ ਹਾਈ  ਦ ਨਜਦੀਕ ਹਾਈ ਅ 'ਤ ਅੰਤਯਯਾਜੀ ਸਯਹਿੱਦੀ 
ਚਕ ੁਆਇੰਟ ਸਥਾਤ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ। 



ਹਜਯਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਹ  ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਰ ਹਣ  ਾਜਰਆਂ ਰਈ ਹਯ ਅੰਤਯ-ਯਾਜੀ ਚਕ ੁਆਇੰਟ ਅੰਫਾਰਾ ਤੋਂ ਨਾਯਾਇਣਗੜਹ 
ਹਾਈ ਅ ਤ ਅੰਫਾਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜਹ ਹਾਈ  ਝਯਭਾਯੀ, ਰਾਰੜੂ ਜ ਖ ਸਥਾਤ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ੀਯ ਭੁਛਿੱ ਰਾ, 
ਟੀ-ੁਆਇੰਟ ਅੰਟਾਰਾ, ਫਯ ਾਰਾ ਯਡ ਫਜਹਯਾ ਭਯ, ਯਾਭਗੜ ਭੁਫਾਯਕੁਯ ਯਡ, ਡਿੱ ਪਯੁਯ ਅਤ ਹਯਜਭਰਾ ਨਗਯ, 

ਫਾਰਟਾਣਾ ਜ ਖ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਜਰੰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤ ਅੰਤਯਯਾਜੀ ਸਯਹਿੱਦ ਚੱਕ ੁਆਇੰਟ ਸਥਾਤ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ। 

 
-- 
I/23379/2020 
 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ 

 ਭੁਹਾਰੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਸ਼ਿਰ ਟਰਨ ਯਾਹੀਂ 1192 ਰ ਾਸੀ ਸੁਰਤਾਨੁਯ, ਅਭਠੀ ਰਈ ਯ ਾਨਾ ਹਏ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਯ, 9 ਭਈ: 

ਉੱਤਯ ਰਦ਼ਿ ਦ 1192 ਰ ਾਸੀ ਭ਼ਿਦੂਯ ਤੀਜੀ ਸ਼ਿਰ ਯਰਗਿੱ ਡੀ ਯਾਹੀਂ ਼ਿਨੀ ਾਯ ਨੰੂ ਸੁਰਤਾਨੁਯ ਅਤ ਅਭਠੀ ਰਈ 

ਭਹਾਰੀ ਯਰ  ਸਟ਼ਿਨ ਤੋਂ ਯ ਾਨਾ ਹਏ। ਸਭੇਂ ਅਨੁਸਾਯ ਚਿੱਰ ਯਹੀ ਇਹ ਨਾਨ ਸਟਾ ਯਰਗਿੱ ਡੀ, ਸ਼ਾਭ 6  ਜ ਭੁਹਾਰੀ 
ਯਰ  ਸਟ਼ਿਨ ਤੋਂ ਯ ਾਨਾ ਹਈ। ਯਰ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦ ਸ ਾਯ ਹੰੁਦ ਸਭੇਂ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦ਼ਿਾ-ਜਨਯਦ਼ਿਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਯ ਸ ਾਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕ ਕੀਤਾ ਬਜਨ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।  
ਰ ਾਸੀ ਭ਼ਿਦੂਯ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਜ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਯ ਨਮਾਗਾਓਂ, ਫਰੌਂ ਗੀ, ਡਯਾਫਸੀ, ਸਹਾਨਾ, ਼ਿੀਯਕੁਯ ਅਤ ਖਯੜ ਜ ਚ 

ਯਜਹੰਦ ਸਨ, ਨੰੂ ਯਰ ਗਿੱਡੀ ਜ ਚ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਜਚਤ ਕੁਰਕ਼ਿਨ ਸੈਂਟਯਾਂ ਜ ਚ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਸਜਕਰਜਨੰਗ ਕੀਤੀ 
ਗਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਠ ਕੁਰਕ਼ਿਨ ਸੈਂਟਯਾਂ ਤੋਂ ਯਰ  ਸਟ਼ਿਨ ਤਿੱਕ ਫਿੱ ਸਾਂ ਯਾਹੀਂ ਜਰਜਾਇਆ ਜਗਆ। 

ਫਿੱ ਸਾਂ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਅਤ ਫਾਅਦ ਜ ਚ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਸਨੇਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਯ ਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਯਕਾਯ  ਿੱਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਭੁਪਤ ਘਯ  ਾਸੀ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਦਣ ਰਈ ਸ਼ੁਕਯਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

 

 
-- 

I/23381/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਯ 

ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਤੋਂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਠੀਕ ਹਣ 'ਤ ਜੰਡ ਜ ਾਹਯੁਯ ਦ 7 ਅਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਯ ਤੋਂ 1 ਜ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਘਯ 

ਬਜਜਆ  

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਯ, 9 ਭਈ: 

ਜੰਡ ਜ ਾਹਯੁਯ ਅਤ ਇਸ ਦ ਆਸ ਾਸ ਦ ਖਤਯ ਼ਿਕਤੀਨਗਯ ਦ ਅਿੱਜ 8 ਜ ਅਕਤੀ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਤੋਂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ 
ਠੀਕ ਹਣ ‘ਤ ਘਯ  ਯਤ ਅਤ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅ ਧੀ ਤੋਂ ਰੰਘ ਯਹ ਹਨ। ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਅਿੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭ਼ਿਨਯ ਸਰੀ 
ਜਗਯੀ਼ਿ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਇਨਹ ਾਂ 8 ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਜ ਚੋਂ 7 ਜੰਡ ਜ ਾਹਯੁਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹਨ ਜਦਜਕ ਇਕ ਼ਿਕਤੀ ਨਗਯ ਦਾ ਯਜਹਣ  ਾਰਾ ਹ। 



 ਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਹਰਾਂ ਫਨੂੜ ਦ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਹਸਤਾਰ ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਰ 

ਕਯ ਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤ ਠੀਕ ਹਣ ‘ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾ ਧਾਨੀ ਦ ਉਾਅ  ਜੋਂ ਡਯਾਫਸੀ ਦ ਜਨਯੰਕਾਯੀ ਬ ਨ ਜ ਿੱ ਚ ਬਜ 

ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਅਿੱਜ ਜਨਯੰਕਾਯੀ ਬ ਨ ਜ ਖ 14 ਜਦਨ ਠਜਹਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਿੱਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ  ਾਸ ਘਯ ਬਜ ਜਦਿੱ ਤਾ 
ਜਗਆ। 

  

-- 
 
 

 


