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I/24631/2020 

 

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

 

Strong mechanism put in place to check unauthorized entry into District  

 

S. A. S. Nagar, May 14: 

 

The District Magistrate, Mr. Girish Dayalan has ordered a strong mechanism to be put in place in 

order to check the unauthorized entry of persons and vehicles into the District from the other 

states. It has been decided to screen all such people to stop the spread of COVID-19. 

 

Furthermore, the Sarpanch and the Numberdars of the villages in the District would inform the 

concerned SDM/Sector Officer or Chief Nodal Officer, about such persons as and when they 

reach their villages. In case of Municipal Committees/Municipal Corporations, the Municipal 

Councillors or Municipal Commissioners and the Executive Officer concerned would inform the 

SDM/Sector Officer or the above mentioned Nodal Officer.  

 

As and when such a report is received by the SDM/Sector Officer or Chief Nodal Officer, the 

Rapid Response Team (RRT) of the sector, in which the area falls, should be activated and the 

medical screening of such persons should be ensured. The Civil Surgeons would make sure that 

the RRTs intimate the concerned SMO and District Control Room about any person who is 

found symptomatic and such a person should be got tested immediately and the protocol of the 

Health Department must be followed.  

 

The Supervisory Officer of the area and the Surveillance Officer would also ensure that all such 

persons follow the protocol issued by the Health Department from time to time.  

 

The data of all such persons who have reached the villages, towns or cities by sneaking in 

through the unauthorized entry points, must be shared by the Chief Nodal Officer with the 

District Control Room/State Control Room and by the Civil Surgeons with the IDSP in the office 

of the DHS. 

 
-- 

I/24690/2020 

 

 

 

District Public Relations Office, SAS Nagar 

• *After direct trains Mohali Administration provides trains with intermittent stoppage* 

• *Acquires more railway rakes to cater to outbound migrant load* 

• *1501 leave for four districts of Bihar* 

SAS Nagar, May 14: 

Rising up to the challenge of sending over sixty thousand migrants to their respective home 

towns, Mohali Administration has successfully sent back nearly fifteen thousand in a week. 



Deputy Commissioner Girish Dayalan said * “we have complied the data, worked out on the 

statistics and have prepared the district wise departure schedule for the entire population of 

outbound migrants; initially those districts were catered wherein large chunk of people wanted to 

go like Hardoi in UP and thereafter people from multiple adjacent destinations are being sent in 

via special trains.‟‟* 

“With the restoration of activity in labour intensive industrial and construction sectors coupled 

with job opportunity in the ensuing paddy transplantation period, the drop-off rate of migrants 

registered for travelling back , is increasing; daily over thirty percent migrants decline to go 

back,” said Girish.  As of now we are fully geared to cater to the all those who are desirous of 

going back. Infact, we are also going to extend boarding facility from Mohali to the migrants 

from Ropar and Nawanshahar who seek to go to same destination as slated by Mohali 

Administration, he added. 

Likewise, smaller number of people from Mohali who want to go to a destination not in current 

schedule of administration are being sent off in trains from the neighbouring districts going to 

that destination, said Girish. He informed that 225 migrants were sent via buses to Sirhind on 

Wednesday  to head towards Manipur and Andhra Pradesh while about 900 others will go to 

Madhya Pradesh on Friday. Besides, people seeking to go back on private vehicles are also being 

issued permission after due screening. 

Dual screening of all the migrants, once at the collection centre and once at railway station is 

being done. They are ferried in buses, free of cost from collection centres to railway station and 

are provided with food, water and biscuits, by the district administration. The exercise has been 

so well worked out and flawlessly executed that daily departures have always been precisely on 

time. 

The Eighth special train which left the Mohali Railway Station for Bihar on Thursday, carried 

1501 migrant workers back to their home state. The train had increased number of bogies and 

would have intermittent stoppages at Katihar, Patna, Champaran and Barauni. 

 

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

I/24693/2020 

 

 

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

 

District Administration  lauds move of Department of Ayurveda to hand over immuno booster 

kits for frontline corona warriors 

 

S.A.S. Nagar, May 14: 

 

As part of its commitment to be a partner with the District Administration in fighting corona 

virus, the Department of Ayurveda today came forward to contribute its bit. 

 

The District Ayurveda and Unani Officer Dr. Chandan Kaushal today handed over 50 immuno 

booster medicine kits to the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan, ADC Mrs. Aashika Jain, 

Assistant Commissioner (General) Mr. Yashpal Sharma and the District Public Relations 

Officer. On the occasion, Dr. Chandan Kaushal said that the purpose behind the drive to 

distribute the medicine kits is to fight the corona virus boost the immunity of the various 



frontline workers engaged in war against corona virus. He also said that soon, these medicines 

would be distributed to the police department too. As of now, 400 such kits would be distributed 

to various departments. 

 

The ADC lauded the contribution of the Department of Ayurveda and said that the move would 

boost both the immunity as well as the morale of the frontline warriors against corona virus. 

 
-- 

I/24711/2020 

 

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

 

3 more patients recover, discharged  

 

Two are residents of Jawaharpur, One is from Mullanpur  

 

S. A. S. Nagar, May 14: 

 

The district today saw three more patients (All Males) recovering from corona virus and being 

discharged.  

 

Disclosing this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that out of the 3 

discharged today two are residents of Village Jawaharpur and were discharged from the Gian 

Sagar Hospital while the other one is a resident of Mullanpur and got discharged from the PGI.  

 

As of now, the total number of positive cases is 105, active cases being 42 and 60 have 

recovered. 

 
-- 

I/24730/2020 

 

 

 

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

 

Baba Banda Singh Bahadur Foundation celebrate 'Sirhind Fateh Divas' 

 

S. A. S. Nagar, May 14: 

 

The Sirhind Fateh Divas was celebrated today by Baba Banda Singh Bahadur International 

Foundation at Gurudwara Jyoti Sarup Sahib. 

 

In the aftermath, the foundation then went to historical village Chappar Chiri and organized a 

function at Sri Fateh Jung Gurudwara Sahib.  

 



Krishan Kumar Bawa, Chairman Punjab State Industrial Development Corporation (PSIDC), 

President Baba Banda Singh Bahadur International Foundation honoured the Management of 

Gurudwara Sahib and said that this is the 350th Birth Anniversary year of Baba Banda Singh 

Bahadur and the Foundation had earlier decided to Celebrate it on the very Large Scale so 

everyone can know about the Biography of Baba Banda Singh Bahadur and about his sacrifices 

but because of Covid crisis the program had to be cancelled. 

 

He further elaborated that the foundation will go at every place which is related to Baba Banda 

Singh Bahadur and at celebrate his birth anniversary on 16th Oct at Ludhiana at Baba Banda 

Singh Bahadur Bhawan Village Raqba.  
-- 

I/24757/2020 

 

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

  

Shops in district to open from 7 am - 6 pm,  DM Girish Dayalan  

 

 

 

S. A. S. Nagar, May 14: 

 

The District Magistrate Mr. Girish Dayalan today ordered that in accordance with the revised 

timings of the opening of shops as declared by the State Government with effect from 15th May, 

2020, the shops and commercial establishments in the district  

shall open from 7 am - 6 pm. The vehicles must be avoided.  

 

Earlier, the timings were from 7 am - 3 pm. 

 

He also added that the movement of persons shall be allowed only to and from workplace from 7 

am - 7 pm on producing ID card issued by the employer.  

 

Besides, nobody shall move unnecessarily for non essential work.  

 

The timings of the public dealing in banks would be from 9 am - 1 pm.  

 

The four wheelers shall be allowed with a maximum of two passengers besides driver only for 

permitted activities and pillion riders on two wheelers are not permitted.  

 

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

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

 
-- 

I/24631/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰੇ ਜਿਚ ਅਣਅਜਧਕਾਯਤ ਦਾਖਰੇ ਨ ੰ  ਯਕਣ ਰਈ ਇਕ ਭ਼ਿਫ ਤ ਕਾਯਜ ਰਣਾਰੀ ਸਥਾਤ 



ਸ  ਸ ਨਗਯ, 14 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੈਜਜਸਟਯੇਟ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦ ਜੇ ਯਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰੇ ਜਿਚ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਅਜਧਕਾਯਤ 

ਦਾਖਰੇ ਨ ੰ  ਯਕਣ ਰਈ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਰਣਾਰੀ ਸਥਾਤ ਕਯਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਦਿੱ ਤੇ ਹਨ। ਕਜਿਡ -19 ਦੇ ਪੈਰਣ ਨ ੰ  ਯਕਣ ਰਈ 

ਅਜਜਹੇ ਸਾਯੇ ਰਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕਯਨ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਜਰਆ ਜਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਜ਼ਿਰਹੇ  ਦੇ ਜੰਡਾਂ ਦੇ ਸਯੰਚ ਅਤੇ ਨੰਫਯਦਾਯ ਸਫੰਧਤ ਸਡੀਭ / ਸੈਕਟਯ ਅਪਸਯ ਜਾਂ ਚੀਪ ਨ ਡਰ 

ਅਪਸਯ ਨ ੰ  ਅਜਜਹੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਫਾਯੇ ਸ ਜਚਤ ਕਯਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਣੇ ਜੰਡਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਹ ੰ ਚਣਗੇ। ਨਗਯ ਜਨਗਭਾਂ / 
ਨਗਯ ਾਜਰਕਾਿਾਂ ਦੇ ਭਾਭਰੇ ਜਿਿੱ ਚ, ਜਭਉਂਸਰ ਕੌਂਸਰਯ ਜਾਂ ਜਭਊਂਸਰ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਅਤੇ ਸਫੰਧਤ ਕਾਯਜਕਾਯੀ 
ਅਜਧਕਾਯੀ ਸਡੀਭ / ਸੈਕਟਯ ਅਪਸਯ ਜਾਂ ਉਯਕਤ ਨ ਡਰ ਅਪਸਯ ਨ ੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਯਨਗੇ। 

ਜਜਿੇਂ ਹੀ ਸਡੀਭ / ਸੈਕਟਯ ਅਪਸਯ ਜਾਂ ਚੀਪ ਨ ਡਰ ਅਪਸਯ ਦ ਆਯਾ ਅਜਜਹੀ ਜਯਯਟ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਜਜਸ ਖੇਤਯ ਜਿਚ ਇਹ ਜਯਯਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸੈਕਟਯ ਦੀ ਯੈਜਡ ਜਯਸਾਂਸ ਟੀਭ (ਆਯਆਯਟੀ), ਨ ੰ  ਸਯਗਯਭ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਜਹੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਯੀ ਜਾਂਚ ਨ ੰ  ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਿਰ 

ਸਯਜਨ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗੇ ਜਕ ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਜਿਚ ਰਿੱ ਛਣ ਾ ਜਾਣ „ਤੇ ਆਯਆਯਟੀ਼ਿ ਸਫੰਧਤ ਸਭ 

ਅਤੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਕੰਟਯਰ ਯ ਭ ਨ ੰ  ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਫਾਯੇ ਸ ਜਚਤ ਕਯਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਜਹੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤ ਯੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਿਬਾਗ ਦੇ ਰਟਕਰ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਖੇਤਯ ਦਾ ਸ ਯਿਾਈ਼ਿਯੀ ਅਪਸਯ ਅਤੇ ਜਨਗਯਾਨੀ ਅਜਧਕਾਯੀ ਇਹ ਿੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗੇ ਜਕ ਅਜਜਹੇ ਸਾਯੇ ਜਿਅਕਤੀ 
ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਤੇ ਜਸਹਤ ਜਿਬਾਗ ਦ ਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਗ ਰਟਕਰ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦੇ ਹਨ। 

ਅਜਜਹੇ ਸਾਯੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕਜਿਆਂ, ਜਜਹਿੇ ਅਣਅਜਧਕਾਯਤ ਦਾਖਰੇ  ਆਇੰਟਸ ਯਾਹੀਂ ਜੰਡਾਂ, ਕਸਜਫਆਂ ਜਾਂ 
ਸ਼ਜਹਯਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਹ ੰ ਚੇ ਹਨ, ਨ ੰ  ਚੀਪ ਨ ਡਰ ਅਪਸਯ ਦ ਆਯਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਕੰਟਯਰ ਯ ਭ / ਸਟੇਟ ਕੰਟਯਰ ਯ ਭ ਅਤੇ ਜਸਿਰ 

ਸਯਜਨ ਦ ਆਯਾ ਡੀਚਸ ਦੇ ਦਪਤਯ ਜਿਚ ਆਈ.ਡੀ.ੱਸ.ੀ. ਨਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
-- 

I/24690/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ.ਨਗਯ 

ਜਸਿੱ ਧੀਆਂ ਯੇਰ ਗਿੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭ ਹਾਰੀ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਾਸਤੇ ਜਿਚ ਠਜਹਯਾਅ ਿਾਰੀਆਂ ਯੇਰਗਿੱ ਡੀਆਂ ਕਯਿਾਈਆਂ 

ਭ ਹਿੱਈਆ  

ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਰੈ ਜਾਣ ਰਈ ਯੇਰਿੇ ਦੀਆਂ ਹਯ ਫਗੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਰਾਤ  

1501 ਰਿਾਸੀ ਜਫਹਾਯ ਦੇ ਚਾਯ ਜ਼ਿਜਰਹਆਂ ਰਈ ਯਿਾਨਾ 
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 14 ਭਈ: 

ਸਿੱਠ ਹ਼ਿਾਯ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਰਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਣੇ-ਆਣੇ ਘਯਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਬੇਜਣ ਦੀ ਚ ਣਤੀ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਕਯਜਦਆਂ ਭ ਹਾਰੀ 
ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਿੱ ਚ ਰਗਬਗ ੰਦਯਾਂ ਹ਼ਿਾਯ ਨ ੰ  ਸਪਰਤਾ ਯਿਕ ਿਾਸ ਬੇਜਜਆ ਹੈ। ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ 

ਜਗਯੀਸ਼ ਦਮਾਰਨ ਨੇ ਜਕਹਾ  “ਅਸੀਂ ਅੰਕਿੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅੰਕਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਹਯੀ ਰਿਾਸੀਆਂ ਰਈ 



ਜ਼ਿਰਹੇ  ਅਨ ਸਾਯ ਯਿਾਨਗੀ ਦਾ ਸਜਡਊਰ ਜਤਆਯ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਸ਼ ਯ  ਜਿਚ ਉਹ ਜ਼ਿਜਰਹਆਂ ਜਿਚ ਸ਼ ਯ  ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਜਜਥੇ ਫਹ ਤ 

ਸਾਯੇ ਰਕ ਉੱਤਯ ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਯਦਈ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਈ ਨੇਿਰੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਦੇ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  
ਜਿਸੇ਼ਸ਼ ਯੇਰ ਗਿੱਡੀਆਂ ਯਾਹੀਂ ਬੇਜਜਆ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹੈ। ‟‟  

ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਦਮਾਰਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ “ਆਉਣ ਿਾਰੇ ਸਭੇਂ ਝਨੇ ਦੀ ਰ ਆਈ ਦਯਾਨ ਯ ਼ਿਗਾਯ ਦੇ ਭਕੇ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਭ਼ਿਦ ਯਾਂ 
ਦੀ ਉਦਮਜਗਕ ਅਤੇ ਜਨਯਭਾਣ ਖੇਤਯਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਸਯਗਯਭੀ ਦੀ ਫਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਰ, ਘਯ ਿਾਸੀ ਰਈ ਯਜਜਸਟਯ ਨਾ ਹਣ 

ਿਾਰੇ ਰਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਿਧ ਯਹੀ ਹੈ; ਯ਼ਿਾਨਾ ਤੀਹ ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਿਾਸੀ ਿਾਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯ ਯਹੇ ਹਨ। ” 

ਉਹਨਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਪਰਹਾਰ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਜਯਆਂ ਨ ੰ  ਿਾਸ ਬੇਜਣ ਰਈ  ਯੀ ਤਯਹਾਂ ਜਤਆਯ ਹਾਂ ਜ ਿਾਸ ਜਾਣ ਦੀ 
ਇਿੱਛਾ ਯਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਰ ਜਿਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਭ ਹਾਰੀ ਰਸ਼ਾਸਨ ਿਿੱਰਂੀੀ ਜਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਜ਼ਿਰ ‟ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ 
ਯਿੱਖਣ ਿਾਰੇ ਯਿ ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਸ਼ਜਹਯ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਰੇ ਰਿਾਸੀਆਂ ਰਈ ਿੀ ਭਹਾਰੀ ਤੋਂ ਫਯਜਡੰਗ ਸਹ ਰਤ ਜਿਚ ਿਾਧਾ 
ਕਯਨ ਜਾ ਯਹੇ ਹਾਂ।  
ਸਰੀ ਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸੇ ਤਯਹਾਂ ਭ ਹਾਰੀ ਦੇ ਫਹ ਤ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਦੇ ਰਕਾਂ, ਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ 

ਹਨ ਜ ਸਥਾਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਜਡਊਰ ਜਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨ ੰ  ਗ ਆਂਢੀ ਜ਼ਿਜਰਹਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਭੰਜ਼ਿਰ ਨ ੰ  ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਯੇਰ 

ਗਿੱਡੀਆਂ ਜਿਚ ਯਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 225 ਰਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਫ ਿੱ ਧਿਾਯ ਨ ੰ  ਫਿੱ ਸਾਂ ਯਾਹੀਂ ਸਯਜਹੰਦ 

ਰਈ ਬੇਜਜਆ ਜਗਆ ਜਜਥੋਂ ਉਹਨਾ ਨ ੰ  ਭਨੀ ਯ ਅਤੇ ਆਂਧਯਾ ਰਦੇਸ਼ ਰਈ ਯਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਦੋਂਜਕ ਰਗਬਗ 900 

ਹਯ ਸ਼ ਿੱ ਕਯਿਾਯ ਨ ੰ  ਭਿੱਧ ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਰਾਈਿੇਟ ਿਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਿਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਭੰਗ ਕਯ ਯਹੇ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  
ਸਜਕਰਜਨੰਗ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਿਾਯ ਕ ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਯ ਜਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਿਾਯ ਯੇਰਿ ੇਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਯੇ ਰਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਹਯੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ 
ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕ ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਯਾਂ ਤੋਂ ਯੇਰਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਕ ਭ ਪਤ ਫਿੱ ਸਾਂ ਜਿਚ ਚਿਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ 

ਦ ਆਯਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਣਾ, ਾਣੀ ਅਤੇ ਜਫਸਕ ਟ ਭ ਹਿੱਈਆ ਕਯਿਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਬਆਸ ਇੰਨੀ ਿਧੀਆ ਅਤੇ 

ਜਨਯਜਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਰ ਚਰਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਯ਼ਿਾਨਾ ਯਿਾਨਗੀ ਹਭੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਭੇਂ ਤੇ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਅਿੱਠਿੀਂ ਸੈਸ਼ਰ ਯੇਰਗਿੱ ਡੀ ਭਹਾਰੀ ਯੇਰਿ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿੀਯਿਾਯ ਨ ੰ  ਜਫਹਾਯ ਰਈ ਯਿਾਨਾ ਹਈ, ਜਜਸ ਜਿਚ 1501 

ਯਿਾਸੀ ਭ਼ਿਦ ਯਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਸ ਆਣੇ ਗਰਜਹ ਯਾਜ ਬੇਜਜਆ ਜਗਆ। ਯੇਰਗਿੱ ਡੀਆਂ ਜਿਚ ਫਗੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਿਚ ਿਾਧਾ 
ਹਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਜਟਹਾਯ, ਟਨਾ, ਚੰਾਯਣ ਅਤੇ ਫਯਨੀ ਜਿਖੇ ਠਜਹਯਾਅ ਨਾਰ ਜਾਿੇਗੀ। 

 
-- 

I/24693/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਯਿੈਦ ਜਿਬਾਗ ਿਿੱਰੋਂ ਪਯੰਟਰਾਈਨ ਕਯਨਾ ਮਜਧਆਂ ਰਈ ਇਜਭਊਨ  ਫ ਸਟਯ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਸੌਂਣ ਦੇ 

ਕਦਭ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਘਾ  
ਸ..ੱਸ. ਨਗਯ, 14 ਭਈ: 



ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਨਾਰ ਰਿਨ ਜਿਚ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਰ ਬਾਈਿਾਰ ਫਣਨ ਦੀ ਆਣੀ ਿਚਨਫਿੱ ਧਤਾ ਦੇ ਜਹਿੱ ਸੇ ਿਜੋਂ, 
ਆਮ ਯਿੈਦ ਜਿਬਾਗ ਅਿੱਜ ਇਸ ਜਿਚ ਆਣਾ ਮਗਦਾਨ ਾਉਣ ਰਈ ਅਿੱ ਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਆਮ ਯਿੈਦ ਅਤੇ ਮ ਨਾਨੀ ਅਪਸਯ ਡਾ. ਚੰਦਨ ਕਸ਼ਰ ਨੇ ਅਿੱਜ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ, ਡੀਸੀ 
ਸਰੀਭਤੀ ਆਜਸ਼ਕਾ ਜੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਕਜਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਸਰੀ ਮਸ਼ਾਰ ਸ਼ਯਭਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ਨ ੰ  50 

ਇਜਭਊਨ  ਫ ਸਟਯ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਸੌਂੀਆਂ। ਇਸ ਭਕੇ ਡਾ. ਚੰਦਨ ਕਸ਼ਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਦਿਾਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਿੰਡਣ ਦੀ ਭ ਜਹੰਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਨਾਰ ਰਿਨ ਰਈ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਜਿਯ ਿੱ ਧ ਰਿਾਈ ਜਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਪਯੰਟਰਾਈਨ 

ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਯਗ ਰਤੀਯਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨ ੰ  ਿਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਰਦੀ ਹੀ ਇਹ ਦਿਾਈਆਂ  ਜਰਸ 

ਜਿਬਾਗ ਨ ੰ  ਿੀ ਿੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹ ਣ ਤਿੱਕ 400 ਅਜਜਹੀਆਂ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਜਿਬਾਗਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਮ ਯਿੈਦ ਜਿਬਾਗ ਦੇ ਮਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਕਦਭ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਜਿਯ ਿੱ ਧ 

ਪਯੰਟਰਾਈਨ ਮਜਧਆਂ ਦੀ ਯਗ ਰਤੀਯਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਭਨ ਫਰ ਨ ੰ  ਿੀ ਿਧਾਗਾ। 

-- 

I/24711/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

3 ਹਯ ਭਯੀ਼ਿ ਹ ਠੀਕ, ਜਭਰੀ ਛ ਿੱ ਟੀ  
2 ਜਿਾਹਯ ਯ ਤੇ ਇਿੱਕ ਭ ਿੱ ਰਾਂ ਯ ਦਾ ਹੈ ਿਸਨੀਕ 

 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 14 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹੇ ਜਿਿੱ ਚ ਅਿੱਜ 3 ਹਯ ਭਯੀ਼ਿ (ਜਤੰਨੇ  ਯਸ਼) ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱਜ ਛ ਿੱ ਟੀ ਦੇ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅਿੱਜ ਛ ਿੱ ਟੀ ਜਭਰਣ ਿਾਜਰਆਂ ਜਿਚ 2 ਭਯੀ਼ਿ 

ਜਿਾਹਯ ਯ ਦੇ ਿਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਹਸਤਾਰ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਛ ਿੱ ਟੀ ਜਭਰੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਭ ਿੱ ਰਾਂ ਯ ਦਾ ਯਜਹਣ ਿਾਰਾ ਹੈ ਜਜਸਨ ੰ  
ੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਛ ਿੱ ਟੀ ਜਭਰੀ।  
ਹ ਣ ਤਿੱਕ, ਾਜੇਜਟਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕ ਿੱ ਰ ਜਗਣਤੀ 105 ਹੈ, ਕਜਟਿ ਕੇਸ 42 ਅਤੇ ਠੀਕ ਹ ਭਾਭਰੇ 60 ਹਨ। 
 

-- 

I/24730/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਫਾਫਾ ਫੰਦਾ ਜਸੰਘ ਫਹਾਦਯ ਪਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 'ਸਯਜਹੰਦ ਪਜਤਹ ਜਦਿਸ' ਭਨਾਇਆ  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 14 ਭਈ: 

ਫਾਫਾ ਫੰਦਾ ਜਸੰਘ ਫਹਾਦਯ ਇੰਟਯਨੈਸ਼ਨਰ ਪਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਿਿੱਰੋਂ  ਅਿੱਜ ਗ ਯਦ ਆਯਾ ਜਤੀ ਸਯ  ਸਾਜਹਫ ਜਿਖੇ ਸਯਜਹੰਦ 

ਪਜਤਹ ਜਦਿਸ ਭਨਾਇਆ ਜਗਆ। 

ਫਾਅਦ ਜਿਚ, ਪਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਜਪਯ ਇਜਤਹਾਸਕ ਜੰਡ ਚਿੱ ਿਜਚਿੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰੀ ਪਤਜਹ ਜੰਗ ਗ ਯ ਦ ਆਯਾ ਸਾਜਹਫ ਜਿਖੇ 

ਇਕ ਸਭਾਗਭ ਕਯਿਾਇਆ। 



ਜਕਰਸ਼ਨ ਕ ਭਾਯ ਫਾਿਾ, ਚੇਅਯਭੈਨ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਉਦਮਜਗਕ ਜਿਕਾਸ ਕਾਯਯੇਸ਼ਨ (ੀਸਆਈਡੀਸੀ), ਫਾਫਾ ਫੰਦਾ ਜਸੰਘ 

ਫਹਾਦਯ ਇੰਟਯਨੈਸ਼ਨਰ ਪਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਧਾਨ ਨੇ ਗ ਯ ਦ ਆਯਾ ਸਾਜਹਫ ਦੇ ਰਫੰਧਨ ਦਾ ਸਨਭਾਨ ਕਯਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ 

ਇਹ ਫਾਫਾ ਫੰਦਾ ਜਸੰਘ ਫਹਾਦਯ ਦਾ 350 ਿਾਂ ਜਨਭ ਜਦਹਾਿਾ ਿਯਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਹਰਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਫਹ ਤ ਿਿੱ ਡੇ 

ੈਭਾਨੇ 'ਤੇ ਭਨਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਕ ਹਯ ਕਈ ਫਾਫਾ ਫੰਦਾ ਜਸੰਘ ਫਹਾਦਯ ਦੀ ਜੀਿਨੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕ ਯਫਾਨੀਆਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣ ਸਕੇ ਯ ਕਜਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਯਨ ਰਗਯਾਭ ਨੰ  ਯਿੱਦ ਕਯਨਾ ਜਆ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਪਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਹਯ ਉਸ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਜਾਿੇਗੀ ਜ ਫਾਫਾ ਫੰਦਾ ਜਸੰਘ ਫਹਾਦਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ 

16 ਅਕਤ ਫਯ ਨ ੰ  ਰ ਜਧਆਣਾ ਜਿਖੇ ਫਾਫਾ ਫੰਦਾ ਜਸੰਘ ਫਹਾਦਯ ਬਿਨ ਜੰਡ ਯਕਫਾ ਜਿਖੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਜਦਿਸ 

ਭਨਾਉਣਗੇ। 

-- 

I/24757/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜਿਚ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸਿੇਯੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 6 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਖ ਿੱ ਰਣਗੀਆਂ, ਡੀ ਭ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 14 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੈਜਜਸਟਯੇਟ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅਿੱਜ ਹ ਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਕ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਿਿੱਰੋਂ  15 ਭਈ, 2020 ਤੋਂ ਰਾਗ  
ਕੀਤੇ ਗ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖਰਹਣ ਦੇ ਸਧੇ ਸਭੇਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਾਯਕ ਅਦਾਯੇ ਸਿੇਯੇ 7 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 6 

ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਖ ਿੱ ਰਹਣਗੇ। ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਤੋਂ ਯਹੇ਼ਿ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਹਰਾਂ, ਸਭਾਂ ਸਿੇਯੇ 7 ਿਜ ੇਤੋਂ ਦ ਜਹਯ 3 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਸੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੰਭ ਦੀ ਥਾਂ „ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਰਈ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨ ੰ  ਯ਼ਿਗਾਯਦਾਤਾ 
ਦ ਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਗ ਆਈਡੀ ਕਾਯਡ ਯਾਹੀਂ ਸਿੇਯੇ 7 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਆਜਗਆ ਹਿੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਕਈ ਿੀ ਗੈਯ ਼ਿਯ ਯੀ ਕੰਭਾਂ ਰਈ ਫੇਰਿਾ ਨਹੀਂ ਘ ੰ ਭੇਗਾ।  
ਫੈਂਕਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਰੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਭਾਂ ਸਿੇਯੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਜਹਯ 1 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਹਿੇਗਾ। 

ਚਾਯ ਹੀਆ ਿਾਹਨ ਜਿਚ ਜਸਯਪ ਭੰਨਜ ਯਸ਼ ਦਾ ਗਤੀਜਿਧੀਆਂ ਰਈ ਡਯਾਇਿਯ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਦ ਸਿਾਯੀਆਂ 

ਦੀ ਇ਼ਿਾ਼ਿਤ ਹਿੇਗੀ ਅਤੇ ਦ ਹੀਆ ਿਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦ ਸਿਾਯਾਂ ਨ ੰ  ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕਈ ਿੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ  „ਤੇ ਆਪਤਨ ਰਫੰਧਨ ਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਬਾਯਤੀ ਦੰਡਾਿਰੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਸਫੰਧਤ ਧਾਯਾਿਾਂ 
ਤਜਹਤ ਅਯਾਜਧਕ ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 

-- 
 


