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

  
Hotels identified in district for keeping people arriving from foreign countries, under institutional 

quarantine  

  
S. A. S. Nagar, May 15: 
  
The District Magistrate Mr. Girish Dayalan today ordered that keeping in view the arrival of 

Indian Nationals from foreign countries in the District through Delhi Airport/Mohali Airport/Sri 

Guru Ramdas International Airport, owing to the suspension of flights, the Additional Chief 

Administrator, GMADA has identified private hotels/motels in the district where these people 

would be kept under quarantine. The hotel owners would charge these people for rent and food 

as per the rates fixed by the office of District Magistrate. 
  
Furthermore, a nodal officer has been appointed for the above said purpose. He would take 

measures to keep persons arriving in the district from foreign countries via the district airport, 

under institutional quarantine for 14 days in the hotels. Help desks would be formed at the 

airport itself and adequate staff would be deployed and inform the people arriving from foreign 

countries about the hotels fixed on the payment basis for quarantine purposes. The passengers 

would be sent to the hotels of their choice as per their consent based on their capacity to pay. 

  
The passengers from the other districts arriving in this district via local airport, would be sent to 

their respective districts by coordinating with the RTA and the District wise list would be sent to 

the Deputy Commissioners of the concerned districts. 
  

The passengers belonging to this district on arriving here via Delhi Airport, would report to the 

Palm Resort in Derabassi where they would be informed about the hotels by the help desks. 

Those passengers coming to this district through Amritsar Airport would report at the Radha 

Soami Satsang Bhawan, Sector-76, in Mohali. Here also the help desks would guide them about 

the hotels where they would be kept under institutional quarantine.  
  

Those passengers who would be unable to pay the rent of the hotels, would be kept at the 

quarantine facility at Chandigarh University Gharuan or other appropriate quarantine facility. 

The stay here would be free but the meal expenses would be paid by the passenger quarantined.  
  
  
The everyday data of the passengers arriving in the district from the three airports, would be 

prepared and the details of the hotel where they would be quarantined, would be sent to the covid 

cell set up at State/District level.  
  

The medical teams deputed by the Civil Surgeon would screen the passengers at the entry 

points/airports and those found symptomatic, would be kept at the hospital/quarantine centre. 
-- 
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District Public Relations Office, SAS Nagar 

Senior Advisor to CM visits Mohali 

Appreciates proactive role of GoGs in bailing public out of pandemic  

SAS Nagar, May 15: 

Lt Gen. TS Shergill (PVSM), Senior Advisor to CM Punjab appreciated the proactive role of 

Guardians of Governance (GoGs) in bailing public out of pandemic. “The GoGs have emerged 

as State Government’s own response body to the current pandemic by rendering frontline 

services”, said he. 

Lieutenant General (retd), who oversees the GoGs programme has constantly been on the move 

touring the state and motivating his men, visited Mohali on Friday. 

The dedication, devotion to duty and camaraderie of the cadres stays even when out of uniform 

and if channelized properly it pays rich dividends, said he. He informed that the GOGs are all in 

the field handling various duties. 

Responsibility of distribution of ration, management of migrant labour, various surveys and data-

mapping, reporting the impact on essential services, distribution of medicines in the initial period 

of lockdown has been shouldered by them. 

Besides, the dedicated cadre has enforced social distancing norms at many places especially the 

rural banks. Their service in ensuring proper marketing of the all-important wheat crop has been 

of the highest order. Not only have they maintained social distancing in procurement centres, 

with their natural military tendency to ensure justice they have performed independent audits, 

thereby rendering great help to farmers. Added to this, they are making people aware of the 

necessary precautions to prevent the spread of COVID-19. 

Earlier, Lt Gen. TS Shergill accompanied by his OSD Karanveer Singh 

met Deputy Commissioner Girish Dayalan and sought feedback on to other areas where the 

services of GoGs may be utilized since the mandi operations are close to completion.  

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

All industry/industrial establishments allowed to open in both 

urban & rural areas as per MHA guidelines for Orange Zone 

The public dealing timings of banks to be between 9 am-5 pm/regular hours of 

bank concerned 

Staggered rotation on shops not applicable to shops selling essentials 

S.A.S. Nagar, May 15: 



The District Magistrate, Mr. Girish Dayalan in exercise of his powers conferred under the section 144 of 

Cr.PC  today ordered further relaxations in curfew in addition to those already in place and 

amendments, if any, made vide this order shall supersede previous orders. 

The restaurants/eateries shall remain closed except for home delivery and take away with specific 

permission of the District Magistrate. Dine in shall not be allowed and both the management and the 

customer shall be held responsible for violation of this condition. The industries/industrial 

establishments both Government and Private shall be allowed to open in both urban and rural areas as 

per provisions of the Union Ministry of Home Affairs (MHA) for 'Orange Zone', since the district falls in 

that zone. The public dealing timings of banks would be between 9 am- 5 pm or regular hours of bank 

concerned. 

The Shops in Urban areas can be opened on a staggered rotational basis between 7 am – 6 pm but the 

staggered rotation shall not apply on essential shops (food/groceries/milk and milk products/medicine), 

restaurants/eateries (granted permission), workshops such as those for automobiles, liquor vends and 

those specifically exempted. 

All other restrictions already in place shall continue and all concerned must adhere to Standard 

Operating Procedure and National Directives of Ministry of Home Affairs/Government of Punjab. 

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

Act, 2005 and the Indian Penal code, 1860. 

 

-- 

I/25037/2020 

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

 

2720 migrants embark on journey back home to Hardoi in UP & Bettiah in Bihar 

 

Morning train carried 1392 migrants to Hardoi, Evening train carried 1328 to Bettiah in West 

Champaran 

 

734 migrant workers board train from Sirhind to Katni in Madhya Pradesh 

 

S.A.S. Nagar, May 15: 

 

As part of the commitment of the District Administration to send the migrant workers back to 

their home states safely, 2 trains today left the Mohali Railway Station for Hardoi in Uttar 

Pradesh and Bettiah station in West Champaran in Bihar. The train for Hardoi left at 10 am 

carrying 1392 migrant workers from Mohali, Ropar and Shaheed Bhagat Singh Nagar. 

 



The  elation was writ large on the faces of the migrant population going back to their native place 

and they expressed deepest gratitude to the District Administration for providing them food, 

water, biscuits and making elaborate preparations for their journey back home. 

 

Meanwhile, 734 migrant workers from Madhya Pradesh were sent by the District Administration 

to Sirhind from where they boarded the train to Katni with intermittent stoppages at Gwalior, and 

Bina. 
-- 

I/25064/2020 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
Free distribution drive of immuno booster ayurvedic medicine continues  
 
District Administration appreciates noble initiative by Ayurveda Department  
 
 
S. A. S. Nagar, May 15: 
 
The free distribution drive of immuno booster ayurvedic medicine to the frontline workers of different 
departments, today continued with the Ayurveda Department handing over packet full to the 
Assistant Commissioner (General) Mr. Yashpal Sharma here today.  
 
The Assistant Commissioner (General) while appreciating the noble initiative, said that the District 
Administration led by the DC Mr. Girish Dayalan is undertaking every step to ensure that the 
topnotch healthcare facilities are provided to the people at this critical time so as to effectively 
combat corona virus.  
 
The distribution team comprising the District Nodal Officer for Training Dr. Kritika Bhanot, 
Coordinator Dr. Aashima Sharma, Dr. Hardeep Singh and Dr. Gurpreet Sama divulged that online  
training is being provided to the ASHA Workers, ANMs, Sarpanches and Punches, Police Personnel, 
Private Ayush Practitioners, Volunteers so that this medicine reaches to all the sections of the 
society.  

-- 

I/24914/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜਿਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਧੀਨ ਯੱਖਣ ਰਈ ਜ਼ਿਰ  ਜਿਚ ਹਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਛਾਣ  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 15 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਸਟਯਟ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਭ ਜਦੱਤ ਜਕ ਹਿਾਈ ਅੱਜਡਆਂ ‘ਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਭੁਅੱਤਰੀ 

ਕਾਯਨ ਜਦੱਰੀ ਹਿਾਈ ਅੱਡ / ਭੁਹਾਰੀ ਹਿਾਈ ਅੱਡ / ਸਰੀ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਕਭਾਂਤਯੀ ਹਿਾਈ ਅੱਡ ਯਾਹੀਂ ਜ਼ਿਰ  ਜਿਚ 



ਜਿਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਨਾਗਜਯਕਾਂ ਦੀ ਆਭਦ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਿਚ ਯੱਖਜਦਆਂ ਿਧੀਕ ਭੱੁਖ ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਭਾਡਾ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ 

ਰਾਈਿਟ ਹਟਰ / ਭਟਰ਼ਿ ਦੀ ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹ ਜਜਥ ਇਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਜਿਚ ਯੱਜਖਆ ਜਾਿਗਾ। ਹਟਰ 

ਭਾਰਕ ਇਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਸਟਯਟ ਦ ਦਫ਼ਤਯ ਦੁਆਯਾ ਜਨਯਧਾਯਤ ਯਟਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਜਕਯਾ ਅਤ ਬਜਨ ਰਈ 

ਖਯਚਾ ਿਸੂਰ ਕਯਨਗ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਉਯਕਤ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਇਕ ਨੋਡਰ ਅਜਧਕਾਯੀ ਜਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ। ਉਹ ਜਿਦਸਾਂ ਤੋਂ ਹਿਾਈ 

ਅੱਡ ਦ ਼ਿਯੀ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਦ ਤਜਹਤ ਹਟਰ ਜਿੱਚ 14 ਜਦਨਾਂ 

ਤੱਕ ਯੱਖਣ ਰਈ ਉਾਅ ਕਯਨਗ। ਹਿਾਈ ਅੱਡ 'ਤ ਹੀ ਹਰ ਡਸਕ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਰੜੀਂਦਾ ਸਟਾਪ 

ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਗਾ ਅਤ ਜਿਦਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਬੁਗਤਾਨ ਦ ਅਧਾਯ 'ਤ 

ਜਨਯਧਾਯਤ ਹਟਰਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੱਤੀ ਜਾਗੀ। ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਗਤਾ ਦ ਅਧਾਯ 'ਤ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਜਹਭਤੀ ਅਨੁਸਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰਦ ਦ ਹਟਰਾਂ 'ਚ ਬਜਜਆ ਜਾਿਗਾ। 

ਸਥਾਨਕ ਹਿਾਈ ਅੱਡ ਯਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿੱਚ ਹੰੁਚਣ ਿਾਰ  ਦੂਜ ਜ਼ਿਜਰਹਆਂ ਦ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਆਯਟੀ ਨਾਰ 

ਤਾਰਭਰ ਕਯਕ ਆਣ ਜ਼ਿਜਰਹਆਂ ਜਿੱਚ ਬਜਜਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਿਾਈਸ ਸੂਚੀ ਸਫੰਧਤ ਜ਼ਿਜਰਹਆਂ ਦ ਜਡਟੀ 

ਕਜਭਸ਼ਨਯਾਂ ਨੰੂ ਬਜੀ ਜਾਿਗੀ। 

ਇਸ ਜ਼ਿਰਹ  ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਮਾਤਯੀ ਜਦੱਰੀ ਅਯਯਟ ਦ ਼ਿਯੀ ਇਥ ਹੰੁਚਣ 'ਤ ਡਯਾਫਸੀ ਦ ਾਭ ਜਯਜਯਟ 'ਚ 

ਜਯਯਟ ਕਯਨਗ, ਜਜਥ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਡਸਕ ਦੁਆਯਾ ਹਟਰ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੱਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਅੰਜਭਰਤਸਯ ਹਿਾਈ 

ਅੱਡ ਯਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਰ  ਜਿਚ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਾਤਯੀ ਭੁਹਾਰੀ ਦ ਸਕਟਯ-76 ਸਜਥਤ ਯਾਧਾ ਸੁਆਭੀ ਸਜਤਸੰਗ ਬਿਨ 

ਜਿਖ ਜਯਯਟ ਕਯਨਗ। ਇੱਥ ਿੀ ਹਰ ਡਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਹਟਰਾਂ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭਾਯਗ ਦਯਸ਼ਨ ਕਯਨਗ ਜਜੱਥ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਧੀਨ ਯੱਜਖਆ ਜਾਿਗਾ। 

ਜਜਹੜ ਮਾਤਯੀ ਹਟਰ ਦਾ ਜਕਯਾਇਆ ਅਦਾ ਕਯਨ ਤੋਂ ਅਸਭਯੱਥ ਹਣਗ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੰਡੀਗੜਹ ਮੂਨੀਿਯਜਸਟੀ ਘੜੰੂਆਂ 

ਜਾਂ ਹਯ ਢੱੁਕਿੀਂ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਸਹੂਰਤ ‘ਚ ਯੱਜਖਆ ਜਾਿਗਾ। ਇੱਥ ਠਜਹਯਨਾ ਭੁਪਤ ਹਿਗਾ ਯ ਖਾਣ ਦ ਖਯਚ 

ਭੁਸਾਪਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤ ਜਾਣਗ। 



ਜਤੰਨ ਹਿਾਈ ਅੱਜਡਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰ  ਜਿਚ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਾਤਯੀਆਂ ਦਾ ਯ਼ਿਾਨਾ ਅੰਕੜਾ ਜਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਜਜਸ 

ਹਟਰ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਿਯਿਾ ਯਾਜ / ਜ਼ਿਰਹਾ ੱਧਯ 'ਤ ਸਥਾਤ ਕਿੀਡ ਸੈੱਰ ਨੰੂ 

ਬਜਜਆ ਜਾਿਗਾ। 

ਜਸਿਰ ਸਯਜਨ ਦੁਆਯਾ ਜਨਮੁਕਤ ਭਡੀਕਰ ਟੀਭਾਂ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਟਂਯੀ ੁਆਇੰਟਾਂ / ਹਿਾਈ ਅੱਜਡਆਂ 'ਤ ਜਾਂਚ 

ਕਯਨਗੀਆਂ ਅਤ ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਿਚ ਰੱਛਣ ਜਭਰਦ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਸਤਾਰ / ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਸੈਂਟਯ ਜਿਚ ਯੱਜਖਆ ਜਾਿਗਾ। 

 

-- 

I/24949/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ.ਨਗਯ 

ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ਦ ਸੀਨੀਅਯ ਸਰਾਹਕਾਯ ਨੇ ਭੁਹਾਰੀ ਦਾ ਦਯਾ ਕੀਤਾ 
ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਭੁਕਤ ਕਯਿਾਉਣ ਜਿੱਚ ਜੀਜੀ਼ਿ ਦੀ ਸਯਗਯਭ ਬੂਜਭਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਘਾ  
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 15 ਭਈ: 

ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਦ ਸੀਨੀਅਯ ਸਰਾਹਕਾਯ ਰਪਟੀਨੈਂ ਟ ਜਨਯਰ ਸਰੀ ਟੀ.ਸ ਸ਼ਯਜਗੱਰ (ੀਿੀਸਭ) ਨੇ 

ਗਾਯਡੀਅਨ਼ਿ ਆਫ਼ ਗਿਯਨੈਂ ਸ (ਜੀਜੀ਼ਿ) ਦੀ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਜਿੱਚ ਸਯਗਯਭ ਬੂਜਭਕਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ, “ਸਭੂਹ ਸੰਗਠਨ ਭਜੂਦਾ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਰਈ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਆਣੀ ਰਤੀਜਕਰਆ ਸੰਸਥਾ 
ਫਣ ਕ ਸਾਹਭਣ ਆ ਹਨ।”  

ਰਪਟੀਨੈਂ ਟ ਜਨਯਰ (ਸਿਾ-ਭੁਕਤ), ਜਜਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਜੀ਼ਿ ਰਗਯਾਭ ਦਾ ਜਨਯੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਨਯੰਤਯ ਯਾਜ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯ 

ਯਹ ਹਨ ਅਤ ਆਣ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰਜਯਤ ਕਯ ਯਹ ਹਨ, ਨੇ ਸੱੁ਼ਕਯਿਾਯ ਨੰੂ ਭਹਾਰੀ ਦਾ ਦਯਾ ਕੀਤਾ।  
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਭਯਣ, ਜਡਊਟੀ ਰਤੀ ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਅਤ ਕਾਡਯਾਂ ਦਾ ਯਸਯ ਜਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਿਯਦੀ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਹਣ 

'ਤ ਿੀ ਫਜਣਆ ਯਜਹੰਦਾ ਹ ਅਤ ਜ ਇਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਬਦਾਇਕ ਹੰੁਦਾ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜੀ..ਜੀ਼ਿ ਿੱਖ ਿੱਖ ਜਡਊਟੀਆਂ ਸੰਬਾਰ ਯਹ ਹਨ। 

ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ, ਰਿਾਸੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਦ ਰਫੰਧਨ, ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਯਿਖਣਾਂ ਅਤ ਡਾਟਾ-ਭਜੰਗ, ਼ਿਯੂਯੀ ਸਿਾਿਾਂ 'ਤ ਣ ਿਾਰ  
ਰਬਾਿ ਦੀ ਜਯਯਟ ਕਯਨ, ਰਾਕਡਾਉਨ ਦ ਸੁ਼ਯੂਆਤੀ ਸਭੇਂ ਜਿਚ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ੰਿਭਿਾਯੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂੀ ਗਈ 

ਹ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਸਭਯਜਤ ਕਡਯ ਨੇ ਕਈ ਥਾਿਾਂ 'ਤ ਖਾਸ ਕਯਕ ੇਂਡੂ ਫੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਭਾਜਕ ਦੂਯੀ ਦ ਜਨਮਭਾਂ ਨੰੂ ਰਾਗੂ 

ਕੀਤਾ ਹ। ਕਣਕ ਦੀ ਅਜਤ ਭਹੱਤਿੂਯਣ ਪਸਰ ਦੀ ਢੱੁਕਿੀਂ ਭਾਯਕੀਜਟੰਗ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਜਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਿਾ ਸਬ 

ਤੋਂ ਉੱਚ ੱਧਯ ਦੀ ਯਹੀ ਹ। ਜਸਯਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ ਜਿੱਚ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਣਾਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦ 
ਕੁਦਯਤੀ ਪਜੀ ਯੁਝਾਨ ਨਾਰ ਜਨਆਂ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਯ ਆਜਡਟ ਕੀਤ ਹਨ, ਜਜਸ ਨਾਰ 



ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਭਰੀ ਹ। ਇਸ ਦ ਨਾਰ, ਉਹ ਕਜਿਡ-19 ਦ ਪਰਣ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 

ਫਾਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯ ਯਹ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਰਪਟੀਨੈਂ ਟ ਜਨਯਰ ਸਰੀ ਟੀਸ ਸ਼ਯਜਗੱਰ ਦ ਨਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦ ਸਡੀ ਸਰੀ ਕਯਨਿੀਯ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਡਟੀ 
ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨਾਰ ਭੁਰਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਹਯਨਾਂ ਖਤਯਾਂ ਫਾਯ ਪੀਡਫਕ ਭੰਜਗਆ ਜਜਥ 
ਜੀ..ਜੀ਼ਿ ਦੀਆਂ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ਜਕਉਂਜਕ ਭੰਡੀ ਦ ਕੰਭ ਭੁਕੰਭਰ ਹਣ ਦ ਨੇੜ ਹਨ। 

-- 

I/24938/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਸਾਯ ਉਦਮਗ / ਉਦਮਜਗਕ ਅਦਾਜਯਆਂ ਨੰੂ ਯੈਂਜ ਼ਿਨ ਰਈ ਕੇਂਦਯੀ ਗਰਜਹ ਭੰਤਯਾਰ  ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ 

ਸ਼ਜਹਯੀ ਅਤ ਜਦਹਾਤੀ ਦਿਾਂ ਖਤਯਾਂ ਜਿੱਚ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ  

ਫੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰਣ-ਦਣ ਦਾ ਸਭਾਂ ਸਿਯ 9 ਿਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 5 ਿਜ ਤੱਕ / ਸਫੰਧਤ ਫੈਂਕ ਦ ਜਨਮਭਤ ਘੰਜਟਆਂ ਦ 

ਜਿਚਕਾਯ  

਼ਿਯੂਯੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਿਚਣ ਿਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤ ਰਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਿਗਾ ੜਾਅਿਾਯ ਯਟਸ਼ਨ 

ਸ..ੈੱਸ. ਨਗਯ, 15 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਸਟਯਟ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀ.ਆਯ.ੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ਅਧੀਨ ਰਾਤ ਆਣ 

ਅਜਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਜਦਆਂ ਕਯਜਪਊ ਜਿੱਚ ਜਹਰਾਂ ਤੋਂ ਭਜੂਦ ਜਢੱਰਾਂ ਦ ਨਾਰ ਹਯ ਜਢੱਰ ਦਣ ਦ ਆਦਸ਼ ਜਦੱਤ ਹਨ 

ਅਤ ਇਹ ਆਦਸ਼ ਜਛਰ  ਹੁਕਭਾਂ ਨੰੂ ਯੱਦ ਕਯ ਦਣਗ। 

ਯਸਟਯੈਂਟ / ਈਟਯੀ, ਘਯਾਂ ਜਿੱਚ ਸੁਯਦਗੀ ਅਤ ਟਕ ਅਿਅ ਦੀਆਂ ਸਿਾਿਾਂ ਹੀ ਦ ਸਕਦ ਹਨ ਤ ਉਹ ਿੀ ਜ਼ਿਰਹਾ 

ਭਜਜਸਟਯਟ ਦੀ ਖਾਸ ਆਜਗਆ ਨਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਇਹ ਭ ਫੰਦ ਯਜਹਣਗ ਅਤ ਉੱਥ ਫਠ ਕ ਖਾਣ ਦੀ 

ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹਿਗੀ ਅਤ ਰਫੰਧਨ ਅਤ ਗਾਹਕ ਦਿਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸ਼ਯਤ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਰਈ ਜ਼ੰਿਭਿਾਯ ਠਜਹਯਾਇਆ 

ਜਾਿਗਾ। ਕੇਂਦਯੀ ਗਰਜਹ ਭੰਤਯਾਰ  (ਭ.ੈੱਚ..) ਦ ਜਨਮਭਾਂ ਅਨੁਸਾਯ “ਯੇਂਜ ਼ਿਨ” ਜਿਚ ਸਯਕਾਯੀ ਅਤ ਜਨੈੱਜੀ 

ਦਿਾਂ ਉਦਮਗਾਂ / ਉਦਮਜਗਕ ਅਦਾਜਯਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਜਹਯੀ ਅਤ ਜਦਹਾਤੀ ਦਿਾਂ ਖਤਯਾਂ ਜਿੱਚ ਖਰਹਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਹਿਗੀ 



ਜਕਉਂਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਿੀ ਉਸ ਼ਿਨ ਜਿੱਚ ੈਂਦਾ ਹ। ਫੈਂਕਾਂ ਜਿਚ ਜਨਤਕ ਰਣ-ਦਣ ਦਾ ਸਭਾਂ ਸਿਯ 9 ਿਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 5 ਿਜ ਤੱਕ 

ਜਾਂ ਸਫੰਧਤ ਫੈਂਕ ਦ ਜਨਮਭਤ ਘੰਜਟਆਂ ਦ ਜਿਚਕਾਯ ਹਿਗਾ। 

ਸ਼ਜਹਯੀ ਖਤਯਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਯ 7 ਿਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 6 ਿਜ ਦ ਜਿਚਕਾਯ ਇੱਕ ੜਾਅਿਾਯ ਯਟਸ਼ਨ ਅਧਾਯ ‘ਤ 

ਖਰਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਯ ੜਾਅਿਾਯ ਯਟਸ਼ਨ ਼ਿਯੂਯੀ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਬਜਨ / ਕਜਯਆਨੇ / ਦੱੁਧ ਅਤ ਦੱੁਧ ਦੀਆਂ 

ਿਸਤਾਂ / ਦਿਾਈ), ਯਸਟਯੈਂਟਾਂ / ਈਟਯੀ਼ਿ (ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਾਰ), ਿਯਕਸ਼ਾਾਂ ਜਜਿੇਂ ਜਕ ਿਾਹਨਾਂ, ਸ਼ਯਾਫ ਦ ਠੇਜਕਆਂ ਅਤ 

ਜਿਸ਼ਸ਼ ਤਯ 'ਤ ਛਟ ਰਾਤ ਿਾਜਰਆਂ 'ਤ ਰਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਿਗੀ। 

ਸਾਯੀਆਂ ਹਯ ਾਫੰਦੀਆਂ ਜ ਜਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਗੂ ਹਨ ਅਤ ਜਾਯੀ ਯਜਹਣਗੀਆਂ ਅਤ ਸਾਯ ਸਫੰਜਧਤਾਂ ਿੱਰੋਂ  ਗਰਜਹ 

ਭੰਤਯਾਰ  / ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਜਭਆਯੀ ਕਾਯਜ ਰਜਕਜਯਆ ਅਤ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। 

ਕਈ ਿੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ‘ਤ ਆਪਤ ਰਫੰਧਨ ਕਟ, 2005 ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਦੰਡਾਿਰੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਸਫੰਧਤ ਧਾਯਾਿਾਂ 

ਤਜਹਤ ਅਯਾਜਧਕ ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। 

  

-- 

I/25037/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਮੂੀ ਦ ਹਯਦਈ ਅਤ ਜਫਹਾਯ ਦ ਫਜਤਆ ਦ 2720 ਰਿਾਸੀ ਿਾਸ ਘਯ ਰਈ ਯਿਾਨਾ 
ਸਿਯ ਦੀ ਯਰਗੱਡੀ ਜਿਚ 1392 ਰਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਹਯਦਈ ਰ  ਬਜਜਆ, ਸ਼ਾਭ ਦੀ ਯਰ ਗੱਡੀ ਜਿਚ 1328 ਰਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ੱਛਭੀ ਚੰਾਯਣ ਦ ਫਜਤਆ ਰਈ ਬਜਜਆ 

ਸਯਜਹੰਦ ਤੋਂ ਭੱਧ ਰਦਸ਼ ਦ ਕਟਨੀ ਰਈ 734 ਰਿਾਸੀ ਕਾਭ ਯਰਗੱਡੀ ਜਿਚ ਹ ਸਿਾਯ  

ਸ..ੈੱਸ. ਨਗਯ, 15 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਰਿਾਸੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਆਣ ਗਰਜਹ ਯਾਜਾਂ ਜਿੱਚ ਿਾਸ ਬਜਣ ਦੀ ਿਚਨਫੱਧਤਾ ਦ ਜਹੱਸ ਿਜੋਂ, 
ਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਭੁਹਾਰੀ ਯਰਿ ਸਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤਯ ਰਦਸ਼ ਦ ਹਯਦਈ ਰਈ ਅਤ ਜਫਹਾਯ ਦ ੱਛਭੀ ਚੰਾਯਣ ਦ 
ਫਜਤਆ ਸਟਸ਼ਨ ਰਈ ਯਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਯਦਈ ਰਈ ਯਰਗੱਡੀ ਸਿਯ 10 ਿਜ ਯਿਾਨਾ ਹਈ, ਜਜਸ ਜਿੱਚ ਭੁਹਾਰੀ, ਯੜ 

ਅਤ ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜਸੰਘ ਨਗਯ ਤੋਂ 1392 ਰਿਾਸੀ ਭ਼ਿਦੂਯ ਸਿਾਯ ਸਨ। 



ਯਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ 'ਤ ਿਾਸ ਜਾਣ ਿਾਜਰਆਂ ਦ ਜਚਹਜਯਆਂ 'ਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਜਹਯ ਫਣੀ ਹਈ ਸੀ ਅਤ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਾਣੀ, ਜਫਸਕੁਟ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਉਣ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਘਯ ਿਾਸੀ ਦੀ 
ਜਿਸਥਾਯੂਯਿਕ ਜਤਆਯੀ ਕਯਨ 'ਤ ਤਜਹ ਜਦਰੋਂ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਦਯਾਨ, ਭੱਧ ਰਦਸ਼ ਦ 734 ਰਿਾਸੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਯਜਹੰਦ ਬਜਜਆ ਜਜੱਥੋਂ ਉਹ ਗਿਾਰੀਅਯ ਅਤ 
ਫੀਨਾ ਜਿਖ ਠਜਹਯਾਅ ਨਾਰ ਕਟਨੀ ਰਈ ਯਰ ਗੱਡੀ ਜਿੱਚ ਸਿਾਯ ਹ। 

 

 
-- 

I/25064/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਇਜਭਊਨੋ ਫੂਸਟਯ ਆਮੁਯਿਜਦਕ ਦਿਾਈ ਦੀ ਭੁਪਤ ਪੰਡ ਦੀ ਭੁਜਹੰਭ ਜਾਯੀ  
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਆਮੁਯਿਦ ਜਿਬਾਗ ਦ ਉੱਤਭ ਉਯਾਰ  ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ  
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 15 ਭਈ: 

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜਿਬਾਗਾਂ ਦ ਪਯੰਟਰਾਈਨ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਇਜਭਊਨੋ ਫੂਸਟਯ ਆਮੂਯਿਜਦਕ ਦਿਾਈ ਦੀ ਭੁਪਤ ਿੰਡ ਦੀ 
ਭੁਜਹੰਭ ਅੱਜ ਆਮੁਯਿਦ ਜਿਬਾਗ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਜਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਸਰੀ ਮਸ਼ਾਰ ਸ਼ਯਭਾ ਨੰੂ ੂਯਾ ਕਟ ਸੌਂਜਦਆਂ 

ਜਾਯੀ ਯੱਖੀ। 

ਸਹਾਇਕ ਕਜਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਨੇ ਇਸ ਉੱਦਭ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਡੀ.ਸੀ. ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਦੀ 
ਅਗਿਾਈ ਹਠ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਦ ਹਯ ੜਾਅ ਨੰੂ ੂਯਾ ਕਯ ਜਯਹਾ ਹ ਜਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ 

ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਸਭੇਂ ਜਿਚ ਜਫਹਤਯ ਜਸਹਤ ਸਹੂਰਤਾਂ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਦਾ 
ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਭੁਕਾਫਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ। 

ਇਸ ਟੀਭ ਜਿਚ ਸ਼ਾਜਭਰ ਜਸਖਰਾਈ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਨੋਡਰ ਅਫ਼ਸਯ ਡਾ. ਜਕਰਜਤਕਾ ਬਨੋਟ, ਕਆਯਡੀਨੇਟਯ ਡਾ. ਆਜਸ਼ਭਾ 
ਸ਼ਯਭਾ, ਡਾ. ਹਯਦੀ ਜਸੰਘ ਅਤ ਡਾ. ਗੁਯਰੀਤ ਸਭਾ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਆਸ਼ਾ ਿਯਕਯਾਂ, .ਨ.ਭ਼ਿ, ਸਯੰਚਾਂ ਅਤ 
ੰਚਾਂ, ੁਜਰਸ, ਰਾਈਿਟ ਆਮੂਸ਼ ਰਕਟੀਸ਼ਨਯ, ਿਾਰੰਟੀਅਯ ਨੰੂ ਆਨਰਾਈਨ ਜਸਖਰਾਈ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਤਾਂ ਜ ਇਹ 

ਦਿਾਈ ਸਭਾਜ ਦ ਸਾਯ ਿਯਗਾਂ ਤੱਕ ਹੰੁਚ ਸਕ। 

 

 
--  

 


