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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
DM permits new set of activities in view of Lockdown 4.0 
 
S. A. S. Nagar, May 18: 
 
The District Magistrate, Mr. Girish Dayalan in exercise of powers conferred under section 144 of 
Cr.PC has permitted new set of activities in view of the lockdown 4.0. 
 
The schools, colleges and other educational institutions and coaching institutes shall remain closed 
but online distance learning shall continue to be permitted and shall be encouraged. Hotels, 
Restaurants (dine in), and other hospitality services, other than those used by the State Government 
for housing health, police, government officials, healthcare workers, stranded persons including 
tourists and for quarantine etc.,  shall remain closed. All cinema halls, shopping malls, shopping 
complexes, gymnasiums, swimming pools, entertainment parks, theatres, bars, auditoriums, 
assembly halls and similar places shall also remain closed. Similarly, all social, political, sports, 
cultural, religious functions and similar gatherings shall be prohibited and all religious places and 
places of worship shall remain closed for public. Religious congregations are strictly prohibited.  
 
The night curfew would be in place between 7 pm to 7 am and the movement of individuals for all 
the non essential activities shall remain strictly prohibited. The movement would be allowed between 
7 am to 7 pm without passes without passes for permitted activities like shopping, going to office and 
work place. Non essential travel shall be avoided. Also, the persons above 65 years of age, persons 
with co-morbidity, pregnant women, and children below 10 years of age shall stay at home except 
for essential requirements and health purposes.  
 
The all types of goods/cargo carriers shall be allowed 24x7 including empty trucks and the 
movement of medical professionals, nurses, para medical staff, sanitation staff, ambulances and 
others on essential/emergency duty/covid-19 duty including police, magistrates, fire, electricity etc. 
Shall be allowed 24x7. The 4 wheelers, 2 wheelers, taxis, cab aggregators, bicycles, rickshaws, and 
auto rickshaws shall be allowed between 7 am to 7 pm but on the condition that the 4/3 wheelers 
would have a maximum capacity of 2 persons plus driver and the Two wheelers should be without a 
pillion rider. The car pooling/sharing by the taxi/cab aggregator shall not be allowed and compliance 
with the SoP of the State Transport Department would be a must.  
 
The shops shall remain open from 7 am - 6 pm but this shall not apply to shopping malls, shopping 
complexes. All shops in the rural areas shall open and also all those in the urban areas but on a 
staggered rotational basis (odd/even) so that 50 percent shops are open on any day. The 
restaurants and eateries can open but only for home delivery and take away but no dine in. Both 
management and customer shall be held responsible for violation. Shops offering services such as 
saloons, barber shops, spas etc. Shall be allowed to open subject to compliance of SoP issued by 
the State Health Department. The services provided by the self employed persons such as 
electricians, plumbers, IT repairs shall be allowed.  
 
The shops dealing in essential goods such as food, groceries, milk, medicines, restaurants/eateries 
for home delivery and take away, liquor vends and workshops/service centres for automobiles shall 
be exempted from staggered rotation. 
 
Besides, E-commerce shall be permitted for all goods, industries and industrial establishments of all 
categories are allowed to operate in both the rural and urban areas along with all construction 



activities, agricultural, horticultural, animal husbandry and veterinary services are also allowed 
without any restrictions. The sports complexes and stadiums are allowed to open without spectators 
but subject to compliance of Standard Operating Procedures (SoP)/directions of the State Sports 
Department.  
 
The Government and Private offices are allowed to open without any separate permission but in 
order to avoid crowding, 50 percent staff shall be called at any given time. This would not apply to 
Central and State Government offices dealing with emergency/essential/covid19 duties. The offices 
shall adhere to social distancing for all activities. Work from home shall be encouraged by all the 
heads of the offices.  
 
The social distancing of minimum 6 feet distance and wearing of the masks by all persons in the 
public places shall be mandatory including the work places. 
 
These orders would not apply to containment areas.  
 
Any violations shall invite criminal proceedings under the relevant provisions of the Disaster 
Management Act, 2005 and the Indian Penal Code, 1860. 

 
-- 

I/25502/2020 
 
District Public Relations Office, S.A.S. Nagar 
 
500 students from Ladakh sent via 20 buses to their homes 
 
S.A.S. Nagar, May 18: 
 
Continuing the initiative to send students of various states stranded in the district to their home 
states, the District Administration on late Sunday evening, sent back 500 students from Ladakh to 
their homes. 
 
The students were sent via 20 buses to Jammu from where they would be taken to their homes in 
Ladakh. Before their departure from the collection point at Nayagaon, all the students were 
thoroughly screened. They were also provided with food and water by the District Administration. 
The students expressed heartfelt gratitude to the District Administration for making all out efforts in 
sending them back to their homes. 
-- 
I/25578/2020 
 
 
 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
Banks may operate during normal working hours without restrictions, DM Girish Dayalan  
 
Gatherings at marriage & funeral shall not exceed 20 
 
S. A. S. Nagar, May 18: 
 



The District Magistrate Mr. Girish Dayalan in exercise of powers conferred under section 144 of 
Cr.PC today ordered that the gatherings at the marriage and funerals shall not exceed 20. Specific 
permission for the same may be obtained from the SDM concerned.  
 
The banks may operate during their normal working hours without any restrictions with full staff, if so 
required, so as to facilitate increased public dealing.  
 
The officers/employees assigned specific COVID-19 related duties by DM office, shall continue to 
work on their respective duties and shall not be recalled until further orders. The heads of office in 
the district shall ensure compliance of the same and exempt such employees from internal roster. 
 
All shall strictly adhere to the night curfew of 7 pm-7 am when movement is prohibited except for 
essential movement.  
 
Any violations shall invite criminal proceedings under the relevant provisions of the Disaster 
Management Act, 2005 and the Indian Penal Code, 1860. 
 
-- 

I/25655/2020 
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7 sewa kendras to resume services in the district-DC Girish Dayalan 

 

  

 

Only the 153 services listed by the Punjab Government in the phase - 1 to be provided• 

 

  

 

People can avail services only with the appointment taken from cova app dgrpg.punjab.gov.in 

 

  

 

S. A. S. Nagar, May 18: 

 

  

 

The Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan today accorded permission for the resumption of 

services by the 7 Sewa Kendras in the district with immediate effect.   

 

  

 

The Sewa Kendras at DC office complex, Primary Health Center Phase 3B1, SDM office 

Kharar, Sunny Enclave, Lalru, Sports Complex Lohgarh and Majri would resume the services. 

http://dgrpg.punjab.gov.in/


The timings would be from 9 am till 5 pm. This would include availing of services without 

appointment from 9 am to 1 pm and from 1 pm to 5 pm, the people would be able to avail 

services only with the appointment taken from cova app dgrpg.punjab.giv.in. 

 

  

 

Only the 153 services listed by the Punjab Government in the phase - 1 would be provided by the 

Sewa Kendras. Furthermore, at type-1 Sewa Kendras there would be 5 operators, at type -2 there 

would be 3 while 2 operators would be deputed at type - 3 Sewa Kendras.  

 

  

 

The directions of the Health Department must be followed and a policeman be deputed at each 

Sewa Kendra. 

 
-- 

I/25706/2020 

 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
  
• *Mohali to observe strict vigil to check sale of illicit liquor- Girish Dayalan* 
• *24x7 manning of the entry points, distilleries and bottling plants*  
• *Additional  force sought from the Police Department* 
   
S. A. S. Nagar, May 18: 
  
A strict vigil would be maintained in the district to check the sale of illicit liquor/bootlegging. 24x7 
manning of all the entry points shall be done by a joint team of Police and Excise, informed Girish 
Dayalan , Deputy Commissioner SAS Nagar. 
He said that Mohali has a unique position being part of the Tri-City and bordering the UT of 
Chandigarh and State of Haryana. Further, as liquor is comparatively cheaper in these States, post 
relaxation in curfew/lock-down, there is a possibility of bringing in liquor from these places. So, 
surveillance of all the entry points is mandatory as they are not only an entry into Mohali but a 
gateway into the State of Punjab. 
  
Formal orders for the same have been issued and additional requirement of force has been 
communicated to the Director General of Police. 
  
Also, the field teams headed by the Excise Inspectors, Halqa Patwaris and Panchayat Secretaries 
would survey old buildings, marriage palaces, rice sellers, road side dhabas, godowns, cold storages 
and slums where there is likelihood of storage of illicit liquor.  
  
The Lambardars shall also be responsible for reporting storage and movement of illicit liquor within 
and to/from their respective villages. The district head GOG would ensure strict vigil on the same in 
their areas.  
  
Further, to check the pilferage, the distilleries and the bottling plants shall be jointly manned by a 
team of police and excise. Strict watch would also be kept on outward movement of trucks and 
ensure that they carry the required documents such as bills, bilty and e-waybill.  
---------- 

I/25713/2020 

http://dgrpg.punjab.giv.in/


 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
Another train chugs off Mohali Railway Station, carries 1208 migrants to Gorakhpur in UP  
 
S. A. S. Nagar, May 18: 
 
The Mohali Railway Station today saw another train carrying migrant workers back to their home 
State Uttar Pradesh. The today's train left for Gorakhpur carrying 1208 migrant workers.  
 
The District Administration apart from according them a warm send off and providing packed food, 
water and biscuits made sure that they were thoroughly screened and followed the social distancing 
guidelines. 
 
As a token of gratitude towards the continuous efforts of the District Administration, the migrants 
cheered loudly and clapped thunderously as the train left the railway station.  
 

-- 

I/25729/2020 
 
 
 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
No let up in sampling despite speeding towards recovery, DC Girish Dayalan 
 
101 samples taken  
 
Two patients discharged from Civil Hospital Ludhiana  
 
 
S. A. S. Nagar, May 18: 
 
"There would be no let up in the sampling process even as the district is fastly moving towards 
normalcy." This was stated here today by the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan.  
 
He also said that out of the four active cases, two patients, a male from Lalru and a female from 
Gharuan, were discharged today from the Civil Hospital, Ludhiana. Now, there are only two active 
cases left.  
 
Furthermore, today a total of 101 samples were taken and including the 3 previously pending 
reports, total 104 results are awaited as of now. 
 

-- 

I/25490/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਡੀਭ ਨੇ ਰਾਕਡਾਊਨ 4.0 ਦ ਭੱਦਨ਼ਿਯ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਫੰਧੀ ਰਵਾਨਗੀ ਜਦੱਤੀ  
   ਨਗਯ, 18 ਭਈ: 



ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਿਟਯਟ, ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ੀ.ਆਯ.ੀ.ੀ ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ਅਧੀਨ ਰਾਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ 
ਕਯਜਦਆਂ ਤਾਰਾਫੰਦੀ 4.0 ਨੰੂ ਵਖਜਦਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਫੰਧੀ ਰਵਾਨਗੀ ਜਦੱਤੀ ਸ।  
ਕੂਰ, ਕਾਰਿ ਅਤ ਸਯ ਜਵਜਦਅਕ ੰਥਾਵਾਂ ਅਤ ਕਜ ੰਗ ੰਥਾਵਾਂ ਫੰਦ ਯਜਸਣਗੀਆਂ ਯ ਜਡਟੈਂ ਰਯਜਨੰਗ ਦੀ 
ਆਜਗਆ ਿਾਯੀ ਯਸਗੀ ਅਤ ਇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵਗਾ। ਯਾਿ ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਸਤ, ੁਜਰ, ਯਕਾਯੀ 
ਅਜਧਕਾਯੀ, ਜਸਤ ੰਬਾਰ ਕਯਭ ਾਯੀ, ਰਾਨੀਆਂ ਭਤ ਪ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਆਜਦ ਰਈ ਵਯਤੀਆਂ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਸਟਰ, ਯਟਯੈਂਟ (ਫਠ ਕ ਖਾਣਾ) ਅਤ ਸਯ ਯਾਸੁਣ ਾਯੀ ਵਾਵਾਂ ਫੰਦ ਯਜਸਣਗੀਆਂ। ਾਯ 
ਜਨੇਭਾ ਘਯ, ਸ਼ਾਜੰਗ ਭਾਰ, ਸ਼ਾਜੰਗ ਕੰਰਕ, ਜਿਭਨੇ਼ਿੀਅਭ, ਵੀਜਭੰਗ ੂਰ, ਭਨੋਯੰਿਨ ਾਯਕ, ਥੀਟਯ, ਫਾਯ, 

ਆਡੀਟਯੀਅਭ, ਅੈਂਫਰੀ ਸਾਰ ਅਤ ਇਕੱਠ ਵਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਫੰਦ ਯਜਸਣਗੀਆਂ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਾਯ ਭਾਜਿਕ, 

ਯਾਿਨੀਜਤਕ, ਖਡਾਂ, ਜਬਆ ਾਯਕ, ਧਾਯਜਭਕ ਕਾਯਿਾਂ ਅਤ ਭਾਨ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤ ਾਫੰਦੀ ਸਵਗੀ ਅਤ ਾਯ ਧਾਯਜਭਕ 

ਥਾਨ ਅਤ ੂਿਾ ਥਾਨ ਿਨਤਾ ਰਈ ਫੰਦ ਯਜਸਣਗ। ਧਾਯਜਭਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤ ਖਤੀ ਨਾਰ ਭਨਾਸੀ ਸ। 

ਯਾਤ ਦਾ ਕਯਜਪਊ ਸ਼ਾਭ 7 ਵਿ ਤੋਂ ਵਯ 7 ਵਿ ਦ ਜਵ ਕਾਯ ਯਸਗਾ ਅਤ ਾਯੀਆਂ ਗਯ ਼ਿਯੂਯੀ ਕੰਭਾਂ ਰਈ ਜਵਅਕਤੀਆਂ 

ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਵਯਜਿਤ ਯਸਗੀ। ਭਨਿੂਯਸ਼ੁਦਾ ਕੰਭਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਯੀਦਦਾਯੀ, ਦਪਤਯ ਿਾਣ ਅਤ ਕੰਭ ਕਯਨ 

ਵਾਰੀ ਿਗਹਾ ਰਈ ਜਫਨਾਂ ਾ ਦ ਵਯ 7 ਵਿ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7 ਵਿ ਦ ਜਵ ਕਾਯ ਆਵਾਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਗੀ। ਗਯ ਼ਿਯੂਯੀ 
ਮਾਤਯਾ ਤੋਂ ਯਸ਼ਿ ਕੀਤਾ ਿਾਵਗਾ। ਨਾਰ ਸੀ, 65 ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਯ ਦ ਜਵਅਕਤੀ, ਜਸ ਯਗ ਵਾਰ  ਜਵਅਕਤੀ, 
ਗਯਬਵਤੀ ਭਜਸਰਾਵਾਂ  ਅਤ 10 ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਭਯ ਦ ਫੱ  ਼ਿਯੂਯਤਾਂ ਅਤ ਜਸਤ ਫੰਧੀ ੱਖ ਨੰੂ ਭੱੁਖ ਯੱਖ ਕ ਘਯ 

ਜਵੱ  ਯਜਸਣਗ। 

ਖਾਰੀ ਟਯੱਕਾਂ ਅਤ ਭਡੀਕਰ ਸ਼ਵਯਾਂ, ਨਯਾਂ, ਯਾ ਭਡੀਕਰ ਟਾਪ, ਨੀਟਸ਼ਨ ਟਾਪ, ਫੂਂਰੈਂਾਂ ਅਤ ਸਯਾਂ ਦੀ 
ਆਵਾਿਾਈ / ਭਯਿੈਂੀ ਜਡਊਟੀ / ਕਜਵਡ -19 ਜਡਊਟੀ ਭਤ ੁਜਰ, ਭਜਿਟਰਟ਼ਿ ਭਤ ਸਯ ਜਕਭ ਦ ਭਾਰ / 

ਕਾਯਗ ਕਯੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਜਦਨ-ਯਾਤ ਦੀ ਆਜਗਆ ਸਵਗੀ। 4 ਸੀਆ ਵਾਸਨ, 2 ਸੀਆ ਵਾਸਨ, ਟਕੀ, ਕਫ 

ਗਜਯਗਟਯ, ਾਈਕਰ, ਜਯਕਸ਼ਾ ਅਤ ਆਟ ਜਯਕਸ਼ਾ ਨੰੂ ਵਯ 7 ਵਿ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7 ਵਿ ਤੱਕ ਦੀ ਆਜਗਆ ਸਵਗੀ ਯ 

ਸ਼ਯਤ ਇਸ ਸ ਜਕ 4/3 ਸੀਆ ਵਾਸਨ ਜਵ  ਡਯਾਈਵਯ ਦ ਨਾਰ ਦ ਵਾਯ ਅਤ ਦ ਸੀਆ ਵਾਸਨ ‘ਤ ਇਕ ਵਾਯ 

ਸਣ। ਟਕੀ / ਕਫ ਜਗਰਗਟਯ ਦੁਆਯਾ ਕਾਯ ੂਰ ਕਯਨ / ਾਂਝ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ ਅਤ ਯਾਿ ਟਰਾਂਯਟ 

ਜਵਬਾਗ ਦ ਟੈਂਡਯਡ ਆਯਜਟੰਗ ਰੀ਼ਿਯ(ੀ) ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਰਾ਼ਿਭੀ ਸਵਗੀ। 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਯ 7 ਵਿ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 6 ਵਿ ਤੱਕ ਖੱੁਰੀਆਂ ਯਜਸਣਗੀਆਂ ਯ ਇਸ ਗੱਰ ਸ਼ਾਜੰਗ ਭਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਜੰਗ ਕੰਰਕਾਂ ਤ 
ਰਾਗੂ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ। ੇਂਡੂ ਖਤਯਾਂ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੱੁਰਹਣਗੀਆਂ ਅਤ ਾਯ ਸ਼ਜਸਯੀ ਖਤਯਾਂ ਜਵੱ , ੜਾਅਵਾਯ 

ਯਟਸ਼ਨ ਅਧਾਯ (ਡ / ਈਵਨ) ਦ ਜਸਾਫ ਨਾਰ ਖੱੁਰਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਕ ਇਕ ਜਦਨ ਜਵ  50 ਪੀਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੱੁਰੀਆਂ 

ਸਣ। ਯਟਯੈਂਟ ਅਤ ਖਾਣ ੀਣ ਵਾਰ  ਜਯਪ ਘਯਰ ੂਜਡਜਰਵਯੀ ਰਈ ਖੱੁਰਹ ਕਦ ਸਨ ਅਤ ਖਾਣਾ ਰ  ਕਦ ਸਨ ਯ 

ਉਥ ਫਠ ਕ ਖਾਣਾ ਨਸੀਂ ਖਾ ਕਦ। ਰਫੰਧਨ ਅਤ ਗਾਸਕ ਦਵਾਂ ਨੰੂ ਉਰੰਘਣਾ ਰਈ ਜ਼ੰਿਭਵਾਯ ਠਜਸਯਾਇਆ ਿਾਵਗਾ। 
ਰੂਨ, ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਾ ਆਜਦ ਵਾਵਾਂ ਦਣ ਵਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਿ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਦੁਆਯਾ ਿਾਯੀ ਕੀਤੀ 



ਗਈ ..ੀ. ਦੀ ਾਰਣਾ ਅਧੀਨ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਿਾਗੀ। ਵ ਯੁ਼ਿਗਾਯ ਵਾਰ  ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਯਾ 
ਜਦੱਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਰਕਟਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਰੰਫਯ, ਆਈ ਟੀ ਭੁਯੰਭਤ ਦੀ ਆਜਗਆ ਸਵਗੀ। 

ਘਯਾਂ ਦੀ ੁਯਦਗੀ ਰਈ ਖਾਣ-ੀਣ ਦੀਆਂ  ੀ਼ਿਾਂ, ਦੱੁਧ, ਦਵਾਈਆਂ, ਯਟਯੈਂਟ / ਖਾਣ-ੀਣ ਵਯਗੀਆਂ ਼ਿਯੂਯੀ  ੀ਼ਿਾਂ 
ਜਵ  ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ਯਾਫ ਦ ਠੇਜਕਆਂ ਅਤ ਆਟਭਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਵਯਕਸ਼ਾਾਂ / ਵਾ ਕੇਂਦਯਾਂ ਨੰੂ 

ੜਾਅਵਾਯ ਯਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛਟ ਜਦੱਤੀ ਿਾਗੀ। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਾਯੀਆਂ ਵਤੂਆਂ, ਉਦਮਗਾਂ ਅਤ ਉਦਮਜਗਕ ਅਦਾਜਯਆਂ ਨੰੂ ਾਯੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਰਈ ਈ-ਕਾਭਯ ਨੰੂ 

ਜਦਸਾਤੀ ਅਤ ਸ਼ਜਸਯੀ ਦਵਾਂ ਖਤਯਾਂ ਜਵ  ਕੰਭ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਉਾਯੀ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ, 

ਖਤੀਫਾੜੀ, ਫਾਗਫਾਨੀ, ਸੂ਼ ਾਰਣ ਅਤ ਵਟਯਨਯੀ ਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜਫਨਾਂ ਜਕ ਾਫੰਦੀਆਂ ਦ ਆਜਗਆ ਸ। ਖਡ 

ਕੰਰਕਾਂ ਅਤ ਟਡੀਅਭਾਂ ਨੰੂ ਯਾਿ ਖਡ ਜਵਬਾਗ ਦ   ੀ / ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜਫਨਾਂ ਦਯਸ਼ਕਾਂ ਦ 
ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਸ।  
ਯਕਾਯੀ ਅਤ ਜਨਿੀ ਦਪਤਯਾਂ ਨੰੂ ਜਫਨਾਂ ਜਕ ਵੱਖਯੀ ਆਜਗਆ ਦ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਸ ਯ ਬੀੜ-ਬਾੜ ਤੋਂ ਫ ਣ 

ਰਈ, ਜਕ ਵੀ ਭੇਂ 50 ਰਤੀਸ਼ਤ ਟਾਪ ਨੰੂ ਫੁਰਾਇਆ ਿਾਣਾ  ਾਸੀਦਾ ਸ। ਇਸ ਕੇਂਦਯ ਅਤ ਯਾਿ ਯਕਾਯ ਦਪਤਯਾਂ ਤ 
ਰਾਗੂ ਨਸੀਂ ਸਗਾ ਿ ਭਯਿੈਂੀ / ਼ਿਯੂਯੀ / ਕਜਵਡ 19 ਜਡਊਟੀਆਂ ਕਯਦ ਸਨ। ਦਪਤਯ ਾਯੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਰਈ 

ਭਾਿਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣ ਕਯਨਗ। ਾਯ ਦਪਤਯਾਂ ਦ ਭੱੁਖੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਘਯ ਤੋਂ ਕੰਭ ਕਯਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ 
ਿਾਵਗਾ। 

ਕੰਭ ਦ ਥਾਨਾਂ ਭਤ ਿਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤ ਾਯ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਭਾਜਿਕ ਦੂਯੀ ਰਈ ਘੱਟ ਘੱਟ 6 ਪੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਯੀ 
ਅਤ ਭਾਕ ਜਸਨਣਾ ਰਾ਼ਿਭੀ ਸਵਗਾ। 

ਇਸ ਸੁਕਭ ਕੰਟਨਭੈਂਟ ਖਤਯਾਂ 'ਤ ਰਾਗੂ ਨਸੀਂ ਸਣਗ। 

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

 

 

 
-- 

I/25502/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਰੱਦਾਖ ਦ 500 ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ 20 ਫੱਾਂ ਯਾਸੀਂ ਆਣ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਬਜਿਆ 

..ੱ. ਨਗਯ, 18 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹ ਜਵੱ  ਪ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯਾਿਾਂ ਦ ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਗਰਜਸ ਯਾਿਾਂ ਜਵੱ  ਬਿਣ ਦੀ ਜਸਰਕਦਭ ਨੰੂ ਿਾਯੀ ਯੱਖਜਦਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤਵਾਯ ਦਯ ਸ਼ਾਭ ਨੰੂ ਰੱਦਾਖ ਦ 500 ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾ ਆਣ ਘਯ ਬਜਿਆ। 



ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ 20 ਫੱਾਂ ਯਾਸੀਂ ਿੰਭੂ ਬਜਿਆ ਜਗਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦਾਖ ਜਵਖ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਘਯਾਂ ਜਰਿਾਇਆ ਿਾਵਗਾ। ਨਮਾਗਾਓਂ ਜਵਖ 
ਕੁਰਕਸ਼ਨ ੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਿਾਣ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ, ਾਯ ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ  ੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਿਾਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਖਾਣ-ੀਣ ਦੀਆਂ  ੀ਼ਿਾਂ ਵੀ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਵਾ ਬਿਣ 

ਰਈ ਸਯ ੰਬਵ ਮਤਨ ਕਯਨ ਰਈ ਤਜਸ ਜਦਰੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
 

-- 

I/25578/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, .. ਨਗਯ 

ਫੈਂਕ ਜਫਨਾਂ ਯੁਕਾਵਟਾਂ ਕੰਭ ਕਯਨ ਦ ਆਭ ਘੰਜਟਆਂ ਦਯਾਨ ਕੰਭ ਕਯ ਕਦ ਸਨ, ਡੀਭ ਜਗਯੀਸ਼ ਦਮਾਰਨ 

ਜਵਆਸ ਅਤ ੰਕਾਯ ਭੇਂ ਇਕੱਠ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸੀਂ ਸਣਾ  ਾਸੀਦਾ 
   ਨਗਯ, 18 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਿਟਯਟ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅੱਿ ੀ.ਆਯ.ੀ.ੀ ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ਅਧੀਨ ਜਦੱਤ ਅਜਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਜਦਆਂ ਸੁਕਭ 

ਜਦੱਤਾ ਸ ਜਕ ਜਵਆਸ ਅਤ ੰਕਾਯ ਭੇਂ ਇਕੱਠ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸੀਂ ਸਣਾ  ਾਸੀਦਾ। ਫੰਧਤ ਡੀਭ ਤੋਂ ਇ ਰਈ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਆਜਗਆ 

ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਕਦੀ ਸ। 
ਫੈਂਕ ਆਣ ਆਭ ਕੰਭ ਦ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ੂਯ ਟਾਪ ਨਾਰ ਜਫਨਾਂ ਜਕ ਾਫੰਦੀਆਂ ਦ ਕੰਭ ਕਯ ਕਦ ਸਨ, ਿ ਿਯੂਯੀ ਸ ਤਾਂ ਿ ਵੱਧ ਯਸ 
ਿਨਤਕ ਰਣ-ਦਣ ਦੀ ੁਜਵਧਾ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਕ। 
ਡੀਭ ਦਪਤਯ ਦੁਆਯਾ ਜਨਮਜਭਤ ਕਜਵਡ -19 ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਅਜਧਕਾਯੀ / ਕਯਭ ਾਯੀ ਆਣੀਆਂ ਫੰਧਤ ਜਡਊਟੀਆਂ 'ਤ ਕੰਭ ਕਯਦ 
ਯਜਸਣਗ ਅਤ ਅਗਰ ਸੁਕਭਾਂ ਤੱਕ ਕਯਦ ਯਜਸਣਗ। ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਦਪਤਯਾਂ ਦ ਭੱੁਖੀ ਇ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ ਅਤ ਅਜਿਸ 
ਕਯਭ ਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਦਯੂਨੀ ਯਟਯ ਤੋਂ ਛਟ ਦਣਗ।  
਼ਿਯੂਯੀ ਆਵਾਿਾਈ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ਾਯ ਰਕ ਸ਼ਾਭ 7 ਵਿ ਤੋਂ ਵਯ 7 ਵਿ ਤੱਕ ਯਾਤ ਦ ਕਯਜਪਊ ਦੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣ ਕਯਨਗ। 
ਕਈ ਵੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ‘ਤ ਆਪਤਨ ਰਫੰਧਨ ਕਟ, 2005 ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਦੰਡਾਵਰੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਫੰਧਤ ਧਾਯਾਵਾਂ ਤਜਸਤ 

ਅਯਾਜਧਕ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵਗੀ। 
 

-- 

I/25655/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਾ ਜਵ  7 ਵਾ ਕੇਂਦਯ ਵਾਵਾਂ ਭੁੜ ਸੁ਼ਯੂ ਕਯਨਗ-ਡੀ.ੀ. ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ੜਾਅ-1 ਜਵੱ  ੰਿਾਫ ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ੂ ੀਫੱਧ 153 ਵਾਵਾਂ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ  

ਰਕ ਜਯਪ ਕਵਾ  dgrpg.punjab.gov.in ਤੋਂ ਭੁਰਾਕਾਤ ਦਾ ਭਾਂ ਰ  ਕ ੍ਯਾਤ ਕਯ ਕਦ ਸਨ ਵਾਵਾਂ  
   ਨਗਯ, 18 ਭਈ: 

ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅੱਿ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵੱ  7 ਵਾ ਕੇਂਦਯਾਂ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਰਬਾਵ ਨਾਰ ਵਾਵਾਂ ਭੁੜ ਤੋਂ 
 ਾਰੂ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਸ। 

http://dgrpg.punjab.gov.in/


ਡੀ ੀ ਦਪਤਯ ਕੰਰਕ, ਰਾਇਭਯੀ ਸਰਥ ੈਂਟਯ ਪ਼ਿ 3 ਫੀ 1, ਡੀਭ ਦਪਤਯ ਖਯੜ, ੰਨੀ ਨਕਰਵ, 

ਰਾਰੜੂ, ਯਟ ਕੰਰਕ ਰਸਗੜ ਅਤ ਭਾਿਯੀ ਜਵ ਰ  ਵਾ ਕੇਂਦਯ ਵਾਵਾਂ ਭੁੜ ਸੁ਼ਯੂ ਕਯਨਗ। ਭਾਂ ਵਯ 9 ਵਿ 
ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 5 ਵਿ ਤੱਕ ਸਵਗਾ। ਵਯ 9 ਵਿ ਤੋਂ ਦੁਜਸਯ 1 ਵਿ ਤੱਕ ਜਫਨਾਂ ਭੁਰਾਕਾਤ ਤੋਂ ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਬ ਰਾਤ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਕਦਾ ਸ ਅਤ ਦੁਜਸਯ 1 ਵਿ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 5 ਵਿ ਤੱਕ ਰਕ ਜਯਪ ਕਵਾ  dgrpg.punjab.giv.in ਤੋਂ ਭੁਰਾਕਾਤ 

ਦਾ ਭਾਂ ਰ  ਕ ਸੀ ਵਾਵਾਂ ਰਾਤ ਕਯ ਕਣਗ। 

ਵਾ ਕੇਂਦਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ੜਾਅ - 1 ਜਵੱ  ੰਿਾਫ ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ੂ ੀਫੱਧ 153 ਵਾਵਾਂ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਈਆਂ 

ਿਾਣਗੀਆਂ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਟਾਈ -1 ਦ ਵਾ ਕੇਂਦਯ ਜਵ  5 ਯਟਯ ਸਣਗ, ਟਾਈ -2 ਜਵ  3 ਸਣਗ, ਿਦੋਂ ਜਕ 

ਟਾਈ- 3 ਵਾ ਕੇਂਦਯ ਜਵ  2 ਆਯਟਯ ਸਣਗ।  
ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ  ਾਸੀਦੀ ਸ ਅਤ ਸਯਕ ਵਾ ਕੇਂਦਯ ਜਵਖ ਇਕ ੁਜਰ 

ਕਯਭ ਾਯੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ  ਾਸੀਦਾ ਸ। 

 

 

-- 

I/25706/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 ਭੁਸਾਰੀ ਨਾਿਾਇ਼ਿ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਜਵਕਯੀ ਯਕਣ ਰਈ ਖਤ  ਕੀ ਯੱਖਗਾ - ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਰਵਸ਼ ੁਆਇੰਟਾਂ, ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਬੱਠੀਆਂ ਅਤ ਫਤਰਾਂ ਦ ਰਾਂਟਾਂ 'ਤ ਜਦਨ-ਯਾਤ ਜਨਗਯਾਨੀ  
ੁਜਰ ਜਵਬਾਗ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਯ ਦੀ ਭੰਗ 

    ਨਗਯ, 18 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰ  ਜਵ  ਨਿਾਇ਼ਿ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਜਵਕਯੀ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਖਤ ਨ਼ਿਯ ਯੱਖੀ ਿਾਵਗੀ। ਾਯ ਟਂਯੀ ੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਦਨ-

ਯਾਤ ਜਨਗਯਾਨੀ, ੁਜਰ ਅਤ ਆਫਕਾਯੀ ਜਵਬਾਗ ਦੀ ਾਂਝੀ ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤੀ ਿਾਗੀ। ਇਸ ਿਾਣਕਾਯੀ 
..ੱ.ਨਗਯ ਦ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਦਮਾਰਨ ਨੇ ਜਦੱਤੀ।  
 ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭੁਸਾਰੀ ਟਰਾਈ-ਜਟੀ ਦਾ ਜਸੱਾ ਸਣ ਕਯਕ ਅਤ  ੰਡੀਗੜਹ ਅਤ ਸਜਯਆਣਾ ਯਾਿ ਦ ਨਾਰ ਯਸੱਦ ਰੱਗਣ 

ਨਾਰ ਇੱਕ ਜਵਰੱਖਣ ਜਥਤੀ ਯੱਖਦਾ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਯਾਿਾਂ ਜਵ  ਸ਼ਯਾਫ ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਤਯ 'ਤ 
ਤੀ ਸੰੁਦੀ ਸ, ਕਯਜਪਊ/ਰਾਕ-ਡਾਉਨ ਜਵ  ਜਢੱਰ ਦ ਫਾਅਦ, ਇਨਹ ਾਂ ਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਯਾਫ ਜਰਆਉਣ ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ ਸ। 
ਇ ਰਈ, ਾਯ ਟਂਯੀ ੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਰਾ਼ਿਭੀ ਸ ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਜਯਪ ਭੁਸਾਰੀ ਜਵ  ਦਾਖਰਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਗੋਂ 
ੰਿਾਫ ਯਾਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ ਦੁਆਯ ਸ। 

ਇ ਫੰਧੀ ਯਭੀ ਸੁਕਭ ਿਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਸਨ ਅਤ ਸਯ ਵਧਯ ਪਯ ਦੀ ਿਯੂਯਤ ਫੰਧੀ ੁਜਰ ਡਾਇਯਕਟਯ 

ਿਨਯਰ ਨੰੂ ਜਕਸਾ ਜਗਆ ਸ। 

http://dgrpg.punjab.giv.in/


 ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਆਫਕਾਯੀ ਇੰਕਟਯਾਂ, ਸਰਕਾ ਟਵਾਯੀਆਂ ਅਤ ੰ ਾਇਤ ਕੱਤਯਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਰੀ ਪੀਰਡ 

ਟੀਭਾਂ ੁਯਾਣੀਆਂ ਇਭਾਯਤਾਂ, ਭਜਯਿ ਰਾਂ,  ਾਵਰ ਜਭੱਰਾਂ, ੜਕਾਂ ਦ ਢਾਜਫਆਂ, ਗਦਾਭਾਂ, ਕਰਡ ਟਯਾਂ ਅਤ ਝੁੱਗੀਆਂ 

ਦਾ ਿਾਇ਼ਿਾ ਰਣਗੀਆਂ ਜਿਥ ਨਾਿਾਇ਼ਿ ਸ਼ਯਾਫ ਦ ਬੰਡਾਯਨ ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ ਸ। 

 ਰੰਫਯਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਆਣ-ਆਣ ਜੰਡਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਅਤ ਫਾਸਯੋਂ ਨਾਿਾਇ਼ਿ ਸ਼ਯਾਫ ਦ ਬੰਡਾਯਨ ਅਤ ਆਵਾਿਾਈ ਦੀ 
ਜਯਯਜਟੰਗ ਰਈ ਜ਼ੰਿਭਵਾਯ ਠਜਸਯਾਇਆ ਿਾਵਗਾ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਧਾਨ ਿੀ..ਿੀ ਆਣ ਇਰਾਜਕਆਂ ਜਵ  ਇ ਦੀ ਖਤ 

ਜਨਗਯਾਨੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਾਇਰਪਯਿ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ, ਸ਼ਯਾਫ ਦੀਆਂ ਬੱਠੀਆਂ ਅਤ ਫਤਰਾਂ ਵਾਰ  ਰਾਂਟਾਂ 'ਤ ੁਜਰ ਅਤ 
ਆਫਕਾਯੀ ਦੀ ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ ਾਂਝ ਤਯ 'ਤ ਜਨਗਯਾਨੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵਗੀ। ਟਯੱਕਾਂ ਦੀ ਫਾਸਯੀ ਆਵਾਿਾਈ 'ਤ ਵੀ ਖਤ 

ਨ਼ਿਯ ਯੱਖੀ ਿਾਵਗੀ ਅਤ ਇਸ ੁਜਨਸ਼ਜ ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਗਾ ਜਕ ਉਸ ਰੜੀਂਦ ਦਤਾਵ਼ਿ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਫੱਰ, ਜਫਰਟੀ ਅਤ ਈ-

ਵਅਜਫੱਰ ਨਾਰ ਯੱਖਣ। 

 
-- 

I/25713/2020 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਇਕ ਸਯ ਯਰ ਗੱਡੀ ਭਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਈ ਯਵਾਨਾ 
1208 ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਮੂੀ ਦ ਗਯਖੁਯ ਰਈ ਕੀਤਾ ਯਵਾਨਾ  
   ਨਗਯ, 18 ਭਈ: 

ਭੁਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਿ ਇਕ ਸਯ ਯਰਗੱਡੀ ਰਵਾੀ ਕਾਜਭਆਂ ਨੰੂ ਵਾ ਆਣ ਗਰਜਸ ਯਾਿ ਉੱਤਯ ਰਦਸ਼ ਬਿਣ 

ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਈ। ਅੱਿ ਦੀ ਯਰਗੱਡੀ 1208 ਰਵਾੀ ਕਾਜਭਆਂ ਨੰੂ ਰ  ਕ ਗਯਖੁਯ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਈ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜਨੱਘੀ ਜਵਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕਡ ਬਿਨ, ਾਣੀ ਅਤ ਜਫਕੁਟ ਰਦਾਨ ਕਯਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ  ੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਿਾਂ  ਅਤ ਭਾਿਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦ ਜਨਯੰਤਯ ਮਤਨਾਂ ਰਈ ਸੁ਼ਕਯਗੁ਼ਿਾਯ ਸਣ ਦ ਨਾਤ, ਰਵਾੀਆਂ ਨੇ ਯਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ 
ਯਵਾਨਾ ਸਣ ਭਕ ਉੱ ੀ ਆਵਾ਼ਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤ ਤਾੜੀਆਂ ਭਾਯੀਆਂ। 

-- 

I/25729/2020 
 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਤ਼ਿੀ ਨਾਰ ਜਸਤਮਾਫੀ ਵੱਰ ਵੱਧਣ ਦ ਫਾਵਿੂਦ ਨਭੂਨੇ ਰਣ ਜਵੱ  ਕਈ ਕਯ ਨਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗ, ਡੀੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

101 ਨਭੂਨੇ ਰ ਗ 

ਜਵਰ ਸਤਾਰ ਰੁਜਧਆਣਾ ਤੋਂ ਦ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਛੱੁਟੀ ਜਦੱਤੀ  
   ਨਗਯ, 18 ਭਈ: 



"ਨਭੂਨੇ ਰਣ ਦੀ ਰਜਕਜਯਆ ਜਵ  ਕਈ ਕਭੀ ਨਸੀਂ ਛੱਡੀ ਿਾਵਗੀ, ਬਾਵੇਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਤ਼ਿੀ ਨਾਰ ਜਸਤਮਾਫੀ ਵੱਰ ਵਧ ਜਯਸਾ ਸ।" ਇਸ 

ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਿ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ  ਾਯ ਕਜਟਵ ਭਾਭਜਰਆਂ ਜਵ ੋਂ ਦ ਭਯੀ਼ਿਾਂ, ਰਾਰੜੂ ਤੋਂ ਇਕ ੁਯਸ਼ ਅਤ ਘੜੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਭਜਸਰਾ ਨੰੂ ਅੱਿ 

ਜਵਰ ਸਤਾਰ, ਰੁਜਧਆਣਾ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਣ, ਜਯਪ ਦ ਕਜਟਵ ਕ ਫਾਕੀ ਸਨ। 
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਅੱਿ ਕੱੁਰ 101 ਨਭੂਨੇ ਰ ਗ ਅਤ ਜਛਰੀਆਂ 3 ਫਾਕੀ ਜਯਯਟਾਂ ਭਤ ਸੁਣ ਤੱਕ ਕੁਰ 104 ਜਯਯਟਾਂ ਦ 
ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸ। 
-- 

 


