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

 

Health Minister Balbir Singh Sidhu lauds noble gesture by Swaraj Tractors to hand over 500 

PPE Kits for corona warriors p 

 

S. A. S. Nagar, May 19: 

 

The Health and Family Welfare and Labour Minister, Mr. Balbir Singh Sidhu was today handed 

over 500 Personal Protective Equipment (PPE) kits by the Mahindra & Mahindra Ltd. Swaraj 

Division with a view to help the Punjab Government combat the spread of Coronavirus and 

safeguard the frontline Covid-19 warriors. 

 

The PPE kits were handed over to the minister by Head Corporate Social Responsibility team of 

Swaraj , Mr Arun Raghav. 

 

The minister appreciated the noble gesture by Swaraj Tractors and said that the State 

Government is fully committed to effectively combat corona virus by continuous upgrade of the 

healthcare infrastructure.  

 

It is also noteworthy that earlier, the Swaraj Division had begun assembling face shields at its 

plant in Mohali to help the medical practitioners who are in the line of duty against the fast 

spreading infection. As many as 3000 face shields were handed over to Punjab Government last 

week.  

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

 

2630 migrants embark on journey back home to Purnea & Bettiah in Bihar  

 

First train carried 1370 migrants, Second train had 1260 

 

 

S.A.S. Nagar, May 19: 

 

As many as 2630 migrant workers left for their home State Bihar though for different stations, 

today from the Mohali Railway Station where they were given a warm send off by the District 

Administration. 

 

 



The first train in the afternoon left for Purnea at 1 pm carrying 1370 migrant workers while the 

evening train which departed at 5 pm carried 1260 migrants to Bettiah in West Champaran 

District, also in Bihar.   

 

The migrant population going back to their native places especially the children expressed 

deepest gratitude to the District Administration for providing them food, water, biscuits and 

making elaborate preparations for their journey back home. 

 

In accordance with the revised guidelines of the Union Ministry of Home Affairs, all the 

passengers were  compulsorily screened and only asymptomatic passengers are allowed to board 

the train.  

 

It was also ensured that the passengers observe social distancing during boarding the train. On 

arrival at their destination, the travelling passengers would have to comply with health protocols 

as are prescribed by the destination State/UT. 

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

•Dial/WhatsApp to report liquor smuggling-Girish Dayalan 

•Anonymity of the informant to be maintained 

•Suitable reward for tip-offs leading to seizure 

S. A. S. Nagar, May 19: 

Going all out to thwart liquor smuggling attempts, Girish Dayalan Deputy Commissioner SAS Nagar has called upon 

people to join the bid and callor WhatsApp to report liquor smuggling. 

Anybody can give a tip off regarding the smuggling of liquor by calling or sending a WhatsApp message on number 

9888422998 or by calling on the control room number 0172-2219506."The District Administration has 

developed a strong mechanism to crackdown on the smuggling of liquor in the district. We are 

increasing vigil, nakas, surprise checks and raids and are also roping in people as they can be good 

informants of illegal activity in their neighbourhood, said Dayalan.”Taking due precaution of safety and 

security of the informant he assured, “Complete anonymity of the informant will be maintained.” 

 Further, the District Administration would also suitably reward the informant whose tip-off leads to the 

seizure of liquor.Pertinently, 24x7 manning of all the entry points is being done by a joint team of Police 



and Excise. To check the pilferage, activities in distilleries and the bottling plants are under scanner. 

Strict watch is also being kept on outward movement of trucks to ensure that they carry the 

required documents such as bills, bilty and e-waybill. 

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

 
 

Chairman Punjab Youth Development Board hands over 100 PPE Kits to Police 
Commissioner Ludhiana  

 
 

S. A. S. Nagar, May 19: 

The Chairman, Punjab Youth Development Mr. Sukhwinder Singh Bindra today 
handed over 100 PPE Kits to Police Commissioner, Mr. Rakesh Aggarwal, with the help 
of an NGO. Mr. Nitin Tandon, District Coordinator, Ludhiana was also present.  

    Speaking on the occasion, Mr. Bindra said that at this hour of crisis, if anyone is at 
the forefront of saving the people of Punjab in this difficult time, it is our esteemed 
doctors, nurses and other health workers and Police personnel who are risking their 
lives day and night, and are committed to protecting our health. 
 
 

He further said that  Punjab Youth Deveopment Board will distribute more than 1000 
PPE Kits all over the Punjab.  

-- 

I/26038/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜਿੱ ਧੂ ਨੇ ਵਯਾਜ ਟਯਕਟਯ ਵਿੱਰੋਂ ਕਯਨਾ ਮਜਧਆਂ ਰਈ 500 ੀੀਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ੌਂਣ ਦ 
ਨੇਕ ਕਾਯਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਘਾ 
ਐ ਏ ਐ ਨਗਯ, 19 ਭਈ: 

ਜਸਤ ਅਤ ਜਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਤ ਜਕਯਤ ਭੰਤਯੀ . ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜਿੱ ਧੂ ਨੇ ਅਿੱਜ ਭਜਸੰਦਯਾ ਐਡਂ ਭਜਸੰਦਯਾ ਜਰਭਟਡ 

ਵਯਾਜ ਡਵੀ਼ਿਨ ਵਿੱਰੋਂ ਕਯਨਾਵਾਇਯ ਦ ਪਰਣ ਨੰੂ ਯਕਣ ਅਤ ਪਯੰਟਰਾਈਨ ਕਜਵਡ -19 ਮਜਧਆਂ ਦੀ ੁਯਿੱ ਜਿਆ ਜਵਚ 



ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਰਈ 500 ਜਨਿੱਜੀ ੁਯਿੱ ਜਿਆ ਉਕਯਣ (ੀੀਈ) ਜਕਿੱ ਟਾਂ ੌਂਣ ਦ ਨੇਕ ਕਾਯਜ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ।  
ੀੀਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਵਾਯਾਜ ਕਾਯਯਟ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜਯੌਂੀਜਫਰੀਟੀ ਟੀਭ ਦ ਭੁਿੱ ਿੀ ਰੀ ਅਯੁਣ ਯਾਘਵ ਨੇ ਭੰਤਯੀ ਨੰੂ ੌਂੀਆਂ। 

ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਵਯਾਜ ਟਯਕਟਯਾਂ ਦ ਨੇਕ ਕਾਯਜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ਜਕਸਾ ਜਕ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਜਸਤ ੰਬਾਰ ਢਾਂਚ ਦ 
ਜਨਯੰਤਯ ਨਵੀਨੀਕਯਨ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦਾ ਰਬਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਭੁਕਾਫਰਾ ਕਯਨ ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਵਚਨਫਿੱ ਧ ਸ। 

ਇਸ ਵੀ ਵਯਣਨਮਗ ਸ ਜਕ ਇ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਵਯਾਜ ਜਡਵੀ਼ਿਨ ਨੇ ਭੁਸਾਰੀ ਜਵਿ ਆਣ ਰਾਂਟ ਜਵਿ ਪ ਸ਼ੀਰਡ ਨੰੂ 

ਜਤਆਯ ਕਯਨਾ ਸੁ਼ਯੂ ਕਯ ਜਦਿੱ ਤਾ ੀ ਤਾਂ ਜ ਤ਼ਿੀ ਨਾਰ ਪਰਣ ਵਾਰ  ਇਨਪਕਸ਼ਨ ਦ ਜਵਯੁਿੱ ਧ ਫਣਨ ਵਾਰ  ਭਡੀਕਰ 

ਰਕਟੀਸ਼ਨਯਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕ। ਜਛਰ  ਸਫ਼ਤ ਤਕਯੀਫਨ 3000 ਪ ਸ਼ੀਰਡਾਂ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਨੰੂ ੌਂੀਆਂ 

ਗਈਆਂ। 

 
-- 

I/26040/2020 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

2630 ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਜਫਸਾਯ ਦ ੂਯਨੀਆ ਅਤ ਫਜਤਆ ਰਈ ਵਾ ਬਜਜਆ 

ਜਸਰੀ ਯਰ ਗਿੱਡੀ ਜਵਚ 1370 ਰਵਾੀ ਬਜ, ਦੂਜੀ ਯਰ ਗਿੱਡੀ ਜਵਚ 1260 ਰਵਾੀ ਬਜ 
ਐ.ਏ.ਐਿੱ. ਨਗਯ, 19 ਭਈ: 

ਭੁਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਿੱਜ ਤਕਯੀਫਨ 2630 ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯ ਆਣ ਗਰਜਸ ਯਾਜ ਜਫਸਾਯ ਦ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਟਸ਼ਨਾਂ 
ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਏ, ਜਜਥ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵਿੱਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਨਿੱਘੀ ਜਵਦਾਇਗੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। 

ਦੁਜਸਯ ਨੰੂ ਜਸਰੀ ਯਰਗਿੱ ਡੀ 1370 ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਨਾਰ ਰ  ਕ ਦੁਜਸਯ 1 ਵਜ ੂਯਨੀਆ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਈ, 

ਜਦੋਂਜਕ ਸ਼ਾਭ ਦੀ ਯਰਗਿੱ ਡੀ ਸ਼ਾਭ 5 ਵਜ ਯਵਾਨਾ ਸਈ ਜਜ ਜਵਚ 1260 ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਜਫਸਾਯ ਦ ਿੱਛਭੀ ਚੰਾਯਣ ਜ਼ਿਰ  
ਰਈ ਬਜਜਆ ਜਗਆ। 

ਆਣ ਜਿੱਦੀ ਥਾਨਾਂ ‘ਤ ਵਾ ਜਾ ਯਸ ਰਵਾੀਆਂ, ਖਾਕਯ ਫਿੱ ਜਚਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਾ, ਾਣੀ, 
ਜਫਕੁਟ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਾਉਣ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਘਯ ਵਾੀ ਰਈ ਜਵਜਤਰਤ ਜਤਆਯੀਆਂ ਕਯਨ ਰਈ ਤਜਸ ਜਦਰੋਂ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕੀਤਾ। 

ਕੇਂਦਯੀ ਗਰਜਸ ਭੰਤਯਾਰ  ਦ ਧ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ, ਾਯ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਰਾ਼ਿਭੀ ਤਯ 'ਤ ਜਕਰਜਨੰਗ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਅਤ ਜਯਪ ਜਫਨਹ ਾਂ ਰਿੱ ਛਣਾਂ ਵਾਰ  ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਯਰ ਗਿੱਡੀ ਜਵਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਿੱ ਤੀ। 

ਇਸ ਵੀ ਦਿੱ ਜਆ ਜਗਆ ੀ ਜਕ ਮਾਤਯੀ ਯਰ ਗਿੱਡੀ ਜਵਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰ  ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ 
ਫਣਾਇਆ ਜਗਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭੰਜ਼ਿਰ 'ਤ ਸੰੁਚਣ 'ਤ, ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ  ਉ ਯਾਜ / ਕੇਂਦਯ ਸ਼ਾਤ ਰਦਸ਼ ਦੁਆਯਾ 
ਜਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤ ਗਏ ਜਸਤ ਰਟਕਰ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਏਗੀ। 



-- 

I/26080/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

ਸ਼ਯਾਫ ਤਕਯੀ ਦੀ ਜਯਯਟ ਕਯਨ ਰਈ ਡਾਇਰ / ਵਟਐ ਕਯ- ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ੂਚਨਾ ਦਣ ਵਾਰ  ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਤ ਯਿੱ ਜਿਆ ਜਾਵਗਾ  
ਜਫਤ ਸਣ ‘ਤ ੂਸ ਦਣ ਵਾਰ  ਨੰੂ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ ਮਗ ਇਨਾਭ 

ਐ ਏ ਐ ਨਗਯ, 19 ਭਈ: 

ਸ਼ਯਾਫ ਤਕਯੀ ਦੀਆਂ ਕਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਾਕਾਭ ਕਯਨ ਰਈ ਸਯ ੰਬਵ ਕਜਸ਼ਸ਼ ਕਯਜਦਆਂ, ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ 

ਐ.ਏ.ਐ.ਨਗਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਾਨ ਨੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ੰਘਯਸ਼ ਨਾਰ ਜੁੜ੍ਨ ਅਤ ਸ਼ਯਾਫ ਤਕਯੀ ਦੀ ਜਯਯਟ ਕਯਨ 

ਰਈ ਕਾਰ/ਵਟਐ ਕਯਨ ਦੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ। 

ਕਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ 98884 22998 ਨੰਫਯ 'ਤ ਪਨ ਜਾਂ ਵਟਐ ਕਯਕ ੰਦਸ਼ ਬਜ ਕ ਜਾਂ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰਫਯ 0172-

2219506 'ਤ ਕਾਰ ਕਯਕ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਤਕਯੀ ਦ ਫਾਯ 'ਚ ਕਈ ੂਸ ਦ ਕਦਾ ਸ। ਰੀ ਜਗਜਯਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਕਸਾ 
''ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਤਕਯੀ 'ਤ ਕਾਫੂ ਾਉਣ ਰਈ ਇਕ ਖਤ ਰਣਾਰੀ ਜਵਕਤ ਕੀਤੀ ਸ। ਅੀਂ ਚਕੀ, 
ਨਾਕ, ਅਚਨਚਤ ਜਾਂਚ ਅਤ ਛਾਭਾਯੀ ਵਧਾ ਯਸ ਸਾਂ ਅਤ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਨਾਰ ਜੜ੍ ਯਸ ਸਾਂ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਆਣ ਗੁਆਂਢ 

ਜਵਿੱ ਚ ਗਯਕਾਨੰੂਨੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਫਾਯ ਚੰਗ ਭੁਿਫਯ ਸ ਕਦ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣ ਵਾਰ  ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ ਗੁਤ ਯਿੱ ਜਿਆ 

ਜਾਵਗਾ।” 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਉ ਭੁਿਫਯ ਨੰੂ ਇਨਾਭ ਦਵਗਾ ਜਜਦੀ ੂਸ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ ਸ਼ਯਾਫ ਨੰੂ ਜਫਤ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ। ਜਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ 'ਤ, ੁਜਰ ਅਤ ਆਫਕਾਯੀ ਦੀ ਾਂਝੀ ਟੀਭ ਾਯ ਐਟਂਯੀ ੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਦਨ-ਯਾਤ ਜਨਗਯਾਨੀ ਕਯ 

ਯਸੀ ਸ। ਾਇਰਪਯਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਨ ਰਈ, ਸ਼ਯਾਫ ਦੀਆਂ ਬਿੱ ਠੀਆਂ ਅਤ ਫਤਰਾਂ ਦ ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਾਂਚ 

ਅਧੀਨ ਸਨ। ਟਯਿੱਕਾਂ ਦੀ ਫਾਸਯੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤ ਵੀ ਿਤ ਨ਼ਿਯ ਯਿੱਿੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਤਾਂ ਜ ਇਸ ੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਕ ਜਕ ਉਸ ਰੜ੍ੀਂਦ ਦਤਾਵ਼ਿ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਫਿੱ ਰਾਂ, ਜਫਿੱ ਰਟੀ ਅਤ ਈ-ਵਅਜਫਿੱ ਰ ਆਣ ਕਰ ਯਿੱਿਣ। 

 

 

 

-- 

I/26083/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

ਚਅਯਭਨ ੰਜਾਫ ਮੁਵਕ ਜਵਕਾ ਫਯਡ ਨੇ ੁਜਰ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੁਜਧਆਣਾ ਨੰੂ 100 ੀੀਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ੌਂੀਆਂ 

ਐ ਏ ਐ ਨਗਯ, 19 ਭਈ: 



ਚਅਯਭਨ, ੰਜਾਫ ਮੁਵਕ ਜਵਕਾ ਫਯਡ ਰੀ ੁਿਜਵੰਦਯ ਜੰਘ ਜਫੰਦਯਾ ਨੇ ਅਿੱਜ ੁਜਰ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਯਾਕਸ਼ 

ਅਗਯਵਾਰ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਐਨਜੀ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ 100 ੀੀਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ੌਂੀਆਂ। ਇ ਭਕ ਰੀ ਜਨਜਤਨ ਟੰਡਨ, ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਕਆਯਡੀਨੇਟਯ, ਰੁਜਧਆਣਾ ਵੀ ਭਜੂਦ ਨ। 

ਇ ਭਕ ੰਫਧਨ ਕਯਜਦਆਂ ਰੀ ਜਫੰਦਯਾ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ੰਕਟ ਦੀ ਇ ਘੜ੍ੀ ਜਵਚ ਜ ੰਜਾਫ ਦ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ 

ਬ ਤੋਂ ਅਿੱਗ ਸ ਤਾਂ ਇਸ ਾਡ ਜਤਕਾਯਤ ਡਾਕਟਯ, ਨਯਾਂ ਅਤ ਸਯ ਜਸਤ ਕਯਭਚਾਯੀ ਅਤ ੁਜਰ ਕਯਭਚਾਯੀ ਸਨ 

ਜ ਜਦਨ ਯਾਤ ਆਣੀ ਜਾਨ ਜਿਭ ਜਵਿੱ ਚ ਾ ਕ ਾਡੀ ਜਸਤ ਦੀ ਯਿੱ ਜਿਆ ਰਈ ਵਚਨਫਿੱ ਧ ਸਨ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱਗ ਜਕਸਾ ਜਕ ੰਜਾਫ ਮੁਵਕ ਜਵਕਾ ਫਯਡ ਾਯ ੰਜਾਫ ਜਵਿੱ ਚ 1000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ੀੀਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਯਗਾ।  

-- 


