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

 

CSC Jhanjeri distributes Social Security Pensions through Digipay to 600 beneficiaries  

 

S. A. S. Nagar, April 30: 

 

Providing social security benefits to people at their doorsteps in the wake of corona virus, the 

Common Service Centre (CSC) Jhanjeri today undertook the initiative to provide various 

pensions such as old age pension, widow pension, disability pensions in various villages such as 

Jhanjeri, Niamian, Todarmajra, Swara to the account holders of Gramin bank, Jhanjeri and other 

banks. The other villages covered included Balongi, Barodi, Siswan Phatwan, Jhaswan in block 

Derabassi, Nabha Sahib, Rumour Sainian and Dhelpur. 

 

As per the directions of the ADC (Development) Mrs. Aashika Jain, and coordinated by the 

Deputy CEO, DBEE, S. A. S. Nagar Mr. Manjesh Sharma, the drive saw pensions being 

distributed to 600 beneficiaries trough the village level entrepreneurs (VLE) through Digipay 

method, said Tilak Raj, the VLE of the first digital village Jhanjeri.  

 

The Sarpanch of village Todarmajra Mr. Sarabjit Singh and Sarpanch of village Niamian Mr. 

Jasvir Singh expressed gratitude to the District Administration for undertaking this initiative in 

the interest of the people. It is noteworthy that the LDM, S. A. S. Nagar Mr. Himendra Jain also 

actively assisted in the initiative. 

-- 

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

 

Home Quarantined people must follow social distancing guidelines  

 

District sees 11 more corona virus positive cases surfacing  

 

10 are pilgrims returned from Nanded, 1 is PGI employee  

 

 

S. A. S. Nagar, April 30: 

 

"The people undergoing home quarantine need to strictly follow the social distancing guidelines 

issued by the government from time to time so as to ensure the safety of their family members 

also from corona virus." 

 

Disclosing this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that those 

undergoing home quarantine must be isolated in a separate room and must use masks, sanitizers. 

Such persons should wash their hands with soap and water and must keep their nose and face 

covered while coughing and sneezing. 

 

Coming to the status of corona virus cases, he divulged that today 11 more positive cases have 

emerged. Out of these, 10 are the pilgrims who returned from Nanded and one is a PGI employee 

from mullanpur. He also said that Jawaharpur village has most number of cases i.e. 43 and out of 



these, 25 are active while the cases involving PGI employees or primary contacts in Nayagaon 

are 8 in total. As of now, the district has total number of 84 cases, 30 have been cured while 52 

are active cases. 

-- 

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

 

Persons from other states stranded in Punjab can go back to home states  

 

Would have to apply on www.covidhelp.punjab.gov.in by 3rd May  

 

S. A. S. Nagar, April 30: 

 

The persons from the other states who are stranded in the state of Punjab, and are desirous of 

going back to their home states, can now apply on www.covidhelp.punjab.gov.in by 3rd May, 

2020. On filling the proforma on the link, a system generated unique id would be given for the 

whole family.  

 

Divulging this here today, the DC Girish Dayalan said that access to the back-end of the link 

would be provided by State Control Room and by 3rd May, the DCs would be in a position to 

access database to see all details of their district. During these two days, health check up camps 

would be held to screen such stranded people. The screening would be completed by the night of 

4th May, 2020. Those found asymptomatic would be issued a certificate by the health team.  

 

He also added that the movement of persons would begin from 5th May, 2020.  

 

-- 
District Public Relations Office, SAS Nagar 
District Magistrate, SAS Nagar issues curfew relaxations orders 
SAS Nagar, April 30: 
Girish Dayalan, District Magistrate, SAS Nagar, in exercise of powers conferred under Section 144 
of Cr. PC has issued orders pertaining relaxations in curfew (in addition to those already in place) 
that Shops and Commercial Establishments registered under The Shops and Establishments Act 
shall be allowed to operate in Rural Areas with 50% strength. In Urban Areas All stand-alone shops, 
neighbourhood shops and shops in residential complexes would be permitted to open 
However, Single/ Multi-Brand Malls or Multiplexes or shops in market complexes shall not be 
allowed. Besides, the shops that have been allowed to open in urban and rural are those shops 
which deal in goods only. Shops/ establishments dealing in services like saloons, barber shops, etc. 
would continue to remain closed. It is also clarified that restaurants shall not be allowed to open and 
shall remain closed except for home delivery with specific prior permission of the undersigned.  
Moreover, all shops shall be open from 7 AM to 11 AM only and all shops shall open on a staggered 
rotational basis implying that  at any point no more than 50% units shall open in a single 
neighbourhood/ residential complex/ sector/ bazaar. Area SDMs/ DSPs shall work out the plan with 
the respective Traders Association to ensure staggering/ rotation. The plan shall be duly publicised 
by way of muniadi for the benefit of the citizens residing in the neighbourhood/ residential complex/ 
sector. For instance, in case of Mohali city, where shops have numbers, those with Even Numbers 
can open on Day 1 (Monday) and those with Odd numbers can open on Tuesday, and so forth.  
 But no Shop shall open on Sunday. However, this will not be applicable to home delivery of 
essential commodities which may continue on Sunday as well.  

http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/


Orders state the Conditions to be strictly observed including Only one member of the family/ 
household shall be allowed to step out for procuring supplies, The supplies should, so far as 
possible, be procured from nearest shop in the vicinity avoiding the use of vehicles, Immediately 
after the necessary purchases, the person shall return to his home, all shall compulsorily wear 
masks and follow s o c i a l distancing guidelines to avoid crowding and Persons over 65, small 
children, and persons with co-morbid conditions must continue to remain at home. 
 Further, all shops shall demarcate (with a sign/ circle etc.) area where people can await their turn – 
to follow social distancing guidelines. They shall also regularly sanitize/ disinfect their premises. At 
the end of relaxation i.e. 11 AM, all shall return home, even those awaiting their turn at a shop. Shop 
owners and personnel shall be permitted one hour for winding up with shutters down. Any person 
found violating the same shall be criminally liable.  
No curfew pass shall be required by members of the public to go out during this time. It is clarified 
that shops of essential commodities such as food including groceries, fruit, vegetables and meat 
etc., milk including milk products and chemists were already open for home delivery earlier without 
restrictions of timing. Now walk-in customers can be entertained from 7-11 AM only. Thereafter, they 
can resume home deliveries/ operate as before.  
It is further clarified that as per MHA Guidelines, movement of all trucks and other goods/ carrier 
vehicles – without distinction of essential/ nonessential shall be allowed without passes. This would 
include an empty truck/ vehicle plying after the delivery of goods, or for pick-up of goods.  
The Industrial Establishments (both Govt. & Private) that shall be allowed to operate include All 
Industries mentioned by MHA ie Industries operating in rural areas i.e. outside the limits of municipal 
corporations and municipalities, Manufacturing and other industrial establishments with access 
control in Special Economic Zones (SEZs) and Export Oriented Units (EoUs) industrial estates, and 
industrial townships.  
These establishments shall all make arrangements for stay of workers within their premises as far as 
possible and/ or adjacent buildings and for implementation of the Standard operating protocol (SOP). 
The transportation of workers to workplace shall be arranged by the employers in dedicated 
transport by ensuring social distancing.  
Other units permitted to operate are Manufacturing units of essential goods including drugs, 
pharmaceuticals, medical devices, their raw material and intermediates, Food processing industries 
in rural areas, i.e., outside the limits of municipal corporations and municipalities, Production units, 
which require continuous process, and their supply chain, Manufacturing of IT hardware, Coal 
production, mines and mineral production, their transportation, supply of explosives and activities 
incidental to mining operations, Manufacturing units of packaging material,. Jute industries with 
staggered shifts and social distancing, Oil and gas exploration/ refinery, Brick kilns in rural areas i.e., 
outside the limits of municipal corporations and municipalities. 
However, As per directions of DoH, GoP, all categories of industries have to mandatorily follow the 
SOP i.e. either housing facilities have to be provided in the factory or in the adjacent buildings or 
specially dedicated transportation facilities have to be arranged (or on foot or bi-cycle) for the labour/ 
workers. Additionally, required curfew passes for special transport of workers i.e. transport arranged 
by employer and those for management/ proprietors (to move by own transport but not exceeding 
15% of the strength of the unit) shall be issued by Designated Nodal Officer in consultation with the 
Industry Association. Passes can be issued for buses/ transport arranged by vehicle number; and in 
the form of list of managers/ workers and vehicle numbers etc. for each unit.  
Permission for Construction Activities details that in Rural Areas Construction Activities are allowed 
for all construction whether new or ongoing without any restrictions. But, in Urban Areas, Only on-
going projects subject to availability of workers at site i.e. in-situ construction (as earlier) including 
personal / residential / commercial buildings etc. The stone crushers, mining of sand and gravel and 
its transport, shall be allowed to operate only to service these construction activities mentioned and 
for no other purpose. All such units shall make an application to the District Mining Officer along with 
proof of order. The District Mining Officer shall verify all such applications and accord necessary 
permission to commence operations.  



 In addition, for Industry & Construction activity it is clarified that as per guidelines of DoH, GoP, 
They shall be allowed to move their labour/ workers on cycles or foot if they are residing within a 
short distance – as labour being stationed in the premises i.e. factory quarantine /in-situ construction 
means that the labour is not dependent on public transport. Further, no permission shall be required 
to restart the operations/ resume construction if conditions are met and they are covered under the 
given exemptions. Only a self-declaration to the effect that they shall adhere to SoP/ National 
Directives of GoI and GoP may be mailed to GM, Industries, Mohali (gmdicsasnagar@gmail.com). 
Nodal Officer shall make random checks to ensure the same. 
It may be observed that this order shall not be applicable to any containment zone as declared by 
the District Magistrate from time to time and the opening of any shop, establishment or industry in a 
containment zone shall be strictly prohibited. 
 Any violations shall invite criminal proceedings under the relevant provisions of the Disaster 
Management Act, 2005 and the Indian Penal Code, 1860. 
--------------- 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ੀੀ ਝੰਜੜੀ ਨੇ ਜਡਜੀਅ ਯਾਸੀਂ 600 ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਜਜਕ ੁਯੱਜਿਆ ਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ  

   ਨਗਯ, 30 ਅਰਰ: 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਭੱਦਨ਼ਿਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯ-ਘਯ ਭਾਜਜਕ ੁਯੱਜਿਆ ਰਾਬ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਉਂਦ ਸ ਕਾਭਨ ਯਜਵ 

ੈਂਟਯ (ੀੀ) ਝੰਜੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਝੰਜੜੀ, ਜਨਆਭੀਆਂ, ਟਡਯਭਾਜਯਾ, ਵਾੜਾ ਜੰਡਾਂ ਦ ਗਰਾਭੀਣ ਫੈਂਕ, ਝੰਜੜੀ ਅਤ 
ਸਯ ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਿਾਤਾ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਨਸ਼ਨਾਂ ਜਜਵੇਂ ਫੁਢਾਾ ਨਸ਼ਨ, ਜਵਧਵਾ ਨਸ਼ਨ, ਅੰਗਤਾ ਨਸ਼ਨਾਂ  
ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਜਸਰਕਦਭੀ ਕੀਤੀ। ਕਵਯ ਕੀਤ ਗ ਸਯਨਾਂ ਜੰਡਾਂ ਜਵੱਚ ਫਰੌਂ ਗੀ, ਫੜਦੀ, ਜਵਾਨ 

ਪਟਵਾਂ, ਫਰਾਕ ਡਯਾਫੀ ਜਵਚ ਝਾਵਾਂ, ਨਾਬਾ ਾਜਸਫ, ਯਭਯ ਣੀਆਂ ਅਤ ਢਰੁਯ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। 

ਜਸਰ  ਜਡਜੀਟਰ ਜੰਡ ਝੰਜੜੀ ਦ ਵੀ.ਰ.ਈ. ਜਤਰਕ ਯਾਜ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਡੀੀ (ਜਵਕਾ) ਰੀਭਤੀ ਆਜਸ਼ਕਾ ਜਨ ਦ 
ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਅਤ ਜਡਟੀ ੀਈ, ਡੀ ਫੀ ਈ ਈ,    ਨਗਯ ਰੀ ਭੰਜਸ਼ ਸ਼ਯਭਾ ਦ ਜਸਮਗ ਨਾਰ, 

ਇ ਭੁਜਸੰਭ ਦਯਾਨ ਜਡਜੀਅ ਯਾਸੀਂ ਜੰਡ ੱਧਯ ਦ ਉੱਦਭੀਆਂ (ਵੀ. ਰ. ਈ.) ਵੱਰੋਂ 600 ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਨਾਂ 
ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।  
ਜੰਡ ਟਡਯਭਾਜਯਾ ਦ ਯੰਚ ਯਫਜੀਤ ਜੰਘ ਅਤ ਜੰਡ ਜਨਆਭੀਆਂ ਦ ਯੰਚ ਰੀ ਜਵੀਯ ਜੰਘ ਨੇ ਰਕਾਂ ਦ ਜਸੱਤ 

ਜਵੱਚ ਇ ਉਯਾਰ  ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ ਜਕ ਰਡੀਭ, . . . 

ਨਗਯ ਸ਼ਰੀ ਜਸਭੇਂਦਯ ਜਨ ਨੇ ਵੀ ਇ ਜਸਰਕਦਭੀ ਜਵੱਚ ਯਗਯਭੀ ਨਾਰ ਸਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ਘਯ ਜਵਚ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਰਕਾਂ ਰਈ ਭਾਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣ ਕਯਨਾ ਰਾ਼ਿਭੀ  
ਜ਼ਿਰਹਾ ਜਵੱਚ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ 11 ਸਯ ਾ਼ਿਜਟਵ ਭਾਭਰ  ਆ ਾਸਭਣ 
10 ਭਾਭਰ  ਨਾਂਦੜ ਤੋਂ ਵਾ ਯਤ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨਾਰ ਫੰਧਤ, 1 ੀਜੀਆਈ ਕਯਭਚਾਯੀ  
 

mailto:gmdicsasnagar@gmail.com


   ਨਗਯ, 30 ਅਰਰ: 

"ਘਯਰ ੂਕੁਆਯੰਟੀਨ ਤੋਂ ਗੁ਼ਿਯ ਯਸ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਭੇਂ ਭੇਂ ‘ਤ ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਭਾਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ 
ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣ ਕਯਨ ਦੀ ਼ਿਯੂਯਤ ਸ ਤਾਂ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜਯਵਾਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਤੋਂ 
ੁਯੱਜਿਅਤ ਯੱਜਿਆ ਜਾ ਕ।" 

ਇ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਘਯ ਜਵਚ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਵਾਜਰਆਂ 

ਨੰੂ ਇਕ ਵੱਿਯ ਕਭਯ ਜਵਚ ਅਰੱਗ ਯੱਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਕ, ਨੀਟਾਈ਼ਿਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨੀ 
ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਅਜਜਸ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਣ ਸੱਥ ਾਫਣ ਅਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ ਅਤ ਿੰਘ ਤ ਜ ੱਕਦ ਭੇਂ 
ਆਣ ਨੱਕ ਅਤ ਜਚਸਯ ਨੰੂ ਢੱਕਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਥਤੀ ਦ ਫਾਯ ਦੱਜਦਆਂ ਉਸਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਅੱਜ 11 ਸਯ ਾਜਜਟਵ ਭਾਭਰ  
ਾਸਭਣ ਆ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚੋਂ 10 ਸ਼ਯਧਾਰੂ ਸਨ ਜ ਨਾਂਦੜ ਤੋਂ ਵਾ ਆ ਸਨ ਅਤ ਇੱਕ ਭੱੁਰਾਂੁਯ ਤੋਂ ੀਜੀਆਈ 

ਕਯਭਚਾਯੀ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਵਾਸਯੁਯ ਜੰਡ ਜਵੱਚ ਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਭਰ  ਸਨ, ਮਾਨੀ ਜਕ 43 ਅਤ ਇਨਹ ਾਂ 
ਜਵਚੋਂ 25 ਕਜਟਵ ਸਨ ਜਦਜਕ ੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਕਯਭਚਾਯੀ ਜਾਂ ਨਾਇਗਾਓਂ ਜਵਚ ਭੱੁਢਰ  ੰਯਕ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਕ ਕੱੁਰ 

8 ਸਨ। ਸੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਰ  ਜਵਚ ਕੱੁਰ 84 ਕ ਸਨ। 30 ਠੀਕ ਸ ਗ ਸਨ ਜਦਜਕ 52 ਕਜਟਵ ਭਾਭਰ  ਸਨ। 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ੰਜਾਫ ਜਵੱਚ ਪ ਸਯਨਾਂ ੂਜਫਆਂ ਦ ਜਵਅਕਤੀ ਆਣ ੂਜਫਆਂ ਜਵੱਚ ਜਾ ਕਦ ਸਨ ਵਾ 

www.covidhelp.punjab.gov.in 'ਤ 3 ਭਈ ਤੱਕ ਅਰਾਈ ਕਯਨਾ ਸਵਗਾ 
   ਨਗਯ, 30 ਅਰਰ: 

ਦੂਯ ੂਜਫਆਂ ਦ ਜਵਅਕਤੀ ਜ ੰਜਾਫ ਜਵੱਚ ਪ ਸ ਸਨ ਅਤ ਆਣ ੂਜਫਆਂ ਜਵੱਚ ਵਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱ ਾ ਯੱਿਦ 
ਸਨ, ਉਸ ਸੁਣ 3 ਭਈ, 2020 ਤੱਕ www.covidhelp.punjab.gov.in ‘ਤ ਜਫਨੈ ਕਯ ਕਦ ਸਨ। ਜਰੰਕ ਉਤ ਇਕ 

ਪਾਯਭ ਬਯ ਕ ਜਟਭ ਦੁਆਯਾ ਜਤਆਯ ਜਵਰੱਿਣ ਆਈਡੀ ੂਯ ਜਯਵਾਯ ਰਈ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

ਇ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਰੰਕ ਦਾ ਕ ਯਾਜ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਦੁਆਯਾ 
ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਗਾ ਅਤ 3 ਭਈ ਤੱਕ ਡੀੀ ਆਣ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਾਯ ਵਯਜਵਆਂ ਨੰੂ ਵਿਣ ਰਈ ਡਟਾਫ ਤੱਕ 

ਸੰੁਚ ਕਯ ਕਣਗ। ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਜਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਅਜਜਸ ਪ ਸ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਈ ਜਸਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂ ਰਗਾ ਜਾਣਗ। 
ਕਰੀਜਨੰਗ 4 ਭਈ, 2020 ਦੀ ਯਾਤ ਤੱਕ ਭੁਕੰਭਰ ਸ ਜਾਗੀ। ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵਚ ਰੱ ਣ ਨਸੀਂ ਾ ਗ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਸਤ ਟੀਭ 

ਵੱਰੋਂ ਇਕ ਯਟੀਜਪਕਟ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 5 ਭਈ, 2020 ਤੋਂ ਸੁ਼ਯੂ ਸਵਗੀ। 

 

-- 

http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ...ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਟਰਟ, ...ਨਗਯ ਵੱਰੋਂ ਕਯਜਪਊ ਜਵਚ ਜਢੱਰ ਫੰਧੀ ਸੁਕਭ ਜਾਯੀ  
   ਨਗਯ, 30 ਅਰਰ: 

ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਟਯਟ, ..ੱ. ਨਗਯ ਨੇ ੀਆਯ ੀ.ੀ.  ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ਅਧੀਨ ਜਦੱਤ 
ਅਜਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਜਦਆਂ, ਸ਼ਾ ਅਤ ਈਟਫਜਰਸ਼ਭਟ ਕਟ ਦ ਤਜਸਤ ਯਜਜਟਯਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ਵਾਯਕ 

ਅਦਾਜਯਆਂ ਨੰੂ ਕਯਜਪਊ ਜਵੱਚ ਜਢੱਰ (ਜਸਰਾਂ ਤੋਂ ਭਜੂਦ ਜਵਚ ਵਾਧਾ ਕਯਦ ਸ) ਦਣ ਦ ਆਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਸਨ ਜਜ 

ਜਵਚ ੇਂਡੂ ਿਤਯਾਂ ਜਵੱਚ 50 ਪੀਦੀ ਟਾਪ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਸ਼ਜਸਯੀ ਿਤਯਾਂ ਜਵੱਚ ਾਯੀਆਂ 

ਟੈਂਡ ਅਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆ ਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ਜਯਸਾਇਸ਼ੀ ਕੰਰਕਾਂ ਜਵੱਚਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ 

ਸਵਗੀ। ਇਸ ਸੁਕਭ 1 ਭਈ, 2020 ਤੋਂ ਅਗਰ  ਸੁਕਭਾਂ ਤੱਕ ਰਾਗੂ ਯਜਸਣਗ। 

ਸਾਰਾਂਜਕ, ਜੰਗਰ / ਭਰਟੀ-ਫਰਾਂਡ ਭਾਰ਼ਿ ਜਾਂ ਭਰਟੀਰਕ਼ਿ ਜਾਂ ਭਾਯਕੀਟ ਕੰਰਕਾਂ ਜਵੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿਰਹਣ ਦੀ 
ਆਜਗਆ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਜਜਸੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਜਸਯੀ ਅਤ ਜਦਸਾਤੀ ਜਵਚ ਿਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ 
ਗਈ ਸ ਉਸਨਾਂ ਜਵਚ ਜਯੂਯੀ ਵਤਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। ਰੂਨ, ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਜਦ ਦੁਕਾਨਾਂ / 
ੰਥਾਵਾਂ ਫੰਦ ਯਜਸਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੀ ੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ ਜਕ ਫੰਧਤ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਾਰ ਘਯਰੂ 
ੁਯਦਗੀ ਨੰੂ  ੱਡ ਕ ਯਟਯੈਂਟਾਂ ਨੰੂ ਿਰਹਣ ਦੀ ਇ਼ਿਾ਼ਿਤ ਨਸੀਂ ਜਦੱਤੀ ਜਾਗੀ। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਾਯੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਯਪ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਵਯ 11 ਵਜ ਤੱਕ ਿੱੁਰਹੀਆਂ ਯਜਸਣਗੀਆਂ ਅਤ ਾਯੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਭਫੱਧ ਅਧਾਯ ‘ਤ ਿੱੁਰਹਣਗੀਆਂ ਭਤਰਫ ਇਸ ਸ ਜਕ ਜਕ ਵੀ ਭੇਂ 50 ਪੀਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਇਕੱਰ  
ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ / ਜਯਸਾਇਸ਼ੀ ਕੰਰਕ / ਕਟਯ / ਫਾ਼ਿਾਯ ਜਵਚ ਨਸੀਂ ਿੱੁਰਹਣਗੀਆਂ। ਇਰਾਕ ਦ ਡੀਭ਼ਿ / 

ਡੀੀ਼ਿ ਫੰਧਤ ਟਯਡਯ਼ਿ ੀਸ਼ਨ ਨਾਰ ਕਰਭਫੱਧ / ਯਟਸ਼ਨ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਮਜਨਾ ਜਤਆਯ 

ਕਯਨਗ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ / ਜਯਸਾਇਸ਼ੀ ਕੰਰਕ / ਕਟਯ ਜਵਚ ਵਦ ਨਾਗਜਯਕਾਂ ਦ ਰਾਬ ਰਈ ਮਜਨਾ ਨੰੂ ਜਨਤਕ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਉਦਾਸਯਣ ਦ ਰਈ, ਭੁਸਾਰੀ ਸ਼ਜਸਯ ਦ ਭਾਭਰ  ਜਵੱਚ, ਜਜਥ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ਨੰਫਯ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਜਵਚ ਜਸਰ  
ਜਦਨ (ਭਵਾਯ) ਈਵਨ ਨੰਫਯ ਵਾਰ  ਦੁਕਾਨਾਂ ਿਰਹ ਕਦ ਸਨ ਅਤ ਡ ਨੰਫਯ ਵਾਰ  ਭੰਗਰਵਾਯ ਨੰੂ ਿਰਹ ਕਦ ਸਨ 

ਅਤ ਇ ਤਯਹਾਂ ਅੱਗ ਚੱਰਗਾ।  
ਯ ਕਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤਵਾਯ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਿੱੁਰਹਗੀ। ਸਾਰਾਂਜਕ, ਇਸ ਼ਿਯੂਯੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਘਯਰੂ ੁਯਦਗੀ 'ਤ ਰਾਗੂ ਨਸੀਂ 
ਸਵਗਾ ਜ ਤਵਾਯ ਨੰੂ ਵੀ ਜਾਯੀ ਸ ਕਦੀ ਸ। 

ਸੁਕਭਾਂ ਜਵੱਚ ਜਕਸਾ ਜਗਆ ਸ ਜਕ ਸ਼ਯਤਾਂ ਨੰੂ ਿਤੀ ਨਾਰ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਗਾ ਜਜ ਜਵੱਚ ਜਯਵਾਯ / ਘਯ ਦ ਜਯਪ ਇੱਕ 

ਭੈਂਫਯ ਨੰੂ ਵਤਾਂ ਿਯੀਦਣ ਰਈ ਫਾਸਯ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਸਵਗੀ। ਵਤਾਂ, ਜਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ੰਬਵ ਸ ਕ, ਆ ਾ ਦੀ 
ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਿਯੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਾਸਨਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਤੋਂ ਯਸ਼ਿ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਼ਿਯੂਯੀ ਿਯੀਦਦਾਯੀ ਦ ਤੁਯੰਤ 

ਫਾਅਦ, ਜਵਅਕਤੀ ਆਣ ਘਯ ਵਾ ਆ ਜਾਵਗਾ। ਬ ਨੰੂ ਰਾ਼ਿਭੀ ਤਯ 'ਤ ਭਾਕ ਜਸਨਣ ਣਗ ਅਤ ਬੀੜ ਤੋਂ 



ਫਚਣ ਰਈ ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਗੀ ਅਤ 65 ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਯ ਦ 
ਜਵਅਕਤੀ,  ਟ ਫੱਚ, ਅਤ ਜਸ-ਜਫਭਾਯੀ ਵਾਰ  ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਘਯ ਯਜਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਾਯੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਭਾਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਰਈ ਉ ਿਤਯ ਦੀ 
ਜਨਸ਼ਾਨਦਸੀ ਕਯਨਗੀਆਂ (ਜਨਸ਼ਾਨ / ਦਾਇਯਾ ਆਜਦ ਦ ਨਾਰ) ਜਜੱਥ ਰਕ ਆਣੀ ਵਾਯੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਯ ਕਦ ਸਨ। 
ਉਸ ਆਣੀ ਇਭਾਯਤਾਂ/ਦੁਕਾਨਾ ਨੰੂ  ਫਾਕਾਇਦਾ ਯਗਾਣੂ-ਭੁਕਤ / ਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਯਨਗ।  ਜਢੱਰ ਦ ਅੰਤ 'ਤ ਮਾਨੀ ਵਯ 
11 ਵਜ ਾਯ ਘਯ ਯਤਣਗ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਜ ਦੁਕਾਨ 'ਤ ਆਣੀ ਵਾਯੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਯ ਯਸ ਸਨ ਉਸ ਵੀ ਵਾ ਘਯ 

ਨੰੂ ਯਤਣਗ। ਦੁਕਾਨ ਭਾਰਕਾਂ ਅਤ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਟਯ ਡਾਊਨ ਕਯਨ ਰਈ ਇਕ ਘੰਟ ਦੀ ਆਜਗਆ ਸਵਗੀ। ਕਈ 

ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਜਜਦਾ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਦਾ ਾਇਆ ਜਗਆ ਸ, ਉ ਜਵਯੱੁਧ ਅਯਾਧਕ ਤਯ ‘ਤ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।  
ਇ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਫਾਸਯ ਜਾਣ ਰਈ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਕ ਵੀ ਕਯਜਪਊ ਾ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ। ਇਸ ੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 

ਸ ਜਕ ਼ਿਯੂਯੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਬਜਨ, ਕਜਯਆਨੇ, ਪਰ, ਫ਼ਿੀਆਂ ਅਤ ਭੀਟ ਆਜਦ, ਦੱੁਧ ਭਤ ਦੱੁਧ ਦ 
ਦਾਯਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਸਰਾਂ ਸੀ ਜਫਨਾਂ ਭੇਂ ਦ ਾਫੰਦੀਆਂ ਦ ਘਯ ੁਯਦਗੀ ਰਈ ਿੱੁਰੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਣ ਜਯਪ 7-11 

ਵਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਵਚ ਆਉਣ ਵਾਰ  ਗਰਸਾਕਾਂ ਨੰੂ ਭਾਨ ਜਦੱਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਉਸ ਜਸਰਾਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਘਯਾਂ 
ਦੀ ੁਯਦਗੀ / ੰਚਾਰਨ ਦੁਫਾਯਾ ਸੁ਼ਯੂ ਕਯ ਕਦ ਸਨ। 

ਇਸ ਅੱਗ ੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ ਜਕ ਭਚ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ, ਗਯ-਼ਿਯੂਯੀ / ਼ਿਯੂਯੀ ਨੰੂ ਨਾ ਦਿਜਦਆਂ 

ਜਫਨਾਂ ਾ ਦ ਾਯ ਟਯੱਕਾਂ ਅਤ ਸਯ ਭਾਨ /ਵਾਸਕ ਵਾਸਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਗੀ। ਇ ਜਵੱਚ 

ਭਾਰ ਦੀ ੁਯਦਗੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਿਾਰੀ ਟਯੱਕ / ਵਾਸਨ ਜਾਂ ਭਾਨ ਚੱੁਕਣ ਰਈ ਜਾ ਯਸ ਵਾਸਨ ਸ਼ਾਭਰ ਸਣਗ। 

ਉਦਮਜਗਕ ਅਦਾਜਯਆਂ (ਦਵੇਂ ਯਕਾਯੀ ਅਤ ਰਾਈਵਟ) ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ੰਚਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦੱਤੀ ਜਾਗੀ ਉਸਨਾਂ ਜਵੱਚ 

ਭਚ ਦੁਆਯਾ ਦਯਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਾਯੀਆਂ ਉਦਮਜਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਯਥਾਤ ੇਂਡੂ ਿਤਯਾਂ ਜਵੱਚ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸੀਆਂ 

ਉਦਮਜਗਕ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ ਬਾਵ ਨਗਯ ਜਨਗਭਾਂ ਅਤ ਨਗਯ ਾਜਰਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ੀਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਵਾਰੀਆਂ, ਜਨਯਭਾਣ 

ਅਤ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਆਯਜਥਕ ਿਤਯਾਂ (ੱ.ਈ.਼ਿਡ) ਅਤ ਕਯਟ ਯੀਡਂਡ ਮੂਜਨਟ (ਈਮੂ਼ਿ) ਉਦਮਜਗਕ ਅਟਟਾਂ 
ਤੱਕ ਸੰੁਚ ਵਾਰ  ਸਯ ਉਦਮਜਗਕ ਅਦਾਯ ਅਤ ਉਦਮਜਗਕ ਟਾਊਨਜਸ਼ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। 

ਇਸ ਅਦਾਜਯਆਂ ਜਵੱਚ ਜਜੰਨਾ ੰਬਵ ਸ ਕ ਾਯ ਕਾਜਭਆਂ ਨੰੂ ਉ ਥਾਂ ਜਾਂ ਆ ਾ ਦੀਆਂ ਇਭਾਯਤਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਯਜਸਣ 

ਦ ਰਫੰਧ ਕਯਨੇ ਸਣਗ ਅਤ ਟੈਂਡਯਡ ਯਜਟੰਗ ਰਟਕਰ (ੀ) ਦ ਰਾਗੂਕਯਨ ਰਈ ਰਫੰਧ ਕਯਨਗ। 
ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕੰਭ ਵਾਰੀ ਥਾਂ ਤ ਜਰਜਾਣ ਦਾ ਰਫੰਧ ਭਾਰਕਾਂ ਦੁਆਯਾ ਭਯਜਤ ਆਵਾਜਾਈ ਜਵੱਚ ਭਾਜਕ ਦੂਯੀ ਨੰੂ 

ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

ਸਯ ਇਕਾਈਆਂ ਜਜਸਨਾਂ ਨੰੂ ਕੰਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਸ, ਉਸਨਾਂ ਜਵਚ ਼ਿਯੂਯੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਯਭਾਣ ਮੂਜਨਟਾਂ ਸਨ 

ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚ ਡਯੱਗ਼ਿ, ਪਾਯਭਾਜਊਟੀਕਰ, ਭਡੀਕਰ ਉਕਯਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਕੱਚ ਭਾਰ ਅਤ ਇੰਟਯਭੀਡੀਅਟ, ਨਗਯ 

ਜਨਗਭਾਂ ਅਤ ਨਗਯ ਾਜਰਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਦਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਵਾਰ  ੇਂਡੂ ਿਤਯਾਂ ਜਵੱਚ ਪੂਡ ਰਜੰਗ ਉਦਮਗ,  ਉਤਾਦਨ 

ਇਕਾਈਆਂ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਨਯੰਤਯ ਰਜਕਜਯਆ ਦੀ ਼ਿਯੂਯਤ ਸੰੁਦੀ ਸ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਾਈ ਚਨ, ਆਈਟੀ ਸਾਯਡਵਅਯ ਦਾ 



ਜਨਯਭਾਣ, ਕਰਾ ਉਤਾਦਨ, ਿਾਣਾਂ ਅਤ ਿਜਣਜ ਉਤਾਦਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਵਪਟਕਾਂ ਦੀ ਰਾਈ ਅਤ 
ਭਾਈਜਨੰਗ ਯਸ਼ਨਾਂ ਨਾਰ ੰਫੰਧਤ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ, ਜਕੰਗ ਭੱਗਯੀ ਦੀਆਂ ਜਨਯਭਾਣ ਇਕਾਈਆਂ, ਕਰਭਫੱਧ ਜਸ਼ਪਟਾਂ 
ਅਤ ਭਾਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਨਾਰ ਕੱੜਾ ਉਦਮਗ, ਤਰ ਅਤ ਗ ਜਯਪਾਇਨਯੀ, ਨਗਯ ਜਨਗਭਾਂ ਅਤ ਨਗਯ ਾਜਰਕਾਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸੱਦਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਵਾਰ  ੇਂਡੂ ਿਤਯਾਂ ਜਵੱਚ ਇੱਟ ਬੱਠੇ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। 

ਸਾਰਾਂਜਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਦ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ, ਾਯੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਦ ਉਦਮਗਾਂ ਨੰੂ ੀ ਦੀ 
ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਰਾ਼ਿਭੀ ਸ। ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਪਕਟਯੀ ਜਵੱਚ ਜਾਂ ਇ ਦ ਨੇੜ ਇਭਾਯਤਾਂ ਜਵੱਚ ਰਫਯ/ਵਯਕਯਾਂ ਦ ਯਜਸਣ ਰਈ 

ਰਫੰਧ ਕਯਨਾ ਵਗਾ ਤ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ 'ਤ ਰੋਂੜੀਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੂਰਤਾਂ (ਦਰ ਜਾਂ ਾਈਕਰ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ) ਦਾ ਰਫੰਧ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਼ਿਯੂਯੀ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਈ ਰਫੰਧਕਾਂ/ਭਾਰਕਾਂ ਨੰੂ (ਆਣ 
ਟਯਾਂਯਟ ਨੰੂ ਵਯਤਣ ਰਈ ਯ ਮੂਜਨਟ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸਵ) ਰੜੀਂਦ ਕਯਜਪਊ ਾ ਨ ਡਰ ਅਜਧਕਾਯੀ ਵੱਰੋਂ 
ਉਦਮਗ ੀਸ਼ਨ ਨਾਰ ਰਾਸ ਭਸ਼ਵਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾਣਗ। ਸਯਕ ਇਕਾਈ ਰਈ ਰਫੰਧਕਾਂ/ਵਯਕਯਾਂ ਰਈ 

ਵਾਸਨਾਂ ਦ ਨੰਫਯਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਦ ਯੂ ਜਵੱਚ ਫੱਾਂ/ਆਵਾਜਾਈ ਰਈ ਵਾਸਨ ਨੰਫਯ ਵਾਤ ਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾ ਕਦ ਸਨ। 

ਉਾਯੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦ ਵਯਵ ਅਨੁਾਯ ੇਂਡੂ ਿਤਯਾਂ ਜਵਚ ਉਾਯੀ ਰਈ  ਾਯੀ ਤਯਹਾਂ ਦ  ਜਨਯਭਾਣ 

ਰਈ ਆਜਗਆ ਸ ਬਾਵੇਂ ਕਈ ਨਵੀਂ ਉਾਯੀ ਸ ਜਾਂ ਇਸ ਜਸਰਾ ਤੋਂ ਚਰ ਯਸੀ ਸਵ। ਯ ਸ਼ਜਸਯੀ ਿਤਯਾਂ ਜਵੱਚ ਉਾਯੀ 
ਜਯਫ਼ ਚੱਰ ਯਸ ਰਾਜਕਟ ਰਈ ਾਈਟ 'ਤ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਦ ਆਧਾਯ ‘ਤ ਸਵਗੀ ਜਜ ਜਵੱਚ ਉਾਯੀ 
ਅਧੀਨ ਜਨੱਜੀ/ਜਯਸਾਇਸ਼ੀ/ਵਾਯਕ ਇਭਾਯਤਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। ਜਯਫ਼ ਯਕਤ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਰਈ ਟਨ ਕਯਸ਼ਯ, ਯਤ 

ਅਤ ਫੱਜਯੀ ਦੀ ਿੁਦਾਈ ਅਤ ਇਦੀ ਢਆ-ਢੁਆਈ ਕਯਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾਗੀ ਅਤ ਜਕ ਸਯ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਇ 

ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਸੀਂ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਅਜਜਸੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਿਣਨ ਅਫ਼ਯ ਨੰੂ ਆਯਡਯ ਦ ਯੂਫ਼ ਨਾਰ 

ਅਯ਼ਿੀਆਂ ਦਣੀਆਂ ਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਾਈਜਨੰਗ ਅਫ਼ਯ ਅਜਜਸੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਅਯ਼ਿੀਆਂ ਦੀ ਤਦੀਕ ਕਯਗਾ ਅਤ ਕੰਭ 

ਸੁ਼ਯੂ ਕਯਨ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦਵਗਾ। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਉਦਮਗ ਅਤ ਜਨਯਭਾਣ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਰਈ ਇਸ ੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ ਜਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ 
ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਦ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ, ਥੜਹੀ ਦੂਯੀ ‘ਤ ਯਜਸਣ ਵਾਰੀ ਰਫਯ/ਕਾਜਭਆਂ ਨੰੂ ਾਈਕਰ ਜਾਂ ਦਰ ਆਉਣ ਦੀ 
ਆਜਗਆ ਦਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਪਕਟਯੀ ਇਕਾਂਤਵਾ/ਇਨ-ੀਟੂ ਉਾਯੀ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ਜਕ ਜਕਯਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤ 
ਜਨਯਬਯ ਨਸੀਂ ਸਣਗ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਜ ਸ਼ਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਸੰੁਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਜਦੱਤੀਆਂ  ਟਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ 

ਤਾਂ ਭੁੜ ਉਾਯੀ/ਭੁੜ ਜਨਯਭਾਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਰਣ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਵਗੀ। ਉਸ ੀ/ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਅਤ ੰਜਾਫ 

ਯਕਾਯ ਦ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨਗ, ਫੰਧੀ ਜਯਫ਼ ਇਕ ਵ-ਘਸ਼ਣਾ ਜੀ.ੱਭ., ਇੰਡਟਰੀ਼ਿ, ਭੁਸਾਰੀ 
(gmdicsasnagar@gmail.com) ਨੰੂ ਬਜਣਗ। ਨ ਡਰ ਅਜਧਕਾਯੀ ਇ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਯੈਂਡਭ ਚਜਕੰਗ 

ਕਯਨਗ। 

mailto:gmdicsasnagar@gmail.com


ਇਸ ਵਜਿਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਜਕ ਇਸ ਸੁਕਭ ਜਕ ਵੀ ਕੰਟਨਭੈਂਟ ਼ਿਨ ਤ ਰਾਗੂ ਨਸੀਂ ਸਗਾ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਟਰਟ 

ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ ਅਤ ਜਕ ਕੰਟਨਭੈਂਟ ਼ਿਨ ਜਵੱਚ ਜਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ, ਥਾਨਾ ਜਾਂ ਉਦਮਗ 

ਰਈ ਇ ਦੀ ਖ਼ਤ ਭਨਾਸੀ ਸ। 

ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਜਵਯੱੁਧ ਆਦਾ ਰਫੰਧਨ ਕਟ, 2005 ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਦੰਡਾਵਰੀ ਜਨਮਭ, 1860 ਦੀਆਂ ਫੰਧਤ 

ਧਾਯਾਵਾਂ ਤਜਸਤ ਅਯਾਜਧਕ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। 
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