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

 

Active cases in District come to Zero, DC Girish Dayalan  

 

Remaining two patients discharged from PGI  

 

S. A. S. Nagar, May 21: 

 

In a proof of the situation moving fastly towards normalcy, the remaining two corona virus 

positive patients were discharged from the PGI today.  

 

Divulging this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that out of these 

two, one is a 30 year old man who belongs to Nayagaon while the other one is a 24 year old 

woman from milkh village. 

 

Now, the active cases in the district have come to Zero i.e. there are no active cases left in the 

district. Commending the District Health Authorities, the DC added that they had acted as true 

corona warriors. Now, the total number of discharged patients in the district stands at 102  with 

three casualties. 

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

 

District Administration cracks down on illicit liquor smugglers 

 

Seize 50000 litres of illicit liquor  

 

S. A. S. Nagar/Kharar, May 21: 

 

As part of the policy of Punjab government to curb the illegal liquor trade, a team headed by 

Himanshu Jain SDM Kharar, and G S Dhanoa AIG Excise and police late last night caught a 

history sheeter liquor smuggler and nabbed more than 50000 litres of illicit liquor.  

 

Divulging the details, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that a team, on specific 

information at around 1 AM, swung into action and chased the liquor smugglers who were 

escorting the tanker carrying illegal alcohol.  

 

The owner of the premises who was moving in black fortuner car, doing multiple rounds at the 

site was also nabbed. 

 



The occupants of Black Fortuner car threatened the team while chasing them but the members of 

the raiding party showed exemplary courage and caught red handed two tankers and the vehicle 

escorting them.  

 

The main accused, his associate and 2 drivers were arrested and the apparatus used for stealing 

the alcohol along with vehicles were seized and handed over to Zirakpur police for registration 

of FIR and further investigations.  

 

The culprit arrested was found to be an offender wanted by the police in various cases. 

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

 

CTU buses to ply within Zirakpur, Kharar, DC Girish Dayalan  

 

State Government gives nod 

 

S. A. S. Nagar, May 21: 

 

The Punjab Government has given it's nod to the plying of Chandigarh Transport Undertaking 

(CTU) buses on its existing routes within the  two municipal limits of Sahibzada Ajit Singh 

Nagar (Zirakpur and Kharar).  

 

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

the secretariat employees would however be run by the State Government and it's undertaking. 
 

-- 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰੇ ਜਿਚ ਐਕਜਿਿ ਭਾਭਰੇ ਹਏ ਼ਿ਼ੀਯ, ਡ਼ੀ.ਸ਼ੀ. ਜਗਯ਼ੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ  

ਫਾਕ਼ੀ ਦ ਭਯ਼ੀ਼ਿ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਼ੀਜ਼ੀਆਈ ਤੋਂ ਜਭਰ਼ੀ ਛ ੁੱ ਿ਼ੀ  
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਯ, 21 ਭਈ: 

ਸਜਥਤ਼ੀ ਦੇ ਤੇ਼ਿ਼ੀ ਨਾਰ ਸਧਾਯਣਤਾ ਿੁੱਰ ਿਧਣ ਦੇ ਸਫ ਤ ਿਜੋਂ, ਫਾਕ਼ੀ ਦ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਾਜੇਜਿਿ ਭਯ਼ੀ਼ਿ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਅੁੱਜ 

਼ੀਜ਼ੀਆਈ ਤੋਂ ਛ ੁੱ ਿ਼ੀ ਦੇ ਜਦੁੱ ਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। 



ਇਸ ਸਫੰਧ਼ੀ ਜਾਣਕਾਯ਼ੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਿ਼ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰ਼ੀ ਜਗਯ਼ੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਨਹ ਼ਾਂ ਦਿ਼ਾਂ ਜਿੁੱ ਚਂਜ ਇੁੱਕ 30 

ਸਾਰ਼ਾਂ ਦਾ  ਯਸ਼ ਹੈ ਜ ਨਮਾਗਾਓਂ ਦਾ ਯਜਹਣ ਿਾਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਜਕ ਦ ਜ਼ੀ ਜਭਰਖ ਜੰਡ ਦ਼ੀ 24 ਸਾਰ਼ਾਂ ਭਜਹਰਾ ਹੈ। 

ਹ ਣ, ਜ਼ਿਰੇ ਜਿਚ ਐਕਜਿਿ ਭਾਭਰੇ ਼ਿ਼ੀਯ ਹ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਿ ਜ਼ਿਰੇ ਜਿਚ ਕਈ ਐਕਜਿਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਫਜਚਆ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਜਸਹਤ 

ਅਥਾਯਿ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕਯਜਦਆਂ ਡ਼ੀਸ਼ੀ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁੱ ਚੇ ਕਯਨਾ ਮਜਧਆਂ ਿਜੋਂ ਕੰਭ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ। ਹ ਣ 

ਜ਼ਿਰੇ ਜਿਚ ਜਤੰਨ ਭਤ਼ਾਂ ਨਾਰ ਛ ੁੱ ਿ਼ੀ ਿਾਰੇ ਭਯ਼ੀ਼ਿ਼ਾਂ ਦ਼ੀ ਕ ਰ ਜਗਣਤ਼ੀ 102 ਹੈ। 

-- 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇ਼ਿ ਸ਼ਯਾਫ ਤਸਕਯ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱ ਜਸਆ ਜਸ਼ਕੰਜਾ, ਕ਼ੀਤੇ ਕਾਫ   
50000 ਰ਼ੀਿਯ ਨਾਜਾਇ਼ਿ ਸ਼ਯਾਫ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਼ਿਫਤ  

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਯ/ਖਯੜ, 21 ਭਈ: 

ਨਜਾਇ਼ਿ ਸ਼ਯਾਫ ਦੇ ਕਾਯਫਾਯ ਨ ੰ  ਯਕਣ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ਼ੀ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ਦੇ ਜਹੁੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਐਸ.ਡ਼ੀ.ਐਭ ਖਯੜ ਜਹਭ਼ਾਂਸ਼  ਜੈਨ 

ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜ਼ੀ ਐਕਸਾਈ਼ਿ ਜ਼ੀ.ਐ.ਸ ਧਨੋਆ ਅਤੇ  ਜਰਸ ਦ਼ੀ ਅਗਿਾਈ ਜਿੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਿ਼ੀਭ ਨੇ ਦੇਯ ਯਾਤ ਇੁੱਕ ਰੜੀਂਦੇ 

ਸ਼ਯਾਫ ਤਸਕਯ ਨ ੰ  ਕਾਫ  ਕ਼ੀਤਾ ਅਤੇ 50000 ਰ਼ੀਿਯ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਨਾਜਾਇ਼ਿ ਸ਼ਯਾਫ ਼ਿਫਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ। 

ਿੇਯਿ ੇਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਿ਼ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰ਼ੀ ਜਗਯ਼ੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਿੇਯੇ ਤਕਯ਼ੀਫਨ 1 ਿਜ ੇਇੁੱਕ ਿ਼ੀਭ ਨੇ ਖਾਸ 

ਜਾਣਕਾਯ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਯਿਾਈ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਯਾਫ ਤਸਕਯ਼ਾਂ ਦਾ ਜੁੱ ਛਾ ਕ਼ੀਤਾ, ਜ ਿੈਂਕਯ ਜਿਚ ਨਾਜਾਇ਼ਿ ਸ਼ਯਾਫ ਰੈ ਕੇ ਜਾ ਯਹੇ 

ਸਨ। 

ਉਸ ਜਗਹਾ ਦਾ ਭਾਰਕ, ਜ ਕਾਰੇ ਯੰਗ ਦ਼ੀ ਪਾਯਚ ਨਯ ਕਾਯ ਜਿਚ ਘ ੰ ਭ ਜਯਹਾ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਕਈ ਚੁੱਕਯ ਰਗਾ 
ਜਯਹਾ ਸ਼ੀ, ਨ ੰ  ਿ਼ੀ ਕਾਫ  ਕਯ ਜਰਆ ਜਗਆ। 

ਕਾਰੇ ਯੰਗ ਦ਼ੀ ਪਾਯਚ ਨਯ ਕਾਯ ਦੇ ਸਿਾਯ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦਾ ਜੁੱ ਛਾ ਕਯਦੇ ਹਏ ਿ਼ੀਭ ਨ ੰ  ਧਭਕ਼ੀ ਜਦੁੱ ਤ਼ੀ ਯ ਛਾੇ ਭਾਯਨ ਿਾਰ਼ੀ 
ਿ਼ੀਭ ਦੇ ਭੈਂਫਯ਼ਾਂ ਨੇ ਜਭਸਾਰ਼ੀ ਜਹੰਭਤ ਜਦਖਾਈ ਅਤੇ ਦ ਿੈਂਕਯ ਅਤੇ ਨਾਰ ਜਾ ਯਹ਼ੀ ਗੁੱਡ਼ੀ ਨ ੰ  ਯੰਗੇ ਹੁੱਥੀਂ ਪੜ ਜਰਆ। 

ਭ ੁੱ ਖ ਭ ਰ਼ਿਭ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ਼ੀ ਅਤੇ 2 ਡਯਾਈਿਯ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਜਗਰਪਤਾਯ ਕ਼ੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਯਾਫ ਚਯ਼ੀ ਕਯਨ ਰਈ ਿਯਤੇ ਜਾਣ 

ਿਾਰੇ ਔ਼ਿਾਯ਼ਾਂ ਸਭੇਤ ਿਾਹਨ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਫ  ਕਯ ਜਰਆ ਜਗਆ ਅਤੇ ਐਪਆਈਆਯ ਦਯਜ ਕਯਕੇ ਅਗਰੇਯ਼ੀ ਜ਼ਾਂਚ ਰਈ 

਼ਿ਼ੀਯਕ ਯ  ਜਰਸ ਦੇ ਹਿਾਰੇ ਕਯ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਗਆ। 

ਜਗਰਪਤਾਯ ਕ਼ੀਤਾ ਜਗਆ ਦਸ਼਼ੀ  ਜਰਸ ਿੁੱਰੋਂ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਭਾਭਜਰਆਂ ਜਿੁੱ ਚ ਰੜੀਂਦਾ ਅਯਾਧ਼ੀ ਾਇਆ ਜਗਆ। 

 
-- 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਯ 



ਸ਼ੀ.ਿ਼ੀ.ਮ . ਫੁੱ ਸ਼ਾਂ ਼ਿ਼ੀਯਕ ਯ, ਖਯੜ ਅੰਦਯ ਚੁੱਰਣਗ਼ੀਆਂ, ਡ਼ੀ.ਸ਼ੀ. ਜਗਯ਼ੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ  

ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਜਦੁੱ ਤ਼ੀ ਭਨ਼ਿ ਯ਼ੀ  
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਯ, 21 ਭਈ: 

ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਚੰਡ਼ੀਗੜਹ ਿਯ਼ਾਂਸਯਿ ਅੰਡਯਿੇਜਕੰਗ (ਸ਼ੀਿ਼ੀਮ ) ਫੁੱ ਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਜਹਫ਼ਿਾਦਾ ਅਜ਼ੀਤ ਜਸੰਘ ਨਗਯ 

(਼ਿ਼ੀਯਕ ਯ ਅਤੇ ਖਯੜ) ਦ਼ੀਆਂ ਦ ਜਭਉਂਸਰ ਹੁੱਦ਼ਾਂ ਅੰਦਯ ਇਸ ਦੇ ਭਜ ਦਾ ਯ ਿ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਾਉਣ ਦ਼ੀ ਰਿਾਨਗ਼ੀ ਦੇ ਜਦੁੱ ਤ਼ੀ 
ਹੈ। 

ਇਹ ਰਗਿਾਿਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜਡਿ਼ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰ਼ੀ ਜਗਯ਼ੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਕੁੱਤਯੇਤ ਦੇ ਕਯਭਚਾਯ਼ੀਆਂ ਰਈ 

ਫੁੱ ਸ਼ਾਂ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਚਰਾਏਗ਼ੀ। 

-- 


