
I/29473/2020 

 

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

 

128 Lakh Metric Tonnes of wheat procured in State despite corona virus challenge: Lal Singh, 

Chairman Punjab Mandi Board 

 

S.A.S. Nagar, June 1: 

 

The State of Punjab guided by the visionary leadership of the Chief Minister, Captain Amarinder 

Singh bravely faced the challenge posed by the corona virus and saw 128 Lakh Metric Tonnes of 

wheat being procured till the end of procurement season on 31st May, 2020 which began on 15th 

April. 

 

Disclosing this here today, the Chairman, Punjab Mandi Board Mr. Lal Singh said that the 

adequate arrangements ensure that the farmers didn't face any hurdle in selling their crop. He 

also said that the biggest challenge was to ensure the safety of the farmers and the officials 

engaged in the procurement process. For this purpose, large blocks of 30x30 feet were made in 

the mandis in order to enable the farmers to unload their crop. Furthermore, 34,000 litres of 

sanitizer was provided for enabling the farmers to sanitize their hands. In all the main yards and 

sub yards, water tank of 500 litres capacity and 1300 pedalled wash basins were installed. Not 

only this, but 12 lakh litre sodium hypochlorite was also used to disinfect the mandis. 

 

The Chairman also divulged that in order to decongestion the space to minimize the spread of 

corona virus, this time 4000 mandis were established throughout the State and the shellers were 

also designated as the temporary procurement centres. With a view to avoid overcrowding in the 

mandis, approximately 18 lakh passes were issued by the mandi board to the farmers through the 

arhtiyas. The mandi board also set up a control room at the headoffice of the board for resolving 

the problems of the farmers and the arhtiyas. 

 

Lauding the valuable services rendered by the Food and Civil Supplies Department, Punjab 

Police, Guardians of Governance and the employees of the sewa kendras, The Chairman 

disclosed that these employees were provided with 1.50 lakh regular masks and 10,000 n-95 

masks. Apart from this, the 3195 G.O.Gs were deployed at the 1683 mandis this time to oversee 

the procurement process. He further said that all the officers of the madi board and the 

employees of 154 market committees besides 5600 field staff also deserve appreciation for 

completing this huge task successfully. 

 

It is important to mention that the Pungrain procured 3719423 LMT, Markfed  procured 2991126 

LMT, Punsup2702035 LMT, Punjab State Warehouse Corporation 1858509 LMT, FCI 1415900 

LMT while the private progressive purchase stood at58137 LMT. The total lifting has been done 

to the tune of 99 percent. 

 

The Secretary, Mandi Board Mr. Ravi Bhagat was also present on the occasion. 

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

5586 Metric Tonne Wheat & 288 Metric Tonne Dal distributed till date 

amongst 94000 smart ration card holders, DC Girish Dayalan 

S.A.S. Nagar, June 1: 

As proof of the dedicated efforts of the District Administration along with the Food and Civil 

Supplies Department, the ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna’ (PMGKY) has seen 5586 Metric 

Tonnes of Wheat and 288 Metric Tonnes of Dal being distributed to a total of 94000 smart ration 

card holders in the district at the rate of 15 Kg of wheat per member for 3 months and 3 Kg of 

Dal per family as 3 months lump-sum, free of cost under the National Food Security Act, 2013. 

This was disclosed here today by the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan. 
  

He clearly stated that no laxity would be tolerated in the distribution process and the policy of 

zero tolerance is being adopted towards any malpractice as it is the goal of the District 

Administration to ensure that every genuine beneficiary receives its fair share of benefit under 

this flagship scheme. 
  

He also said that today the distribution work was undertaken in Village Mataur, Village Mohali, 

Phase-3B2, Basma, Dhelpur, Gobindgarh, Mauli Baidwan with 7000 beneficiaries deriving the 

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

 

Big Haul by S.A.S. Nagar Police 

 

Six drug suppliers arrested 

 

Heroin worth Rs. 18 crore seized 

 

S.A.S. Nagar, June 1: 

 

As part of its commitment to eradicate the drug menace in accordance with the directions of the 

State Government, the District Police under the leadership of SSP Mr. Kulddep Singh Chahal has 

landed a big success with the arrest of 6 heroin suppliers. 

 

Disclosing this here today, the SP (Investigation) Harmandeep Singh Haans said that  the 

Inspector Rajesh Kumar of CIA Staff, Kharar had on a tip off registered a case u/s 21-61-85 of 

the NDPS Act at Police Station, City Kharar and were checking the vehicles at Village 

Chhajjumajra Road on 28-5-20 when 2 car borne people tried to escape on seeing the police 

party but were nabbed. A total of 5 people were arrested namely Anjul Sodhi, a resident of Sirsa 

in Haryana, Parivar Singh, a resident of village Ballomajra in S.A.S. Nagar, Ravi Verma, a 

resident of Sunny Enclave in Kharar, Dalvinder Singh, a resident of Village Khehra Kalan, 



S.A.S. Nagar, Neelu, a resident of Sirsa. A swift car and a Chevrolet along with 1 kg 300 gms 

heroin and Rs. 1 lakh drug money was seized from them. 

 

The interrogation of the accused resulted in the arrest  of another heroin supplier, a nigerian 

named David on 31-5-20 from Delhi and 2 kg 200 gms of heroin was seized from him. So, the 

total quantity of heroin seized comes to 3 Kg and 500 Gms whose price in international market is 

Rs. 18 crore. 

 

The accused were active since very long time in Punjab, Chandigarh and Haryana and were 

supplying heroin. One of the accused Dalwinder Singh is supplyig heroin since 4 years and has 2 

cases registered aginst him at Police Station Sardulgarh and Police Station City Sirsa under 

NDPS Act and another case under section 420. He along with anjul sodhi and neelu, used to 

bring heroin from Delhi and sell the same at very high prices. Another accused Ravi verma and 

Parivar Singh used to supply their consignment in Mohali and Chandigarh areas. Further 

investigations are on this case. 

 

Among other officers present on the occasion included DSP CyberCrime Rupinderdeep Kaur 

Sohi and DSP- Kharar-1 Pal Singh. 

 
-- 
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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
Religious and Social organizations came forward as true saviours of humanity during 
curfew/lockdown : Balbir Singh Sidhu  
 
Meets Dera Beas Chief Gurinder Singh Dhillon, Expresses Thanks 
 
Also exhorts others to help needy people in accordance with 'Kirat Karo, Vand Chhako' principle of 
Sri Guru Nanak Dev Ji  
 
S. A. S. Nagar, June 1: 
 
"During the curfew/lockdown imposed to stop the spread of corona virus, the religious as well as the 
social organisations have rendered valuable services in mitigating the lot of the people." These 
views were expressed here today by the Health and Family Welfare, Labour Minister, Punjab, and 
Mohali MLA Mr. Balbir Singh Sidhu said that every hand coming forward to help the humanity in 
these crisis times is the true well wisher of mankind. 
 
He also said that he had recently met the Chief of Dera Beas Gurinder Singh Dhillon and had 
thanked him for the exceptional service rendered by the dera to serve the humans in distress. He 
further elaborated that the dera followers are distributing food packets to the needy people on a daily 
basis and had also established a record of disbursing maximum packets in a day. On the 5th of May, 
the dera followers disbursed 5,36,667 packets which is phenomenal.  
 
Appreciating the efforts made by the dera to provide food and shelter to the people during the 
quarantine period, S. Sidhu said that the dera followers provided top quality food and better boarding 



and lodging facilities in comparison to the other states and the countries. The example set by the 
119 Kendras of the dera is rarely found anywhere.  
  
Mr. Balbir Singh Sidhu further added that the dera management as well as the followers are serving 
the needy persons such as the migrants and quarantined people in 12 districts across Punjab and 
living up to the principle of 'Kirat Karo tey Vand Chhako' of Sri Guru Nanak Dev Ji and ensuring that 
nobody sleeps hungry. 
 
Among others present on the occasion included the Political Secretary to the minister and the 
Chairman Market Committee Kharar Mr. Harkesh Chand Sharma Machhli Kalan.  
 

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

 

Ajanta Dayalan assumes charge as Administrative Member of CAT’s Chandigarh Bench 

 

S. A. S. Nagar/Chandigarh, June 1: 

 

Former Deputy Comptroller and Auditor General of India, Mrs. Ajanta Dayalan assumed the 

charge as Administrative Member of Central Administrative Tribunal’s, Chandigarh Bench on 

Monday, June 1. This Bench exercises jurisdiction over the states of Haryana, Himachal Pradesh 

and Punjab and union territories of Chandigarh, Jammu and Kashmir, and Ladakh. 

Mrs. Ajanta Dayalan, was posted as Administrative Member, CAT’s Allahabad Bench prior to 

her current posting.  

Mrs. Ajanta Dayalan is a 1978 batch officer of the Indian Audit and Accounts Service (IAAS). 

She has over 38 years of wide experience of working in the Central and State Governments in 

different capacities. Prior to her retirement, she was the Deputy Comptroller and Auditor General 

of India and Head of the Indian Audit and Accounts Service for 2 years.  As such, she was 

responsible for all matters relating to audit policy for conduct of audit of Central & State 

Governments; cadre control of IAAS officers and personnel matter; and International Relations 

including conduct of audit of United Nations.  

She also served as Additional Secretary / Joint Secretary in the Cabinet Secretariat for over 6 

years. Here she was responsible for assisting policy formulation and decision making at the 

highest level and presentation of all proposals / issues emanating from the Economic & Social 

Ministries of Government of India like Finance, Commerce, Agriculture, Fertilizers etc to the 

Cabinet and its Committees.  

She has expert knowledge of the power sector having served as Member (Finance) of the Punjab 

State Electricity Board and also as the Founder Secretary of the Punjab State Electricity 

Regulatory Commission. In the first Tariff Order itself, tariff for agricultural supply, which was 

hitherto free, was introduced in Punjab.  

She also served as Accountant General of three States of Punjab, Haryana and Kerala. 

 She has represented Government of India in a number of countries including USA, China, UK, 

Canada, Brazil, Netherlands etc. She was also team leader of UN Audit Team to UNCHS & 

UNO.  



Ajanta Dayalan belongs to Uttar Pradesh and her father Late Justice Murli Dhar (Retd.) was a 

Judge of the Allahabad High Court and also a respected Senior Advocate and President of the 

Bar Association. She is an alumnus of IIT Kanpur and Harvard Kennedy School.  

----------------- 
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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
Two more positive cases surface in District  
 
50 year old man, 42 Year old woman test positive  
 
Both contact of already positive case from sector 77 
 
S. A. S. Nagar, June 1: 
 
The district saw today two more corona virus positive cases emerging. A 50 year old man and a 42 
year old woman were found positive. Both have been admitted at Gian Sagar Hospital.  
 
Disclosing this, the DC Girish Dayalan said that both are the contacts of the previous positive case 
of Sector-77. 
 
Besides, one patient, a 29  year old woman who had delivered a baby recently, was today 
discharged from the PGI.  
 
As of now, there are 10 active cases in the district with 3 casualties 103 recovered cases. 
-- 
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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

 

DM issues directions regarding unlock  1.0 

 

S. A. S. Nagar, June 1: 

 

The District Magistrate Mr. Girish Dayalan, in exercise of powers conferred under Section 144 

of Cr. PC has ordered directions regarding unlock 1.0.  

 

According to the directions, Lockdown is to continue in Containment Zones 

till 30.06.2020. The Containment Zones and buffer zones will be as notified by the office of the 

DM. In the Containment Zones, only essential activities shall be allowed. 

There shall be a strict perimeter control. Guidelines of State Health 

Dept and MoHFW in regard to activities in the Containment Zones shall be strictly followed. 

 

In the District during the period 01.06.2020 to 30.06.2020 outside the 

containment zones, The 

movement of individuals for all the non-essential activities shall 

remain prohibited between 9.00 pm to 5.00 am. 



The persons above 65 years of age, persons with co-morbidity, pregnant women and children 

below the age of 10 years are advised to stay at home except for essential 

requirements and/or health purposes. The National Directives for Covid-19 

Management as specified in Annexure-I to the guidelines of 

30.05.2020 of the Ministry of Home, Government of India, shall be 

followed throughout the District. 

 

The following activities shall continue to be 

prohibited such as All cinema halls, gymnasiums, swimming pools, 

entertainment parks, theatres, bars, auditoriums, assembly 

halls and similar places, All social, political, sports, entertainment, academic, 

cultural, religious functions and other large congregations, Spitting in public places, 

Consumption of liquor, pan, gutka, tobacco etc in public 

places is prohibited. However, there will be no restriction on 

their sale, Schools, colleges and other educational institutions and coaching institutes.  

 

Online distance learning shall continue to be permitted and shall be encouraged. These shall be 

opened as per the directions of MHA and GoP later. In the Marriage related gatherings Number 

of guests are not to exceed 50 and in Funeral/ last rites the Number of persons not to exceed 20. 

 

The following will remain closed till 7/6/2020. However, these will 

be opened in compliance of the SoPs issued by the State 

Government -- Religious places/places of worship for publi, Hotels and other hospitality 

services, Shopping malls 

 

The Restaurants may be opened for take-home or home delivery services; while home delivery 

may be allowed till 9 PM i.e. within permitted 

timings till movement of persons is allowed. 

The Dine-in services to remain closed till 7/6/2020 and will be 

opened as per the SoP issued by the State Government. The Inter-state movement of persons by 

domestic flights/ trains/ buses/ cars etc. The Inter-State movement of persons by domestic 

flights/trains/buses/cars etc. is allowed subject to the condition that 

the inward passengers would follow the SOP of the Health 

Department. The passengers would be required to either download 

Cova-app) and get self-generated 'e-pass' or declare their particulars 

at the airport/ railway station/ bus stand/ inter-state border as the 

case may be. 

 

With regard to buses, Inter-state and intra-state movement will be allowed 

subject to compliance of the SOP issued by the Transport Department, Punjab. The Inter-state 

movement of passenger  vehicles like taxis, cabs, stage carriers, tempo-travellers and cars will be 

permitted against self-generated e-pass after downloading of COVA App or after declaring their 

particulars at the inter-state border. Intra-state shall be allowed without any restriction. The 

Bicycles, rickshaws and auto-rickshaws will be allowed subject to compliance of the SOP as 

issued by the Transport Department, Punjab. The 2-wheelers will be allowed subject to 

compliance of the SOP as issued by the Transport Department, Punjab for 1+1 passengers. The 



4-wheelers will be allowed for 1+ 2 passengers subject to compliance of the SOP as issued by 

the Transport Department, Punjab.  

 

Also, No pass would be required for permitted activities like shopping, going to office and 

workplace.There would be no restrictions on Inter-State movement of goods. 

 

The social visits (non-essential) shall be avoided. 

 

All shops including shops in main bazars in both urban and rural areas allowed to open from 7 

AM to 7 PM. The Liquor vends shall, however, remain open from 8 AM to 8 PM. The Barber 

shops, hair-cut saloons, beauty parlours and Spas will be allowed from 7 AM to 7 PM subject to 

compliance of the SOP as issued by the Health Department, Punjab. The Sports complexes and 

stadia: will be allowed without spectators as per the SOP of the Health Department. 

 

All categories of industries and construction activities are allowed to operate in both rural and 

urban areas. Agricultural, horticultural, animal husbandry, veterinary 

services are allowed without any restriction. The Banks may operate during their normal working 

hours without any restrictions. 

 

E-Commerce is permitted for all goods. 

 

 Private Offices are allowed to open as per required strength without any restrictions except that 

compliance of social distancing and wearing of masks at all times, shall be ensured. If so 

required, the timings may be adjusted by the Heads of Offices to work in small teams to ensure 

strict compliance of these restrictions. 

 

All Government offices would remain open as per required strength. However, Head of the 

Office will ensure that there is adequate space for maintaining 

social distancing norms. If the space is inadequate, the employees will be required to attend 

office by rotation. 

 

Further, those officers/ employees assigned specific COVID19 

related duties by this office, shall continue to work on their 

respective duties and shall not be recalled until specifically 

relieved. The Heads of Offices in the District shall ensure 

compliance of the same and exempt such employees from their 

internal roster. Violation shall invite action against the 

employee and Head of Office as per law. 

 

Social distancing i.e. minimum 6 feet distance for all the activities shall always be 

maintained. Wearing of masks by all persons in public places 

including work-places etc. will be mandatory and must be strictly 

observed and enforced. 

 

No separate permission would be required by the industries 



and other establishments to resume their operations. All employees, be it government offices, 

private offices and other work-places, would be allowed to move without any requirement of 

pass during the permitted hours i.e. 5.00 am 

to 9.00 pm. 

 

There shall be no restriction on inter-state movement of persons and no separate permission or E- 

permit would be required for such movement. However, use of cova-app and 

self-generated 'epass' would be mandatory. The Employees are advised to ensure that 

Arogaya Setu is installed by all the employees having compatible 

mobile phones. Similarly, individuals are also to be advised by the 

district authorities to install Arogaya Setu application on their 

compatible mobile phones and also regularly update their health 

status on the app. 

 

Any violation of these guidelines and lockdown 

measures shall be punishable under sections 51 to 60 of the Disaster 

management Act, 2005 besides legal action under section 188 of 

Indian Penal Code (IPC). 

 

Also, The Health & Family Welfare Department, Punjab has 

issued advisories on different subjects. All concerned are shall 

ensure compliance of these advisories. Any violations shall invite criminal proceedings under the 

relevant provisions of the Disaster Management Act, 2005 and the Indian Penal Code, 1860. 

 
-- 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਚੁਣਤੀ ਦ ਫਾਵਜੂਦ ੂਫ ਜਵਿੱ ਚ 128 ਰਿੱ ਖ ਭੀਜਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਰਾਰ ਜੰਘ, 

ਚਅਯਭਨ ੰਜਾਫ ਭੰਡੀ ਫਯਡ  

..ੱ. ਨਗਯ, 1 ਜੂਨ: 

ੰਜਾਫ ਦ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਕਰਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜੰਘ ਦੀ ਦੂਯਅੰਦਸੀ ਤ ਗਤੀਸ਼ੀਰ ਅਗਵਾਈ ਦਕਾ, ੰਜਾਫ ਨੇ ਫੜੀ 
ਦਰਯੀ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਕਾਯਨ ਦਯਸ ਚੁਣਤੀਆਂ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤ 15 ਅਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਖਯੀਦ 

ੀ਼ਿਨ ਦ ਅੰਤ 31 ਭਈ, 2020 ਤਿੱਕ ੂਫ ਜਵਿੱ ਚ 128 ਰਿੱ ਖ ਭੀਜਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ੰਜਾਫ ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਦ ਚਅਯਭਨ ਿੀ ਰਾਰ ਜੰਘ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਰੜੀਂਦ ਿਫੰਧਾਂ ਦਕਾ 
ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਗਆ ਜਕ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਪਰ ਵਚਣ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕ ਵੀ ਯੁਕਾਵਰ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਨਾ ਕਯਨਾ 
ਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ਬ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਚੁਣਤੀ ਜਕਾਨਾਂ ਅਤ ਖਯੀਦ ਿਜਕਜਯਆ ਜਵਚ ਰਿੱ ਗ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ 
ੁਯਿੱ ਜਖਆ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ੀ। ਇ ਭੰਤਵ ਨਾਰ ਭੰਡੀਆਂ ਜਵਚ 30x30 ਪੁਿੱ ਰ ਦ ਵਿੱ ਡ ਫਰਾਕ ਫਣਾ ਗ ਤਾਂ ਜ 
ਜਕਾਨ ਉੱਥ ਆਣੀ ਪਰ ਉਤਾਯਨ ਦ ਮਗ ਸ ਕਣ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, 34,000 ਰੀਰਯ ਨੀਰਾਈ਼ਿਯ ਭੁਸਿੱਈਆ 



ਕਯਵਾਇਆ ਜਗਆ ਤਾਂ ਜ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਸਿੱਥ ਾਪ ਕਯਨ ਦੀ ੁਜਵਧਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਕ। ਾਯ ਭੁਿੱ ਖ ਭੁਿੱ ਖ ਮਾਯਡ ਅਤ 
ਫ ਮਾਯਡਾਂ ਜਵਚ, 500 ਰੀਰਯ ਭਯਿੱਥਾ ਵਾਰੀ ਾਣੀ ਦੀ ਰੈਂਕੀ ਅਤ 1300 ਡਰਡ ਵਾਸ ਫਨ ਰਗਾ ਗ ਨ। 
ਜਯਪ ਇਸ ਸੀ ਨਸੀਂ, ਫਰਜਕ 12 ਰਿੱ ਖ ਰੀਰਯ ਡੀਅਭ ਸਾਈਕਰਯਾਈਰ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਭੰਡੀਆਂ ਨੰੂ ਯਗਾਣੂ ਯਜਸਤ ਕਯਨ 

ਰਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ। 

ਚਅਯਭਨ ਨੇ ਇਸ ਵੀ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ ਘਿੱਰ ਕਯਨ ਰਈ ਬੀੜ ਨੰੂ ਘਰਾਉਣ ਰਈ, ਇ ਵਾਯ 

ੂਫ ਬਯ ਜਵਚ 4000 ਭੰਡੀਆਂ ਥਾਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤ ਸਰਯਾਂ ਨੰੂ ਅਥਾਈ ਖਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਾਭ਼ਿਦ 

ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਭੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਵਿੱ ਧ ਯਸੀ ਬੀੜ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦ ਭਿੱਦਨ਼ਿਯ,  ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਦੁਆਯਾ ਆੜਹਤੀਆਂ ਯਾਸੀਂ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਰਗਬਗ 18 ਰਿੱ ਖ ਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ। ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਨੇ ਜਕਾਨਾਂ ਅਤ ਆੜਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਿੱ ਜਆਵਾਂ ਦ ਸਿੱਰ ਰਈ 

ਫਯਡ ਦ ਭੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤਯ ਜਵਖ ਕੰਰਯਰ ਯੂਭ ਵੀ ਥਾਤ ਕੀਤਾ। 

ਖੁਯਾਕ ਅਤ ਜਵਰ ਰਾਈ ਜਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ ੁਜਰ, ਗਾਯਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਯਨੈਂ  ਅਤ ਵਾ ਕੇਂਦਯਾਂ ਦ 
ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਡਭੁਿੱਰੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਾਘਾ ਕਯਜਦਆਂ ਚਅਯਭਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ 
ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ 1.50 ਰਿੱ ਖ ਯਗੂਰਯ ਭਾਕ ਅਤ 10,000 ਨ-95 ਭਾਕ ਿਦਾਨ ਕੀਤ ਗ ਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 
ਖਯੀਦ ਿਜਕਜਯਆ ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਰਈ ਇ ਵਾਯ 1683 ਭੰਡੀਆਂ ਜਵਚ 3195 ਜੀ..ਜੀ਼ਿ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤ ਗ ਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱਗ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਦ ਾਯ ਅਜਧਕਾਯੀ ਅਤ  ਭਾਯਕੀਰ ਕਭਰੀਆਂ ਦ 154 ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 
5600 ਪੀਰਡ ਰਾਪ ਵੀ ਇ ਵਿੱ ਡ ਕਾਯਜ ਨੰੂ ਪਰਤਾੂਯਵਕ ਨੇਯ ਚਾੜਹਨ ਰਈ ਿਸੰਾ ਦ ਾਤਯ ਸਨ। 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ ਜਕ ਨਗਿਨ ਨੇ 3719423 ਰ.ਭ.ਰੀ., ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 2991126 ਰ.ਭ.ਰੀ., ਨ ਨੇ 

2702035 ਰ.ਭ.ਰੀ., ੰਜਾਫ ਰਰ ਵਅਯਸਾਊ ਕਾਯਯਸਨ ਨੇ 1858509 ਰ.ਭ.ਰੀ, ਪ.ੀ.ਆਈ. ਨੇ 

1415900 ਰ.ਭ.ਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਦਜਕ ਜਨੱਜੀ ਿਗਤੀਸੀਰ ਖਯੀਦ 58137 ਰ.ਭ.ਰੀ. ਯਸੀ। ਕੁਿੱ ਰ 

ਚੁਿੱ ਕਾਈ 99 ਪੀਦੀ ਤਿੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। 

ਇ ਭਕ ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਦ ਕਿੱਤਯ ਿੀ ਯਵੀ ਬਗਤ ਵੀ ਭਜੂਦ ਨ। 

 
-- 

I/29541/2020 
 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਸੁਣ ਤਿੱਕ 94000 ਭਾਯਰ ਯਾਸਨ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ 5586 ਭੀਜਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਅਤ 288 ਭੀਜਰਿਕ ਰਨ ਦਾਰ ਵੰਡੀ 
ਗਈ, ਡੀ.ੀ. ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ  

..ੱ. ਨਗਯ, 1 ਜੂਨ: 

ਖੁਯਾਕ ਅਤ ਜਵਰ ਰਾਈ ਜਵਬਾਗ ਦ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰਹਾ ਿਸਾਨ ਦ ਭਯਜਤ ਮਤਨਾਂ ਦ ਫੂਤ ਵਜੋਂ, ਯਾਸਰਯੀ ਖੁਯਾਕ 

ੁਯਿੱ ਜਖਆ ਕਰ, 2013 ਤਜਸਤ 'ਿਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜਰਆਣ ਮਜਨਾ' (ੀ.ੱਭ.ਜੀ.ਕ.ਵਾਈ) ਅਧੀਨ ੂਫ ਜਵਚ 

94000 ਭਾਯਰ ਯਾਸਨ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ 5586 ਭੀਜਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਅਤ 288 ਭੀਜਰਿਕ ਰਨ ਦਾਰ 15 ਜਕਿੱਰ  ਕਣਕ 



ਿਤੀ ਭੈਂਫਯ 3 ਭਸੀਜਨਆਂ ਰਈ ਅਤ 3 ਭਸੀਨੇ (ਇਕਭੁਸ਼ਤ) ਰਈ 3 ਜਕਿੱਰ  ਦਾਰ ਿਤੀ ਜਯਵਾਯ ਦੀ ਦਯ ਨਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ 
ਗਈ। ਇਸ ਿਗਰਾਵਾ ਅਿੱਜ ਇਥ ਜਡਰੀ ਕਜਭਸਨਯ ਿੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਵਿੱਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਿੱਸਰ ਤਯ 'ਤ ਜਕਸਾ ਜਕ ਵੰਡ ਿਜਕਜਯਆ ਜਵਚ ਜਕ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਜਢਿੱ ਰ ਨੰੂ ਫਯਦਾਸਤ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਅਤ 
ਜਕ ਵੀ ਫਜਨਮਾਭੀ ਿਤੀ ਅਜਸਣਸ਼ੀਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਣਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਜ਼ਿਰਹਾ ਿਸਾਨ ਦਾ ਰੀਚਾ ਸ 
ਜਕ ਇ ਿਭੁਿੱ ਖ ਕੀਭ ਅਧੀਨ ਸਯਕ ਅਰ ਰਾਬਾਤਯੀ ਨੰੂ ਰਾਬ ਦਾ ਉਜਚਤ ਜਸਿੱ ਾ ਿਾਤ ਸਵ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਅਿੱਜ ਜੰਡ ਭਰਯ, ਜੰਡ ਭੁਸਾਰੀ, ਪ਼ਿ -3 ਫੀ 2, ਫਾਭਾ, ਢਰੁਯ, ਗਜਫੰਦਗੜ, ਭਰੀ 
ਫਦਵਾਨ ਜਵਚ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦ ਨਾਰ 7000 ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾਬ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ। 

-- 

I/29648/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

... ਨਗਯ ੁਜਰ ਨੰੂ ਵਿੱ ਡੀ ਪਰਤਾ 
ਛ ਨਸਾ ਵਚਣ ਵਾਰ  ਜਗਿਪਤਾਯ 

18 ਕਯੜ ਯੁ ਦੀ ਸਯਇਨ ਼ਿਫਤ  

..ੱ. ਨਗਯ, 1 ਜੂਨ: 

ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ ਨਸਾਖਯੀ ਦ ਖਾਤਭ ਰਈ ਆਣੀ ਵਚਨਫਿੱ ਧਤਾ ਦ ਜਸਿੱ  ਵਜੋਂ, ੀ 
ਕੁਰਦੀ ਜੰਘ ਚਾਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਠ ਜ਼ਿਰਹਾ ੁਜਰ ਨੇ 6 ਸਯਇਨ ਰਾਈ ਕਯਨ ਵਾਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਿਪਤਾਯੀ ਨਾਰ 

ਵਿੱ ਡੀ ਪਰਤਾ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਸ। 

ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ .ੀ. (ਜਾਂਚ) ਸਯਭਨਦੀ ਜੰਘ ਸੰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ੀਆਈ ਰਾਪ ਖਯੜ ਦ 
ਇੰਕਰਯ ਯਾਜਸ ਕੁਭਾਯ ਨੇ ੂਸ ਜਭਰਣ ਤ ਥਾਣਾ ਜਰੀ ਖਯੜ ਜਵਖ ਨਡੀੀ ਕਰ ਦੀ ਧਾਯਾ 21-61-85 ਦ 
ਤਜਸਤ ਕ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ੀ ਅਤ 28-5-20 ਨੰੂ ਜੰਡ ਛਿੱਜੂਭਾਜਯਾ ਯਡ 'ਤ ਵਾਸਨਾਂ ਦੀ ਚਜਕੰਗ ਕਯ ਯਸ ਨ ਜਕ 2 ਕਾਯ 

ਵਾਯ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ੁਜਰ ਾਯਰੀ ਨੰੂ ਵਖਜਦਆਂ ਬਿੱ ਜਣ ਦੀ ਕਜਸਸ ਕੀਤੀ ਯ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਫੂ ਕਯ ਜਰਆ ਜਗਆ। ਕੁਰ 

5 ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਗਿਪਤਾਯ ਕੀਤਾ ਜਗਆ, ਜਜਸਨਾਂ ਜਵਚ ਅੰਜੁਰ ਢੀ ਵਾੀ ਜਯਾ, ਸਜਯਆਣਾ, ਜਯਵਯ ਜੰਘ ਵਾੀ ਜੰਡ 

ਫਿੱਰਭਾਜਯਾ ... ਨਗਯ, ਯਵੀ ਵਯਭਾ ਵਾੀ ੰਨੀ ਇੰਨਕਰਵ, ਖਯੜ, ਦਰਜਵੰਦਯ ਜੰਘ ਵਾੀ ਜੰਡ ਖਜਸਯਾ 
ਕਰਾਂ  ... ਨਗਯ, ਨੀਰੂ ਵਾੀ ਜਯਾ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। ਉਸਨਾਂ ਕਰੋਂ  ਇਕ ਜਵਪਰ ਕਾਯ ਅਤ ਇਕ ਸਵਯਰਰ ਦ 
ਨਾਰ 1 ਜਕਰ  300 ਗਿਾਭ ਸਯਇਨ ਅਤ 1 ਰਿੱ ਖ ਯੁ ਦੀ ਡਯਿੱਗ ਭਨੀ ਼ਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਭੁਰਾ਼ਿਭਾਂ ਤੋਂ ੁਿੱ ਛਜਗਿੱ ਛ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਇਿੱਕ ਸਯ ਸਯਇਨ ਰਾਇਯ, ਡਜਵਡ ਨਾਭੀ ਇਿੱਕ ਨਾਈਜੀਯੀਅਨ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

31-5-20 ਨੰੂ ਜਦਿੱ ਰੀ ਤੋਂ ਜਗਿਪਤਾਯ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤ ਉ ਕਰੋਂ  2 ਜਕਰ  200 ਗਿਾਭ ਸਯਇਨ ਫਯਾਭਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇ 

ਰਈ, ਼ਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਯਇਨ ਦੀ ਕੁਰ ਭਾਤਯਾ 3 ਜਕਿੱਰ  ਅਤ 500 ਗਿਾਭ ਸ ਜਜਦੀ ਅੰਤਯਯਾਸਰਯੀ ਭਾਯਕੀਰ ਜਵਚ 

ਕੀਭਤ 18 ਕਯੜ ਯੁ ਸ। 



ਭੁਰ਼ਿਭ ਫਸੁਤ ਰੰਭ ਭੇਂ ਤੋਂ ੰਜਾਫ, ਚੰਡੀਗੜਹ ਅਤ ਸਜਯਆਣਾ ਜਵਿੱ ਚ ਯਗਯਭ ਨ ਅਤ ਸਯਇਨ ਦੀ ਰਾਈ ਕਯ 

ਯਸ ਨ। ਇਸਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇਕ ਭੁਰ਼ਿਭ ਦਰਜਵੰਦਯ ਜੰਘ 4 ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਯਇਨ ਦੀ ਰਾਈ ਕਯ ਜਯਸਾ ਸ ਅਤ ਉ 

ਜਖਰਾਪ ਨਡੀੀ ਕਰ ਅਧੀਨ ਥਾਣਾ ਯਦੂਰਗੜ ਅਤ ਥਾਣਾ ਜਰੀ ਜਯਾ ਜਵਖ 2 ਕ ਦਯਜ ਸਨ ਅਤ ਇਕ 

ਸਯ ਕ ਧਾਯਾ 420 ਅਧੀਨ ਦਯਜ ਸ। ਉਸ ਅੰਜੁਰ ਢੀ ਅਤ ਨੀਰੂ ਨਾਰ ਜਭਰ ਕ ਜਦਿੱ ਰੀ ਤੋਂ ਸਯਇਨ ਜਰਆਉਂਦਾ ੀ 
ਅਤ ਕਾਪੀ ਵਿੱ ਧ ਕੀਭਤ ‘ਤ ਵਚਦਾ ੀ। ਦਸੀ ਯਵੀ ਵਯਭਾ ਅਤ ਜਯਵਯ ਜੰਘ ਭੁਸਾਰੀ ਅਤ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦ ਇਰਾਜਕਆਂ 

ਜਵਚ ਇਸਨਾਂ ਦੀ ਖ ਦੀ ਰਾਈ ਕਯਦ ਨ। ਇ ਭਾਭਰ  'ਤ ਅਗਰਯੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। 

ਇ ਭਕ ਸਾ਼ਿਯ ਸਯਨਾਂ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਡੀੀ ਾਈਫਯਕਿਾਇਭ ਯੁਜੰਦਯਦੀ ਕਯ ਸੀ ਅਤ ਡੀੀ- 
ਖਯੜ -1 ਾਰ ਜੰਘ ਸਾਭਰ ਨ। 

 

 
-- 

I/29658/2020 

ਜਜਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ,    ਨਗਯ  

 

ਕਯਜਪਊ/ਰਾਕਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਭਾਨਵਤਾ ਦ ਿੱਚ ਸਭਦਯਦ ਵਜੋਂ ਅਿੱਗ ਆਈਆਂ ਧਾਯਜਭਕ ਤ ਭਾਜਜਕ ਜਥਫੰਦੀਆਂ: ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ 

ਜਿੱ ਧੂ 

 

ਡਯਾ ਜਫਆ ਦ ਭੁਖੀ ਗੁਜਯੰਦਯ ਜੰਘ ਜਢਿੱ ਰੋਂ ਨਾਰ ਭੁਰਾਕਾਤ ਕਯ ਕ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਸਯਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦ ‘ਜਕਯਤ ਕਯ ਤ ਵੰਡ ਛਕ’ ਦ ੰਦਸ਼ ਭੁਤਾਫਕ ਰੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅੀਰ 

 

... ਨਗਯ, 1 ਜੂਨ: 

‘‘ਕਜਵਡ-19 ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਰਿੱ ਗ ਕਯਜਪਊ/ਰਾਕਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਦਯਸ਼ ਭੁਸ਼ਕਰਾਂ ਨੰੂ ਘਰਾਉਣ ਰਈ 

ੰਜਾਫ ਜਵਿੱ ਚ ਧਾਯਜਭਕ ਤ ਭਾਜਜਕ ਜਥਫੰਦੀਆਂ ਵਿੱਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਰਾਜਭਾਰ ਸਨ।’’ 
ਇਸ ਗਿੱਰ ਆਖਜਦਆਂ ੰਜਾਫ ਦ ਜਸਤ ਤ ਜਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਅਤ ਜਕਯਤ ਭੰਤਯੀ . ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜਿੱ ਧੂ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭੁਸ਼ਕਰ ਦੀ 
ਇ ਘੜੀ ਜਵਿੱ ਚ ਗਯੀਫਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਰਈ ਅਿੱਗ ਆਉਣ ਵਾਰਾ ਸਯਕ ਸਿੱਥ ਭਾਨਵਤਾ ਦਾ ਿੱਚਾ ਜਸਤਸ਼ੀ ਸ। ਫੀਤ ਜਦਨੀਂ ਡਯਾ ਜਫਆ ਦ 
ਭੁਖੀ ਗੁਜਯੰਦਯ ਜੰਘ ਜਢਿੱ ਰੋਂ ਨੰੂ ਜਭਰ ਕ ਉਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਫਤਾ ਦੀ ਇ ਘੜੀ ਜਵਿੱ ਚ ਡਯਾ ਜਫਆ ਭਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦ ਿੱਚ ਸਭਦਯਦ ਵਜੋਂ ਅਿੱਗ 
ਆਇਆ ਸ। ਇ ਭਾਨਵ ਜਸਤਸ਼ੀ ਕੰਭ ਰਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਯਜਦਆਂ ਕਫਜਨਰ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇਸੀ ਭਾਨਵਤਾ ਦੀ ਿੱਚੀ ਵਾ 
ਸ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਡਯਾ ਿਫੰਧਕ ਤ ਯਕਾਯ ਯ਼ਿਾਨਾ ਰੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਦ ਕਰ ਵੰਡ ਯਸ ਸਨ ਅਤ ਉਨਾਂ ਇਕ ਜਦਨ ਜਵਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਧ ਖਾਣ ਦ ਕਰ ਵੰਡ ਕ ਵੀ ਜਯਕਾਯਡ ਕਾਇਭ ਕੀਤਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਡਯਾ ਯਕਾਯਾਂ ਨੇ 5 ਭਈ ਨੰੂ ਇਕ ਜਦਨ ਜਵਿੱ ਚ 5,36,667 

ਖਾਣ ਦ ਕਰ ਵੰਡ, ਜ ਰਾਜਭਾਰ ਕਾਯਗੁ਼ਿਾਯੀ ਸ। 
ਇਕਾਂਤਵਾ ਦਯਾਨ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਠਾਸਯ ਤ ਖਾਣਾ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਨ ਦ ਮਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕਯਜਦਆਂ . ਜਿੱ ਧੂ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਡਯ ਦ 
ਯਕਾਯਾਂ ਨੇ ਦੂਜ ੂਜਫਆਂ ਤ ਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਇਕਾਂਤਵਾ ਰਈ ਜਯਸਾਇਸ਼ ਤ ਜਭਆਯੀ ਖਾਣਾ ਜਦਿੱ ਤਾ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਡਯਾ 
ਜਫਆ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਾਯ 119 ਕੇਂਦਯਾਂ ਨੇ ਭਾਨਵਤਾ ਰਈ ਜਫਤਾ ਦੀ ਇ ਘੜੀ ਜਵਿੱ ਚ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਯਕਾਯਾਂ ਦਾ ਾਥ 

ਜਦਿੱ ਤਾ ਅਤ ਅਜਜਸੀ ਜਭਾਰ ਘਿੱਰ ਸੀ ਜਭਰਦੀ ਸ। 



ਕਫਜਨਰ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਡਯਾ ਿਫੰਧਕ ਤ ਯਕਾਯ ੰਜਾਫ ਦ 12 ਜ਼ਿਜਰਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਰੜਵੰਦਾਂ, ਯਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਤ ਇਕਾਂਤਵਾ 

ਵਾਜਰਆਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਸਯਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਸ ਵੀ ੰਕਰ ਦ ਭੇਂ ਆਣ ਨੇੜ ਯਜਸੰਦ ਰੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭਦਦ 

ਕਯਨ ਤਾਂ ਜਕ ਗੁਯੂ ਾਜਸਫਾਨ ਦੀ ਵਯਾਈ ੰਜਾਫ ਦੀ ਇ ਧਯਤੀ ਜਜਿੱ ਥ ਜਸਰੀ ਾਤਸ਼ਾਸੀ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨੇ ‘ਜਕਯਤ ਕਯ ਤ 
ਵੰਡ ਛਕ’ ਦਾ ਸਕਾ ਜਦਿੱ ਤਾ, ਤਜਸਤ ਕਈ ਬੁਿੱ ਖਾ ਨਾ ੌਂਵ। 
ਇ ਭਕ ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਦ ਜਆੀ ਕਿੱਤਯ ਅਤ ਭਾਯਕੀਰ ਕਭਰੀ ਖਯੜ ਦ ਚਅਯਭਨ ਿੀ ਸਯਕਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਯਭਾ ਭਿੱਛਰੀ ਕਰਾਂ 
ਸਾ਼ਿਯ ਨ। 
 

 

-- 

I/29750/2020 

ਜਜਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਫ਼ਤਯ,    ਨਗਯ  

ਅਜੰਤਾ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ੀਰੀ ਦ ਚੰਡੀਗੜਹ ਫੈਂਚ ਦ ਿਫੰਧਕੀ ਭੈਂਫਯ ਵਜੋਂ ਅਸੁਦਾ ੰਬਾਜਰਆ 

   ਨਗਯ/ਚੰਡੀਗੜਹ, 1 ਜੂਨ: 

ਬਾਯਤ ਦੀ ਾਫਕਾ ਜਡਰੀ ਕੰਰਯਰਯ ਅਤ ਆਡੀਰਯ ਜਨਯਰ ਿੀਭਤੀ ਅਜੰਤਾ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਭਵਾਯ, 1 ਜੂਨ ਨੰੂ 

ਕੇਂਦਯੀ ਿਫੰਧਕੀ ਜਰਿਜਫਊਨਰ, ਚੰਡੀਗੜਹ ਫੈਂਚ ਦ ਿਫੰਧਕੀ ਭੈਂਫਯ ਦਾ ਅਸੁਦਾ ੰਬਾਜਰਆ। ਇ ਫੈਂਚ ਦ ਅਜਧਕਾਯ ਖਤਯ 

ਜਵਿੱ ਚ ਸਜਯਆਣਾ, ਜਸਭਾਚਰ ਿਦਸ ਅਤ ੰਜਾਫ ਤ ਚੰਡੀਗੜਹ, ਜੰਭੂ ਕਸਭੀਯ, ਅਤ ਰਿੱ ਦਾਖ ਕੇਂਦਯ ਸਾਤ ਿਦਸ ਆਉਂਦ 
ਸਨ।   
 

ਿੀਭਤੀ ਅਜੰਤਾ ਜਦਆਰਨ, ਆਣੀ ਭਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ੀਰੀ ਦ ਇਰਾਸਾਫਾਦ ਫੈਂਚ ਦ ਿਫੰਧਕੀ ਭੈਂਫਯ ਦ 
ਤਯ ‘ਤ ਤਾਇਨਾਤ ਨ। 

 

ਿੀਭਤੀ ਅਜੰਤਾ ਜਦਆਰਨ ਬਾਯਤੀ ਆਜਡਰ ਅਤ ਅਕਾਊਂਰ ਯਜਵ (ਆਈ) ਦ 1978 ਫਚ ਦ ਅਜਧਕਾਯੀ ਸਨ। 
ਉਸਨਾਂ ਕਰ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਭਯਿੱਥਾਵਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕੇਂਦਯ ਅਤ ਯਾਜ ਯਕਾਯਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕੰਭ ਕਯਨ ਦਾ 38 ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਾ ਤ਼ਿੁਯਫਾ 
ਸ। ਆਣੀ ਵਾਭੁਕਤੀ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ, ਉਸ 2 ਾਰ ਤਿੱਕ ਜਡਰੀ ਡਾਇਯਕਰਯ ਡਂ ਆਡੀਰਯ ਜਨਯਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 

ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਆਜਡਰ ਅਤ ਅਕਾਊਂਰ ਯਜਵ ਦ ਭੁਖੀ ਨ। ਇ ਤਯਹਾਂ, ਉਸ ਕੇਂਦਯੀ ਅਤ ਯਾਜ ਯਕਾਯਾਂ ਦ ਆਜਡਰ 

ਰਈ ਆਜਡਰ ਨੀਤੀ ਨਾਰ ਜੁੜ ਾਯ ਭਾਭਜਰਆਂ ਰਈ ਜ਼ੰਿਭਵਾਯ ਨ; ਆਈ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਅਤ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ 

ਦ ਭਾਭਰ  ਦਾ ਕਡਯ ਕੰਰਯਰ; ਅਤ ੰਮੁਕਤ ਯਾਸਰਯ ਦ ਆਜਡਰ ਭਤ ਅੰਤਯਯਾਸਰਯੀ ੰਫੰਧਾਂ ਰਈ ਜ਼ੰਿਭਵਾਯ ਨ। 

 

ਉਸਨਾਂ 6 ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭੇਂ ਤਿੱਕ ਕਫਜਨਰ ਕਿੱਤਯਤ ਜਵਿੱ ਚ ਵਧੀਕ ਕਰਯੀ / ੰਮੁਕਤ ਕਿੱਤਯ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਾਵਾਂ 
ਜਨਬਾਈਆਂ। ਇਿੱਥ ਉਸ ਉੱਚ ਿੱਧਯੀ ਨੀਤੀਗਤ ਜਨਯਭਾਣ ਅਤ ਪਰ  ਰਣ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਇਤਾ ਕਯਨ ਰਈ ਅਤ ਬਾਯਤ 

ਯਕਾਯ ਦ ਆਯਜਥਕ ਅਤ ਭਾਜਜਕ ਭੰਤਯਾਜਰਆਂ ਜਜਵੇਂ ਜਵਿੱ ਤ, ਵਣਜ, ਖਤੀਫਾੜੀ, ਖਾਦ ਆਜਦ ਤੋਂ ਰ  ਕ ਭੰਤਯੀ ਭੰਡਰ 

ਅਤ ਇ ਦੀਆਂ ਕਭਰੀਆਂ ਦ ਾਯ ਿਤਾਵ/ਭੁਿੱ ਜਦਆਂ ਨੰੂ ਸ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ੰਿਭਵਾਯ ਨ। 



ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਜਫਜਰੀ ਖਤਯ ਦਾ ਡੰੂਘਾ ਜਗਆਨ ਸ ਜਕਉਂਜ ਉਸਨਾਂ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਜਫਜਰੀ ਫਯਡ ਦ ਭੈਂਫਯ (ਜਵਿੱ ਤ) ਅਤ 
ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਜਫਜਰੀ ਯਗੂਰਰਯੀ ਕਜਭਸਨ ਦੀ ੰਥਾਕ ਕਿੱਤਯ ਦ ਤਯ ‘ਤ ਵਾਵਾਂ ਜਨਬਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਸਰ  ਰਜਯਪ 

ਆਯਡਯ ਜਵਚ ਸੀ, ੰਜਾਫ ਜਵਚ ਖਤੀਫਾੜੀ ਰਾਈ ਰਈ ਰਜਯਪ, ਜ ਸੁਣ ਤਿੱਕ ਭੁਪਤ ੀ, ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 

 

ਉਸਨਾਂ ਜਤੰਨ ਯਾਜਾਂ ੰਜਾਫ, ਸਜਯਆਣਾ ਅਤ ਕਯਰ ਦ ਅਕਾਉਂਰੈਂਰ ਜਨਯਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਾਵਾਂ ਜਨਬਾਈਆਂ। 

 

ਉਸਨਾਂ ਮੂ, ਚੀਨ, ਮੂਕ, ਕਨੇਡਾ, ਫਿਾ਼ਿੀਰ, ਨੀਦਯਰੈਂਡ਼ਿ ਆਜਦ ਕਈ ਦਸਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਦੀ ਿਤੀਜਨਧਤਾ 
ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੂਨੀਚ ਅਤ ਮੂਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮ ੂਨ ਆਜਡਰ ਰੀਭ ਦੀ ਰੀਭ ਰੀਡਯ ਵੀ ਨ। 

ਅਜੰਤਾ ਜਦਆਰਨ ਉੱਤਯ ਿਦਸ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸਨ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਦ ਜਤਾ ਭਯਸੂਭ ਜਜਰ ਭੁਯਰੀ ਧਾਯ (ਵਾਭੁਕਤ) 

ਅਰਾਸਾਫਾਦ ਸਾਈ ਕਯਰ ਦ ਜਿੱਜ ਨ ਅਤ ਇਕ ਭਾਣਮਗ ੀਨੀਅਯ ਵਕੀਰ ਅਤ ਫਾਯ ੀਸਨ ਦ ਿਧਾਨ ਵੀ 
ਨ। ਉਸ ਆਈਆਈਰੀ ਕਾਨੁਯ ਅਤ ਸਾਯਵਯਡ ਕਨੇਡੀ ਕੂਰ ਦ ਾਫਕਾ ਜਵਜਦਆਯਥੀ ਵੀ ਨ।  
----------------- 

 

 

-- 
I/29754/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹ ਜਵਿੱ ਚ ਦ ਸਯ ਾਜਜਰਵ ਭਾਭਰ ਆ ਾਸਭਣ  
50 ਾਰਾ ਜਵਅਕਤੀ, 42 ਾਰਾ ਭਜਸਰਾ ਦਾ ਰਰ ਾਜਜਰਵ ਆਇਆ 

ਦਵੇਂ ਕਰਯ 77 ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਸੀ ਾਜਜਰਵ ਕ ਦ ੰਯਕ 

   ਨਗਯ, 1 ਜੂਨ: 

ਜ਼ਿਰਹ ਜਵਿੱ ਚ ਅਿੱਜ ਦ ਸਯ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਾਜਜਰਵ ਭਾਭਰ ਾਸਭਣ ਆ ਸਨ। ਇਿੱਕ 50 ਾਰਾ ਆਦਭੀ ਅਤ ਇਿੱਕ 42 ਾਰਾ ਭਜਸਰਾ 
ਦੀ ਜਯਯਰ ਾਜਜਰਵ ਾਈ ਗਈ ਸ। ਦਵਾਂ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਜਵਿੱ ਚ ਦਾਖਰ ਕਯਵਾਇਆ ਜਗਆ ਸ। 
ਇ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀੀ ਿੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਦਵੇਂ ਕਰਯ -77 ਦ ਜਸਰਾਂ ਾਜਜਵਰ ਾ ਗ ਕ ਦ 
ੰਯਕ ਸਨ। 
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਇਕ ਭਯੀ਼ਿ, 29 ਾਰਾ ਭਜਸਰਾ ਜਜ ਨੇ ਸਾਰ ਸੀ ਜਵਚ ਇਕ ਫਿੱਚ ਨੰੂ ਜਨਭ ਜਦਿੱ ਤਾ ੀ, ਨੰੂ ਅਿੱਜ ੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਰੀ 
ਦ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸ। 
ਸੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਰ ਜਵਚ 10 ਕਜਰਵ ਕ ਸਨ। ਭਤਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 3 ਅਤ ਠੀਕ ਸ ਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 103 ਸ। 
 

-- 

I/29794/2020 

 

ਜਘਰਹ ਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਡੀਭ ਨ  ਅਨਰਕ 1.0 ਫੰਧੀ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ ਕੀਤ ਜਾਯੀ  



   ਨਗਯ, 1 ਜੂਨ: 

ਜਘਰਹ ਾ ਭਜਜਟਯਟ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨ  ੀਆਯ.ੀੀ ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ਤਜਸਤ ਰਾਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ 

ਵਯਤੋਂ ਕਯਜਦਆਂ ਅਨਰਕ 1.0 ਫੰਧੀ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਸਨ। 

ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ, ਰਾਾੱਕਡਾਉਨ 30.06.2020 ਤਾੱਕ ਕੰਟਨਭੈਂਟ ਘਨਾਂ ਜਵਾੱਚ ਜਾਯੀ ਯਸਗਾ। ਕੰਟਨਭੈਂਟ ਘਨ 

ਅਤ ਫਪਯ ਘਨ ਨੰੂ ਡੀ.ਭ ਦ ਦਪਤਯ ਦੁਆਯਾ ੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

ਕੰਟਨਭੈਂਟ ਘਨਾਂ ਜਵਚ , ਜਯਪ ਘਯੂਯੀ ਕੰਭਾਂ ਦੀ ਆਜਗਆ ਸਵਗੀ। ਇ ਜਵਚ ਖਤੀ ਨਾਰ ਜਨਮੰਤਯਣ ਸਣਾ 

ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਕੰਟਨਭੈਂਟ ਘਨਾਂ ਜਵਾੱਚ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦ ੰਫੰਧ ਜਵਾੱਚ ਯਾਜ ਦ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਅਤ ਚਪਡਫਰਮੂ 

ਭੰਤਯਾਰ  ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ। 

ਜਘਰਹ  ਜਵਚ 01.06.2020 ਤੋਂ 30.06.2020 ਦਯਾਨ ਕੰਟਨਭੈਂਟ ਘਨ ਤੋਂ ਫਾਸਯ , ਾਯੀਆਂ ਗਯ-ਘਯੂਯੀ 

ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਰਈ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤ ਯਾਤ 9.00 ਵਜ ਤੋਂ ਵਯ 5 ਵਜ ਦ ਜਵਚਕਾਯ ਾਫੰਦੀ 

ਯਸਗੀ। 65 ਾਰ ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਉਭਯ ਦ ਜਵਅਕਤੀ , ਜਸ ਯਗ ਵਾਰ  ਜਵਅਕਤੀ , ਗਯਬਵਤੀ ਭਜਸਰਾਵਾਂ ਅਤ 10 

ਾਰ ਤੋਂ ਘਾੱਟ ਉਭਯ ਦ ਫਾੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਘਯੂਯੀ ਅਤ / ਜਾਂ ਜਸਤ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਛਾੱਡ ਕ ਘਯ ਯਜਸਣ ਦੀ ਰਾਸ 

ਜਦਾੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਦ ਗਰਜਸ ਭੰਤਯਾਰ  ਦ 30.05.2020 ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਜਤਕਾ - 1 

ਜਵਚ ਦਯਾ ਗ ਕਜਵਡ -19 ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ੂਯ ਜਘਰਹ  ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

ਸਠ ਜਰਖੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ 'ਤ ਾਫੰਦੀ ਯਸਗੀ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਾਯ ਜਨਭਾ ਸਾਰ , ਜਜਭਨਘੀਅਭ, ਵੀਜਭੰਗ ੂਰ, 

ਭਨਯੰਜਨ ਾਯਕ, ਥੀਟਯ, ਫਾਯ, ਆਡੀਟਯੀਅਭ, ਅੈਂਫਰੀ ਸਾਰ ਅਤ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਥਾਨ , ਾਯ ਭਾਜਜਕ, 

ਯਾਜਨੀਜਤਕ, ਖਡਾ,ਂ ਭਨਯੰਜਨ, ਅਕਾਦਜਭਕ, ਜਬਆਚਾਯਕ, ਧਾਯਜਭਕ ਕਾਯਜ ਅਤ ਸਯ ਵਾੱਡ ਇਕਾੱਠ , ਜਨਤਕ 

ਥਾਵਾਂ 'ਤ ਥੁਾੱਕਣਾ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤ ਸ਼ਯਾਫ, ਾਨ, ਗੁਟਕਾ, ਤੰਫਾਕੂ ਆਜਦ ਦੀ ਵਯਤੋਂ 'ਤ ਾਫੰਦੀ ਸ। ਸਾਰਾਂਜਕ, 

ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਵਕਯੀ ਤ ਾਫੰਦੀ ਯਸਗੀ।  

ਕੂਰ, ਕਾਰਜ ਅਤ ਸਯ ਜਵਜਦਅਕ ੰਥਾਵਾਂ ਅਤ ਕਜਚੰਗ ੰਥਾਵਾਂ ਵੀ ਫੰਦ ਯਜਸਣਗੀਆਂ। 

ਆਨਰਾਈਨ ਜਡਟੈਂ ਰਯਜਨੰਗ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਾਯੀ ਯਸਗੀ ਅਤ ਇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਇਸ 

ਫਾਅਦ ਜਵਾੱਚ ਭਚ ਅਤ ਜੀੀ ਦ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਖਜਰਹਆ ਜਾਗਾ। ਜਵਆਸ ਨਾਰ ਜੁਙ ਇਕਾੱਠਾਂ 

ਜਵਚ ਭਜਸਭਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ ਅਤ ਅੰਤਭ ੰਕਾਯ ਜਵਚ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 

20 ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਨਾ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ। 



ਆਭ ਜਨਤਾ ਰਈ ਧਾਯਜਭਕ ਥਾਨ /ੂਜਾ ਥਾਨ , ਸਟਰ ਅਤ ਸਯ ਯਾਸੁਣਚਾਯੀ ਵਾਵਾਂ , ਸ਼ਾਜੰਗ ਭਾਰ 

7/6/2020 ਤਾੱਕ ਫੰਦ ਯਜਸਣਗ। ਸਾਰਾਂਜਕ, ਇਨਹਾਂ ਨੰੂ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ..ੀਘ ਦੀ 

ਾਰਣਾ ਕਯਜਦਆਂ ਖਜਰਹਆ ਜਾਵਗਾ। 

ਯਟਯੈਂਟਾਂ ਨੰੂ ਟਕ-ਸਭ ਜਾਂ ਸਭ ਜਡਜਰਵਯੀ ਵਾਵਾਂ ਰਈ ਖਜਰਹਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ; ਸਾਰਾਂਜਕ 9 ਵਜ ਤਾੱਕ ਘਯ ਦੀ 

ੁਯਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਘਤ ਸ ਕਦੀ ਸ ਅਯਥਾਤ ਆਜਗਆ ਜਦਾੱਤ ਭੇਂ ਦ ਅੰਦਯ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 

ਦੀ ਆਜਗਆ ਸ। 

ਸਟਰਾਂ ਜਵਚ ਫਠ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਵਾਂ 7/6/2020 ਤਾੱਕ ਫੰਦ ਯਜਸਣਗੀਆਂ ਅਤ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ..ੀਘ ਦ ਅਨੁਾਯ ਖਰਹ ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਯਰੂ ਉਡਾਣਾਂ / ਯਰ / ਫਾੱਾਂ / ਕਾਯਾਂ ਆਜਦ 

ਦੁਆਯਾ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਯ-ਯਾਜੀ ਗਤੀਜਵਧੀ ਨੰੂ ਇ ਸ਼ਯਤ ਦ ਅਧੀਨ ਆਜਗਆ ਸ ਜਕ ਉਸ ਜਸਤ 

ਜਵਬਾਗ ਦ ੀਘ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾ- ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਨ ਦੀ ਘਯੂਯਤ 

ਸਗੀ ਅਤ ਰਪ-ਜਨਯਟਡ 'ਈ-ਾ' ਜਾਂ ਅਯਯਟ / ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ / ਫਾੱ ਟੈਂਡ / ਅੰਤਯ-ਯਾਜ ਯਸਾੱਦ 

'ਤ ਆਣੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣ ਦੀ ਘਯੂਯਤ ਸਗੀ। 

ਫਾੱਾਂ ਦ ੰਫੰਧ ਜਵਾੱਚ, ਇੰਟਯ-ਟਟ ਅਤ ਇੰਟਯਾ- ਟਟ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਯਾਂਯਟ ਜਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਦੁਆਯਾ 

ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ..ੀਘ ਦੀ ਾਰਣਾ ਦ ਅਧੀਨ ਆਜਗਆ ਜਦਾੱਤੀ ਜਾਗੀ। ਟਕੀ , ਕਫ, ਟਜ 

ਕਯੀਅਯ, ਟੈਂ-ਟਯਵਰਯ ਅਤ ਕਾਯਾਂ ਵਯਗੀਆਂ ਵਾਯੀਆਂ ਵਾਰ  ਵਾਸਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਯ-ਯਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਕਵਾ  

 ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਕ ਰਪ-ਜਨਯਟਡ ਈ-ਾ ਨਾਰ ਜਾਂ ਅੰਤਯ-ਯਾਜ ਯਸਾੱਦ 'ਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਵਯਜਵਆਂ ਦਾ 

ਫਾਯ ਦਾੱਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਆਜਗਆ ਜਦਾੱਤੀ ਜਾਗੀ। ੂਫ ਜਵਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਜਫਨਾਂ ਜਕ ਯਕ ਦ ਆਜਗਆ ਜਦਾੱਤੀ 

ਜਾਗੀ। ਾਈਕਰ , ਜਯਕਸ਼ਾ ਅਤ ਆਟ-ਜਯਕਸ਼ਾ ਨੰੂ ਟਯਾਂਯਟ ਜਵਬਾਗ , ੰਜਾਫ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

..ੀਘ ਅਨੁਾਯ ਆਜਗਆ ਜਦਾੱਤੀ ਜਾਗੀ। ਦਸੀਆ ਵਾਸਨ ਚਾਰਕਾਂ ਨੰੂ 1 + 1 ਮਾਤਯੀਆਂ ਰਈ 

ਟਯਾਂਯਟ ਜਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ..ੀਘ ਅਨੁਾਯ ਆਜਗਆ ਸਵਗੀ। 4 ਸੀਆ 

ਵਾਸਨ ਚਾਰਕਾਂ ਨੰੂ 1+ 2 ਮਾਤਯੀਆਂ ਰਈ ਟਯਾਂਯਟ ਜਵਬਾਗ , ੰਜਾਫ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

..ੀਘ ਅਨੁਾਯ ਆਜਗਆ ਸਵਗੀ।  

ਨਾਰ ਸੀ, ਭੰਨਜੂਯੀ ਵਾਰੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਜਜਵੇਂ ਖਯੀਦਦਾਯੀ ਕਯਨ , ਦਪਤਯ ਜਾਣ ਅਤ ਕੰਭ ਵਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤ 

ਜਾਣ ਰਈ ਕਈ ਾ ਦੀ ਰਙ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ। ਚੀਘਾਂ ਦੀ ਅੰਤਯ-ਯਾਜ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤ ਕਈ ਾਫੰਦੀ ਨਸੀਂ 

ਸਵਗੀ। 

ਭਾਜਜਕ ਭੁਰਾਕਾਤਾਂ (ਗਯ ਘਯੂਯੀ) ਤੋਂ ਯਸਘ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 



ਸ਼ਜਸਯੀ ਅਤ ਜਦਸਾਤੀ ਦਵਾਂ ਖਤਯਾਂ ਜਵਾੱਚ ਭੁਾੱਖ ਫਾਘਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਤ ਾਯੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵਯ 7 ਵਜ 

ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7 ਵਜ ਤਾੱਕ ਖੁਾੱਰਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਾੱਤੀ ਗਈ ਸ। ਸ਼ਯਾਫ ਦ ਠਕ , ਸਾਰਾਂਜਕ, ਵਯ 8 ਵਜ ਤੋਂ 8 ਵਜ 

ਤਾੱਕ ਖੁਾੱਰ  ਯਜਸਣਗ। ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ , ਰੂਨ , ਜਫਊਟੀ ਾਯਰਯ ਅਤ ਾ ਨੰੂ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ , ੰਜਾਫ 

ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ..ੀਘ ਦੀ ਾਰਣਾ ਅਧੀਨ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7 ਵਜ ਤਾੱਕ ਦੀ ਆਜਗਆ 

ਸਵਗੀ। ਯਟ ਕੰਰਕ ਅਤ ਟਡੀਅਭ ਨੂੰ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਦ ੀ ਦ ਅਨੁਾਯ ਜਫਨਾਂ ਦਯਸ਼ਕਾਂ ਦ 

ਆਜਗਆ ਜਦਾੱਤੀ ਜਾਗੀ। 

ਉਦਮਗਾਂ ਅਤ ਜਨਯਭਾਣ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਨੰੂ ੇਂਡੂ ਅਤ ਸ਼ਜਸਯੀ ਦਵਾਂ ਖਤਯਾਂ ਜਵਾੱਚ 

ੰਚਾਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਸ। ਖਤੀਫਾਙੀ , ਫਾਗਫਾਨੀ, ਸ਼ੂ ਾਰਣ, ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਫਨਾਂ ਜਕ ਯਕ ਦ 

ਆਜਗਆ ਸ। ਫੈਂਕ ਜਫਨਾਂ ਯੁਕਾਵਟਾਂ ਦ ਆਣ ਕੰਭ ਦ ਆਭ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਕੰਭ ਕਯ ਕਦ ਸਨ। 

ਈ-ਕਾਭਯ ਨੰੂ ਾਯ ਭਾਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਸ 

ਜਨਾੱਜੀ ਦਪਤਯਾਂ ਨੰੂ ਜਫਨਾਂ ਜਕ ਾਫੰਦੀਆਂ ਦ ਰਙੀਂਦੀ ਟਾਪ ਨਾਰ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਸ ਯ ਉਸ ਭਾਜਜਕ 

ਦੂਯੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਅਤ ਸਯ ਭੇਂ ਭਾਕ ਜਸਨਣ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। ਜ ਰਙ ਵ ਤਾਂ , ਦਪਤਯਾਂ ਦ 

ਭੁਖੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਇਨਹਾਂ ਾਫੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਛਟੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਜਵਾੱਚ 

ਕੰਭ ਕਯਨ ਰਈ ਭਾਂ ਜਵਵਜਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। 

ਰਙੀਂਦੀ ਟਾਪ ਨਾਰ ਾਯ ਯਕਾਯੀ ਦਪਤਯ ਖੁਾੱਰ  ਯਜਸਣਗ। ਸਾਰਾਂਜਕ , ਦਪਤਯ ਦਾ ਭੁਖੀ ਇਸ ੁਜਨਸ਼ਜਚਤ 

ਕਯਗਾ ਜਕ ਭਾਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਨਮਭਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਭ ਯਾੱਖਣ ਰਈ ਕਾਚੀ ਜਗਹਾ ਸ। ਜ ਜਗਹਾ ਘਾੱਟ ਸ , 

ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਯਟਸ਼ਨ ਦੁਆਯਾ ਦਪਤਯ ਜਾਣਾ ਰਾਘਭੀ ਸਵਗਾ। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ , ਉਸ ਅਜਧਕਾਯੀ / ਕਯਭਚਾਯੀ ਜ ਇ ਦਪਤਯ ਦੁਆਯਾ ਕਜਵਡ-19  ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਖਾ 

ਜਡਊਟੀਆਂ ੌਂੀਆਂ ਸਨ , ਉਸ ਆਣੀਆਂ ਫੰਧਤ ਜਡਊਟੀਆਂ 'ਤ ਕੰਭ ਕਯਨਾ ਜਾਯੀ ਯਾੱਖਣਗ ਅਤ ਉਦੋਂ ਤਕ 

ਵਾ ਨਸੀਂ ਫੁਰਾ ਜਾਣਗ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖਾ ਤਯ 'ਤ ਯਾਸਤ ਨਾ ਜਭਰ । ਜਘਰਹ  ਦ ਦਪਤਯ ਦ ਭੁਖੀ ਇ ਦੀ 

ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ ਅਤ ਅਜਜਸ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਆਣ ਅੰਦਯੂਨੀ ਯਟਯ ਤੋਂ ਛਟ ਦਣਗ। 

ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ‘ਤ ਕਯਭਚਾਯੀ ਅਤ ਭੁਾੱਖ ਦਪਤਯ ਦ ਜਵਯੁਾੱਧ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। 

ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਬਾਵ ਾਯੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਰਈ ਘਾੱਟ ਘਾੱਟ 6 ਪੁਾੱਟ ਦੀ ਦੂਯੀ ਸਭਸ਼ਾਂ ਫਣਾਈ ਯਾੱਖਣੀ 

ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਾਯ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਜਨਤਕ ਥਾਨਾਂ ਭਤ ਕੰਭ ਦ ਥਾਨਾਂ ‘ਤ ਭਾਕ ਾਉਣਾ ਰਾਘਭੀ 

ਸਵਗਾ ਅਤ ਇ ਦੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਅਤ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 



ਉਦਮਗਾਂ ਅਤ ਸਯ ਅਦਾਜਯਆਂ ਵਾੱਰੋਂ  ਆਣ ਕੰਭ ਨੂੰ ਭੁਙ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਰਈ ਵਾੱਖਯੀ ਆਜਗਆ ਦੀ ਰਙ ਨਸੀਂ 

ਵਗੀ। ਾਯ ਕਯਭਚਾਯੀ, ਚਾਸ ਇਸ ਯਕਾਯੀ ਦਪਤਯ , ਜਨਾੱਜੀ ਦਪਤਯ ਅਤ ਸਯ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਥਾਨ ‘ਤ 

ਆਜਗਆ ਵਾਰ  ਘੰਜਟਆਂ ਦਯਾਨ ਵਯ 5.00 ਵਜ ਤੋਂ ਯਾਤ 9.00 ਵਜ ਤਕ ਜਫਨਾਂ ਜਕ ਾ ਦੀ ਘਯੂਯਤ ਤੋਂ 

ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਾੱਤੀ ਜਾਗੀ। 

ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਯ-ਯਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤ ਕਈ ਯਕ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ ਅਤ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਈ 

ਕਈ ਵਾੱਖਯੀ ਆਜਗਆ ਜਾਂ ਈ-ਯਜਭਟ ਦੀ ਰਙ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ। ਸਾਰਾਂਜਕ , ਕਵਾ- ਅਤ ਰਪ-ਜਨਯਟਡ 

'ਈ-ਾ' ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਰਾਘਭੀ ਸਵਗੀ। ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਯਨ ਦੀ ਰਾਸ ਜਦਾੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜਕ 

ਅਯਜਗਆ ਤੂ ਾਯ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਡਾਊਨਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵ। ਇ ਤਯਹਾਂ , ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਘਰਹ ਾ 

ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਰਾਸ ਜਦਾੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜਕ ਉਸ ਆਣ ਭਫਾਈਰ ਪਨਾਂ 'ਤ ਅਯਜਗਆ ਤੂ 

ਰੀਕਸ਼ਨ ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਨ ਅਤ  'ਤ ਜਨਮਭਤ ਤਯ 'ਤ ਆਣੀ ਜਸਤ ਦੀ ਜਥਤੀ ਨੰੂ ਅਡਟ 

ਕਯਨ। 

ਇਨਹਾਂ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਤ ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਉਾਵਾਂ ਦੀ ਜਕ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ‘ਤ ਆਪਤਨ ਰਫੰਧਨ 

ਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਯਾ 51 ਤੋਂ 60 ਤਜਸਤ ਘਾ ਮਗ  ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਦੰਡਾਵਰੀ (ਆਈੀੀ) ਦੀ ਧਾਯਾ 188 

ਦ ਤਜਸਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।  

ਇ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਜਸਤ ਅਤ ਜਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਜਵਬਾਗ , ੰਜਾਫ ਨ  ਵਾੱਖ ਵਾੱਖ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਫਾਯ ਡਵਾਈਘਯੀ 

ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਸ। ਾਯ ਫੰਧਤ ਇ ਡਵਾਈਘਯੀ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। ਕਈ ਵੀ ਉਰੰਘਣਾ 

ਕਯਨ ‘ਤ ਆਪਤਨ ਰਫੰਧਨ ਕਟ , 2005 ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਦੰਡਾਵਰੀ , 1860 ਦੀਆਂ ਫੰਧਤ ਧਾਯਾਵਾਂ ਤਜਸਤ 

ਅਯਾਜਧਕ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।  

-- 
 

 
 
 
 


