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DC lauds efforts of philanthropists for contributing to society in time of need  
 
ISB hands over Masks, PPE kits & personal examination gloves to District Administration  
 
S. A. S. Nagar, April 16: 
 
"The philanthropists are rendering a valuable service to the cause of humanity by coming up with 
novel ways to help the District Administration to stop the spread of corona virus disease."  
 
These views were expressed here today by the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan on the 
occasion of meeting a team from the Indian School of Business (ISB) which donated medical 
equipment for Government Civil Hospital by in the form of 1200 N 95 Masks, 150 PPE and 12000 
personal examination gloves. 
 
The DC lauded the efforts of the institution in coming forward and contributing to the society in this 
time of National Crisis. 
 
Among others present on the occasion included the ADC Mrs. Aashika Jain, IMr Raveendra 
Herlekar, CFO, ISB and Col. Amrit Ghotra, Associate Director Operations, ISB, Deputy CEO, District 
Bureau of Entrepreneurship and Employment Mr. Manjesh Sharma. 
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• Raising fake alarms not in public interest -DC Girish Dayalan  

• Such acts demoralise frontline fighters against corona virus 

• FIR registered against a Nayagaon resident for raising fake alarm   

S. A. S. Nagar, April 16: 

“The District Administration is fully committed to provide the essentials to the genuinely needy, 

in the wake of curfew imposed to combat COVID-19. It is imperative and our primary duty", 

said Girish Dayalan, DC SAS Nagar. But, raising fake alarms regarding non-availability of ration 

in this hour of crisis is not just morally wrong but also a punishable offence, he added. 

Emphasizing the need to restrain from raising fake alarms about shortage of ration, he said that it 

is not in the public interest as it not only wastes time, effort and  resources of the administration 

but also demoralises the frontline fighters who are risking their safety to serve the public. 

Deputy Commissioner said that all out efforts are afoot to ensure that none of the needy go 

without food.  The District Administration with the active support of NGOs is ensuring food 

supply to the remotest areas and has already provided either cooked meals or dry ration. Over 

30000 packets of dry rations have been distributed and cooked food is continuously being served 

in many areas in the district and there is a constant endeavour to ensure that no person sleeps 

hungry. However, "some miscreants are wrongly using it as an opportunity for stocking up 

supplies." 

He informed that the Administration has set up four Sector Level Teams that verify the ration 

requisition calls made to the control room and thereafter supply the same. 

He disclosed that on Wednesday, a resident of Nayagaon called control room regarding non-

supply of ration.  A team comprising some officers and an NGO was sent to Nayagaon at the 

person's residence. It was found the ration to the tune of 30 kg wheat flour and other items was 



stocked and hidden in the premises. The entire process was video graphed on the basis of which, 

an FIR has been lodged.  

 

Pertinently, in view of many false claims of ration/ food not being available, formal orders have 

been passed that anyone who makes a false claim shall be booked under the Disaster 

Management Act.  

However, the orders clearly state that “each call for help needs to be verified and where there is 

no ration or ration has finished, immediate assistance must be given without delay or 

discrimination.” 

It may be observed that the Disaster Management Act entails that anyone who knowingly makes 

a false claim for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits 

consequent to disaster from any officer of the Central Government, the State Government, the 

National Authority, the State Authority or the District Authority, shall, on conviction be 

punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine. 

The DC appealed to the people to cooperate with the District Administration and rise above self 

and help to take care of the entire community. 

------------------- 
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Mahindra and Mahindra Swaraj division donates 2 tractors, Sanitization equipment 

 

State Bank of India donates 100 PPEs, 100 bottle sanitizers of 500 ml, 500 masks 

 

Health Minister Balbir Singh Sidhu flags off  

 

S. A. S. Nagar, April 16: 

 

Making it's contribution in the war against corona virus disease, The Mahindra and Mahindra 

Swaraj division led by Senior GM, CSR, Arun Raghav today donated 2 tractors, and the 

Sanitization equipment. Besides this, the State Bank of India  

Led by Mr. S. S. Virdi, DGM Mohali, Regional manager SBI Mohali Sumit Rai also pitched in 

with donation of 100 PPEs, 100 bottle sanitizers of 500 ml, and 500 masks. 

 

Mr. Raghav also informed that they have provided 15 days fuel and 8 tonnes of spraying 

chemical to the MC officials so that they can utilize this facility from today itself. 

 

The Health Minister Balbir Singh Sidhu on the occasion flagged off the tractors and sanitizing 

equipment and said that the State Government is fully prepared to effectively combat corona 

virus disease and masks, sanitizers and personal protection equipment besides top notch 

healthcare facilities are being made available. He handed over masks, sanitisers and the PPEs to 

the Civil Surgeon, Mohali Dr. Manjit Singh.  

 

Among others present on the occasion included the Political Secretary to the minister and 

Chairman Market Committee Kharar Harkesh Chand Sharma Machhli Kalan, and Commissioner 

Municipal Corporation Mr. Kamal Garg. 

 



-------- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, .. ਨਗਯ 

 

ਡੀ.ੀ ਨੇ ਰੜ ਭੇਂ ੁਾਇਟੀ ਰਈ ਮਗਦਾਨ ਾਉਣ ਵਾਰ ਭਾਜ ਵੀ ਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਘਾ 
ਆਈਫੀ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਨ ਨੰੂ ਭਾਕ, ੀੀਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਅਤ ਜਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚ ਦਤਾਨੇ ੌਂ 
   ਨਗਯ, 16 ਅਰਰ: 

" ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਫਭਾਯੀ ਦ ਪਰਣ ਨੰੂ ਯਕਣ ਜਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਭਦਦ ਰਈ ਭਾਜ ਵੀ ਰਕ ਨਵੇਂ ਤਯੀਜਕਆਂ ਨਾਰ ਅਿੱਗ ਆ 

ਕ ਭਸਿੱਤਵੂਯਣ ਵਾ ਜਨਬਾ ਯਸ ਸਨ।" 
ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅਿੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੂਰ ਆਫ਼ ਜਫ਼ਿਨ (ਆਈਫੀ) ਦੀ ਇਕ ਟੀਭ 

ਨਾਰ ਭੁਰਾਕਾਤ ਕਯਨ ਭਕ ਕੀਤਾ ਜਜ ਨੇ ਯਕਾਯੀ ਜਵਰ ਸਤਾਰ ਰਈ ਭਡੀਕਰ ਉਕਯਣ ਦਾਨ ਕੀਤ ਜਜਸਨਾਂ ਜਵਚ 1200 

ਨ 95 ਭਾਕ, 150 ੀ.ੀ.ਈ. ਅਤ 12000 ਜਨਜੀ ਜਾਂਚ ਦਤਾਨੇ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। 
ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਕਭੀ ੰਕਟ ਦਯਾਨ ੰਥਾ ਦ ਅਿੱਗ ਆਉਣ ਅਤ ਭਾਜ ਰਈ ਾ ਮਗਦਾਨ ਤ ਮਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
 

ਇ ਭਕ ਸਾ਼ਿਯ ਸਯਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਡੀੀ ਰੀਭਤੀ ਆਜਸਕਾ ਜਨ, ਰੀ ਯਜਵੰਦਯ ਸਯਰਕਯ, ੀਪ, ਆਈਫੀ ਤ ਕਯਨਰ ਅਜਭਰਤ 

ਘਤੜਾ, ਸਾਇਕ ਡਾਇਯਕਟਯ ਆਰਸਨ਼ਿ, ਆਈਫੀ, ਜਡਟੀ ੀਈ, ਜਡਜਟਰਕਟ ਜਫਊਯ ਆਫ਼ ਇੰਟਯਜਜਨਊਯਜਸ਼ ਅਤ 
ਇਭਰਾਈਭੈਂਟ ਰੀ ਭੰਜਸ ਸਯਭਾ ਸਾਭਰ ਨ। 
 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ਝੂਠੀ ਦਾਅਜਵਆਂ ਯਾਸੀਂ ਼ਿਯੂਯੀ ਵਤਾਂ ਰਣਾ ਰਕ ਜਸਿੱ ਤ ਜਵਿੱ ਚ ਨਸੀਂ-ਡੀੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ 

 

ਅਜਜਸੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਵਯੁਿੱ ਧ ਭੂਸਯਰੀ ਕਤਾਯ ਜਵਚ ਰੜਨ ਵਾਜਰਆਂ ਦ ਭਨ ਫਰ „ਤ ੈਂਦਾ ਸ ਅਯ  

 

ਝੂਠੀ ੂਚਨਾ ਦਣ ਵਾਰ  ਨਮਾਗਾਓਂ ਵਾੀ ਜਿਰਾਪ ਕ ਦਯਜ  

 

   ਨਗਯ, 16 ਅਰਰ: 

 

 “ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਨ ਕਜਵਡ -19 ਦਾ ਭੁਕਾਫਰਾ ਕਯਨ ਰਈ ਰਗਾ ਗ ਕਯਜਪਊ ਦ ਭਿੱਦਨ਼ਿਯ ਅਰ ਰੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਜਯੂਯੀ 
ਚੀ਼ਿਾਂ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਵਚਨਫਿੱ ਧ ਸ। ਇਸ ਼ਿਯੂਯੀ ਅਤ ਾਡਾ ਭੁਢਰਾ ਪਯ਼ਿ ਸ।” ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਜਡਟੀ 
ਕਜਭਸ਼ਨਯ .. ਨਗਯ ਰੀ ਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇ ੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜਵਚ 

ਯਾਸਨ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਨਾ ਕਯਨ ੰਫੰਧੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵ ਜਯਪ ਨੈਜਤਕ ਤਯ „ਤ ਗਰਤ ਨਸੀਂ ਫਰਜਕ ਇਕ ਜਾ ਮਗ 

ਅਯਾਧ ਵੀ ਸ। 

 



ਯਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਫਾਯ ਝੂਠੇ ਦਾਅਜਵਆਂ 'ਤ ਯਕ ਰਗਾਉਣ ਦੀ ਰੜ 'ਤ ਼ਿਯ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇਸ ਰਕਾਂ ਦ ਜਸਿੱ ਤ 

ਜਵਚ ਨਸੀਂ ਸ ਜਕਉਂਜਕ ਇ ਨਾਰ ਨਾ ਜਯਪ ਰਸਾਨ ਦ ਭੇਂ, ਕਜਸਾਂ ਅਤ ਯਤਾਂ ਨੰੂ ਫਯਫਾਦ ਸੰੁਦ ਸਨ ਫਰਜਕ 

ਭਸਯਰੀ ਕਤਾਯ ਜਵਚ ਵਾ ਜਨਬਾਉਣ ਵਾਜਰਆਂ ਰਈ ਜਨਯਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਯਦ ਸਨ।  
 

ਜਡਟੀ ਕਜਭਸਨਯ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਸਯ ੰਬਵ ਮਤਨ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ ਜਕ ਕਈ ਵੀ ਰੜਵੰਦ 

ਬਜਨ ਤੋਂ ਜਫਨਾਂ ਨਾ ਯਸ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਨ ਗਯ ਯਕਾਯੀ ੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਯਗਯਭ ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ਦੂਯ ਦੁਯਾਡ ਦ 
ਇਰਾਜਕਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਬਜਨ ਦਾਯਥਾਂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਜਯਸਾ ਸ ਅਤ ਜਸਰਾਂ ਸੀ ਕਾਇਆ ਸਇਆ ਿਾਣਾ ਜਾਂ 
ੁਿੱ ਕਾ ਯਾਸਨ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸ।  ੁਿੱ ਕ ਯਾਸਨ ਦ 30000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕਟ ਵੰਡ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕ ਸਨ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ 
ਫਸੁਤ ਾਯ ਇਰਾਜਕਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਇਆ ਿਾਣਾ ਜਨਯੰਤਯ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ ਅਤ ਇਸ ਜਨਯੰਤਯ ਕਜਸਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ 
ਸ ਜਕ ਕਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਬੁਿੱ ਿ ਨਸੀਂ ੌਂ। ਸਾਰਾਂਜਕ, "ਕੁਝ  ਸ਼ਯਾਯਤੀ ਅਨਯ ਬਜਨ ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ ਬੰਡਾਯ ਕਯਨ ਰਈ 

ਇ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਗਰਤ ਢੰਗ ਨਾਰ ਯਸ ਸਨ।" 

 

ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਰਸਾਨ ਨੇ ਚਾਯ ਕਟਯ ਿੱਧਯੀ ਟੀਭਾਂ ਗਜਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰੂ ਯਾਸਨ ਰੜਾਂ 
ਫੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤਦੀਕ ਕਯਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉ ਅਨੁਾਯ ਯਾਸ਼ਨ ਰਾਈ ਕਯਦੀਆਂ ਸਨ। 

 

ਉਸਨਾਂ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਕ ਯਾਸਨ ਦੀ ਰਾਈ ਨਾ ਕਯਨ ਫੰਧੀ ਫੁਿੱ ਧਵਾਯ ਨੰੂ ਨਮਾਗਾਓਂ ਦ ਵਨੀਕ ਨੇ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ 

ਪਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਅਤ ਇਿੱਕ ਨਜੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਟੀਭ ਨੰੂ ਉ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਯਸਾਇਸ 'ਤ ਨਮਾਗਾਓਂ 

ਬਜਜਆ ਜਗਆ ੀ। ਇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਣ ਘਯ ਜਵਿੱ ਚ ਸੀ 30 ਜਕਰ  ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤ ਸਯ ਭਾਨ ਇਕਿੱਠਾ ਕਯਕ 
ਛੁਾਇਆ ਸਇਆ ੀ। ਾਯੀ ਰਜਕਜਯਆ ਨੰੂ ਵੀਡੀਗਰਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਜ ਦ ਅਧਾਯ ‟ਤ ਪਆਈਆਯ ਦਯਜ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸ। 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ ਜਕ ਯਾਸਨ/ਬਜਨ ਉਰਫਧ ਨਾ ਸਣ ਦ ਫਸੁਤ ਾਯ ਝੂਠੇ ਦਾਅਜਵਆਂ ਦ ਭਿੱਦਨ਼ਿਯ ਇ ਫੰਧੀ ਆਦਸ 

ਜਦਿੱ ਤ ਗ ਸਨ ਜਕ ਜਜਸੜਾ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਗਰਤ ਦਾਅਵਾ ਕਯਦਾ ਸ, ਉ ‟ਤ ਆਪਤਨ ਰਫੰਧਨ ਕਟ ਤਜਸਤ ਭੁਕਿੱ ਦਭਾ 
ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

 

ਸਾਰਾਂਜਕ, ਆਦਸਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਿੱਸਟ ਤਯ 'ਤ ਜਕਸਾ ਜਗਆ ਸ ਜਕ "ਸਾਇਤਾ ਰਈ ਸਯਕ ਕਾਰ ਦੀ ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਅਤ ਜਜਿੱ ਥ ਕਈ ਯਾਸਨ ਉਰਫਧ ਨਸੀਂ ਸ ਜਾਂ ਯਾਸਨ ਖ਼ਤਭ ਸ ਜਗਆ ਸ, ਉੱਥ ਜਫਨਾਂ ਦਯੀ ਜਾਂ ਬਦਬਾਵ ਦ 
ਤੁਯੰਤ ਸਾਇਤਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।" 

 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ ਜਕ ਆਫ਼ਤਨ ਰਫੰਧਨ ਕਟ ਤਜਸਤ ਜ ਕਈ ਜਵਅਕਤੀ ਜਾਣ ਫੁਿੱ ਝ ਕ ਕੇਂਦਯ ਯਕਾਯ, ਯਾਜ ਯਕਾਯ, 

ਯਾਸਟਯੀ ਅਥਾਯਟੀ, ਯਾਜ ਅਥਾਯਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਜਕ ਅਜਧਕਾਯੀ ਯਾਸੀਂ ਤਫਾਸੀ ਦਕਾ ਕਈ ਯਾਸਤ, 



ਸਾਇਤਾ, ਭੁਯੰਭਤ, ੁਨਯ ਜਨਯਭਾਣ ਜਾਂ ਸਯ ਰਾਬ ਰਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਯਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਉ ਦ ਦਸੀ ਸਣ 'ਤ ਦ ਾਰ 

ਦੀ ਕਦ ਦੀ ਼ਿਾ ਸ ਕਦੀ ਸ ਅਤ ਜੁਯਭਾਨਾ ਵੀ ਸ ਕਦਾ ਸ। 

 

ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਸ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਨ ਦਾ ਜਸਮਗ ਕਯਨ ਅਤ ਿੁਦ ਤੋਂ ਉੱਯ ਉੱਠ ਕ 
ਭੁਿੱਚ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀ ਦਿਬਾਰ ਰਈ ਸਾਇਤਾ ਕਯਨ। 

------- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ਭਜਸੰਦਯਾ ਡਂ ਭਜਸੰਦਯਾ ਵਯਾਜ ਡਵੀਜਨ ਨੇ 2 ਟਯਕਟਯ, ਨੀਟਾਈ਼ਿਸਨ ਉਕਯਣ ਕੀਤ ਦਾਨ 

 

ਟਟ ਫੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 100 ੀੀਈ਼ਿ, 500 ਗਰਾਭ ਦੀਆਂ 100 ਫਤਰਾਂ ਨੀਟਾਈ਼ਿਯ, 500 ਭਾਕ ਕੀਤ ਦਾਨ 

 

ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜਿੱ ਧੂ ਨੇ ਝੰਡੀ ਜਦਿਾ ਕ ਕੀਤ ਯਵਾਨਾ 
   ਨਗਯ, 16 ਅਰਰ: 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਫਭਾਯੀ ਜਵਯੁਿੱ ਧ ਰੜਾਈ ਜਵਚ ਆਣਾ ਮਗਦਾਨ ਾਉਂਜਦਆਂ, ਭਜਸੰਦਯਾ ਡਂ ਭਜਸੰਦਯਾ ਵਯਾਜ 

ਡਵੀਜਨ ਨੇ ੀਨੀਅਯ ਜੀਭ, ੀਆਯ ਅਯੁਣ ਯਾਘਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵਚ ਅਿੱਜ 2 ਟਯਕਟਯ ਅਤ ਨੀਟਾਈ਼ਿਸਨ 

ਉਕਯਣ ਦਾਨ ਕੀਤ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਰੀ   ਜਵਯਦੀ ਡੀਜੀਭ ਭੁਸਾਰੀ, ਿਤਯੀ ਭਨੇਜਯ ਫੀਆਈ ਭੁਸਾਰੀ 
ੁਜਭਤ ਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਰੀ ਟਟ ਫੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 100 ੀੀਈ਼ਿ, 500 ਗਰਾਭ ਦੀਆਂ 100 ਫਤਰਾਂ 
ਨੀਟਾਈ਼ਿਯ, 500 ਭਾਕ ਜਦਿੱ ਤ। 

ਰੀ ਯਾਘਵ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭੀ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ 15 ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਈਧਂਨ ਅਤ 8 ਟਨ ਯਅ ਕਯਨ ਵਾਰਾ 
ਕਭੀਕਰ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜ ਉਸ ਅਿੱਜ ਤੋਂ ਸੀ ਇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯ ਕਣ। 

 

ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜਿੱ ਧੂ ਨੇ ਇ ਭਕ ਟਯਕਟਯਾਂ ਅਤ ਨੀਟਾਈਜਸ਼ਨ ਉਕਯਣਾਂ ਨੰੂ ਸਯੀ ਝੰਡੀ ਦ ਕ 
ਯਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ਜਕਸਾ ਜਕ ੂਫਾ ਯਕਾਯ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਫਭਾਯੀ ਦਾ ਰਬਾਵਸਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਭੁਕਾਫਰਾ ਕਯਨ 

ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਜਤਆਯ ਸ ਅਤ ਭਾਕ, ਨੀਟਾਈ਼ਿਯ ਅਤ ਜਨਿੱਜੀ ੁਯਿੱ ਜਿਆ ਉਕਯਣਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਉੱਚ ਿੱਧਯੀ 
ਜਸਤ ਸੂਰਤਾਂ ਉਰਫਧ ਕਯਵਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨਾਂ ਭਾਕ, ਨੀਟਾਈ਼ਿਯ਼ਿ ਅਤ ੀੀਈ਼ਿ ਜਵਰ 

ਯਜਨ ਭੁਸਾਰੀ ਡਾ. ਭਨਜੀਤ ਜੰਘ ਨੰੂ ੌਂ। 

 

ਇ ਭਕ ਸਯਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਦ ਜਆੀ ਕਿੱਤਯ ਅਤ ਚਅਯਭਨ ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ਿਯੜ ਰੀ ਸਯਕਸ 

ਚੰਦ ਸਯਭਾ ਭਿੱਛਰੀ ਕਰਾਂ ਅਤ ਕਜਭਸਨਯ ਨਗਯ ਜਨਗਭ ਰੀ ਕਭਰ ਗਯਗ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਯ ਨ। 

 


