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

 

Sixth Special train leaves Mohali Railway Station for Chhapra in Bihar  

 

Carries 1201 migrants back home  

 

Migrant children given chocolates by District Administration  

 

S. A. S. Nagar, May 12: 

 

The Sixth Special train today left the Mohali Railway Station for Chhapra in Bihar carrying the 

1201 migrant workers back to their home state.   

 

In a warm gesture by the District Administration, the children of the migrant workers were also 

distributed chocolates.  

 

The migrants were taken to the railway station from the 8 collection centres where they were first 

thoroughly screened and then boarded the buses to reach the railway station for journey back 

home.  

 

The District Administration provided packed food packets, water besides biscuits to the migrants 

who expressed deep sense of gratitude for facilitating their safe journey home to their home state 

by cheering and clapping loudly.  

 

Meanwhile, a total of seven buses also departed today carrying 160 students. One bus left for 

Ladakh while six buses left for Jammu.  
-- 
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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

 

Balbir Singh Sidhu launches cleaning work of N-Choe in Phase-9 

 

Also distributes PPE kits to Sanitation Workers  

 

S. A. S. Nagar, May 12: 

 



"The work pertaining to the cleaning of N-Choe would be given top priority as the monsoon 

season is approaching which could turn it into a breeding ground for mosquitoes thus leading to 

unhygienic conditions especially in view of the present COVID-19 crisis." This was disclosed 

here today by the Health Minister Balbir Singh Sidhu on the occasion of launching the cleaning 

work of the N-Choe in Phase-9 which flows from Chandigarh into the District.  

 

The minister also divulged that the work would be fast paced and is expected to be completed in 

2 months and would incur the cost of Rs. 13.58 Lakh. 

 

Meanwhile, Mr. Sidhu also handed over Personal Protection Equipment (PPE) to the sanitation 

workers at the MC Bhawan in the presence of the Commissioner MC Mr. Kamal Garg and while 

praising their contribution in the present times of crisis, described them as the Corona Warriors. 

 

 

I/24141/2020 

 

 

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

 

Total 202 residents of District arriving from outside, quarantined at home till Tuesday, DC 

Girish Dayalan 

 

S. A. S. Nagar, May 12: 

 

"A total of 202 residents of the district have arrived from outside till Tuesday, and all of them 

have been put under home quarantine." This was disclosed here today by the Deputy 

Commissioner Mr. Girish Dayalan.  

 

Divulging further details, he said that out of these,  131 people arrived till late evening on 

Monday while the number of those arriving on Tuesday stands at 71. Teams have been formed 

by all the SDMs which include representatives from the health as well as the police departments.  

 

The teams make sure that the medical screening of the persons put under the home quarantine is 

duly carried out and posters pasted outside their homes to denote that the home is of a person 

under quarantine.  

 
-- 

----------  

I/24156/2020 

 

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

  
Punjab School Education Board to provide books to students   
  
Seeks permission from DC 



  

  
S. A. S. Nagar, May 12: 
  

In view of the lockdown owing to corona virus, the schools are not allowed to open and 

distribute the books to students. But since the results have been declared, the situation is 

resulting in loss of study of the students.  
  
Considering the above situation, The Department of School Education, Punjab, has sought 

permission from the Deputy Commissioner to allow the DEO (SE), DEO (EE) and the District 

Manager of the Punjab School Education Board in the district to distribute the books pertaining 

to the new academic session, to the students of the Government Schools. The DEOs would 

ensure the strict compliance with the social distancing guidelines. 
 
-- 

I/24165/2020 

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

 

57 year old man recovers from corona virus, discharged, DC Girish Dayalan  

 

Belongs to Village Jagatpura  

 

2376 samples out of 2609 tested negative 

 

S. A. S. Nagar, May 12: 

 

The district today saw a corona virus patient bring discharged from the Gian Sagar Hospital after 

making recovery.  

 

Disclosing this here today, the DC Mr. Girish Dayalan said that the patient is a 57 year old man 

who belongs to Village Jagatpura. 

 

So far, a total of 2609 samples have been tested so far, out of which 2376 have been found 

negative. The result of 128 samples is still awaited.  

 

He further further divulged that as regarding the status of quarantined persons, a total of 2920 

people have successfully undergone the quarantine period while that of the 1303 people is still 

going on.  

 

So far, the total number of cases stands at 105 with 55 cured and 47 positive. 

 

I/24172/2020 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
International Nurses Day 
Nurses are Pillars of the Health Infrastructure: Balbir Singh Sidhu 



 
S. A. S. Nagar, May 12: 
On the occasion of International Nurses Day, the Health Minister Punjab Mr. Balbir Singh Sidhu 
lauded the efforts being made by the nurses in the fight against the novel corona virus disease. He 
said it is impossible to even imagine to win the battle against COVID-19 without support of nursing 
staff who are pillars of health infrastructure. 
While highlighting their work and duties, Mr. Balbir Singh Sidhu mentioned a recent video tweeted by 
Chief Minister Captain Amarinder Singh in which nurses being made their best efforts to boost the 
morale of the COVID patients and were seen performing Gidha in the isolation ward of a government 
hospital, which is reflecting their hard work and dedication towards duty. He said that he salute the 
work being done by the nurses in this highly fragile scenario. They even have to stay away from their 
families while performing duty in this critical time for fear of giving infection to their family members 
and they are performing like warriors in the war against COVID-19. 
The Health Minister also said that it is a nurse who treats a patient without any discrimination and a 
doctor’s duties are incomplete without a nurse as she works like a mentor in the hospital. He said 
that this year’s theme for this day is “Nursing the World to Health”, is very much relevant in these 
times.     
Notably, International Nurses Day celebrated at District Hospital Mohali where Director Family 
Welfare Dr. Prabhdeep Kaur Johal felicitated the Staff Nurses by presenting roses to them. All safe 
delivery champions of labour Room and SNCU were also presented Safe Delivery champions 
Batches and Roses. She said that Staff Nurses were backbone of Health Services and especially in 
times of COVID 19, the staff has been working tirelessly to provide Best of Health care services.  
Dr Areet SMO Incharge DH Mohali and Dr Inderdeep Kaur Program officer MCH were also present 
and appreciated the services provided by the Staff Nurses. Dr Areet applauded the Health Care Staff 
for their support in COVID 19 and in maintaining all essential services like MCH and immunization 
during this time. 
It is pertinent to mention here that this day is celebrated in the memory of birth of Florence 
Nightingale, a nurse who worked round the clock to take care of the soldiers during the Crimean war 
in 1853-56 and she led her team and reduced the death rate in the hospital by two-thirds. First 
Nursing Day was celebrated in 1965 by International Council of Nursing and in 1974 this council 
approved to celebrate Nursing day on the birth anniversary of the Florence Nightingale and this 
Nurses’ day is her 200th birth anniversary.  
--------------------- 

I/24044/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਛਵੀਂ ਸ਼ਰ ਯਰ ਗੱਡੀ ਜਫਸਾਯ ਦ ਛਾਯਾ ਰਈ ਭੁਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯਵਾਨਾ ਸਈ 

1201 ਯਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਘਯ ਵਾ ਬਜਿਆ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਰਵਾੀ ਫੱਜਿਆਂ ਨੰੂ ਜਦੱਤ ਿਕਰਟ 

   ਨਗਯ, 12 ਭਈ: 

ਅੱਿ ਭੁਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛਵੀਂ ਸ਼ਰ ਯਰਗੱਡੀ ਜਫਸਾਯ ਦ ਛਾਯਾ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਈ ਿ 1201 ਰਵਾੀ 
ਕਾਜਭਆਂ ਨੰੂ ਉਸਨਾਂ ਦ ਗਰਜਸ ਯਾਿ ਜਵਿ ਰ  ਿਾਵਗੀ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਜਨਿੱਘ ਜਵਦਾਇਗੀ ਜਵੱਿ ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਦ ਫੱਜਿਆਂ ਨੰੂ ਿਕਰਟ ਵੀ ਵੰਡ ਗ। 

ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ 8 ੰਗਰਜਸ ਕੇਂਦਯਾਂ ਤੋਂ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ 'ਤ ਜਰਿਾਇਆ ਜਗਆ ਜਿਥ ਜਸਰਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਜਕਰਜਨੰਗ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਜਪਯ ਘਯ ਵਾੀ ਰਈ ਫੱਾਂ 'ਤ ਵਾਯ ਸ ਕ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਸੰੁਿਾਇਆ ਜਗਆ। 



ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਕਡ ਪੂਡ ਕਟ, ਾਣੀ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜਫਕੁਟ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਿੀ 
ਉਿੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਾਸਯ ਕਯਕ ਅਤ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਰ ਆਣ ਗਰਜਸ ਯਾਿ ਦੀ ੁਯੱਜਖਅਤ ਮਾਤਯਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਤਜਸ ਜਦਰੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਇ ਦਯਾਨ ਅੱਿ ਕੱੁਰ ੱਤ ਫੱਾਂ 160 ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰ  ਕ ਯਵਾਨਾ ਸਈਆਂ। ਇਕ ਫੱ ਰੱਦਾਖ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਈ 

ਿਦਜਕ ਛ ਫੱਾਂ ਿੰਭੂ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਈਆਂ। 

 

 
-- 

I/24049/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜੱਧੂ ਨੇ ਪ਼ਿ -9 ਜਵੱਿ ਨ-ਿਅ ਦੀ ਪਾਈ ਦ ਕੰਭ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁ਼ਯੂਆਤ  

ਨੀਟਸ਼ਨ ਵਯਕਯਾਂ ਨੰੂ ੀੀਈ ਜਕੱਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ 

   ਨਗਯ, 12 ਭਈ: 

"ਨ-ਿਅ ਦੀ ਪਾਈ ਨਾਰ ਿੁੜ ਕੰਭ ਨੰੂ ਜਸਰ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵਗੀ ਜਕਉਂਜਕ ਭਾਨੂਨ ਦਾ ਭਭ ਨੇੜ ਆ ਜਯਸਾ ਸ ਿ ਇ 

ਨੰੂ ਭੱਛਯਾਂ ਰਈ ਇੱਕ ਰਿਨਨ ਬੂਭੀ ਜਵੱਿ ਫਦਰ ਕਦਾ ਸ, ਜਿ ਨਾਰ ਖਾ ਤਯ 'ਤ ਭਿੂਦਾ ਕਜਵਡ-19 ੰਕਟ ਦ 
ਭੱਦਨ਼ਿਯ ਅਣੁਖਾਵੀਂ ਜਥਤੀ ਦਾ ਸ ਕਦੀ ਸ।" ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਿ ਇਥ ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ . ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜੱਧੂ 

ਨੇ ਪ਼ਿ -9 ਜਵੱਿ ਨ-ਿਅ ਦੀ ਪਾਈ ਦ ਕੰਭ ਦੀ ਸੁ਼ਯੂਆਤ ਕਯਨ ਭਕ ਕੀਤਾ ਿ ਜਕ ਿੰਡੀਗੜਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵੱਿ ਵਗਦਾ ਸ। 

ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀ ਦੱਜਆ ਜਕ ਇਸ ਕੰਭ ਤ਼ਿ ਯਪਤਾਯ ਨਾਰ ਿੱਰਗਾ ਅਤ 2 ਭਸੀਜਨਆਂ ਜਵੱਿ ਭੁਕੰਭਰ ਸਣ ਦੀ ਉਭੀਦ 

ਸ ਅਤ ਇ ‘ਤ 13.58 ਰੱਖ ਯੁ ਦੀ ਰਾਗਤ ਆਵਗੀ। 

ਇ ਦਯਾਨ . ਜੱਧੂ ਨੇ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਭ.ੀ. ਰੀ ਕਭਰ ਗਯਗ ਦੀ ਸਾ਼ਿਯੀ ਜਵੱਿ ਨੀਟਸ਼ਨ ਕਯਭਿਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜਨਿੱਿੀ 
ੁਯੱਜਖਆ ਉਕਯਣ (ੀੀਈ) ਜਕੱਟਾਂ ਵੀ ੌਂਜਆ ਅਤ ੰਕਟ ਦ ਭੇਂ ਜਵੱਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਮਗਦਾਨ ਦੀ ਰਸੰ਼ਾ ਕਯਜਦਆਂ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਵਾਯੀਅਯ਼ਿ ਦੱਜਆ। 

 
-- 

I/24141/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਭੰਗਰਵਾਯ ਤੱਕ ਜ਼ਿਰ  ਦ ਕੱੁਰ 202 ਜਨਵਾੀ ਫਾਸਯੋਂ ਯਤ, ਘਯ ਜਵਿ ਕੀਤ ਕੁਆਯੰਟੀਨ - ਡੀੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

   ਨਗਯ, 12 ਭਈ: 

"ਜ਼ਿਰ  ਦ ਕੱੁਰ 202 ਵਨੀਕ ਭੰਗਰਵਾਯ ਤੱਕ ਫਾਸਯੋਂ ਆ ਿੱੁਕ ਸਨ ਅਤ ਉਸ ਾਯ ਨੰੂ ਘਯ ਜਵਿ ਕੁਆੰਯਟੀਨ ਕੀਤ ਗ 

ਸਨ।" ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਿ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 



ਵਧਯ ਿਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਆ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਜਵੱਿੋਂ 131 ਰਕ ਭਵਾਯ ਦਯ ਸ਼ਾਭ ਤੱਕ ਸੰੁਿ ਿਦਜਕ ਭੰਗਰਵਾਯ 

ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਰ  ਰਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 71 ਸ। ਭੂਸ ਡੀਭ਼ਿ ਵੱਰੋਂ ਟੀਭਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ ਜਿ ਜਵੱਿ ਜਸਤ 

ਜਵਬਾਗ ਅਤ ੁਜਰ ਦ ਨੁਭਾਇੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। 

ਟੀਭਾਂ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਕ ਘਯਰੂ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਤਜਸਤ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਯੀ ਿਾਂਿ ਸੀ ਤਯੀਕ 
ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਘਯਾਂ ਦ ਫਾਸਯ ਟਯ ਜਿਕਾ ਗ ਸਨ ਤਾਂ ਿ ਇਸ ਦਯਾਇਆ ਿਾ ਕ ਜਕ 

ਇਸ ਘਯ ਇਕ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਧੀਨ ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸ। 

 

 

 

-- 

I/24156/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ੰਿਾਫ ਕੂਰ ਜੱਜਖਆ ਫਯਡ ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜਕਤਾਫਾਂ ਕਯਗਾ ਰਦਾਨ  

ਡੀੀ ਤੋਂ ਆਜਗਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਗ 

    ਨਗਯ, 12 ਭਈ: 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਕਾਯਨ ਸਈ ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਦ ਭੱਦਨ਼ਿਯ, ਕੂਰ ਖਰਣ ਅਤ ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜਕਤਾਫਾਂ 
ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਸੀਂ ਸ। ਯ ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਨਤੀਿ ਘਜਸ਼ਤ ਕੀਤ ਗ ਸਨ , ਭਿੂਦਾ ਜਥਤੀ ਕਾਯਨ 

ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ੜਹਾਈ ਖਯਾਫ ਸ ਯਸੀ ਸ।  
ਉਯਕਤ ਜਥਤੀ ਨੰੂ ਵਖਜਦਆਂ ਕੂਰ ਜੱਜਖਆ ਜਵਬਾਗ, ੰਿਾਫ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਤੋਂ ਜਿਰ  
ਜਵੱਿ ਡੀਈ (ਈ), ਡੀਈ (ਈਈ) ਅਤ ੰਿਾਫ ਕੂਰ ਜੱਜਖਆ ਫਯਡ ਦ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਨੇਿਯ ਵੱਰੋਂ ਨਵੇਂ 
ਅਕਾਦਜਭਕ ਸ਼ਨ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਜਕਤਾਫਾਂ ਯਕਾਯੀ ਕੂਰਾਂ ਦ ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਫੰਧੀ 
ਆਜਗਆ ਭੰਗੀ ਗਈ ਸ। ਡੀਈ, ਭਾਜਿਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਨੰੂ 

ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ।  

 
-- 

I/24165/2020 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

57 ਾਰਾ ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਨੰੂ ਜਦੱਤੀ ਭਾਤ, ਜਭਰੀ ਛੱੁਟੀ, ਡੀ ੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਜੰਡ ਿਗਤੁਯਾ ਨਾਰ ਫੰਧਤ 

2609 ਜਵਿੋਂ 2376 ਨਭੂਨੇ ਆ ਨੈਗਜਟਵ 



   ਨਗਯ, 12 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰ  ਜਵਿ ਅੱਿ ਇਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਭਯੀ਼ਿ ਨੰੂ ਠੀਕ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਜਦਤੀ ਗਈ 

ਸ। 

ਇਸ ਿਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀੀ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਭਯੀ਼ਿ 57 ਾਰਾ ਜਵਅਕਤੀ ਸ ਿ ਜੰਡ 

ਿਗਤੁਯਾ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸ। 

ਸੁਣ ਤੱਕ ਕੱੁਰ 2609 ਨਭੂਜਨਆਂ ਦੀ ਿਾਂਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਿੋਂ 2376 ਨੈਗਜਟਵ ਾ ਗ ਸਨ। 128 ਨਭੂਜਨਆਂ ਦ 
ਨਤੀਿ ਦੀ ਅਿ ਉਡੀਕ ਸ। ਇਸ  

ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥਤੀ ਦ ਫੰਧ ਜਵੱਿ ਉਸਨਾਂ ਅੱਗ ਦੱਜਆ ਜਕ ਕੱੁਰ 2920 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 

ਪਰਤਾੂਯਵਕ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਨੰੂ ਭੁਕੰਭਰ ਕਯ ਜਰਆ ਸ, ਿਦੋਂ ਜਕ 1303 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਵਧੀ 
ਅਿ ਿਾਯੀ ਸ। 

ਸੁਣ ਤੱਕ, ਕਾਂ ਦੀ ਕੱੁਰ ੰਜਖਆ 105 ਸ। ਠੀਕ ਸ ਭਾਭਰ  55 ਸਨ ਿਦਜਕ 47 ਾਿਜਟਵ ਸਨ। 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਨਯ ਜਦਵ  

ਨਯਾਂ ਜਸਤ ਫੁਜਨਆਦੀ ਢਾਂਿ ਦਾ ਭ਼ਿਫੂਤ ਥੰਭਹ ਸਨ : ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜੱਧੂ  

... ਨਗਯ : 12 ਭਈ : 

 

ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਨਯ ਜਦਵ ਭਕ ੰਿਾਫ ਦ ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ . ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜੱਧੂ ਨੇ ੂਫ ਬਯ ਜਵੱਿ ਨਯਾਂ ਵੱਰੋਂ 
ਨ ਵਰ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਫਭਾਯੀ ਜਵਯੱੁਧ ਿੰਗ ਜਵੱਿ ਕੀਤ ਿਾ ਯਸ ਮਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਨਯਜੰਗ 

ਟਾਪ, ਿ ਜਕ ਜਸਤ ਫੁਜਨਆਦੀ ਢਾਂਿ ਦਾ ਭ਼ਿਫੂਤ ਥੰਭਹ ਸਨ, ਦ ਭਯਥਨ ਤੋਂ ਜਫਨਾਂ ਕਜਵਡ -19 ਜਵਯੱੁਧ ਿੰਗ ਜਿੱਤਣ 

ਦੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਕਦੀ।  
. ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜੱਧੂ ਨੇ ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜੰਘ ਵੱਰੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤ ਇੱਕ ਤਾ਼ਿਾ ਵੀਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਯ 

ਕੀਤਾ ਜਿ ਜਵੱਿ ਨਯਾਂ ਕਜਵਡ ਦ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦ ਭਨ ਫਰ ਨੰੂ ਉੱਿਾ ਿੱੁਕਣ ਰਈ ਖ਼ਤ ਮਤਨ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਯਕਾਯੀ ਸਤਾਰ ਦ ਆਈਰਸ਼ਨ ਵਾਯਡ ਜਵੱਿ ਜਗੱਧਾ ਾਉਂਦ ਵਜਖਆ ਜਗਆ ਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖਤ ਜਭਸਨਤ ਅਤ 
ਜਡਊਟੀ ਰਤੀ ਭਯਣ ਨੰੂ ਦਯਾਉਂਦਾ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਉਸ ਨਯਾਂ ਵੱਰੋਂ ੰਕਟ ਦੀ ਇ ਘੜੀ  ਜਵੱਿ ਕੀਤ ਿਾ ਯਸ 
ਕੰਭਾਂ ਨੰੂ ਰਾਭ ਕਯਦ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਜਯਵਾਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਰਾਗ ਰੱਗਣ ਦ ਡਯੋਂ ਇ ਨਾ਼ਿੁਕ ਭੇਂ 
ਦਯਾਨ ਆਣੀ ਜਡਊਟੀ ਜਨਬਾਉਂਜਦਆਂ ਆਣ ਜਯਵਾਯ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਜਸਣਾ  ਜਯਸਾ ਸ ਅਤ ਉਸ ਕਜਵਡ -19 ਦ ਜਵਯੱੁਧ 

ਿੰਗ ਜਵਿ ਮਜਧਆਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਆਣੀ ਜਡਊਟੀ ਜਨਬਾ ਯਸ ਸਨ।  



ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇਸ ਇਕ ਨਯ ਸ ਿ ਜਫਨਾਂ ਜਕ ੱਖਾਤ ਦ ਭਯੀ਼ਿ ਦਾ ਇਰਾਿ ਕਯਦੀ ਸ ਅਤ 
ਡਾਕਟਯ ਦੀ ਜਡਊਟੀ ਇਕ ਨਯ ਤੋਂ ਜਫਨਾਂ ਅਧੂਯੀ ਸ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਸਤਾਰ ਜਵਿ ਇਕ ਰਾਸਕਾਯ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਕੰਭ 

ਕਯਦੀ ਸ। 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ ਜਕ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਨਯ ਜਦਵ ਜ਼ਿਰਹਾ ਸਤਾਰ ਭੁਸਾਰੀ ਜਵਖ ਭਨਾਇਆ ਜਗਆ ਜਿੱਥ ਜਯਵਾਯ 

ਬਰਾਈ ਦ ਡਾਇਯਕਟਯ ਡਾ. ਰਬਦੀ ਕਯ ਿਸਰ ਨੇ ਟਾਪ ਨਯਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰਾਫ ਬਟ ਕਯਕ ਨਭਾਜਨਤ ਕੀਤਾ। ਰਫਯ 

ਯੂਭ ਅਤ .ਨ.ੀ. ਮੂ ਦ ਾਯ ਪ ਡਜਰਵਯੀ ਿੈਂੀਅਨ਼ਿ ਨੰੂ ਪ ਜਡਜਰਵਯੀ ਿੈਂੀਅਨ ਫਿ ਅਤ ਗੁਰਾਫ ਬਟ ਕੀਤ 
ਗ।  ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਟਾਪ ਨਯਾਂ ਜਸਤ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੀੜਹ ਦੀ ਸੱਡੀ ਸਨ ਅਤ ਖਾ ਕਯਕ  ਕਜਵਡ 19 ਦ ਭੇਂ 
ਦਯਾਨ ਉੱਤਭ ਜਸਤ ਵਾਵਾਂ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਟਾਫ਼ ਅਣਥੱਕ ਜਭਸਨਤ ਕਯ ਜਯਸਾ ਸ। 

ਇ ਭਕ ਡਾ. ਅਯੀਤ .ਭ. ਇੰਿਾਯਿ ਡੀ.ਿ. ਭੁਸਾਰੀ ਅਤ ਡਾ. ਇੰਦਯਦੀ ਕਯਠ ਰਗਯਾਭ ਅਫ਼ਯ 

ਭ.ੀ.ਿ ਵੀ ਭਿੂਦ ਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਟਾਫ਼ ਨਯਾਂ ਵੱਰੋਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਿਾ ਯਸੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਅਯੀਤ 

ਨੇ ਕਜਵਡ-19 ਦਯਾਨ ਸਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਅਤ ਇ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਭ.ੀ.ਿ ਅਤ ਟੀਕਾਕਯਨ ਵਯਗੀਆਂ 

ਾਯੀਆਂ ਼ਿਯੂਯੀ ਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਫਣਾ ਯੱਖਣ ਰਈ ਸਰਥ ਕਅਯ ਟਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

ਦੱਣਮਗ ਸ ਜਕ ਇਸ ਜਦਵ ਪਰਯੈਂ ਨਾਈਜਟੰਗਰ ਦ ਿਨਭ ਦੀ ਮਾਦ ਜਵੱਿ ਭਨਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਸ, ਇੱਕ ਨਯ  ਜਿਨੇ 

1853-56 ਜਵੱਿ ਕਯੀਭੀਆ ਮੁੱ ਧ ਦਯਾਨ ਜਨਕਾਂ ਦੀ ਦਖਬਾਰ ਰਈ ਜਦਨ ਯਾਤ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤ ਆਣੀ ਟੀਭ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤ ਸਤਾਰ ਜਵਿ ਭਤ ਦਯ ਨੰੂ ਦ ਜਤਸਾਈ ਤੱਕ ਘਟਾ ਜਦੱਤਾ। ਇਟਯਨੈਸ਼ਨਰ ਕੌਂਰ ਆਫ਼ ਨਯਜੰਗ 

ਦੁਆਯਾ 1965 ਜਵੱਿ ਜਸਰਾ ਨਯਜੰਗ ਜਦਵ ਭਨਾਇਆ ਜਗਆ ੀ ਅਤ 1974 ਜਵੱਿ ਇ ਕੌਂਰ ਨੇ ਪਰਯੈਂ 

ਨਾਈਜਟੰਗਰ ਦੀ ਿਨਭ ਵਯਹਗੰਢ `ਤ ਨਯ ਜਦਵ ਭਨਾਉਣ ਨੰੂ ਰਵਾਨਗੀ ਜਦੱਤੀ ੀ ਅਤ ਇਸ ਨਯ ਜਦਵ ਉਦੀ 
200ਵੀਂ ਿਨਭ ਵਯਹਗੰਢ ਸ। ਇ ਜਦਵ ਰਈ ਇ ਾਰ ਦਾ ਜਵਸ਼ਾ  “ਨਯਜੰਗ ਦ ਵਯਰਡ ਟੂ ਸਰਥ`` ਸ,  ਿ ਇਨਹ ਾਂ 
ਜਭਆਂ ਜਵੱਿ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਢੱੁਕਵਾਂ ਸ। 
---- 
 
 


