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District Public Relations Office, SAS Nagar 
• *MP Manish Tewari meets DC SAS Nagar* 
• *Felicitates Administration for COVID-free status* 
• *Gets insight into Mohali’s journey from 102 to Zero* 
• *Gives Rs. 25 lac for ALS ambulance* 
SAS Nagar, May 22:  
“Beating Corona Virus from a century to naught is a commendable journey”, said Member 
Parliament Manish Tewari while felicitating Deputy Commissioner Girish Dayalan on steering the 
district towards Corona free status. 
During his sojourn in District, Mr. Tewari enquired about the strategy adopted in the District to propel 
out of the quagmire of COVID-19. He suggested Dayalan to share the best practices with his 
counterparts in other districts so that the recovery rate in the State may accelerate. 
Member Parliament gave a sum of Rs 25 lac to the district to carry on the combat against COVID-19 
and was informed that the amount would be utilized for acquiring an Advanced Life Support (ALS) 
Ambulance for the District. 
In the meanwhile, the Deputy Commissioner vociferously raised the concerns of frontline warriors. 
He said that they are feeling overwhelmed; not only are they under enormous strain at work but also 
face the fear of bringing the virus home to their families. 
 Pitching the need to ally their apprehensions, Girish Dayalan said it is necessary work out a way to 
boost their morale and reward their efforts for sustained performance in times of crisis. 
Pawan Dewan, Chairman Punjab Large industrial Development Board, Kanwarbir(Ruby) Sidhu and 
Mrs Ashika Jain ADC were also present on the occasion. 
 

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

  
First Evacuation flight lands at Mohali International Airport 

  
Out of 100 passengers, 61 belong to Punjab including 5 from S. A. S. Nagar  

  
S. A. S. Nagar, May 22: 
  
As part of the efforts to bring back people stranded abroad, the first evacuation flight from USA 

landed at the Mohali International Airport here today afternoon. The flight had first landed at the 

International Airport in New Delhi and afterwards came to Mohali Airport.  
  

Divulging this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that the flight had 

over 100 passengers and out of these, 61 belong to Punjab including 5 belonging to the S. A. S. 

Nagar District, 10 from Amritsar, 2 from Bathinda, 1 each from Fatehgarh Sahib and Fazilka, 3 

from Ferozepur, 2 from Gurdaspur, 6 from Hoshiarpur, 5 from Jalandhar, 4 from Kapurthala, 7 

from Ludhiana, 1 each from Pathankot, Sangrur, Shaheed Bhagat Singh Nagar and Sri Muktsar 

Sahib and 11 from Patiala. The neighbouring State of Haryana had 12, Himachal Pradesh 16, 

Chandigarh 9 and Uttarakhand 2 passengers.  
  



He further elaborated that as per the health department protocol, all the passengers were 

subjected to medical screening with strict compliance with the social distancing norms and 

nobody was found symptomatic.  
  

He further elaborated that all the passengers were also impressed upon by the Health Department 

teams deployed at the airport to take all health related precautions such as cover their face with 

masks, using hand sanitizers, washing hands as much as possible and observe social distancing 

guidelines.  
  

He also said that the passengers hailing from the district would not be sent home as of now and 

would be kept under the quarantine at the various Government facilities at hotels for 14 days as a 

precautionary measure. The District Administration had made arrangements and sent the 

passengers belonging to the other districts and the States to their respective districts and States 

where they would undergo quarantine period. 

  

He also added that the next evacuation flight would land at the airport on 30th May from 

Ukraine. 

 
-- 

----------  
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District Public Relations Office, S.A.S. Nagar 
 
Mohali bids farewell to migrants and welcomes natives abroad on the same day  
 
1600 migrants embark on journey back home to Saharsa in Bihar while 61 return home from USA 
 
S.A.S. Nagar, May 22: 
 
In one of its own kind situation, Mohali bid farewell to migrants and welcomes natives stranded 
abroad on the same day. The District welcomed back 100 Indians from USA at Mohali, including 61 
Punjabis at the International Airport while sent as many as 1600 migrant workers to Saharsa Station 
in Bihar today from the Mohali Railway Station  
 
Migrant workers were extended warm send off by the District Administration. As per the protocol, the 
migrant workers were duly screened. The migrant population going back to their native places 
especially the children expressed deepest gratitude to the District Administration for providing them 
food, water, biscuits, Chips and making elaborate preparations for their journey back home. 
 

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

 

DC lauds SBI for coming forward to strengthen hands of District Administration in hour of need  



 

SBI hands over 200 PPE Kits, 2000 Face Masks to DC 

 

S. A. S. Nagar, May 22: 

 

"The efforts being made by the philanthropists to strengthen the hands of the District 

Administration in this hour of need deserve to be appreciated and it brings a spirit of 

togetherness in combating corona virus."  

 

Expressing these views here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that the 

gesture of the State Bank of India (SBI) today to hand over 200 Personal Protection Equipment 

(PPE) besides 2000 face masks to the District Administration is a symbol of unity in this time of 

need.  

 

Among other dignitaries present on the occasion included DGM (B&O) Mr. Sukhbir Singh 

Birdi, and Regional Manager Mr. Sumit Roy. 

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

 

Harkirat Kaur Channe posted as Assistant Commissioner (Grievances) 

 

S. A. S. Nagar, May 22: 

 

The Punjab Government has transferred and posted Harkirat Kaur Channe, Deputy Secretary, 

Medical Education and Research and in addition Deputy Director (Administration) Dr. B. R. 

Ambedkar State Institute of Medical Sciences Society, S. A. S. Nagar (Mohali) as the Assistant 

Commissioner (Grievances), S. A. S. Nagar in place of Pooja Syal who has been transferred and 

posted as ADC (General), Patiala. 
-- 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ...ਨਯ 

ੰਦ ਭੈਂਫਯ ਭਨੀਸ਼ ਜਤਵਾੜੀ ਨੇ ਡੀੀ ...ਨਯ ਨਾਰ ਏੀਤੀ ਭੁਰਾਏਾਤ  

ਏਵੀਡ-ਭੁਏਤ ਦਯਜਾ ਸਾਜਰ ਏਯਨ ਰਈ ਰਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਵਧਾਈ  

ਭਸਾਰੀ ਦ 102 ਭਾਭਜਰਆਂ ਤੋਂ ਼ਿੀਯ ਤਿੱਏ ਦ ਫ਼ਯ ਦੀ ਰਈ ਜਾਣਏਾਯੀ  
ਰ ਫੂਂਰੈਂ ਰਈ ਜਦਿੱ ਤ 25 ਰਿੱ ਐ ਯੁ 

   ਨਯ, 22 ਭਈ:  



ਜ਼ਿਰਹਾ ਨੰੂ ਏਯਨਾ ਭੁਏਤ ਜਥਤੀ ਵਿੱਰ ਜਰਜਾਣ 'ਤ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਾਨ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਜਦੰਦ ਸ ਭੈਂਫਯ ਾਯਰੀਭੈਂਟ 

ਰੀ ਭਨੀਸ਼ ਜਤਵਾੜੀ ਨੇ ਜਏਸਾ, '' ਏਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ੰਜਐਆ ਨੰੂ ੈਂਏੜ ਤੋਂ ਜੀਯ ਤਿੱਏ ਜਰਆ ਏ ਵਾਇਯ ਸਯਾਉਣਾ ਇਏ 

ਸ਼ਰਾਾਮ ਪਯ ਸ।''   
 

ਜ਼ਿਰਹ ਜਵਐ ਠਜਸਯਾਅ ਦਯਾਨ ਰੀ ਜਤਵਾੜੀ ਨੇ ਏਜਵਡ -19 ਦੀ ਦਰਦਰ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਫਾਸਯ ਏਿੱਢਣ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹ ਜਵਿੱ ਚ ਅਣਾਈ ਈ ਯਣਨੀਤੀ 
ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ। ਉਸਨਾਂ ਰੀ ਜਜਯਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੰੂ ੁਝਾਅ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਏ ਉਸ ਸਯ ਜ਼ਿਜਰਹਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਆਣ ਸਭਯੁਤਫਾ ਨਾਰ ਵਧੀਆ 

ਅਜਬਆ ਾਂਝ ਏਯ ਤਾਂ ਜ ੂਫ ਜਵਿੱ ਚ ਭਯੀਜਾਂ ਦ ਠੀਏ ਸਣ ਦੀ ਦਯ ਜਵਿੱ ਚ ਤ਼ਿੀ ਆਵ। 
ਭੈਂਫਯ ਾਯਰੀਭੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਰ ਨੰੂ ਏਜਵਡ-19 ਜਵਯੁਿੱ ਧ ਰੜਾਈ ਰੜਨ ਰਈ 25 ਰਿੱ ਐ ਯੁ ਦੀ ਯਏਭ ਜਦਿੱ ਤੀ ਅਤ ਦਿੱ ਜਆ ਜਆ ਜਏ ਇ 

ਯਏਭ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਜ਼ਿਰਹ ਰਈ ਡਵਾਂਡ ਰਾਈਪ ਯਟ (.ੱਰ.ੱ.) ਫੂਂਰੈਂ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾੀ। 
ਇ ਦਯਾਨ, ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਪਯੰਟਰਾਈਨ ਮਜਧਆਂ ਦੀਆਂ ਜਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਿੱ ਦਾ ਚੁਿੱ ਜਏਆ। ਉਸਨਾਂ ਜਏਸਾ ਜਏ ਉਸ ਇਸਨਾਂ ਰਈ 

ਫਸੁਤ ਜਚੰਤਾ ਭਜਸੂ ਏਯ ਯਸ ਸਨ, ਉਸ ਨਾ ਜਯਪ ਬਾਯੀ ਤਣਾਅ ਜਵਚ ਏੰਭ 'ਤ ਡਟ ਸ ਸਨ ਫਰਜਏ ਆਣ ਯ ਜਯਵਾਯਾਂ ਜਵਚ 

ਵਾਇਯ ਨੰੂ ਜਰਆਉਣ ਦ ਡਯ ਦਾ ਵੀ ਾਸਭਣਾ ਏਯਦ ਸਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਦੀ ਼ਿਯੂਯਤ 'ਤ ਼ਿਯ ਜਦੰਜਦਆਂ ਰੀ ਜਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਏਸਾ ਜਏ ਇਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਭਨੋਫਰ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਅਤ ੰਏਟ ਦ ਭੇਂ ਜਨਯੰਤਯ ਰਦਯਸ਼ਨ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਮਤਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਭ ਦਣ ਰਈ ਇਿੱਏ ਼ਿਯੂਯੀ ਢੰ ਰਿੱ ਬਣ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਸ। 
ਇ ਭਏ ਵਨ ਦੀਵਾਨ, ਚਅਯਭਨ ੰਜਾਫ ਰਾਯਜ ਇੰਡਟਰੀਅਰ ਜਡਵਰਭੈਂਟ ਫਯਡ, ਏੰਵਯਫੀਯ (ਯੂਫੀ) ਜਿੱ ਧੂ ਅਤ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਆਜਸ਼ਏਾ 
ਜਨ .ਡੀ.ੀ ਵੀ ਸਾ਼ਿਯ ਨ। 
------ 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ... ਨਯ 

ਜਵਦਸ਼ ਤੋਂ ਭੁਾਜਪਯਾਂ ਨੰੂ ਰ  ਏ ਭਸਾਰੀ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸਵਾਈ ਅਿੱਡ ਜਵਐ ਜਸਰੀ ਉਡਾਣ ਸੰੁਚੀ  
100 ਮਾਤਯੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ... ਨਯ ਦ 5 ਭਤ 61 ਮਾਤਯੀ ੰਜਾਫ ਨਾਰ ਫੰਧਤ  

   ਨਯ, 22 ਭਈ: 

ਜਵਦਸ਼ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਵਾ ਜਰਆਉਣ ਦੀਆਂ ਏਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦ ਜਸਿੱ  ਵਜੋਂ, ਮੂ (ਅਭਯੀਏਾ) ਤੋਂ ਭੁਾਜਪਯਾਂ ਨੰੂ ਰ  ਏ 
ਜਸਰੀ ਉਡਾਣ ਅਿੱਜ ਦੁਜਸਯ ਇਿੱਥ ਭੁਸਾਰੀ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸਵਾਈ ਅਿੱਡ ਤ ਸੰੁਚੀ। ਉਡਾਣ ਜਸਰਾਂ ਨਵੀਂ ਜਦਿੱ ਰੀ ਦ 
ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸਵਾਈ ਅਿੱਡ 'ਤ ਸੰੁਚੀ ੀ ਅਤ ਉ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭੁਸਾਰੀ ਅਯਯਟ ਆਈ। 

ਇਸ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਏ ਉਡਾਣ ਜਵਚ 100 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮਾਤਯੀ 
ਵਾਯ ਨ ਅਤ ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ 61 ੰਜਾਫ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸਨ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵਚ  ਨਯ ਤੋਂ 5, ਅੰਜਭਰਤਯ ਤੋਂ 10, 

ਫਜਠੰਡਾ ਤੋਂ 2, ਪਜਤਸੜ ਾਜਸਫ ਅਤ ਪਾਜ਼ਿਰਏਾ ਤੋਂ ਇਏ-ਇਏ, ਜਪਯ਼ਿੁਯ ਤੋਂ 3, ੁਯਦਾੁਯ ਤੋਂ 2, ਸੁਜਸ਼ਆਯੁਯ ਤੋਂ 
6, ਜਰੰਧਯ ਤੋਂ 5, ਏੂਯਥਰਾ ਤੋਂ 4, ਰੁਜਧਆਣਾ ਤੋਂ 7, ਠਾਨਏਟ, ੰਯੂਯ, ਸ਼ਸੀਦ ਬਤ ਜੰ ਨਯ ਅਤ ਰੀ 
ਭੁਏਤਯ ਾਜਸਫ ਤੋਂ 1-1 ਅਤ ਜਟਆਰਾ ਤੋਂ 11  ਭੁਾਪਯ ਸਨ। ੁਆਂਢੀ ਯਾਜ ਸਜਯਆਣਾ ਤੋਂ 12, ਜਸਭਾਚਰ ਰਦਸ਼ ਤੋਂ 
16, ਚੰਡੀੜਹ ਤੋਂ 9 ਅਤ ਉਤਯਾਐੰਡ ਤੋਂ 2 ਮਾਤਯੀ ਨ। 



ਉਸਨਾਂ ਅਿੱ ਦਿੱ ਜਆ ਜਏ ਜਸਤ ਜਵਬਾ ਦ ਰਟਏਰ ਦ ਅਨੁਾਯ, ਭਾਜਜਏ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਨਮਭਾਂ ਦੀ ਐਤੀ ਨਾਰ 

ਾਰਣਾ ਏਯਜਦਆਂ ਾਯ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਡਾਏਟਯੀ ਜਾਂਚ ਏੀਤੀ ਈ ਅਤ ਜਏ ਵੀ ਮਾਤਯੀ ਜਵਚ ਵਾਇਯ ਦ ਰਿੱ ਛਣ 

ਨਸੀਂ ਾ । 

ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱ ਦਿੱ ਜਆ ਜਏ ਾਯ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵਾਈ ਅਿੱਡ 'ਤ ਤਾਇਨਾਤ ਜਸਤ ਜਵਬਾ ਦੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਨੇ ਜਸਤ ਨਾਰ 

ਜੁੜੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਜਵੇਂ ਜਏ ਆਣ ਜਚਸਯ ਨੰੂ ਭਾਏ ਨਾਰ ਢਿੱਏਣ, ਸੈਂਡ ਨੀਟਾਈਜਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ, ਜਜੰਨਾ 
ੰਬਵ ਸ ਏ ਸਿੱਥ ਧਣ ਅਤ ਭਾਜਜਏ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਫੰਧੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦਿੱ ਤੀ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਏਸਾ ਜਏ ਜ਼ਿਰ  ਦ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਇ ਭੇਂ ਯ ਨਸੀਂ ਬਜਜਆ ਜਾਵਾ ਅਤ ਾਵਧਾਨੀ ਉਾਅ ਵਜੋਂ 14 

ਜਦਨਾਂ ਰਈ ਵਿੱ ਐ ਵਿੱ ਐ ਯਏਾਯੀ ਸੂਰਤਾਂ ਜਵਚ ਸਟਰਾਂ ਜਵਐ ਯਿੱ ਜਐਆ ਜਾਵਾ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਰਫੰਧ ਏੀਤ ਅਤ ਦੂਜ 
ਜ਼ਿਜਰਹਆਂ ਅਤ ਯਾਜਾਂ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਆਣ ਜ਼ਿਜਰਹਆਂ ਅਤ ਯਾਜਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਬਜਜਆ ਜਜਿੱ ਥ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਏੁਆਯੰਟੀਨ ਜਵਚ ਯਿੱ ਜਐਆ ਜਾਵਾ।  
ਉਸਨਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਏਸਾ ਜਏ ਅਰੀ ਉਡਾਣ 30 ਭਈ ਨੰੂ ਮੂਏਯਨ ਤੋਂ ਭੁਸਾਰੀ ਸਵਾਈ ਅਿੱਡ ‘ਤ ਸੰੁਚੀ। 

 

 
-- 
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ਭੁਸਾਰੀ ਨੇ ਇਏ ਜਦਨ ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਵਦਾਇੀ ਅਤ ਜਵਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਭੁਾਜਪਯਾਂ ਦਾ ਏੀਤਾ ਵਾਤ 

1600 ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਜਫਸਾਯ ਦ ਸਾਯਾ ਰਈ ਬਜਜਆ ਜਦਜਏ 61 ਮਾਤਯੀ ਅਭਯੀਏਾ ਤੋਂ ਵਾ ਯਤ 
..ੱ. ਨਯ, 22 ਭਈ: 

ਆਣੀ ਇਏ ਜਏਭ ਦੀ ਜਥਤੀ ਜਵਚ, ਭੁਸਾਰੀ ਨੇ ਇਏ ਸੀ ਜਦਨ ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਜਵਦਾਇੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਅਤ ਜਵਦਸ਼ ਜਵਚ ਪ 
ਭੂਰ ਜਨਵਾੀਆਂ ਦਾ ਵਾਤ ਏੀਤਾ। ਜ਼ਿਰ  ਨੇ ੰਮੁਏਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਏਾ ਤੋਂ ਆ 100 ਬਾਯਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ 
ਸਵਾਈ ਅਿੱਡ ਭਸਾਰੀ ਜਵਐ ਵਾਤ ਏੀਤਾ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵਚ 61 ੰਜਾਫੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ ਜਦਜਏ 1600 ਰਵਾੀ ਏਾਜਭਆਂ ਨੰੂ 

ਅਿੱਜ ਭੁਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਫਸਾਯ ਦ ਸਾਯਾ ਟਸ਼ਨ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਏੀਤਾ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵਿੱਰੋਂ ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਜਨੱੀ ਜਵਦਾਇੀ ਜਦਤੀ ਈ। ਰਟਏਰ ਦ ਅਨੁਾਯ, ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਦੀ 
ਸੀ ਢੰ ਨਾਰ ਭਡੀਏਰ ਜਾਂਚ ਏੀਤੀ ਈ। ਆਣ ਜਿੱਦੀ ਥਾਨਾਂ ‘ਤ ਵਾ ਜਾ ਯਸ ਰਵਾੀਆਂ, ਖਾਏਯ ਫਿੱ ਜਚਆਂ ਨੇ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਐਾਣਾ, ਾਣੀ, ਜਫਏੁਟ, ਜਚਿੱ  ਅਤ ਯ ਵਾ ਜਾਣ ਰਈ ਜਵਜਤਰਤ ਜਤਆਯੀਆਂ ਏਯਨ 

ਰਈ ਤਜਸ ਜਦਰੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਏੀਤਾ। 

 

 

 
-- 

I/27318/2020 



 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ... ਨਯ 

ਡੀ.ੀ. ਨੇ ਼ਿਯੂਯਤ ਦ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦ ਸਿੱਥ ਭ਼ਿਫੂਤ ਏਯਨ ਜਵਚ ਅਿੱ ਆਉਣ ਰਈ .ਫੀ.ਆਈ. ਦੀ 
ਏੀਤੀ ਸ਼ਰਾਾ  
ਫੀਆਈ ਨੇ 200 ੀੀਈ ਜਏਿੱ ਟਾਂ, 2000 ਪ ਭਾਏ ਡੀ.ੀ. ਨੰੂ ੌਂ  
   ਨਯ, 22 ਭਈ: 

"਼ਿਯੂਯਤ ਦੀ ਇ ੜੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦ ਸਿੱਥ ਭ਼ਿਫੂਤ ਏਯਨ ਰਈ ਭਾਜ ਵੀ ਰਏਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤ ਜਾ ਯਸ 
ਮਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਾ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਅਤ ਇਸ ਏਯਨਾ ਵਾਇਯ ਨਾਰ ਭੁਏਾਫਰਾ ਏਯਨ ਜਵਿੱ ਚ ਏਤਾ ਦੀ ਬਾਵਨਾ 
ਜਰਆਉਂਦਾ ਸ।" 

ਇਸ ਰਟਾਵਾ ਏਯਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਏਸਾ ਜਏ ਅਿੱਜ ਼ਿਯੂਯਤ ਦੀ ਇ ੜੀ ਜਵਿੱ ਚ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਟਟ ਫੈਂਏ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਫੀਆਈ) ਵਿੱਰੋਂ 200 ਜਨੱਜੀ ੁਯਿੱ ਜਐਆ ਉਏਯਣਾਂ (ੀੀਈ) ਜਏਿੱ ਟਾਂ 
ਅਤ 2000 ਭਾਏ ੌਂਣਾ ਏਤਾ ਦਾ ਰਤੀਏ ਸ।  
ਇ ਭਏ ਸਾ਼ਿਯ ਸਯਨਾਂ ਜਵਚ ਡੀਜੀਭ (ਫੀ ਡਂ ) ਰੀ ੁਐਫੀਯ ਜੰ ਜਫਯਦੀ ਅਤ ਐਤਯੀ ਭਨੇਜਯ ਰੀ ੁਜਭਤ ਯਾ 

ਸ਼ਾਭਰ ਨ। 

-- 

I/27333/2020 

 

ਜਜਰਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ,    ਨਯ  

 

ਰਏ ਬਰਾਈ ਦ ਏੰਭਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਤਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਡ ਏਯਾ ਸ਼ਾਐਾ 
 

   ਨਯ, ਭਈ 22: 

 

ਜਡਟੀ ਏਜਭਸ਼ਨਯ-ਏਭ-ਰਧਾਨ ਰੀ ਜਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਦੀ ਅਵਾਈ ਸਠ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਡ ਏਯਾ ਸ਼ਾਐਾ ਵਰੋਂ ਸਯ ਭੇਂ ਰਏ 

ਬਰਾਈ ਦ ਏੰਭਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਜਵ ਜਏ ਏੁਦਯਤੀ ਆਪਤਾਂ (ਤੁਪਾਨ, ਬੁਚਾਰ, ਸੜ ਆਜਦ) ਦੀਆਂ ਭੁੀਫਤਾਂ ਭੇਂ ਵਿੱ ਧ ਚਿੱੜ ਏ ਜਸਿੱ ਾ 
ਰੜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਾਯੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪਰੀ ਜਬਆਨਏ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਏਜਵਡ-19 ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ 
ਜਜਰਾ ਯਡ ਏਯਾ ੰਥਾ ਵਰੋਂ ਰੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰੜੀਂਦੀ ਭਦਦ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। 

 

 

ਇ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਫਸੁਤ ਾਯ ਯੀਫ ਭ਼ਿਦੂਯ ਤਫਏਾ ਅਤ ਸਯ ਜਦਸਾੜੀਦਾਯ ਰਏ ਰਾਏਡਾਊਨ/ਏਯਜਪਊ ਏਾਯਨ ਯਜੀ 
ਯਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ਸ  ਨ। ਭੇਂ ਦੀ ਭੰ ਅਨੁਾਯ ਭਾਯਚ 24 ਤਯੀਏ ਤੋਂ ਸਯ ਯਜ ਰਬ 1000 ਰੰਚ ਏਟ ਯੀਫ 

ਅਤ ਰੜਵੰਦ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਭੁਫ਼ਤ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਜਡਆ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ।  



ਜਜਵ ਜਏ ਜਜਰਾ .. ਨਯ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਐ ਵਿੱ ਐ ਥਾਵਾਂ ਤ ਯੀਫ ਅਤ ਰੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਭਾਏ, ਨੀਟਾਈਜਯ, ਯਾਸ਼ਣ, 

ਛਟ ਫਿੱ ਜਚਆਂ/ਫੀਭਾਯਾਂ ਨੰੂ ਜਫਏੁਟਾਂ ਦ ਏਟ ਆਜਦ ਵੀ ਵੰਡ । ਰੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਜਦ ਦਾ ਰਫੰਧ ਵੀ 
ਏਯਵਾਇਆ ਜਆ। ਇ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਜਜਰ  ਦ ਜਵਰ ਸਤਾਰਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਪਯੰਟਰਾਈਨ 'ਤ ਏੰਭ ਏਯ ਯਸ ਡਾਏਟਯਾਂ, 
ਦਪਤਯੀ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ, ਪਾਈ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ੀ.ੀ.ਈ ਜਏਿੱ ਟਾਂ, ਭਾਏ, ਨੀਟਾਈਜਯ,  ਇਨਪਯਾਯਡ 

ਥਯਭਾਭੀਟਯ, ਸੈਂਡ ਰਿੱ ਫ਼ਿ ਆਜਦ ਦਾਨੀ ਿੱਜਣਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਭੁਸਿੱਈਆਂ ਏਯਵਾ , ਵਿੱ ਐ ਵਿੱ ਐ ੰਥਾਵਾਂ ਵਰੋਂ 
ਇਸ ਭਾਨ ਯਡ ਏਯਾ ਸ਼ਾਐਾ ਨੰੂ ਦਾਨ ਏੀਤਾ ਜਆ ੀ।  
 

ਭੁਿੱਚ ਜਜਰ  ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਐ ਵਿੱ ਐ ਥਾਵਾਂ 'ਤ ਏੰਭ ਏਯ ਯਸ ਪਾਈ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸਯ ਉਤਾਜਸਤ ਏਯਨ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਯਾਸ਼ਣ, ਜਫਏੁਿੱ ਟ, ਭਾਏ, ਨੀਟਾਈਜਯ ਆਜਦ ਭੁਸਿੱਈਆ ਏਯਵਾਇਆ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਸ਼ਰ ਜਡਟੈਂਜੰ ਨੰੂ 

ਜਧਆਨ ਜਵਿੱ ਚ ਯਿੱਐਦ ਸ ਜਭਤੀ 08 ਭਈ, 2020 ਨੰੂ ਯਡ ਏਯਾ ਜਦਵ ਤ ਜਚਰਡਯਨ ਸਭ ਏਅਯ, ਦੁਾਯਨਾ ਅਤ ਸਯ 

ਫਿੱ ਜਚਆ ਨੰੂ ਦੁਿੱ ਧ, ਜਫਏੁਟ, ਨੀਟਾਈਜਯ, ਭਾਏ ਅਤ ਸਯ ਐਾਣ ੀਣ ਦੀ ਵਤਾ ਵੰਡ ਏ ਭਨਾਇਆ ਜਆ। ਇ ਭੇਂ 
ਦਯਾਨ ਫਿੱ ਜਚਆ ਨੰੂ ਏਜਵਡ-19 ਤੋਂ ਫਚਾਉ ਯਿੱਐਣ ਰਈ ਵੀ ਜਾਣੂੰ  ਏਯਵਾਇਆ ਜਆ। 

 

ਜਜਰਾ ਯਡ ਏਯਾ ਸ਼ਾਐਾ ਵਰੋਂ ਏਜਵਡ-19 ਦਯਾਨ ਤੀ ਯਟੀ ਏੀਭ ਅਧੀਨ ਸੁਣ ਤਿੱਏ ਰਬ 52000 ਰੰਚ ਏਟ 

ਭੁਫ਼ਤ ਜਵਿੱ ਚ ਯੀਫ ਅਤ ਰੜਵੰਦ ਨੰੂ ਜਦਿੱ ਤ  ਸਨ। ਰਬ 1000 ਰੰਚ ਏਟ ਸਯ ਯਜ ਰੜਵੰਦ ਜਵਿੱ ਚ ਵੰਜਡਆ ਜਾ 
ਜਯਸਾ ਸ। ਇ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਰਬ 7800 ਯਾਸ਼ਨ ਦ ਏਟ ਜਜ ਜਵਿੱ ਚ ਦਾਰ, ਨਭਏ, ਚਰ, ਆਟਾ ਆਜਦ ਅਤ ਸਯ 

ਵਤਾਂ ਸ਼ਾਜਭਰ ਨ ਜ ਜਏ ਯੀਫ ਅਤ ਰੜਵੰਦ ਜਵਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ।  
 

 

 ਜਜਰਾ ਯਡ ਏਯਾ ਸ਼ਾਐਾ ਵਰੋਂ ਜਵਰ ਸਤਾਰ ਐਯੜ ਤ ਭਸਾਰੀ ਜਵਐ ਯੀਫ ਅਤ ਰੜਵੰਦ ਰਏਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ 
ਰਈ ਬਾਯਤੀ ਜਨ ਧੀ ਯਮਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਨ ਸ਼ਧੀ ਟਯ ਚਰਾ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਫਜਾਯ ਨਾਰੋਂ  ਫਸੁਤ 

ਸੀ ਿੱਟ ਯਟ ਤ ਵਧੀਆ ਜਭਆਯ ਵਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੁਸਿੱਈਆ ਏਯਵਾਇਆ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। 

 

ਜ ਵੀ ਏਈ ਜਵਅਏਤੀ ਯਡ ਏਯਾ ੰਥਾ ਦੀ ਜਵਿੱ ਤੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨਾ ਚਾਸੰੁਦਾ ਸਵ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱ ਧ ਚਿੱੜ ਏ ਇ ਭੇਂ ਯਡ 

ਏਯਾ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ ਏਦ ਸਨ ਜਏਉਂਜਏ ਇ ਭੇਂ ਅੀ ਾਯ ਫੜੀ ਐੀ ੜੀ ਤੋਂ ੁਜਯ ਯਸ ਸਾਂ। ਦਾਨੀ ਜਣ 

ਨਏਦ ਯਾਸ਼ੀ ਯਡ ਏਯਾ ਦਾ ਦਪਤਯ ਜਜਰਾ ਰਫੰਧਏੀ ਏੰਰਏ ਜਵਚ ਏਭਯਾ ਨੰਫਯ 308, ਦੂਜੀ ਭੰਜਜਰ ਤ ਜਭਹਾ 
ਏਯਵਾ ਏਦ ਸਨ ਅਤ ਜ ਜਵਅਏਤੀ ਆਨਰਾਈਨ ਭੈਂਟ ਏਯਨਾ ਚਾਸੰੁਦ ਸਨ ਉਸ ਸਠ ਜਰਐ ਵਯਵ ਅਨੁਾਯ ਭੈਂਟ 

ਏਯ ਏਦ ਸਨ- 

Name – President Distt. Red Cross Branch (Sasta Bhojan Scheme)  

Account No. – 1155000102100558  

Bank Name – Punjab National Bank, Sector 76, Mohali  

IFSC Code – PUNB0971100 

 

 



 

-- 

I/27335/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ੰਯਏ ਦਪਤਯ, ... ਨਯ 

ਸਯਏੀਯਤ ਏਯ ਚੰਨੀ ਨੰੂ ਸਾਇਏ ਏਜਭਸ਼ਨਯ (ਜਸ਼ਏਾਇਤਾਂ) ਵਜੋਂ ਏੀਤਾ ਤਾਇਨਾਤ  

   ਨਯ, 22 ਭਈ: 

ੰਜਾਫ ਯਏਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਸਯਏੀਯਤ ਏਯ ਚੰਨੀ, ਜਡਟੀ ਏਿੱਤਯ, ਭਡੀਏਰ ਜਿੱ ਜਐਆ ਅਤ ਐਜ ਅਤ ਵਾਧੂ ਚਾਯਜ ਜਡਟੀ 
ਡਾਇਯਏਟਯ (ਰਸ਼ਾਨ) ਡਾ. ਫੀ.ਆਯ. ਅੰਫਦਏਯ ਟਟ ਭਡੀਏਰ ਾਇੰ਼ਿ ੁਾਇਟੀ, ...ਨਯ (ਭੁਸਾਰੀ) 
ਨੰੂ ਸਾਇਏ ਏਜਭਸ਼ਨਯ (ਜਸ਼ਏਾਇਤਾਂ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਏੀਤਾ ਜਆ ਸ। ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ੂਜਾ ਜਆਰ ਦੀ ਜਹਾ ਤਾਇਨਾਤ 

ਏੀਤਾ ਜਆ ਸ ਜਜਸਨਾਂ ਦਾ ਤਫਾਦਰਾ ਡੀੀ (ਜਨਯਰ), ਜਟਆਰਾ ਵਜੋਂ ਏੀਤਾ ਜਆ ਸ। 

 

-- 


