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MISSION FATEH  
  
District Police issues 1452 challans from 20th-31st May for non wearing of masks, One for not 

maintaining social distance  
  

S. A. S. Nagar, June 2: 
  
The District Police under the guidance of the SSP Mr. Kuldeep Singh Chahal, is rendering 

valuable service in ensuring the implementation of one of the most important objectives of 

'MISSION FATEH' i.e. wearing of masks and maintaining the social distance in accordance with 

the guidelines of the Government.  

  
From the 20th of May, 2020 to 31st of May, 2020, the District Police issued a total of 1452 

challans for not wearing of the proper masks which yielded Rs. 3,16,700 while one challan worth 

Rs. 2000 was issued for not maintaining proper social distance. Thus, the challans yielded a total 

amount of Rs. 3,18,700. 
 

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

  

*MISSION FATEH*  
  
*No Distressed Migrant to be left behind-DC SAS Nagar* 

  
*Special Registration desks set up for stranded labourers* 

  
  
S. A. S. Nagar, June 2: 
  

The real Fateh of Mission Fateh lies in countering COVID-19 coupled with providing succor to 

those who are distressed due to the outbreak of pandemic. 
In line with the inherent aim of the Mission, Deputy Commissioner SAS Nagar, Girish Dayalan 

has directed all the Sub Divisional Magistrates in the district to set up special help desk-cum 

registration camps for the stranded migrants, in their respective areas of jurisdiction. He said that 

relocation of all migrant workers desirous of going back to ancestral districts through special 

Shramik Trains should be facilitated. 

The camps would be organized from 10AM to 5PM on Wednesday, June 3 simultaneously at 

Radhaswami Beas Satsang Bhawan, Adjacent D Mart, Zirakpur , Sports Complex, Sector 78, 

Near Gurudwara Singh Shaheedan, Sohana and  Radhaswami Satsang Beas, Nijjer Chowk, 

Kharar. One member per family/group can reach the camp and register for his group.  



Pertinently, about 27,000 laborers from the district have already been sent to their home states by 

24 special Shramik Trains and quite a lot of registered people declined to go back; so much so 

that those who have gone back are reportedly contacting their contractors/employers to arrange 

for their coming back to work. Despite so, still if any migrant laborer feels the need to go back, 

district administration will facilitate his journey, said Dayalan.  
Information dissemination from all formal and non-formal channels is being done like sending 

news briefs, SMSes, audio messages, announcements from gurudwaras, munadi, word of mouth 

through GoGs and volunteers as well as through groups of migrant workers who have decided to 

stay back.   

------------------- 

  

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਜਭਸ਼ਨ ਪਤਜਸ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ੁਜਰ ਨੇ 20 ਤੋਂ 31 ਭਈ ਤੱਕ ਭਾਕ ਨਾ ਜਸਨਣ ਰਈ 1452 ਚਰਾਨ ਕੀਤ, ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ ਨਾ ਫਣਾਈ ਯੱਖਣ 

ਰਈ 1 ਚਰਾਣ ਕੀਤਾ 
   ਨਗਯ, 2 ਜੂਨ: 

ੀ ਰੀ ਕੁਰਦੀ ਜੰਘ ਚਾਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਠ ਜ਼ਿਰਹਾ ੁਜਰ ਨੇ ਯਕਾਯ ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ 

'ਜਭਸ਼ਨ ਪਤਜਸ' ਦ ਇੱਕ ਬ ਤੋਂ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਉਦਸ਼ ਬਾਵ ਭਾਕ ਜਸਨਣ ਅਤ ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ ਨੰੂ ਕਾਇਭ ਯੱਖਣ ਨੰੂ 

ਅਭਰ ਜਵੱਚ ਜਰਆਉਣ ਰਈ ਵੱਡਭੱੁਰੀ ਵਾ ਜਨਬਾ ਯਸੀ ਸ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ੁਜਰ ਨੇ 20 ਭਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਭਈ, 2020 ਤੱਕ, ਢੱੁਕਵੇਂ ਭਾਕ ਨਾ ਜਸਨਣ ਰਈ ਕੱੁਰ 1452 ਚਰਾਨ ਜਾਯੀ 
ਕੀਤ ਜਜ ਤੋਂ 3,16,700 ਯੁ ਰਾਤ ਸ। ਜਦਜਕ ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ ਨਾ ਫਣਾਈ ਯੱਖਣ ਰਈ 2000 ਯੁ ਦਾ ਇਕ 

ਚਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇ ਰਕਾਯ, ਚਰਾਨ਼ਾਂ ਨਾਰ ਕੱੁਰ 3,18,700 ਯੁ ਦੀ ਯਕਭ ਰਾਤ ਸਈ। 

 

-- 

  

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, .. ਨਗਯ 

ਜਭਸ਼ਨ ਪਤਜਸ 

ਕਈ ਵੀ ੀੜਤ ਰਵਾੀ ਜੱਛ ਨਸੀਂ ਛੱਜਡਆ ਜਾਵਗਾ, ਡੀੀ .. ਨਗਯ 

ਪ ਸ ਭ਼ਿਦੂਯ਼ਾਂ ਰਈ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਯਜਜਟ੍ਰਸ਼ਨ ਡਕ ਥਾਤ ਕੀਤ  
   ਨਗਯ, 2 ਜੂਨ: 

ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਸ ਦੀ ਅਰ ਪਜਤਸ ਕਜਵਡ -19 ਦਾ ਭੁਕਾਫਰਾ ਕਯਨ ਜਵਚ ਸ ਅਤ ਇ ਭਸ਼ਾਂਭਾਯੀ ਕਾਯਨ ਭੁਸ਼ਜਕਰ਼ਾਂ 
ਜਵਚ ਪ ਰਕ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਜਵਚ ਸ। 

ਜਭਸ਼ਨ ਦ ੁਬਾਵਕ ਉਦਸ਼ ਦ ਅਨੁਾਯ, ਜਡਟ੍ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ...ਨਗਯ, ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜ਼ਿਰ  ਦ 
ਾਯ ਉ ਭੰਡਰ ਭਜਜਟ੍ਰਟ਼੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸ ਜਕ ਉਸ ਆਣ ਅਜਧਕਾਯ ਖਤਯ ਜਵੱਚ ਪ ਰਵਾੀਆਂ ਰਈ ਜਵਸ਼ਸ਼ 

 



ਸਰ ਡਕ-ਕਭ ਯਜਜਟ੍ਰਸ਼ਨ ਕੈਂ ਥਾਤ ਕਯਨ। ਉਨਹ ਼ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਸ਼ਯਭੀਕ ਯਰ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਸੀਂ ਆਣ 
ਜ਼ਿਜਰਹਆਂ ਜਵੱਚ ਵਾ ਜਾਣ ਦ ਚਾਸਵਾਨ ਾਯ ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯ਼ਾਂ ਨੰੂ ਭੁੜ ਵਫ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। 

ਇਸ ਕੈਂ ਫੱੁਧਵਾਯ 3 ਜੂਨ ਨੰੂ ਵਯ 10 ਵਜ ਤੋਂ 5 ਵਜ ਤੱਕ ਯਾਧਵਾਭੀ ਜਫਆ ਜਤੰਗ ਬਵਨ, ਨਾਰ ਰੱਗਦ ਡੀ 
ਭਾਯਟ੍, ਼ਿੀਯਕੁਯ, ਯਟ੍ ਕੰਰਕ, ਕਟ੍ਯ 78, ਗੁਯੂਦਵਾਯਾ ਜੰਘ ਸ਼ਸੀਦ਼ਾਂ ਦ ਨੇੜ, ਸਾਣਾ ਅਤ ਯਾਧਵਾਭੀ 
ਤੰਗ ਜਫਆ, ਜਨਜਯ ਚਕ, ਖਯੜ ਜਵਖ ਰਗਾ ਜਾਣਗ। ਇ ਕੈਂ ਜਵਚ ਇੱਕ ਭੈਂਫਯ ਰਤੀ ਜਯਵਾਯ / ਭੂਸ ਆ 

ਕਦ ਸਨ ਅਤ ਆਣ ਭੂਸ ਨੰੂ ਯਜਜਟ੍ਯ ਕਯ ਕਦ ਸਨ। 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਰਗਬਗ 27,000 ਭ਼ਿਦੂਯ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਸਰ਼ਾਂ ਸੀ 24 ਜਵਸ਼ਸ਼ ਸ਼ਯਭੀਕ ਯਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਉਨਹ ਼ਾਂ 
ਦ ਗਰਜਸ ਯਾਜ਼ਾਂ ਰਈ ਬਜਜਆ ਜਗਆ ਸ ਅਤ ਫਸੁਤ ਾਯ ਯਜਜਟ੍ਯਡ ਰਕ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯ ਜਦੱਤਾ ਸ 
ਅਤ ਵਾ ਜਾ ਚੱੁਕ ਜ਼ਿਆਦਤਯ ਕਜਥਤ ਤਯ 'ਤ ਆਣ ਠੇਕਦਾਯ਼ਾਂ / ਭਾਰਕ਼ਾਂ ਨਾਰ ੰਯਕ ਕਯਕ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕੰਭ ‘ਤ 
ਵਾ ਆਉਣ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕਯਨ ਰਈ ਕਜਸ ਯਸ ਸਨ। ਰੀ ਜਗਜਯਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ  ਜਕਸਾ ਜਕ ਇ ਦ ਫਾਵਜੂਦ, ਜਪਯ ਵੀ 
ਜ ਕਈ ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯ ਵਾ ਜਾਣ ਦੀ ਼ਿਯੂਯਤ ਭਜਸੂ ਕਯਦਾ ਸ, ਤ਼ਾਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਉ ਨੰੂ ਮਾਤਯਾ ਦੀ 
ਸੂਰਤ ਦਵਗਾ।  
ਾਯ ਯਭੀ ਅਤ ਗਯ ਯਭੀ ਚਨਰ਼ਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਨਊ਼ਿ ਫਰੀਪ,  ਭ ਼ਿ, ਆਡੀ ੰਦਸ਼਼ਾਂ, ਗੁਯੂਘਯ਼ਾਂ ਜਵਚੋਂ ਰਾਨ, 

ਭੁਨਾਦੀ, ਜੀਜੀ਼ਿ ਅਤ ਵਰੰਟ੍ੀਅਯ਼ਾਂ ਦੁਆਯਾ ਅਤ ਨਾਰ ਸੀ ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯ਼ਾਂ ਦ ਭੂਸ਼ਾਂ ਯਾਸੀਂ, ਜਜਨਹ ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾ 

ਯਜਸਣ ਦਾ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਸ, ਯਾਸੀਂ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ ਰਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ। 

 -- 


