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I/31069/2020 

 

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

 

Punjab State Safai Karamchari Commission allotts districts to members  

 

S. A. S. Nagar, June 4: 

 

The Punjab State Safai Karamchari Commission held a meeting late 3rd June evening under the 

Chairmanship of Mr. Geja Ram Valmiki.  

 

The agenda of the meeting was to allott districts to the office bearers of the commission so as to 

ensure smooth functioning at the District level.  

 

The districts of Bathinda, Mansa, Fazilka, Sri Muktsar Sahib, Faridkot and Moga were allotted to 

Member Mr. Inderjit Singh. The districts of Pathankot, Nawanshahar, Amritsar, Gurdaspur, 

Kapurthala and Hoshiarpur were allotted to Member Mr. Prem Masih. The Chairman Mr. Geja 

Ram Valmiki would assist in the functioning of District Kapurthala. Similarly, the Vice 

Chairman of the commission Mr. Ram Singh Sardulgarh would look after the districts of 

Ludhiana, Tarntaran, Jalandhar, Ferozepur, Barnala, Sangrur, Mohali, Fatehgarh Sahib, Ropar, 

Patiala and the police districts of Jagraon, Khanna and Batala. 
-- 

I/31143/2020 
  

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

  

MISSION FATEH 

  

•Punjab Youth Development Board to Channelize youth power for the success of Mission Fateh 

   

•13900 Youth Clubs, 600 Red Ribbon Clubs and 2 lakh NSS Volunteers to actively support the 

Mission- Sukhwinder Singh Bindra 

  

S.A.S. Nagar, June 4: 

  

The Punjab Youth Development Board will rope in youth power to contain the spread of corona 

virus and make „Mission Fateh‟ a success, said Mr. Sukhwinder Singh Bindra Chairman of the 

Board. He informed that with the active support of 13900 Youth Clubs, 600 Red Ribbon Clubs 

and 2 lakh NSS Volunteers, the Board aims to spread awareness in every nook and corner of the 

State. He said that during the month long campaign under the Mission, „the warriors of the 

Board‟will create mass awareness about wearing masks, washing hands, maintaining social 

distancing and taking care of the elderly. 

  



Besides, they will ask people to remain vigilant about entry of outsidersin their locality, bring 

home the importance of use COVA App to trackCOVID -19 patients and maintaining a safe 

distance from them, guide about the importance of Home Quarantine, the Symptoms of the flu 

and action thereafter, restrictions during Lockdown 5.0 and penalties and fines in case of 

violations. Mr Bindra said that to check the spread of virus, Community mobilizationfor joint 

fight against the pandemic is a must, so the Punjab Youth Development Board will make all out 

efforts to render every possible support for the cause.---------------- 

-- 

I/31169/2020 

             

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

  

Farmers opting for land pooling facility not to pay additional charges for preferential locations 

  

GMADA issues notification 

Cabinet Minister Balbir Singh Sidhu thanks Chief Minister & Sukh Sarakaria  

  

S.A.S. Nagar, June 4: 

  

In a good news for the farmers of the district who had opted for the land pooling facility in the 

Aerocity, Eco City-2, IT City and Sector-88 and 89 (under GMADA), they won‟t have to pay 

additional charges anymore for the preferential locations. A notification to this effect has been 

issued by GMADA. The farmers who has deposited money regarding the above locations of the 

plots, would now get their money back within 3 months from GMADA. 

  

Divulging this, the Health Minister, Punajb and MLA from Mohali Mr. Balbir Singh Sidhu said 

that this decision would benefit a large number of farmers who had opted for the land pooling 

facility. He also disclosed that earlier, the additional charges at the rate of 10 percent for the 

corner plot, and the facing park plots and 15 percent in case of both being joint, were levied from 

the farmers.  

  

He further added that the allottee farmers were demanding since long time the rollback of these 

additional surcharges and the Chief  Minister has bestowed a gift to the farming community by 

fulfilling his promise made at the time of elections. The decision would also benefit those 

farmers who opt for land pooling during the acquisition of new lands. 

  

Thanking the Chief Minister and the Housing & Urban Development Minister Mr. Sukhbinder 

Singh Sukh Sarkaria, and the GMADA Secretary Sarbjit Singh, Mr. Balbir Singh Sidhu said that 

the decision has sparked a wave of elation amongst the farmers of the area. 

  

Among those who expressed happiness at the decision included Boota Singh Sohana, Tara 

Singh, Randhir Singh Chaumajra, Sarpanch Bakarpur Jagtar Singh, Bahal Singh Gill, Jaswinder 

Singh Gill, Bhagat Singh Namdhari Mauli Baidwan, Sarpanch Landran village Harcharan Singh 

Gill, Sarpanch New Landran village Gurmukh Singh, Sarpanch village Manauli Zora Singh,  

Surjit Singh Manak Majra, Balkar Singh Lakhnaur, Jaspal Singh Manak Majra, Kesar Singh , 



Dilbagh Singh, Sarpanch of Barri Village Manphul Singh and Sarpanch viilage Patton Lakhmir 

Singh.  
 -- 

I/31303/2020 
  

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 
  
MISSION FATEH  
  
Deputy Commissioner conducts surprise check at Fortis Hospital Mohali  

Directs Hospital Administration to regulate patient inflow by token system 
Suggests propagation of Appointment System 
  

SAS Nagar, June 4: 
During the peak OPD hours, a surprise check was conducted at Fortis Hospital Mohali by a team 

of district officials led by Deputy Commissioner, Girish Dayalan. 

Seeing a large number of patients waiting in the OPD, the Deputy Commissioner immediately 

directed the Hospital Administration to stagger the patient inflow and regulate it through the 

token system so that only a limited number of people enter the Outpatient Department for 

treatment. “Barring emergency, entire inflow of patients must be controlled via token system,” 

said he.  

The Deputy Commissioner also suggested the administration to propagate Appointment System 

so that people come to the hospital only during the time slot given to them in the pre-fixed 

appointment.  
Besides, “the message should be well conveyed that only one attendant should accompany the 

patient in non-emergent situations‟‟, said he. 
The Deputy Commissioner said that health institutions are the places where people with 

comorbid medical conditions come. Any lapse in adhering to health protocols advised in wake of 

Corona virus outbreak, especially non-wearing of mask or not maintaining social distancing in 

such institutions can play havoc. So, in lines with the directives of State Government issued 

under Mission Fateh, the District Administration will continue to conduct surprise checks to 

ensure complete compliance to the safety protocols laid down by the government, said Dayalan. 
The overall hygiene and sanitation was found satisfactory with due thermal screening on entry to 

the hospital. However, some people were seen without masks and were challaned on the spot. 
The parking was found haphazard which was suggested to be properly maintained. The 

Superintendent of Police present on the occasion interacted with the parking contractor and 

guided him to regulate the patient drop-off and pick-up as well as ensure proper parking so that 

un-necessary traffic jam outside the hospital premises is avoided. 

Pertinently, earlier in the day five teams under senior officers of the District Administration 

including ADC, Aashika Jain and under training IAS officer Manisha Rana, Assistant 

Commissioner (General) Yashpal Sharma,SDM Jagdeep Sehgal and Tehsildar and Naib 

Tehsiladar Mohali conducted similar checks at various other places including Max Hospital, 

Market phase 4 and Sewa Kendras and exhorted people to maintain social distancing at all public 

places . The teams also issued challans for not wearing masks. 

  



 

I/31354/2020 

 

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

 

Three patients discharged from Gian Sagar, DC Girish Dayalan  

 

Number of active cases down to 14 

 

S. A. S. Nagar, June 4: 

 

The district today saw three corona virus positive patients being discharged from the Gian Sagar 

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

 

He further said that these 3 include two males and a female. Out of these, 2 belong to Mohali 

while one hails from Zirakpur.  

 

With the discharge of these patients, the total number of active cases have dropped down to 14, 

while the recovered cases number 106. 

-- 

I/31069/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਕਜਭਸ਼ਨ ਨੇ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹ  ਅਰਾਟ ਕੀਤ 
   ਨਗਯ, 4 ਜੂਨ: 

ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਕਜਭਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀ ਗਜਾ ਯਾਭ ਵਾਰਭੀਕੀ ਦੀ ਰਧਾਨਗੀ ਸਠ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਦਯ ਸ਼ਾਭ ਇੱਕ 

ਭੀਜਟੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਭੀਜਟੰਗ ਦਾ ਜੰਡਾ ਕਜਭਸ਼ਨ ਦ ਅਸੁਦਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹ  ਅਰਾਟ ਕਯਨਾ ੀ ਤਾਂ ਜ ਜ਼ਿਰਹਾ ੱਧਯ 'ਤ ਜਨਯਜਵਘਨ ਕੰਭਕਾਜ 

ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕ। 

ਭੈਂਫਯ ਰੀ ਇੰਦਯਜੀਤ ਜੰਘ ਨੰੂ ਫਜਠੰਡਾ, ਭਾਨਾ, ਪਾਜ਼ਿਰਕਾ, ਰੀ ਭੁਕਤਯ ਾਜਸਫ, ਪਯੀਦਕਟ ਅਤ ਭਗਾ ਜ਼ਿਰਹ  
ਅਰਾਟ ਕੀਤ ਗ। ਠਾਨਕਟ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਜਸਯ, ਅੰਜਭਰਤਯ, ਗੁਯਦਾੁਯ, ਕੂਯਥਰਾ ਅਤ ਸੁਜਸ਼ਆਯੁਯ ਜ਼ਿਰਹ  ਭੈਂਫਯ ਰੀ 
ਰਭ ਭੀਸ ਨੰੂ ਅਰਾਟ ਕੀਤ ਗ। ਚਅਯਭਨ ਰੀ ਗਜਾ ਯਾਭ ਵਾਰਭੀਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਕੂਯਥਰਾ ਦ ਕੰਭਕਾਜ ਜਵੱਚ ਸਾਇਤਾ 
ਕਯਨਗ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਕਜਭਸ਼ਨ ਦ ਵਾਈ ਚਅਯਭਨ ਰੀ ਯਾਭ ਜੰਘ ਯਦੂਰਗੜ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰੁਜਧਆਣਾ, ਤਯਨਤਾਯਨ, 

ਜਰੰਧਯ, ਜਪਯ਼ਿੁਯ, ਫਯਨਾਰਾ, ੰਗਯੂਯ, ਭੁਸਾਰੀ, ਪਜਤਸਗੜ ਾਜਸਫ, ਯੜ, ਜਟਆਰਾ ਅਤ ਜਗਯਾਉਂ, ਖੰਨਾ ਅਤ 
ਫਟਾਰਾ ਜ਼ਿਜਰਹਆਂ ਦ ਕੰਭਕਾਜ ਦਖਣਗ। 

-- 

I/31143/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਸ 



ੰਜਾਫ ਮੁਵਕ ਜਵਕਾ ਫਯਡ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਸ ਦੀ ਪਰਤਾ ਰਈ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਯਗਾ ਸ਼ਾਭਰ 

13900 ਮੂਥ ਕਰੱਫ, 600 ਯਡ ਜਯਫਨ ਕਰੱਫ ਅਤ 2 ਰੱਖ ਨ ਵਾਰੰਟੀਅਯ ਜਭਸ਼ਨ ਜਵਚ ਯਗਯਭ ਜਸਮਗ 

ਦਣਗ- ੁਖਜਵੰਦਯ ਜੰਘ ਜਫੰਦਯਾ 
..ੱ. ਨਗਯ, 4 ਜੂਨ: 

ਫਯਡ ਦ ਚਅਯਭਨ ੁਖਜਵੰਦਯ ਜੰਘ ਜਫੰਦਯਾ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ੰਜਾਫ ਮੁਵਕ ਜਵਕਾ ਫਯਡ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਰਾਯ ਨੰੂ 

ਯਕਣ ਅਤ „ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਸ‟ ਨੰੂ ਪਰ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇ ਜਭਸ਼ਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਆ ਜਕ 

13900 ਮੂਥ ਕਰੱਫਾਂ, 600 ਯਡ ਜਯਫਨ ਕਰੱਫਾਂ ਅਤ 2 ਰੱਖ ਨ ਵਾਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦ ਯਗਯਭ ਜਸਮਗ ਨਾਰ 

ਫਯਡ ਦਾ ਭੰਤਵ ਯਾਜ ਦ ਸਯ ਕਨੇ-ਕਨੇ ਜਵੱਚ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਪਰਾਉਣਾ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਭਸ਼ਨ ਦ ਤਜਸਤ ਭਸੀਨੇ ਬਯ 

ਚੱਰਣ ਵਾਰੀ ਭੁਜਸੰਭ ਦਯਾਨ, „ਫਯਡ ਦ ਮਧ‟ ਭਾਕ ਜਸਨਣ, ਸੱਥ ਧਣ, ਭਾਜਕ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਯੱਖਣ ਅਤ ਫ਼ਿੁਯਗਾਂ 
ਦੀ ਦਖਬਾਰ ਫਾਯ ਰਕ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਦਾ ਕਯਨਗ। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਉਸ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਖਤਯ ਜਵਚ ਫਾਸਯੀ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਦਾਖਰ  ਫਾਯ ੁਚਤ ਯਜਸਣ ਰਈ ਕਜਸਣਗ, 
ਕਜਵਡ -19 ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਟਯਕ ਕਯਨ ਰਈ ਕਵਾ  ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਦੀ ਭਸੱਤਤਾ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ੁਯੱਜਖਅਤ ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ 

ਯੱਖਣ, ਘਯਰੂ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਦੀ ਭਸੱਤਤਾ ਫਾਯ ਗਾਈਡ ਕਯਨ, ਪਰ ੂਦ ਰੱਛਣ ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਾਯਵਾਈ, 

ਰਾਕਡਾਉਨ 5.0 ਦ ਦਯਾਨ ਾਫੰਦੀਆਂ ਅਤ ਉਰੰਘਣਾ ਦ ਭਾਭਰ  ਜਵੱਚ ਼ਿੁਯਭਾਨੇ ਫਾਯ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨਗ। ਰੀ ਜਫੰਦਯਾ ਨੇ 

ਜਕਸਾ ਜਕ ਵਾਇਯ ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ ਯਕ ਰਗਾਉਣ ਰਈ, ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਜਵਯੱੁਧ ਕਜਭਊਜਨਟੀ ਰਾਭਫੰਦੀ ਰਈ ਾਂਝ ਤਯ 'ਤ 
ੰਘਯਸ਼ ਰਾ਼ਿਭੀ ਸ, ਇ ਰਈ ੰਜਾਫ ਮੁਵਕ ਜਵਕਾ ਫਯਡ ਇ ਭਕਦ ਰਈ ਸਯ ੰਬਵ ਸਾਇਤਾ ਦਣ ਰਈ ਸਯ 

ੰਬਵ ਮਤਨ ਕਯਗਾ। 

 

 

-- 

I/31169/2020 

ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 

ਰੈਂਡ ੂਜਰੰਗ ਰਣ ਵਾਰ  ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਯਨਯ ਤ ਾਯਜਕੰਗ ਰਈ ਨਸੀਂ ਦਣ ਣਗ ਵਾਧੂ ; ਗਭਾਡਾ ਵੱਰੋਂ ਨੋਟੀਜਪਕਸ਼ਨ 

ਜਾਯੀ 
ਜਸਰਾਂ ਜਭਾਂ ਕਯਾ  ਨੱਫ ਜਦਨਾਂ ਜਵੱਚ ਸਣਗ ਵਾਜ 

ਫਰਫੀਯ ਜੱਧੂ ਨੇ ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜੰਘ, ੱੁਖ ਯਕਾਯੀਆ ਅਤ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਜਕਾਨਾਂ ਜਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਜਸਯ 

  

ਭੁਸਾਰੀ, 4 ਜੂਨ  

ਗਭਾਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ਯਜਟੀ, ਈਕ ਜਟੀ-2, ਆਈ ਟੀ ਜਟੀ ਅਤ ਕਟਯ 88 ਅਤ 89 ਦ ਰੈਂਡ ੂਜਰੰਗ ਰਣ ਵਾਰ  
ਜਕਾਨਾਂ ਰਈ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਫਯ ਸ ਜਕ ਸੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਪਯੈਂਸ਼ੀਅਰ ਰਕਸ਼ਨ ਰਈ ਵਾਧੂ ਚਾਯਜ ਨਸੀਂ ਦਣ ਣਗ। 



ਗਭਾਡਾ ਵੱਰੋਂ ਇ ਫੰਧੀ ਅੱਜ ਨੋਟੀਜਪਕਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਕਯ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸ। ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਕਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ 

ਰਕਸ਼ਨਾਂ ਫੰਧੀ  ਜਭਾਂ ਕਯਾ ਸ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਾਨਾਂ ਦ  ਜਤੰਨ ਭਸੀਜ ਨਆਂ ਦ ਅੰਦਯ ਗਭਾਡਾ ਵੱਰੋਂ ਵਾਜ 

ਕੀਤ ਜਾਣਗ। 

ਭੁਸਾਰੀ ਸਰਕ ਦ ਜਵਧਾਇਕ ਅਤ ੰਜਾਫ ਦ ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜੱਧੂ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਆ 

ਜਕ ਇ ਨਾਰ ਸਰਕ ਦ ਰੈਂਡ ੂਜਰੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਰਾਬ ਰਣ ਵਾਰ  ੈਂਕੜ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਇਦਾ ਸੰੁਚਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ 
ਜਕ ਜਕਾਨਾਂ ਕਰੋਂ  ਰਪਯੈਂਸ਼ੀਅਰ ਰਕਸ਼ਨ ਚਾਯਜਜੰਗ ਦ ਤਯ ਤ ਕਾਯਨਯ ਦ ਰਾਟ ਰਈ ਦ ਪੀਦੀ, ਪਜੰਗ ਾਯਕ 

ਰਈ ਦ ਪੀਦੀ ਅਤ ਦਸਾਂ ਦ ਾਂਝ ਸਣ ਦੀ ੂਯਤ ਜਵੱਚ ੰਦਯਾਂ ਪੀਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੀ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਰੈਂਡ ੂਜਰੰਗ ਵਾਰ  ਅਰਾਟੀ ਜਕਾਨਾਂ ਵੱਰੋਂ ਜਛਰ  ਰੰਭੇਂ ਭੇਂ ਤੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਵਾਧੂ ਯਚਾਯਜਾਂ ਨੰੂ ਵਾਜ ਰਣ 

ਦੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ੀ। ਉਸਨਾਂ ਦੱਜਆ ਜਕ ਚਣਾਂ ਭੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਉੱਤ ੰਜਾਫ ਦ ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ਕਟਨ 

ਅਭਜਯੰਦਯ ਜੰਘ  ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਯਾਂ ਖਤਭ ਕਯਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਕਟਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜੰਘ ਨੇ 

ਭੁਸਾਰੀ ਸਰਕ ਦ ਵਨੀਕਾਂ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ੂਯਾ ਕਯਕ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਤਸਪਾ ਜਦੱਤਾ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ ਕਸਾ ਜਕ 

ਗਭਾਡਾ ਦ ਤਾਜਾ ਪਰ  ਦਾ ਨਵੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਕਵਾਇਯ ਸਣ ਭੇਂ ਰੈਂਡ ੂਜਰੰਗ ਰਣ ਵਾਰ  ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਬਾਯੀ ਰਾਬ 

ਸੰੁਚਗਾ।  
  

ਰੀ ਜੱਧੂ ਨੇ ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜੰਘ, ਭਕਾਨ ਉਾਯੀ ਤ ਸ਼ਜਸਯੀ ਜਵਕਾ ਭੰਤਯੀ ੁਖਜਫੰਦਯ ਜੰਘ ੁਖ 

ਯਕਾਯੀਆ ਅਤ ਗਭਾਡਾ ਦ ਕੱਤਯ ਯਫਜੀਤ ਜੰਘ ਦਾ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਯਜਦਆਂ ਜ ਕਸਾ ਜ ਕ ਕਟਨ 

ਅਭਜਯੰਦਯ ਜੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਠਰੀ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ ਯਾਜ ਦ ਵਨੀਕਾਂ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸਯ ਵਾਅਦਾ ੂਯਾ ਕਯਨ 

ਰਈ ਵਚਨਫੱਧ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭੁਸਾਰੀ ਸਰਕ ਦ ਵਨੀਕਾਂ ਨਾਰ ਕੀਤ ਾਯ ਵਾਅਦ ੂਯ ਸ ਯਸ ਨੇ ਅਤ ਭੁਸਾਰੀ 
ਸ਼ਜਸਯ ਤ ਜੰਡਾਂ ਜਵੱਚ ਵੱਡੀ ੱਧਯ ਉੱਤ ਜਵਕਾ ਕੰਭ ਚੱਰ ਯਸ ਸਨ। 

  

ਇ ਭਕ ਫੂਟਾ ਜੰਘ ਸਾਣਾ, ਤਾਯਾ ਜੰਘ, ਯਣਧੀਯ ਜੰਘ ਚਾ ਭਾ਼ਿਯਾ, ਜਗਤਾਯ ਜੰਘ ਯੰਚ ਫਾਕਯੁਯ, ਫਸਾਰ 

ਜੰਘ ਜਗੱਰ, ਜਜਵੰਦਯ ਜੰਘ ਜਗੱਰ ਰਖਨ ਯ, ਬਗਤ ਜੰਘ ਨਾਭਧਾਯੀ ਭਰੀ ਫਦਵਾਣ, ਸਯਚਯਨ ਜੰਘ ਜਗੱਰ ਯੰਚ 

ਰਾਡਯਾਂ ਗੁਯਭੱੁਖ ਜੰਘ ਯੰਚ ਜਨਊ ਰਾਡਯਾਂ, ਜਯਾ ਜੰਘ ਯੰਚ ਭਨ ਰੀ, ੁਯਜੀਤ ਜੰਘ ਭਾਣਕ ਭਾਜਯਾ, ਫਰਕਾਯ 

ਜੰਘ ਰਖਨ ਯ, ਜਾਰ ਜੰਘ ਭਾਣਕ ਭਾਜਯਾ, ਕਯ ਜੰਘ ਜਦਰਫਾਗ ਜੰਘ, ਭਨਪੂਰ ਜੰਘ ਯੰਚ ਫੜੀ ਅਤ 
ਰਖਭੀਯ ਜੰਘ ਯੰਚ ੱਤੋਂ ਨੇ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਅਤ ਰ. ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜੱਧੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਯਦ ਸ ਇ ਪਰ  'ਤ 
ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਜਸਯ ਕੀਤੀ।  
 
 

-- 

I/31303/2020 
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ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਸ 

ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਪਯਜਟ ਸਤਾਰ ਭੁਸਾਰੀ ਜਵਖ ਅਚਨਚਤ ਚਜਕੰਗ ਕੀਤੀ 
ਸਤਾਰ ਰਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਟਕਨ ਜਟਭ ਦੁਆਯਾ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਆਭਦ ਨੰੂ ਜਨਮਭਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜਦਤ ਜਨਯਦਸ਼   

ਅਗਾਊਂ ਭਾਂ ਰਣ ਦੀ ਰਣਾਰੀ ਉਤ ਜਦੱਤਾ ਼ਿਯ  

   ਨਗਯ, 4 ਜੂਨ: 

ੀਡੀ ਜਵਚ ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਜਜਆਦਾ ਆਭਦ ਦ ਘੰਜਟਆਂ ਦਯਾਨ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਸਠ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਟੀਭ ਵੱਰੋਂ ਪਯਜਟ ਸਤਾਰ ਭੁਸਾਰੀ ਜਵਖ ਅਚਨਚਤ ਚਜਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ੀਡੀ ਜਵੱਚ ਵੱਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਇੰਤ਼ਿਾਯ ਕਯਜਦਆਂ ਦਖ ਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਤੁਯੰਤ ਸਤਾਰ 

ਰਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਸ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਆਭਦ ਨੰੂ ਕੰਟਯਰ ਕਯਨ ਅਤ ਟਕਨ ਰਣਾਰੀ ਯਾਸੀਂ ਇ ਨੰੂ ਜਨਮਭਤ 

ਕਯਨ ਤਾਂ ਜ ਜਯਪ ੀਭਤ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਰਕ ਇਰਾਜ ਰਈ ਆਊਟਸ਼ੈਂਟ ਜਵਬਾਗ ਜਵੱਚ ਦਾਖਰ ਸ ਕਣ। ਉਸਨਾਂ 
ਜਕਸਾ, “ਭਯਜੈਂੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ, ਫਾਕੀ ਾਯ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਆਭਦ ਨੰੂ ਟਕਨ ਰਣਾਰੀ ਯਾਸੀਂ ਜਨਮੰਤਯਤ ਕਯਨਾ ਰਾ਼ਿਭੀ 
ਸ।”  

ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਰਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਅਗਾਊਂ ਭਾਂ ਰਣ ਦੀ ਰਣਾਰੀ ਅਨਾਉਣ ਦਾ ੁਝਾਅ ਵੀ ਜਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜ ਰਕ ਜਸਰਾਂ 
ਤੋਂ ਤਅ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਸੀ ਸਤਾਰ ਆਉਣ। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਉਸਨਾਂ ਜਕਸਾ, "ਇਸ ੰਦਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਸੰੁਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਜਕ ਗਯ-ਭਯਜੈਂੀ 
ਜਥਤੀਆਂ ਜਵੱਚ ਭਯੀ਼ਿ ਦ ਨਾਰ ਜਯਪ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।"  

ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਸਤ ੰਥਾਵਾਂ ਉਸ ਥਾਵਾਂ ਸੰੁਦੀਆਂ ਸਨ ਜਜਥ ਜਸਯਗ ਸਾਰਤਾਂ ਵਾਰ  ਰਕ ਆਉਂਦ 
ਸਨ। ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਰਕ ਦ ਭੱਦਨ਼ਿਯ ਜਸਤ ਫੰਧੀ ਰਟਕਾਰ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਜਵਚ ਕਈ ਕਭੀ, ਖਾਕਯ 

ਭਾਕ ਨਾ ਜਸਨਣ ਜਾਂ ਅਜਜਸ ਅਦਾਜਯਆਂ ਜਵਚ ਭਾਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਨੰੂ ਫਯਕਯਾਯ ਨਾ ਯੱਖਣਾ ਖਤਯਨਾਕ ਸ ਕਦਾ ਸ। 
ਰੀ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇ ਰਈ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਸ ਤਜਸਤ ਜਾਯੀ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਦ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਰਸ਼ਾਨ ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਨਯਧਾਯਤ ੁਯੱਜਖਆ ਰਟਕਰ ਦੀ ੂਯੀ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਅਚਨਚਤ 

ਚਜਕੰਗ ਕਯਦਾ ਯਸਗਾ। 

-- 

I/31354/2020 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਜਤੰਨ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਜਭਰੀ ਛੱੁਟੀ, ਡੀੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਕਜਟਵ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਘੱਟ ਕ 14 ਸਈ 

   ਨਗਯ, 4 ਜੂਨ: 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵੱਚ ਅੱਜ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਜਤੰਨ ਾਜਜਟਵ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਜਭਰ ਗਈ। ਇਸ 

ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 



ਉਸਨਾਂ ਅੱਗ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚ ਦ ੁਯਸ਼ ਅਤ ਇੱਕ ਭਜਸਰਾ ਸ਼ਾਭਰ ਸ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚੋਂ 2 ਭੁਸਾਰੀ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸਨ 

ਜਦਜਕ ਇੱਕ ਼ਿੀਯਕੁਯ ਤੋਂ ਸ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਛੱੁਟੀ ਜਭਰਣ ਦ ਨਾਰ, ਕਜਟਵ ਕਾਂ ਦੀ ਕੱੁਰ ਜਗਣਤੀ ਘੱਟ ਕ 14 ਸ ਗਈ ਸ, ਜਦੋਂ ਜਕ ਠੀਕ ਸ 

ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 106 ਸ। 

 

-- 

 

 

 
 
 

 


