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• District Bureau of Employment & Entrepreneurship starts online career counselling for youth  

• Methodology to qualify in various competitive exams, various job avenues, selection of the 

right career, CV writing to form the part of online career counselling module- ADC 

S. A. S. Nagar, April 27: 

The District Bureau of Employment and Entrepreneurship (DBEE) has launched the facility of 

online career counselling for the unemployed youth of the district, informed the Additional 

Deputy Commissioner, Mrs. Aashika Jain.  

This initiative would serve twin purpose said she adding that on one hand this would keep the 

youth busy in a  constructive manner thereby ridding them of psychological pressure of being 

home without active work/coaching, secondly the career counselling would make them better 

equipped for the job scenario once the corona virus pandemic is effectively tackled.  

During the online counselling, the counsellors of the DBEE would provide valuable information 

to the youth regarding the methodology to qualify in various competitive exams.  

It would also provide guidance regarding various job avenues, selecting the right career as per 

the interest and also the ways and means to obtain employment abroad. 

The counsellors would also provide guidance regarding interview preparation, making a good 

CV detailing the qualifications of the prospective candidates and the self employment schemes 

of the Punjab Government.  

The interested can from 9 am-5pm contact the career counsellor at phone number 6280554158 

for availing the facility. 
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5 more patients from district defeat corona virus, DC Girish Dayalan  

 

No new case after April 22 

 

S. A. S. Nagar, April 27: 

 

The district is moving fast on the road to normalcy. Today, 5 more corona virus patients were 

discharged from the Gian Sagar Hospital. This was disclosed here today by the Deputy 

Commissioner Mr. Girish Dayalan.  

 

Divulging more, he said that two patients belong to village Jawaharpur, two other belong to 

Mohali City and one is from Mundi Kharar. There are 2 males and 3 females including a ten year 

old. With their discharge, the number of recovered cases has reached 27.  

 

Now, the total cases in the district is 63 and the active cases have dropped down to 34. It is also 

noteworthy that the District has not seen a new case after April 22. 

 

-- 
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 70812 MT of wheat procured in district till 13th day 

 



 Total lifting till today is 36940 MT 

 

 

S. A. S. Nagar, April 27: 

 

The wheat procurement season entered it's thirteenth day today and till date the District saw the 

arrival of 71527 MT of wheat in the mandis throughout the district and out of this, 70812 MT 

has been purchased. The total lifting till today is 36940  MT.  

 

 

It is noteworthy that PUNGRAIN has procured 16676 metric tonnes, MARKFED 18585 metric 

tonnes and PUNSUP procured 15392 metric tonnes while Punjab State Warehousing 

Corporation procured 8446 MT wheat respectively. The Centre government agency FCI has 

procured 8800 MT wheat. 

-- 
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All those who returned from Shri Hazur Sahib to be quarantined, DC Girish Dayalan  

 

S. A. S. Nagar, April 27: 

 

In view of the 5 asymptomatic persons returning from Shri Hazur Sahib in Nanded, Maharashtra 

have tested positive for corona virus in Tarn Taran District, all those returning from Shri Hazur 

Sahib would be put in the quarantine facilities identified by the District Administration. This was 

disclosed here today by the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan.  

 

He further said that the samples of all these persons would be collected by the teams of Health 

Department at quarantine facility and tested for corona virus. 

 

He also divulged that instead of the basic screening, these persons would be tested through PCR 

and in case they are found positive they would be placed under isolation in State quarantine and 

if found negative, they would be put under home quarantine for 14 days. 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਯੁ਼ਿਗਾਯ ਅਤ ਉੱਦਭ ਜਫਊਯ ਨੇ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਰਈ ਆਨਰਾਈਨ ਕਯੀਅਯ ਕਾਊਂਜਰੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਯੂਆਤ 

 

ਵੱਖ ਵੱਖਯੀਆਂ ਰਤੀਮਗੀ ਰੀਜਖਆਵਾਂ ਨੰੂ ਾ ਕਯਨ ਰਈ ਭਥਡਰਜੀ, ਨ ਕਯੀ ਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਯੀਜਕਆਂ, ਸੀ ਕਯੀਅਯ 

ਦੀ ਚਣ, ੀ.ਵੀ. ਫਣਾਉਣ ਇ ਆਨਰਾਈਨ ਕਯੀਅਯ ਕਾਊਂਜਰੰਗ ਦਾ ਜਸੱਾ: ਡੀੀ 
 

   ਨਗਯ, 27 ਅਰਰ: 



ਜ਼ਿਰਹਾ ਯ਼ਿਗਾਯ ਅਤ ਉੱਦਭ ਜਫਊਯ (ਡੀਫੀਈਈ) ਨੇ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਫਯੁ਼ਿਗਾਯ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਰਈ ਆਨਰਾਈਨ ਕਯੀਅਯ 

ਕਾਊਂਜਰੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੁਯੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਧੀਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸਨਯ ਰੀਭਤੀ ਆਜਸਕਾ ਜਨ ਨੇ 

ਜਦੱਤੀ।  
ਉਸਨਾਂ  ਜਕਸਾ ਜਕ ਇਸ ਜਸਰਕਦਭੀ ਦਸਯ ਉਦਸਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਕਯਗੀ। ਇੱਕ ਾ ਇਸ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਾਯੂ ਢੰਗ ਨਾਰ 

ਯੱੁਝ ਯੱਖਗਾ ਜਜ ਨਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਫਨਾਂ ਯਗਯਭ ਕੰਭ / ਕਜਚੰਗ ਦ ਘਯ ਯਜਸਣ ਦ ਭਨ ਜਵਜਗਆਨਕ ਦਫਾਅ ਤੋਂ 
ਛੁਟਕਾਯਾ ਜਭਰਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਨਾਰ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਨਜਜੱਠਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਯੀਅਯ 

ਕਾਊਂਜਰੰਗ ਨਾਰ ਉਸ ਵਧੀਆ ਨ ਕਯੀਆਂ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦ ਮਗ ਸਣਗ।  
ਆਨਰਾਈਨ ਕਾਉਂਜਰੰਗ ਦ ਦਯਾਨ, ਡੀਫੀਈਈ ਦ ਕਾਊਂਰਯ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਤੀਮਗੀ ਰੀਜਖਆਵਾਂ ਜਵੱਚ 

ਪਰਤਾ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦੀ ਜਵਧੀ ਫਾਯ ਭਸੱਤਵੂਯਣ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨਗ। 

ਇਸ ਯੁ਼ਿਗਾਯ ਦ ਵੱਖ ਵੱਖਯ ਤਯੀਜਕਆਂ ਫਾਯ ਵੀ ਭਾਯਗ ਦਯਸਨ ਰਦਾਨ ਕਯਗੀ, ੰਦ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਕਯੀਅਯ ਦੀ 
ਚਣ ਕਯਨ ਅਤ ਜਵਦਸਾਂ ਜਵੱਚ ਯੁ਼ਿਗਾਯ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦ ਤਯੀਜਕਆਂ ਅਤ ਾਧਨਾਂ ਫਾਯ ਵੀ ਦੱਜਆ ਜਾਵਗਾ। 

ਕਾਊਂਰਯ ਇੰਟਯਜਵਊ ਦੀ ਜਤਆਯੀ, ੰਬਾਜਵਤ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਮਗਤਾ ਅਤ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਵ-ਯੁ਼ਿਗਾਯ 

ਮਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ ਦਣ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ੀਵੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਵੀ ਭਾਯਗ ਦਯਸਨ ਕਯਨਗ। 

ਚਾਸਵਾਨ ੁਜਵਧਾ ਰਣ ਰਈ ਵਯ 9 ਵਜ ਤੋਂ ਸਾਭ 5 ਵਜ ਤੱਕ ਪਨ ਨੰਫਯ 6280554158 ‘ਤ ਕਯੀਅਯ ਕਾਊਂਰਯ 

ਨਾਰ ੰਯਕ ਕਯ ਕਦ ਸਨ। 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, .., ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹ  ਦ 5 ਸਯ ਭਯੀਜਾਂ ਨੇ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਨੰੂ ਸਯਾਇਆ, ਡੀੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ  

22 ਅਰਰ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਈ ਨਵਾਂ ਕ ਨਸੀਂ ਆਇਆ ਾਸਭਣ  
   ਨਗਯ, 27 ਅਰਰ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਆਭ ਸਾਰਾਤ ਦ ਯਾਸ 'ਤ ਤ਼ਿੀ ਨਾਰ ਅੱਗ ਵਧ ਜਯਸਾ ਸ। ਅੱਜ, ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਕਯਨਾ ਦ 5 ਸਯ 

ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਛੱੁਟੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਸਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇਸਨਾਂ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਜਵਚ ਦ ਭਯੀ਼ਿ ਜੰਡ ਜਵਾਸਯੁਯ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸਨ, ਦ ਸਯ 

ਭੁਸਾਰੀ ਸਜਸਯ ਨਾਰ ਅਤ ਇਕ ਭੰੁਡੀ ਖਯੜ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸ। ਇਸਨਾਂ ਜਵਚ ਇੱਕ 10 ਾਰਾ ਫੱਚੀ ਭਤ 3 ਭਜਸਰਾਵਾਂ 
ਅਤ 2 ਭਯਦ ਸਾਜਭਰ ਸਨ। ਇਸਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱੁਟੀ ਜਭਰਣ ਦ ਨਾਰ, ਠੀਕ ਸ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 27 ਤੱਕ ਸੰੁਚ ਗਈ 

ਸ। 

ਸੁਣ, ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵੱਚ ਕੱੁਰ ਕ 63 ਸਨ ਅਤ ਕਜਟਵ ਭਾਭਰ  ਘਟ ਕ 34 ਯਜਸ ਗ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਜਵਚ 22 

ਅਰਰ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਈ ਨਵਾਂ ਕ ਨਸੀਂ ਆਇਆ। 

 

-- 



ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, .. ਨਗਯ 

 

ਸਰੀ ਸ਼ਿੂਯ ਾਜਸਫ ਤੋਂ ਵਾ ਯਤਣ ਵਾਜਰਆਂ ਨੰੂ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਜਵਚ ਯੱਜਖਆ ਜਾਵਗਾ, ਡੀ ੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ 

   ਨਗਯ, 27 ਅਰਰ: 

ਨਾਂਦੜ, ਭਸਾਯਾਸਟਯ ਜਵੱਚ ਸਰੀ ਸ਼ਿੂਯ ਾਜਸਫ ਤੋਂ ਵਾ ਯਤ ਯਸ ਜਫਨਹ ਾਂ ਰੱਛਣਾਂ ਵਾਰ  5 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਤਯਨ 

ਤਾਯਨ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵੱਚ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਰਈ ਾਜਜਟਵ ਜਾ ਜਾਣ ਦ ਭੱਦਨ਼ਿਯ,  ਸਰੀ ਸ਼ਿੂਯ ਾਜਸਫ ਤੋਂ ਵਾ ਆਉਣ 

ਵਾਰ  ਾਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਨ ਵੱਰੋਂ ਜਤਆਯ ਕੀਤ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ੰਥਾਨਾਂ ਜਵੱਚ ਯੱਜਖਆ ਜਾਵਗਾ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ 
ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਵੱਰੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਾਯ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਨਭੂਨੇ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ੰਥਾਨ ਜਵਚ 

ਇਕੱਤਯ ਕੀਤ ਜਾਣਗ ਅਤ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਰਈ ਟਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

 

ਉਸਨਾਂ ਇਸ ਵੀ ਦੱਜਆ ਜਕ ਭੱੁਢਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਫਜਾ, ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ੀੀਆਯ ਦੁਆਯਾ ਟਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ 
ਅਤ ਜ ਉਸ ਾਜਜਟਵ ਾ ਜਾਂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ੂਫ ਦੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਸੂਰਤ ਜਵੱਚ ਅਰੱਗ ਯੱਜਖਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ 
ਜਕਯ ਇਸ ਨੈਗਜਟਵ ਾ ਗ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 14 ਜਦਨਾਂ ਰਈ ਘਯ ਜਵਚ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

 

 

-- 

 

 


