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

• *ADC launches online career counselling programme for youth* 

• *District Bureau of Employment and Enterprise to run* various sessions on 

‘guidance in career selection’* 

• *Aims to prepare youth for job avenues in diversified sectors* 

• *Youth need to register on www.pgrkam.com* 

S.A.S. Nagar, May 25: 

The District Bureau of Employment and Enterprise(DBEE) is fully committed to 

guide the youth of the district in choosing their career path in accordance with 

their aptitude and skill. Disclosing this while launching the online career 

counselling programme for youth through video conference,  the Additional 

Deputy Commissioner Mrs. Aashika Jain holding interaction with the youth of 

various colleges of the district  said that the main aim of the DBEE is to prepare 

the youth for job avenues in diversified sectors. 

The ADC further said that in order to fulfil the aspirations of the youth, the District 

Bureau of Employment and Enterprise is playing an important role by providing 

career counselling. But the first and foremost thing for the youth is to register on 

www.pgrkam.com to get connected with the DBEE which interacts with the youth 

and guides in selecting the right career for them not only in Government and 

Private sector but also assists them in starting their own ventures in varied 

sectors such as fisheries, piggery, beautician, Data Entry operators etc. It also 

helps them in acquiring loans from the banks on easy terms. The DBEE also 

prepares the youth for job interviews and helps them find placement. The 

information with regard to around 1500-2000 vacancies in varied sectors is being 

gathered and would be shared with them in the forthcoming sessions. The DBEE 

also aims to enhance the skill of the youth by providing them opportunities to go 

in for skill development courses from the Punjab Skill Development Mission. 



 

The ADC exhorted the youth to feel free to send in their queries at 

dbeemohalihelp@gmail.com and also follow the facebook page of the bureau 

@District Bureau of Employment and Enterprise SasNagar-Mohali@. They can 

also contact on the helpline 7814259210 from Monday to Saturday from 10 am to 

5 pm. 

------------------------- 
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52000 families derived benefit in district till date under ‘Pradhan Mantri Garib 

Kalyan Yojna’ 

•        Beneficiaries provided with 5 Kg wheat per member per month, 1 Kg Dal per 

family per month 

S.A.S. Nagar, May 25: 

The Food and Civil Supplies Department is undertaking with a holistic 

commitment to provide the benefits entailed under the ‘Pradhan Mantri Garib 

Kalyan Yojna’ to the beneficiaries registered under the National Food Security Act, 

2013. 

Disclosing this here today, the DC Girish Dayalan said that as per the scheme, the 

registered beneficiaries are being provided with 5 Kg of wheat per member per 

month for 3 months and 1 Kg of Dal per family per month (3 months lumsum) 

absolutely free of cost. The scheme has seen 52000 families till date deriving the 

benefits. The departmental teams are ensuring the compliance with the social 

distancing norms while undertaking the distribution. 



Today, the distribution work was undertaken in Villages Gulabgarh, Issapur, 

Mubarakpur, Mirpur, Dandrala, Ballopur, Seoli, Bhagwasi, Dappar, Tasambli, Lalru 

Urban, Bhabat (All in Derabassi Block), Zirakpur, Bandala Road Kharar, Mundi 

Khara, Kalra Road Kharar, Khizrabad, Kurali Urban in Block Kurali, Manauli Surat, 

Nadiali, Balongi, Machhli Kalan, Raipur Kalan, Bairampur, Chudiala and Lakhnaur 

in Mohali Block and approximately 5000 smart ration card holders would be given 

the ration. 

---------- 
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On EID Occasion 

Health Minister Balbir Singh Sidhu hands over cheque of Rs. 4 lakh for 

construction of Dharamshala in village Kurri 

 

Id-Ul-Fitr cements bonds of brotherhood, says minister 

 

Muslim community felicitates minister 

  

S.A.S. Nagar, May 25: 

  

The Health and Family Minister, Punjab, Mr. Balbir Singh Sidhu today on the 

occasion of Id-Ul-Fitr gave a cheque of Rs. 4 lakh to the panchayat of village kurri 



and muslim community leaders for the purpose of constructing a muslim 

dharamshala. 

  

In his address on the occasion, the festival of Id-Ul-Fitr cements the bonds of 

universal brotherhood, peace, amity and mutual co-existence and symbolizes the 

spirit of communal harmony. He exhorted the people to rise above the narrow 

confines of caste, creed, race and religion and observe the festival with utmost 

zeal. 

  

The minister reiterated that the Punjab Government led by the Chief Minister 

Captain Amarinder Singh, is fully committed to the overall development of all the 

sections of the society. He also divulged that financial assistance for the purpose 

of burial ground was given earlier. The muslim community also felicitated the 

minister. 

  

Among others present on the occasion included the Political secretary to the 

minister and the Chairman, Market Committee Kharar Harkesh Chand Sharma 

Machhli Kalan, Sarpanch village Kurri Chhajja Singh, Jagroop Singh Dhol, Ex 

Sarpanch Swaran Singh Kala, Harnek Singh Dhol, Gulab Singh, Harmesh Khan, 

Ziledar Babu Khan, Ajaibdin, Dilvar Khan, Jafar Din, Sabardin, Karandin and 

Makkhan Khan. 

 

----------- 
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Another positive case in district after two weeks 

 

A woman of Nayagaon found positive 

 

S.A.S. Nagar, May 25: 

 

After a gap of two weeks, the District saw today a new positive case of corona 

virus emerging. This was disclosed here today by the Deputy Commissioner Mr. 

Girish Dayalan. 

 

He said that the fresh case is a 29 year old woman who is a resident of Adarsh 

Nagar in Nayagaon. She recently gave birth to a child at the Government Multi 

Speciality Hospital in Sector-16, Chandigarh. She has no past history of the 

disease. 

 

----------- 
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District Administration requests cancellation of next scheduled trains considering 

Low turnout in 4 trains departing today 



 

S.A.S. Nagar, May 25: 

 

The District Administration has requested the cancellation of any other scheduled 

trains from Mohali keeping in view the extremely low turnout in the 4 trains that 

left Mohali railway station today for Bihar and Uttar Pradesh. 

 

For Today’s first train at 10 am that left for Araria station in Bihar carrying 553 

migrant workers, 3506 migrants were contacted (Turnout 16 percent), while for 

the second train that left at 1 pm left for Bettiah station in Bihar carrying a total of 

485 migrants, 4047 migrants were contacted (Turnout 19 percent). For the third 

train that chugged off the station at 4 pm, 2405 migrants were contacted but only 

1238 migrant workers boarded the train (turnout 51 percent) to Maharajganj 

station in Uttar Pradesh. For the 4th train that left for Balia in Uttar Pradesh, a 

total of 5975 migrants were contacted but only 1600 migrants chose to go thus 

making it a mere 26 percent turnout. 

 

It is important to mention that the district administration adopted a system of 

calling all the registered persons and sought their consent. With the relaxations 

announced in the lockdown, the drop rate of 30-35 percent was witnessed. 

Further, those who consented to go and were sent SMSs to arrive at the 

collection centres, there was a drop rate of another 10-15 percent. 

Approximately, 7030 persons were sent to their home states through special 

buses and their own vehicles. Therefore, in view of the relaxations in lockdown, it 

was earlier intimated that running many trains may not be required. 

 

The low turnout was despite the fact that multilingual banners and posters 

including hindi, were published at prominent places which had complete schedule 



of the trains alongwith their timings. Extensive Muniadi was also done through 

area SHOs, Eos and Panchayat Secretaries to ensure that any person from 

UP/Bihar desirous of going back was informed whether registered or not. Special 

attention was paid to areas where such migrants lived and the social media was 

also used including watsapp messages to inform the migrants. 

 

It is also noteworthy that the shramik special trains were started on 7th May, 

2020 and till date 19 trains to different states have been sent carrying a total of 

23,030. 

----------------------- 
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ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਡੀੀ ਨੇ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਰਈ ਆਨਰਾਈਨ ਕੈਯੀਅਯ ਕਾਊਂਜਰੰਗ ਰਗਯਾਭ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ 

ਜਜ਼ਰਹਾ ਯ਼ੁਜ਼ਗਾਯ ਅਤ ੇ ਉੱਦਭ ਜਫਊਯ 'ਕੈਯੀਅਯ ਦੀ ਚਣ ਜਵਚ ਅਗਵਾਈ' 'ਤ ੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ੈਸਨਾਂ 
ਚਰਾਗਾ  

ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਵਜਬੰਨ ਖੇਤਯਾਂ ਜਵਚ ਨ ਕਯੀਆ ਂਦੇ ਭਜਕਆ ਂਰਈ ਜਤਆਯ ਕਯਨ ਦਾ ਭੰਤਵ 

ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ www.pgrkam.com 'ਤੇ ਯਜਜਟਯ ਕਯਨਾ ਰਾਜ਼ਭੀ  

..ੱ. ਨਗਯ, 25 ਭਈ: 

ਜਜ਼ਰਹਾ ਯ਼ੁਜ਼ਗਾਯ ਅਤੇ ਉੱਦਭ ਜਫਊਯ (ਡੀਫੀਈਈ) ਜਜ਼ਰੇ ਦੇ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਗਤਾ ਅਤ ੇ
ਸ਼ੁਨਯ ਦ ੇਅਨ਼ੁਾਯ ਕੈਯੀਅਯ ਦੇ ਯਾਸ ਦੀ ਚਣ ਕਯਨ ਰਈ ਭਾਯਗ ਦਯਸਨ ਕਯਨ ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ 
ਵਚਨਫੱਧ ਸੈ। ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਵੀਡੀ ਕਾਨਪਯੰ ਯਾਸੀਂ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਰਈ ਆਨ 



ਰਾਈਨ ਕੈਯੀਅਯ ਕਾਉਂਜਰੰਗ ਰਗਯਾਭ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕਯਜਦਆ ਂਵਧੀਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸਨਯ ਰੀਭਤੀ 
ਆਜਸਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਜਜ਼ਰਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦ ੇਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਜਦਆ ਂ ਜਕਸਾ ਜਕ 
ਡੀਫੀਈਈ ਦਾ ਭ਼ੁੱ ਖ ਉਦੇਸ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਵਜਬੰਨ ਖੇਤਯਾਂ ਜਵੱਚ ਨ ਕਯੀਆ ਂਦੇ ਭਜਕਆ ਂਰਈ ਜਤਆਯ 
ਕਯਨਾ ਸੈ। 

ਡੀੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆ ਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੰੂ ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਜਜ਼ਰਹਾ ਯ਼ੁਜ਼ਗਾਯ ਅਤ ੇ
ਉੱਦਭ ਜਫਊਯ ਕੈਯੀਅਯ ਫੰਧੀ ਰਾਸ ਭਸਵਯਾ ਦ ੇ ਕ ੇ ਅਜਸਭ ਬੂਜਭਕਾ ਜਨਬਾ ਜਯਸਾ ਸੈ। ਯ 
ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਜਸਰੀ ਅਤੇ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਗੱਰ ਇਸ ਸੈ ਜਕ ਉਸ ਡੀਫੀਈਈ ਨਾਰ ਜ਼ੁੜਣ 
ਰਈ www.pgrkam.com ‘ਤੇ ਯਜਜਟਯ ਸਣ ਜ ਜਕ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਕਯਦਾ ਸੈ ਅਤ ੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਨਾ ਜਯਪ ਯਕਾਯੀ ਅਤੇ ਰਾਈਵੇਟ ੈਕਟਯ ਜਵਚ ਸੀ ਕੈਯੀਅਯ ਚ਼ੁਣਨ ਜਵਚ ਭਾਯਗ 
ਦਯਸਨ ਕਯਦਾ ਸੈ ਫਰਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਵਜਬੰਨ ਖੇਤਯਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਭੱਛੀ ਾਰਣ, ੂਯ ਾਰਣ, ਫੂਟੀਸੀਅਨ, 

ਡੇਟਾ ਟਂਯੀ ਯੇਟਯਾਂ ਆਜਦ ਜਵੱਚ ਆਣ ੇਖ਼ੁਦ ਦੇ ਉੱਦਭ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਕਯਨਾ ਜਵਚ ਸਾਇਤਾ ਵੀ 
ਕਯਦਾ ਸੈ। ਇਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਾਨ ਸਯਤਾਂ 'ਤੇ ਫੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਯਜ਼ਾ ਰੈਣ ਜਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਕਯਦਾ ਸੈ। 
ਡੀਫੀਈਈ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨ ਕਯੀ ਰਈ ਇੰਟਯਜਵਊ ਰਈ ਵੀ ਜਤਆਯ ਕਯਦਾ ਸੈ ਅਤ ੇਉਸਨਾਂ ਨੰੂ 
ਰੇਭੈਂਟ ਰੱਬਣ ਜਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਕਯਦਾ ਸੈ। ਆਉਣ ਵਾਰੇ ੈਸਨਾਂ ਜਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ੈਕਟਯਾਂ ਜਵੱਚ 
ਰਗਬਗ 1500-2000 ਅਾਭੀਆ ਂਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ ਅਤੇ ਉਸਨਾਂ ਨਾਰ 
ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ। ਡੀਫੀਈਈ ਦਾ ਉਦੇਸ ੰਜਾਫ ਸ਼ੁਨਯ ਜਵਕਾ ਜਭਸਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਨਯ ਜਵਕਾ ਕਯਾਂ 
ਜਵਚ ਜਾਣ ਦੇ ਭਕ ੇਭ਼ੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾ ਕੇ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਨਯ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸੈ। 

ਡੀੀ ਨੇ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਈਭੇਰ ਆਈਡੀ dbeemohalihelp@gmail.com 'ਤੇ ਆਣ ੇ ਰਸਨ 
ਬੇਜਣ ਅਤ ੇਜਫਊਯ @ਜਡਜਟਰਕਟ ਜਫਊਯ ਆਪ ਂਰਾਇਭੈਂਟ ਡਂ ਟਂਯਰਾਈਜ਼ ਨਗਯ-
ਭ਼ੁਸਾਰੀ@ ਦੇ ਪੇਫ਼ੁੱ ਕ ੇਜ ਨੰੂ ਪਰ ਕਯਨ ਰਈ ਉਤਸਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੈਰਰਾਈਨ 



7814259210 ‘ਤੇ ਭਵਾਯ ਤੋਂ ਸਨੀਵਾਯ ਵੇਯੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਭ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ੰਯਕ ਵੀ ਕਯ 
ਕਦ ੇਸਨ। 

--------------------- 
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ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਜ਼ਰਹੇ ਜਵੱਚ ‘ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜਰਆਣ ਮਜਨਾ’ ਤਜਸਤ 52000 ਜਯਵਾਯਾਂ ਨੰੂ 
ਜਦੱਤਾ ਰਾਬ 

ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ 5 ਜਕੱਰ ਕਣਕ ਰਤੀ ਭੈਂਫਯ ਰਤੀ ਭਸੀਨਾ, 1 ਜਕੱਰ ਦਾਰ ਰਤੀ ਜਯਵਾਯ ਰਤੀ 
ਭਸੀਨਾ ਭ਼ੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਗਈ 

..ੱ. ਨਗਯ, 25 ਭਈ: 

ਖ਼ੁਯਾਕ ਅਤੇ ਜਵਰ ਰਾਈ ਜਵਬਾਗ, ਯਾਸਟਯੀ ਖ਼ੁਯਾਕ ਼ੁਯੱਜਖਆ ਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ 
ਯਜਜਟਯਡ ਰਾਬਾਤਯੀਆ ਂ ਨੰੂ ‘ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜਰਆਣ ਮਜਨਾ’ ਤਜਸਤ ਰਾਬ ਰਦਾਨ 
ਕਯਨ ਰਈ ਵਚਨਫੱਧਤਾ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯ ਜਯਸਾ ਸੈ। 

ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂ ਡੀ.ੀ. ਰੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਇ ਕੀਭ 

ਅਨ਼ੁਾਯ ਯਜਜਟਯਡ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਰਤੀ ਭਸੀਨਾ ਜਕੱਰ 5 ਜਕੱਰ ਕਣਕ ਰਤੀ ਭੈਂਫਯ ਜਤੰਨ 
ਭਸੀਨੇ ਅਤ ੇ1 ਜਕੱਰ ਦਾਰ ਰਤੀ ਜਯਵਾਯ ਰਤੀ ਭਸੀਨਾ (3 ਭਸੀਨੇ ਦਾ ਰੰਭਭ) ਭ਼ੁਪਤ ਜਦੱਤਾ ਜਾ 
ਜਯਸਾ ਸੈ। ਇ ਮਜਨਾ ਜਵੱਚ ਸ਼ੁਣ ਤੱਕ 52000 ਜਯਵਾਯ ਰਾਬ ਰਾਤ ਕਯ ਚ਼ੁੱ ਕ ੇਸਨ। ਜਵਬਾਗੀ 
ਟੀਭਾਂ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਭੇਂ ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ੇਜਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਯਸੀਆ ਂਸਨ। 



ਅੱਜ, ਜੰਡ ਗ਼ੁਰਾਫਗੜ, ਈਾ਼ੁਯ, ਭ਼ੁਫਾਯਕ਼ੁਯ, ਭੀਯ਼ੁਯ, ਡੰਡਯਾਰਾ, ਫੱਰ਼ੁਯ, ਜਰੀ, ਬਗਵਾੀ, 
ਦੱਯ, ਤਾਂਫਰੀ, ਰਾਰੜੂ ਅਯਫਨ, ਬਫਾਤ (ਾਯੇ ਡੇਯਾਫਾੀ ਫਰਾਕ ਜਵਚ), ਜ਼ੀਯਕ਼ੁਯ, ਫੰਡਾਰਾ 
ਯਡ ਖਯੜ, ਭ਼ੁੰ ਡੀ ਖਾਯੜ, ਕਾਰੜਾ ਯਡ ਖਯੜ, ਜਖਜਯਾਫਾਦ, ਫਰਾਕ ਕ਼ੁਯਾਰੀ ਜਵਚ ਕ਼ੁਯਾਰੀ ਅਯਫਨ, 

ਭਨ ਰੀ ੂਯਤ, ਨਜਡਆਰੀ, ਫਰੌਂ ਗੀ, ਭੱਛਰੀ ਕਰਾਂ, ਯਾ਼ੁਯ ਕਰਾਂ, ਫੈਯਭ਼ੁਯ, ਚੂਡੀਆਰਾ ਅਤ ੇ
ਭ਼ੁਸਾਰੀ ਫਰਾਕ ਜਵਚ ਰਖਨ ਯ ਜਵਖੇ ਯਾਸ਼ਨ ਵੰਜਡਆ ਜਗਆ ਅਤ ੇਰਗਬਗ 5000 ਭਾਯਟ ਯਾਸਨ 
ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ ਯਾਸਨ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। । 

---------------------- 
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ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਜੱਧੂ ਨੇ ਈਦ ਭਕ ੇਜੰਡ ਕ਼ੁਯੜੀ ਜਵਚ ਧਯਭਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਉਾਯੀ ਰਈ ਚਾਯ ਰੱਖ ਯ਼ੁ 
ਜਦਤ ੇ

 

ਬਾਈਚਾਯਕ ਾਂਝ ਦੀਆ ਂਤੰਦਾਂ ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਕਯਦਾ ਸੈ ਈਦ-ਉਰ-ਜਤਯ : ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜੱਧੂ 

 

ਭ਼ੁਜਰਭ ਬਾਈਚਾਯੇ ਨੇ ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਭਾਨ 

                 ਭਸਾਰੀ, 25 ਭਈ : ਈਦ-ਉਰ-ਜਤਯ ਦੇ ਜਵੱਤਯ ਜਦਸਾੜ ੇ ਭਕ ੇ ਜਸਤ ਅਤ ੇ
ਜਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਭੰਤਯੀ . ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜੱਧੂ ਨੇ ਜੰਡ ਕ਼ੁਯੜੀ ਦੀ ੰਚਾਇਤ ਅਤ ੇਭ਼ੁਜਰਭ 
ਬਾਈਚਾਯੇ ਦ ੇਆਗੂਆ ਂਨੰੂ ਭ਼ੁਜਰਭ ਧਯਭਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਉਾਯੀ ਰਈ ਚਾਯ ਰੱਖ ਯ਼ੁ ਦਾ ਚੈੱਕ ੌਂਜਆ। 



ਇ ਭਕ ੇਰਕਾਂ ਨੰੂ ੰਫਧਨ ਕਯਜਦਆ ਂ. ਜੱਧੂ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਅੱਜ ਕ਼ੁਰ ਦ਼ੁਨੀਆ ਂ ਜਵਚ ਈਦ ਦਾ 
ਜਤਉਸਾਯ ਭਨਾਇਆ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸੈ ਜ ਰਕਾਂ ਦੇ ਆੀ ਜਆਯ, ਨੇਸ, ਕਤਾ ਅਤ ੇਬਾਈਚਾਯਕ 
ਾਂਝ ਦੀਆ ਂਤੰਦਾਂ ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਕਯਦਾ ਸੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਈਦ-ਉਰ-ਜਤਯ ਜਯ ਭ਼ੁਰਭਾਨਾਂ 
ਦਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ਗੋਂ ਭ਼ੁੱ ਚੀ ਰਕਾਈ ਦਾ ਭ਼ੁਕੱਦ ਜਤਉਸਾਯ ਸੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਤਉਸਾਯ ਬਾਈਚਾਯਕ ਾਂਝ 
ਅਤੇ ਾਂਝੀਵਾਰਤਾ ਦੀ ੱਚੀ ਬਾਵਨਾ ਨਾਰ ਭਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ। ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 
ਜਾਤ, ਯੰਗ, ਨਰ ਅਤ ੇਭਜ਼ਸਫ ਦੀਆ ਂਤੰਗ ਵਰਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਯ ਉਠ ਕੇ ਆੀ ਜਆਯ ਤੇ ਭੇਰਜਰ 
ਵਧਾਉਣ ਵਾਤ ੇਇਸ ਜਤਉਸਾਯ ਇਕਜ਼ੁਟ ਸ ਕੇ ਭਨਾਉਣ ਦੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਾਾ ਂਰਕਾਂ ਨੰੂ 
ਨਯਤੀ ਅਤ ੇਪ਼ੁੱ ਟਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਦ ੇਭ਼ੁਕਾਫਰੇ ਰਈ ਜਆਯ, ਾਂਝ ਅਤ ੇਸਭਯਦਯਦੀ ਦੀ ਬਾਵਨਾ 
ਨਾਰ ਜਵਚਯਨ ਦਾ ੱਦਾ ਜਦਤਾ। ਉਨ•ਾਾਾ ਂਜਕਸਾ ਜਕ ਇਸ ਜਤਉਸਾਯ ਉਸ ਖ਼ਾ ਭਕਾ ਜਦ ਦ਼ੁਨੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਖ਼਼ੁਸ਼ੀ ਅਤ ੇਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਼ੁਨੇਸਾ ਜਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। 

              . ਜੱਧੂ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਕੈਟਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਰੀ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ 
ਸਯ ਧਯਭ ਅਤੇ ਸਯ ਤਫਕ ੇਦੇ ਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਯਾਂ ਦਾ ਫਯਾਫਯ ਜਵਕਾ ਕਯਨ ਰਈ ਵਚਨਫੱਧ ਸੈ 
ਅਤੇ ੂਫ ੇ ਜਵਚ ਜਵਕਾ ਕਾਯਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਰ ਚੱਰ ਯਸੇ ਸਨ। ਉਨ•ਾਾਾ ਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜੰਡ ਜਵਚ 
ਧਯਭਸ਼ਾਰਾ ਫਣਨ ਨਾਰ ਜੰਡ ਦੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅਣ ੇ ਕਾਯ-ਜਵਸਾਯ ਕਯਨ ਜਵਚ ਖ ਯਸੇਗੀ ਅਤ ੇ
ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦਾ ਜਵੱਤੀ ਖ਼ਯਚਾ ਫਚੇਗਾ। ਉਨ•ਾਾਾ ਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਵਧਾਨ ਬਾ ਸਰਕਾ ਭਸਾਰੀ ਦੇ ਕਈ 
ਜੰਡਾਂ ਜਵਚ ਕਫਯਤਾਨ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜਸਰਾਂ ਵੀ ਸਾਇਤਾ ਯਾਸ਼ੀ ਜਦਤੀ ਜਾ ਚ਼ੁੱ ਕੀ ਸੈ। ਇ ਭਕ ੇ
ਭ਼ੁਜਰਭ ਬਾਈਚਾਯੇ ਨੇ . ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜੱਧੂ ਦਾ ਨਭਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। 

      ਇ ਭਕ ੇ ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਦ ੇ ਜਆੀ ਕੱਤਯ ਅਤ ੇਭਾਯਕੀਟ ਕਭੇਟੀ ਖਯੜ ਦ ੇਚੇਅਯਭੈਨ 
ਸਯਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਯਭਾ ਭੱਛਰੀ ਕਰਾਂ, ਛੱਜਾ ਜੰਘ ਯੰਚ ਕ਼ੁਯੜੀ, ਜਗਯੂ ਜੰਘ ਢਰ, ਵਯਨ ਜੰਘ 
ਕਾਰਾ ਾਫਕਾ ਯੰਚ, ਸਯਨੇਕ ਜੰਘ ਢਰ, ਗ਼਼ੁਰਾਫ ਜੰਘ, ਸਯਭੇਸ਼ ਖ਼ਾਨ, ਜਜ਼ਰ•ਾੇਦਾਯ, ਫਾਫੂ ਖ਼ਾਨ, 



ਅਜੈਫਦੀਨ, ਜਦਰਵਯ ਖ਼ਾਨ, ਜਾਯ ਦੀਨ, ਾਫਯਦੀਨ, ਕਯਨਦੀਨ, ਭੱਖਣ ਖ਼ਾਨ ਆਜਦ ਵੀ ਭਜੂਦ 
ਨ। 

 

 

 

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

 

I/27720/2020 

ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ਦ ਸਜਤਆ ਂਫਾਅਦ ਜਜ਼ਰਹੇ ਜਵਚ ਇਕ ਸਯ ਾਜੇਜਟਵ ਭਾਭਰਾ ਆਇਆ ਾਸਭਣ ੇ

ਨਮਾਗਾਓਂ ਦੀ ਇਕ ਭਜਸਰਾ ਾਜੇਜਟਵ ਾਈ ਗਈ  

..ੱ. ਨਗਯ, 25 ਭਈ: 

ਦ ਸਪਜਤਆ ਂਦ ੇਅੰਤਯਾਰ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਜਜ਼ਰਹਾ ਜਵਚ ਅੱਜ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਾਜੇਜਟਵ 
ਭਾਭਰਾ ਾਸਭਣ ੇਆਇਆ ਸੈ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥ ੇਜਡਟੀ ਕਜਭਸਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ 
ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਆ ਜਕ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਭਰਾ ਇੱਕ 29 ਾਰਾ ਭਜਸਰਾ ਦਾ ਸੈ ਜ ਨਮਾਗਾਓਂ ਦੇ ਆਦਯਸ 
ਨਗਯ ਦੀ ਵਨੀਕ ਸੈ। ਉਨੇ ਸਾਰ ਸੀ ਜਵੱਚ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦ ੇੈਕਟਯ -16 ਜਵੱਚ ਯਕਾਯੀ ਭਰਟੀ 
ੈਸਜਰਟੀ ਸਤਾਰ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਫੱਚ ੇਨੰੂ ਜਨਭ ਜਦੱਤਾ। ਉ ਨੰੂ ਜਸਰਾਂ ਜਫਭਾਯੀ ਨਸੀਂ ੀ। 

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



 

 

I/27721/2020 

ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਯਵਾਨਾ ਸਣ ਵਾਰੀਆ ਂ4 ਟਰੇਨਾਂ ਜਵਚ ਭਜਦੂਯਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਗਣਤੀ ਨੰੂ ਵੇਖਜਦਆ ਂ
ਅਗਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆ ਂਯੇਰ ਗੱਡੀਆ ਂਨੰੂ ਯੱਦ ਕਯਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਫੇਨਤੀ 

..ੱ. ਨਗਯ, 25 ਭਈ: 

ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਸਾਨ ਨੇ ਜਫਸਾਯ ਅਤ ੇਉੱਤਯ ਰਦੇਸ ਰਈ ਅੱਜ ਭ਼ੁਸਾਰੀ ਯੇਰਵ ੇਟੇਸਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆ ਂ
4 ਯੇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਵਚ ਰਵਾੀਆ ਂਦੀ ਫਸ਼ੁਤ ਘੱਟ ਜਗਣਤੀ ਦੇ ਭੱਦੇਨਜ਼ਯ ਭ਼ੁਸਾਰੀ ਤੋਂ ਜਕ ੇ ਸਯ 
ਜਨਯਧਾਯਤ ਯੇਰਗੱਡੀਆ ਂਨੰੂ ਯੱਦ ਕਯਨ ਦੀ ਫੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਜਸਰੀ ਯੇਰਗੱਡੀ ਵੇਯੇ 10 ਵਜੇ ਜ 553 ਰਵਾੀ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਰੈ ਕ ੇਜਫਸਾਯ ਦੇ ਅਯਾਯੀਆ 

ਟੇਸਨ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਈ, ਇ ਜਵਚ 3506 ਰਵਾੀਆ ਂਨਾਰ ੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ( ਜਯਪ 16 
ਪੀਦੀ ਗ), ਜਦੋਂ ਜਕ ਦੂਯੀ ਯੇਰਗੱਡੀ ਦ਼ੁਜਸਯ 1 ਵਜੇ ਯਵਾਨਾ ਸਈ ਜ ਜਫਸਾਯ ਦੇ ਫੇਜਤਆ 
ਟੇਸਨ ਰਈ ਕ਼ੁੱ ਰ 485 ਰਵਾੀਆ ਨੰੂ  ਰੈ ਕ ੇਗਈ ਜਜਦਕ 4047 ਰਵਾੀਆ ਂਨਾਰ ੰਯਕ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ ( ਜਯਪ 19 ਰਤੀਸਤ ਗ)। ਸਾਭ ਨੰੂ 4 ਵਜੇ ਟੇਸਨ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਯੇਰ ਗੱਡੀ ਯਵਾਨਾ ਸਈ, 

2405 ਰਵਾੀਆ ਂਨਾਰ ੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਯ ਜਯਪ 1238 ਰਵਾੀ ਕਾਭ ੇ(ਜਯਪ 51 ਪੀਦੀ) 
ਉੱਤਯ ਰਦੇਸ ਦੇ ਭਸਾਯਾਜਗੰਜ ਟੇਸਨ ਰਈ ਯੇਰ ਗੱਡੀ ਜਵਚ ਯਵਾਨਾ ਸ। ਉੱਤਯ ਰਦੇਸ ਦ ੇ
ਫਾਜਰਆ ਰਈ ਚਰੀ ਗਈ ਚਥੀ ਯੇਰਗੱਡੀ ਫੰਧੀ, ਕ਼ੁੱ ਰ 5975 ਰਵਾੀਆਂ ਨਾਰ ੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 
ਯ ਜਯਪ 1600 ਰਵਾੀਆ ਂਗ ਜਜ ਨਾਰ ਜਯਪ 26 ਪੀਦੀ ਕਾਭ ੇਸੀ ਗ।  



ਜਜ਼ਕਯਮਗ ਸੈ ਜਕ ਜਜ਼ਰਹਾ ਰਸਾਨ ਨੇ ਾਯੇ ਯਜਜਟਯਡ ਜਵਅਕਤੀਆ ਂ ਨੰੂ ਫ਼ੁਰਾਉਣ ਦੀ ਰਣਾਰੀ 
ਅਣਾਈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਸਭਤੀ ਭੰਗੀ। ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਜਵੱਚ ਘਜਸਤ ਕੀਤੀ ਜਢੱਰ ਦੇ ਨਾਰ, ਨਾ ਜਾਣ 
ਵਾਜਰਆਂ ਦੀ ਦਯ 30-35 ਪੀਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਰਈ ਜਸਭਤੀ ਜਦੱਤੀ 
ਅਤੇ ੰਗਰਜਸ ਕੇਂਦਯਾਂ 'ਤ ੇਸ਼ੁੰ ਚਣ ਰਈ ਭ ਬੇਜੇ ਗ, ਉਥੇ ਦਯ ਜਵਚ 10-15 ਪੀਦੀ ਸਯ 
ਕਭੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਰਗਬਗ 7030 ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਜਵਸੇਸ ਫੱਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਵਾਸਨਾਂ ਯਾਸੀਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਰਜਸ ਯਾਜਾਂ ਰਈ ਬੇਜਜਆ ਜਗਆ ੀ। ਇ ਰਈ, ਰਾਕਡਾਉਨ ਜਵਚ ਜਢੱਰ ਦੇ ਭੱਦੇਨਜ਼ਯ 
ਜਸਰਾਂ ਇਸ ਦੱਜਆ ਜਗਆ ੀ ਜਕ ਫਸ਼ੁਤ ਾਯੀਆਂ ਯੇਰ ਗੱਡੀਆ ਂਚਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਸੀਂ ਸ 
ਕਦੀ। 

ਘੱਟ ਜਗਣਤੀ ਇ ਤੱਥ ਦ ੇਫਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਕ ਰਭ਼ੁੱ ਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤ ੇਫਸ਼ੁਬਾਸੀ ਫੈਨਯ ਅਤ ੇਜਸੰਦੀ 
ਭੇਤ ਟਯ ਰਕਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗ ਨ ਜਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭੇਂ ਦ ੇਨਾਰ ਯੇਰ ਗੱਡੀਆ ਂਦਾ ੂਯਾ ਜਡਊਰ ੀ। 
ਖੇਤਯ ਦ ੇ.ਚ.ਜ਼, ਈ ਅਤ ੇ ੰਚਾਇਤ ੱਕਤਯਾਂ ਯਾਸੀਂ ਵੀ ਜਵਆਕ ਭ਼ੁਜਨਆਦੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਤਾਂ ਜ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕ ੇ ਜਕ ਵਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਯੱਖਣ ਵਾਰੇ ਮੂ ੀ / 
ਜਫਸਾਯ ਦਾ ਕਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਯਜਜਟਯਡ ਸੈ ਜਾਂ ਨਸੀਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਰਾਜਕਆ ਂ ਵੱਰ ਜਵਸੇਸ ਜਧਆਨ 
ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ੀ ਜਜਥੇ ਅਜਜਸੇ ਰਵਾੀ ਯਜਸੰਦੇ ਨ ਅਤੇ ਰਵਾੀਆ ਂ ਨੰੂ ੂਜਚਤ ਕਯਨ ਰਈ 
ਵਟ ੰਦੇਸਾਂ ਭੇਤ ਸਰ ਭੀਡੀਆ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਜਜ਼ਕਯਮਗ  ਸੈ ਜਕ ਸਯਜਭਕ ਜਵਸੇਸ ਯੇਰ ਗੱਡੀਆ ਂ7 ਭਈ, 2020 ਨੰੂ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਨ ਅਤ ੇ
ਸ਼ੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਜਾਂ ਰਈ 19 ਯੇਰ ਗੱਡੀਆ ਂਜਵੱਚ ਕ਼ੁੱ ਰ 23,030 ਰਵਾੀਆ ਂਨੰੂ ਬੇਜਜਆ ਜਗਆ। 

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

 


