
I/23607/2020 

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

 

Fourth Shramik train chuggs off Mohali Railway Station  

 

Takes 1216 migrants back home to Barakhana in Jharkhand  

 

S. A. S. Nagar, May 11: 

 

The Fourth Shramik train today chugged off the Mohali Railway Station carrying the 1216 

migrant workers back to Barakhana station in their home state of Jharkhand.  

 

Given a warm see off by the District Administration, the migrants were ferried to the railway 

station from the 8 collection centres where they were first thoroughly screened and then boarded 

the buses to reach the railway station for journey back home.  

 

The District Administration provided packed food packets, water besides biscuits to the migrants 

who expressed deep sense of gratitude for facilitating their safe journey home to their home state. 

 

-- 

I/23757/2020 

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

 

2277 samples out of 2467 tested negative, DC Girish Dayalan  

 

S. A. S. Nagar, May 11: 

 

A total of 2467 samples have been tested so far, out of which 2277 have been found negative. 

The result of 85 samples is still awaited. This was disclosed here today by the Deputy 

Commissioner Mr. Girish Dayalan. 

 

He further further divulged that as regarding the status of quarantined persons, a total of 2870 

people have successfully undergone the quarantine period while that of the 1207 people is still 

going on.  

 

So far, the total number of cases stands at 105 with 54 cured and 48 positive.  

-- 
I/23759/2020 
District Public Relations Office, SAS Nagar 
 
• *Incoming travelers from abroad to be kept in paid Institutional Quarantine-Girish Dayalan* 
• *Inbound travelers from other states to undergo strict home quarantine* 
SAS Nagar, May 11: 
Keeping in view the commencement of inflow of Punjabis stuck abroad, Mr Girish Dayalan Deputy 
Commissioner, SAS Nagar informed that all incoming travelers from foreign countries who were 
stuck abroad due to lockdown and are expected to return to the district in the coming days, would be 
extended paid Institutional Quarantine facility.  



He said that this has been decided in accordance with MHA guidelines and informed that each 
passenger before boarding has filled up an undertaking to abide by the same.  
In line with this, the District Administration has identified different category of hotels and option would 
be open to the foreign inbound traveler to check into his/her choice of hotel which has been 
shortlisted as an Institutional Quarantine facility. 
Pertinently, two flights with native passengers returning from foreign shores are expected in the 
district in a couple of days. 
Detailing the arrangements made for people of Mohali coming back to the district after having been 
stuck up in different parts of the country, Dayalan said that all such travelers will be de-boarded from 
their buses at a common central location, which as of now has been identified as Palm Banquets, 
Zirakpur. Thereafter, they will be sent back to their respective homes, where they will stay strictly 
home quarantined, under surveillance. However, the high risk travelers, if any will be put in 
government quarantine facility, said he. 
 
 
-------------- 

I/23777/2020 

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

 

Second Special train in a day chugs off Mohali Railway Station  

 

Takes 1335 migrant workers to Gorakhpur in UP  

 

Punctuality becomes hallmark of District Administration 

 

More than 6000 migrants safely sent back to their home states 

 

S. A. S. Nagar, May 11: 

 

The Second Special train in a day, today chuged off the Mohali Railway Station carrying the 

1335 migrant workers back to Gorakhpur in UP. In what has become the hallmark of the District 

Administration, the train departed right on time at 6 pm.  

 

Given a warm see off by the District Administration, the migrants were ferried to the railway 

station from the 8 collection centres where they were first thoroughly screened and then boarded 

the buses to reach the railway station for journey back home.  

 

The District Administration provided packed food packets, water besides biscuits to the migrants 

who expressed deep sense of gratitude for facilitating their safe journey home to their home state 

by clapping and cheering loudly. 

 

It is important to note that this is the fifth special train that has carried the migrant workers of the 

District back to their home state. Earlier, 1288 migrants left through the first train to Hardoi, 

1301 migrants left through second train again for Hardoi, The third train carried 1192 migrants to 

Sultanpur in UP, the fourth train left today morning for Jharkhand, carried 1216 migrants which 

makes it a total of 6332 migrant workers (5th train carrying 1335 migrant workers including) 

who have been safely sent back by the District Administration to their home states. 

 



-- 

I/23607/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

ਚਥੀ ਸ਼ਯਜਭਕ ਯਰਗੱਡੀ ਭੁਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯਵਾਨਾ 
1216 ਰਵਾੀ ਝਾਯਖੰਡ ਦ ਫਾਯਾਖਾਨਾ ਟਸ਼ਨ ਰਈ ਯਵਾਨਾ  
ਐ ਏ ਐ ਨਗਯ, 11 ਭਈ: 

ਅੱਜ ਭੁਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ 1216 ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਗਰਜਸ ਯਾਜ ਝਾਯਖੰਡ ਦ ਫਾਯਾਖਾਨਾ ਟਸ਼ਨ  

ਵਾ ਰ  ਜਾਣ ਰਈ ਚਥੀ ਸ਼ਯਜਭਕ ਯਰਗੱਡੀ ਯਵਾਨਾ ਸ ਗਈ। 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਜਨਿੱਘੀ ਜਵਦਾਇਗੀ ਜਦੰਜਦਆਂ, ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ 8 ਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਜਰਜਾਇਆ ਜਗਆ ਜਜਥ 
ਜਸਰਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਕਰੀਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਜਪਯ ਘਯ ਵਾੀ ਰਈ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਫੱਾਂ ਜਵਚ ਵਾਯ ਕਯ ਕ 
ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਸੰੁਚਾਇਆ ਜਗਆ। 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਕਡ ਪੂਡ ਕਟ, ਾਣੀ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜਫਕੁਟ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਏ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਣ 
ਯਾਜ ਦੀ ੁਯੱਜਖਅਤ ਮਾਤਯਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਈ ਤਜਸ ਜਦਰੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
-- 

I/23724/2020 

ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ ਏ ਐ ਨਗਯ  

 

ਭੱੁਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਯ ਵੱਰੋਂ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਝਨੇ ਦੀ ਜੱਧੀ ਜਫਜਾਈ ਕਯਨ ਦੀ ਰਾਸ  

 

ਐ ਏ ਐ ਨਗਯ, ਭਈ 11: 

 

ਭੱੁਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਪਯ ਡਾ. ਯਣਜੀਤ ਜੰਘ ਫੈਂ ਨੇ ਜਕਾਨ ਵੀਯਾਂ ਨੰੂ ਾਉਣੀ 2020 ਦਯਾਨ ਧਯਤੀ ਸਠਰ  ਾਣੀ ਦ 
ੱਧਯ ਜਵਚ ੁਧਾਯ ਜਰਆਉਣ ਅਤ ਕਜਵਡ-19 ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਕਾਯਨ ਝਨੇ ਦੀ ਨੀਯੀ ਦੀ ਰੁਆਈ ਭਕ ਭਜਦੂਯਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 

ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ ਸਣ ਕਯਕ ਝਨੇ ਦੀ ਜੱਧੀ ਜਫਜਾਈ ਕਯਨ ਰਈ ਰਾਸ ਜਦੱਤੀ ਸ। ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜੱਧੀ ਜਫਜਾਈ 

ਦਯਜਭਆਨੀਆਂ ਅਤ ਬਾਯੀਆਂ ਼ਿਭੀਨਾਂ ਜਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ਅਤ ਯਤਰੀ ਼ਿਭੀਨ ਜਵਚ ਇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਯਤੋਂ  ਤੋਂ ਗੁਯਜ 

ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  
 

ਜੱਧੀ ਜਫਜਾਈ ਰਈ ਖਤ ਨੰੂ ੱਧਯਾ ਕਯਕ ਯਣੀ ਕਯ ਦਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਅਤ ਵਤਯ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦ ਵਾਯ ਵਾਸ ਕ ੁਸਾਗਾ 
ਭਾਯ ਕ ਤੁਯੰਤ ਜੱਧੀ ਜਫਜਾਈ ਕਯਨ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੱਤੀ। ਉਸਨਾਂ ਦੱਜਆ ਜਕ ਝਨੇ ਦੀ ਜਕਭਾਂ ੀ ਆਯ-121, 122, 

114, 126 ਅਤ 127 ਦੀ ਜਫਜਾਈ ਜੂਨ ਦ ਜਸਰ  ੰਦਯਵਾੜ ਜਵੱਚ ਅਤ ਫਾਭਤੀ ਜਕਭਾਂ 1121, 1509 ਅਤ 1718 

ਦੀ ਜਫਜਾਈ ਜੂਨ ਦ ਦੂਜ ੰਦਯਵਾੜ ਜਵਚ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਜੱਧੀ ਜਫਜਾਈ ਰਈ 8 ਤੋਂ 10 ਜਕਰ  ਫੀਜ ਜਯੂਯੀ ਸੰੁਦਾ 
ਸ।  
 



ਜਫਜਾਈ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ 8 ਘੰਟ ਰਈ ਫੀਜ ਾਣੀ ਜਵਚ ਜਬਉਂ ਕ ਫਾਅਦ ਜਵਚ ੁਕਾ ਕ ਫੀਜਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ , ਫੀਜ ਜਬਉਣ 

ਭੇਂ 20 ਗਰਾਭ ਫਾਜਵਜਟਨ ਅਤ ਇਕ ਗਰਾਭ ਟਰਟਾਈਕਰੀਨ ਨਾਰ ਧ ਕਯ ਰਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਬਾਯੀਆਂ ਼ਿਭੀਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਫਜਾਈ ਵੱਤਯ ਜਵਚ ਕਯ ਅਤ ਡੀਭਥਜਰਨ 30% ਈ ੀ, ਇੱਕ ਰੀਟਯ ਦਾਵਈ ਦਾ ਯ 200 ਜਰਟਯ ਾਣੀ 
ਜਵਚ ਘਰ ਕ ਜਫਜਾਈ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤੁਯੰਤ (24 ਘੰਟ ਦ ਅੰਦਯ ਅੰਦਯ) ਕਯਨ ਰਈ ਜਪਾਯ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਜਫਜਾਈ ਤੋਂ 
25 ਤੋਂ 30 ਜਦਨ ਦੂਜੀ ਯ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਯ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਯ 
ਕਟ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਟ ਪਨ ਨ ਜਰ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  
 

ਝਨੇ ਦੀਆਂ ਯਭਰ ਜਕਭਾਂ ਜਵਚ ਮੂਯੀਆ 130 ਜਕਰ  ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਤੰਨ ਫਯਾਫਯ ਜਸੱਜਆਂ ਜਵਚ ਜਫਜਾਈ ਤੋਂ 4,6 ਅਤ 9 

ਸਪਤ ਫਾਅਦ ਛੱਟਾ ਨਾਰ ਾ ਅਤ ਜਕਯ ਜਸਰਾਂ ਕਣਕ ਨੰੂ ਪਾਪਯ ਾਈ ਗਈ ਸ ਤਾਂ ਇ ਖਾਦ ਦੀ ਝਨੇ ਜਵਚ 

ਾਉਣ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਸ। ਫਾਭਤੀ ਜਕਭਾਂ ਜਵਚ 54 ਜਕਰ  ਮੂਯੀਆ ਜਤੰਨ ਫਯਾਫਯ ਜਸੱਜਆਂ ਜਵਚ 3,6,ਅਤ 9 ਸਪਤ 
ਫਾਅਦ ਛੱਟ ਨਾਰ ਾਉਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਝਨੇ ਦੀ ਪਰ ਜਵਚ ਜਜੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣ ਤ 25 ਜਕਰ  ਜਜੰਕ ਰਪਟ 

ਸਟਾਸਾਈਡਟ (21%) ਜਾਂ 6.5 ਜਰੰਕ ਜਜੰਕ ਰਪਟ ਭਨ ਸਾਈਡਟ (33%) ਨੰੂ ਏਨੀ ਸੀ ੱੁਕੀ ਜਭੱਟੀ ਜਵਚ ਯਰਾ ਕ ਘਾਟ 

ਵਾਰ  ਥਾਂਵਾਂ ਜਵਚ ਜਖਰਾਯ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣ ਤ ਇੱਕ ਜਕਰ  ਪਯ ਰਪਟ ਨੰੂ 100 

ਜਰਟਯ ਾਣੀ ਜਵਚ ਜਭਰਾ ਕ ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਛੜਕਾਅ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਅਜਜਸ 2 ਤੋਂ 3 ਜਛੜਕਾਅ ਕਯਨ ਨਾਰ ਰਸ ਦੀ 
ਘਾਟ ੂਯੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ।  
 

ਝਨੇ ਦੀ ਜੱਧੀ ਜਫਜਾਈ ਰਈ ਰੱਕੀ ੀਡ ਡਜਯੱਰ ਤ ਟਢੀਆਂ ਰਟਾਂ ਵਾਰੀ ਝਨਾ ਫੀਜਣ ਵਾਰੀ ਡਜਯਰ ਦਾ ਇਤਭਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਜਜਰਹਾ ਾਜਸਫਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਜੰਘ ਨਗਯ ਜਵਚ ਕੁਝ ਜਕਾਨਾਂ ਕਰ ਅਜਜਸੀਆਂ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਉਰਫੱਧ ਸਨ 

। ਜਕਯ ਇਸ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਵ ਤਾਂ ਅਜਜਸੀ ਸਾਰਤ ਜਵਚ ਜੀਯ ਜਟੱਰ ਡਜਯੱਰ ਜਾਂ ਸੀ ੀਡਯ ਦ ਖਾਦ ਵਾਰ  ਫਕ 
ਦ ਜਤਰ ਦੀਆਂ ਜਝਯੀਆਂ ਫੰਦ ਕਯਕ ਫਕ ਦੀ ਜਗਯਾਯੀ ਨੰੂ ਦੱੁਗਣ ਦੰਜਦਆਂ ਵਾਰੀ ਗਯਾਯੀ ਨਾਰ ਫਦਰ ਕ ਅਤ ਖਾਦ 

ਵਾਰ  ਰੀਵਯ ਨੰੂ ਇ ਤਯਹਾਂ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਜਕ ਇੱਕ ਭੀਟਯ ਰੰਫਾਈ ਜਵਚ 16-20 ਦਾਣ ਜਡੱਗਣ।  
 

ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ੁਝਾਅ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਝਨੇ ਦੀ ਜੱਧੀ ਜਫਜਾਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ, ਇ ਰਈ ਸ਼ੁਯੂ ਜਵਚ 

ਇੱਕ ਭਸੀਨਾ ਜਜਆਦਾ ਜਧਆਨ ਦਣ ਦੀ ਰੜ ਸ। 

-- 

I/23757/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

2467 ਜਵਚੋਂ 2277 ਨਭੂਨੇ ਆਏ ਨੈਗਜਟਵ, ਡੀੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਐ ਏ ਐ ਨਗਯ, 11 ਭਈ: 

ਸੁਣ ਤੱਕ ਕੱੁਰ 2467 ਨਭੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ 2277 ਨੈਗਜਟਵ ਾਏ ਗਏ ਸਨ। 85 ਨਭੂਜਨਆਂ ਦ 
ਨਤੀਜ ਦੀ ਅਜ ਉਡੀਕ ਸ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 



ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥਤੀ ਦ ਫੰਧ ਜਵੱਚ ਉਸਨਾਂ ਅੱਗ ਦੱਜਆ ਜਕ ਕੱੁਰ 2870 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 

ਪਰਤਾੂਯਵਕ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਨੰੂ ਭੁਕੰਭਰ ਕਯ ਜਰਆ ਸ, ਜਦੋਂ ਜਕ 1207 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਵਧੀ 
ਅਜ ਜਾਯੀ ਸ। 

ਸੁਣ ਤੱਕ, ਕਾਂ ਦੀ ਕੱੁਰ ੰਜਖਆ 105 ਸ। ਠੀਕ ਸਏ ਭਾਭਰ  54 ਸਨ ਜਦਜਕ 48 ਾਜਜਟਵ ਸਨ। 

 

-- 
I/23759/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ.ਨਗਯ 

ਜਵਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਰ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਬੁਗਤਾਨ ਮਗ ੰਥਾਗਤ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਜਵੱਚ ਯੱਜਖਆ ਜਾਵਗਾ-ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ  

ਦੂਯ ਯਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਰ ਮਾਤਯੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਘਯਰ ੂਕੁਆਯੰਟੀਨ ਜਵਚ ਯਜਸਣਗ  
ਐ ਏ ਐ ਨਗਯ, 11 ਭਈ: 

ਜਵਦਸ਼ਾਂ ਜਵੱਚ ਪ ੰਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਆਭਦ ਦੀ ਸੁ਼ਯੂਆਤ ਦ ਭੱਦਨ਼ਿਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਐ.ਏ.ਐ.ਨਗਯ ਨੇ 

ਦੱਜਆ ਜਕ ਜਵਦਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਰ ਾਯ ਮਾਤਯੀ ਜ ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਕਾਯਨ ਜਵਦਸ਼ਾਂ ਜਵੱਚ ਪ ਸਏ ਸਨ ਅਤ ਜਜਸਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਰ 
ਜਦਨਾਂ ਜਵੱਚ ਜ਼ਿਰਹ ਜਵੱਚ ਵਾ ਆਉਣ ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ ਸ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਬੁਗਤਾਨ ਮਗ ੰਥਾਗਤ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਸੂਰਤ ਜਵਚ ਯੱਜਖਆ 

ਜਾਵਗਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇਸ ਪਰਾ ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਦ ਗਰਜਸ ਭੰਤਯਾਰ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ ਅਤ ਦੱਜਆ ਜਕ ਵਾਯ 

ਸਣ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਸਯਕ ਮਾਤਯੀ ਨੰੂ ਇ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਫੰਧੀ ਜੁਭਵਾਯੀ ਰਣੀ ਵਗੀ।  
ਇ ਦ ਅਨੁਾਯ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਦ ਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸ ਅਤ ਜਵਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਰ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ 

ਆਣੀ ੰਦ ਦ ਸਟਰ ਜਵਚ ਠਜਸਯਨ ਰਈ ਜਵਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਗਾ ਜਜ ਨੰੂ ੰਥਾਗਤ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਸੂਰਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਯਟਜਰਟ 

ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ। 
ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ ਜਕ, ਜ਼ਿਰ ਜਵਚ ਜਵਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਰ ਭੁਾਪਯਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦ ਜਦਨਾਂ ਜਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ 
ਸ। 
ਦਸ਼ ਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਸੱਜਆਂ ਜਵਚ ਪ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭੁਸਾਰੀ ਦ ਰਕਾਂ ਦ ਵਾ ਜ਼ਿਰ ਜਵਚ ਆਉਣ ਰਈ ਕੀਤ ਗਏ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ 
ਜਦੰਦ ਸਏ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਅਜਜਸ ਾਯ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਆਭ ਕੇਂਦਯੀ ਥਾਨ 'ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਜਯਆ 

ਜਾਵਗਾ, ਜਜ ਦੀ ਛਾਣ ਾਭ ਫੈਂਕਟ, ਼ਿੀਯਕੁਯ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਘਯ ਵਾ ਬਜ ਜਦੱਤਾ 
ਜਾਵਗਾ, ਜਜਥ ਉਸ ਜਨਗਯਾਨੀ ਸਠ ਖਤ ਤਯ 'ਤ ਘਯ ਜਵਚ ਇਕਾਂਤਵਾ ਯਜਸਣਗ। ਉਸਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਉੱਚ ਜਖਭ ਵਾਰ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ  

ਯਕਾਯੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਸੂਰਤ ਜਵਚ ਯੱਜਖਆ ਜਾਵਗਾ। 
 

-- 

I/23777/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

ਇੱਕ ਜਦਨ ਜਵੱਚ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰ ਯਰ ਗੱਡੀ ਭੁਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯਵਾਨਾ ਸਈ 

1335 ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਮੂੀ ਦ ਗਯਖੁਯ ਬਜਜਆ ਜਗਆ 



ਭੇਂ ਦ ਾਫੰਦ ਸਣਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਫਣੀ  
6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵਾੀਆਂ ੁਯੱਜਖਅਤ ਉਸਨਾਂ ਦ ਗਰਜਸ ਯਾਜਾਂ ਨੰੂ ਬਜਜਆ  

ਐ ਏ ਐ ਨਗਯ, 11 ਭਈ: 

ਇਕ ਜਦਨ ਜਵਚ ਦੂਜੀ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਯਰਗੱਡੀ ਅੱਜ ਭੁਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ 1335 ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਮ ੂੀ ਦ ਗਯਖੁਯ 

ਵਾ ਬਜਣ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਈ ਜ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਫਣ ਗਈ ਜਕ ਯਰ ਗੱਡੀ ਆਣ ਭੇਂ 
ਸ਼ਾਭ 6 ਵਜ ਯਵਾਨਾ ਸਈ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਵੱਰੋਂ ਜਨਿੱਘੀ ਜਵਦਾਇਗੀ ਜਦੰਜਦਆਂ, ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ 8 ਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਜਰਜਾਇਆ ਜਗਆ ਜਜਥ 
ਜਸਰਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਕਰੀਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਜਪਯ ਵਾ ਬਜਣ ਰਈ ਫੱਾਂ ਜਵਚ ਵਾਯ ਕਯ ਕ ਯਰਵ 
ਟਸ਼ਨ ਸੰੁਚਾਇਆ ਜਗਆ।  
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਕਡ ਪੂਡ ਕਟ, ਾਣੀ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜਫਕੁਟ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਏ। ਰਵਾੀਆਂ ਨੇ 

ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਜਦਆਂ ਅਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਗਟ ਕਯਜਦਆਂ ਆਣ ਗਰਜਸ ਯਾਜ ਦੀ ੁਯੱਜਖਅਤ ਮਾਤਯਾ ਦੀ ਸੂਰਤ 

ਦਣ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਤਜਸ ਜਦਰੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ ਜਕ ਇਸ ੰਜਵੀਂ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਯਰਗੱਡੀ ਸ ਜ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਵਾ ਉਸਨਾਂ ਦ ਗਰਜਸ ਯਾਜ ਨੰੂ ਰ  
ਕ ਗਈ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ, 1288 ਰਵਾੀ ਜਸਰੀ ਯਰ ਗੱਡੀ ਯਾਸੀਂ ਸਯਦਈ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਏ, 1301 ਰਵਾੀ ਦੂਜੀ 
ਟਰਨ ਯਾਸੀਂ ਦੁਫਾਯਾ ਸਯਦਈ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਏ, ਤੀਯੀ ਯਰਗੱਡੀ 1192 ਰਵਾੀਆਂ ਨਾਰ ਉੱਤਯ ਰਦਸ਼ ਦ ੁਰਤਾਨੁਯ 

ਰਈ ਗਈ, ਚਥੀ ਯਰਗੱਡੀ ਅੱਜ ਵਯ ਝਾਯਖੰਡ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਈ, ਜਜ ਜਵਚ 1216 ਰਵਾੀ ਕਾਭ ਨ ਜਜ ਨਾਰ 

ਕੱੁਰ 6332 ਰਵਾੀ ਕਾਜਭਆਂ (ੰਜਵੀਂ ਯਰਗੱਡੀ ਭਤ ਜਜ ਜਵਚ 1335 ਰਵਾੀ ਕਾਭ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ) ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ 

ਨੇ ੁਯੱਜਖਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਗਰਜਸ ਯਾਜਾਂ ਨੰੂ ਵਾ ਬਜਜਆ। 

 

 

 

 

 

 
 


