
I/24331/2020 

 

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

 

Seventh Special train leaves Mohali Railway Station for Bettiah in West Champaran District of 

Bihar  

 

Carries 1304 migrants back home  

 

S. A. S. Nagar, May 13: 

 

The Seventh Special train today left the Mohali Railway Station carrying the 1304 migrant 

workers back to the Bettiah Station in West Champaran District of Bihar. 

 

Out of these, 764 were based in Mohali while the rest 540 were from Derabassi.  

 

In what has become the hallmark of the District Administration, the train left the railway station 

exactly at the scheduled time of 1 pm.  

 

The migrants were taken to the railway station from the 4 collection centres where they were first 

thoroughly screened and then boarded the buses, which were thoroughly sanitized, 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 cheering and clapping loudly. 

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

 

• Horticulture Department covers an extra mile to assist farmers 

 

• Facilitates direct ‘farmer to consumer’ sale of vegetables 

 

S. A. S. Nagar, May 13: 

 

Overwhelmed by uncertainty in the sale of produce during the lockdown, many small farmers 

sold their vegetables to the wholesalers at reduced rates, cutting short the profit margin and at 

times at a price barely enough to cover the cost of the produce. Taking strict note of the same, in 

accordance with the directions of the Punjab Horticulture Department, the district Horticulture 

officers came forward for their hand-holding. 

 



To begin with, the Horticulture Development Officer of block Kharar facilitated direct ‘farmer to 

consumer’ sale of vegetables. The various vegetables grown by the small farmers were made 

available for sale on reasonable rates in various societies of Kharar. The rationale behind the 

exercise was to make sure that some profit accrues to the small farmers. The farmers of block 

Kharar namely Navdeep Singh from village Badali, Kulwant Singh Shakrullanpur, Sukhwinder 

Kaur R/o Kharar expressed happiness at the step undertaken by the Horticulture Department to 

benefit small farmers. 

 
-- 

I/24422/2020 
 

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

Chairman Punjab Youth Development Board Sukhwinder Singh 
Bindra hands over 50 PPE Kits for corona warriors 

S.A.S. Nagar, May 13: 

The Chairman, Punjab Youth Development Board Mr. Sukhwinder Singh Bindra today donated 50 

Personal Protection Equipments (PPE) to the Guardians Of Governance (GoG) for the corona 

warriors who are putting their lives at risk and serving the cause of humanity in the wake of corona 

virus crisis. 

The Chairman on the occasion said that since the corona warriors are working in the frontline in the 

war against corona virus, it is the responsibility of the state to protect their health. He also divulged 

that the Punjab Youth Development Board is committed to the welfare of the youth of the state who 

are in the forefront of spreading awareness against the corona virus. He further said that the board 

would donate more than 2000 PPE Kits all over the state very soon. 

 

-- 

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

 

2 more patients recover, discharged from PGI  

 

Residents of Nayagaon  

 

Wife, Daughter of PGI employee who earlier tested negative  

 

S. A. S. Nagar, May 13: 



 

The district today saw two more patients recovering from corona virus and being discharged 

from the PGI.  

 

Disclosing this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that those 

discharged today are a 26 year old Female and her daughter aged 45 days who are both residents 

of Nayagaon. It is also worth mentioning that the husband of the woman is an employee of the 

PGI and had earlier tested negative. 

 

As of now, the total number of positive cases is 105, active cases being 45 and 57 have 

recovered. 

 

 
-- 

I/24331/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

ੱਤਵੀਂ ਸ਼ਰ ਯਰ ਗੱਡੀ ਜਫਸਾਯ ਦ ੱਛਭੀ ਚੰਾਯਣ ਜ਼ਿਰ  ਦ ਫਜਤਆ ਰਈ ਭੁਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਈ ਯਵਾਨਾ  
1304 ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾ ਘਯ ਬਜਜਆ 

ਐ ਏ ਐ ਨਗਯ, 13 ਭਈ: 

ੱਤਵੀਂ ਸ਼ਰ ਯਰਗੱਡੀ ਅੱਜ ਭਸਾਰੀ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ 1304 ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਰ  ਕ ਜਫਸਾਯ ਦ ੱਛਭੀ ਚੰਾਯਣ 

ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਫਜਤਆ ਟਸ਼ਨ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਸਈ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ 764 ਭੁਸਾਰੀ ਤੋਂ ਨ ਜਦਜਕ ਫਾਕੀ 540 ਡਯਾਫੀ ਤੋਂ ਨ। 

ਯਰਗੱਡੀ ਨੰੂ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਜਸਯ 1 ਵਜ ਦ ਜਨਸ਼ਚਤ ਭੇਂ ਤ ਯਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਜ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦੀ 
ਜਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਫਣ ਗਈ। 

ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ 4 ੰਗਰਜਸ ਕੇਂਦਯਾਂ ਤੋਂ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ 'ਤ ਜਰਜਾਇਆ ਜਗਆ ਜਜਥ ਜਸਰਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਅਤ ਜਪਯ ਵਾ ਘਯ ਯਤਣ ਰਈ ਫੱਾਂ ਜਵਚ ਚੜ੍ਹਾਕ ਕ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ 'ਤ ਸੰੁਚਾਇਆ ਜਗਆ। ਇਸਨਾਂ ਫੱਾਂ 
ਨੰੂ  ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ੀ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਰਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਕਡ ਪੂਡ ਕਟ, ਾਣੀ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜਫਕੁਟ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਏ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਚੀ 
ਉਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਸਯ ਕਯਕ ਅਤ ਤਾੜ੍ੀਆਂ ਨਾਰ ਆਣ ਗਰਜਸ ਯਾਜ ਦੀ ੁਯੱਜਖਅਤ ਮਾਤਯਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਰਸ਼ਾਨ ਦਾ ਤਜਸ ਜਦਰੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

 
-- 

I/24403/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

 ਫਾਗਫਾਨੀ ਜਵਬਾਗ ਜਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਰਈ ਅੱਗ ਆਇਆ 



ਫ਼ਿੀਆਂ ਦੀ ਜਵਕਯੀ ਰਈ 'ਜਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਬਗਤਾ' ਦੀ ਜੱਧੀ ਸੂਰਤ  

ਐ ਏ ਐ ਨਗਯ, 13 ਭਈ: 

ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਦਯਾਨ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜਵਕਯੀ ਜਵਚ ਅਚਾਨਕ ਅਜਨਸ਼ਜਚਤਤਾ ਨੰੂ ਵਖਜਦਆਂ, ਫਸੁਤ ਾਯ ਛਟ ਜਕਾਨਾਂ ਨੇ 

ਆਣੀਆਂ ਫ਼ਿੀਆਂ ਥਕ ਜਵਕਯਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਯਟਾਂ ਤ ਵਚੀਆਂ, ਭੁਨਾਫ ਨੰੂ ਘਟਾ ਜਦੱਤਾ ਅਤ ਕਈ ਵਾਯ ਕੀਭਤਾਂ ਫਸੁਤ 

ਘੱਟ ਕੀਭਤ 'ਤ ਵਚਣ ਨਾਰ ਰਾਗਤ ਵੀ ੂਯੀ ਨਸੀਂ ਸੰੁਦੀ। ਇ ਦਾ ਖਤ ਨ ਜਟ ਰੈਂਜਦਆਂ, ੰਜਾਫ ਫਾਗਫਾਨੀ ਜਵਬਾਗ 

ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਫਾਗਫਾਨੀ ਅਜਧਕਾਯੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜਸੱਤਾਂ ਰਈ ਅੱਗ ਆਏ। 

ਇ ਦ ਨਾਰ, ਫਰਾਕ ਖਯੜ੍ ਦ ਫਾਗਫਾਨੀ ਜਵਕਾ ਅਪਯ ਨੇ ਫ਼ਿੀਆਂ ਦੀ ਜੱਧੀ ‘ਜਕਾਨੀ ਤੋਂ ਖਤਕਾਯਾਂ’ ਦੀ 
ਜਵਕਯੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਦੱਤੀ। ਛਟ ਜਕਾਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿੀਆਂ ਖਯੜ੍ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ੁਾਇਟੀਆਂ ਜਵੱਚ ਵਾਜਫ ਯਟਾਂ 'ਤ ਵਚਣ ਰਈ ਉਰਫਧ ਕਯਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇ ਅਜਬਆ ਦ ਜੱਛ ਤਯਕ 

ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਸ ਜਕ ਛਟ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਭੁਨਾਪਾ ਸਵ। ਫਰਾਕ ਖਯੜ੍ ਦ ਜਕਾਨਾਂ ਜੰਡ ਫਡਾਰੀ ਤੋਂ ਨਵਦੀ 

ਜੰਘ, ਕੁਰਵੰਤ ਜੰਘ ਸ਼ਕਯੂਰਾਂੁਯ, ੁਖਜਵੰਦਯ ਕਯ ਵਾੀ ਖਯੜ੍ ਨੇ ਫਾਗਫਾਨੀ ਜਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਛਟ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰਾਬ 

ਸੰੁਚਾਉਣ ਰਈ ਚੱੁਕ ਗਏ ਕਦਭਾਂ ‘ਤ ਖੁਸ਼ੀ ਼ਿਾਸਯ ਕੀਤੀ। 

 

 

-- 

I/24422/2020 
 
 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

ਚਅਯਭਨ ੰਜਾਫ ਮੁਵਕ ਜਵਕਾ ਫਯਡ ੁਖਜਵੰਦਯ ਜੰਘ ਜਫੰਦਯਾ ਨੇ ਕਯਨਾ ਮਜਧਆਂ ਰਈ 50 ੀੀਈ ਜਕੱਟਾਂ ੌਂੀਆਂ 

ਐ.ਏ.ਐੱ. ਨਗਯ, 13 ਭਈ: 

ੰਜਾਫ ਮੁਵਕ ਜਵਕਾ ਫਯਡ ਦ ਚਅਯਭਨ ਰੀ ੁਖਜਵੰਦਯ ਜੰਘ ਜਫੰਦਯਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗਾਯਡੀਅਨ਼ਿ ਆਫ ਗਵਯਨੈਂ  (ਜੀ..ਜੀ.) ਨੰੂ ਕਯਨਾ 
ਮਜਧਆ ਰਈ 50 ਜਵਅਕਤੀਗਤ ੁਯੱਜਖਆ ਉਕਯਣਾਂ (ੀ.ੀ.ਈ.) ਜਕੱਟਾਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਜ ਆਣੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਜਖਭ ਜਵਚ ਾ ਯਸ ਸਨ ਅਤ 
ਕਯਨਾਵਾਇਯ ਦਾ ੰਕਟ ਜਵਚ ਭਨੱੁਖਤਾ ਦ ਭਕਦ ਰਈ ਵਾ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। 
ਇ ਭਕ ਚਅਯਭਨ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਕਉਂਜਕ ਕਯਨਾ ਮਧ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਵਯੱੁਧ ਰੜ੍ਾਈ ਜਵਚ ਪਯੰਟ ਰਾਈਨ ਜਵਚ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸ ਸਨ, 

ਇ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਸਤ ਦੀ ਯਾਖੀ ਕਯਨਾ ਯਾਜ ਦੀ ਜ਼ੰਿਭਵਾਯੀ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ੰਜਾਫ ਮੂਵਕ ਜਵਕਾ ਫਯਡ ਯਾਜ ਦ 
ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈ ਰਈ ਵਚਨਫੱਧ ਸ ਜ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਵਯੱੁਧ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਪਰਾਉਣ ਜਵਚ ਭਸਯੀ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗ ਜਕਸਾ ਜਕ 

ਫਯਡ ਫਸੁਤ ਜਰਦੀ ਸੀ ੂਫ ਬਯ ਜਵੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ੀੀਈ ਜਕੱਟਾਂ ਦਾਨ ਕਯਗਾ। 
-- 

I/24466/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

2 ਸਯ ਭਯੀ਼ਿ ਸਏ ਠੀਕ, ੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਜਭਰੀ ਛੱੁਟੀ  
ਨਮਾਗਾਓਂ ਦ ਸਨ ਵਨੀਕ 



ਜਸਰਾਂ ਟਟ ਨੈਗਜਟਵ ਆਏ ੀਜੀਆਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਦੀ ਤਨੀ ਤ ਧੀ  
ਐ ਏ ਐ ਨਗਯ, 13 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵੱਚ ਅੱਜ ਦ ਸਯ ਭਯੀ਼ਿ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸਏ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਦ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਅੱਜ ਛੱੁਟੀ ਜਭਰਣ ਵਾਜਰਆਂ ਜਵਚ 26 

ਾਰ ਦੀ ਭਜਸਰਾ ਅਤ ਉਦੀ 45 ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸ, ਦਵੇਂ ਨਮਾਗਾਓਂ ਦ ਵਨੀਕ ਸਨ। ਇਸ ਵੀ ਵਯਣਨ ਮਗ ਸ 
ਜਕ ਭਜਸਰਾ ਦਾ ਤੀ ੀਜੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕਯਭਚਾਯੀ ਸ ਅਤ ਜਸਰਾਂ ਉਦਾ ਟਟ ਨੈਗਜਟਵ ਆਇਆ ੀ। 

ਸੁਣ ਤੱਕ, ਾਜਜਟਵ ਕਾਂ ਦੀ ਕੱੁਰ ਜਗਣਤੀ 105 ਸ, ਐਕਜਟਵ ਕ 45 ਅਤ ਠੀਕ ਸਏ ਭਾਭਰ  57 ਸਨ। 

 

 

-- 


