
I/29269/2020 
 
 
 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 
 
 • *Mohali District Bureau of Employment and Entrepreneurship extends „matchmaking‟ service* 
 
• *Creates web-links for Employer Vacancy Collection and Labour Registration* 
 
 • *Jobs and career counseling for unemployed youth also being facilitated* 
 
 S. A. S. Nagar, May 31: 
 
 In an unique „matchmaking‟ between the employers and the job seekers, the District Bureau of 
Employment and Entrepreneurship (DBEE), Mohali is providing much needed succor to the 
unemployed. The DBEE has created web-link for Employer Vacancy Collection wherein the 
employers can register the number and nature of vacancies that they seek to fill. Similarly, a link for 
Labour Registration has been generated where the labourers rendered jobless due to outbreak of 
pandemic can enter their particulars and the kind of work that they want to undertake. By mapping 
vacancies with the database of labourers, an attempt is being made to restore normalcy in the lives 
of migrant labourers who chose to stay back and the industry, informed Girish Dayalan , Deputy 
Commissioner SAS Nagar. 
 
 The employers can fill up the Employer Vacancy Collection Form 
at https://forms.gle/NTMNTpN2NKiHuUhd8 while the Labour Registration Form can be filled up 
at https://forms.gle/CvM6ofsmMV91n6h18. The mail id for the same 
is dbeeludhelp@gmail.com while the Mobile Helpline number is 7740001682. As of now, 900 
unemployed labourers have registered while 400 vacancies for unskilled labourers from different 
sectors such as Agriculture, Industrial Institutions, the construction sector etc. have been listed, 
informed Dayalan. 
 
“With increased awareness about the „matchmaking‟ service we expect the inventory of jobs to go 
up”, he added. The Dera Bassi Association and Mohali Association of Entrepreneurs have registered 
with us and we are looking forward for other business and industrial associations to follow the suit. 
Besides, the District Bureau of Employment and Entrepreneurship is also making efforts to ensure 
job avenues for the educated youth jobless /rendered jobless. As of now, 952 vacancies in different 
companies in various sectors have been sought to be filled‟ while 700 candidates have registered 
themselves on Employment Generation and Training Department‟s portal www.pgrkam.com, during 
the past 4 days. It is also significant to mention that the DBEE is also providing online counseling as 
per the requirements of the present day to the youth to prepare them for jobs. In just four days 533 
youth availed online counseling while group guidance has also been provided through 10 zoom 
meetings. ------------- 
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144 passengers land at Chandigarh International Airport from Kiev in Ukraine via Delhi  

 

 

 

34 from Punjab, 5 from Mohali  

 

 

 

Mohali passengers under institutional/hotel quarantine  

 

 

 

S. A. S. Nagar, May 31: 

 

 

 

The second international flight, after the lockdown came into effect, to Chandigarh from Kiev 

(Ukraine) via Delhi on 31.05.2020 landed at the Chandigarh International Airport Limited 

(CHIAL) early morning at 03:12 AM with 144 passengers from various states. This was 

disclosed here today by the Deputy Commissioner Girish Dayalan.  

 

 

 

He further added that flight included 2 passengers from Chandigarh, 54 from Himachal Pradesh, 

53 from Haryana, 34 from Punjab which included 5 from Mohali and 1 from Rajasthan. 

 

 

 

As per the Health Department protocol, all the passengers belonging to Mohali District arriving 

through International flight have been put in the institutional/hotel quarantine while those 

coming via domestic flights, have been put under home quarantine for 14 days. Those passengers 

who belong to other States and Other Districts were sent to their respective places where they 

would undergo similar quarantine. 
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Ration distribution under PMGKY in district touches 87000 mark 

 

S.A.S. Nagar, May 31: 



 

The ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna’ (PMGKY) is going on at rapid pace in the district. 

Today with the distribution of 15 Kg of wheat per member for 3 months and 3 Kg of Dal per 

family as 3 months lump-sum, free of cost under the National Food Security Act, 2013, to the 

7000 people, the figure of 87000 has been reached. This was stated by the Deputy Commissioner 

Mr. Girish Dayalan here today. 

 

Divulging more, he said that the distribution work is likely to result in 100 percent coverage of 

beneficiaries mark in a few days time. It is also noteworthy that the scheme has two parts namely 

Antyodya Anna Yojna (AAY) and the Priority Households (PHH). The beneficiaries under AAY 

number 2032 and those under PHH are 105564. 

 

The distribution work was today in undertaken village Bhukhri Lalru in Derabassi Block, 

Dashmesh Nagar Kharar, Jhungian Kharar, Goslan, Majri, Sialba, Fatehpur, Manakpur and 

Khera in Kharar Block and Balongi, Phase - 11, 4, 6, Village Mohali, Bhagomajra, Dhelpur and 

Jhanjeri in Mohali Block. 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਯੁ਼ਿਗਾਯ ਅਤ ਉੱਦਭ ਜਫਊਯ, ਭਸਾਰੀ ਨੇ 'ਭਚਭਜਕੰਗ' ਵਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਯੂ  

ਂਰਾਇਯ ਵੈੱਕਨੀ ਕਰਕਸ਼ਨ ਅਤ ਰਫਯ ਯਜਜਟ੍ਰਸ਼ਨ ਰਈ ਵਫ ਜਰੰਕ ਕੀਤਾ ਜਤਆਯ  

ਫਯੁ਼ਿਗਾਯ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਰਈ ਨ ਕਯੀ ਅਤ ਕਯੀਅਯ ਫੰਧੀ ਰਾਸ ਦੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਸੂਰਤ  

   ਨਗਯ, 31 ਭਈ: 

ਜਿਟ੍ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਯੁ਼ਿਗਾਯਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤ ਨ ਕਯੀ ਰਿੱ ਬਣ ਵਾਜਰਆਂ ਦ ਜਵਚਕਾਯ ਇਿੱਕ ਜਵਰਿੱ ਖਣ ਜਕਭ ਦੀ 
‘ਭਚ ਭਜਕੰਗ’ ਬਾਵ ਤਾਰਭਰ ਫਣਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਯੁ਼ਿਗਾਯ ਅਤ ਉੱਦਭ ਜਫਊਯ (ਿੀਫੀਈਈ), ਭੁਸਾਰੀ ਫਯੁ਼ਿਗਾਯਾਂ ਨੰੂ 

ਰੜੀਂਦੀ ਸਾਇਤਾ ਦ ਜਯਸਾ ਸ। ਿੀਫੀਈਈ ਨੇ ਂਰਾਇਯ ਵੈੱਕਨੀ ਕਰਕਸ਼ਨ ਰਈ ਵਫ ਜਰੰਕ ਫਣਾਇਆ ਸ ਜਜ 

ਜਵਚ ਭਾਰਕ ਖਾਰੀ ਅਾਭੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਅਤ ਜਕਭ ਨੰੂ ਯਜਜਟ੍ਯ ਕਯ ਕਦ ਸਨ, ਜਜ ਨੰੂ ਉਸ ਬਯਨਾ ਚਾਸੰੁਦ 
ਸਨ। ਇ ਤਯਹਾਂ, ਰਫਯ ਯਜਜਟ੍ਰਸ਼ਨ ਰਈ ਇਿੱਕ ਜਰੰਕ ਜਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ, ਜਜਥ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਪਰਣ ਕਾਯਨ 

ਫਯੁ਼ਿਗਾਯ ਸ ਭਜਦੂਯ, ਆਣ ਵਯਵ ਅਤ ਜਜ ਜਕਭ ਦਾ ਕੰਭ ਉਸ ਕਯਨਾ ਚਾਸੰੁਦ ਸਨ, ਫਾਯ ਵਯਵ ਬਯ ਕਦ 
ਸਨ। ਉਸਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭਜਦੂਯਾਂ ਦ ਿਟ੍ਾਫ ਨਾਰ ਖਾਰੀ ਅਾਭੀਆਂ ਦੀ ਭਜੰਗ ਕਯਕ, ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਦ ਜੀਵਨ 

ਅਤ ਉਦਮਗਾਂ ਜਵਚ ਧਾਯਣਤਾ ਫਸਾਰ ਕਯਨ ਦੀ ਕਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਜਜਸਨਾਂ ਨੇ ਇਥ ਯਜਸਣਾ ਚੁਜਣਆ। 

ਭਾਰਕ https://forms.gle/NTMNTpN2NKiHuUhd8 'ਤ ਂਰਾਇਯ ਵੈੱਕਨੀ ਕਰਕਸ਼ਨ ਪਾਯਭ ਨੰੂ ਬਯ ਕਦ 
ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਕ ਰਫਯ ਯਜਜਟ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਯਭ https://forms.gle/CvM6ofsmMV91n6h18' ‘ਤ ਬਜਯਆ ਜਾ ਕਦਾ 
ਸ। ਇਦ ਰਈ ਈਭਰ ਆਈਿੀ dbeeludhelp@gmail.com ਸ ਜਦੋਂ ਜਕ ਭਫਾਈਰ ਸਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 

https://forms.gle/NTMNTpN2NKiHuUhd8
https://forms.gle/CvM6ofsmMV91n6h18
mailto:dbeeludhelp@gmail.com


7740001682 ਸ। ਰੀ ਜਗਜਯਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਸੁਣ ਤਿੱਕ, 900 ਫਯੁ਼ਿਗਾਯ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਨੇ ਯਜਜਟ੍ਯਿ ਕੀਤਾ 
ਸ ਜਦੋਂ ਜਕ ਖਤੀਫਾੜੀ, ਉਦਮਜਗਕ ੰਥਾਵਾਂ, ਜਨਯਭਾਣ ਖਤਯ ਆਜਦ ਦ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਖਤਯਾਂ ਤੋਂ ਅਕੁਸ਼ਰ ਭਜਦੂਯਾਂ ਰਈ 

400 ਅਾਭੀਆਂ ਖਾਰੀ ਸਨ।  
ਉਸਨਾਂ ਜਕਸਾ, "'ਭਚਭਜਕੰਗ' ਵਾ ਫਾਯ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਸਣ ਦ ਨਾਰ ਅੀਂ ਉਭੀਦ ਕਯਦ ਸਾਂ ਜਕ ਨ ਕਯੀਆਂ 

ਜਵਚ ਵਾਧਾ ਸਵਗਾ।" ਿਯਾਫੀ ੀਸ਼ਨ ਅਤ ਭੁਸਾਰੀ ੀਸ਼ਨ ਆਪ ਟਂ੍ਯਰਨਉਯਜ ਨੇ ਾਿ ਨਾਰ 

ਯਜਜਟ੍ਯਿ ਕੀਤਾ ਸ ਅਤ ਅੀਂ ਸਯ ਕਾਯਫਾਯੀ ਅਤ ਉਦਮਜਗਕ ੀਸ਼ਨਾਂ ਦ ਇ ਜਵਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਭੀਦ ਕਯ 

ਯਸ ਸਾਂ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਯੁ਼ਿਗਾਯ ਅਤ ਉੱਦਭ ਜਫਊਯ ਵੀ ੜਹ-ਜਰਖ ਫਯੁ਼ਿਗਾਯ ਨ ਜਵਾਨਾਂ / ਫਯੁ਼ਿਗਾਯਾਂ ਰਈ 

ਨ ਕਯੀਆਂ ਦ ਭਕ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਮਤਨ ਕਯ ਜਯਸਾ ਸ। ਸੁਣ ਤਿੱਕ, ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਟ੍ਯਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਕੰਨੀਆਂ 

ਜਵਿੱ ਚ 952 ਅਾਭੀਆਂ ਬਯਨ ਦੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਜਦੋਂਜਕ ਜਛਰ  4 ਜਦਨਾਂ ਦਯਾਨ 700 ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੇ ਯ਼ਿਗਾਯ 

ਉਤਤੀ ਅਤ ਜਖਰਾਈ ਜਵਬਾਗ ਦ ਯਟ੍ਰ www.pgrkam.com ‘ਤ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਯਜਜਟ੍ਯ ਕੀਤਾ ਸ। ਇਸ 

ਦਿੱ ਣਾ ਵੀ ਭਸਿੱਤਵੂਯਨ ਸ ਜਕ ਿੀਫੀਈਈ ਅਿੱਜ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਅਨੁਾਯ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨ ਕਯੀਆਂ ਰਈ ਜਤਆਯ ਕਯਨ 

ਰਈ ਆਨਰਾਈਨ ਕਾਉਂਜਰੰਗ ਵੀ ਰਦਾਨ ਕਯ ਜਯਸਾ ਸ। ਜਯਪ ਚਾਯ ਜਦਨਾਂ ਜਵਚ 533 ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਨਰਾਈਨ 

ਕਾਉਂਜਰੰਗ ਦਾ ਰਾਬ ਜਰਆ ਜਦੋਂ ਜਕ 10 ਼ਿੂਭ ਭੀਜਟੰ੍ਗਾਂ ਦੁਆਯਾ ਗਯੁਿੱ  ਗਾਇਿੈਂ ਵੀ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
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144 ਮਾਤਯੀ ਮੂਕਰਨ ਦ ਜਕਮਵ ਸ਼ਜਸਯ ਤੋਂ ਜਦਿੱ ਰੀ ਸੰੁਦ ਸ ਚੰਿੀਗੜਹ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟ੍ਯੀ ਸਵਾਈ ਅਿੱਿ ‘ਤ ਸੰੁਚ 
ੰਜਾਫ ਤੋਂ 34, ਭੁਸਾਰੀ ਤੋਂ 5 ਮਾਤਯੀ 
ਭੁਸਾਰੀ ਦ ਮਾਤਯੀ ੰਥਾਗਤ / ਸਟ੍ਰ ਕੁਆਯੰਟ੍ੀਨ ਅਧੀਨ  

   ਨਗਯ, 31 ਭਈ: 

ਰ ਕਿਾਊਨ ਰਾਗੂ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਮੂਕਰਨ ਦ ਜਕਮਵ ਸ਼ਜਸਯ  ਤੋਂ ਜਦਿੱ ਰੀ ਸੰੁਦੀ ਸਈ ਦੂਜੀ ਕਭਾਂਤਯੀ ਉਿਾਣ 31.05.2020 

ਨੰੂ ਵਯ 03:12 ਵਜ ਚੰਿੀਗੜਹ ਇੰਟ੍ਯਨੈਸ਼ਨਰ ਅਯਯਟ੍ ਜਰਭਜਟ੍ਿ (ੀਆਈਰ) ਸੰੁਚੀ, ਜਜ ਜਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ 

ਯਾਜਾਂ ਦ 144 ਮਾਤਯੀ ਨ। ਇਸ ਰਗਟ੍ਾਵਾ ਅਿੱਜ ਇਥ ਜਿਟ੍ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇ ਉਿਾਣ ਜਵਚ ਚੰਿੀਗੜਹ ਤੋਂ 2 ਮਾਤਯੀ, ਜਸਭਾਚਰ ਰਦਸ਼ ਦ 54, ਸਜਯਆਣਾ ਤੋਂ 53, ਭਸਾਰੀ 
ਦ 5 ਭਤ ੰਜਾਫ ਦ 34 ਮਾਤਯੀ ਅਤ ਯਾਜਥਾਨ ਤੋਂ 1 ਮਾਤਯੀ ਸ਼ਾਭਰ ਨ। 

ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਦ ਰਟ੍ਕਰ ਦ ਅਨੁਾਯ, ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟ੍ਯੀ ਉਿਾਣ ਯਾਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਰ  ਭਸਾਰੀ ਜ਼ਿਰ  ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਾਯ 
ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ੰਥਾਗਤ / ਸਟ੍ਰ ਦ ਕੁਆਯੰਟ੍ੀਨ ਜਵਿੱ ਚ ਯਿੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਸ, ਜਦੋਂਜਕ ਘਯਰ ੂਉਿਾਣਾਂ ਯਾਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਰ  
ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ 14 ਜਦਨਾਂ ਰਈ ਘਯ ਜਵਚ ਕੁਆਯੰਟ੍ੀਨ ਜਵਚ ਯਿੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਸ। ਉਸ ਮਾਤਯੀ ਜ ਦੂਜ ਯਾਜਾਂ ਅਤ ਸਯ 

ਜ਼ਿਜਰਹਆਂ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਆਣ ਥਾਨਾਂ 'ਤ ਬਜਜਆ ਜਗਆ, ਜਜਥ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਅਜਜਸ ਸੀ 
ਕੁਆਯੰਟ੍ੀਨ ਅਧੀਨ ਯਿੱ ਜਖਆ ਜਾਵਗਾ। 

http://www.pgrkam.com/
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ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵਿੱ ਚ ੀ.ਭ.ਜੀ.ਕ.ਵਾਈ. ਅਧੀਨ ਯਾਸ਼ਨ ਵੰਿ ਨੇ 87000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਜਸਆ 

..ੈੱ. ਨਗਯ, 31 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵਿੱ ਚ ‘ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜਰਆਣ ਮਜਨਾ’ (ੀ.ੈੱਭ.ਜੀ.ਕ.ਵਾਈ) ਤ਼ਿੀ ਨਾਰ ਚਿੱਰ ਯਸੀ ਸ। ਅਿੱਜ ਯਾਸ਼ਟ੍ਯੀ 
ਖੁਯਾਕ ੁਯਿੱ ਜਖਆ ਕਟ੍, 2013 ਅਧੀਨ 7000 ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਭੁਪਤ 15 ਜਕਿੱਰ  ਕਣਕ ਰਤੀ ਭੈਂਫਯ 3 ਭਸੀਜਨਆਂ ਰਈ ਅਤ 3 

ਭਸੀਨੇ ਰਈ 3 ਜਕਿੱਰ  ਦਾਰ ਦੀ ਰਤੀ ਜਯਵਾਯ (ਇਕਭੁਸ਼ਤ) ਵੰਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਜ ਨਾਰ ਯਾਸ਼ਨ ਵੰਿ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 87000 

‘ਤ ਸੰੁਚ ਜਗਆ ਸ। ਇਸ ਰਗਟ੍ਾਵਾ ਅਿੱਜ ਇਥ ਜਿਟ੍ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਸਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਵੰਿ ਦ ਕੰਭ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਜਦਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਅੰਦਯ 100 ਪੀਦੀ 
ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕਵਯ ਕਯਨ ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ ਸ। ਇਸ ਵੀ ਜਧਆਨ ਦਣ ਮਗ ਸ ਜਕ ਇ ਮਜਨਾ ਦ ਦ ਜਸਿੱ  ਸਨ- 

ਅੰਤਜਦਆ ਅੰਨਾ ਮਜਨਾ () ਅਤ ਰਾਆਜਯਟ੍ੀ ਸਾਊਸਰਿ (ੀਚਚ)। ..ਈ. ਅਧੀਨ 2032 ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ 

ਸਨ ਅਤ ੀ.ੈੱਚ.ੈੱਚ. ਅਧੀਨ 105564 ਸਨ। 

ਅਿੱਜ ਿਯਾਫੀ ਫਰਾਕ ਜਵਚ ਜੰਿ ਬੁਖੜੀ ਰਾਰੜੂ, ਦਸ਼ਭਸ਼ ਨਗਯ ਖਯੜ, ਝੁੰਗੀਆਂ ਖਯੜ, ਗਰਾਂ, ਭਾਜਯੀ, 
ਜਆਰਫਾ, ਪਜਤਸੁਯ, ਫਰਾਕ ਖਯੜ ਜਵਚ ਭਾਣਕੁਯ ਅਤ ਖਜਸਯਾ ਅਤ ਫਰੌਂ ਗੀ, ਪ਼ਿ - 11, 4, 6, ਜੰਿ ਭੁਸਾਰੀ, 
ਬਾਗਭਾਜਯਾ, ਭੁਸਾਰੀ ਫਰਾਕ ਜਵਿੱ ਚ ਢਰੁਯ ਅਤ ਝੰਜੜੀ ਜਵਖ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਿ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
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