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MISSION FATEH  
 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
  
Health & Family Welfare Minister Balbir Singh Sidhu takes stock of construction of small bridge at 
village Gobingarh  
  
Long pending demand of people fulfilled, To cost Rs. 24 lakh  
  
S. A. S. Nagar, June 3: 
  
The Health and Family Welfare Minister, Punjab, Mr. Balbir Singh Sidhu today took stock of the 
construction of a small bridge at village Gobindgarh and instructed the concerned officials to speed 
up the work. 
  
On the occasion, the minister said that the residents of the area were facing harrowing times in 
commuting due to the huge potholes on the road. He also said that the students of Government 
Senior Secondary School and Primary School of the village also had to face enormous difficulties in 
reaching the school. During the monsoon, the situation used to take a turn for the worse. It was a 
long pending demand of the people of the area to have a small bridge constructed here.  
  
When the matter was brought to his notice, he immediately directed the officials to prepare a 
proposal and commence the construction work. He also said that the project would cost Rs. 24 lakh. 
He also added that the State Government led by the Chief Minister Captain Amarinder Singh is 
leaving no stone unturned in ensuring rapid development of the villages.  
  
Divulging more, he said that due to the timely steps taken by the Punjab Government, the dreaded 
disease has been contained to a large extent. The State has become a frontline one in terms of the 
recovery of COVID-19 patients at the rate of 91 percent. He appealed to the people to cover their 
face with mask, handkerchief or any piece of cloth when going out and maintain social distance. 
  
Among others present on the occasion included the Political Secretary to the minister and Chairman 
Market Committee Kharar Harkesh Chand Sharma Machhli Kalan, Sarpanch Village Gobindgarh 
Chaudhary Ram Ishwar, SDO of PWD Sunil Kumar, JE Vivek Kumar, Raj Kumar, Najar Puri, Balbir 
Singh, Balwinder Singh Panch, Ashok Puri, Chaudhary Bakhtaura Ram and Chaudhary Deep 
Chand.  
            
-- 
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District Public Relations Office SAS Nagar 
• *Five COVID-19 cases surface in SAS Nagar* 
• *Tally of active cases moves up to fifteen* 
SAS Nagar, June 3: 



After a gap of two days five new COVID-19 positive cases have surfaced in the district, 

informed Girish Dayalan Deputy Commissioner SAS Nagar. 
The new positive cases include one male aged 40 and one female aged 28 from Naggal Salempur 

in Banur.  The female is a pregnant lady who has been found positive during the prenatal check-

up. 
There are two positive cases in Baltana that of a fifty years old female and her twenty-one years 

old son. Another case that surfaced today is that of a class IV male employee working at health 

centre, Dhakoli.  
With the detection of new cases, the total cases in the district amount to 116 while the tally of 

active cases moves up to 15. 
Extensive sampling is on; as of now 6050 samples have been taken in the district. 
-- 

I/30645/2020 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 
  
MISSION FATEH  

  
80 Punjabis stranded abroad repatriated 

  
Air India flight from Dubai lands at CHIAL 
S. A. S. Nagar, June 3: 

  
Repatriating the stranded Indians abroad amid COVID-19 outbreak, an Air India flight AI 1916 

carrying 153 Indians from Dubai landed at Chandigarh International Airport Limited (CHIAL) at 

9:15pm on Tuesday. 

In much respite to the overwhelmed families, eighty Punjabis stuck abroad reached their 

homeland where they will undergo the mandated institutional quarantine period and thereafter go 

home. 

Among the other passengers that landed , thirteen belong to Haryana, thirty-seven to Himachal 

Pradesh, two are from Uttar Pradesh, two from Uttrakhand, four from J&K and Delhi each while 

as many as eleven are from Chandigarh. 
All have been sent to their districts under supervision of respective state government 

representatives where they will be quarantined as per government guidelines.  
-- 

I/30669/2020 

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

MISSION FATEH  
  
Wheat, Dal distribution under PMGKY to Smart Ration Card Holders touches 1 lakh mark, DC 

Girish Dayalan  
  

5740 MT Wheat & 297 MT Dal distributed in District till now 
  
S. A. S. Nagar, June 3: 



  

Due to the sincere efforts being made by the District Administration as well as the Food and 

Civil Supplies Department, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna (PMGKY) is  proving to be 

a great success in the District.  

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

and Dal distribution to the Smart Ration Card Holders in the district has touched 1 lakh mark 

today. He also divulged that till now, 5740 MT of Wheat and 297 MT of Dal has been distributed 

in the district.  

  
Today, the distribution work was undertaken in Phase - 6, Village Mataur, Village Basma and 

many other villages in Mohali and 3000 card holders were given the benefit. 
  

It is noteworthy that 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, is distributed under 

the scheme. 
  

-- 

MISSION FATEH 
  

  
I/30707/2020 

  

  

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

DBEE holds career counselling meeting  
  
640 youth provided career related guidance  

  

S. A. S. Nagar, June 3: 
  
In accordance with the directions of the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan to expand the 

reach of the District Bureau of Employment and Entrepreneurship (DBEE) to maximum number 

of youth in the district, a zoom meeting was held today in which the online counselling services 

were provided to the youth in keeping with their aptitude and skill.The meeting saw as many as 

70 youth participating. 

  
The participating youth were apprised that the DBEE provides services such as counselling with 

regard to job avenues in both Government and Private sector besides also assisting them in 

setting up their own ventures.  
  

Those who are in search of job can register at portal www.pgrkam.com. The DBEE forms 

various groups of the youth registered and provides them guidance with regard to career as per 

their interest.  

http://www.pgrkam.com/


  

Those who are interested in availing career counselling can register at the 

link https://forms.gle/32gzaxZtdee1bXPz6 while those want to start their own ventures can 

register at https://forms.gle/4nptaUeLfYdgPtkn6.  

  
Till now, 640 youth have been provided with career counselling and guidance. For more 

information, contact can be established at the number 7814259210. 
  
In today's meeting Mr. Deepankar Garg PCS, Deputy CEO, DBEE Mr. Manjesh Sharma and 

Career Counsellor Nabiha were present. 
  
-- 

I/30768/2020 
  
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 
  

MISSION FATEH  
  

District Red Cross Society lives up-to one of most significant goals of MISSION FATEH, 

Compassion towards poor  
  

Provides 'Chappals' to migrant labourers  
  

S. A. S. Nagar, June 3: 

  

In one of its kind noble gesture and Living up-to one of the most important objectives of 

MISSION FATEH, i.e. compassion and kindness towards the poor, and as per the directions of 

the Deputy Commissioner Girish Dayalan, the District Red Cross Society today undertook a 

great humanitarian gesture of distributing 'Chappals' to the 200 migrant labourers at the Sports 

Complex, Sector-78. A philanthropist Mr. Harish Bharti undertook this task through the District 

Red Cross Society.  
  
The Secretary of the Society Mr. Kamlesh Kumar Kaushal also interacted with the migrant 

labourers and enquired about their well being and assured them of every possible assistance. 
--  
 

I/30457/2020 

ਮਿਸ਼ਨ ਫਮਿਹ: 
ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 

ਮਿਹਿ ਿੰਿਰੀ ਬਲਬੀਰ ਮਿੰਘ ਮਿਿੱ ਧੂ ਵਲੋਂ ਗੋਮਬੰਦਗੜ• ਮਵਖੇ ਪੁਲੀ ਦੀ ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਕੰਿ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
       

https://forms.gle/32gzaxZtdee1bXPz6
https://forms.gle/4nptaUeLfYdgPtkn6


ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਿੰਗ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, 24 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਖ਼ਰਚਾ 
     

ਿੋਹਾਲੀ, 3 ਜੂਨ :  

  

ਮਿਹਿ ਅਿ ੇਪਮਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿੰਿਰੀ ਿ. ਬਲਬੀਰ ਮਿੰਘ ਮਿਿੱ ਧੂ ਨੇ ਿਥਾਨਕ ਮਪੰਡ ਗੋਮਬੰਦਗੜ• ਮਵਖੇ ਪੁਲੀ ਦੀ ਉਿਾਰੀ ਦੇ 

ਕੰਿ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮਲਆ ਅਿ ੇਿੌਕੇ 'ਿੇ ਿੌਜੂਦ ਿਬੰਧਿ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਨਰਿਾਣ ਦਾ ਕੰਿ ਛੇਿੀ ਿੋਂ ਛੇਿੀ ਿੁਕੰਿਲ ਕਰਨ 

ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਿਾਂ ਮਦਿੀਆਂ। ਇਿ ਿੌਕੇ ਗਿੱਲਬਾਿ ਕਰਮਦਆਂ ਿ. ਮਿਿੱ ਧੂ ਨੇ ਦਮਿਆ ਮਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਿ ੇਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੰੂ 

ਲੰਿੇ ਿਿੇਂ ਿੋਂ ਿੜਕ ਮਵਚ ਟੋਆ ਮਪਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਕਿੱਲਿ ਦਾ ਿਾਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਮਰਹਾ ਿੀ। 
ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦਮਿਆ ਮਕ ਮਪੰਡ ਦੇ ਿਰਕਾਰੀ ਿੀਨੀਅਰ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਿੇ ਪਰਾਇਿਰੀ ਿਕੂਲ ਦੇ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਕੂਲ 

ਆਉਣ-ਜਾਣ ਮਵਚ ਿੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਿੀ।  ਬਰਿਾਿ ਦੇ ਿੌਿਿ ਮਵਚ ਹਾਲਾਿ ਹੋਰ ਬਦਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਜਦ ਿੜਕ 

ਛਿੱ ਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਿੀ ਮਜਿ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਲਗਭਗ ਅਿੰਭਵ ਿੀ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਮਕਹਾ ਮਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 

ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਿਿੇਂ ਿੋਂ ਪੁਲੀ ਦੇ ਮਨਰਿਾਣ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਿਨ। ਜਦ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੇ ਮਧਆਨ ਮਵਚ ਇਹ ਿੰਗ ਮਲਆਂਦੀ ਗਈ 

ਿਾਂ ਉਨ•ਾਾਾ ਂਿਿਿੱ ਮਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਿਾ ਨੰੂ ਵੇਖਮਦਆਂ ਿੁਰੰਿ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਿਬੰਧ ਮਵਚ ਿਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਿ ੇ

ਮਨਰਿਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਖਆ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦਮਿਆ ਮਕ ਪੁਲੀ ਦੇ ਮਨਰਿਾਣ 'ਿੇ ਲਗਭਗ 23 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 
ਆਵੇਗਾ ਿੇ ਮਨਰਿਾਣ ਛੇਿੀ ਹੀ ਿੁਕੰਿਲ ਹੋਣ 'ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿ. ਮਿਿੱ ਧੂ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਕੈਪਟਨ 

ਅਿਮਰੰਦਰ ਮਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਿ ਿਰਕਾਰ ਮਵਕਾਿ ਕਾਰਜਾਂ ਮਵਚ ਕੋਈ ਕਿਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱਡ ਰਹੀ ਅਿ ੇ

ਮਪੰਡਾਂ ਦੇ ਮਵਕਾਿ ਵਲ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿੱਜ ੋਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

           'ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਿ' ਿਹਾਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਮਦਆਂ ਮਿਹਿ ਿੰਿਰੀ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਪੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਿੇਂ 
ਮਿਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਗਏ ਕਦਿਾਂ ਿਦਕਾ ਇਿ ਿਾਰੂ ਬੀਿਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਦ ਿਕ ਠਿੱ ਲ• ਪੈ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਮਕਹਾ ਮਕ  

ਉਨ•ਾਾਾਂ ਮਕਹਾ ਮਕ ਿੂਬਾ ਿਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਿੇ ਗਏ ਅਣਥਿੱਕ ਯਿਨਾਂ ਿਦਕਾ, ਕੋਮਵਡ -19 ਦੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਹਿਯਾਬ ਹੋਣ 

ਦੀ 91 ਫ਼ੀ ਿਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਿ ਮਵਰੁਧ ਜੰਗ ਮਵਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਿੋਹਰੀ ਿੂਬਾ ਬਣ ਮਗਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਾਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਿੀ ਮਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਨਕਲਣ ਿਿੇਂ ਅਪਣਾ ਿੰੂਹ ਿਾਿਕ, ਕਪੜੇ, ਚੁੰ ਨੀ, ਰੁਿਾਲ ਆਮਦ ਨਾਲ ਢਿੱਕ ਕੇ 

ਰਿੱਖਣ ਅਿੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਿੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖਣ। ਉਨ•ਾਾਾਂ ਮਕਹਾ ਮਕ ਿਾਮਰਆਂ ਦੇ ਿਮਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਿ ਬੀਿਾਰੀ ਨੰੂ ਛੇਿੀ 
ਹੀ ਖ਼ਿਿ ਕੀਿਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

      ਇਿ ਿੌਕੇ ਮਿਹਿ ਿੰਿਰੀ ਦੇ ਮਿਆਿੀ ਿਕਿੱਿਰ ਅਿ ੇਿਾਰਕੀਟ ਕਿੇਟੀ ਖਰੜ ਦੇ ਚੇਅਰਿੈਨ ਿਰੀ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਿਾ 
ਿਿੱਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਰਾਿ ਇਸ਼ਵਰ ਿਰਪੰਚ ਮਪੰਡ ਗੋਮਬੰਦਗੜ•, ਲੋਕ ਮਨਰਿਾਣ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਐਿਡੀਓ ਿੁਨੀਲ ਕੁਿਾਰ, 

ਮਵਵੇਕ ਕੁਿਾਰ ਜੇ.ਈ., ਰਾਜ ਕੁਿਾਰ, ਨਾਜਰ ਪੁਰੀ, ਬਲਬੀਰ ਮਿੰਘ, ਬਲਮਵੰਦਰ ਮਿੰਘ ਪੰਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਪੁਰੀ, ਚੌਧਰੀ 
ਬਖ਼ਿੌਰਾ ਰਾਿ, ਚੌਧਰੀ ਦੀਪ ਚੰਦ ਆਮਦ ਿੌਜੂਦ ਿਨ।   

-- 

I/30487/2020 



ਮਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਿੰਪਰਕ ਦਫਿਰ, ਐਿ.ਏ.ਐਿ.ਨਗਰ 

ਐਿ.ਏ.ਐਿ.ਨਗਰ ਮਵਿੱ ਚ ਕੋਮਵਡ -19 ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਿ ਆਏ ਿਾਹਿਣੇ  
ਐਕਮਟਵ ਿਾਿਮਲਆਂ ਦੀ ਮਗਣਿੀ 15 ਿਿੱਕ ਪਹੰੁਚੀ 
ਐਿ ਏ ਐਿ ਨਗਰ, 3 ਜੂਨ: 

ਮਜ਼ਲੇ ਮਵਚ ਦੋ ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਿਰਾਲ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਕੋਮਵਡ-19 ਪਾਜੇਮਟਵ ਿਾਿਲੇ ਿਾਹਿਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਿ.ਏ.ਐਿ.ਨਗਰ ਿਰੀ ਮਗਰੀਸ਼ ਮਦਆਲਨ ਨੇ ਮਦਿੱ ਿੀ। 
ਨਵੇਂ ਪਾਜੇਮਟਵ ਿਾਿਮਲਆ ਂਮਵਿੱ ਚ ਬਨੂੜ ਦੇ ਨਿੱ ਗਲ ਿਲੇਿਪੁਰ ਦਾ 40 ਿਾਲ ਮਵਅਕਿੀ ਅਿ ੇ28 ਿਾਲਾ ਇਿੱਕ ਿਮਹਲਾ 
ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਹਲਾ ਗਰਭਵਿੀ ਹੈ ਜੋ ਮਕ ਜਨਿ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਜੇਮਟਵ ਪਾਈ ਗਈ। 
ਦੋ ਪਾਜੇਮਟਵ ਿਾਿਲੇ ਬਲਟਾਣਾ ਿੋਂ ਹਨ ਮਜਹਨਾਂ ਮਵਚ ਇਕ ਪੰਜਾਹ ਿਾਲ ਦੀ ਿਮਹਲਾ ਅਿ ੇਉਿ ਦਾ 21 ਿਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁਿੱ ਿਰ 

ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਿਾਿਲਾ ਜੋ ਅਿੱਜ ਿਾਹਿਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਹਿ ਕੇਂਦਰ ਢਕੋਲੀ ਮਵਖੇ ਕੰਿ ਕਰ ਮਰਹਾ ਚੌਥ ੇਵਰਗ ਦਾ 
ਇਕ ਕਰਿਚਾਰੀ ਹੈ। 
ਨਵੇਂ ਕੇਿਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਲਹੇ  ਮਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ ਕੇਿ 116 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਕ ਐਕਮਟਵ ਿਾਿਮਲਆ ਂਦੀ ਮਗਣਿੀ 15 ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ। 
ਮਵਆਪਕ ਨਿੂਨਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਿੇ ਹੁਣ ਿਿੱਕ ਮਜ਼ਲੇ ਮਵਚ 6050 ਨਿੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 
 

 

      

 

 

 

-- 

 I/30645/2020 

ਮਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਿੰਪਰਕ ਦਫਿਰ, ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ 

ਮਿਸ਼ਨ ਫਿਮਹ 

ਮਵਦੇਸ਼ਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਫਿੇ 80 ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਿ ਆਪਣੇ ਵਿਨ ਪਰਿੇ  
  ਦੁਬਈ ਿੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਚੰਡੀਗੜਹ ਅੰਿਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅਿੱਡ ੇ‘ਿੇ ਪਹੰੁਚੀ 
ਐਿ ਏ ਐਿ ਨਗਰ, 3 ਜੂਨ: 

ਕੋਮਵਡ -19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਵਦੇਸ਼ਾਂ ਮਵਚ ਫਿੇ ਭਾਰਿੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾਪਿ ਮਲਆਉਣ ਲਈ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ 

ਏਆਈ 1916 ਦੁਬਈ ਿੋਂ 153 ਭਾਰਿੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿੰਗਲਵਾਰ ਰਾਿ 9: 15 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 

ਮਲਿਮਟਡ (ਿੀਆਈਐਲ) ‘ਿੇ ਪਹੰੁਚੀ। 



ਆਪਣੇ ਪਮਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੇਿਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਿਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 80 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਮਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਬੇਹਿੱ ਦ ਰਾਹਿ 

ਿਮਹਿੂਿ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵਿਨ ਵਾਪਿ ਪਰਿ ਆਏ ਮਜਥ ੇਮਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੌਰ ਉਿ ੇਿੰਿਥਾਗਿ 

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਮਵਚ ਰਮਹਣਗੇ ਅਿੇ ਇਿ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। 

ਮਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿੋਂ ਪਰਿੇ ਦੂਿਰੇ ਯਾਿਰੀਆਂ ਮਵਚੋਂ, ਹਮਰਆਣਾ ਦੇ 13, ਮਹਿਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ 37, ਉੱਿਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2, ਉਿਰਾਖੰਡ ਿੋਂ 
2, ਜੰਿੂ-ਕਸ਼ਿੀਰ ਅਿ ੇਮਦਿੱ ਲੀ ਿੋਂ 4-4 ਅਿ ੇਚੰਡੀਗੜਹ ਿੋਂ 11 ਯਾਿਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।  
ਿਾਮਰਆਂ ਨੰੂ ਿਬੰਧਿ ਰਾਜ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਿਾਇੰਮਦਆਂ ਦੀ ਮਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮਲਹਆ ਂਮਵਿੱ ਚ ਭੇਮਜਆ ਮਗਆ ਮਜਥੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਮਦਸ਼ਾ ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

-- 

I/30669/2020 

ਮਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਿੰਪਰਕ ਦਫਿਰ, ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ 

ਮਿਸ਼ਨ ਫਮਿਹ: 

ਪੀ.ਐਿ.ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ. ਿਮਹਿ ਿਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਅਿ ੇਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1 ਲਿੱ ਖ 'ਿੇ 

ਪਹੰੁਮਚਆ, ਡੀਿੀ ਮਗਰੀਸ਼ ਮਦਆਲਨ 

ਹੁਣ ਿਿੱਕ ਮਜ਼ਲਹੇ  ਮਵਚ 5740 ਿੀਮਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਿੇ 297 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਿੀ ਗਈ  

ਐਿ ਏ ਐਿ ਨਗਰ, 3 ਜੂਨ: 

ਮਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਅਿੇ ਮਿਵਲ ਿਪਲਾਈ ਮਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿੁਮਹਰਦ ਯਿਨਾਂ ਿਦਕਾ 
ਪਰਧਾਨ ਿੰਿਰੀ ਗਰੀਬ ਕਮਲਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਿ.ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ) ਮਜ਼ਲਹੇ  ਮਵਚ ਿਫਲ ਿਾਬਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਿ ਿਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੰਮਦਆਂ ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਿਰੀ ਮਗਰੀਸ਼ ਮਦਆਲਨ ਨੇ ਦਿੱ ਮਿਆ ਮਕ ਮਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਿਿਾਰਟ ਰੈਸ਼ਨ 

ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਅਿ ੇਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਅਿੱਜ 1 ਲਿੱ ਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੰੂ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਮਿਆ ਮਕ ਹੁਣ ਿਿੱਕ 

ਮਜ਼ਲਹੇ  ਮਵਿੱ ਚ 5740 ਿੀਮਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਿੇ 297 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। 

ਅਿੱਜ ਿੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ -6, ਮਪੰਡ ਿਟੌਰ, ਮਪੰਡ ਬਾਿਿਾ ਅਿ ੇਿੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਪੰਡਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਮਡਆ  ਮਗਆ ਅਿ ੇ

3000 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਮਦਿੱ ਿਾ ਮਗਆ। 

ਮਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਿੁਰਿੱ ਮਖਆ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਿਮਹਿ ਇਿ ਿਕੀਿ ਅਧੀਨ ਿੁਫਿ 15 ਮਕਿੱ ਲੋ ਕਣਕ 

ਪਰਿੀ ਿੈਂਬਰ 3 ਿਹੀਮਨਆਂ ਲਈ ਅਿ ੇ3 ਿਹੀਨੇ (ਇਕਿੁਸ਼ਿ) ਲਈ ਪਰਿੀ ਪਮਰਵਾਰ 3 ਮਕਿੱ ਲੋ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਿੀ ਗਈ। 

-- 

I/30707/2020 

ਮਿਸ਼ਨ ਫਮਿਹ  

 

ਮਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਿੰਪਰਕ ਦਫਿਰ, ਐਿ.ਏ.ਐਿ. ਨਗਰ 

ਡੀਬੀਈਈ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਿਮਲੰਗ ਿਬੰਧੀ ਿੀਮਟੰਗ ਕੀਿੀ 



ਹੁਣ ਿਿੱਕ 640 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਿ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 

ਐਿ ਏ ਐਿ ਨਗਰ, 3 ਜੂਨ: 

ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਿਰੀ ਮਗਰੀਸ਼ ਮਦਆਲਨ ਦੇ ਮਦਸ਼ਾ ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਮਜ਼ਲਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਿ ੇਉੱਦਿ ਮਬਊਰੋ (ਡੀ.ਬੀ.
ਈ.ਈ.) ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਮਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਵਿੱ ਧ ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਿਿੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਿੱਜ ਇਕ ਜ਼ੂਿ ਿੀਮਟੰਗ ਕੀਿੀ ਗਈ ਮਜਿ ਮਵਚ ਨੌ
ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਿਾ ਅਿੇ ਕੁਸ਼ਲਿਾ ਦੇ ਿਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਿਮਲੰਗ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈ
ਆਂ। ਿੀਮਟੰਗ ਮਵਿੱ ਚ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਏ। 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱ ਮਿਆ ਮਗਆ ਮਕ ਡੀਬੀਈਈ ਿਰਕਾਰੀ ਅਿੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵੇਂ ਖੇਿਰ ਮਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱ ਧ
 ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੌਮਕਆਂ ਲਈ ਕਾਉਂਿਮਲੰਗ ਿਬੰਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉਦਿ ਿਥਾਪਿ ਕਰਨ ਮਵਿੱ
ਚ ਵੀ ਿਹਾਇਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮਜਹੜ ੇਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਮਵਚ ਹਨ ਉਹ www.pgrkam.com ਪੋਰਟਲ 'ਿੇ ਰਮਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਡੀ
ਬੀਈਈ ਰਮਜਿਟਰਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਿਿੂਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਿਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਿੰਬੰਧ ਮਵਿੱ
ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਮਜਹੜ ੇਨੌਜਵਾਨ ਕੈਰੀਅਰ ਿਬੰਧੀ ਿਲਾਹ ਲੈਣ ਮਵਚ ਮਦਲਚਿਪੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ https://forms.gle/32gzaxZtdee

1bXPz6 ਮਲੰਕ ‘ਿੇ ਰਮਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਦਮਕ ਮਜਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਿ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਹ https://for

ms.gle/4nptaUeLfYdgPtkn6 ‘ਿੇ ਰਮਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

ਹੁਣ ਿਿੱਕ, 

640 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਿਮਲੰਗ ਅਿ ੇਗਾਈਡੈਂਿ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਫੋਨ 

ਨੰਬਰ 7814259210 ‘ਿੇ ਿੰਪਰਕ ਕੀਿਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਿੱਜ ਦੀ ਿੀਮਟੰਗ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਰੀ ਦੀਪੰਕਰ ਗਰਗ ਪੀਿੀਐਿ, ਮਡਪਟੀ ਿੀਈਓ, ਡੀਬੀਈਈ ਿਰੀ ਿੰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਿਾ ਅਿੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕੌਂ
ਿਲਰ ਨਬੀਹਾ ਿੌਜੂਦ ਿਨ। 

  

  
  

-- 

I/30746/2020 
 

ਮਜਲਾ ਲੋਕ ਿੰਪਰਕ ਦਫਿਰ, ਐਿ ਏ ਐਿ ਨਗਰ  

 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਅਿੇ ਮਕਿਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿੱਲੋਂ ਿਾਉਣੀ ਦੀਆ ਂਫਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਿ ਿੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਿੱ ਧੀ ਮਬਜਾਈ ਦਾ  ਜਾਇਜਾ  
 

ਐਿ ਏ ਐਿ ਨਗਰ, ਜੂਨ 3: 

 

http://www.pgrkam.com/
https://forms.gle/32gzaxZtdee1bXPz6
https://forms.gle/32gzaxZtdee1bXPz6
https://forms.gle/4nptaUeLfYdgPtkn6
https://forms.gle/4nptaUeLfYdgPtkn6


ਰਾਜ ਮਵਚ ਿਾਉਣੀ ਦੀਆ ਂਫਿਲਾਂ ਧਾਨ, ਿਿੱਕੀ, ਿੂੰ ਗੀ, ਿਾਂਹ, ਅਰਹਰ ਆਮਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਿ ਦਾ ਿਿਾਂ ਚਿੱਲ ਮਰਹਾ ਹ।ੈ ਮਜਲਹਾ ਿਾਮਹਬਜਾਦਾ 
ਅਜੀਿ ਮਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਮਪੰਡਾਂ ਮਵਚ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਿੱ ਧੀ ਮਬਜਾਈ, ਿਿੱਕੀ ਦੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਪਲਾਟ ਅਿੇ ਪੰਨਿੀਡ ਵਿੱਲੋਂ 
ਿਪਲਾਈ ਕੀਿ ੇਗਏ ਿੂੰ ਗੀ ਮਕਿਿ ਐਿ.ਐਿ.ਐਲ. 832 ਦੇ ਖੇਿਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਅਿੇ ਮਕਿਾਨ ਭਲਾਈ ਮਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

ਡਾ. ਿੁਿੰਿਰ ਕੁਿਾਰ ਐਰੀ ਵਿੱਲੋਂ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਦੌਰਾ ਕੀਿਾ ਮਗਆ। 
 

ਧਾਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਿ ਿਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੰਮਦਆ ਂਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਮਿਆ ਮਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆ ਂਮਕਿਿਾਂ ਪੀ.ਆਰ-121, 122, 114, 126 ਅਿੇ 127 ਦੀ 
ਮਬਜਾਈ ਜੂਨ ਦੇ ਪਮਹਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜ ੇਮਵਚ ਅਿੇ ਬਾਿਿਿੀ ਮਕਿਿਾਂ  1121, 1509 ਅਿੇ 1718 ਦੀ ਮਬਜਾਈ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜ ੇਪੰਦਰਵਾੜ ੇ

ਮਵਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਿੱ ਧੀ ਮਬਜਾਈ ਲਈ 8 ਿੋਂ 10 ਮਕਲੋ ਬੀਜ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਬਜਾਈ ਿੋਂ ਪਮਹਲਾਂ 8 ਘੰਟ ੇਲਈ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਮਵਚ 

ਮਭਊ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਵਚ ਿੁਕਾ ਕੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ, ਬੀਜ ਮਭਉਣ ਿਿੇਂ 20 ਗਰਾਿ ਬਾਮਵਿਮਟਨ ਅਿੇ ਇਕ ਗਰਾਿ ਿਟਰਪੈਟਿੋਾਈਕਲੀਨ 

ਨਾਲ ਿਧੋ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀਆ ਂਜਿੀਨਾਂ ਮਵਚ ਮਬਜਾਈ ਵਿੱਿਰ ਮਵਚ ਕਰ ੋਅਿੇ  ਪੈਡੀਿੈਥਮਲਨ 30%ਈ.ਿੀ. ਇਿੱਕ ਲੀਟਰ 

ਦਾਵਈ ਦਾ ਿਪਰ ੇ200 ਮਲਟਰ ਪਾਣੀ ਮਵਚ ਘੋਲ ਕੇ ਮਬਜਾਈ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਾੁਰੰਿ (24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ) ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਫਾਮਰਸ਼ 

ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਮਬਜਾਈ ਿੋਂ 25 ਿੋਂ 30 ਮਦਨ ਦੂਜੀ ਿਪਰ ੇ ਨਦੀਨ ਨਾਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਿਪਰ ੇਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਦਨ ਨਾਿਕ ਦਵਾਈਆ ਂਦਾ ਿਪਰ ੇ

ਕੋਟ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆ ਂਪਰਿਲ ਮਕਿਿਾਂ ਮਵਚ ਯੂਰੀਆ 130 ਮਕਲੋ ਪਰਿੀ ਏਕੜ  ਮਿੰਨ 

ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੱ ਮਿਆ ਂਮਵਚ ਮਬਜਾਈ ਿੋਂ 4,6 ਅਿੇ 9 ਹਫਿ ੇਬਾਅਦ ਛਿੱਟਾ ਨਾਲ ਪਾਓ ਅਿੇ ਜੇਕਰ ਪਮਹਲਾਂ ਕਣਕ ਨੰੂ ਫਾਿਫੋਰਿ ਪਾਈ ਗਈ 

ਹ ੈਿਾਂ ਇਿ ਖਾਦ ਦੀ ਝੋਨੇ ਮਵਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਿਿਿੀ ਮਕਿਿਾ ਮਵਚ 54 ਮਕਲੋ ਯੂਰੀਆ ਮਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੱ ਮਿਆ ਂਮਵਚ 

3,6,ਅਿੇ 9 ਹਫਿ ੇਬਾਅਦ ਛਿੱਟ ੇਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਿਲ ਮਵਚ ਮਜੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣ ਿੇ 25 ਮਕਲੋ ਮਜੰਕ ਿਲਫੇਟ ਹੈਪਟਾਹਾਈਡਰੇਟ (21%) ਜਾਂ 16.5 ਮਕਲੋ ਮਜੰਕ ਿਲਫੇਟ 

ਿੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ (33%) ਨੰੂ ਏਨੀ ਹੀ ਿੁਿੱ ਕੀ ਮਿਿੱ ਟੀ ਮਵਚ ਰਲਾ ਕੇ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਥਾਂਵਾਂ ਮਵਚ ਮਖਲਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਇਿ ੇਿਰਹਾਂ ਲੋਹ ੇਦੀ 
ਘਾਟ ਆਉਣ ਿੇ ਇਿੱਕ ਮਕਲੋ ਫੈਰਿ ਿਲਫੇਟ ਨੰੂ 100 ਮਲਟਰ ਪਾਣੀ ਮਵਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਿੀ ਏਕੜ ਮਛੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਜਹ ੇ2 

ਿੋਂ 3 ਮਛੜਕਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਹ ੇਦੀ ਘਾਟ ਪਰੂੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਕੋਮਵਡ-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨਹ ਾਂ ਹਾਲਾਿਾਂ ਚ ਵਿੱਡੀ ਮਗਣਿੀ ਮਕਿਾਨਾਂ ਮਵਚ ਇਿ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਿੱ ਧੀ ਮਬਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ 
ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਮਿਲ ਮਰਹਾ ਹ,ੈ ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਮਵਚ ਮਜਆਦਾਿਰ ਮਕਿਾਨ ਮਿਿੱ ਧੀ ਮਬਜਾਈ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਿਜਰਬ ੇਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹ ੇਹਨ, ਲੇਮਕਨ 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਜਰਬਾ ਇਿ ਵਾਰ ਿਫਲ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ ੈਿਾਂ ਆਉਂਦ ੇਿਿੇਂ ਮਵਚ ਝਨੇੋ ਦੀ ਖੇਿੀ ਮਵਚ ਕਰਾਂਿੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ 
ਿੰਭਾਵਨਾ ਿੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਮਕਿਾਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਆਪਣ ੇਖੇਿਾਂ ਮਵਚ ਝਨੇੋ ਦੀ ਮਿਿੱ ਧੀ ਮਬਜਾਈ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ 

ਮਦਿੱਿੀ ਗਈ ਹ ੈਅਿੇ ਕਈ ਵਿੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀਆ ਂਮਿਆਰੀਆ ਂਕੀਿੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।  
 

ਬਲਾਕ ਖਰੜ ਦੇ ਮਪੰਡ ਰਿਨਹੇੜੀ ਦੇ  ਮਕਿਾਨ ਬਲਮਜੰਦਰ ਮਿੰਘ,  ਅਵਿਾਰ ਮਿੰਘ, ਜਿਵੀਰ ਮਿੰਘ ਅਿੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਿੰਘ ਨੇ ਗਿੱਲਬਾਿ 

ਦੌਰਾਨ ਦਿੱ ਮਿਆ ਮਕ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਮਰਵਾਇਿੀ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਂਦ ੇਿਨ, ਪਰੰ ਿ ੂਇਿ ਵਾਰ ਕੋਮਵਡ-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਕਾਰਨ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਿਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਿੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਮਵਚ ਆਈ ਿੇਜੀ ਨੰੂ ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ 5-5  ਏਕੜ ਮਵਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਿੱ ਧੀ 
ਮਬਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਿਾ ਹ।ੈ ਮਕਿਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿਿੱਕ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਿਕਨੀਕੀ ਿਹੂੂ੍ਹਲਿਾਂ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਗਰੁਿੱ ਪ ਿੰਚਾਲਕ ਸ਼ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਮਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱ ਮਿਆ ਮਕ ਇਿ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਿੱ ਧੀ ਮਬਜਾਈ  ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਮਕਿਾਨਾਂ ਮਵਚ ਕਾਫੀ ਉਿਸ਼ਾਹ ਹ,ੈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਦਿੱ ਮਿਆ ਮਕ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਅਿੇ ਮਕਿਾਨ ਭਲਾਈ ਮਵਭਾਗ ਮਜਲਹਾ ਿਾਮਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਿ ਮਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਿੱ ਧੀ ਮਬਜਾਈ, 



ਿਿੱਕੀ ਦੀ ਮਬਜਾਈ ਅਿੇ ਫਿਲਾਂ ਦੀ ਰਹੰਾੁਦ ਖੂੰ ਹਦ ਦੀ ਿਾਂਭ ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਦਾਨ ਿੇ ਿਹੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਂਹਨ ਅਿੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਵਿੱਲੋਂ  ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹ ੇਖੇਿੀਬਾੜੀ ਿਹਾਇਕ ਗਰੁਿੱ ਪ ਵਿੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਕਿਾਨਾਂ ਲਈ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਿਹੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।  
 

ਇਿ ਿਬੰਧੀ ਿੁਿੱ ਖ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਅਫਿਰ ਰਣਜੀਿ ਮਿੰਘ ਬੈਂਿ ਨੇ ਦਿੱ ਮਿਆ ਮਕ ਮਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਇਿ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਿੱ ਧੀ ਮਬਜਾਈ ਲਈ 30 

ਫੀਿਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਿੱ ਮਥਆ ਮਗਆ ਹ ੈਅਿੇ ਮਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਮਕਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਮਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਿਜਰਬ ੇਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 
ਮਿਿੱ ਧੀ ਮਬਜਾਈ ਜਰੂਰ ਕਰਨ ਿਾਂ ਜ ੋਮਦਨੋ ਮਦਨ ਹਠੇਾਂ ਮਡਿੱਗਦ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ  ਨੰੂ ਰੋਮਕਆ ਜਾ ਿਕੇ। ਮਿਿੱ ਧੀ ਮਬਜਾਈ ਪਰਿੀ ਮਕਿਾਨਾਂ ਦੇ 

ਉਿਿਾਹ ਨੰੂ ਵੇਖਦ ੇਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹ ੈਮਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਾਪਿ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਮਿਆ ਮਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਿੱ ਧੀ 
ਮਬਜਾਈ ਮਕਿਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪਿੱ ਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਇਿ ਨਾਲ ਮਜਿੱਥ ੇਮਕਿਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਿੇ ਮਨਰਭਰਿਾ ਘਿੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਅਿੇ ਪੈਿ ੇ

ਦੀ ਵੀ ਬਿੱਚਿ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

 ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦਿੱਿੀ ਮਕ ਖੇਿੀਬਾੜੀ ਮਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਇਿ ਲਈ ਲਗਾਿਾਰ ਕੈਂਪ ਅਿੇ ਵਿੱਟਿਅਿੱਪ ਗਰੁਿੱ ਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ ੋਮਕਿਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
 
 
-- 

 

I/30768/2020 

ਮਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਿੰਪਰਕ ਦਫਿਰ, ਐਿ.ਏ.ਐਿ ਨਗਰ  

ਮਿਸ਼ਨ ਫਮਿਹ: 

ਮਜ਼ਲਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਿ ਿੁਿਾਇਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਮਿਹ ਦੇ ਅਮਹਿ ਿਕਿਦਾਂ ਮਵਚੋਂ ਇਕ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਿਦਦ, ਉੱਿੇ ਖਰੀ ਉਿਰੀ 
ਪਰਵਾਿੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੰੂ ਚਿੱਪਲਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਿੀਆਂ 

ਐਿ.ਏ.ਐਿ ਨਗਰ, 3 ਜੂਨ: 

ਮਿਸ਼ਨ ਫਮਿਹ ਦੇ ਅਮਹਿ ਿਕਿਦਾਂ ਮਵਚੋਂ ਇਕ, ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰਿੀ ਹਿਦਰਦੀ ਅਿੇ ਦਇਆ ਉਿ ੇਖਰੀ ਉਿਰਮਦਆਂ ਅਿ ੇ

ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਗਰੀਸ਼ ਮਦਆਲਨ ਦੇ ਮਦਸ਼ਾ ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਮਜ਼ਲਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਿ ਿੁਿਾਇਟੀ ਨੇ ਅਿੱਜ ਇਕ ਲੋਕ 

ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਮਦਆਂ ਿੈਕਟਰ -78 ਦੇ ਿਪੋਰਟਿ ਕੰਪਲੈਕਿ ਮਵਖੇ 200 ਪਰਵਾਿੀ ਿਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ‘ਚਿੱਪਲਾਂ’ 
ਵੰਡੀਆਂ। ਇਿੱਕ ਿਿਾਜ ਿੇਵੀ ਿਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਭਾਰਿੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਜ਼ਲਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਿ ਿੁਿਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਿਾ। 

ਿੁਿਾਇਟੀ ਦੇ ਿਕਿੱਿਰ ਿਰੀ ਕਿਲੇਸ਼ ਕੁਿਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਿੀ ਿਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਿ ਕੀਿੀ ਅਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-

ਚਾਲ ਪੁਿੱ ਮਛਆ ਅਿ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਿੰਭਵ ਿਹਾਇਿਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਿਾ ਮਦਿੱ ਿਾ। 

-- 


