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4000 smart ration card holders derived benefit under ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna’ on May 
26 
 
Beneficiaries provided with 5 Kg wheat per member per month, 1 Kg Dal per family per month 
 
S.A.S. Nagar, May 26: 
 
The Food and Civil Supplies Department under the guidance of the Food and Civil Supplies Minister 
Mr. Bharat Bhushan Ashu, is dedicatedly approaching the task to provide the benefits entailed under 
the ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna’ toall 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. He said that regular monitoring 
of the entre process was being conducted through the various agencies so that proper distribution of 
ration takes place. 
 
He said that qualitative and quantitative check on depot holders was ensured with zero tolerance 
towards any malpractice. Not only this, but the Food and Civil Supplies teams are ensuring the 
compliancewith the social distancing norms while undertaking the distribution besides exhorting the 
common people to wear masks and exercise all precautions. He said that the teams formulated by 
the administration to complete this gigantic exercise in a foolproof manner are producing desired 
results and soon allsmart card holders would be covered . 
 
Today, the distribution work was undertaken in Villages Dyalpura, Bhabat, Nagla,Devinagar, 
Derabassi (Urban), Amlala, Trivedi Camp, Lalru Urban, Tohfapur, Khajaur Mandi, Anganpur in 
Derabassi Block, Villages Tanda, Mudho Sangtian, Goslan, Fatehgarh Dusarna, Mundi Kharar, 
Khizrabad in Kharar Block, Balongi, Manauli Surat, Makkran, Patran, Chudiala, Bairampur, and 
Shampur Manauli in Mohali Block and approximately 4000 smart ration card holders were given the 
ration. 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ 

26 ਭਈ ਨੰੂ ‘ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜਰਆਣ ਮਜਨਾ’ ਤਜਸਤ 4000 ਭਾਯਟ ਯਾਸ਼ਨ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ ਜਦਿੱ ਤਾ ਰਾਬ  

ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ 5 ਜਕਿੱਰ  ਕਣਕ ਰਤੀ ਭੈਂਫਯ ਰਤੀ ਭਸੀਨਾ, 1 ਜਕਿੱਰ  ਦਾਰ ਰਤੀ ਜਯਵਾਯ ਰਤੀ ਭਸੀਨਾ ਭੁਸਿੱਈਆ 

ਕਯਵਾਈ ਗਈ 

ਐ.ਏ.ਐੱ. ਨਗਯ, 26 ਭਈ: 

ਖੁਯਾਕ ਅਤ ਜਵਰ ਰਾਈ ਭੰਤਯੀ ਰੀ ਬਾਯਤ ਬੂਸ਼ਣ ਆਸੂ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਠ ਖੁਯਾਕ ਅਤ ਜਵਰ ਰਾਈ ਜਵਬਾਗ, 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਖੁਯਾਕ ੁਯਿੱ ਜਖਆ ਐਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ ਯਜਜਟਯਡ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ‘ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜਰਆਣ 

ਮਜਨਾ’ ਤਜਸਤ ਰਾਬ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ੂਯੀ ਤਨਦਸੀ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯ ਜਯਸਾ ਸ। 



ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀ.ੀ. ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇ ਕੀਭ ਅਨੁਾਯ ਯਜਜਟਯਡ 

ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਰਤੀ ਭਸੀਨਾ ਜਕਿੱਰ  5 ਜਕਿੱਰ  ਕਣਕ ਰਤੀ ਭੈਂਫਯ ਜਤੰਨ ਭਸੀਨੇ ਅਤ 1 ਜਕਿੱਰ  ਦਾਰ ਰਤੀ ਜਯਵਾਯ ਰਤੀ 
ਭਸੀਨਾ (3 ਭਸੀਨੇ ਦਾ ਰੰਭਭ) ਭੁਪਤ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਏਜੰੀਆਂ ਯਾਸੀਂ ਰਜਕਜਯਆ ਦੀ 
ਫਾਕਾਇਦਾ ਜਨਗਯਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਤਾਂ ਜ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਵੰਡ ਸ ਕ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਡੂ ਧਾਯਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਭਕ ਅਤ ਭਾਤਯਾ ਫੰਧੀ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਜਕ ਵੀ ਗਰਤ ਜਵਵਸਾਯ ਰਤੀ ਼ਿੀਯ 
ਜਸਣਸ਼ੀਰਤਾ ਨਾਰ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਗਆ। ਜਯਪ ਇਸ ਸੀ ਨਸੀਂ, ਫਰਜਕ ਖੁਯਾਕ ਅਤ ਜਵਰ ਰਾਈ ਦੀਆਂ 

ਟੀਭਾਂ ਯਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਭੇਂ ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਆਭ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 

ਭਾਕ ਜਸਨਣ ਅਤ ਾਯੀਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਜਸਤ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ 

ਰਸ਼ਾਨ ਵਿੱਰੋਂ ਇ ਜਵਸ਼ਾਰ ਅਜਬਆ ਨੰੂ ਉਤਭ ਢੰਗ ਨਾਰ ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਫਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਭਾਂ ਰੜੀਂਦ ਨਤੀਜ 
ਸ਼ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਜਰਦੀ ਸੀ ਾਯ ਭਾਯਟ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

ਅਿੱਜ, ਜੰਡ ਜਦਆਰੁਯਾ, ਬਫਾਤ, ਨਾਗਰਾ, ਦਵੀਨਗਯ, ਡਯਾਫੀ (ਸ਼ਜਸਯੀ), ਅਭਰਾਰਾ, ਜਤਰਵਦੀ ਕੈਂ, ਰਾਰੜੂ 

ਅਯਫਨ, ਟਸਪਾੁਯ, ਖਜਯ ਭੰਡੀ, ਡਯਾਫੀ ਫਰਾਕ ਜਵਚ ਆਂਗਣੁਯ, ਜੰਡ ਟਾਂਡਾ, ਭੁਧ ੰਗਤੀਆਂ, ਗਰਾਂ, 
ਪਜਤਸਗੜ ਦੁਾਯਨਾ, ਭੰੁਡੀ ਖਯੜ, ਖਯੜ ਫਰਾਕ ਜਵਿੱ ਚ ਜਖ਼ਿਯਫਾਦ, ਫਰੌਂ ਗੀ, ਭਨ ਰੀ ੂਯਤ, ਭਿੱਕੜਾਂ, ਾਤੜਾਂ, 
ਚੁਜਡਆਰਾ, ਫਯਾਭੁਯ ਅਤ ਭੁਸਾਰੀ ਫਰਾਕ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭੁਯ ਭਨ ਰੀ ਜਵਖ ਯਾਸ਼ਨ ਵੰਜਡਆ ਜਗਆ ਅਤ ਰਗਬਗ 4000 

ਭਾਯਟ ਯਾਸ਼ਨ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ ਯਾਸ਼ਨ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ। 
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