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

 

Only passengers with confirmed tickets would be allowed to enter the railway platform -Girish 

Dayalan 

 

To avoid unnecessary crowding, no attendants allowed on railway platforms 

 

S. A. S. Nagar, May 29: 

 

In accordance with the guidelines issued by the Health and Family Welfare Department, 

Punjab,regarding persons travelling by train (Incoming/Outgoing) in the State, Girish Dayalan, 

Deputy Commissioner SAS Nagar has informed that only passengers with confirmed tickets 

would be allowed to enter the railway platform to avoid unnecessary crowding and no attendants 

would be allowed. 

 

Besides, while boarding all the passengers must wear mask and maintain social distancing. All 

passengers would undergo health screening before entry into the platform and would have to 

reach 45 minutes before the departure time and only the asymptomatic passengers are permitted 

to board trains.As per the guidelines regarding the destination railway station, the passengers 

must download COVA app which must remain active and must self generate an e-pass over 

COVA app for a smooth exit from the railway station. 

 

 In case any passenger doesn't have mobile or is not able to generate e-pass, then after showing a 

valid ID proof (Aadhar Card, Driving License, Voter ID or any other ID proof issued by the 

Government), he/she would submit a self declaration form tothe health team deputed for 

screening at a designated place at the railway station. The passengers found to be symptomatic or 

high risk during screening would be taken to a health facility for testing. If found positive, they 

would be treated as per health protocol.All the others would undergo home quarantine for 14 

days and they would monitor their health status and report to the nearest health facility (On 

Phone No. 104) in case they develop any symptoms of COVID-19.The passengers who have a 

return ticket scheduled before the completion of duration of home quarantine shall be allowed to 

return only if asymptomatic. 

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

 

PMGKY Ration distribution process under strict watch to protect interests of genuine 

beneficiaries: Girish Dayalan 

 

72,000 beneficiaries provided with ration till date 



 

9000 Smart Ration Card Holders provided wheat, Dal on May 29 

 

S.A.S. Nagar, May 29: 

 

The ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna’ (PMGKY) is going on full throttle in the district and 

till date, a total of 72000 beneficiaries registered under the National Food Security Act, 2013, 

have been provided with the 5 Kg of wheat per member per month for 3 months and 1 Kg of Dal 

per family per month (3 months lumsum) free of cost. This was disclosed here today by the 

Deputy Commissioner, Mr. Girish Dayalan. 

 

Divulging more, he said that the Food and Civil Supplies Department is keeping a strict eye on 

the distribution process so as to ensure that only the genuine beneficiaries receive the ration. The 

main aim is to ensure the food security to the beneficiaries. 

 

Today, the distribution work was undertaken in the villages Dyalpura, Tarrak in Block 

Derabassi, Hoshiarpur, Tamipur, Parol in Block Kharar, Raipur Khurd, Manauli, Balongi, 

Mataur, Khaspur, Bassi Sakkhan, Gudana, Bhago Majra, Mauli Baidwan, and Chuharmajra 

viilages falling under the Mohali Block and 9000 smart ration card holders were provided with 

the ration. 

 
-- 
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District Public Relations Office 
 

District sees 2 more positive cases  
 

  

S. A. S. Nagar, May 29: 
  

The District today saw two more patients cases emerging.  
 

Divulging this here today, the DC Girish Dayalan said that the positive cases include a 33 year 

old man from Zirakpur who had returned from Oman. The second case is a 29 year old woman 

from Dappar.  
 

As of now, the total cases number 112 with 7 active cases and 3 casualties and 102 patients 

cured. 
 
-- 



I/28751/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਟਕਟ ਵਾਰ  ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀ ਯਰਵ ਰਟਪਾਯਭ ਜਵਿੱ ਚ ਦਾਖਰ ਸਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਸਵਗੀ-ਜਗਯੀਸ਼ 

ਜਦਆਰਨ 

ਫਰੜੀ ਬੀੜ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ, ਯਰਵ ਰਟਪਾਯਭਾਂ ‘ਤ ਭੁਾਪਯਾਂ ਦ ਸਾਇਕਾਂ ਨੰੂ ਦਾਖਰ ਆਜਗਆ ਨਸੀਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ 
   ਨਗਯ, 29 ਭਈ: 

ੂਫ ਜਵਿੱ ਚ ਯਰ ਦੁਆਯਾ ਮਾਤਯਾ (ਆਉਣ ਵਾਰ  / ਜਾਣ ਵਾਰ) ਕਯਨ ਵਾਰ  ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਫੰਧ ਜਵਿੱ ਚ ਜਸਤ ਅਤ 
ਜਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਜਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਜਦਆਂ, ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ 

...ਨਗਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਸ ਜਕ ਫਰੜੀ ਬੀੜ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਜਯਪ ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਟਕਟਾਂ 
ਵਾਰ  ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀ ਯਰਵ ਰਟਪਾਯਭ ਜਵਚ ਦਾਖਰ ਸਣ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਰਟਪਾਯਭ 'ਤ ਦਾਖਰ ਸਣ ਰਈ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜਕ ਵੀ ਸਾਇਕ ਨੰੂ ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਸੀਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਗੀ। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਾਯ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਯਰ ਜਵਚ ਚੜਹਨ ਵਰ  ਭਾਕ ਾਉਣਾ ਅਤ ਭਾਜਕ ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ ਯਿੱਖਣੀ 
ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਰਟਪਾਯਭ ਜਵਚ ਦਾਖਰ ਸਣ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਾਯ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਜਸਤ ਜਾਂਚ ਸਵਗੀ ਅਤ ਯਵਾਨਗੀ ਦ ਭੇਂ 
ਤੋਂ 45 ਜਭੰਟ ਜਸਰਾਂ ਸੰੁਚਣਾ ਰਾ਼ਿਭੀ ਅਤ ਜਯਪ ਜਫਨਹ ਾਂ ਰਿੱ ਛਣਾਂ ਵਾਰ  ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਯਰਗਿੱ ਡੀ ਜਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜਗਆ 

ਸ। ਭੰਜ਼ਿਰ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਫੰਧੀ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ, ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾਜਭੀ ਤਯ ‘ਤ ਕਵਾ  ਡਾਊਨਰਡ 

ਕਯਨੀ ਵਗੀ ਜ ਰਾ਼ਿਭੀ ਤਯ 'ਤ ਜਕਜਯਆਸ਼ੀਰ ਯਜਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਅਤ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਨਯਜਵਘਨ ਫਾਸਯ 

ਜਨਕਰਣ ਰਈ ਉਸਨਾਂ ਰਈ ਕਵਾ ' ‘ਤ ਖੁਦ ਈ-ਾ ਫਣਾਉਣਾ ਰਾਜਭੀ ਸ। 

ਜ ਜਕ ਮਾਤਯੀ ਕਰ ਭਫਾਈਰ ਨਸੀਂ ਸ ਜਾਂ ਉਸ ਈ-ਾ ਫਣਾਉਣ ਜਵਚ ਅਭਯਿੱਥ ਸ, ਤਾਂ ਵਧ ਆਈ.ਡੀ. ਰਭਾਣ 

(ਆਧਾਯ ਕਾਯਡ, ਡਰਾਇਜਵੰਗ ਰਾਇੈਂ, ਵਟਯ ਆਈ ਡੀ ਜਾਂ ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਕਈ ਸਯ ਆਈਡੀ 
ਰਭਾਣ) ਜਦਖਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਉਸ ਯਰਵ ਟਸ਼ਨ 'ਤ ਜਕ ਜਨਯਧਾਯਤ ਥਾਨ 'ਤ ਕਰੀਜਨੰਗ ਰਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਥ 

ਟੀਭ ਨੰੂ ਵ ਘਸ਼ਣਾ ਪਾਯਭ ਦਵਗਾ। ਜਜਸਨਾਂ ਭੁਾਪਯਾਂ ਨੰੂ ਕਰੀਜਨੰਗ ਦਯਾਨ ਰਿੱ ਛਣ ਜਾਂ ਉੱਚ ਜਖਭ ਵਾਰ  ਾਇਆ 

ਜਗਆ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂਚ ਰਈ ਜਸਤ ਸੂਰਤ 'ਤ ਜਰਜਾਇਆ ਜਾਵਗਾ। ਜ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਾਜਜਟਵ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਤਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਸਤ ਰਟਕਰ ਦ ਅਨੁਾਯ ਇਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਫਾਕੀ ਾਯ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ 14 ਜਦਨਾਂ ਰਈ ਘਯ ਜਵਚ 

ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਉਸ ਆਣੀ ਜਸਤ ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਕਯਨਗ ਅਤ ਕਜਵਡ-19 ਦ ਰਿੱ ਛਣ ਸਣ ਦੀ 
ਜਥਤੀ ਜਵਚ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਜਸਤ ਸੂਰਤ (ਪਨ ਨੰਫਯ 104) ਨੰੂ ਜਯਯਟ ਕਯਨਗ। ਜਜਨਹ ਾਂ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਵਾੀ ਦੀ 
ਜਟਕਟ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਜਭਆਦ ੂਯੀ ਸਣ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਦੀ ਸ ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਜਯਪ ਉਦੋਂ ਸੀ ਵਾੀ ਦੀ ਆਜਗਆ 

ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਗੀ ਜ ਉਸਨਾਂ ਜਵਚ ਕਈ ਰਿੱ ਛਣ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਗਆ। 

-- 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 



ਅਰ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦ ਜਸਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਯਾਖੀ ਰਈ ੀ.ਭ.ਜੀ.ਕ .ਵਾਈ ਯਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਜਕਜਯਆ ਖਤ ਜਨਗਯਾਨੀ ਅਧੀਨ 

: ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

 

ਸੁਣ ਤਿੱਕ 72,000 ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਸ਼ਨ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ 

 

29 ਭਈ ਨੰੂ 9000 ਭਾਯਟ ਯਾਸ਼ਨ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਕਣਕ, ਦਾਰ  

 

..ੱ. ਨਗਯ, 29 ਭਈ: 

'ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜਰਆਣ ਮਜਨਾ' (ੀ.ੱਭ.ਜੀ.ਕ.ਵਾਈ.) ਜ਼ਿਰ  ਜਵਚ ੂਯ ਼ਿਯਾਂ ਨਾਰ ਚਿੱਰ ਯਸੀ ਸ ਅਤ ਸੁਣ 

ਤਕ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਖੁਯਾਕ ੁਯਿੱ ਜਖਆ ਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ ਯਜਜਟਯਡ ਕੁਿੱ ਰ 72000 ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਰਤੀ ਭਸੀਨਾ 
ਜਕਿੱਰ  5 ਜਕਿੱਰ  ਕਣਕ ਰਤੀ ਭੈਂਫਯ ਜਤੰਨ ਭਸੀਨੇ ਰਈ ਅਤ 1 ਜਕਿੱਰ  ਦਾਰ ਰਤੀ ਜਯਵਾਯ ਰਤੀ ਭਸੀਨਾ (3 ਭਸੀਨੇ ਦਾ 
ਰੰਭਭ) ਭੁਪਤ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਅਿੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਸਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਖੁਯਾਕ ਅਤ ਜਵਰ ਰਾਈ ਜਵਬਾਗ ਵੰਡ ਰਜਕਜਯਆ ‘ਤ ਖਤ ਨ਼ਿਯ ਯਿੱਖ 

ਜਯਸਾ ਸ ਤਾਂ ਜ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕ ਜਕ ਕਵਰ ਅਰ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀ ਯਾਸ਼ਨ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵ। ਇਦਾ 
ਭੁਿੱ ਖ ਉਦਸ਼ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਬਜਨ ੁਯਿੱ ਜਖਆ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਸ। 

ਅਿੱਜ, ਜੰਡ ਜਦਆਰੁਯਾ, ਫਰਾਕ ਡਯਾਫੀ ਜਵਚ ਤਾਯਕ, ਸੁਜਸ਼ਆਯੁਯ, ਤਾਭੀੁਯ, ਫਰਾਕ ਖਯੜ ਜਵਚ ਾਯਰ, 

ਯਾੁਯ ਖੁਯਦ, ਭਨ ਰੀ, ਫਰੌਂ ਗੀ, ਭਟਯ, ਖਾੁਯ, ਫਿੱ ੀ ਿੱਖਣ, ਗੁਦਾਨਾ, ਬਾਗ ਭਾਜਯਾ, ਭਰੀ ਫਦਵਾਨ ਅਤ 
ਚੂਸੜਭਾਜਯਾ ਜਵਚ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ 9000 ਭਾਯਟ ਯਾਸ਼ਨ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ ਯਾਸ਼ਨ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ। 

-- 

I/29052/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਫ਼ਤਯ,    ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵਿੱ ਚ 2 ਸਯ ਾਜਜਟਵ ਭਾਭਰ  ਆ ਾਸਭਣ 
   ਨਗਯ, 29 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵਿੱ ਚ ਅਿੱਜ ਦ ਸਯ ਾਜਜਟਵ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦ ਕ ਾਸਭਣ ਆ ਸਨ। 

ਡੀੀ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਾਜਜਟਵ ਭਾਭਜਰਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਼ਿੀਯਕੁਯ ਦਾ ਇਿੱਕ 33 ਾਰਾ 
ਜਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਜ ਭਾਨ ਤੋਂ ਵਾ ਆਇਆ ਸ। ਦੂਜਾ ਭਾਭਰਾ ਦਿੱ ਯ ਦੀ ਇਕ 29 ਾਰਾ ਭਜਸਰਾ ਦਾ 
ਸ। 

ਸੁਣ ਤਿੱਕ, ਕੁਿੱ ਰ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 112 ਸ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ 7 ਕਜਟਵ ਭਾਭਰ , 3 ਭਤਾਂ ਅਤ 102 ਭਯੀ਼ਿ 

ਠੀਕ ਸ ਚੁਿੱ ਕ ਸਨ। 

 



 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 


