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SAS Nagar accomplishes 55 percent Distribution under ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna 

 

’•4000 smart ration card holders derived benefit on May 27 

 

S.A.S. Nagar, May 27: 

 

The Food and Civil Supplies Department, is dedicatedly approaching the task to providing food 

grains and pulses under the ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna’ to all the beneficiaries 

registered under the National Food Security Act, 2013. 

 

Disclosing this, the Deputy Commissioner Girish Dayalan informed that that there are two 

components of the National Food Security Act, 2013, Antyodaya Anna Yojna (AAY) and the 

Priority Households (PHH). In the District, the total number of beneficiaries under the AAY is 

2032 while thenumber of beneficiaries under the PHH is 105564 which takes the total tally of 

beneficiaries to 107596. Out of these that till date 60,000 smart ration card holders have been 

provided slated amount of wheat and dal. As of now, 55 percent distribution work has been 

accomplished , saidGirish and added that cent percent coverage of beneficiaries may take another 

10 days. 

 

He also added various that teams have been formed by the Food and Civil Supplies Department 

which are keeping a check on the entire process besides ensuring that the social distancing norms 

during undertaking the distribution are being strictly followed. 

 

It may be recollected that as per the scheme, the registered beneficiariesare being provided with 

5 Kg of wheat per member per month for 3months and 1 Kg of Dal per family per month (3 

months lumsum) free ofcost. Today, the distribution work was undertaken in Villages Dyalpura, 

Hasanpur, Lehli, Badana, Lalru (Urban), Amlala, Jawaharpur, Ram Mandir Derabassi, Sanauli, 

Bhabat, Derabassi (Urban), in Derabassi Block, Villages Palanpur, Dulwa Khadri, Mundi 

Kharar,Rasanheri, Gabbemajra, Magghar, in Kharar Block, Manauli, Jhajjon, Dharamgarh, 

Budanpur, Chadiala, Kailon, Landran, Bhagomajra, Manakmajra, Mataur,Sohana in Mohali 

Block and approximately 4000 smart ration card holders were given the ration. 
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DM issues directions for surveillance, tracing & tracking of domestic air passengers to prevent 

spread of COVID-19  

 

  

 

  

 

S.A.S. Nagar, May 27: 

 

  

 

The District Magistrate Mr. Girish Dayalan in his capacity as the Chairperson District Disaster 

Management Authority (DDMA), has issued directions for the domestic air passengers at the 

Chandigarh International Airport Limited (CHIAL,) Mohali for preventing the spread of 

COVID-19 and effective tracking & surveillance of passengers, as per the revised instructions 

received from the Punjab Government. 

 

  

 

All the passengers shall be screened for COVID-19 at the airport with the Civil Surgeon, Mohali 

deploying adequate teams for the purpose at the airport. All asymptomatic persons belonging to 

Punjab/whose destination is Punjab, shall be required to undergo mandatory home quarantine for 

a period of 14 days from the date of arrival.  

 

  

 

All the symptomatic persons/any other cases as determined by the medical team shall be tested. 

If positive, the person shall be shifted to an isolation facility and if negative, shall still be 

required to undergo home quarantine for 14 days and shall self monitor their health status and 

report to the nearest government health facility in case they develop any COVID-19 symptoms. 

 

  

 

All incoming passengers belonging to Punjab or whose destination is Punjab, shall install COVA 

app on their Smartphones before exiting the airport. They shall also uncessarily turn on 

Bluetooth and GPS. The airlines shall publicise this extensively to ensure that this information is 

made available to all the passengers boarding the flights well before their departure. In-flight 

announcements shall also be made in each flight regarding the protocol as laid down in these 

orders. The airlines shall be responsible for ensuring this as without this info, tracking of 

passengers becomes very difficult for all State/District Authorities. Any violations shall invite 

penal action as per law.  

 

  

 

The Nodal Officer shall ensure that lists are obtained from the respective Station Managers and 

compiled on daily basis. He shall also ensure that the instructions regarding COVA app 



installation and Bluetooth/GPS and home quarantine are communicated to applicable passengers. 

That daily information is sent to State Covid control room and also to other States/respective 

DCs via email for further necessary action. The information with regard to Mohali District shall 

also be sent to the District Control Room for further action. Besides, he shall also report any 

deviations of the above and the persons responsible for the same. 
-- 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

   ਨਗਯ ਨੇ ‘ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜਰਆਣ ਮਜਨਾ’ ਤਜਸਤ 55 ਪੀਦੀ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੰਡ  

27 ਭਈ ਨੰੂ 4000 ਭਾਯਟ ਯਾਸ਼ਨ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ ਜਦਿੱ ਤਾ ਰਾਬ  

..ੱ. ਨਗਯ, 27 ਭਈ: 

ਖੁਯਾਕ ਅਤ ਜਵਰ ਰਾਈ ਜਵਬਾਗ, ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਖੁਯਾਕ ੁਯਿੱ ਜਖਆ ਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ ਯਜਜਟਯਡ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ 

ਨੰੂ ‘ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜਰਆਣ ਮਜਨਾ’ ਤਜਸਤ ਅਨਾਜ ਅਤ ਦਾਰਾਂ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਾਉਣ ਦਾ ਕੰਭ ੂਯੀ ਤਨਦਸੀ 
ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯ ਜਯਸਾ ਸ। 

ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਖੁਯਾਕ ੁਯਿੱ ਜਖਆ ਕਟ, 

2013 ਦ ਦ ਬਾਗ ਸਨ, ਅੰਜਤਮਜਦਆ ਅੰਨਾ ਮਜਨਾ () ਅਤ ਰਆਯਟੀ ਸਾਊਸਰਡ (ੀਚਚ)। ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵਚ, 

... ਅਧੀਨ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਰ ਜਗਣਤੀ 2032 ਸ ਜਦ ਜਕ ੀ.ੱਚ.ੱਚ ਅਧੀਨ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 
105564 ਸ ਜਜ ਨਾਰ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਰ ਜਗਣਤੀ 107596 ਸ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ ਸੁਣ ਤਿੱਕ 60,000 ਭਾਯਟ ਯਾਸ਼ਨ 

ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਅਤ ਦਾਰਾਂ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਸੁਣ ਤਿੱਕ 55 

ਪੀਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਭ ੂਯਾ ਸ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸ ਅਤ ਾਯ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕਵਯ ਕਯਨ ਰਈ ਸਯ 10 ਜਦਨ ਰਿੱ ਗ ਕਦ ਸਨ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ਖੁਯਾਕ ਅਤ ਜਵਰ ਰਾਈ ਜਵਬਾਗ ਦੁਆਯਾ ਟੀਭਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ ਜ ੂਯੀ 
ਰਜਕਜਯਆ 'ਤ ਨ਼ਿਯ ਯਿੱਖ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਇਸ ਵੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਕ ਵੰਡ ਭੇਂ ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ 
ਜਨਮਭਾਂ ਦੀ ਖਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸ 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।  
ਅਿੱਜ, ਜੰਡ ਜਦਆਰੁਯਾ, ਸਨੁਯ, ਰਸਰੀ, ਫਦਾਨਾ, ਰਾਰੜੂ (ਸ਼ਜਸਯੀ), ਅਭਰਾਰਾ, ਜਵਾਸਯੁਯ, ਯਾਭ ਭੰਦਯ 

ਡਯਾਫੀ, ਨ ਰੀ, ਬਫਾਤ, ਡਯਾਫੀ (ਸ਼ਜਸਯੀ), ਡਯਾਫਿੱ ੀ ਫਰਾਕ ਜਵਿੱ ਚ, ਜੰਡ ਾਰਣੁਯ, ਦੁਰਵਾ ਖਿੱਦਯੀ, ਭੰੁਡੀ 
ਖਯੜ, ਯਨਸੜੀ, ਗਿੱਫਭਾਜਯਾ, ਭਿੱਘਯ ਖਯੜ ਫਰਾਕ ਜਵਚ, ਭਨ ਰੀ, ਝਿੱਜੋਂ, ਧਯਭਗੜ, ਫੁਦਨੁਯ, ਚਜਡਆਰਾ, ਕਰਾਂ, 
ਰਾਂਡਯਾਂ, ਬਾਗਭਾਜਯਾ, ਭਾਣਕਭਾਜਯਾ, ਭਟਯ ਅਤ ਭੁਸਾਰੀ ਫਰਾਕ ਜਵਚ ਸਾਣਾ ਜਵਖ ਯਾਸ਼ਨ ਵੰਜਡਆ ਜਗਆ ਅਤ 
ਰਗਬਗ 4000 ਭਾਯਟ ਯਾਸ਼ਨ ਕਾਯਡ ਧਾਯਕਾਂ ਨੰੂ ਯਾਸ਼ਨ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ। 

 



-- 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਡੀਭ ਨੇ ਕਜਵਡ -19 ਦ ਪਰਣ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਘਯਰ ੂਸਵਾਈ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ, ਬਾਰ ਅਤ ਟਯਜਕੰਗ ਰਈ 

ਜਨਯਦਸ਼ ਕੀਤ ਜਾਯੀ  
..ੱ. ਨਗਯ, 27 ਭਈ: 

ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਤੋਂ ਰਾਤ ਧੀਆਂ ਸਈਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਟਯਟ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਆਫ਼ਤਨ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (ਡੀਡੀਭ) ਦ ਚਅਯਭਨ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜਹ ਇੰਟਯਨੈਨਰ ਅਯਯਟ ਜਰਭਟਡ 

(ੀਚਆਈਰ,) ਭੁਸਾਰੀ ਜਵਖ ਘਯਰ ੂਸਵਾਈ ਮਾਤਯੀਆਂ ਰਈ ਕਜਵਡ -19 ਦ ਪਰਣ ਨੰੂ ਯਕਣ ਅਤ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ 
ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਜਨਗਯਾਨੀ ਅਤ ਬਾਰ ਰਈ ਜਨਯਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਸਨ।  
ਾਯ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਈ ਅਿੱਡ 'ਤ ਕਜਵਡ -19 ਫੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ, ਜਜ ਦ ਰਈ ਜਵਰ ਯਜਨ, ਭੁਸਾਰੀ 
ਨਾਰ ਅਯਯਟ 'ਤ ਰੜੀਂਦੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ੰਜਾਫ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਾਯ ਜਫਨਹ ਾਂ ਰਿੱ ਛਣਾਂ ਵਾਰ  
ਜਵਅਕਤੀਆਂ / ਜਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭੰਜ਼ਿਰ ੰਜਾਫ ਸ, ਨੰੂ ਆਉਣ ਦੀ ਜਭਤੀ ਤੋਂ 14 ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਜਭਆਦ ਰਈ ਰਾ਼ਿਭੀ ਤਯ ਤ ਘਯਰ ੂ

ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਤੋਂ ਰੰਘਣਾ ਵਗਾ। 

ਭਡੀਕਰ ਟੀਭ ਦੁਆਯਾ ਜਨਯਧਾਯਤ ਾਯ ਰਿੱ ਛਣਾਂ ਵਾਰ  ਜਵਅਕਤੀਆਂ / ਕਈ ਸਯ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ। ਜ 
ਾਜਜਟਵ ਾ ਗ ਤਾਂ ਉ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਈਰਸ਼ਨ ਸੂਰਤ ਜਵਚ ਬਜਜਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਜ ਇਸ ਨੈਗਜਟਵ ਸ, ਤਾਂ 
ਵੀ ਉ ਨੰੂ 14 ਜਦਨਾਂ ਰਈ ਘਯ ਜਵਚ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਉਸ ਆਣੀ ਜਸਤ ਜਥਤੀ ਦੀ ਖੁਦ ਜਨਗਯਾਨੀ 
ਕਯਗਾ ਅਤ ਕਜਵਡ-19 ਦ ਰਿੱ ਛਣ ਦਾ ਸਣ ਦੀ ਜਥਤੀ ਜਵਚ ਨਜਦੀਕੀ ਯਕਾਯੀ ਜਸਤ ਸੂਰਤ ਨੰੂ ਜਯਯਟ 

ਕਯਗਾ। 

ੰਜਾਫ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਾਯ ਆਉਣ ਵਾਰ  ਮਾਤਯੀਆਂ ਜਾਂ ਜਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭੰਜ਼ਿਰ ੰਜਾਫ ਸ, ਅਯਯਟ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਸਰਾਂ ਆਣ ਭਾਯਟਪਨ਼ਿ 'ਤ ਕਵਾ  ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਨਗ। ਉਸ ਫਰੂਟੁਿੱ ਥ ਅਤ ਜੀੀ ਨੰੂ ਵੀ ਚਾਰੂ ਕਯਨਗ। 
ਅਯਰਾਇੰ ਇ ਨੰੂ ਜਵਸ਼ਾਰ ਤਯ 'ਤ ਜਨਤਕ ਕਯਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕ ਜਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਉਡਾਨਾਂ 'ਤ ਵਾਯ ਾਯ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਗਈ ਸ। ਇਨਹ ਾਂ ਆਦਸ਼ਾਂ 
ਜਵਚ ਦਿੱ  ਗ ਰਟਕਰ ਦ ੰਫੰਧ ਜਵਚ ਸਯਕ ਪਰਾਈਟ ਜਵਚ ਸਵਾਈ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਘਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਅਯਰਾਇੰ ਇ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜਜੰਭਵਾਯ ਸਣਗ ਜਕਉਂਜਕ ਇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਤੋਂ ਜਫਨਾਂ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ 
ਟਯਜਕੰਗ ਾਯ ਯਾਜ / ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਰਈ ਫਸੁਤ ਭੁਸ਼ਕਰ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਕਈ ਵੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ‘ਤ ਕਾਨੰੂਨ 

ਅਨੁਾਯ ਦੰਡਕਾਯੀ ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।  
ਨ ਡਰ ਅਪਯ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਗਾ ਜਕ ਫੰਧਤ ਟਸ਼ਨ ਰਫੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ੂਚੀਆਂ ਰਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤ ਯ਼ਿਾਨਾ 
ਦ ਅਧਾਯ ‘ਤ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਇਸ ਵੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਗਾ ਜਕ ਕਵਾ  ਇੰਟਾਰ ਤ ਫਰੂਟੁਿੱ ਥ / 

ਜੀੀ ਅਤ ਘਯ ਜਵਚ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ੰਫੰਧੀ ਸਦਾਇਤਾਂ ਫੰਧਤ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਯ਼ਿਾਨਾ ਜਾਣਕਾਯੀ 



ਟਟ ਕਜਵਡ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਅਤ ਸਯਨਾਂ ਯਾਜਾਂ / ਫੰਧਤ ਡੀ.ੀ. ਨੰੂ ਈਭਰ ਯਾਸੀ ਅਗਰੀ ਰੜੀਂਦੀ ਕਾਯਵਾਈ ਰਈ ਬਜੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸ। ਭੁਸਾਰੀ ਜ਼ਿਰ  ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੰੂ ਵੀ ਅਗਰਯੀ ਕਾਯਵਾਈ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰੂ ਬਜਜਆ 

ਜਾਵਗਾ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਉਸ ਉਯਕਤ ਫੰਧੀ ਗੁਭਯਾਸ ਕਯਨ ਅਤ ਇਦ ਰਈ ਜ਼ੰਿਭਵਾਯ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ 
ਜਯਯਟ ਕਯਗਾ। 

-- 

 


