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

 

 • 1301migrants leave for Hardoi in the second Special Train from Mohali 

 

 • 91 leave for Uttarakhand in three buses 

 

S. A. S. Nagar, May 8: 

 

The second Special Train with 1301 migrant labourers of Uttar Pradesh chugged off the Mohali 

Railway Station for Hardoi on Friday. Running right on schedule, the non-stop train left Mohali 

Railway Station at 10:00 am. Social distancing guidelines were adhered to while boarding of 

passengers into the train. Packed food was provided to all aboard. The district Red Cross Society 

catered biscuits and water to them. Earlier in the day, the migrant workers scheduled to leave, 

were screened thoroughly at the designatedcollection centres before they boarded the train. They 

were ferried via buses from the eight collection centres to the railway station. 

 

The buses were thoroughly sanitized before and after use. The migrants doled out blessings to 

the government for facilitating their journey back home, free of cost. Pertinently,SAS Nagar 

Administration also facilitated the travel back of 91 other persons via three buses to Uttarakhand. 

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

 

Health Minister hands over 100 packets of immuno booster Arsenium Album 30 to senior 

citizens council Mohali  

 

S. A. S. Nagar, May 8: 

 

"The greatest service that anyone can do in the present scenario is to come forward in rendering 

whatever help is necessary whatever it is providing food or medical help." These views were 

expressed today by the Health and Family Welfare Minister, Punjab, Mr. Balbir Singh Sidhu. 

 

The Health Minister was today handed over 100 packets of 100 family doses each of immuno 

booster homeopathic medicine Arsenium Album 30 by the National Advisor Indian Institute of 

Homeopathic Physicians (IIHP), Dr. B. S. Chandok for distribution among the members of the 

Senior Citizen Council, Mohali. 

 

It is important to mention that the Punjab Government had issued last week an advisory for use 

of Arsenium Album 30 , for three days as an Immuno Booster during the pandemic period of 

Covid -19. The advisory entailed all the Government Homeopathic Dispensaries in Punjab to 

distribute the medicine to public. The IIHP had with in one week distributed more than 3.5 lac of 

bottles. 



 

On the occasion, Mr. Sidhu said that providing best of the healthcare to the Senior citizens is a 

priority with the State Government.  

 

Mr. JR Chaudhary the President of Senior Citizens Council recieved the packets. On the 

occasion, the Political Secretary to the minister -- Mr. Harkesh Chand Sharma Machhli Kalan 

was also present. 

 

-- 
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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
Third death in District due to corona virus, DC Girish Dayalan  
 
74 year old man from Zirakpur turns out positive after death  
 
Three persons discharged from Gian Sagar Hospital after recovering, All from 
Jawaharpur village   
 
S. A. S. Nagar, May 8: 
 
The district today saw third death owing to the corona virus. A 74 year old man, resident 
of Zirakpur, died while undergoing treatment in a hospital in Panchkula.  
 
Disclosing this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that the 
samples of the deceased had been taken before and the report was received after his 
death. The report turned out to be positive.  
 
Meanwhile, three persons were discharged today from Gian Sagar Hospital after 
recovering. All belong to village Jawaharpur.  
 
At present, the tally of total positive cases in the district stands at 98. The number of 
active cases is 43 with 52 people recovering.  
 
 
-- 
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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 

 

Cent percent purchase recorded in the district 



 

Payments worth Rs. 174.91 Crore made till 7th May 

 

S. A. S. Nagar, May 8: 

 

The District had a total of 124298 MT of wheat arriving in the 28 mandis throughout the district 

till late evening on Thursday 7th May, and out of this, 124298 MT has been purchased, recording 

cent percent purchase. However, lifting stood at 84344 MT and is gathering pace. 

 

Besides 81.41 percent payment which is to the tune of Rs. 174.91 crore has been made by 

various procurement agencies. The PUNGRAIN procured 26576 metric tonnes, MARKFED 

26164 metric tonnes and PUNSUP procured 24720 metric tonnes while Punjab State 

Warehousing Corporation procured 17450 MT wheat respectively The Centre government 

agency FCI procured 18550 MT wheat. 

 
-- 

I/23037/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, . . . ਨਗਯ  

1301 ਰਵਾੀ ਭਸਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਵਚ ਸਯਦਈ ਰਈ ਸਈ ਯਵਾਨਾ  
91 ਰਵਾੀ ਜਤੰਨ ਫੱਾਂ ਜਵਚ ਉਤਯਾਖੰਡ ਰਈ ਯਵਾਨਾ 
   ਨਗਯ, 8 ਭਈ: 

ਉੱਤਯ ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1301 ਰਵਾੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ ੱ ਕਯਵਾਯ ਨੰੂ ਭਸਾਰੀ ਯੇਰਵੇ ਟੇ੍ਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਯਦਈ ਰਈ 

ਯਵਾਨਾ ਸਈ। ਭੇਂ ਅਨ ਾਯ ਚੱਰ ਯਸੀ ਇਸ ਨਾਨ ਟ੍ਾ ਯੇਰਗੱਡੀ, ਵੇਯੇ 10 ਵਜ ੇਭ ਸਾਰੀ ਯੇਰਵ ੇਟੇ੍ਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯਵਾਨਾ 
ਸਈ। ਯੇਰ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੇ ਵਾਯ ਸ ੰ ਦੇ ਭੇਂ ਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਾਯੇ ਵਾਯ 

ਰਕਾਂ ਨੰੂ ੈਕ ਕੀਤਾ ਬਜਨ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਯੈਡ ਕਯਾ  ਾਇਟ੍ੀ ਵੱਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਫਕ ਟ੍ ਅਤੇ ਾਣੀ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। 
ਇ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਜਦਨ ਜਵਚ, ਯਵਾਨਾ ਸਣ ਵਾਰੇ ਰਵਾੀ ਕਾਭੇ ਦੀ ਯੇਰ ਗੱਡੀ ਜਵਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਜਨਯਧਾਯਤ 

ਕ ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਯਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਜਕਰਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੱਠ ਕ ਰੈਕਸ਼ਨ ੈਂਟ੍ਯਾਂ ਤੋਂ ਯੇਰਵ ੇਟੇ੍ਸ਼ਨ ਤੱਕ ਫੱਾਂ 
ਯਾਸੀਂ ਜਰਜਾਇਆ ਜਗਆ। 

ਫੱਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਅਦ ਜਵਚ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ੈਨੇਟ੍ਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਯਵਾੀਆਂ ਨੇ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਭ ਪਤ ਘਯ ਵਾੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇਣ ਰਈ ਸ਼ ਕਯਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸੈ ਜਕ ...ਨਗਯ ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ 91 

ਸਯ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਤੰਨ ਫੱਾਂ ਯਾਸੀਂ ਉਤਯਾਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਜਦੱਤੀ। 

-- 
I/23073/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ੀਨੀਅਯ ਜਟ੍ੀ਼ਿਨ ਕੌਂਰ ਭ ਸਾਰੀ ਨੰੂ ਇਜਭਊਨੋ ਫੂਟ੍ਯ ਅਯੈਨੀਅਭ ਰਫਭ 30 ਦੇ 100 ੈਕੇਟ੍ 

ੌਂੇ 



   ਨਗਯ, 8 ਭਈ: 

"ਇ ਭਜੂਦਾ ਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਬ ਤੋਂ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਸਾਇਤਾ ਜੇ ਕਈ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਸੈ ਬਜਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟ੍ਯੀ 
ਸਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ।" ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਚਾਯਾਂ ਦਾ ਰਗਟ੍ਾਵਾ ਅੱਜ ਜਸਤ ਅਤੇ ਜਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਭੰਤਯੀ 
ੰਜਾਫ . ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਯਾਸ਼ਟ੍ਯੀ ਰਾਸਕਾਯ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟ੍ੀਜਚਊਟ੍ ਆਫ਼ ਸਜਭੈਜਥਕ ਜਪ਼ਿੀਸ਼ੀਅਨ (ਆਈਆਈਚੀ), ਡਾ ਫੀ. 

ਚੰਦਕ ਵੱਰੋਂ ਅੱਜ ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਨੰੂ ੀਨੀਅਯ ਜਟ੍ੀ਼ਿਨ ਕੌਂਰ ਦੇ ਭੈਂਫਯਾਂ ਜਵਚ ਵੰਡਣ ਰਈ ਇਜਭਊਨੋ ਫੂਟ੍ਯ 

ਸਜਭੈਜਥਕ ਦਵਾਈ ਅਯੈਨੀਅਭ ਰਫਭ 30 ਦੇ 100 ਜਯਵਾਯਕ ਖ ਯਾਕਾਂ ਦੇ 100 ੈਕੇਟ੍ ੌਂੇ ਗ।  
ਇਸ ਦੱਣਾ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਸੈ ਜਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਨੇ ਜਛਰੇ ਸਫ਼ਤੇ ਕਜਵਡ -19 ਦੇ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦਯਾਨ ਇਜਭਊਨੋ 

ਫੂਟ੍ਯ ਵਜੋਂ ਅਯੈਨੀਅਭ ਰਫਭ 30 ਦੀ ਜਤੰਨ ਜਦਨਾਂ ਰਈ ਵਯਤੋਂ ਫੰਧੀ ਇੱਕ ਡਵਾਈ਼ਿਯੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ੀ। 
ਡਵਾਈ਼ਿਯੀ ਅਨ ਾਯ ੰਜਾਫ ਜਵਚਰੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਯਕਾਯੀ ਸਜਭੈਜਥਕ ਜਡੈਂਯੀਆਂ ਨੰੂ ਰਕਾਂ ਜਵਚ ਦਵਾਈ 

ਵੰਡਣ ਰਈ ਜਕਸਾ ਜਗਆ। ਆਈਆਈਚੀ ਨੇ ਇਕ ਸਪਤੇ ਜਵਚ 3.5 ਰੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਤਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨ। 

ਇ ਭਕੇ . ਜੱਧੂ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਫ਼ਿ ਯਗ ਨਾਗਜਯਕਾਂ ਨੰੂ ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਸਤ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇਣਾ ਯਾਜ ਯਕਾਯ ਦੀ 
ਤਯਜੀਸ ਸੈ। 

ੀਨੀਅਯ ਜਟ੍ੀ਼ਿਨ ਕੌਂਰ ਦੇ ਰਧਾਨ ਰੀ ਜ.ੇਆਯ. ਚਧਯੀ ਨੇ ਇਸ ੈਕੇਟ੍ ਰਾਤ ਕੀਤੇ। ਇ ਭਕੇ ਭੰਤਯੀ ਦੇ ਜਆੀ 
ਕੱਤਯ ਰੀ ਸਯਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਯਭਾ ਭੱਛਰੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਭਜੂਦ ਨ। 

 

-- 

I/23126/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਕਾਯਨ ਜ਼ਿਰੇ ਜਵਚ ਤੀਜੀ ਭਤ, ਡੀੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

਼ਿੀਯਕ ਯ ਦਾ 74 ਾਰਾ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਯਯਟ੍ ਆਈ ਾਜੇਜਟ੍ਵ  

ਠੀਕ ਸਣ 'ਤੇ ਜਤੰਨ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਜਭਰੀ ਛ ੱ ਟ੍ੀ, ਾਯੇ ਜਵਾਸਯ ਯ ਜੰਡ ਤੋਂ 
   ਨਗਯ, 8 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰੇ ਜਵਚ ਅੱਜ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਕਾਯਨ ਤੀਜੀ ਭਤ ਸਈ। ਼ਿੀਯਕ ਯ ਜਨਵਾੀ ਇਕ 74 ਾਰਾ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ੰਚਕੂਰਾ ਦੇ ਇਕ ਸਤਾਰ ਜਵਚ ਇਰਾਜ ਦਯਾਨ ਭਤ ਸ ਗਈ। 
ਇਸ ਰਗਟ੍ਾਵਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜਡਟ੍ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਜਭਰਤਕ ਦੇ ਨਭੂਨੇ ਜਸਰਾਂ ਰ 

ਗ ਨ ਅਤੇ ਉ ਦੀ ਭਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਯਯਟ੍ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਯਯਟ੍ ਾਜੇਜਟ੍ਵ ਜਨਕਰੀ। 
ਇੇ ਦਯਾਨ ਜਤੰਨ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਸਣ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛ ੱ ਟ੍ੀ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। ਾਯੇ ਜੰਡ 

ਜਵਾਸਯ ਯ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸਨ। 



ਇ ਵੇਰੇ ਜ਼ਿਰੇ ਜਵਚ ਕ ੱ ਰ ਾਜੇਜਟ੍ਵ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 98 ਸੈ। ਕਜਟ੍ਵ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 43 ਸੈ ਅਤੇ 52 

ਜਵਅਕਤੀ ਠੀਕ ਸ ਗ ਸਨ। 
 
 

-- 

 

I/23198/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜਵੱਚ  ਪੀਦੀ ਖਯੀਦ ਦਯਜ  

7 ਭਈ ਤੱਕ 174.91 ਕਯੜ੍ ਯ  ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ  
   ਨਗਯ, 8 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹੇ  ਬਯ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 28 ਭੰਡੀਆਂ ਜਵੱਚ 7 ਭਈ ਦੀ ਦੇਯ ਸ਼ਾਭ ਤੱਕ ਕ ੱ ਰ 124298 ਭੀਜਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਸਈ 

ਅਤੇ ਇ ਜਵੱਚੋਂ 124298 ਭੀਜਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਖ਼ਯੀਦੀ ਗਈ ਸੈ, ਜਜ ਨਾਰ 100 ਪੀਦੀ ਖਯੀਦ  ਜਯਕਾਯਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਸਾਰਾਂਜਕ, ਚ ਕਾਈ 84344 ਭੀਟ੍ਯਕ ਟ੍ਨ ਸਈ ਅਤੇ ਯਪਤਾਯ ਪੜ੍ ਯਸੀ ਸੈ। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਯੀਦ ਜੰੀਆਂ ਦ ਆਯਾ 174.91 ਕਯੜ੍ ਯ  ਦਾ ਬ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਜ ਜਕ 81.41 

ਪੀਦੀ ਸੈ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਨਗਰੇਨ ਨੇ 26576 ਭੀਜਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ, ਭਾਯਕਪੈਡ ਨੇ 26164 ਭੀਜਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਅਤੇ ਨ ਨੇ 

24720 ਭੀਜਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਜਦੋਂ ਜਕ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਵੇਅਯਸਾਊਜੰਗ ਕਾਯਯੇਸ਼ਨ ਨੇ 17450 ਭੀਜਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਯ ਦੀ ਯਕਾਯੀ ਜੰੀ ਪ.ੀ.ਆਈ ਨੇ 18550 ਭੀਟ੍ਯਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। 

-- 

 
 


