
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ  

ੰਜਾਫ ਜਿਚ ਪਸ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਜੱਦੀ ਸੂਜਫਆਂ ਜਿਚ ਬਜਣ ਰਈ ਭੁਜ ੰਭ ਜਾਯੀ  
ਸ  ਸ ਨਗਯ ਤੋਂ 411 ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਉਤਯਾਖੰਡ ਅਤ ਜੰਭੂ ਕਸ਼ਭੀਯ ਬਜਜਆ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 5 ਭਈ: 

ਦੂਜ ਯਾਜਾਂ ਦ ੰਜਾਫ ਜਿਚ ਪਸ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਬਜਣ ਦੀ ਭੁਜ ੰਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਯ ਜਦਨ ਦਾਖਰ   ਜਗਆ। ਕੱੁਰ 411 

ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਭੁ ਾਰੀ ਅਤ ਖਯੜ ਤੋਂ 14 ਫੱਸਾਂ ਜਿਚ ਉਤਯਾਖੰਡ ਅਤ ਜੰਭੂ-ਕਸ਼ਭੀਯ ਿਾਸ ਬਜਜਆ ਜਗਆ। ਇ  ਰਗਟਾਿਾ 
ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ, ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸ..ਸ.ਨਗਯ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

 ਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕ ਾ ਜਕ ਪਸ   ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯ ਿਾਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ ਰਾਂ ਡਾਕਟਯੀ ਰਜਕਜਯਆ ਦ ਜ ੱਸ 
ਿਜੋਂ ਉ ਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਸਜਕਰਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਰਜਕਜਯਆ ਅਤ ਫੱਸਾਂ ਜਿਚ ਸਿਾਯ  ਣ ਸਭੇਂ ਸਭਾਜਜਕ 

ਦੂਯੀ ਦ ਜਨਮਭਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਸਖਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱੁਰ 116 ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁ ਾਰੀ ਤੋਂ ਜੰਭੂ-ਕਸ਼ਭੀਯ ਰਈ 4 

ਫੱਸਾਂ ਜਿੱਚ ਿਾਸ ਬਜਜਆ ਜਗਆ ਜਦੋਂਜਕ ਖਯੜ ਤੋਂ ਕੱੁਰ 72 ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 3 ਫੱਸਾਂ ਯਾ ੀਂ ਬਜਜਆ ਜਗਆ। ਉਤਯਾਖੰਡ 

ਸਫੰਧੀ, ਕੱੁਰ 223 ਰਕ ਸੱਤ ਫੱਸਾਂ ਜਿੱਚ ਸਿਾਯ   ਕ ਭ ਾਰੀ ਤੋਂ ਿਾਸ ਘਯ ਯਿਾਨਾ  ।  

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਸੂਫ ਜਿੱਚ ਦਾਖਰ  ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਸਯਪ ਨ ਟੀਪਾਈਡ ਟਂਯੀ ੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ - ਡੀਭ ਸ..ੱਸ 

ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦ ਭਾਭਰ  ਜਿਚ ਜ਼ਿਰ  ਜਿਚ ਯਜ ਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨ ੀਂ  
 ਰਾਂਜਕ ਜ਼ਿਰ  ਜਿੱਚ ਆਉਂਦ ਭਾਰ ਿਾ ਨ ‘ਤ ਕਈ ਭਨਾ ੀ ਨ ੀਂ ਯ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਰਾ਼ਿਭੀ  
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 5 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ, ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨ ਡਰ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਦ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿੱਚ  ਾਈਿਅ ਅਤ ਸੜਕਾਂ ਨੰੂ 

ਜੜਨ ਿਾਰੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਦ ਟਂਯੀ ੁਆਇੰਟਾਂ ਨੰੂ ਨ ਟੀਪਾਈ ਕੀਤਾ। ਜ ਭਾਚਰ ਰਦਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰ  ਜਿਚ ਦਾਖਰ  ਣ ਿਾਰ  ਰਕਾਂ 
ਰਈ, ਜੰਡ ਜਸਸਿਾਂ ਜਿਚ ਜਸਸਿਾਂ ਫੱਦੀ ਯਡ 'ਤ ਅੰਤਯ ਯਾਜੀ  ਾਈਿ ਚੱਕ ੁਆਇੰਟ ਸਥਾਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 

 ਜਯਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰ  ਜਿਚ ਦਾਖਰ  ਣ ਿਾਜਰਆਂ ਰਈ, ਸਖੋਂ ਫੈਂਕਟ  ਾਰ, ਼ਿੀਯਕੁਯ, ੰਚਕੁਰਾ  ਾਈਿ ਦ ਨ਼ਿਦੀਕ 

ਯਾਜਭਾਯਗਾਂ 'ਤ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸਯ ੱਦੀ ਚੱਕ ੁਆਇੰਟ ਸਥਾਤ ਕੀਤ ਗ  ਨ। 

 ਜਯਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿੱਚ ਦਾਖਰ  ਣ ਿਾਜਰਆਂ ਰਈ  ਯ ਅੰਤਯ-ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਚਕ ੁਆਇੰਟ ਅੰਫਾਰਾ ਤੋਂ ਨਾਯਾਇਣਗੜਹ 
 ਾਈਿਅ ਤ ਅੰਫਾਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜਹ  ਾਈਿ ਝਯਭਾਯੀ, ਰਾਰੜੂ ਜਿਖ ਸਥਾਤ ਕੀਤ ਗ  ਨ। 

ਇਸ ਤਯਹਾਂ ੀਯ ਭ ੱਰਾ, ਟੀ ੁਆਇੰਟ ਅੰਟਾਰਾ, ਫਯਿਾਰਾ ਯਡ ਫਜ ਯਾ ਭਯਹ, ਯਾਭਗੜਹ ਭੁਫਾਯਕੁਯ ਯਡ, ਡੱਪਯੁਯ 

ਅਤ  ਯਜਭਰਾ ਨਗਯ, ਫਾਰਟਾਣਾ ਜਿਖ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜਰੰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤ ਅੰਤਯਯਾਜੀ ਸਯ ੱਦੀ ਜਾਂਚ ੁਆਇੰਟ ਸਥਾਤ 

ਕੀਤ ਗ  ਨ। 



ਨ ਡਰ ਅਪਸਯ ਸਧਾਯਣ ਯਜਟੰਗ ਜਿਧੀ ਦ ਅਨੁਸਾਯ http://covid.punjab.gov.in/policereg 'ਤ ਆਉਣ ਿਾਰ  
ਮਾਤਯੀਆਂ ਦ ਡਾਟਾ ਦੀ ਯਜਜਸਟਯੀਕਯਣ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। 

ਜਸਿਰ ਸਯਜਨ, ਸ. . ੱਸ. ਨਗਯ, ਯਾਜ ਜਿਚ ਦਾਖਰ  ਣ ਿਾਰ   ਯਕ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਦਨ ਯਾਤ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਰਈ 

ਇਨਹ ਾਂ ਟਂਯੀ ਜਫੰਦੂਆਂ 'ਤ ਰਈ ਭਰਟੀਯ਼ਿ  ਰਥ ਿਯਕਯਾਂ ਦੀ ਜਨਮੁਕਤੀ ਕਯਗਾ। ਕਈ ਿੀ ਰੱਛਣ ਾਇਆ ਜਗਆ 

ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਜਿਅਕਤੀ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸਫ ਡਿੀ਼ਿਨਰ  ਸਤਾਰ ਜਰਜਾਇਆ ਜਾਿਗਾ। ਜ ਾਜਜਟਿ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ  , ਤਾਂ 
ਜਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨ ਟੀਪਾਈ ਆਈਸਰਸ਼ਨ ਸ ੂਰਤ ਜਿੱਚ ਬਜਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  । 

ਨ ਡਰ ਅਜਧਕਾਯੀ, ਦੂਜ ਯਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਫਾਯ ਇਕੱਤਯ ਕੀਤ ਗ ਅੰਕੜ ਬਜਣਗ, ਅਤ ਘੱਟ ਘੱਟ 

14 ਜਦਨਾਂ ਤੱਕ ਅਜਜ  ਸਾਯ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ੰਜਾਫ ਦ ਦੂਜ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿੱਚ ਸਫੰਧਤ 

ਡੀ.ਸੀ. ਕਰ ਜਾਣਗ। 

ਰਿਾਸੀਆਂ ਦ ਯਾਜ ਜਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਿਚ, ਜੰਡ ਜਿਚ ਇਕ ਿੱਖਯਾ ਖਤਯ ਜਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਤਾਂ ਜ 
ਇ  ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ਜਕ ਯਿਾਸੀ ਭ਼ਿਦੂਯ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ   

ਜਨਯਧਾਯਤ ਜਗਹਾ 'ਤ ਯਜ ਣਗ। 

ਨਾਰ  ੀ, ਮਾਤਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਅਜਧਕਾਯਤ ਜਿਅਕਤੀ ਅਤ ਗੁਆਂਢੀ ਯਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਰਹ  ਯਾ ੀਂ ਦੂਜ ਯਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਯਾ 
ਕਯ ਯ   ਨ, ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਜਿਚ ਯਜ ਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨ ੀਂ  । 

 ਾਰਾਂਜਕ, ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਭਾਰ ਿਾ ਨ 'ਤ ਕਈ ਾਫੰਦੀ ਨ ੀਂ  ਿਗੀ ਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਼ਿਯੂਯੀ  । 

-------------- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

 ੁਣ ਤੱਕ 1679 ਨਭੂਜਨਆਂ ਦ ਨਤੀਜ ਨੈਗਜਟਿ ਆ, ਡੀਸੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

2563 ਰਕ ਸਪਰਤਾੂਯਿਕ ਕਆਯੰਟੀਨ ਸਭੇਂ ਤੋਂ ਰੰਘ  
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 5 ਭਈ: 

"ਜਸ ਤ ਜਿਬਾਗ ਦ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਨੇ  ੁਣ ਤੱਕ 1869 ਨਭੂਨੇ ਰ  ਨ ਅਤ ਇਨਹ ਾਂ ਜਿੱਚੋਂ 1679 ਨੈਗਜਟਿ ਾ ਗ  ਨ।" 

ਇ  ਰਗਟਾਿਾ ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਰਕਾਂ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕ ਾ ਜਕ  ੁਣ ਤੱਕ ਕੱੁਰ 2563 ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਯੰਟੀਨ 

ਅਿਧੀ ਨੰੂ ਸਪਰਤਾੂਯਿਕ ਰੰਘਾਇਆ   ਜਦਜਕ ਭਜੂਦਾ ਸਭੇਂ ਕੁਆਯੰਟਾਈਨ ੀਯੀਅਡ ਤੋਂ ਰੰਘ ਯ  ਰਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 
921  । 

 ੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਰ  ਜਿਚ ਕੱੁਰ ਾਜਜਟਿ ਕਸ 95  ਨ, ਜਦੋਂ ਜਕ ਠੀਕ   ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 43   ਅਤ ਕਜਟਿ 

ਭਾਭਰ  50  ਨ। 

-- 

ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ  ਸ ਨਗਯ  

 

ਜ਼ਿਰਹ ਜਿੱਚ 21ਿੇਂ ਜਦਨ ਤੱਕ 110580 ਭੀਟਜਯਕ  ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਯੀਦ 

http://covid.punjab.gov.in/policereg


 

 ੁਣ ਤੱਕ ਜਜਰ ਜਿੱਚ 69123 ਭੀਟਜਯਕ ਟਨ ਦੀ ਚੁਕਾਈ   ਚੱੁਕੀ   
 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, ਭਈ 5: 

ਕਣਕ ਦਾ ਖਯੀਦ ਸੀਜਨ ਅੱਜ 21ਿੇਂ ਜਦਨ ‘ਚ ਦਾਖਰ  ਇਆ ਅਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਰਹ ਬਯ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜਿਚ 110955 ਭੀਟਜਯਕ ਟਨ 

ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ  ਈ ਅਤ ਇਸ ਜਿਚੋਂ 110580 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ  ।  ੁਣ ਤੱਕ ਜਜਰ ਜਿੱਚ 69123 ਭੀਟਜਯਕ ਟਨ 

ਦੀ ਚੁਕਾਈ   ਚੱੁਕੀ  ।  
 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ   ਜਕ  ੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰਨ ਨੇ 25380 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 25816 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ਨਸ ਨੇ 23753 ਭੀਜਟਰਕ 

ਟਨ ਜਦੋਂਜਕ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਿਅਯ ਾਊਜਸੰਗ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਨੇ 16300 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਕੇਂਦਯੀ ਦੀ 
ਸਯਕਾਯੀ ਜੰਸੀ ਪ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ 17250 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। 
 

-- 

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

 • Drive to send stranded people back to their native states, continues 

• 411 people from SAS Nagar sent to Uttarakhand and J&K 

 S. A. S. Nagar, May 5: 

 The drive to send back the stranded people from other states entered its second day today. 

A total of 411 people were sent back from Mohali, and Kharar to Uttarakhand and J&K in 14 buses. This 

was disclosed by Mr. Girish Dayalan ,Deputy Commissioner SAS Nagar. Divulging more, he said that the 

stranded people were thoroughly screened as part of the medical procedure before heading back to 

their home states. The social distancing norms were also strictly observed at the time of carrying out 

thescreening process and boarding of the buses. A total of 116 people were sent back in 4 buses to J&K 

from Mohali while from Kharar, a total of 72 people were sent back via 3 buses to the said destination. 

For Uttarakhand, a total of 223 people boarded the 7 buses back home from Mohali. ------- 

-- 

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

• Entry into State allowed only from notified entry points- DM SAS Nagar 

• No stay in district permitted in case of interstate transit • No embargo on goods carrier vehicles coming 

to the District but screening mandatory 

S. A. S. Nagar, May 5: 

The District Magistrate, Mr. Girish Dayalan today notified the entry points on highways and links 

roads into the District along with nodal officers. For the people entering the district from Himachal 

Pradesh, inter State highway check point has been set up at siswan baddi road in village siswan. For 

those entering the District from Haryana,the interstate border check points on highways have been set 



up near Sekhon banquet hall, Zirakpur, Panchkula highway Other interstate check points for those 

entering districts from Haryana have been set up at Ambala to Naraingarh highway and Ambala to 

Chandigarh highway Jharmari, Lalru. Similarly, interstateborder check points have been set up at various 

link roads at peer muchhalla, t point antala, barwala road behra morh, ramgarh mubarakpur road, 

Daffarpur and Harmilap Nagar, Baltana. The Nodal Officer would ensure registration of dataof inbound 

passengers at http://covid.punjab.gov.in/policereg as per the standard operating procedure. The Civil 

Surgeon, S. A. S. Nagar would depute Multipurpose Health Workers for round the clock on these entry 

points for screening each person entering the state. Anybody found symptomatic would be taken to 

nearest sub divisional hospital. If found positive, the person should be shifted to the notified isolation 

facility. The Nodal Officer, would send the data collected about the persons coming from the other 

states, but wanting to go to other district of Punjab to the concerned DCs to ensure supervision of all 

such persons for atleast 14 days. In case of the migrants coming into the state, a separate area in the 

village would be earmarked to ensure that migratory labour stays at the designated place with 

observation of social distancing guidelines. Also, the persons authorized to travel and are travelling from 

neighbouring statesto the other states through this district, are not allowed to stay in between in 

thedistrict. However, there would be no embargo on the goods carrier vehicles coming to the District 

but their screening is a must. -------------- 

-- 

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

 

1679 samples tested negative so far, DC Girish Dayalan  

 

2563 people successfully undergone quarantine period  

 

 

S. A. S. Nagar, May 5: 

 

"The Health Department authorities have until now taken 1869 samples and out of these, 1679 

have been found negative." This was disclosed here today by the Deputy Commissioner Mr. 

Girish Dayalan.  

 

Updating about the status of quarantined people, he said that until now, a total of 2563 people 

have successfully undergone the quarantine period while the number of people currently 

undergoing quarantine period is 921. 

 

As of now, the total positive cases in the district are 95 , while the number of recovered cases is 

43 and that of active cases is 50. 

 

-- 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
 
 110580 MT of wheat procured in district till 21th day 
 
 Total lifting till today is 69123 MT 

http://covid.punjab.gov.in/policereg


 
 
S. A. S. Nagar, May 5: 
 
The wheat procurement season entered it's 21th day today and till date the District saw the arrival of 
110955 MT of wheat in the mandis throughout the district and out of this, 110580 MT has been 
purchased. The total lifting till today is 69123 MT.  
 
 
It is noteworthy that PUNGRAIN has procured 25380 metric tonnes, MARKFED 25816 metric tonnes 
and PUNSUP procured 23753 metric tonnes while Punjab State Warehousing Corporation procured 
16300 MT wheat respectively. The Centre government agency FCI has procured 17250 MT wheat. 

 

 

 

--  

-- 

 

 
 


