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

 

Screening of milk vendors, milk booth owners in entire District 

 

346 persons underwent screening, all found clean 

 

S. A. S. Nagar, April 24: 

 

In accordance with the directions of the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan, District 

Development and Panchayat Officer (DDPO) and the D.R. Cooperative Societies and in 

collaboration with the Health Department, the screening of the milk vendors as well as the milk 

booth owners was today undertaken all over the district.  

 

The screening was done at the Rose Garden Park in Ph 3B2, City Park Sector-68, and Silvi Park 

Phase-10 in Mohali, Children's Park near police chowki, Sunny Enclave in Kharar, Ram Lila 

ground near bus stand in Derabassi and Lohgarh Park in Zirakpur. A total of 346 persons from 

Verka, Amul, HF Super and Himalayan Creamery were screened and all were found 

asymptomatic.  

 

On the occasion, the milk vendors and the booth owners were also given 2 cloth masks each. 

They were also made aware about the observing of the social distancing guidelines, besides other 

safety precautions and personal hygiene to be observed strictly in view of the corona virus 

disease. 

 

-- 

District Public Relations Office SAS Nagar 

 

Deputy Commissioner launches Uber Essential  

 

Uber Medic dedicated to needy  

 

S. A. S. Nagar, April 24: 

 

The Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan today kickstarted the initiative with Uber India 

under Uber Essential and Uber Medic to provide vehicles round the clock for essential 

emergency transportation for citizens and vehicles for the use of frontline officers including 

Health & District Administration.  

 

It is important to mention that as per the arrangement, Uber Essential would provide 24 vehicles 

round-the-clock for any Health/Medical Emergency only for plying within the District.  

 

Besides, Uber Medic is to provide 20 vehicles for the use of frontline officers including Health & 

District Administration. But since the district administration already has requisite vehicles, the 



DC decided that these vehicles were to be placed at the disposal of Civil Surgeon, Mohali for 

serving the needy.  

 

Among others present on the occasion included the ADC Mrs. Aashika Jain, RTA Mr. 

Sukhwinder Kumar and the representatives of the Uber.  

---------- 

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

 

Government of Bihar to transfer Rs. 1000 per family into accounts of needy people of bihari 

origin stranded in other states due to lockdown  

 

S. A. S. Nagar, April 24: 

 

The Government of Bihar has decided to transfer funds from the Chief Minister Relief Fund at 

the rate of Rs.1000 / - per family to the bank account of the labourers and needy persons of 

Bihari origin, residing in other states and stranded due to lockdown. 

 

This scheme is only for those who are in  residents of Bihar and are stranded in other states due 

to the lockdown announced due to corona virus. Such people can register themselves on the 

website www.aapda.bih.nic.in.  

 

The documents required for registration include Copy of Aadhar card of the beneficiary, Bank 

account in the name of the beneficiary which is in the branch of a bank located in the state of 

Bihar. 

 

Besides this,The photo (selfie) of the beneficiary will be matched to the photo in the Aadhaar 

database, so the photo of the Aadhaar and there will be only one registration linked to one 

Aadhaar number. The OTP received on the mobile number has to be used on the mobile app. 

 

The assistance related to this will be sent to the bank account only. 

 

For further assistance, the helpline numbers at Bihar Bhawan, New Delhi are 

011-23792009, 23014326, 23013884. While the Patna control room numbers are 0612-2294204, 

2294205. 

 

-- 

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

 

Provide PPE kits to sanitation workers of Punjab  

 

Chairman Safai Karamchari Commission Punjab writes to National Safai Karamchari 

Commission 

 

S. A. S. Nagar, April 24: 

 

http://www.aapda.bih.nic.in/


The Chairman of the Safai Karamchari Commission, Punjab Mr. Geja Ram Valmiki has 

appealed to the National Safai Karamchari Commission, New Delhi to request the Union 

Government to provide Personal Protection Equipment (PPE) to the sanitation workers of 

Punjab.  

 

In a letter written to the National Commission, Mr. Geja Ram Valmiki said the PPE kits are a 

must to ensure the health and safety of the sanitation workers working in the hospital isolation 

wards and in the fields. 

 

-- 

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

 

Route plan of mobile ATM vans unveiled  

 

S. A. S. Nagar, April 24: 

 

The route plan of the mobile ATM vans was today unveiled by the Chief LDM, S. A. S. Nagar 

Mr. Himendra Jain. He said that the main aim of the initiative is to ensure that people don't have 

to go to any ATM faraway in order to withdraw money in the wake of curfew imposed owing to 

corona virus.  

 

Divulging details, he said that on 25th April in pre noon time, the vans would go to Taj Towers 

in Sector 104 and Emmar MGF Mohali Hills in Sector 105. In the post noon time, the vans 

would go to Dolphin Society in Sector 78 and Falcon Heights Sector 82.  

 

Disclosing the route plan for 26th April, he said that in pre noon time, the vans would go to 

Escon Arena Singhpura Road in Zirakpur and Maya Gardens in Zirakpur. While during the post 

noon time, the vans would go to Tulip Heights on VIP Road, Zirakpur and Orbit Apartments on 

VIP Road, Zirakpur. 

-- 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
 
 58816 tonnes of wheat procured in district till 10th day 
 
  
 
 
S. A. S. Nagar, April 24: 
 
The wheat procurement season entered it's tenth day today and till date the District saw the arrival of 
59366 MT of wheat in the mandis throughout the district and out of this, 58816 MT has been 
purchased.  
 
 
It is noteworthy that PUNGRAIN has procured 13065 metric tonnes, MARKFED 14454 metric tonnes 
and PUNSUP procured 11841 metric tonnes while Punjab State Warehousing Corporation procured 
6276 MT wheat respectively. The Centre government agency FCI has procured 6320  MT wheat. 



 

-- 

Punjabi 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ ਨਗਯ 

ੂਯੇ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜ ਿੱ ਚ ਦ ਿੱ ਧ ਜ ਕਯੇਤਾ, ਦ ਿੱ ਧ ਫੂਥ ਭਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜਕਿਜਨੰਗ  

346 ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜਕਿਜਨੰਗ, ਜਕਸੇ ਜ ਚ  ੀ ਰਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਾ ਗ  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 24 ਅਿੈਰ: 

ਜਿਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਿੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ ਕਾਸ ਅਤੇ ੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਯ 

(ਿੀਿੀੀ) ਅਤੇ ਿੀ.ਆਯ. ਸਜਹਕਾਯੀ ਸਬਾ ਾਂ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜ ਬਾਗ ਦੇ ਸਜਹਮਗ ਨਾਰ ਅਿੱਜ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਬਯ ਜ ਿੱ ਚ ਦ ਿੱ ਧ 

ਜ ਕਯੇਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦ ਿੱ ਧ ਫੂਥ ਭਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਜਕਿਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਸਕਿੀਜਨੰਗ ਪੇ਼ਿ-3ਫੀ2 ਦੇ ਯਜ ਗਾਯਿਨ ਾਯਕ, ਜਸਟੀ ਾਯਕ ਸੈਕਟਯ -68, ਅਤੇ ਜਸਰ ੀ ਾਯਕ ਪੇ਼ਿ -10, ਭ ਹਾਰੀ, 
 ਜਰਸ ਚਕੀ ਨੇੜੇ ਜਚਰਿਯਨ ਾਯਕ, ਸੰਨੀ ਨਕਰੇ  ਖਯੜ, ਿੇਯਾਫਸੀ ਜ ਿੱ ਚ ਫਿੱ ਸ ਸਟੈਂਿ ਨੇੜੇ ਯਾਭ ਰੀਰਾ ਭੈਦਾਨ ਅਤੇ 

ਰਹਗੜ ਾਯਕ ਼ਿੀਕਯ ਯ ਜ ਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਯਾਨ  ੇਯਕਾ, ਅਭੂਰ, ਚ.ਪ ਸ ਯ ਅਤੇ ਜਹਭਾਰੀਅਨ ਕਿੀਭਯੀ 
ਦੇ ਕ ਿੱ ਰ 346 ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਕਿਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਜ ਚ  ੀ ਰਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਾ ਗ। 

ਇਸ ਭਕੇ ਦ ਿੱ ਧ ਦ ਕਾਨਦਾਯਾਂ ਅਤੇ ਫੂਥ ਭਾਰਕਾਂ ਨੰੂ 2-2 ਕਿੱੜੇ ਦੇ ਭਾਸਕ  ੀ ਜਦਿੱ ਤੇ ਗ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ 

ਜਫਭਾਯੀ ਦੇ ਭਿੱ ਦੇਨ਼ਿਯ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਹਯ ਸ ਯਿੱ ਜਖਆ 

ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਿੱਜੀ ਸਪਾਈ ਰਈ  ੀ ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ.ਨਗਯ 

ਜਿਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਊਫਯ ਈਸ਼ੈਂਸੀਅਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ ਯੂਆਤ 

ਰੜ ੰਦਾਂ ਨੰੂ ਸਭਯਜਤ ਊਫਯ ਭੈਜਿਕ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 24 ਅਿੈਰ: 

ਜਿਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਿੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅਿੱਜ ਊਫਯ ਈਸ਼ੈਂਸੀਅਰ ਅਤੇ ਊਫਯ ਭੈਜਿਕ ਤਜਹਤ ਊਫਯ ਇੰਿੀਆ ਨਾਰ 

ਨਾਗਜਯਕਾਂ ਰਈ ਼ਿਯੂਯੀ ਭਯਜੈਂਸੀ ਆ ਾਜਾਈ ਭ ਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾਉਣ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਤੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਿਸ਼ਾਸਨ ਸਭੇਤ ਭ ਹਯਰੀ 
ਕਤਾਯ ਜ ਚ ਸੇ ਾ ਜਨਬਾ ਯਹੇ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਰਈ 24 ਘੰਟੇ  ਾਹਨ ਭ ਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾਉਣ ਦੀ ਜਹਰਕਦਭੀ ਦੀ 
ਸ਼ ਯੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਭਹਿੱਤ ੂਯਣ ਹੈ ਜਕ ਿਫੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ, ਊਫਯ ਈਸ਼ੈਂਸੀਅਰ ਜਦਨ ਯਾਤ ਜਕਸੇ  ੀ ਜਸਹਤ / ਭੈਿੀਕਰ 

ਭਯਜੈਂਸੀ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਦੇ ਅੰਦਯ ਚਿੱਰਣ ਰਈ 24  ਾਹਨ ਭ ਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾਗਾ। 



ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ, ਊਫਯ ਭੈਿੀਕ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਿਸ਼ਾਸਨ ਸਭੇਤ ਪਯੰਟਰਾਈਨ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਰਈ 20 

 ਾਹਨ ਭ ਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾਗਾ। ਯ ਜਕਉਂਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਿਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਜਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰੜੀਂਦੇ  ਾਹਨ ਹਨ, ਇਸ ਰਈ ਿੀ.ਸੀ. ਨੇ 

ਪੈਸਰਾ ਜਰਆ ਜਕ ਇਹ  ਾਹਨ ਜਸ ਰ ਸਯਜਨ, ਭ ਹਾਰੀ ਨੰੂ ਰੜ ੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਰਈ ਜਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਸ ਭਕੇ ਹਾ਼ਿਯ ਹਯਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਿੀਸੀ ਸਿੀਭਤੀ ਆਜਸ਼ਕਾ ਜੈਨ, ਆਯਟੀ ਸਿੀ ਸ ਖਜ ੰਦਯ ਕ ਭਾਯ ਅਤੇ ਊਫਯ ਦੇ ਨ ਭਾਇੰਦੇ 

ਹਾ਼ਿਯ ਸਨ। 

-- 

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜਫਹਾਯ ਸਯਕਾਯ ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਕਾਯਨ ਦੂਜੇ ਸੂਜਫਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਪਸੇ ਜਫਹਾਯੀ ਭੂਰ ਦੇ ਰੜ ੰਦ ਰਕਾਂ ਦੇ ਫੈਂਕ ਖਾਜਤਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਿਤੀ 
ਜਯ ਾਯ 1000 ਯ  ਕਯੇਗੀ ਟਯਾਂਸਪਯ  

ਸ..ਸ. ਨਗਯ, 24 ਅਿੈਰ: 

ਜਫਹਾਯ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਜਫਹਾਯੀ ਭੂਰ ਦੇ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਅਤੇ ਰੜ ੰਦ ਜ ਅਕਤੀਆਂ, ਜ ਦੂਜ ੇਸੂਜਫਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਯਜਹੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਕਾਯਨ ਦੂਜੇ ਸੂਜਫਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਪਸੇ ਹ ਹਨ, ਦੇ ਫੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ ਿੱ ਚ ਿਤੀ ਜਯ ਾਯ 1000 ਯ  ਦੀ ਦਯ ਨਾਰ ਭ ਿੱ ਖ 

ਭੰਤਯੀ ਯਾਹਤ ਪੰਿ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਪੰਿ ਟਯਾਂਸਪਯ ਕਯਨ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਮਜਨਾ ਜਸਯਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਹੈ ਜ ਜਫਹਾਯ ਦੇ  ਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਕਾਯਨ ਰਾਨੀ ਗਈ ਤਾਰਾਫੰਦੀ 
ਕਾਯਨ ਦੂਜੇ ਸੂਜਫਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਪਸੇ ਹ ਹਨ। ਅਜਜਹੇ ਰਕ  ੈਫਸਾਈਟ www.aapda.bih.nic.in 'ਤੇ ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ 

ਯਜਜਸਟਯ ਕਯ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਯਜਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਰਈ ਰੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾ ੇ਼ਿਾਂ ਜ ਚ ਰਾਬਾਤਯੀ ਦੇ ਆਧਾਯ ਕਾਯਿ ਦੀ ਕਾੀ, ਰਾਬਾਤਯੀ ਦੇ ਨਾਭ 'ਤੇ ਫੈਂਕ 

ਖਾਤਾ ਸ਼ਾਭਰ ਹੈ ਜ ਜਫਹਾਯ ਸੂਫੇ ਦੇ ਫੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹ ੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ, ਰਾਬਾਤਯੀ ਦੀ ਪਟ (ਸੈਰਪੀ) ਅਧਾਯ ਿਾਟਾਫੇਸ ਜ ਚਰੀ ਪਟ ਨਾਰ ਭੇਰ ਖਾਂਦੀ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਕ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਨਾਰ ਜਸਯਫ਼ ਇਕ ਯਜਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ 'ਤੇ ਿਾਤ ਟੀੀ ਦੀ  ਯਤੋਂ 
ਭਫਾਈਰ  'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਜਸਯਪ ਫੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ ਿੱ ਚ ਬੇਜੀ ਜਾਗੀ। 

ਹਯ ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਜਫਹਾਯ ਬ ਨ, ਨ ੀਂ ਜਦਿੱ ਰੀ ਜ ਖੇ ਹੈਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ  

011-23792009, 23014326, 23013884 ਹਨ ਜਦਜਕ ਟਨਾ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਦੇ ਨੰਫਯ 0612-2294204, 

2294205 ਹਨ। 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ.. ਨਗਯ 

ੰਜਾਫ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ੀੀਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਜਦਤੀਆਂ ਜਾਣ 

ਚੇਅਯਭੈਨ ਸਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਕਜਭਸ਼ਨ ੰਜਾਫ ਨੇ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਕਜਭਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜਰਜਖਆ ਿੱਤਯ  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 24 ਅਿੈਰ: 

http://www.aapda.bih.nic.in/


ਸਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਕਜਭਸ਼ਨ, ੰਜਾਫ ਦੇ ਚੇਅਯਭੈਨ ਸਿੀ ਗੇਜਾ ਯਾਭ  ਾਰਭੀਕੀ ਨੇ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਸਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ 
ਕਜਭਸ਼ਨ, ਨ ੀਂ ਜਦਿੱ ਰੀ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਨੰੂ ੰਜਾਫ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ੀੀਈ 

ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਭ ਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾਉਣ ਰਈ ਫੇਨਤੀ ਕਯਨ। 

ਨੈਸ਼ਨਰ ਕਜਭਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜਰਖੇ ਿੱਤਯ ਜ ਿੱ ਚ, ਸਿੀ ਗੇਜਾ ਯਾਭ  ਾਰਭੀਕੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹਸਤਾਰ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ  ਾਰੇ  ਾਯਿਾਂ 
ਅਤੇ ਪੀਰਿ ਜ ਿੱ ਚ ਕੰਭ ਕਯ ਯਹੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਯਿੱ ਜਖਆ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ 

ੀੀਈ ਜਕਿੱ ਟਾਂ ਰਾ਼ਿਭੀ ਹਨ। 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ.. ਨਗਯ 

 ਭਫਾਈਰ ਟੀਭ  ੈਨ ਦੇ ਯੂਟ ਫਾਯੇ ਜਦਤੀ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 24 ਅਿੈਰ: 

ਚੀਪ ਰ ਿੀ ਭ, ਸ  ਸ ਨਗਯ ਸਿੀ ਜਹਭੇਂਦਯ ਜੈਨ ਨੇ ਅਿੱਜ ਭਫਾਈਰ ਟੀਭ  ੈਨਾਂ ਦੇ ਯੂਟ ਰਾਨ ਫਾਯੇ 

ਦਿੱ ਜਸਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਹਰਕਦਭੀ ਦਾ ਭ ਿੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਕਾਯਨ 

ਰਗਾ ਗ ਕਯਜਪਊ ਦੇ ਭਿੱ ਦੇਨ਼ਿਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ੈਸੇ ਕਢ ਾਉਣ ਰਈ ਜਕਸੇ ਦੂਯ ਦੇ .ਟੀ.ਭ. ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ  ੇ। 

ਹਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 25 ਅਿੈਰ ਨੰੂ ਦ ਜਹਯ ਸਭੇਂ  ੈਨ ਸੈਕਟਯ 104 ਜ ਚ ਤਾਜ ਟਾ ਯ਼ਿ ਅਤੇ 

ਸੈਕਟਯ 105 ਜ ਚ ਭਾਯ ਭਜੀਪ ਭ ਹਾਰੀ ਜਹਿੱ ਰ਼ਿ  ਿੱਰ ਜਾ ੇਗੀ। ਦ ਜਹਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ  ੈਨ ਸੈਕਟਯ 78 ਜ ਚ 

ਿਰਜਪਨ ਸ ਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਯ 82 ਜ ਚ ਪਾਰਕਨ ਹਾਈਟਸ ਜ ਖੇ ਜਾ ੇਗੀ। 

26 ਅਿੈਰ ਰਈ ਯੂਟ ਮਜਨਾ ਦਾ ਫਾਯੇ ਦਿੱ ਸਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਦ ਜਹਯ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ  ੈਨ ਼ਿੀਯਕ ਯ ਦੇ ਸਕਨ 

ਅਯੇਨਾ ਜਸੰਘ ਯਾ ਯਿ ਅਤੇ ਼ਿੀਯਕ ਯ ਦੇ ਭਾਇਆ ਗਾਯਿਨ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦ ਜਹਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤ ਜਰ ਹਾਇਟਸ, 

 ੀਆਈੀ ਯਿ, ਼ਿੀਯਕ ਯ ਅਤੇ  ੀਆਈੀ ਯਿ, ਼ਿੀਯਕ ਯ ਸਜਥਤ ਯਜਫਟ ਅਾਯਟਭੈਂਟਾਂ ਜ ਖੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 

 

ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ  ਸ ਨਗਯ  

 

ਜ਼ਿਰਹੇ ਜ ਿੱ ਚ 10 ੇਂ ਜਦਨ ਤਿੱਕ 58816 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਯੀਦ  

 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 24 ਅਿੈਰ: 

ਕਣਕ ਦਾ ਖਯੀਦ ਸੀਜਨ ਅਿੱਜ ਦਸ ੇਂ ਜਦਨ ‘ਚ ਦਾਖਰ ਹਇਆ ਅਤੇ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਜ਼ਿਰਹੇ ਬਯ ਦੀਆਂ ਭੰਿੀਆਂ ਜ ਚ 59366 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ 
ਆਭਦ ਹਈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ ਚੋਂ 58816 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਹੈ ਜਕ ਹ ਣ ਤਿੱਕ ਨਗਿੇਨ ਨੇ 13065 ਭੀਜਟਿਕ ਟਨ, ਭਾਯਕਪਿੈ ਨੇ 14454 ਭੀਜਟਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਨਸ ਨੇ 11841 ਭੀਜਟਿਕ 

ਟਨ ਜਦੋਂਜਕ ੰਜਾਫ ਯਾਜ  ੇਅਯਹਾਊਜਸੰਗ ਕਾਯਯੇਸ਼ਨ ਨੇ 6726 ਭੀਜਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਕੇਂਦਯੀ ਦੀ 
ਸਯਕਾਯੀ ਜੰਸੀ ਪ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ 6320 ਭੀਜਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। 



 

-- 

 

 

 


