
ਜ਼ਿਹਾ ਕ ੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ... ਨਗਰ 

  

ਜਵਾਸਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦ ਨਵੇਂ ਮਾਮ  ਆ ਾਸਮਣ ਜਦਜਕ ਜ਼ਿ  ਦ ਜਤੰਨ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾਇਰ ਨੰੂ ਸਰਾਇਆ--ਡੀ.ੀ. 
ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਨ  

  

   ਨਗਰ, 28 ਅਪਰ: 

ਜਵਾਸਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦ ਨਵੇਂ ਮਾਮ  ਾਸਮਣ ਆ ਸਨ ਜਦਜਕ ਜ਼ਿਹ  ਦ ਜਤੰਨ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾਇਰ ਨੰੂ 

ਫਤਾਪੂਰਵਕ ਸਰਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਸ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ..ੱ. ਰੀ ਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਨ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ। 

ਵਰਵ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਪਾਜਜਟਵ ਮਾਮਜਆਂ ਜਵਿੱ ਚ 47 ਾਾ ਅਤ 60 ਾਾ ਜਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸਨ ਜ 
ਪਜਸਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਕਵੀਡ ਪਾ਼ਿਜਟਵ ਮਰੀ਼ਿ ਦ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ੰਪਰਕ ਸਨ। 

ਇ ਦਰਾਨ, ਜ਼ਿ  ਜਵਚ ਕਰਨਾ ਵਾਇਰ ਦ 3 ਸਰ ਮਰੀ਼ਿ ਠੀਕ ਸ ਗ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦ 
ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸ। 

 ਕਰਨਾ ਨੰੂ ਸਰਾਉਣ ਵਾਜਆਂ ਜਵਚ ਦ ਪੁਰਸ਼ ਅਤ ਇਿੱਕ ਮਜਸਾ ਸ਼ਾਮ ਸ। ਛੁਿੱ ਟੀ ਕੀਤ ਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇਕ ਮਾਮਾ 
ਜਪੰਡ ਜਵਾਸਰਪੁਰ ਦਾ ਪਜਸਾ ਮਾਮਾ ੀ ਅਤ ਦੂਜਾ ਜਵਅਕਤੀ ਮੁਸਾੀ ਦ ਕਟਰ-68 ਦਾ ਵਨੀਕ ਸ ਜਦਜਕ ਤੀਜਾ 
ਮਾਮਾ ਜਪੰਡ ਜਵਾਸਰਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਮਜਸਾ ਸ। 

28 ਅਪਰ ਤਿੱਕ, ਜ਼ਿਹਾ ...ਨਗਰ ਜਵਿੱ ਚ ਕਜਵਡ-19 ਦ 65 ਪਾਜਜਟਵ ਮਾਮ  ਸਨ ਅਤ ਠੀਕ ਸ ਮਾਮਜਆਂ ਦੀ 
ਜਗਣਤੀ 30 ਸ ਗਈ ਸ। 

ਕੁਿੱ  1292 ਨਮੂਨੇ  ਗ ਸਨ ਅਤ ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ 1220 ਨੈਗਜਟਵ ਪਾ ਗ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਕ 8 ਨਮੂਜਨਆਂ ਦ ਨਤੀਜਜਆਂ 

ਦੀ ਉਡੀਕ ਸ। ਕੰਪਟਨਮੈਂਟ ਼ਿਨ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਨਮੂਨੇ  ਜਾ ਰਸ ਸਨ ਜਜ ਜਵਚ ਕਰੀਜਨੰਗ ਜਾਂ ਰਜਪਡ ਟਟ ਨਸੀਂ 
ਬਜਕ ਪੀੀਆਰ ਟਜਟੰਗ ਸ਼ਾਮ ਸ। 

 
 

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

 

 

ਜ਼ਿਾ ਕ ੰਪਰਕ ਦਫਤਰ,    ਨਗਰ  

 

ਜ਼ਿਹ  ਜਵਿੱ ਚ 14ਵੇਂ ਜਦਨ ਤਿੱਕ 76910 ਮੀਟਜਰਕ  ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 

ਸੁਣ ਤਿੱਕ ਜਜ  ਜਵਿੱ ਚ 39978 ਮੀਟਜਰਕ ਟਨ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਸ ਚੁਿੱ ਕੀ ਸ 
 

   ਨਗਰ, 28 ਅਪਰ: 



ਕਣਕ ਦਾ ਖਰੀਦ ੀਜਨ ਅਿੱਜ 14ਵੇਂ ਜਦਨ ‘ਚ ਦਾਖ ਸਇਆ ਅਤ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਜ਼ਿਹ  ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ 77255 

ਮੀਟਜਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸਈ ਅਤ ਇ ਜਵਚੋਂ 76910 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਸੁਣ ਤਿੱਕ ਜਜ  
ਜਵਿੱ ਚ 39978 ਮੀਟਜਰਕ ਟਨ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਸ ਚੁਿੱ ਕੀ ਸ।  
 

ਜ਼ਿਕਰਯਗ ਸ ਜਕ ਸੁਣ ਤਿੱਕ ਪਨਗਰਨ ਨੇ 18013 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫਡ ਨੇ 19290 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ਪਨਪ ਨੇ 

16265 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਜਦੋਂਜਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਅਰਸਾਊਜੰਗ ਕਾਰਪਰਸ਼ਨ ਨੇ 9166 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਕੀਤੀ। ਇ ਤੋਂ ਇਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਰਕਾਰੀ ਜੰੀ ਫ.ੀ.ਆਈ ਨੇ 9430 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। 

 

Two new cases emerge from Jawaharpur while three patients from district defeat corona virus-- 

DC Girish Dayalan  

 

  

 

S. A. S. Nagar, April 28: 

 

  

 

Two new cases have emerged from Jawaharpur while three patients from the district have 

successfully defeated corona virus, informed Girish Dayalan, Deputy Commissioner SAS Nagar. 

 

  

 

Giving details, he informed that positive cases that surfaced include a 47 year old and a 60 year 

old male who are close contacts of an already COVID positive patient.  

 

  

 

In the meanwhile, the district saw 3 more corona virus patients who combated the virus 

successfully and were discharged after recovery. 

 

  

 

These corona fighters include two males and a female. One of the males discharged was the first 

case of village Jawaharpur and the other male is a resident of Sector -68 in Mohali while third 

one is a woman from village Jawaharpur.  

 

  

 

By April 28, District SAS Nagar has seen 65 COVID positive cases with the number of 

recovered cases being 30.  

 

  

 



A total of 1292 samples have been taken and out of these, 1220 have been found negative while 

the results of 8 samples are awaited. Extensive sampling is being conducted in the containment 

zone which comprises not of screening or rapid tests but PCR testing,. 

 

 

 

-- 

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

 

 

 76910 MT of wheat procured in district till 14th day 

 

 Total lifting till today is 39978 MT 

 

 

S. A. S. Nagar, April 28: 

 

The wheat procurement season entered it's 14th day today and till date the District saw the 

arrival of 77255 MT of wheat in the mandis throughout the district and out of this, 76910 MT 

has been purchased. The total lifting till today is 39978 MT.  

 

 

It is noteworthy that PUNGRAIN has procured 18013 metric tonnes, MARKFED 19290 metric 

tonnes and PUNSUP procured 16265 metric tonnes while Punjab State Warehousing 

Corporation procured 9166 MT wheat respectively. The Centre government agency FCI has 

procured 9430 MT wheat. 

 

 

 

-- 


