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

 

Observance of social distancing guidelines must for harvesting : DC Girish Dayalan  

 

Combines must be thoroughly sanitized  

 

S. A. S. Nagar, April 15: 

 

The District Administration in coordination with the Agriculture and Farmers Welfare 

Department, is undertaking all necessary measures to ensure that social distancing guidelines are 

fully observed by the farmers and farm labourers while undertaking harvesting of wheat.  

 

Disclosing this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that the combine 

owners are being sensitized to sanitize their combines with the sodium hypochloride or the 

sanitizers in order to stop the spread of corona virus disease.He also said that the combines 

entering the District from Handesra and Lalru would be thoroughly sanitized. 

 

Adding more, he said that the farmers as well as the farm labourers engaged in the harvesting 

process must strictly observe the social distancing guidelines and besides this, everyone must 

cover their faces with masks. At the sites where harvesting is being done, proper arrangements 

for ensuring hygienic conditions must be made. In case any of the people connected with 

harvesting process suffers from any ailment such as coughing, fever, respiratory problems then 

prompt coordination must be made with the Health Department authorities and disengage such 

people from work. 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 
 
Control Rooms set up to ensure redressal of food related issues 
 
S. A. S. Nagar, April 15: 
 
The District Administration has set up control rooms to ensure that the food related issues are 
redressed at the respective sub division level itself. 
 
The District level control room number of the Nodal Officer is 9888201787 while the District Food 
control room number for essential commodities is 0172-2219541, 7888556264.  
 
The sub division level control room number in respect of Kharar is 0160-2280222, and Subodh 
Kumar, Operator 9478346212, in respect of Mohali is 9814049150, and Nitin Sood, Operator 
7696892956, in respect of Derabassi is 01762-297129, and Sarabjit Singh, Junior Assistant 
8360170942. 
 
It is also worth mentioning that already established control rooms such as COVID-19 medical 
helpline at 104, 0172-2270091, 7814641397, Sub Division wise medicine related queries (Drug 
Inspectors) at Mohali 9888877203, Kharar 9872211756, Derabassi 9256192655. Punjab Emergency 
Helpline at 112, Essential Commodities/Food related helpline 0172-2219541, 7888556264. District 
Control Room at 0172-2219505, 0172-2219506, 9779816600 (Nodal Officer Control Room), Sub 
Division Control Room at Mohali 0172-2219580, Kharar 0160-2280222, Derabassi 0176-2297129, 
E-passes helpline number 9646599208, 9888886380 (Only Watsapp) and 9878152406 (Only 
Watsapp). 



 

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

 

Hassle free wheat procurement would be ensured : Balbir Singh Sidhu  

 

Farmers are backbone of Punjab, won't let them face any problem, says Cabinet Minister  

 

S. A. S. Nagar, April 15: 

 

"The farmers of Punjab have always contributed a lot towards ensuring the food security of the 

country and have been the backbone of the economic structure of the State." These views were 

expressed here today at Grain Market, Kharar by the Health and Family Welfare Minister, 

Punjab and MLA Mohali Mr. Balbir Singh Sidhu on the occasion of starting the wheat 

procurement season.  

 

The minister further said that the State Government would ensure that the farming community 

faces no problems  in selling their crop. All out efforts would be made to purchase every single 

bale of grain besides ensuring adequate and quick payment.  

 

He also exhorted the farmers and the arhtiyas apart from the labourers to maintain social 

distancing guidelines keeping in view the corona virus disease and take all necessary precautions 

such as wearing the masks. 

 

Among other dignitaries present on the occasion included the Secretary, Agriculture Mr. Kahan 

Singh Pannu, SDM Kharar Mr. Himanshu Jain, Political Secretary to the minister and the 

Chairman Market Committee, Kharar----Mr. Harkesh Chand Sharma Machhli Kalan, Vice 

Chairman Market Committee Mr. Sukhjit Singh, Secretary Market Committee Archana Bansal, 

Congress leader Mr. Kamal Kishore Sharma and DSP Pal Singh. 

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

 

Restricted Movement and Curfew Passes valid till extended period of curfew/lockdown-DM 

Girish Dayalan 

 

S. A. S. Nagar, April 15: 

 

The District Magistrate Mr. Girish Dayalan today ordered that the Restricted Movement and 

Curfew Passes, issued to ensure essential supplies and legitimate travel of people during 

curfew/lockdown, would be considered valid till the extended period of curfew/lockdown. 

 

It is worth mentioning that the DM had imposed curfew under section 144 of the CrPC till 

further orders in the district in order to contain the corona virus disease. 

 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

 



ਵਾਢੀ ਰਈ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਰਾ਼ਿਭੀ ਹ: ਡੀ.ਸੀ. ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ 

 

ਕੰਫਾਇਨ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ੂਯੀ ਤਯਹ਼ਾਂ ਸਨੀਟਾਈ਼ਿਯ ਕਯਨਾ ਰਾ਼ਿਭੀ 
  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 15 ਅਰਰ: 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ, ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਜਕਸਾਨ ਬਰਾਈ ਜਵਬਾਗ ਦ ਸਜਹਮਗ ਨਾਰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਸਾਯ ਜਯੂਯੀ ਉਾਅ ਕਯ 

ਜਯਹਾ ਹ ਜਕ ਜਕਸਾਨ਼ਾਂ ਅਤ ਖਤ ਭ਼ਿਦੂਯ਼ਾਂ ਵੱਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਯਜਦਆਂ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ੂਯੀ ਤਯਹ਼ਾਂ ਾਰਣਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵ।  
ਇਸ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯਸ ਜਫਭਾਯੀ ਦ ਪਰਣ ਨੰੂ ਯਕਣ 

ਰਈ ਕੰਫਾਈਨ ਭਾਰਕ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਡੀਅਭ ਹਾਈਕਰਯਾਈਡ ਨਾਰ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਫਾਈਨ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਯਨ ਰਈ ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਜਯਹਾ ਹ। ਉਹਨ਼ਾਂ  ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੰਡਸਯਾ ਅਤ ਰਾਰੜੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਹ ਜਵਚ ਆਉਣ ਵਾਰੀਆਂ ਕੰਫਾਇਨ਼ਾਂ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹ਼ਾਂ ਸਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵਗਾ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਉਨਹ ਼ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਵਾਢੀ ਦੀ ਰਜਕਜਯਆ ਜਵਚ ਰੱਗ ਜਕਸਾਨ਼ਾਂ ਅਤ ਖਤ ਭ਼ਿਦੂਯ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਸਾਜਯਆਂ ਨੰੂ ਰਾ਼ਿਭੀ ਤਯ 'ਤ ਭਾਸਕ਼ਾਂ ਨਾਰ ਆਣ ਭੰੂਹ ਢੱਕਣ 
ਚਾਹੀਦ ਹਨ। ਜਜਹਨ਼ਾਂ ਥਾਵ਼ਾਂ 'ਤ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ, ਉਥ ਸਪਾਈ ਸਫੰਧੀ ਸਾਯ ਰਫੰਧ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਼ਿਯੂਯੀ ਹ। ਜਕਯ 

ਵਾਢੀ ਦੀ ਰਜਕਜਯਆ ਨਾਰ ਜੁੜ ਜਕਸ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਖੰਘ, ਫੁਖਾਯ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਭੱਜਸਆਵ਼ਾਂ ਵਯਗੀਆਂ ਜਫਭਾਯੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ 
ਕਯਨਾ ੈਂਦਾ ਹ ਤ਼ਾਂ ਜਸਹਤ ਜਵਬਾਗ ਦ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਤੁਯੰਤ ਤਾਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਅਜਜਹ ਰਕ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕੰਭ ਤੋਂ ਵੱਖ 

ਕਯ ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ ਨਗਯ 

 

ਬਜਨ ਨਾਰ ਜੁੜ ਭੱੁਜਦਆਂ ਦ ਜਨਟਾਯ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਸਥਾਤ 

 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 15 ਅਰਰ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਵੱਰੋਂ ਬਜਨ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਭੱੁਜਦਆਂ ਨੰੂ ਸਫੰਧਤ ਸਫ ਡਵੀ਼ਿਨ ੱਧਯ 'ਤ ਹੀ ਹੱਰ ਕਯਨ ਰਈ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਸਥਾਤ 

ਕੀਤ ਗ ਹਨ।  
ਨੋਡਰ ਅਫ਼ਸਯ ਦਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ੱਧਯੀ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰਫਯ 9888201787 ਹ ਜਦੋਂ ਜਕ ਼ਿਯੂਯੀ ਵਸਤ਼ਾਂ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਖੁਯਾਕ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਦਾ 
ਨੰਫਯ 0172-2219541, 7888556264 ਹ। 
ਖਯੜ ਦ ਸਫੰਧ ਜਵਚ ਸਫ ਡਵੀ਼ਿਨ ੱਧਯ ਦ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਦਾ ਨੰਫਯ 0160-2280222 ਹ ਅਤ ਸੁਫਧ ਕੁਭਾਯ, ਆਯਟਯ 

9478346212, ਭਹਾਰੀ ਦ ਸਫੰਧ ਜਵਚ 9814049150 ਹ ਅਤ ਜਨਜਤਨ ਸੂਦ, ਆਯਟਯ 7696892956, ਡਯਾਫਸੀ ਦ ਸੰਫੰਧ 

ਜਵਚ 01762-297129 ਹ ਅਤ ਸਯਫਜੀਤ ਜਸੰਘ, ਜੂਨੀਅਯ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਨੰਫਯ 8360170942 ਹ। 
ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਹ ਜਕ ਜਹਰ਼ਾਂ ਹੀ ਸਥਾਤ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਕਜਵਡ-19 ਭਡੀਕਰ ਹਰਰਾਈਨ 104, 0172-2270091, 

7814641397, ਸਫ ਜਡਵੀ਼ਿਨ ਅਨੁਸਾਯ ਦਵਾਈ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ੱੁਛਜਗੱਛ (ਡਯੱਗ ਇੰਸਕਟਯ) ਰਈ ਭੁਹਾਰੀ 9888877203, 

ਖਯੜ 9872211756, ਡਯਾਫਸੀ 9256192655 ਨੰਫਯ ਹ। ੰਜਾਫ ਭਯਜੈਂਸੀ ਹਰਰਾਈਨ 112 ਹ, ਼ਿਯੂਯੀ ਵਸਤੂਆਂ / ਬਜਨ 

ਸੰਫੰਧੀ ਹਰਰਾਈਨ 0172-2219541, 7888556264 ਹ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ 0172-2219505, 0172-2219506, 



9779816600 (ਨੋਡਰ ਅਫ਼ਸਯ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ), ਸਫ ਜਡਵੀ਼ਿਨ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਭਹਾਰੀ 0172-2219580, ਖਯੜ 0160-

2280222, ਡਯਾਫਸੀ 0176-2297129, ਈ-ਾਸ ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 9646599208, 9888886380 (ਜਸਯਪ ਵਟਸ) 

ਅਤ 9878152406 (ਜਸਯਪ ਵਟਸ) ਹ। 
 

 

 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

 

ਕਣਕ ਦੀ ਜਨਯਜਵਘਨ ਖਯੀਦ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵਗਾ: ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸੱਧੂ 

 

ਜਕਹਾ, ਜਕਸਾਨ ੰਜਾਫ ਦੀ ਯੀੜਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਕਸ ਵੀ ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕਯਨ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਗਾ 
  

ਸ..ਸ. ਨਗਯ, 15 ਅਰਰ: 

 

"ੰਜਾਫ ਦ ਜਕਸਾਨ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਯੱਜਖਆ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਹਭਸ਼ਾਂ ਵੱਡਾ ਮਗਦਾਨ ਾਇਆ ਹ ਅਤ 
ਜਕਸਾਨ ਸੂਫ ਦ ਅਯਥਚਾਯ ਦੀ ਯੀੜਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਯਹ ਹਨ।" ਇਹ ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀ ਖਯੜ ਜਵਖ ਜਸਹਤ 

ਅਤ ਜਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਅਤ ਜਵਧਾਇਕ ਭੁਹਾਰੀ ਸ. ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸੱਧੂ ਨੇ ਕਣਕ ਦ ਖਯੀਦ ਸੀ਼ਿਨ ਦੀ 
ਸੁਯੂਆਤ ਭਕ ਕੀਤਾ। 

 

ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਅੱਗ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸੂਫਾ ਸਯਕਾਯ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਗੀ ਜਕ ਜਕਸਾਨ ਬਾਈਚਾਯ ਨੰੂ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਪਸਰ ਵਚਣ ਜਵੱਚ 

ਕਈ ਭੁਸਕਰ ਸ ਨਾ ਆਵ। ਜਕਸਾਨ਼ਾਂ ਦ ਦਾਣ-ਦਾਣ ਦੀ ਖਯੀਦ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਮਤਨ ਕੀਤ ਜਾਣਗ ਅਤ ਰੜੀਂਦੀ ਤ 
ਜਰਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵਗਾ। 

ਉਨਹ ਼ਾਂ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯਸ ਜਫਭਾਯੀ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਯੱਖਜਦਆਂ ਭ਼ਿਦੂਯ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜਕਸਾਨ਼ਾਂ ਅਤ ਆੜਹਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਭਾਜਜਕ 

ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ‘ਤ ਅਭਰ ਕਯਨ ਅਤ ਭਾਸਕ ਜਹਨਣ ਵਯਗੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਰੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 

ਅਨਾਉਣ ਰਈ ਵੀ ਜਕਹਾ। 

 

ਇਸ ਭਕ ਹਾ਼ਿਯ ਹਯ ਤਵੰਜਤਆਂ ਜਵੱਚ ਸਕੱਤਯ, ਖਤੀਫਾੜੀ ਸਰੀ ਕਾਹਨ ਜਸੰਘ ੰਨੰੂ, ਸਡੀਭ ਖਯੜ ਸਰੀ ਜਹਭ਼ਾਂਸੂ ਜਨ, 

ਜਸਹਤ ਭੰਤਯੀ ਦ ਜਸਆਸੀ ਸਕੱਤਯ ਅਤ ਚਅਯਭਨ ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ, ਖਯੜ ਸਰੀ ਹਯਕਸ ਚੰਦ ਸਯਭਾ ਭੱਛਰੀ ਕਰ਼ਾਂ, 
ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ਦ ਵਾਈਸ ਚਅਯਭਨ ਸੁਖਜੀਤ ਜਸੰਘ, ਸਕਟਯੀ ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ਅਯਚਨਾ ਫ਼ਾਂਸਰ, ਕ਼ਾਂਗਯਸ ਆਗੂ 

ਸਰੀ ਕਭਰ ਜਕਸਯ ਸਯਭਾ ਅਤ ਡੀਸੀ ਾਰ ਜਸੰਘ ਸਾਭਰ ਸਨ। 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ ਨਗਯ 

 



ਸੀਜਭਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤ ਕਯਜਪਊ ਾਸ ਕਯਜਪਊ/ਰਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਜਭਆਦ ਤੱਕ ਹਣਗ ਰਭਾਜਣਤ- ਡੀ ਭ ਜਗਯੀਸ 

ਜਦਆਰਨ  

 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 15 ਅਰਰ: 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਸਟਯਟ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਦਸ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਕਯਜਪਊ/ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਦਯਾਨ ਰੜੀਂਦੀ ਸਰਾਈ 

ਅਤ ਰਕ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਇ਼ਿ ਮਾਤਯਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਸੀਜਭਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤ ਕਯਜਪਊ ਾਸ, 

ਕਯਜਪਊ/ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਦ ਵਧਾ ਸਭੇਂ ਤੱਕ ਮਗ ਭੰਨੇ ਜਾਣਗ। 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਹ ਜਕ ਡੀਭ ਨੇ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯਸ ਜਫਭਾਯੀ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਜ਼ਿਰ  ਜਵਚ ਅਗਰ  ਹੁਕਭ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਆਯੀਸੀ ਦੀ 
ਧਾਯਾ 144 ਅਧੀਨ ਕਯਜਪਊ ਰਗਾ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। 

 

 

 

 


