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• No additional activities to be opened in SAS Nagar from April 20 - District Magistrate 

SAS Nagar, April 19: 

Girish Dayalan, District Magistrate, SAS Nagar, Mohali in exercise of powers conferred under 

Section 144 of Cr. PC has ordered that the curfew imposed in the District shall remain in force 

and “operation of any additional activities (not already allowed under previous orders/ 

exemptions) shall not take place without specific exemptions granted by this office”  which shall 

be determined on the basis of the objectives of essential nature of the activity, the mitigation of 

hardship to the public and ensuring continuity of Government business. 

Stricter measures have been enforced keeping in view the emergent nature and potential 

magnitude of the pandemic and for the purpose of ensuring health and safety of human life. 

Any violations shall invite criminal proceedings under the relevant provisions of the Disaster 

Management Act, 2005 and the Indian Penal Code,1860. 

Pertinently, revised guidelines have been issued by Ministry of Home Affairs, Government of 

India (MHA, GoI) which allow certain additional activities to be opened in the country w.e.f. 

April 20, 2020.  But, it has also been categorically stated that these guidelines shall not apply to 

Containment Zones created in “Hotspots” i.e. areas of large outbreak of COVID19 or clusters 

with significant spread of COVID19 as determined by guidelines of Ministry of Health and 

Family Welfare (MoHFW), GoI. 

As of April 19, 2020, the number of COVID positive cases in the district is 61 which are the 

highest in the State.  

The District shares its border with the U.T. of Chandigarh and the states of Haryana and 

Himachal Pradesh. A considerable number of people travel to Mohali and back from these States 

because of either their workplace or residence being located here. In such circumstances, where 

the District has not yet reached a stage of 14 days without a positive case and has the highest 

number of COVID positive cases in Punjab, the threat of the pandemic spreading can yet not be 

ruled out. 

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

 

Four new cases emerge in district  

 

All belong to immediate family of PGI employee already tested positive  

 

Contact tracing and sampling to continue, DC Girish Dayalan  

 

S. A. S. Nagar, April 19: 

 

The District after a gap of 2 days today saw the emergence of four corona virus positive cases. 

This was disclosed here today by the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan.  

 

Divulging more, he said that all the four cases are the immediate family of the PGI employee 

from Nayagaon who had already tested positive. The DC also disclosed that out of the four found 

positive today, 3 are females with 60 years, 26 years and 1 month of age while the fourth one is a 

19 year old male. Out of these four, 2 have been admitted to PGI and the other two at Gian Sagar 

Hospital.  

 



The area near the family household and the Nayagaon itself has been sealed. Apart from this, 

door to door survey is also being carried out.With today's four cases, the total number of positive 

cases has reached 61.  

 

It is also important to mention that out of the 919 samples taken so far, 838 have been found 

negative while the results of 20 are awaited. 

 

Divulging details about the quarantine persons, he said that as of now, a total of 562 persons 

have completed their quarantine period while 1986 persons are currently undergoing quarantine 

period. 
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Rs. 90 Cr. RELEASED TO REGISTERED CONSTRUCTION WORKERS THROUGH DBT: 

BALBIR SINGH SIDHU 

 

                                                   

S. A. S. Nagar, April 19: 

 

On the directive of Chief Minister Punjab Captain Amarinder Singh, Department of Labour 

today released 2nd installment of interim relief of Rs.90 cr. to registered workers. Rs.3000 each 

in the saving bank accounts of 2,82,576 registered construction workers has been transferred 

through DBT. 

 

Disclosing this here today, Labour & Health Minister Mr.Balbir Singh Sidhu said that the 

Corona Virus disease (COVID-19) has gripped the whole world including our country. 

Therefore, the construction workers will have to stay at home without work and wages. The 

survival of construction workers and their family members is at stake if they do not get work and 

wages. He said that the considering the nature of work of construction workers as they are unable 

to work from home during curfew restrictions, the Punjab Government is providing the relief to 

each registered construction workers. 

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

 
 
23676 tonnes of wheat procured in district on 4th day 
 
 
S. A. S. Nagar, April 19: 
 
The wheat procurement season entered it's fourth day today and till date the District saw the arrival 
of 23896 tons of wheat in the mandis throughout the district and out of this, 23676 tons has been 
purchased.  
 
 
He further  said that till datw PUNGRAIN has procured 4464 metric tonnes, MARKFED 5388 metric 
tonnes and PUNSUP procured 3715 metric tonnes while Punjab State Warehousing Corporation 



procured 2986 MT wheat respectively. The Centre government agency FCI has procured 2187 MT 
wheat.  
 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ.ਨਗਯ 

ਸ..ਸ.ਨਗਯ ਜ ਿੱ ਚ 20 ਅਯਰ ਤੋਂ ਕਈ  ਾਧੂ ਗਤੀਜ ਧੀਆਂ ਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ - ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਸਟ੍ਰਟ੍ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 19 ਅਰਰ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਸਟ੍ਯਟ੍, ਸ..ਸ.ਨਗਯ, ਭੁਹਾਰੀ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਸੀ. ੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ਅਧੀਨ ਜਭਰੀਆਂ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ  ਯਤੋਂ ਕਯਜਦਆਂ ਹੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਹ ਜਕ ਜ਼ਿਰ  ਜ ਚ ਰਗਾਇਆ ਜਗਆ ਕਯਜਪਊ ਰਾਗੂ ਯਹਗਾ ਅਤ 
“ਕਈ  ੀ  ਾਧੂ ਗਤੀਜ ਧੀਆਂ (ਜਹਰਾਂ ਦ ਆਦਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਆਜਗਆ / ਛਟ੍ਾਂ ਜ ਚਰੀ ਾਫੰਦੀਆਂ) ਇਸ ਦਪਤਯ  ਿੱਰੋਂ 
ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ ਸ਼ਸ਼ ਛਟ੍ਾਂ ਤੋਂ ਫਗਯ ਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।" ਇਹ, ਗਤੀਜ ਧੀਆਂ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ, ਜਨਤਾ ਨੰੂ 

ਭੁਸ਼ਕਰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਅਤ ਸਯਕਾਯੀ ਕਾਯਫਾਯ ਦੀ ਜਨਯੰਤਯਤਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਦ ਅਧਾਯ 'ਤ ਜਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦ ਉਬਯ ਯਹ ਖਤਯ ਅਤ ਸੰਬਾ ਤ ਜ ਸ਼ਾਰਤਾ ਨੰੂ  ਖਜਦਆਂ ਅਤ ਭਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀ ਨ ਦੀ ਜਸਹਤ ਅਤ ਸੁਯਿੱ ਜਖਆ 

ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ ਸਖਤ ਉਾਅ ਰਾਗੂ ਕੀਤ ਗ ਹਨ। 

ਕਈ  ੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ „ਤ ਉਸ ਜਖਰਾਪ ਆਪਤ ਰਫੰਧਨ ਕਟ੍, 2005 ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਦੰਡਾ ਰੀ, 1860 ਦੀਆਂ 

ਸਫੰਧਤ ਧਾਯਾ ਾਂ ਤਜਹਤ ਅਯਾਜਧਕ ਕਾਯ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗੀ।  
ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਹ ਜਕ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਦ ਗਰਜਹ ਭੰਤਯਾਰ  (ਭ.ਚ.., ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ) ਦੁਆਯਾ ਸਧ ਗ ਜਦਸ਼ਾ 
ਜਨਯਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਹਨ ਜ ਦਸ਼ ਜ ਚ 20 ਅਰਰ, 2020 ਤੋਂ ਕੁਝ  ਾਧੂ ਗਤੀਜ ਧੀਆਂ ਖਰਹਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਜਦੰਦ 
ਹਨ ਯ ਇਹ  ੀ ਸਿੱਸ਼ਟ੍ ਤਯ 'ਤ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹ ਜਕ ਇਹ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ "ਹਟ੍ਸਟ੍ਸ" ਜ ਿੱ ਚ ਫਣ ਕੰਟ੍ਨਭੈਂਟ੍ ਼ਿਨਾਂ, 
ਜਜਸ ਜ ਚ ਜਸਹਤ ਅਤ ਜਯ ਾਯ ਬਰਾਈ ਭੰਤਯਾਰ  (ਭ ਚਪਡਫਰਮ)ੂ, ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ 
ਦੁਆਯਾ ਜਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤ ਕਜ ਡ-19 ਦ  ਿੱ ਡ ਪਰਾਅ  ਾਰ  ਖਤਯਾਂ ਜਾਂ ਕਜ ਡ-19 ਦ  ਿੱ ਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜ ਚ ਪਰਣ  ਾਰ  
ਸਭੂਹਾਂ ਦ ਖਤਯ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ, 'ਤ ਰਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਣਗ।  
19 ਅਰਰ, 2020 ਤਿੱਕ, ਜ਼ਿਰ  ਜ ਚ ਕਜ ਡ ਾਜਜਟ੍  ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 61 ਹ ਜ ਜਕ ਸੂਫ ਜ ਚ ਸਬ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਹ। 

ਜ਼ਿਰਹ  ਦੀ ਆਣੀ ਸੀਭਾ ਮ.ੂਟ੍ੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤ ਹਜਯਆਣਾ ਤ ਜਹਭਾਚਰ ਰਦਸ਼ ਦ ਸੂਜਫਆਂ ਦ ਨਾਰ ਰਿੱ ਗਦੀ ਹ। ਕਾਫੀ 
ਜਗਣਤੀ ਜ ਚ ਰਕ ਭੁਹਾਰੀ ਜਾਂਦ ਹਨ ਅਤ ਇਨਹ ਾਂ ਯਾਜਾਂ ਤੋਂ  ਾਸ ਆਉਂਦ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਕੰਭ ਦੀ ਜਗਹਾ ਜਾਂ 
ਜਯਹਾਇਸ਼ ਇਿੱਥ ਸਜਥਤ ਹ। ਅਜਜਹੀਆਂ ਸਜਥਤੀਆਂ ਜ ਿੱ ਚ, ਜਜਥ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਜ ਤਿੱਕ ਾਜਜਟ੍  ਕਸ ਤੋਂ ਜਫਨਾਂ 14 ਜਦਨਾਂ ਦੀ 
ਅ ਸਥਾ ਜ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੰੁਜਚਆ ਹ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹ  ਜ ਚ ੰਜਾਫ ਬਯ ਚੋਂ ਸਬ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਕਜ ਡ ਦ ਾਜਜਟ੍  ਕਸ ਹਨ ਇਸ ਰਈ 

ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਪਰਣ ਦ ਖ਼ਤਯ ਨੰੂ ਅਜ  ੀ ਨਕਾਜਯਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜ ਿੱ ਚ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਦ ਚਾਯ ਨ ੇਂ ਭਾਭਰ  ਆ ਸਾਹਭਣ  
ਸਾਯ ਭਾਭਰ  ਜਹਰਾਂ ਦੀ ਾਜਜਟ੍  ਾ ਗ ੀਜੀਆਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਦ ਜਯ ਾਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ  



ਸੰਯਕ ਟ੍ਯਜਸੰਗ ਅਤ ਨਭੂਨੇ ਰਣ ਜਾਯੀ ਯਹਗਾ, ਡੀਸੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 19 ਅਰਰ: 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਜ 2 ਜਦਨਾਂ ਦ ਅੰਤਯਾਰ ਫਾਅਦ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਦ ਚਾਯ ਾਜਜਟ੍  ਭਾਭਰ  ਸਾਹਭਣ ਆ ਹਨ। ਇਹ 

ਰਗਟ੍ਾ ਾ ਅਿੱਜ ਇਥ ਜਡਟ੍ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

 ਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਹ ਸਾਯ ਚਾਯ ਭਾਭਰ  ਨਮਾਗਾਓਂ  ਾਸੀ ੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਕਯਭਚਾਯੀ,ਜਜਸ ਨੰੂ 

ਜਹਰਾਂ ਾਜਜਟ੍  ਾਇਆ ਜਗਆ ਸੀ, ਦ ਜਯ ਾਯਕ ਭੈਂਫਯ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ  ੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਿੱਜ ਾਜਜਟ੍  ਾ ਗ 

ਚਾਯਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ 2 ਭਜਹਰਾ ਾਂ ਹਨ ਜਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਭਯ 60 ਸਾਰ ਤ 26 ਸਾਰ ਅਤ ਇਕ ਫਿੱਚੀ ਹ ਜ ਜਕ 1 ਭਹੀਨੇ ਦੀ ਉਭਯ ਦੀ 
ਹ ਜਦਜਕ ਚਥਾ ਭਾਭਰਾ ਇਿੱਕ 19 ਸਾਰਾ ਰੜ੍ਕਾ ਹ। ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਯਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ 2 ਨੰੂ ੀਜੀਆਈ ਅਤ ਦੂਜ ਦ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ 

ਹਸਤਾਰ ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਰ ਕਯ ਾਇਆ ਜਗਆ ਹ। 

ਇਸ ਜਯ ਾਯ ਦ ਘਯ ਦ ਨੇੜ੍ ਦਾ ਇਰਾਕਾ ਅਤ ਨਮਾਗਾਂਉਂ ਦ ਨੇੜ੍ ਦ ਇਰਾਕ ਨੰੂ ਸੀਰ ਕਯ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਰਾ ਾ, ਘਯ-ਘਯ ਜਾ ਕ ਸਯ   ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ। ਅਿੱਜ ਦ ਚਾਯ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦ ਨਾਰ, ਾਜਜਟ੍  ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ 
ਕੁਿੱ ਰ ਸੰਜਖਆ 61 ਤਿੱਕ ਹੰੁਚ ਗਈ ਹ। 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਹ ਜਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਰ ਗ 919 ਨਭੂਜਨਆਂ ਜ ਚੋਂ 838 ਨੈਗਜਟ੍  ਾ ਗ ਹਨ, ਜਦਜਕ 20 ਦ ਨਤੀਜਜਆਂ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ। 

ਕੁਆਯੰਟ੍ੀਨ ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਫਾਯ  ਯ ਾ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੁਿੱ ਰ 562 ਜ ਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਆਯੰਟ੍ੀਨ ਅ ਧੀ 
ਨੰੂ ੂਯਾ ਕਯ ਜਰਆ ਹ ਜਦੋਂ ਜਕ 1986 ਜ ਅਕਤੀ ਇਸ ਸਭੇਂ ਕੁਆਯੰਟ੍ਾਈਨ ਅ ਧੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

 

ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ  ਸ ਨਗਯ  

 

ਡੀ.ਫੀ.ਟ੍ੀ. ਯਾਹੀਂ ਯਜਜਸਟ੍ਯਡ ਉਸਾਯੀ ਜਕਯਤੀਆਂ ਰਈ 90 ਕਯੜ੍ ਯੁ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਜਾਯੀ: ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ , 19 ਅਰਰ: 

ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਕਟ੍ਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜਸੰਘ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ „ਤ, ਜਕਯਤ ਜ ਬਾਗ ਨੇ ਅਿੱਜ ਯਜਜਸਟ੍ਯਡ ਜਕਯਤੀਆਂ 

ਰਈ 90 ਕਯੜ੍ ਯੁ ਦੀ ਅੰਤਜਯਭ ਯਾਹਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਕਸ਼ਤ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ। ਡੀਫੀਟ੍ੀ ਦ ਼ਿਯੀ 2,82,576 ਯਜਜਸਟ੍ਯਡ 

ਉਸਾਯੀ ਜਕਯਤੀਆਂ ਦ ਸਜ ੰਗ ਫੈਂਕ ਖਾਜਤਆਂ ਜ ਚ ਹਯਕ ਨੰੂ 3,000 ਯੁ ਟ੍ਰਾਂਸਪਯ ਕੀਤ ਗ। 

ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਕਯਤ ਅਤ ਜਸਹਤ ਭੰਤਯੀ ਸ. ਫਰਫੀਯ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ 

ਜਫਭਾਯੀ (ਕਜ ਡ-19) ਨੇ ਸਾਡ ਦਸ਼ ਸਭਤ ੂਯੀ ਦੁਨੀਆ ਆਣੀ ਕੜ੍ ਜ ਚ ਰ  ਜਰਆ ਹ। ਇਸ ਰਈ ਉਸਾਯੀ 
ਜਕਯਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਫਨਾਂ ਕੰਭ ਅਤ ਭ਼ਿਦੂਯੀ ਦ ਘਯ ਯਜਹਣਾ ਗਾ। ਜਕਯ ਉਸਾਯੀ ਜਕਯਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੰਭ ਤ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ 
ਜਭਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜਯ ਾਯਕ ਭੈਂਫਯ ਜੀ ਨ ਜਨਯਫਾਹ ਖਤਯ ਜ ਿੱ ਚ  ਜਾ ਗਾ। ਉਸਾਯੀ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਦ ਕੰਭ 

ਦੀ ਰਜਕਯਤੀ ਨੰੂ  ਖਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਯਤੀ ਕਯਜਪਊ ਦੀਆਂ ਾਫੰਦੀਆਂ ਦਯਾਨ ਘਯੋਂ ਤੋਂ ਕੰਭ ਨਹੀਂ ਕਯ ਾਉਂਦ 
ਇਸ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਹਯ ਯਜਜਸਟ੍ਯਡ ਉਸਾਯੀ ਜਕਯਤੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਹਤ ਰਦਾਨ ਕਯ ਯਹੀ ਹ। 



------ 

 

ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ  ਸ ਨਗਯ  
 

ਜਜਰ ਜ ਿੱ ਚ ਚਥ ਜਦਨ 23676 ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ  

 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 19 ਅਰਰ: 

 

ਕਣਕ ਦਾ ਖਯੀਦ ਸੀਜਨ ਅਿੱਜ ਚਥ ਜਦਨ ‘ਚ ਦਾਖਰ ਹਇਆ ਅਤ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਜ਼ਿਰਹ ਬਯ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ ਚ 23896 ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ 
ਆਭਦ ਹਈ ਅਤ ਇਸ ਜ ਚੋਂ 23676 ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। 
 

ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਨਗਰਨ ਨੇ 4464 ਭੀਜਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ, ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 5388 ਭੀਜਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਅਤ ਨਸ ਨੇ 3715 ਭੀਜਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਜਦੋਂਜਕ ੰਜਾਫ 

ਯਾਜ  ਅਯਹਾਊਜਸੰਗ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਨੇ 2986 ਭੀਜਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਕੇਂਦਯੀ ਦੀ ਸਯਕਾਯੀ ਜੰਸੀ 
ਪ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ 2187 ਭੀਜਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। 
 

 

 

 

 
 


