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

 

Fire incident at mullanpur panchayat, DC Girish Dayalan  

 

Prompt action by District Administration results in fire control within few hours, No loss of 

human life  

 

S. A. S. Nagar, April 20: 

 

"A fire incident at village mullanpur took place yesterday afternoon but the prompt and speedy 

action taken by the District Administration resulted in the fire being brought under control within 

a few hours." 

 

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

growth of the sarkanda grass on the outskirts of the village and near the IAS/PCS Society caught 

fire. He further elaborated that the grass couldn't be cut because of a court case going on between 

the gram panchayat mullanpur and the village residents. 

 

He also divulged that the sarkanda grass is spread over 200 acres and out of this 20 acres got 

burnt. But there was no loss of life.  

 

The water tanker of the forest department arrived immediately alongwith 50-60 labourers, 

Beldars, Range Officer Baljinder Singh and DFO Guraman Singh. But due to strong wind 

blowing, 2 fire tenders, one from MC Kharar and another from Mohali had to be pressed into 

service. The cause of the fire is being ascertained. 

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

 

Inspection team of District Administration conducts surprise check at Verka Milk Plant 

 

All norms such as social distancing & Sanitization to combat corona virus, found being 

observed  

 

 

S. A. S. Nagar, April 20: 

 

With a view to ensure that the guidelines with regard to social distancing are being followed in 

the wake of curfew imposed to combat corona virus disease, An Inspection was conducted today 

at Verka Plant today at 10.00 am. 

 

The team comprised of Jasvinder Singh AR Mohali, Kanwar Puneet Singh, inspector urban-4 

Mohali, Jujhar Singh , inspector urban2 Mohali, and Tejinder Singh JE Electrical MC Mohali.  

 

Mr AK Mishra, Manager HR, Verka Milk Plant Mohali facilitated the inspecting team. 

 

The team found that the security personnel were following protocol by wearing triple layered 

mask and maintained social distancing in the office. Besides, Thermal scanner was available at 



the gate where 2nd line of security is installed. Each and every entrant was being scanned using 

TSD(Thermal Scanning Device). 

 

The alcohol based sanitizer was available at the main gate. A sanitizing tunnel has also been 

maintained but it's use has been discontinued following the advisory issued by Government Of 

Punjab. 

 

Milk tankers were being sanitized on arrival first at gate and again at Reception Spot where the 

milk is dispensed in the silos. The Social distancing norms were also being followed by the 

workers and drivers present there all the workers were working with the masks on and gloves in 

their hands. 

 

All sections had alcohol based sanitizing facility at entry point and a security guard was deputed 

to facilitate officials/ officers/workers.The sanitization of structures and equipment not in use 

was being done. 

 

Not only this but cleaning of floors was also in progress where the work had finished. 

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

 

2 patients win battle against corona virus  

 

Discharged after being tested negative twice  

 

S. A. S. Nagar, April 20: 

 

The drive launched by the District Administration to identify the people suffering from corona 

virus, through comprehensive contact tracing and sampling and then undertaking measures for 

providing top notch treatment, has started bearing results. 

 

Divulging this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that two patients 

have been discharged from the hospital after being tested negative twice for the corona virus 

disease. He also added that one is a 65 year old man named Gulzar Mohammed and another one 

is 55 year old woman named Manjit Kaur. They were undergoing treatment at the Gian Sagar 

Hospital. Among them, Gulzar Mohammed belongs to Sector - 68 while Manjit Kaur belongs to 

Sector - 91. They were undergoing treatment since two weeks. 

 

Now, the total number of cured patients in the district has gone up to 8. 

 

Disclosing details about the scenario in village Jawaharpur, the DC said that as of now, there are 

a total of 38 corona virus positive patients belonging to the village and out of them, 37 are 

undergoing treatment in Gian Sagar Hospital while one is admitted at the PGI. 

 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
 
 30121 tonnes of wheat procured in district on 6th day 
 



 
S. A. S. Nagar, April 20: 
 
The wheat procurement season entered it's sixth day today and till date the District saw the arrival of 
30771 tons of wheat in the mandis throughout the district and out of this, 30121 tons has been 
purchased.  
 
 
Till date, PUNGRAIN has procured 5997 metric tonnes, MARKFED 6707 metric tonnes and 
PUNSUP procured 5132 metric tonnes while Punjab State Warehousing Corporation procured 3756 
MT wheat respectively. The Centre government agency FCI has procured 2727 MT wheat.  
 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਭੁੁੱ ਰਾਂੁਯ ੰਚਾਇਤ ਜਿਖ ਅੁੱਗ ਰੁੱ ਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਾਯੀ, ਡੀਸੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਯੰਤ ਕਾਯਿਾਈ ਕਯਨ ਨਾਰ ਕੁਝ ਘੰਜਟਆਂ ਦ ਅੰਦਯ ਅੁੱਗ ‘ਤ ਕਾਫੂ ਾਇਆ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਫਚਾਅ  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 20 ਅਰਰ: 

"ਜੰਡ ਭੁੁੱ ਰਾਂੁਯ ਜਿਖ ਕੁੱਰਹ ਦੁਜਿਯ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਰੁੱ ਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਾਯੀ ਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੁੱਰੋਂ ਤੁਯੰਤ ਅਤ ਤ਼ਿ ਕਾਯਿਾਈ ਕਯਜਦਆਂ 

ਕੁਝ ਿੀ ਘੰਜਟਆਂ ਜਿੁੱ ਚ ਅੁੱਗ ਨੰੂ ਕਾਫੂ ਜਿਚ ਕਯ ਜਰਆ ਜਗਆ।" 
ਇਿ ਰਗਟਾਿਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜੰਡ ਦ ਫਾਿਯਿਾਯ ਅਤ ਆਈ..ੱਸ. / ੀ ਸੀ 
ਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦ ਨ਼ਿਦੀਕ ਸਯਕੰਡਾ ਘਾਿ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਰੁੱ ਗ ਗਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਅੁੱਗ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਗਰਾਭ ੰਚਾਇਤ ਭੁੁੱ ਰਾਂੁਯ ਅਤ ਜੰਡ ਿਾਸੀਆਂ 

ਦਯਜਭਆਨ ਅਦਾਰਤੀ ਕਸ ਚੁੱਰਣ ਕਾਯਨ ਘਾਿ ਨਿੀਂ ਿੁੱ ਜਢਆ ਜਾ ਸਜਕਆ। 
ਉਿਨਾਂ ਇਿ ਿੀ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਯਕੰਡਾ ਘਾਿ 200 ਕੜ ਜਿੁੱ ਚ ਪਜਰਆ ਿਇਆ ਿ ਅਤ ਇਸ ਜਿੁੱ ਚੋਂ 20 ਕੜ ਸੜ ਜਗਆ। ਯ ਕਈ 

ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿੀਂ ਿਇਆ। 
ਜੰਗਰਾਤ ਜਿਬਾਗ ਦਾ ਾਣੀ ਿਾਰਾ ਟੈਂਕਯ ਤੁਯੰਤ 50-60 ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ, ਫਰਦਾਯਾਂ, ਯੇਂਜ ਅਫ਼ਸਯ ਫਰਜਜੰਦਯ ਜਸੰਘ ਅਤ ਡੀਪ 

ਗੁਯਅਭਨ ਜਸੰਘ ਦ ਨਾਰ ਿੰੁਚ ਜਗਆ। ਯ ਤ਼ਿ ਿਿਾ ਦ ਚੁੱਰਣ ਕਾਯਨ ਭ ਸੀ ਖਯੜ ਅਤ ਭੁਿਾਰੀ ਤੋਂ 2 ਅੁੱਗ ਫੁਝਾਊ ਟੈਂਡਯਾਂ ਨੰੂ 

ਰਗਾਇਆ ਜਗਆ। ਅੁੱਗ ਰੁੱ ਗਣ ਦ ਕਾਯਨਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਇਆ ਜਾ ਜਯਿਾ ਿ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਭ ਨੇ ਿਯਕਾ ਜਭਰਕ ਰਾਂਟ ਜਿਖ ਕੀਤੀ ਅਚਨਚਤ ਚਜਕੰਗ  

ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਦਾ ਭੁਕਾਫਰਾ ਕਯਨ ਰਈ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਅਤ ਸਨੀਟਾਈਜਸ਼ਨ ਿਯਗ ਸਾਯ ਜਨਮਭ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਯਿੀ ਸੀ ਾਰਣਾ  
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 20 ਅਰਰ: 

ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਜਫਭਾਯੀ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਰਗਾ ਗ ਕਯਜਪਊ ਦ ਭੁੱਦਨ਼ਿਯ, ਸਭਾਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਸੰਫੰਧੀ ਜਦਸ਼ਾ 
ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ, ਅੁੱਜ ਿਯਕਾ ਰਾਂਟ ਜਿਖ ਸਿਯ 10.00 ਿਜ ਅਚਨਚਤ ਚਜਕੰਗ ਕੀਤੀ 
ਗਈ। 

ਜਾਂਚ ਟੀਭ ਜਿੁੱ ਚ ਜਸਜਿੰਦਯ ਜਸੰਘ .ਆਯ. ਭੁਿਾਰੀ, ਕੰਿਯ ੁਨੀਤ ਜਸੰਘ ਇੰਸਕਟਯ ਸ਼ਜਿਯੀ -4 ਭੁਿਾਰੀ, ਜੁਝਾਯ ਜਸੰਘ 

ਇੰਸਕਟਯ ਸ਼ਜਿਯੀ -2 ਭੁਿਾਰੀ ਅਤ ਤਜਜੰਦਯ ਜਸੰਘ ਜਈ ਇਰਕਟਰੀਕਰ ਭਸੀ ਭੁਿਾਰੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। 



ਸਰੀ  ਕ ਜਭਸ਼ਯਾ, ਭਨੇਜਯ ਚ.ਆਯ, ਿਯਕਾ ਜਭਰਕ ਰਾਂਟ ਭੁਿਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਭ ਨੰੂ ਸਜਿਮਗ ਜਦੁੱ ਤਾ।  
ਟੀਭ ਨੇ ਾਇਆ ਜਕ ਸੁਯੁੱ ਜਖਆ ਕਯਭਚਾਯੀ ਜਟਰਰ ਰਅਯਡ ਭਾਸਕ ਾ ਕ ਰਟਕਰ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯ ਯਿ ਸਨ ਅਤ 
ਦਪਤਯ ਜਿਚ ਸਭਾਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਿੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਗਟ 'ਤ ਥਯਭਰ 

ਸਕਨਯ ਉਰਫਧ ਸੀ ਜਜੁੱ ਥ ਸੁਯੁੱ ਜਖਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਈਨ ਰਗਾਈ ਗਈ ਿ। ਿਯਕ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਨੰੂ ਟੀਸਡੀ (ਥਯਭਰ 

ਸਕਜਨੰਗ ਜਡਿਾਈਸ) ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਕ ਸਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਿਾ ਸੀ। 

ਭੁੁੱ ਖ ਗਟ 'ਤ ਅਰਕਿਰ ਅਧਾਯਤ ਸਨੀਟਾਈ਼ਿਯ ਉਰਫਧ ਸੀ। ਇੁੱਕ ਸਨੀਟਾਈਜਜੰਗ ਟੁੱਨਰ ਿੀ ਫਣਾਈ ਗਈ ਿ ਯੰਤੂ 

ਇਸ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਡਿਾਈ਼ਿਯੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫੰਦ ਕਯ ਜਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਿ। 

ਦੁੁੱ ਧ ਦ ਟੈਂਕਯਾਂ ਨੰੂ ਜਿਰਾਂ ਗਟ ‘ਤ ਅਤ ਦੁਫਾਯਾ ਜਯਸਸ਼ਨ ਸਾਟ 'ਤ ਿੰੁਚਣ 'ਤ ਸਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਿਾ ਸੀ 
ਜਜੁੱ ਥ ਦੁੁੱ ਧ ਜਸਰ਼ਿ ਜਿਚ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿ। ਉਥ ਭਜੂਦ ਿਯਕਯਾਂ ਅਤ ਡਯਾਈਿਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀ ਦ ਜਨਮਭਾਂ 
ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਿੀ ਸੀ। ਸਾਯ ਭ਼ਿਦੂਯ ਆਣ ਿੁੱਥਾਂ ਜਿਚ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ਭੰੂਿ ‘ਤ ਭਾਸਕ ਜਿਨ ਕ ਕੰਭ ਕਯ 

ਯਿ ਸਨ। 

ਸਾਯ ਸਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਟਂਯੀ ੁਆਇੰਟ ‘ਤ ਅਰਕਿਰ ਅਧਾਯਤ ਸਨੀਟਾਈਜਜੰਗ ਦੀ ਸਿੂਰਤ ਸੀ ਅਤ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ / 

ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਸਿੂਰਤ ਰਈ ਇੁੱਕ ਸੁਯੁੱ ਜਖਆ ਗਾਯਡ ਿੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਜਜੁੱ ਥ ਕੰਭ ਖਤਭ ਿ ਜਗਆ ਸੀ ਉਥ ਪਯਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਾਈ ਿੀ ਚੁੱਰ ਯਿੀ ਸੀ। 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

 

2 ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੇ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਜਿਯੁੁੱ ਧ ਜਜੁੱ ਤੀ ਜੰਗ 

 

ਦ ਿਾਯ ਟਸਟ ਨੈਗਜਟਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਭਰੀ ਛੁੁੱ ਟੀ 
 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 20 ਅਰਰ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੁੱਰੋਂ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਨਾਰ ੀੜਤ ਰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਰਈ ਜਿਆਕ ਸੰਯਕ ਟਯਜਸੰਗ ਅਤ ਨਭੂਨੇ ਰਣ 

ਅਤ ਜਪਯ ਉੱਚ ਦਯਜ ਦ ਇਰਾਜ ਰਈ ਉਯਾਰ  ਕਯਨ ਿਾਰੀ ਭੁਜਿੰਭ ਦ ਨਤੀਜ ਆਉਣ ਸੁ਼ਯੂ ਿ ਗ ਿਨ। 

 

ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਜਫਭਾਯੀ 
ਦਾ ਦ ਿਾਯ ਨੈਗਜਟਿ ਟਸਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁੁੱ ਟੀ ਜਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਿ। ਉਿਨਾਂ ਇਿ ਿੀ ਜਕਿਾ 
ਜਕ ਇਿਨਾਂ ਜਿਚੋਂ ਇਕ ਗੁਰ਼ਿਾਯ ਭੁਿੰਭਦ ਨਾਭੀ 65 ਸਾਰ ਦਾ ਜਿਅਕਤੀ ਿ ਅਤ ਇਕ ਿਯ 55 ਸਾਰਾ ਭਜਿਰਾ ਿ ਜਜਸ ਦਾ 
ਨਾਭ ਭਨਜੀਤ ਕਯ ਿ। ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਿਸਤਾਰ ਜਿਖ ਚੁੱਰ ਜਯਿਾ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਿੁੱ ਚੋਂ ਗੁਰ਼ਿਾਯ 

ਭੁਿੰਭਦ ਸਕਟਯ -68 ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਿ ਜਦੋਂ ਜਕ ਭਨਜੀਤ ਕਯ ਸਕਟਯ -91 ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਿ। ਦ ਿਫ਼ਜਤਆਂ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਇਰਾਜ ਚੁੱਰ ਜਯਿਾ ਸੀ। 



ਿੁਣ, ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿੁੱ ਚ ਠੀਕ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਕੁੁੱ ਰ ਜਗਣਤੀ 8 ਿ ਗਈ ਿ। 

ਜੰਡ ਜਿਾਿਯੁਯ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਸਫੰਧੀ ਿਯਿਾ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿੁਣ ਤੁੱਕ ਜੰਡ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਕੁੁੱ  ਰ 38 

ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਾਜਜਟਿ ਭਯੀ਼ਿ ਿਨ ਅਤ ਇਿਨਾਂ ਜਿੁੱ ਚੋਂ 37 ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਿਸਤਾਰ ਜਿੁੱ ਚ 

ਜਦਜਕ 1 ਦਾ ਇਰਾਜ ੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਜਿੁੱ ਚ ਚਰ ਜਯਿਾ ਿ। 

---- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹ ਜਿੁੱ ਚ 6 ਿੇਂ ਜਦਨ 30121 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਯੀਦ  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 20 ਅਰਰ: 

ਕਣਕ ਦਾ ਖਯੀਦ ਸੀਜਨ ਅੁੱਜ ਛਿੇਂ ਜਦਨ ‘ਚ ਦਾਖਰ ਿਇਆ ਅਤ ਅੁੱਜ ਤੁੱਕ ਜ਼ਿਰਹ ਬਯ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜਿਚ 30771 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ 
ਆਭਦ ਿਈ ਅਤ ਇਸ ਜਿਚੋਂ 30121 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ। 
ਿੁਣ ਤੁੱਕ ਨਗਰਨ ਨੇ 5997 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 6707 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ਨਸ ਨੇ 5132 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਜਦੋਂਜਕ ੰਜਾਫ 

ਯਾਜ ਿਅਯਿਾਊਜਸੰਗ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਨੇ 3756 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਕੇਂਦਯੀ ਦੀ ਸਯਕਾਯੀ ਜੰਸੀ 
ਪ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ 2727 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। 
 
 


