
 
 

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

 

Contact tracing & sampling efforts of District Administration start bearing fruit  

 

6 more persons discharged after testing negative twice  

 

5 belong to village Jawaharpur  

 

S. A. S. Nagar, April 21: 

 

The efforts being made by the District Administration towards contact tracing and sampling have 

started to show results. After two persons were discharged yesterday after being tested negative 

twice, today also 6 persons were discharged after found negative for corona virus twice in the 

tests.  

 

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

persons were admitted at the Gian Sagar Hospital since the past two weeks.  

 

The DC further divulged that of these 6 persons, 5 belong to village Jawaharpur while the sixth 

one belongs to village Mauli Jagran. Out of these, 3 are females and 3 males including a child 

aged 12 years. All the others are of the 61,43,53,39 and 47 age group.  

 

With these persons being cured, the number of active cases has come down to 46. The total 

number of recovered persons now stands at 14. 
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 35923 tonnes of wheat procured in district till 7th day 

 

Tarpaulins being used to protect wheat crop from rains, DMO  

 

 

S. A. S. Nagar, April 21 

 

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

arrival of 36323 MT of wheat in the mandis throughout the district and out of this, 35923 MT 

has been purchased.  

 

Disclosing this here today, the District Mandi Officer (DMO) Bhajan Kaur Sandhu said that the 

arhityas have been instructed to cover the wheat crop with the tarpaulins to protect the same from 

the rains. After bidding process, it is the responsibility of the procuring agency to take steps for 

safety of the crop.  

 



It is noteworthy that PUNGRAIN has procured 7369 metric tonnes, MARKFED 8200 metric 

tonnes and PUNSUP procured 5733 metric tonnes while Punjab State Warehousing Corporation 

procured 4346 MT wheat respectively. The Centre government agency FCI has procured 2867 

MT wheat. 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ  

ੰਯਕ ਟਯੇਜੰਗ ਅਤੇ ਨਭੂਨੇ ਰੈਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਨ ਦੇ ਮਤਨਾਂ ਨੰੂ ੈਣ ਰੱਗਾ ਫੂਯ  

ਦ ਵਾਯ ਟੈਟ ਨੈਗਜਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 6 ਸਯ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਭਰੀ ਛ ੱ ਟੀ  
5 ਜੰਡ ਜਵਾਸਯ ਯ ਨਾਰ ਫੰਧਤ  

   ਨਗਯ, 21 ਅਰੈਰ: 

ੰਯਕ ਟਯੇਜੰਗ ਅਤੇ ਨਭੂਨੇ ਰੈਣ ਫੰਧੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਨ ਵੱਰੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਯਸੇ ਮਤਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜ ੇਆਉਣੇ ਸ ਯੂ ਸ ਗ 

ਸਨ। ਕੱਰਹ ਦ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦ ਵਾਯ ਟੈਟ ਨੈਗਜਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਛ ੱ ਟੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ੀ, ਯ ਅੱਜ 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਰਈ ਟੈਟ ਦ ਵਾਯ ਨੈਗਜਟਵ ਾ ਜਾਣ ‘ਤੇ 6 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛ ੱ ਟੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। 

ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਇਸ ਛੇ ਜਵਅਕਤੀ ਜਛਰੇ ਦ 
ਸਫ਼ਜਤਆਂ ਤੋਂ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਜਵਖੇ ਦਾਖਰ ਨ। 

ਡੀੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ 6 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਜਵਚੋਂ 5 ਜੰਡ ਜਵਾਸਯ ਯ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸਨ ਜਦਜਕ ਛੇਵਾਂ ਜਵਅਕਤੀ 
ਜੰਡ ਭਰੀ ਜਗਯਾਂ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਸੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਜਵੱਚੋਂ 3 ਭਜਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 3  ਯਸ਼ (ਭੇਤ ਇੱਕ 12 ਾਰ ਦਾ ਫੱਚਾ) 
ਸਨ।ਫਾਕੀ 61,43,43, 39, 47 ਉਭਯ ਵਯਗ ਦੇ ਸਨ।  
 

ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਸਣ ਨਾਰ, ਕਜਟਵ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 46 ਸ ਗਈ ਸੈ ਅਤੇਰਠੀਕ ਸ ਜਵਅਕਤੀਆਂ 

ਦੀ ਕ ੱ ਰ ਜਗਣਤੀ ਸ ਣ 14 ਸ ਗਈ ਸੈ। 

 
----------- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, .. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜਵੱਚ 7ਵੇਂ ਜਦਨ 35923 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਯੀਦ  

ਭੀਂਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰ ਦੀ ਯੱਜਖਆ ਰਈ ਤਯਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ ਵਯਤੋਂ, ਡੀ.ੱਭ.. 

   ਨਗਯ, 21 ਅਰੈਰ: 

ਕਣਕ ਦਾ ਖਯੀਦ ੀਜਨ ਅੱਜ ੱਤਵੇਂ ਜਦਨ ‘ਚ ਦਾਖਰ ਸਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਬਯ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜਵਚ 36323 

ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਸਈ ਅਤੇ ਇ ਜਵਚੋਂ 35923 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ। 

ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੰਡੀ ਅਫ਼ਯ (ਡੀਭ) ਬਜਨ ਕਯ ੰਧੂ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰ ਨੰੂ 

ਭੀਂਸ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰ ਤਯਾਰਾਂ ਨਾਰ ਢੱਕਣ ਰਈ ਜਨਯਦੇਸ ਜਦੱਤੇ ਗ। ਫਰੀ ਰਗਾਉਣ ਦੀ 
ਰਜਕਜਯਆ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਖਯੀਦ ਜੰੀ ਦੀ ਜ਼ੰਿਭੇਵਾਯੀ ਫਣਦੀ ਸੈ ਜਕ ਉਸ ਪਰਾਂ ਦੀ  ਯੱਜਖਆ ਰਈ ਕਦਭ ਚ ੱ ਕੇ। 



ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸੈ ਜਕ ਸ ਣ ਤੱਕ ਨਗਰੇਨ ਨੇ 7369 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਭਾਯਕਪੈਡ ਨੇ 8200 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਨ ਨੇ 5733 

ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਜਦੋਂਜਕ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਵੇਅਯਸਾਊਜੰਗ ਕਾਯਯੇਸਨ ਨੇ 4346 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। ਇ 

ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕੇਂਦਯੀ ਦੀ ਯਕਾਯੀ ਜੰੀ ਪ.ੀ.ਆਈ ਨੇ 2867 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। 


