
District Public Relations Office, SAS Nagar 

 

• Mohali students pursuing studies abroad  / natives working overseas desirous of returning home 

can contact district administration 

• Contact at https://forms.gle/LwRaHE8BN6tk972b6  or dwosas@gmail.com or 0172-2219505, 

2219506 

• Contact latest by April 29,2020 

 

SAS Nagar, April 25: 

 

The Government of Punjab has sought information as to whether the residents of the district 

working overseas or the native students pursuing higher studies abroad wish to return to India, 

informed Deputy Commissioner, Girish Dayalan and added that all such persons can contact 

district administration with relevant details. 

 

Divulging further, he said that such people needs to upload their details on the google form at the 

link https://forms.gle/LwRaHE8BN6tk972b6  or can email the details of their  name, mobile 

number, current address, where they live abroad, passport number, email-id, how many people 

want to return to India (family members) and information about the airport nearest to them  in 

Punjab, at  dwosas@gmail.com 

 

Apart from this telephone number: 0172-2219505, 2219506 can also be contacted for registration 

of information.   

 

They may forward the details/contact latest by April 29, 2020. 

 

Pertinently, in wake of COVID-19, many Indian citizens in foreign countries want to come back 

but due to fear of spread of COVID -19 flights are un-operational and they can’t return to India.  

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

 

Contact tracing, sampling drive to continue  

 

Out of 1240 samples tested so far, 1096 found negative  

 

Quarantine period of 2343 people over  

 

S. A. S. Nagar, April 25: 

 

The comprehensive contact tracing and sampling drive in the District would continue so as to 

help in real time assessment of the cases and thus formulating strategy to combat the disease. 

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

 

 

Divulging more details, he said that as of now, a total of 1240 samples have been taken. Out of 

these, 1096 have been found negative while the number of positive cases is 63. The result 81 

samples is awaited.  

https://forms.gle/LwRaHE8BN6tk972b6
mailto:dwosas@gmail.com
https://forms.gle/LwRaHE8BN6tk972b6
mailto:dwosas@gmail.com


 

About the status of quarantined persons, the DC added that as of today, the quarantine period of 

2343 people is over while 486 are currently undergoing the same. 

 

 

-- 
District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
• Sample collection to be started at all flu corners of Sub Division hospitals in District - Girish 
Dayalan 
• Screening of migrant labourers must  
S. A. S. Nagar, April 25: 
Issuing instructions pertaining to RT-PCR Testing strategy for COVID-19, the District Magistrate , 
Girish Dayalan ordered that the sample collection shall be started at all flu corners of the sub division 
hospitals in District by 26th April, 2020, in addition to the district hospital. The Civil Surgeon of the 
district would identify CHCs / PHCs with high OPD footfall to screen patients for Influenza like Illness 
(ILI) symptoms and depute RT-PCR teams for samples collection. 
He further ordered that rapid response teams would conduct surveillance for cases of ILI and take 
samples for RT-PCR from hotspots, slums, brick kilns. Portable closed chambers (kiosks) can be 
used for samples collection and the screening of migrant labourers must be done. 
Divulging more, he said that the pregnant women who are in labour and living in 
clusters/containment or in large migration gatherings or evacuee centres from hotspot districts 
presenting in Labour or likely to deliver in next 5 days, must be tested even if asymptomatic. They 
should be tested in the health facilities where they are expected to deliver. Besides, random 
sampling be conducted to check possibility of community transmission.  
Collected samples are to be sent to the designated labs on the same day and no delays should 
occur in transport of these samples at any cost. All the private hospitals of the district are to inform 
the District Epidemiologist about the same.  

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

Rates fixed for hiring private sector ambulances  

S. A. S. Nagar, April 25: 

In order to ensure prompt medical assistance to the people in the wake of curfew imposed owing 

to corona virus, the ambulances of the private sector need to be requisitioned. The District 

Magistrate , Girish Dayalan issued an order fixing the rates at which these ambulances can be 

requisitioned.  

The rate of BLS ambulance (up-to 2000 cc) has been fixed at Rs. 2500 per day for 24 hours 

while the per kilometer rate would be Rs. 10. The BLS ambulance ( 2000 cc and above) can be 

requisitioned at Rs. 3000 per day with Rs. 12 being the per kilometer rate. Similarly, the rate of 

ACLS ambulance has been fixed at Rs. 4500 per day for 24 hours while the per kilometer rate 

would be Rs. 15. 

The fare of the vehicle would be paid by the person hiring the vehicle from the spot of hiring till 

the dropping point. The driver/union/company would be responsible for dropping the patient at 

the decided spot. 

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

 

 

 64020 tonnes of wheat procured in district till 11th day 

 

 Total lifting till today is 29233 MT 

 



 

S. A. S. Nagar, April 25: 

 

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

arrival of 64241 MT of wheat in the mandis throughout the district and out of this, 64020 MT 

has been purchased. The total lifting till today is 29233 MT.  

 

 

It is noteworthy that PUNGRAIN has procured 15325 metric tonnes, MARKFED 16496 metric 

tonnes and PUNSUP procured 14352 metric tonnes while Punjab State Warehousing 

Corporation procured 7326 MT wheat respectively. The Centre government agency FCI has 

procured 7009 MT wheat. 

 

-- 

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

 

No relaxation in curfew in District as of now, Deputy Commissioner Girish Dayalan  

 

S. A. S. Nagar, April 25: 

 

"There would be no relaxation in the curfew in the District as it has not reached the stage of no 

new cases in 14 days." This was disclosed here today by the Deputy Commissioner Mr. Girish 

Dayalan.  

 

Clearing the situation, he also said that the revised guidelines issued by the Union Ministry of 

Home Affairs do not apply to  

S. A. S. Nagar District as it has a large containment zone.  

 

He also divulged that at this critical stage, the relaxation would result in the movement of people 

who live and work in the tricity, which would cause a problem in the fight against corona virus 

disease. 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ.ਨਗਯ 

ਜਿਦਸ਼ਾਂ ਜਿਚ ੜ੍ਹਾਈ ਕਯਨ ਿਾਰ  ਜਿਜਦਆਯਥੀ / ਜਿਦਸ਼ਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਕੰਭ ਕਯਨ ਿਾਰ  ਭਹਾਰੀ ਦ ਭੂਰ ਜਨਿਾਸੀ ਘਯ ਯਤਣ 

ਦ ਚਾਹਿਾਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਨਾਰ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ ਸੰਯਕ  

https://forms.gle/LwRaHE8BN6tk972b6 ਜ਼ਾਂ dwosas@gmail.com ਜ਼ਾਂ 0172-2219505, 2219506 'ਤ 
ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ ਸੰਯਕ  

ਅਰਰ 29, 2020 ਤਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਸੰਯਕ  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 25 ਅਰਰ: 

 

https://forms.gle/LwRaHE8BN6tk972b6
mailto:dwosas@gmail.com


ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਭੰਗੀ ਹ ਜਕ ਕੀ ਜਿਦਸ਼ਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਕੰਭ ਕਯ ਯਹ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਿਸਨੀਕ ਜ਼ਾਂ ਜਿਦਸ਼ਾਂ ਜਿਿੱ ਚ 

ਉੱਚ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਰਾਤ ਕਯ ਯਹ ਜਿਜਦਆਯਥੀਆਂ ਬਾਯਤ ਿਾਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਿੱ ਛੁਕ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਿਟੀ 
ਕਜਭਸਨਯ, ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ ਅਤ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਾਯਤ ਆਉਣ ਦ ਇਿੱ ਛੁਕ ਅਜਜਹ ਸਾਯ ਜਿਅਕਤੀ ਸਫੰਧਤ 

ਿਯਜਿਆਂ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸਾਸਨ ਨਾਰ ਸੰਯਕ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ। 

ਉਹਨ਼ਾਂ ਅਿੱਗ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅਜਜਹ ਰਕ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਿਯਿ ਗੂਗਰ ਪਾਯਭ ਦ ਜਰੰਕ 

https://forms.gle/LwRaHE8BN6tk972b6 'ਤ ਅਰਿ ਕਯਨ ਦੀ ਼ਿਯੂਯਤ ਹਿਗੀ ਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਣਾ ਨਾਭ, 

ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ, ਭਜੂਦਾ ਤ, ਜਜਿੱ ਥ ਉਹ ਜਿਦਸ ਜਿਿੱ ਚ ਯਜਹੰਦ ਹਨ, ਾਸਯਟ ਨੰਫਯ, ਈਭਰ-ਆਈਿੀ, ਜਕੰਨੇ ਰਕ 

ਬਾਯਤ ਿਾਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ਹਨ (ਜਯਿਾਯਕ ਭੈਂਫਯ) ਅਤ ੰਜਾਫ ਜਿਚ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦ ਨੇੜ੍ਰ  ਹਿਾਈ ਅਿੱਿ ਫਾਯ 
ਜਾਣਕਾਯੀ  dwosas@gmail.com 'ਤ ਭਰ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ: 0172-2219505, 2219506 'ਤ ਿੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਯਜ ਕਯਨ ਰਈ ਸੰਯਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। 

ਉਹ 29 ਅਰਰ, 2020 ਤਿੱਕ ਿਯਿ/ਸੰਯਕ ਬਜ ਸਕਦ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਹ ਜਕ ਕਜਿਿ-19 ਦ ਭਿੱਦਨ਼ਿਯ, ਜਿਦਸੀ ਦਸ਼ਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਯਜਹੰਦ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਬਾਯਤੀ ਨਾਗਜਯਕ ਿਾਸ ਆਉਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦ ਹਨ ਯ ਕਜਿਿ-19 ਪਰਣ ਦ ਿਯ ਕਾਯਨ ਉਿਾਣ਼ਾਂ ਸੰਚਾਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਅਤ ਉਹ ਬਾਯਤ 

ਿਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦ। 

 

 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

 

ਸੰਯਕ ਟਯਜਸੰਗ ਤ ਸੈਂਜਰੰਗ ਭੁਜਹੰਭ ਯਹਗੀ ਜਾਯੀ, ਜਿਟੀ ਕਜਭਸਨਯ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ  

 

ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਟਸਟ ਕੀਤ 1240 ਨਭੂਜਨਆਂ ਜਿਚੋਂ 1096 ਾ ਗ ਨੈਗਜਟਿ  

2343 ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਿਧੀ ਭੁਕੰਭਰ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 25 ਅਰਰ: 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿਿੱ ਚ ਸੁਯੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਯਕ ਟਯਜਸੰਗ ਤ ਸੈਂਜਰੰਗ ਭੁਜਹੰਭ ਜਾਯੀ ਯਹਗੀ ਤ਼ਾਂ ਜ ਹਯ ਾਜੀਜਟਿ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦਾ 
ਤਾ ਰਗਾ ਕ ਇਸ ਨੰੂ ਜੜ੍ ਤੋਂ ਿਤਭ ਕਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾਈ ਜਾ ਸਕ। ਇਹ ਰਗਟਾਿਾ ਅਿੱਜ ਇਥ ਜਿਟੀ ਕਜਭਸਨਯ 

ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੁਿੱ ਰ 1240 ਨਭੂਨੇ ਰ ਗ ਹਨ। ਇਨਹ ਼ਾਂ ਜਿਚੋਂ 1096 ਨੈਗਜਟਿ ਾ 

ਗ ਹਨ ਜਦਜਕ ਾਜਜਟਿ ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 63 ਹ ਅਤ 81 ਨਭੂਜਨਆਂ ਦ ਨਤੀਜ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ। 

https://forms.gle/LwRaHE8BN6tk972b6
mailto:dwosas@gmail.com


ਕੁਆਯੰਟੀਨ ‘ਚ ਯਿੱਿ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਸਫੰਧੀ ਿੀਸੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 2343 ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ 

ਅਿਧੀ ੂਯੀ ਹ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ ਜਦਜਕ ਇਸ ਸਭੇਂ 486 ਜਿਅਕਤੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਿਧੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।. 
 

 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ.ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਸਫ ਿਿੀ਼ਿਨ ਹਸਤਾਰ਼ਾਂ ਦ ਸਾਯ ਪਰ ੂਕਾਯਨਯ਼ਾਂ 'ਤ ਨਭੂਨਾ ਰਣਾ ਸੁਯੂ ਕੀਤਾ ਜਾਗਾ- ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ 

ਰਿਾਸੀ ਭ਼ਿਦੂਯ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਰਾ਼ਿਭੀ  
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 25 ਅਰਰ: 

ਕਜਿਿ-19 ਰਈ ਆਯ.ਟੀ.-ੀ.ਸੀ.ਆਯ. ਟਸਜਟੰਗ ਯਣਨੀਤੀ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹਦਾਇਤ਼ਾਂ ਜਾਯੀ ਕਯਜਦਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਸਟਯਟ, ਸਰੀ 
ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਆਦਸ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਕ 26 ਅਰਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਸਫ ਿਿੀ਼ਿਨ ਹਸਤਾਰ਼ਾਂ ਦ ਸਾਯ ਪਰ ੂਕਾਯਨਯ਼ਾਂ 
'ਤ ਨਭੂਨਾ ਰਣਾ ਸੁਯੂ ਕਯ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਜ਼ਿਰ ਦਾ ਜਸਿਰ ਸਯਜਨ ਸੀ.ੱਚ.ਸੀ. / ੀ.ੱਚ.ਸੀ਼ਿ ਦੀ ਛਾਣ ਕਯਗਾ ਜਜਸ ਨਾਰ 

ਇਨਪਰੂਨ਼ਿਾ ਰਾਈਕ ਇਰਨੈਸ (ਆਈ. ਰ. ਆਈ.) ਦ ਰਿੱ ਛਣ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ ਅਤ ਨਭੂਨਾ ਇਕਿੱਤਯ ਕਯਨ ਰਈ ਆਯ.ਟੀ-
ੀਸੀਆਯ ਟੀਭ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ। 
ਉਹਨ਼ਾਂ ਅਿੱਗ ਆਦਸ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਕ ਯਜਿ ਜਯਸ਼ਾਂਸ ਟੀਭ਼ਾਂ ਆਈਰਆਈ ਦ ਭਾਭਜਰਆਂ ਰਈ ਜਨਗਯਾਨੀ ਕਯਨਗੀਆਂ ਅਤ ਹਟਸਟ, 

ਝੁਿੱਗੀਆਂ-ਝੌਂੜ੍ੀਆਂ ਅਤ ਇਿੱਟ਼ਾਂ ਦ ਬਿੱ ਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਯਟੀ-ੀਸੀਆਯ ਰਈ ਨਭੂਨੇ ਰਣਗੀਆਂ। ਨਭੂਨਾ ਇਕਿੱਤਯ ਕਯਨ ਰਈ ਯਟਫਰ 

ਕਰਸਿ ਚੈਂਫਯਸ (ਕੀਸਕਸ) ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ਅਤ ਰਿਾਸੀ ਭ਼ਿਦੂਯ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਂਚ ਰਾ਼ਿਭੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 
ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਗਯਬਿਤੀ ਭਜਹਰਾਿ਼ਾਂ ਜ ਜਕ ਰਫਯ ਜਿਚ ਹਣ ਜ਼ਾਂ ਗਯੁਿੱ /ਕੰਨਟਨਭੈਂਟ ਜਿਚ ਯਜਹੰਦੀਆਂ ਹਣ 

ਜ਼ਾਂ ਿਿੱ ਿ ਰਿਾਸੀ ਇਕਿੱ ਿੇ ਜਿਚ ਜ਼ਾਂ ਅਗਰ 5 ਜਦਨ਼ਾਂ ਜਿਚ ਿਰੀਿਯੀ ਦੀ ਸੰਬਾਿਨਾ ਜ਼ਾਂ ਰਫਯ ਜਿਚ ਜਜਰਹ ਦ ਹਾਟਸਾਟ ਤੋਂ ਜਿਸਥਾਜਤ 

ਕੇਂਦਯ਼ਾਂ ਜਿਚ ਯਜਹ ਯਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਜ਼ਾਂਚ ਼ਿਯੂਯ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਬਾਿੇਂ ਉਹਨ਼ਾਂ ਜਿਚ ਰਿੱ ਛਣ ਨਾ ਹਣ। ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਸਹੂਰਤ਼ਾਂ 
ਜਿਚ ਜ਼ਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਜਜਿੱ ਥ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਰੀਿਯੀ ਦੀ ਉਭੀਦ ਹਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਕਜਭਊਜਨਟੀ ਜਿਚ ਪਰਣ ਦੀ ਸੰਬਾਿਨਾ 
ਦੀ ਜ਼ਾਂਚ ਕਯਨ ਰਈ ਯੈਂਿਭ ਟਸਜਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ।  
ਇਕਿੱਤਯ ਕੀਤ ਨਭੂਨੇ ਉਸ ਜਦਨ ਭਨ ਨੀਤ ਰਫ਼ਾਂ ਨੰੂ ਬਜ ਜਾਣਗ ਅਤ ਇਨਹ ਼ਾਂ ਨਭੂਜਨਆਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਜਿਚ ਜਕਸ ਿੀ ਕੀਭਤ 'ਤ ਕਈ 

ਦਯੀ ਨਹੀਂ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਰ ਦ ਸਾਯ ਰਾਈਿਟ ਹਸਤਾਰ ਜ਼ਿਰਹਾ ੀਿਭਰ ਜਜਸਟ ਨੰੂ ਇਸ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣਗ। 
-- 

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਰਾਇਿਟ ਸਕਟਯ ਦੀਆਂ ਫੂਂਰੈਂਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਕਯਾ 'ਤ ਰਣ ਰਈ ਯਟ ਤਅ  

ਸ..ਸ. ਨਗਯ, 25 ਅਰਰ: 

ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਕਾਯਨ ਰਗਾ ਗ ਕਯਜਪਊ ਦ ਭਿੱਦਨ਼ਿਯ ਰਕ਼ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਿਾਕਟਯੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ, 

ਰਾਇਿਟ ਸਕਟਯ ਦੀਆਂ ਫੂਂਰੈਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੜ੍  ਯਹੀ ਹ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਜਸਟਰਟ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਫੂਂਰੈਂਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਕਯਾ 

'ਤ ਰਣ ਰਈ ਯਟ ਜਨਯਧਾਯਤ ਕਯਨ ਦ ਆਦਸ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਹਨ। 

ਫੀਰਸ ਫੂਂਰੈਂਸ (2000 ਸੀਸੀ ਤਿੱਕ) ਦਾ ਯਟ ਰਤੀ ਜਦਨ 24 ਘੰਟ ਰਈ 2500 ਯੁ ਹ ਜਦੋਂ ਜਕ ਰਤੀ ਜਕਰਭੀਟਯ 

ਯਟ 10 ਯੁ ਹ। ਫੀਰਸ ਫੂਂਰੈਂਸ (2000 ਸੀਸੀ ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਯ) ਦਾ ਯਟ 3000 ਯੁ ਰਤੀ ਜਦਨ ਹ ਜਦਜਕ 



ਜਕਰਭੀਟਯ ਦ ਜਹਸਾਫ ਨਾਰ ਯਟ 12 ਯੁ ਰਤੀ ਜਕਰਭੀਟਯ ਹ । ਇਸ ਤਯਹ਼ਾਂ ਸੀਰਸ ਫੂਂਰੈਂਸ ਦਾ ਯਟ 4500 

ਯੁ ਰਤੀ ਜਦਨ 24 ਘੰਜਟਆਂ ਰਈ ਹ ਜਦੋਂ ਜਕ ਜਕਰਭੀਟਯ ਦ ਜਹਸਾਫ ਨਾਰ ਯਟ 15 ਯੁ ਰਤੀ ਜਕਰਭੀਟਯ ਹਿਗਾ। 

ਿਾਹਨ ਦਾ ਜਕਯਾਇਆ ਦਾ ਬੁਗਾਤਾਨ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਜ ਿਾਹਨ ਨੰੂ ਹਾਇਜਯੰਗ ੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰ  ਕ 
ਿਯਾਜੰਗ ੁਆਇੰਟ ਤਿੱਕ ਜਕਯਾ ’ਤ ਰੈਂਦਾ ਹ। ਿਯਾਈਿਯ/ਮੂਨੀਅਨ/ਕੰਨੀ ਭਯੀ਼ਿ ਨੰੂ ਜਨਯਧਾਯਤ ਸਥਾਨ 'ਤ 
ਹੰੁਚਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ੰਿਭਿਾਯ ਹਣਗ। 

-- 

ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ  ਸ ਨਗਯ  

 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿਿੱ ਚ 11ਿੇਂ ਜਦਨ ਤਿੱਕ 64020 ਭੀਟਜਯਕ  ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਯੀਦ 

 

 ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਜਜਰ ਜਿਿੱ ਚ 29233 ਭੀਟਜਯਕ ਟਨ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ 
 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 25 ਅਰਰ: 

 

ਕਣਕ ਦਾ ਿਯੀਦ ਸੀਜਨ ਅਿੱਜ ਜਗਆਯਿੇਂ ਜਦਨ ‘ਚ ਦਾਿਰ ਹਇਆ ਅਤ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਜ਼ਿਰਹ  ਬਯ ਦੀਆਂ ਭੰਿੀਆਂ ਜਿਚ 

64241 ਭੀਟਜਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਹਈ ਅਤ ਇਸ ਜਿਚੋਂ 64020 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਹੁਣ ਤਿੱਕ 

ਜਜਰ  ਜਿਿੱ ਚ 29233 ਭੀਟਜਯਕ ਟਨ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ।  
 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਹ ਜਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਨਗਰਨ ਨੇ 15325 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਭਾਯਕਪਿ ਨੇ 16496 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ਨਸ ਨੇ 

14352 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਜਦੋਂਜਕ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਿਅਯਹਾਊਜਸੰਗ ਕਾਯਯਸਨ ਨੇ 7326 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਯੀਦ 

ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਕੇਂਦਯੀ ਦੀ ਸਯਕਾਯੀ ਜੰਸੀ ਪ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ 7009 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਯੀਦ ਕੀਤੀ। 

-- 

ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ  ਸ ਨਗਯ  

 

ਜ਼ਿਰਹ  ਜਿਿੱ ਚ ਕਯਜਪਊ ਜਿਿੱ ਚ ਕਈ ਜ ਿੱ ਰ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿਗੀ, ਜਿਟੀ ਕਜਭਸਨਯ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 25 ਅਰਰ: 

"ਜ਼ਿਰ  ਜਿਚ ਕਯਜਪਊ ਜਿਚ ਕਈ ਜ ਿੱ ਰ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਗੀ ਜਕਉਂਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ 14 ਜਦਨ਼ਾਂ ਜਿਚ ਕਈ ਨਿੇਂ ਕਸ਼ਾਂ ਦ ਸਾਹਭਣ 
ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਜਥਤੀ 'ਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਜਚਆ।" ਇਹ ਰਗਟਾਿਾ ਅਿੱਜ ਇਥ ਜਿਟੀ ਕਜਭਸਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ ਜਦਆਰਨ ਨੇ 

ਕੀਤਾ। 

ਸਜਥਤੀ ਨੰੂ ਸਿੱਸਟ ਕਯਜਦਆਂ, ਉਨਹ ਼ਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੇਂਦਯੀ ਗਰਜਹ ਭੰਤਯਾਰ  ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਸਧ ਹ ਜਦਸਾ 
ਜਨਯਦਸ ਸ.. ਸ.ਨਗਯ ਜ਼ਿਰ  'ਤ ਰਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਿਿੱ ਿਾ ਕੰਟੇਂਭੈਂਟ ਼ਿਨ ਹ। 



ਉਹਨ਼ਾਂ ਇਹ ਿੀ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਨਾ਼ਿੁਕ ੜ੍ਾਅ 'ਤ, ਜ ਿੱ ਰ ਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ ਟਰਾਈਜਸਟੀ ਜਿਿੱ ਚ ਯਜਹੰਦ ਰਕ਼ਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ 

ਿਧਗੀ ਜ ਇਥ ਯਜਹੰਦ ਹਨ ਅਤ ਕੰਭ ਕਯਦ ਹਨ, ਜਜਸ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਜਫਭਾਯੀ ਜਿਯੁਿੱ ਧ ਰੜ੍ਾਈ ਜਿਿੱ ਚ ਭੁਸਕਰ 

ਆਿਗੀ। 

-- 

 

 

 


