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

 

Big victory in fight against corona virus 

 

8 people discharged from Gian Sagar Hospital after testing negative twice, DC Girish Dayalan  

 

All belong to village Jawaharpur  

 

S. A. S. Nagar, April 26: 

 

In a big victory in the fight against corona virus disease, 8 people from village Jawaharpur, 

which had emerged as the Covid hotspot in the district, were discharged today from the Gian 

Sagar Hospital.  

 

Divulging this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that these people 

were discharged after being found negative twice in the testing. Disclosing more, he said that the 

people discharged today are Manish age 32 years, Gurjit Singh age 42 years, Jaspreet Singh age 

23 years, Reena age 30 years, Taranpreet age 7 years, Sharanpreet age 14 years, Gurfateh Singh 

age one and a half years and an 80 year old man Pritam Singh. 

 

With the discharge of these people, the number of cured people has reached 22 while the active 

cases have dropped down to 39. The total number of cases are 63. 

 

The Deputy Commissioner lauded the entire Health Department for this achievement and said 

that the extensive contact tracing and sampling process is bringing in results with each passing 

day. 
-- 

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

 

Health Minister Balbir Singh Sidhu launches Sanitization drive via drones from Jagatpura in 

Mohali  

 

Densely populated, congested areas, slums' Sanitization, a top priority  

 

S. A. S. Nagar/Chandigarh, April 26: 

 

In a novel initiative, the Health Minister, Punjab, Mr. Balbir Singh Sidhu today launched 

Sanitization drive via drones from village Jagatpura in Mohali in the presence of the Deputy 

Commissioner Mr. Girish Dayalan. The drive would soon be carried out in the entire State. 

 

After Jagatpura, the drive was further carried out in Green Enclave in Badmajra, Jujhar Nagar, 

and Balongi.  

 

The minister further divulged that the State Government is making all out efforts are being made 

to combat the corona virus disease and the drones can play an important part in it. He also added 



that the Sanitization of the densely populated, congested areas especially the slums is a top 

priority with the Government. 

 

He also added that the Sanitization through drones would serve the twin purpose of keeping 

corona virus disease at bay while also protecting against the dengue. The Sanitization through 

drones is already being done in Tamilnadu, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Chandigarh and in 

Varanasi (UP). 

 

The minister further elaborated that the services of drone have been provided by the Garuda 

Aerospace. 

 

Coming to the technical aspects of the drone, the minister said that once material is loaded, it has 

10 litres capacity of Sanitization and can fly at 15 metres height. It can cover 20 ft. diameter in 

one go. It can disinfect 6 acres in 10 minutes. 

 

The minister assured that Punjab is fighting corona virus very effectively but we can't let our 

guard down and we would fight till we win the war against corona virus. 

 
-- 

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

 

District Police nabs four wanted gangsters after gunfight in Panchkula  

 

One Head Constable Raspreet Singh injured  

 

All four lodged in Chandimandir Police Station  

 

S. A. S. Nagar, April 26: 

 

 The District Police today nabbed four wanted gangsters after a fierce gunfight in Panchkula.  

 

The police received a tip-off that four gangsters wanted in a case registered at Phase - 8 police 

station, are hiding in a village Kot Billa in Panchkula. On the orders of the SSP Mr. Kuldeep 

Singh Chahal, the SHO of the Phase - 8 police station Inspector Rajnish Choudhary along with 

the police party conducted a raid at the village. The gangsters opened fire and in the gunfight that 

ensued, the Head Constable Raspreet Singh was injured who was immediately taken to the 

hospital.  

 

All the four gangsters were nabbed and handed over to the SHO chandimandir police station and 

a case was registered against them. 

-- 

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

 

3 residents of District reach home from Nanded  

 

Medically examined at District Hospital, all found asymptomatic  



 

 

S. A. S. Nagar, April 26: 

 

The three residents of the district namely Mr. and Mrs. D. P. Singh and Mr. Manjeet Singh who 

were stranded alongwith many others at Nanded, today reached the district. They were received 

by the Regional Transport Authority (RTA) Mr. Sukhwinder Kumar on behalf of the District 

Administration.  

 

All three were extended hospitality on reaching the District and afterwards they were medically 

examined at the District Hospital in Phase - 6 for Covid like symptoms but all were found 

asymptomatic. They were then sent to their homes in the vehicles provided by the District 

Administration.  

 

They all expressed gratitude to the State Government in making efforts to get them back from 

Nanded in view of the curfew imposed owing to corona virus. 

 

 

-- 

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

 

 

 67038 tonnes of wheat procured in district till 12th day 

 

 Total lifting till today is 32932 MT 

 

 

S. A. S. Nagar, April 26: 

 

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

arrival of 67048 MT of wheat in the mandis throughout the district and out of this, 67038 MT 

has been purchased. The total lifting till today is 32932 MT.  

 

 

It is noteworthy that PUNGRAIN has procured 15894 metric tonnes, MARKFED 17527 metric 

tonnes and PUNSUP procured 14815 metric tonnes while Punjab State Warehousing 

Corporation procured 7476 MT wheat respectively. The Centre government agency FCI has 

procured 7990 MT wheat. 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਵਯ ੁੱ ਧ ਰੜਾਈ ਜਵਚ ਵੁੱ ਡੀ ਜਜੁੱ ਤ 



ਦ ਵਾਯ ਟੈਟ ਨੈਗਜਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 8 ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਜਭਰੀ ਛ ੁੱ ਟੀ, ਡੀੀ ਜਗਯੀਸ਼ 

ਜਦਆਰਨ, 

ਾਯੇ ਜੰਡ ਜਵਾਸਯ ਯ ਨਾਰ ਫੰਧਤ  

   ਨਗਯ, 26 ਅਰੈਰ: 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਫਭਾਯੀ ਜਵਯ ੁੱ ਧ ਰੜਾਈ ਜਵਚ ਅੁੱਜ ਇੁੱਕ ਵੁੱ ਡੀ ਜਜੁੱ ਤ ਸਈ ਜਜ ਜਵਚ ਜੰਡ ਜਵਾਸਯ ਯ, ਜ ਜਕ ਜ਼ਿਰੇ 

ਜਵਚ ਕਜਵਡ ਸਟਟ ਫਣ ਕੇ ਾਸਭਣੇ ਆਇਆ ੀ, ਦੇ 8 ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਅੁੱਜ ਜਗਆਨ ਾਗਯ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛ ੁੱ ਟੀ ਦੇ ਜਦੁੱ ਤੀ 
ਗਈ। 

ਇ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜਆ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਵਾਯ ਟੈਟ 

ਨੈਗਜਟਵ ਾ ਜਾਣ ’ਤੇ ਛ ੁੱ ਟੀ ਜਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਸੈ। ਸਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁੱ ਜਆ ਜਕ ਜਜਸਨਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਅੁੱਜ 

ਛ ੁੱ ਟੀ ਜਭਰੀ ਉਸਨਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਭਨੀਸ਼ ਉਭਯ 32 ਾਰ, ਗ ਯਜੀਤ ਜੰਘ ਉਭਯ 42 ਾਰ, ਜਰੀਤ ਜੰਘ ਉਭਯ 23 ਾਰ, 

ਯੀਨਾ ਉਭਯ 30 ਾਰ, ਤਯਨਰੀਤ ਉਭਯ 7 ਾਰ, ਸ਼ਯਨਰੀਤ ਉਭਯ 14 ਾਰ, ਗ ਯਪਤੇਸ ਜੰਘ ਉਭਯ ਡੇਢ ਾਰ ਅਤੇ 

ਰੀਤਭ ਜੰਘ ਉਭਯ 80 ਾਰ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ।  
ਇਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਦੇ ਛ ੁੱ ਟੀ ਜਭਰਣ ਨਾਰ, ਠੀਕ ਸ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 22 ਤੁੱਕ ਸ ੰ ਚ ਗਈ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਜਕ ਕਜਟਵ ਭਾਭਰੇ ਘਟ 

ਕੇ 39 ਯਜਸ ਗ ਸਨ। ਕੇਾਂ ਦੀ ਕ ੁੱ ਰ ਜਗਣਤੀ 63 ਸੈ। 

ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਇ ਰਾਤੀ ਰਈ ਭ ੁੱ ਚੇ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਵਆਕ ੰਯਕ 

ਟਯੇਜੰਗ ਅਤੇ ਨਭ ਨੇ ਰੈਣ ਦੀ ਰਜਕਜਯਆ ਸਯ ਇੁੱਕ ਰੰਘਦੇ ਜਦਨ ਨਾਰ ਾਯਥਕ ਨਤੀਜੇ ਰੈ ਕੇ ਆ ਯਸੀ ਸੈ। 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ,    ਨਗਯ, 

 

ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜੁੱ ਧ  ਨੇ ਭ ਸਾਰੀ ਦੇ ਜਗਤ ਯਾ ਤੋਂ ਡਯਨਾਂ ਯਾਸੀਂ ੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭ ਜਸੰਭ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ ਯ ਆਤ  

ੰਘਣੀ ਆਫਾਦੀ ਵਾਰੇ ਖੇਤਯ, ਝ ੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂੜੀਆਂ ਦੀ ੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਕ ਰਭ ੁੱ ਖ ਤਯਜੀਸ 

 

   ਨਗਯ/ਚੰਡੀਗੜਹ, 26 ਅਰੈਰ: 

ਇੁੱਕ ਜਵਰੁੱ ਖਣ ਜਸਰਕਦਭੀ ਤਜਸਤ ਜਸਤ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ . ਫਰਫੀਯ ਜੰਘ ਜੁੱ ਧ  ਨੇ ਅੁੱਜ ਭ ਸਾਰੀ ਦੇ ਜੰਡ ਜਗਤ ਯਾ ਤੋਂ ਜਡਟੀ 
ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਦੀ ਸਾ਼ਿਯੀ ਜਵੁੱ ਚ ਡਰਨਾਂ ਯਾਸੀਂ ੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭ ਜਸੰਭ ਦੀ ਸ਼ ਯ ਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਭ ਜਸੰਭ ਜਰਦੀ ਸੀ 
 ਯੇ  ਫੇ ਜਵੁੱ ਚ ਚਰਾਈ ਜਾਗੀ। 
ਜਗਤ ਯਾ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਸ ਭ ਜਸੰਭ ਫਡਭਾਜਯਾ ਜਵਚ ਗਰੀਨ ਨਕਰੇਵ, ਜ ਝਾਯ ਨਗਯ, ਅਤੇ ਫਰੌਂ ਗੀ ਜਵਚ ਚਰਾਈ ਗਈ।  
ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਆ ਜਕ  ਫਾ ਯਕਾਯ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਫਭਾਯੀ ਨਾਰ ਰੜਨ ਰਈ  ਯੀ ਕਜਸ਼ਸ਼ ਕਯ ਯਸੀ ਸੈ ਅਤੇ ਡਯਨ ਇ 

ਜਵਚ ਅਜਸਭ ਬ ਜਭਕਾ ਜਨਬਾ ਕਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ੰਘਣੀ ਆਫਾਦੀ ਵਾਰੇ, ਬੀੜ ਵਾਰੇ ਖੇਤਯਾਂ ਖਾ ਕਯਕੇ ਝ ੁੱਗੀਆਂ-

ਝੌਂੜੀਆਂ ਦੀ ੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਕਾਯ ਦੀ ਭ ੁੱ ਖ ਤਯਜੀਸ ਸੈ। 



ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਕਸਾ ਜਕ ਡਯਨਾਂ ਯਾਸੀਂ ੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਯਨ ਨਾਰ ਦਸਯੇ ਉਦੇਸ਼  ਯੇ ਸਣਗੇ ਜਜ ਜਵਚ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜਫਭਾਯੀ ਨ ੰ  
ਠੁੱ ਰਹ ਗੀ ਅਤੇ ਡੇਂਗ  ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਯਨਾਂ ਯਾਸੀਂ ੈਨੇਟਾਈ਼ਿੇਸ਼ਨ ਜਸਰਾਂ ਸੀ ਤਾਜਭਰਨਾਡ , ਆਂਧਯਾ ਰਦੇਸ਼, ਛੁੱਤੀਗੜ, 

ਚੰਡੀਗੜਹ ਅਤੇ ਵਾਯਾਣੀ (ਮ  ੀ) ਜਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ। 
ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਆ ਜਕ ਡਯਨ ਦੀਆਂ ੇਵਾਵਾਂ ਗਾਯ ਡਾ ਅਯੇ ਦ ਆਯਾ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 
ਡਯਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ੁੱਖਾਂ ਫਾਯੇ ਗੁੱਰ ਕਯਜਦਆਂ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇਕ ਵਾਯ ਜਦੋਂ ਭੁੱਗਯੀ ਰਡ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸੈ, ਤਾਂ ਇ ਜਵਚ 10 

ਰੀਟਯ ੈਨੇਟਾਈ਼ਿਯ ਰੈਜਾਣ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ ਅਤੇ ਇਸ 15 ਭੀਟਯ ਦੀ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਉੱਡ ਕਦਾ ਸੈ। ਇਸ ਇਕ ਵਾਯ 20 ਪ ੁੱ ਟ 

ਜਵਆ ਨ ੰ  ਕਵਯ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ। ਇਸ 10 ਜਭੰਟਾਂ ਜਵੁੱ ਚ 6 ਕੜ ਖੇਤਯ ਨ ੰ  ਯਗਾਣ -ਭ ਕਤ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ। 
ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਬਯਾ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਕ ੰਜਾਫ ਕਯਨਾ ਜਵਸ਼ਾਣ  ਨਾਰ ਫਸ ਤ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਰੜ ਜਯਸਾ ਸੈ ਯ ਾਨ ੰ  ਅਜ ੇ ਯੀ ਾਵਧਾਨੀ 
ਵਯਤਣੀ ਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੀਂ ਤਦ ਤੁੱਕ ਰੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਜ਼ਿਰਾਫ਼ ਰੜਾਈ ਜਜੁੱ ਤ ਨਸੀਂ ਰੈਂਦੇ । 
 
 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ਜ਼ਿਰਹਾ  ਜਰ ਨੇ ੰਚਕ ਰਾ ਜਵੁੱ ਚ ਗਰੀਫਾਯੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਚਾਯ ਰੜੀਂਦੇ ਗੈਂਗਟਯਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਕਾਫ  
ਇਕ ਸੈੈੱਡ ਕਾਂਟੇਫਰ ਯਰੀਤ ਜੰਘ ਸਇਆ ਼ਿਖਭੀ  
ਚਾਯੋਂ ਗੈਂਗਟਯਾਂ ਜਖਰਾਪ ਚੰਡੀਭੰਦਯ ਥਾਣੇ ਜਵੁੱ ਚ ਕੇ ਦਯਜ  

   ਨਗਯ, 26 ਅਰੈਰ: 

ਜ਼ਿਰਹਾ  ਜਰ ਨੇ ੰਚਕ ਰਾ ਜਵੁੱ ਚ ਅੁੱਜ ਸਈ ਜਬਆਨਕ ਗਰੀਫਾਯੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਚਾਯ ਰੜੀਂਦੇ ਗੈਂਗਟਯਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਫ  ਕਯ 

ਜਰਆ। 

 ਜਰ ਨ ੰ   ਸ ਜਭਰੀ ਜਕ ਪੇ਼ਿ - 8 ਥਾਣੇ ਜਵਖੇ ਦਯਜ ਕੇ ਜਵੁੱ ਚ ਰੜੀਂਦੇ ਚਾਯ ਗੈਂਗਟਯ ੰਚਕ ਰਾ ਦੇ ਇੁੱਕ ਜੰਡ ਕਟ 

ਜਫੁੱ ਰਾ ਜਵੁੱ ਚ ਛ ੇ ਸ ਸਨ। ੀ ਰੀ ਕ ਰਦੀ ਜੰਘ ਚਾਸਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਪੇ਼ਿ - 8 ਦੇ ਚ ਇੰੈਕਟਯ 

ਯਜਨੀਸ਼ ਚਧਯੀ ਨੇ  ਜਰ ਾਯਟੀ ਭੇਤ ਜੰਡ ਜਵੁੱ ਚ ਛਾਾ ਭਾਜਯਆ। ਗੈਂਗਟਯਾਂ ਨੇ ਗਰੀਫਾਯੀ ਸ਼ ਯ  ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਗਰੀਫਾਯੀ ਜਵਚ ਸੈੈੱਡ ਕਾਂਟੇਫਰ ਯਰੀਤ ਜੰਘ ਼ਿਖਭੀ ਸ ਜਗਆ ਜਜ ਨ ੰ  ਤ ਯੰਤ ਸਤਾਰ ਜਰਜਾਇਆ ਜਗਆ। 

ਚਾਯੋਂ ਗੈਂਗਟਯਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਫ  ਕਯਕੇ ਚ ਚੰਡੀਭੰਦਯ ਥਾਣ ੇਦੇ ਸਵਾਰੇ ਕਯ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਰਾਫ਼ ਕੇ 

ਦਯਜ ਕਯ ਜਰਆ ਜਗਆ। 

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ, ... ਨਗਯ 

 

ਜ਼ਿਰਹੇ  ਦੇ 3 ਵਨੀਕ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਘਯ ਸ ੰ ਚੇ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਸਤਾਰ ਜਵਖੇ ਡਾਕਟਯੀ ਤਯ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ, ਜਕੇ ਜਵਚ ਵੀ ਰੁੱ ਛਣ ਨਸੀਂ ਾ ਗ 

   ਨਗਯ, 26 ਅਰੈਰ: 



ਜ਼ਿਰਹੇ  ਦੇ ਜਤੰਨ ਵਨੀਕ ਸ਼ਰੀਭਾਨ ਅਤੇ ਰੀਭਤੀ ਡੀ ੀ ਜੰਘ ਅਤੇ ਰੀ ਭਨਜੀਤ ਜੰਘ ਜ ਕਈ ਸਯ ਰਕਾਂ ਨਾਰ ਨਾਂਦੇੜ ਜਵਖੇ 

ਪੇ ਸ ਨ, ਅੁੱਜ ਜਜਰਹੇ  ਜਵੁੱ ਚ ਸ ੰ ਚੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤਯਪੋਂ ਖੇਤਯੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਥਾਯਟੀ (ਆਯਟੀ) 

ਰੀ  ਖਜਵੰਦਯ ਕ ਭਾਯ ਨੇ ਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

ਜਤੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜਵਚ ਸ ੰ ਚਣ 'ਤੇ ਯਾਸ ਣਚਾਯੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਾਅਦ ਜਵਚ ਕਜਵਡ ਵਯਗੇ ਰੁੱ ਛਣਾਂ ਰਈ ਪੇ਼ਿ -6 ਦੇ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਸਤਾਰ ਜਵਖੇ ਡਾਕਟਯੀ ਤਯ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯ ਜਕੇ ਜਵਚ ਵੀ ਰੁੱ ਛਣ  ਨਸੀਂ ਾ ਗ। ਤਦ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦ ਆਯਾ ਭ ਸੁੱਈਆ ਕਯਵਾ ਗ ਵਾਸਨਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਆਣੇ ਆਣੇ ਘਯ ਬੇਜ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਗਆ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਾਜਯਆਂ ਨੇ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਕਾਯਨ ਰਗਾ ਕਯਜਪਊ ਦੇ ਭੁੱ ਦੇਨ਼ਿਯ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਵਾ ਜਰਆਉਣ ਦੀਆਂ 

ਕਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਯਨ ਰਈ  ਫਾ ਯਕਾਯ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

 

-- 

ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ,    ਨਗਯ  

 

ਜ਼ਿਰਹੇ ਜਵੁੱ ਚ 12ਵੇਂ ਜਦਨ ਤੁੱਕ 67038 ਭੀਟਜਯਕ  ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਯੀਦ 

 

 ਸ ਣ ਤੁੱਕ ਜਜਰੇ ਜਵੁੱ ਚ 32932 ਭੀਟਜਯਕ ਟਨ ਦੀ ਚ ਕਾਈ ਸ ਚ ੁੱ ਕੀ ਸੈ 

 

   ਨਗਯ, 26 ਅਰੈਰ: 

 

ਕਣਕ ਦਾ ਖਯੀਦ ੀਜਨ ਅੁੱਜ ਫਾਯਵੇਂ ਜਦਨ ‘ਚ ਦਾਖਰ ਸਇਆ ਅਤੇ ਅੁੱਜ ਤੁੱਕ ਜ਼ਿਰਹੇ ਬਯ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜਵਚ 67048 ਭੀਟਜਯਕ ਟਨ 

ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਸਈ ਅਤੇ ਇ ਜਵਚੋਂ 67038 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ। ਸ ਣ ਤੁੱਕ ਜਜਰੇ ਜਵੁੱ ਚ 32932 ਭੀਟਜਯਕ ਟਨ 

ਦੀ ਚ ਕਾਈ ਸ ਚ ੁੱ ਕੀ ਸੈ।  
 

ਜ਼ਿਕਯਮਗ ਸੈ ਜਕ ਸ ਣ ਤੁੱਕ ਨਗਰੇਨ ਨੇ 15894 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਭਾਯਕਪਡੈ ਨੇ 17527 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਨ ਨੇ 14815 ਭੀਜਟਰਕ 

ਟਨ ਜਦੋਂਜਕ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਵੇਅਯਸਾਊਜੰਗ ਕਾਯਯੇਸ਼ਨ ਨੇ 7476 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕੇਂਦਯੀ ਦੀ 
ਯਕਾਯੀ ਜੰੀ ਪ.ੀ.ਆਈ ਨੇ 7990 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। 
-- 

 

 

 

  
 


