
I/23429/2020 

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

 

2 more patients discharged from Gian Sagar Hospital, DC Girish Dayalan  

 

One belongs to village Jawaharpur, another to Sector-91 

 

Recovered cases cross 50 mark, total 54 stand recovered  

 

 

S. A. S. Nagar, May 10: 

 

On a recovery mode, the district today saw two more patients recovering from the corona virus 

and being discharged from the Gian Sagar Hospital.  

 

Out of these two, one belongs to Village Jawaharpur while the other one hails from Sector - 91 in 

Mohali. With this as of now, the total positive cases in the district stand at 98. The active cases 

are 41 while the recovered cases are 54. 
-- 

I/23442/2020 

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

 

Payments worth Rs. 183.69 Crore made till 10th May 

 

S. A. S. Nagar, May 10: 

 

The District had a total of 129374 MT of wheat arriving in the 28 mandis throughout the district 

and out of this, 129244 MT has been purchased. However, lifting stood at 92476 MT which 

comes to about 71.55 percent. 

 

Besides 82.75 percent payment which is to the tune of Rs. 183.69 crore has been made by 

various procurement agencies. The PUNGRAIN procured 27184 metric tonnes, MARKFED 

26494 metric tonnes and PUNSUP procured 25483 metric tonnes while Punjab State 

Warehousing Corporation procured 17950 MT wheat respectively The Central government 

agency FCI procured 19489 MT wheat. 
-- 

I/23429/2020 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ਕ ਸੰਰਕ ਦਪਤਰ, ਸ..ਸ. ਨਗਰ 

2 ਹਰ ਭਰੀ਼ਿ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਜਗਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਤਾਲ੍ ਤੋਂ ਛ ੁੱ ਟੀ ਜਦੁੱ ਤੀ ਗਈ, ਡੀਸੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ  

ਇਕ ਜੰਡ ਜਵਾਹਰ ਰ ਨਾਲ੍ ਸਫੰਧਤ, ਦ ਜਾ ਸੈਕਟਰ -91 ਨਾਲ੍ ਸਫੰਧਤ  

ਠੀਕ ਹ ਕੇਸ 50 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਾਰ, ਕ ਲ੍ 54 ਭਰੀਜ ਹ ਠੀਕ 

ਸ  ਸ ਨਗਰ, 10 ਭਈ: 



ਭਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹਣ ਵੁੱਲ੍ ਵੁੱ ਧਦੇ ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਵੁੱ ਚ ਅੁੱਜ ਦ ਹਰ ਭਰੀ਼ਿ ਕਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹ ਅਤੇ ਉਹਨ਼ਾਂ ਨ ੰ  
ਜਗਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਤਾਲ੍ ਤੋਂ ਛ ੁੱ ਟੀ ਜਭਲ੍ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਨਹ ਼ਾਂ ਦਵ਼ਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇਕ ਜੰਡ ਜਵਾਹਰ ਰ ਨਾਲ੍ ਸਫੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਜਕ ਦ ਜਾ ਭ ਹਾਲ੍ੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ -91 ਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲ੍ਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰਹ਼ਾਂ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਜਵਚ ਕ ੁੱ ਲ੍ ਾਜੇਜਟਵ ਭਾਭਲੇ੍ 98 ਹਨ। ਕਜਟਵ ਕੇਸ 41 ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਕ ਠੀਕ ਹ ਕੇਸ 54 

ਹਨ। 

 

 

 

 

-- 

I/23442/2020 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ਕ ਸੰਰਕ ਦਪਤਰ, ਸ..ਸ. ਨਗਰ 

 

10 ਭਈ ਤੁੱਕ 183.69 ਕਰੜ ਰ  ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ  
ਸ  ਸ ਨਗਰ, 10 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 28 ਭੰਡੀਆਂ ਜਵੁੱ ਚ 10 ਭਈ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਭ ਤੁੱਕ ਕ ੁੱ ਲ੍ 129374 ਭੀਜਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਹਈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਜਵੁੱ ਚੋਂ 129244 ਭੀਜਟਿਕ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲ਼੍ਾਂਜਕ, ਚ ਕਾਈ 92476 ਭੀਟਰਕ ਟਨ ਹਈ ਅਤੇ   71.55 ਪੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਖਰੀਦ ਜੰਸੀਆਂ ਦ ਆਰਾ 183.69 ਕਰੜ ਰ  ਦਾ ਬ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਜ ਜਕ 82.75  ਪੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਨਗਿੇਨ ਨੇ 27184 ਭੀਜਟਿਕ ਟਨ, ਭਾਰਕਪੈਡ ਨੇ 26494 ਭੀਜਟਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਨਸ ਨੇ 25483 ਭੀਜਟਿਕ ਟਨ ਜਦੋਂ ਜਕ 

ੰਜਾਫ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਜਸੰਗ ਕਾਰਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 17950 ਭੀਜਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਸੀ 
ਪ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ 19489 ਭੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। 

 

 

 

 

-- 


