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

 

2582 migrants embark on journey back home to Hardoi & Gorakhpur in Uttar Pradesh  

 

Morning train carried 1341 migrants, Evening train had 1241 

 

 

S.A.S. Nagar, May 16: 

 

As many as 2582 migrant workers left for their home State Uttar Pradesh though for different 

stations, today from the Mohali Railway Station where they were given a warm send off by the 

District Administration represented by Under Training IAS Officer Manisha Rana.  

 

The train in the morning left for Hardoi at 11 among among carrying 1341 migrant workers 

while the evening train which departed at 5 pm carried 1241 migrants to Gorakhpur.  

 

The migrant population going back to their native places especially the children expressed 

deepest gratitude to the District Administration for providing them food, water, biscuits and 

making elaborate preparations for their journey back home. 

 

On the other side, 23 students were sent today from Kharar by bus to their home in Jammu.  

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

District on recovery spree, DC Girish Dayalan 
  
No new case reported for a week   

  
S. A. S. Nagar, May 16: 
  
"The District is on a recovery spree because the total number of recovered people has risen to 95 

out of 105 with 35 patients getting discharged from the Gian Sagar Hospital late last evening.” 

This was disclosed here today by the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan.  
  
As a result of the painstaking efforts of the District Administration and the topnotch medical care 

provided by the Health Department, no new case has been reported in the district after 8
th

 May.  

  
Regarding the status of quarantined persons, the DC added that as of now, the quarantine period 

of 3328 people is over while 1253 are currently under quarantine. The active cases remain mere 

7. Three people unfortunately died. 



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

 

 

Payments worth Rs 212.53 Crore made till 16th May 

 

S.A.S. Nagar, May 16: 

 

The District had a total of 132613 MT of wheat arriving in the 28 mandis throughout the district 

till 16th May and all of it has been purchased. However, the lifting stood at 114896 MT which 

comes to about 86.14 percent. 

 

Besides 92.65 percent payment which is to the tune of Rs 212.53 crore has been made by various 

procurement agencies The PUNGRAIN procured 27851 metric tones, MARKFED 26820 

procured metric tonnes and PUNSUP procured 25797 metric tonnes while Punjab State 

Warehousing Corporation procured 18509 MT wheat respectively. The Central government 

agency FCI procured 20192 MT wheat. 
-- 

I/25222/2020 

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

 

2582 ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਯ ਰਦਸ਼ ਦ ਹਯਦਈ ਅਤ ਗਯਖੁਯ ਆਣ ਘਯ ਵੱਰ ਭੜੀਆਂ ਭੁਹਾਯਾਂ 
ਸਵਯ ਦੀ ਯਰਗੱਡੀ 1341 ਰਵਾਸੀ ਅਤ ਸ਼ਾਭ ਦੀ ਯਰਗੱਡੀ 1241 ਰਵਾਸੀ ਰ  ਕ ਹਈ ਯਵਾਨਾ 
 

ਸ..ਸ. ਨਗਯ, 16 ਭਈ: 

ਅੱਜ ਭੁਹਾਰੀ ਯਰਵ ਸਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਗਬਗ 2582 ਰਵਾਸੀ ਭ਼ਿਦੂਯ ਆਣ ਗਰਜਹ ਯਾਜ ਉੱਤਯ ਰਦਸ਼ ਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟਸ਼ਨਾਂ 
ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਹ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਰੋਂ ਅੰਡਯ ਟਰਜਨੰਗ ਆਈਸ ਅਜਧਕਾਯੀ ਭਨੀਸ਼ਾ ਯਾਣਾ ਦੀ ਨੁਭਾਇੰਦਗੀ 
ਅਧੀਨ ਜਨਿੱਘੀ ਜਵਦਾਇਗੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ। 

ਯਰਗੱਡੀ 1341 ਰਵਾਸੀ ਭ਼ਿਦੂਯ ਰ  ਕ ਹਯਦਈ ਰਈ ਸਵਯ 11 ਵਜ ਯਵਾਨਾ ਹਈ ਜਦੋਂ ਜਕ ਸ਼ਾਭ ਦੀ ਯਰਗੱਡੀ ਸ਼ਾਭ 5 

ਵਜ 1241 ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਰ ਗਯਖੁਯ ਰਈ ਯਵਾਨਾ ਹਈ। 

ਰਵਾਸੀ ਰਕ ਆਣ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤ ਵਾਸ ਜਾ ਯਹ ਹਨ, ਸਾਯ ਰਕਾਂ ਖਾਸਕਯ ਫੱਜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਖਾਣਾ, ਾਣੀ, ਜਫਸਕੁਟ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਾਉਣ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਘਯ ਵਾਸੀ ਰਈ ਜਵਸਜਤਰਤ ਜਤਆਯੀਆਂ ਕਯਨ ਰਈ ਤਜਹ 

ਜਦਰੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 



ਦੂਜ ਾਸ 23 ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਖਯੜ ਤੋਂ ਫੱਸ ਯਾਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਘਯ ਜੰਭੂ ਬਜਜਆ ਜਗਆ। 

 

 
-- 

I/25240/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਤ਼ਿੀ ਨਾਰ ਜਸਹਤਮਾਫੀ ਵੱਰ ਵਧਦਾ ਹਇਆ, ਡੀਸੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਇੱਕ ਹਪਤ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵਾਂ ਕਸ ਸਾਹਭਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 16 ਭਈ: 

"ਜ਼ਿਰਹਾ ਤ਼ਿੀ ਨਾਰ ਜਸਹਤਮਾਫ ਹ ਜਯਹਾ ਹ ਜਕਉਂਜਕ ਜਜਰ  ਦ ਠੀਕ ਹ ਰਕਾਂ ਦੀ ਕੱੁਰ ਜਗਣਤੀ 105 ਜਵਿੋਂ 
95 ਹ ਗਈ ਹ, ਜਦੋਂ ਜਕ 35 ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਦਯ ਸ਼ਾਭ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਹਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਜਭਰ ਗਈ ਹ। ” 

ਇਹ ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ਜਭਹਨਤੀ ਮਤਨਾਂ ਅਤ ਜਸਹਤ ਜਵਬਾਗ ਦੁਆਯਾ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਵਾ ਗ ਉਤਭ 

ਡਾਕਟਯੀ ਸਵਾਵਾਂ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ 8 ਭਈ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵੱਿ ਕਈ ਨਵਾਂ ਕਸ ਸਾਹਭਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 

ਹ। 

ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਕੀਤ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਦ ਸੰਫੰਧ ਜਵੱਿ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਅੱਗ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 3328 

ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਖਤਭ ਹ ਿੱੁਕੀ ਹ ਜਦੋਂ ਜਕ ਇਸ ਸਭੇਂ 1253 ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਧੀਨ ਹਨ। 
ਕਜਟਵ ਕਸ ਜਸਯਪ 7 ਯਜਹੰਦ ਹਨ ਯ ਫਦਜਕਸਭਤੀ ਨਾਰ ਜਤੰਨ ਰਕਾਂ ਦੀ ਭਤ ਹ ਗਈ। 

  

-- 

I/25244/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਿੱਸ. ਨਗਯ 

16 ਭਈ ਤੱਕ 212.53 ਕਯੜ ਯੁ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸ..ਿੱਸ. ਨਗਯ, 16 ਭਈ: 

ਜ਼ਿਰ  ਜਵਿ 16 ਭਈ ਤੱਕ ਕੱੁਰ 132613 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 28 ਭੰਡੀਆਂ ਜਵਿ ਹੰੁਿੀ ਅਤ ਇਹ ਸਾਯੀ ਕਣਕ ਖਯੀਦੀ 
ਜਾ ਿੱੁਕੀ ਹ। ਹਾਰਾਂਜਕ, ਿੁਕਾਈ 114896 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਤੱਕ ਹਈ ਹ ਜ ਤਕਯੀਫਨ 86.14 ਪੀਸਦੀ ਹ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਯੀਦ ਜੰਸੀਆਂ ਵੱਰੋਂ 212.53 ਕਯੜ ਯੁ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ਜ ਜਕ 92.65 

ਪੀਸਦੀ ਹ। ਨਗਰਨ ਨੇ 27851 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 26820 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ਨਸ ਨੇ 25797 ਭੀਜਟਰਕ 



ਟਨ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਜਕ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਵਅਯਹਾਊਜਸੰਗ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਨੇ 18509 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ 

ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਜੰਸੀ ਪਸੀਆਈ ਨੇ 20192 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। 

 

 

 

 
-- 


