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

 

Active cases in District further down to 4, DC Girish Dayalan  

 

Three more patients discharged  

 

 

S. A. S. Nagar, May 17: 

 

"The number of active cases is decreasing in the district with each passing day which is an 

indicator of the fast improving health scenario in view of the corona virus." These views were 

expressed here today by the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan.  

 

Divulging more, he said that today the district saw three female patients being discharged.They 

were undergoing treatment at the Civil Hospital in Ropar and were working at the same hospital. 

Out of these three, 2 belong to Kharar while one hails from Kurali.  

 

With this development, the total number of active cases have dropped down to 4 and 98 being 

discharged out of 105. Three co-morbid patients unfortunately died. 

 
-- 

I/25341/2020 

 

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

Amarjit Singh Tikka, Sukhwinder Singh Bindra lauded historic 
decisions of Chief Minister during corona epidemic lockdown 

S. A. S. Nagar, May 17: 

"The historic decisions taken by the Chief Minister Captain Amarinder Singh 
during the Corona virus epidemic lockdown, saved the situation from getting 
worse." 

Disclosing these views here today, Mr. Amarjeet Singh Tikka, Chairman, Punjab 
medium Industries Development Board and Sukhwinder Singh Bindra, 
Chairman, Punjab Youth Development Board lauded the health facilities 
provided to the people of Punjab. They further said that the Chief 
Ministerprovided rations from his discretionary fund besides taking 
Commendable steps taken for repatriation of migrant workers and providing 
them free train fares and good food.  

 



Lauding the other landmark decisions, both the Chairmen said that the Chief 
Minister made unprecedented arrangements for the record breaking production 
of wheat and procurement of wheat during the curfew and timely payment of 
their crop to the landlords and farmers. 

They also lauded the initiative of the Chief Minister to bring back thousands of 
Sikh pilgrims trapped during curfew at Sachkhand Sri Hazur Sahib (Nanded) 
were brought back to Punjab besides taking effective steps for the promotion of 
eindustrial units. 

Both the Chairmen exhorted the people of Punjab to adhere to the directions of 
the Punjab Government in order to defeat corona virus.  

-- 

I/25373/2020 

 

District Public Relations Office S.A.S. Nagar 
 
 
Payments worth Rs 215.20 Crore made till 17th May 
 
S.A.S. Nagar, May 17: 
 
The District had a total of 132638 MT of wheat arriving in the 28 mandis throughout the district till 
17th May and all of it has been purchased. However, the lifting stood at 118128 MT which comes to 
about 89.06 percent. 
 
Besides 93.50 percent payment which is to the tune of Rs 215.20 crore has been made by various 
procurement agencies The PUNGRAIN procured 27954 metric tones, MARKFED 26820 procured 
metric tonnes and PUNSUP procured 25866 metric tonnes while Punjab State Warehousing 
Corporation procured 18659 MT wheat respectively. The Central government agency FCI procured 
20267 MT wheat. 
-- 

I/25322/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜ ਿੱ ਚ ਕਜਿ  ਭਾਭਰੇ ਘਿ ਕੇ 4 ਯਜਿ ਗ, ਡੀਸੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਜਤੰਨ ਿਯ ਭਯੀ਼ਿ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਛ ਿੱ ਿੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 17 ਭਈ: 

"ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜ ਿੱ ਚ ਿਯ ਜਦਨ ਰੰਘਣ ਦੇ ਨਾਰ ਕਜਿ  ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਘਿੱਿ ਯਿੀ ਿੈ ਜ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਦੇ ਭਿੱ ਦੇਨ਼ਿਯ 

ਜਸਿਤ ਦੇ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਰ ਸ ਧਾਯ ਦਾ ਸ ਚਕ ਿੈ।" ਇਿ ਰਗਿਾ ਾ ਅਿੱਜ ਇਥੇ ਜਡਿੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ 

ਕੀਤਾ। 



ਿਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਅਿੱਜ ਜ਼ਿਰਹੇ  ਜ ਿੱ ਚ ਜਤੰਨ ਭਜਿਰਾ ਭਯੀ਼ਿ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਛ ਿੱ ਿੀ ਜਭਰ ਗਈ। ਉਿ ਯੜ ਦੇ 

ਜਸ ਰ ਿਸਤਾਰ ਜ ਿੱ ਚ ਼ਿੇਯੇ ਇਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਸਤਾਰ ਜ ਿੱ ਚ ਕੰਭ ਕਯ ਯਿੀਆਂ ਸਨ। ਇਨਹ ਼ਾਂ ਜਤੰਨ਼ਾਂ ਜ ਚੋਂ 
2 ਖਯੜ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਿਨ ਜਦੋਂਜਕ ਇਕ ਕ ਯਾਰੀ ਦੀ ਯਜਿਣ  ਾਰੀ ਿੈ। 

ਇਸ ਜ ਕਾਸ ਦੇ ਨਾਰ, ਕ ਿੱ ਰ ਕਜਿ  ਭਾਭਜਰਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਘਿ ਕੇ 4 ਿ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ 105 ਜ ਚੋਂ 98 ਨ ੰ  ਛ ਿੱ ਿੀ ਜਦਿੱ ਤੀ 
ਗਈ ਿੈ। ਫਦਜਕਸਭਤੀ ਨਾਰ ਜਤੰਨ ਸਜਿ-ਯਗੀਆਂ ਦੀ ਭਤ ਿ ਗਈ। 

 
-- 

I/25341/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਅਭਯਜੀਤ ਜਸੰਘ ਜਿਿੱ ਕਾ, ਸ ਖਜ ੰਦਯ ਜਸੰਘ ਜਫੰਦਯਾ ਨੇ ਕਯਨਾ ਭਿ਼ਾਂਭਾਯੀ ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਦਯਾਨ ਭ ਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਦੇ ਇਜਤਿਾਸਕ 

ਪੈਸਜਰਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਘਾ 
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 17 ਭਈ: 

"ਭ ਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਕੈਿਨ ਅਭਜਯੰਦਯ ਜਸੰਘ  ਿੱਰੋਂ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਭਿ਼ਾਂਭਾਯੀ ਤਾਰਾਫੰਦੀ ਦਯਾਨ ਰ ਇਜਤਿਾਸਕ 

ਪੈਸਜਰਆਂ ਨੇ ਸਜਥਤੀ ਨ ੰ  ਜ ਗੜਨ ਤੋਂ ਫਚਾ ਜਰਆ।" 

ਇਿ ਰਗਿਾ ਾ ਕਯਜਦਆਂ ਅਿੱਜ ਇਥੇ ੰਜਾਫ ਭਿੱ ਜਧਅਭ ਉਦਮਗ ਜ ਕਾਸ ਫਯਡ ਦੇ ਚੇਅਯਭੈਨ ਸਰੀ ਅਭਯਜੀਤ ਜਸੰਘ ਜਿਿੱ ਕਾ 
ਅਤੇ ੰਜਾਫ ਮ  ਕ ਜ ਕਾਸ ਫਯਡ ਦੇ ਚੇਅਯਭੈਨ ਸ ਖਜ ੰਦਯ ਜਸੰਘ ਜਫੰਦਯਾ ਨੇ ੰਜਾਫ ਦੇ ਰਕ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜ਼ਾਂਦੀਆਂ 

ਜਸਿਤ ਸਿ ਰਤ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਼ਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਭ ਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਆਣੇ ਅਖਜਤਆਯੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਯਾਸ਼ਨ ਭ ਿਿੱਈਆ 

ਕਯ ਾਉਣ ਅਤੇ ਰ ਾਸੀ ਭ਼ਿਦ ਯ਼ਾਂ ਦੀ  ਾਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਭ ਪਤ ਯੇਰ ਜਕਯਾ ਅਤੇ  ਧੀਆ ਖਾਣਾ ਭ ਿਿੱਈਆ 

ਕਯ ਾਉਣ ਰਈ ਸ਼ਰਾਘਾਮਗ ਕਦਭ ਚ ਿੱ ਕੇ। 

ਿਯ ਭਿਿੱਤ  ਯਨ ਪੈਸਜਰਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕਯਜਦਆਂ ਦ ੇਂ ਚੇਅਯਭੈਨ਼ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਭ ਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਨੇ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ 

ਕਣਕ ਦੇ ਜਯਕਾਯਡ ਤੜ ਉਤਾਦਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਫੇਜਭਸਾਰ ਰਫੰਧ ਕੀਤੇ ਿਨ ਅਤੇ 

ਭਾਰਕ਼ਾਂ ਤੇ ਜਕਸਾਨ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੀ ਪਸਰ ਦੀ ਸਭੇਂ ਜਸਯ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। 

ਉਨਹ ਼ਾਂ ਭ ਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ  ਿੱਰੋਂ ਸਿੱਚਖੰਡ ਸਰੀ ਿ਼ਿ ਯ ਸਾਜਿਫ (ਨ਼ਾਂਦੇੜ) ਜ ਖੇ ਕਯਜਪਊ ਦਯਾਨ ਪਸੇ ਿ਼ਿਾਯ਼ਾਂ ਜਸਿੱ ਖ ਸ਼ਯਧਾਰ ਆਂ ਨ ੰ  
 ਾਸ ੰਜਾਫ ਜਰਆਉਣ ਦੇ ਉਯਾਰੇ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਉਦਮਜਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਯਨ ਰਈ ਚ ਿੱ ਕੇ 

ਰਬਾ ਸ਼ਾਰੀ ਕਦਭ਼ਾਂ ਦੀ  ੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

ਦ ਼ਾਂ ਚੇਅਯਭੈਨ਼ਾਂ ਨੇ ੰਜਾਫ ਦੇ ਰਕ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਨ ੰ  ਿਯਾਉਣ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦੇਸ਼਼ਾਂ ਦੀ 
ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਦੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ। 

-- 

I/25373/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ੱਸ. ਨਗਯ 

17 ਭਈ ਤਿੱਕ 215.20 ਕਯੜ ਯ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸ..ੱਸ. ਨਗਯ, 17 ਭਈ: 



ਜ਼ਿਰੇ ਜ ਚ 17 ਭਈ ਤਿੱਕ ਕ ਿੱ ਰ 132638 ਭੀਜਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ 28 ਭੰਡੀਆਂ ਜ ਚ ਿ ੰ ਚੀ ਅਤੇ ਇਿ ਸਾਯੀ ਕਣਕ ਖਯੀਦੀ ਜਾ ਚ ਿੱ ਕੀ ਿੈ। 
ਿਾਰ਼ਾਂਜਕ, ਚ ਕਾਈ 118128 ਭੀਿਯਕ ਿਨ ਤਿੱਕ ਿਈ ਿੈ ਜ ਤਕਯੀਫਨ 89.06 ਪੀਸਦੀ ਿੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਖਯੀਦ ਜੰਸੀਆਂ  ਿੱਰੋਂ 215.20 ਕਯੜ ਯ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜ ਜਕ 93.50 ਪੀਸਦੀ ਿੈ। 
ਨਗਰੇਨ ਨੇ 27954 ਭੀਜਿਰਕ ਿਨ, ਭਾਯਕਪੈਡ ਨੇ 26820 ਭੀਜਿਰਕ ਿਨ ਅਤੇ ਨਸ ਨੇ 25866 ਭੀਜਿਰਕ ਿਨ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ, 
ਜਦੋਂਜਕ ੰਜਾਫ ਯਾਜ  ੇਅਯਿਾਊਜਸੰਗ ਕਾਯਯੇਸ਼ਨ ਨੇ 18659 ਭੀਜਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਜੰਸੀ 
ਪਸੀਆਈ ਨੇ 20267 ਭੀਿਯਕ ਿਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ। 
-- 
 

 


