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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 

ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ੍ ਦ ੇਹਮਲੇ੍ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਮਲ੍ਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ 

ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਇਜਾ 
ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਿੱ ਲ੍ ਦ ੇਖਾਤਮ ੇਲ੍ਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਪ੍ਰੇਅ-ਪ੍ਵਨ ਕੁਮਾਰ 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 23 ਅਪ੍ਰਲੈ 

ਭਾਰਤ-ਪ੍ਾਕ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡ ਰੂਪ੍ ਨਗਰ ਦ ੇਖੇਤਾਂ ਜ਼ ੱਚ ਜ਼ ੱਡੀ ਦੱਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚ ੱਕਜ਼ਦਆਂ  ੀਮ ਨੂਿੰ  ਮਕੌੇ ਦੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ। 
ਜ਼ਡਪ੍ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ ਿੰ ਦ ਪ੍ਾਲ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪ੍ ਨ ਕ ਮਾਰ ਅਤੇ 
ਹੋਰਨਾਂ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਹਿੰ ੁ ਚ ਕ ੇਸਜ਼ਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਲਆ ਅਤੇ ਜ਼ ੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਪ੍ਰੇਅ 
ਕਰ ਾਈ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਾਕ ਸਕਹੱਦ ਨੇੜ ੇ ਸ ੇਜ਼ਪ੍ਿੰ ਡ ਰੂਪ੍ ਨਗਰ ਜ਼ ੱਚ ਜੀਰੋ ਲਾਇਨ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ ੱਚ 
ਜ਼ ੱਡੀ ਦੱਲ  ੱਲੋ ਮ ੜ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ ੈਜ਼ਜਸ ’ਤੇ ਸਬਿੰ ਧਤ ਹਲਕਾ ਪ੍  ਾਰੀ ਸਜ਼ਹਤ ਸਜ਼ਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਲਆ 

ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪ੍ਿੰਡ ਰੂਪ੍ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪ੍ਿੰਚ ਮਜ਼ਹਿੰਦਰ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਭੋਜ਼ਮਆ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ 
ਮ ਤਾਬਕ ਪ੍ਾਜ਼ਕਸਤਾਨ ਤ ੋਆਏ ਜ਼ ੱਡੀ ਦੱਲ  ੱਲੋ ਜ਼ਪ੍ਛਲੇ ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤ ੋਸਰਹੱਦੀ ਖਤੇਰ ਦ ੇਖੇਤਾਂ ਜ਼ ੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਤ ੇ
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤ ੇਫਸਲ ਨੂਿੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪ੍ਹ ਿੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਸੀ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਇਲਾਜ਼ਕਆ ਂ’ਤੇ ਜ਼ ੱਡੀ ਦੱਲ ਨੂਿੰ  ਦੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਇਲਾਜ਼ਕਆ ਂ’ਤੇ ਜ਼ ੱਡੀ ਦੱਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 
ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰ ਾ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ ੱਡੀ ਦੱਲ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਚਤੇ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ  ੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਕ ਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਜ਼ਹਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦ ੇਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ ੱਡੀ ਦੱਲ  ੱਲੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਜ਼ਜਸ ਤ ੋਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ ੱਚ ਸਪ੍ਰੇਅ 
ਕਰਕੇ ਜ਼ ੱਡੀ ਦੱਲ ਨੂਿੰ  ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। 
ਰਾਜਸਿਾਨ ਦੇ ਲੋਕ  ਸਰਜ਼ਕ  ਦਫਤਰ ਸੂਰਤਗੜਹ ਦੀ  ੀਮ ਹੈਡ ਸਰੀ ਜੇ.ਪ੍ੀ. ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ ੱਚ 
ਜ਼ ੱਡੀ ਦੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ਨਗਰਾਣੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ  ੀਮ ਜ਼ਪ੍ਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤ ੋਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ ੱਡੀ ਦੱਲ 
ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੱਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ ੱਡੀ ਦੱਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋੁ ੋਜਾ ੇਗਾ। 
ਇਸ ਮੌੁੌਕ ੇਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ ਜੇ ਕ ਮਾਰ ਬਜ਼ਹਲ, ਅਿੰਕ ਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼ਨ, ਪ੍  ਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕ ਮਾਰ 

ਅਤੇ ਲੋੁੋਕ  ਸਰਜ਼ਕ  ਦਫਤਰ ਸੂਰਤਗੜਹ ਦ ੇ ੀਮ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜਦੂ ਰਹੇ। 
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 

ਪ੍ਜ਼ਵਿੱ ਤਰ ਰਮਿਾਨ ਮੌਕ ੇਆਪ੍ ੋਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਮਾਿ ਅਦਾ-ਜ਼ਡਪ੍ਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਜਿੱ ਫੀ ਪ੍ਾਉਣ ਅਤ ੇਹਿੱ ਿ ਜ਼ਮਲ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਪ੍ਰਹੇਿ 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ੍ 

ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜ਼ ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਪ੍ਜ਼ ੱਤਰ ਰਮਿਾਨ ਮਹੀਨੇ ਨੂਿੰ  ਸ ਰੱਜ਼ਖਅਤ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ 
ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਇੱਕ ਅਡ ਾਈਿਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦਿੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪ੍ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ ਿੰ ਦ ਪ੍ਾਲ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
ਮਨ ੱਖੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ  ਾਇਰਸ ਨੂਿੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ ੱਲੀ ਆ ਾਜਾਈ ’ਤੇ 
ਪ੍ਾਬਿੰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ’ਤੇ  ੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਜ਼ਦੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਜ਼ ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ 
ਸਿੰ ਕ ਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਮਿਾਨ ਦ ੇਪ੍ਜ਼ ੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ  ਾਲੀਆ ਂਿਾ ਾਂ ’ਤੇ ਕ ਝ ਖਾਸ ਰੋਕਿਾਮ ਉਪ੍ਾ ਾਂ 
ਤੇ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪ੍ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ ਸਜ਼ਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂਿੰ  ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-

ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮਸਜ਼ਜਦਾਂ / ਦਰਗਾਹਾਂ / ਇਮਾਮਬਾਜ਼ੜਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ 
ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਿੰ ਸਿਾ ਾਂ ਬਿੰ ਦ ਰਜ਼ਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਮਾਿਾਂ (ਜ਼ਨਮਿ-ਏ-ਬਾਜਾਮਤ)ਅਦਾ ਕਰਨ, ਜ ਿੰ ਮੇ ਦੀ 
ਨਮਾਿ ਸਮੇਤ ਤਰਾ ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮ ਕਿੰ ਮਲ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣੇ 
ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਮਾਿ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਰਸ, ਪ੍ਬਜ਼ਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈ ੇ  ਇਫਤਾਰ ਪ੍ਾਰ ੀਆਂ / ਕਾਰਜਾਂ, ਦਾ ਤ-
ਏ-ਸੇਹਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲਆੂਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ  ਾਲੇ ਜ਼ਕਸੇ  ੀ ਹੋਰ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜ਼ਕਸਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹੇਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ।ੇ 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਸਜ਼ਜਦ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜੂਸ, ਸ਼ਰਬਤ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪ੍ੀਣ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਚੀਿਾਂ ਜਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ  ਿੰ ਡੀਆ ਂਜਾਣ 
 ਾਲੀਆ ਂਚੀਿਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ  ਿੰਡ ’ਤੇ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਾਬਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਖਾਣ ਪ੍ੀਣ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ/ 
ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਮਸਜ਼ਜਦ ਦ ੇਨੇੜ ੇਲਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਸ ਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸ ਜ਼ਰਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪ੍ਜ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਸਹਤ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਾਂ ਜ਼ਜ ੇਂ ਜ਼ਕ ਸ਼ੂਗਰ, 

ਜ਼ਦਲ ਦੀਆ ਂਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਦ  ਾਲੇ ਜ਼ ਅਕਤੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਸਹੀ ਡਾਕ ਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਿਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ 

ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਸਜ਼ਜਦ ਜ਼ ੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿੰ ਬੋਧਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕ ੇਲ ਸਿਾਨਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਜ਼ਕਸ ੇਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈ੍ਣ ਤ ੇਸੇਹਰੀ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਅਤ ੇਇਫਤਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਸਬਿੰ ਧੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਘਰ ਜ਼ ਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੱਤਰਾਂ, 
ਗ ਆਂਢੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਨੂਿੰ  ਇਨਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ਕਸੇ  ੀ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱ ੋ ਘੱ  1 ਮੀ ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ 

ਦੂਰੀ ਦ ੇਜ਼ਨਯਮ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ ਭਕਾਮਨਾ ਾਂ ਦਣੇ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂਿੰ  



ਜੱਫੀ ਪ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਿ ਜ਼ਮਲਾਉਣ ਤੋਂ  ੀ ਪ੍ਰਹੇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸਿੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਦਲੀ ਪ੍ਰਗ ਾ  ੇਦੇ ਹੋਰ ਢਿੰ ਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਜ਼ਦਆਂ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਲ ’ਤੇ ਹੱਿ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਿ ਲਜ਼ਹਰਾਉਣਾ, ਜ਼ਸਰ 
ਜ਼ਹਲਾਉਣਾ ਆਜ਼ਦ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂਿੰ   ਧਾਈ ਦੇਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਲਈ  ਰਜ਼ਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਲਾਹ  ੀ 

ਜ਼ਦੱਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਮਾਿ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਰਮਿਾਨ ਦੌਰਾਨ ਇਫ਼ਤਾਰ ਅਤ ੇਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ 
ਦੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਿ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਬੋਾਈਲ ਅਤ ੇਹੋਰ ਇਲੈਕ ਰਾਜ਼ਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂਿੰ  ਲੋਕਾਂ ਦ ਆਰਾ 
 ਧਾਈਆ ਂਦਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3 

1/19931/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 
ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਜਾਰੀ-ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਪ੍ਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਿ ੂ

118557 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

120344 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 23 ਅਪ੍ਰਲੈ 

ਜ਼ਡਪ੍ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ ਿੰ ਦ ਪ੍ਾਲ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇੇ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਿੰ ਡੀਆ ਂਜ਼ ੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 
ਜ਼ਨਰਜ਼ ਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਦਰੌਾਨ ਅਨਾਜ ਮਿੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਈੋ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 
 ੀਰ ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲੇੇ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਿੰ ਡੀਆ ਂ’ਚ 120344 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ੱਚੋਂ  ੱਖ- ੱਖ 

ਖਰੀਦ ਏਜਿੰ ਸੀਆ ਂ ੱਲੋਂ 118557 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੱਕੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
ਜ਼ਡਪ੍ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਾ ੇਂ ਕੋਰਨੋਾ  ਾਇਰਸ ਦਾ ਸਿੰ ਕ  ਪੂ੍ਰੇ ਮ ਲਕ ਅਿੰ ਦਰ ਮਿੰ ਡਰਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  
ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੂਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸਿੰ ਭਾਲ ਲਈ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ  ਚਨਬੱਧ 
ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਜ਼ਦਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਜ਼ਿਲੇੇ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮਿੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 
ਜ਼ਨਰਜ਼ ਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂਿੰ  ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮਿੰ ਡੀਆ ਂਜ਼ ੱਚ ਸ ੱਕੀ ਕਣਕ ਹੀ ਲੈ ਕ ੇਆਉਣ ਤਾਂ ਜ ੋ

ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਜ਼ਡਪ੍ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ  ੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ।ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਮਿੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ ੱਚ ਆਪ੍ਸ ਜ਼ ਚ ਸ਼ਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। 
ਮਿੰ ਡੀਆ ਂ’ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ  ਰੈਕ ਰ- ਰਾਲੀ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ  ੱਧ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਜ਼ਬਠਾਉਣ ਤੋਂ ਗ ਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ  ੀ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੂਿੰ  ਖਾਂਸੀ, ਜ ਕਾਮ ਜਾਂ ਬ ਖਾਰ ਹੋ  ੇਤਾਂ ਉਹ ਮਿੰਡੀ ਜ਼ ੱਚ ਨਾ ਆ ੇ ਬਲਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ ਖੇ 

ਜਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਾਉਣ ਨੂਿੰ  ਤ ਜੋਂ ਦਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਨੂਿੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਇਸ ਸਬਿੰ ਧੀ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦਿੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਹਾ ਮਿੰ ਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ ਰਨ ਜ਼ਸਿੰ ਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਤ ੇਂ ਜ਼ਦਨ 35808 

ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਮਿੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਹਿੰ ੁ ਚੀ ਕਣਕ ’ਚੋਂ 35573 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ  ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜਿੰ ਸੀਆ ਂ



ਦ ਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ਚੋਂ ਪ੍ਨਗਰੇਨ  ੱਲੋਂ 9508 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ  ਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ  ੱਲੋਂ 2020 ਮਾਰਕਫੈੱਡ 
 ੱਲੋਂ 10368 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ  ਨ, ਪ੍ਨਸਪ੍  ੱਲੋਂ 9412 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ  ਨ ਅਤ ੇਪ੍ਿੰਜਾਬ  ੇਅਰਹਾਊਸ  ੱਲੋਂ 4265 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ  ਨ 
ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। 


