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PN 02-04-2020_ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਕਿਰਆ 15 ਅਪੈਲ, 2020 ਤ ਹਵੋੇਗੀ 
ਆਰੰਭ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਕਿਰਆ 15 ਅਪੈਲ, 2020 ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰੰਭ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 56 ਖਰੀਦ ਕਦਰ 
ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ 6 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 799 ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 2 ਅਪੈਲ਼ : 
 
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ੇਕਰਿਫ਼ਊ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਹਾੜੀ 
ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫਸਲ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਕਿਰਆ 15 ਅਪੈਲ, 2020 ਤ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਅੱਜ ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਵਖੇ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ 
ਸੁਚੱਜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਬੰਧ  ਲਈ ਸਬੰਿਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਿਟੰਗ ਨੰ◌ੁ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਦਆਂ ਿਦੱਤੀ। 
ਸੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਖਰੀਦ ਪਿਕਿਰਆ 15 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਕਸਾਨ  ਵੱਲ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਦਾਣ ੇਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਉਨ  ਿਜ਼ਲੇ ਦ ੇ ਿਕਸਾਨ  ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ 15 
ਅਪੈਲ, 2020 ਤ ਆਪਣੀ ਿਤਆਰ ਫਸਲ ਨੂੰ  ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ।   
ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸਾਨ  ਨੰੂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਚੇਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ 
ਲੋੜ ਦੇ ਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖਰੀਦ ਨੂੰ  ਸਚੁਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 56 ਖਰੀਦ ਕਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਕਣਕ 
ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ 6 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 799 
ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨ ਅਤ ੇ
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੰਡੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਪਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਫ਼ਸਰ  ਦੀਆ ਂਿਡਊਟੀਆ ਂਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤ  ਜ ੋਿਕਸਾਨ  ਨੂੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਈੋ 
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕਦਰ  ‘ਤੇ ਿਕਸਾਨ  ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 
ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਿਬਜਲੀ ਅਤ ੇਟਆੁਇਿਲਟਸ ਦਾ ਪਬੰਧ ਸਬੰਿਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਹਨ  ਿਜ਼ਲੇ ਦ ੇਿਕਸਾਨ  
ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਤ  ਜੋ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ 
ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। 
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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵਲ ਜਾਰੀ ਖ਼ਾਸ ਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ-ਿਡਪਟੀ 
ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
ਲੋਕ  ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂ ਹਨ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ  
ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਿਦਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 2 ਅਪੈਲ : 
 
ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਪੰਡ  ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ  ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਸਚੁਤੇ ਕਰਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ 
ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਲੋਕ  ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਘੜੀ ਿਵਚ ਜੋ ਵੀ ਖ਼ਾਸ 
ਹਦਾਇਤ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ 
ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ  ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੰਿਦਆਂ ਇਨ  ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ  ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਦੰਿਦਆਂ ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਭੁੱ ਖਾ ਨਹ  ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ  ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਾਵ ਿਪੰਡ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ  ਵੱਲ ਘਰ ਰਿਹਣ ਨੰੂ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਅਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ  ਨੰੂ ਿਕਧਰੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਪਵੇ ਤ  ਉਨ  ਵਲ ਚੌਕਸੀ 
ਵਰਤਿਦਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 
ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡ  ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਇਸ ਮਹ ਮਾਰੀ ਤ 
ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਜਾਗਰੂਕ ਤ ੇਚਕੌਸ ਹਨ। ਖੇਤ  ਿਵੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਆਿਦ ਿਲਆਉਣ ਸਮ ਿਕਸਾਨ  ਵਲ ਪੂਰੀ 
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ  ਵਲ ਡਅੇਰੀ `ਤੇ ਦੁੱ ਧ ਿਲਆਉਣ ਜ  ਪਾਉਣ ਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਚੌਕਸੀ 
ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਆਿਦ ਲੈਣ ਸਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਿਖਆਲ ਰੱਖਿਦਆ ਂਪੂਰੀ ਮੂਸਤੈਦੀ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕ ੇਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ  ਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਪੰਡ  ਨੰੂ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਮਹ ਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਚੁੱ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀ ਖਾਸਕਰ 
ਿਪੰਡ  ਦ ੇਲੋਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਚਕੰੁਨ ਹੋ ਚੁੱ ਕ ੇਹਨ।ਇਸ ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੇ ਪਕੋਪ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਿਮਲੀਆ ਂਹਦਾਇਤ  
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆ ਂਲੋਕ  ਵਲ ਵੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਵਰਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
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PN 02-04-2020_ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਧੰਿਦਆਂ, ਬੀਜ, ਖਾਦ  ਤ ੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ  ਦੇ ਪਬੰਧ  ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ  ਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਸਟਰ 
ਸਥਾਿਪਤ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਧੰਿਦਆ,ਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ  ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ  ਦੇ ਪਬੰਧ  ਅਤ ੇ ਿਕਸਾਨ  
ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਸਟਰ ਸਥਾਿਪਤ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕ  ਨੰੂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜ  ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱ ਖ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਲਗਾਇਆ ਨਡਲ ਅਫ਼ਸਰ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 2 ਅਪੈਲ : 
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਧੰਿਦਆਂ, ਬੀਜ, ਖਾਦ  ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ  ਦ ੇਪਬੰਧ  ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ  ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ  
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਾਪਤ ਿਦਸ਼ -ਿਨਰਦੇਸ਼  ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਵਖੇ ਕਾਲ 
ਸਟਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲ  ਅਤੇ ਲੋੜ  ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਦੱਤ ੇ
ਗਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕਾਲ ਸਟਰ ਿਵੱਚ ਆਈਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਸੁਣ ਕ ੇ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਨੱਥੀ 
ਪੋਫਾਰਮੇ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਗ।ੇਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸੀ ਲਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਏ .ਡੀ. ਓ. ਨੰੂ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਨਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਇਆ 
ਿਗਆ ਹੈ।ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਕਾਲ ਸਟਰ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਕਸਾਨ  ਦੀਆ ਂ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ  ਸੁਣਨਗੇ। 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕ  ਨੰੂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ 
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜ  ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਕੁਲਜੀਤ 
ਿਸੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ  ਨਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।ਿਜ਼ਲੇ ਦ ੇਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੱੁਖ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਵਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। 
ਿਕਸਾਨ  ਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲ ਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ 
ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਸੀ ਗਰੁਪੀਤ ਿਸੰਘ ਏ. ਡੀ. ਓ. ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 94172-73035, ਸੀ ਸੁਖਚੈਨ ਿਸੰਘ ਏ. ਡੀ. ਓ. ਦ ੇ
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98769-07355, ਸੀ ਸੁਖਪੀਤ ਿਸੰਘ ਡੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਆਤਮਾ  ਦ ੇਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 88375-43237 ਅਤ ੇਸੀ 
ਹਰਨਕ ਿਸੰਘ ਡੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਆਤਮਾ  ਦੇ ਮਬੋਾਇਲ ਨੰਬਰ 81950-00539 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ 
ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਕਸਾਨ  ਦੀਆਂ ਕਾਲ  ਨੂੰ  ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਹਨ  ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਤੇ ਲੋੜ  ਨੰ◌ੁ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣਗ।ੇ 
ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਕੁਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸਣੈੀ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲ  ਅਤੇ 
ਲੋੜ  ਸਬੰਧੀ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ  ਸਬੰਿਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤ ੇ
ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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PN 02-04-2020_ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲ ਫਲ਼, ਸਬਜ਼ੀ ਿਵਕਰੇਤ  ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ  
ਨੰੂ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਿਧਕਾਿਰਤ 
 
ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲ ਫਲ਼, ਸਬਜ਼ੀ ਿਵਕਰੇਤ  ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ  ਨੰੂ ਕਰਿਫ਼ਊ 
 ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਿਧਕਾਿਰਤ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 2 ਅਪੈਲ਼ : 
 
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋਕ  ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਿਵਕਰੇਤ  ਅਤ ੇਿਕਸਾਨ  ਨੰੂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ 
ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲ  ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਅਜੈਪਾਲ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ  ਅਿਧਕਾਿਰਤ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਇਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਿਫ਼ਊ ਪਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਰਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਰੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ 
ਸੂਚਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਭੇਜਣਗੇ। 


