
ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ
ਜ਼ਜ਼ਿਲੇਹ੍ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹਣੁ ਤੱਕ 224421  ਮੀਜ਼ਟਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
222885 ਮੀਜ਼ਟਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹਣੁ ਤੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਿਪੁਰ, 26 ਅਪਟੈਲ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇਹ੍ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 224421 ਮੀਜ਼ਟਟਕ ਟਨ 

ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਿਸ ਜ਼ਵੱਚੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਿਸੀਆਂ ਵੱਲੋ 222885 ਮੀਜ਼ਟਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਿਾ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਹੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਿਾ ਰਹੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਵਾਸਤੇ 

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋੜੀਦੇ ਪਟਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਸੁਕਾ ਕ ੇਲੈ ਕ ੇਆਉਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ’ਤੇ 

ਇਕ ਤੋ ਵੱਧ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਤੋ ਗੁਰੇਜਿ ਕੀਤਾ ਜਿਾਵੇ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਿਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੰੂ ਖਾਸੀ, ਜੁਿਕਾਮ 

ਜਿਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਬਲਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਖੇ ਜਿਾ ਕ ੇਆਪਣੀ ਜਿਾਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾ ਜੋਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ

ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰਜ਼ੋਕਆ ਜਿਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ  ਨੰੂ 27545 ਮੀਜ਼ਟਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਜ਼ਜਿਸ 

ਜ਼ਵਚੋ ਪਨਗਰੇਨ ਵੱਲੋ 7548 ਮੀਜ਼ਟਟਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋ 1262 ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋ 6872 ਮੀਜ਼ਟਟਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲੋ 

3498 ਮੀਜ਼ਟਟਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪੰਜਿਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵੱਲੋ 5079 ਮੀਜ਼ਟਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

 

 

 

 

ਦਫਤਰ ਜ਼ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਜ਼ਫਰੋਜਿਪੁਰ

 

ਜ਼ਜਿਲਾ ਪਟਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਦੁਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਾ ਉਤੇ ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਤੋ ਜ਼ਫਰਜੋਿਪੁਰ ਪਰਤੇ 20 ਲੋਕਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਡੀਕਲ ਚੈਕਅਪ,  ਜ਼ਫਰ 
ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ

 

ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜ਼ਜਿਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਧੰਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੰੂ 
ਪਰਤੇ ਵਾਪਸ
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ਜ਼ਫਰੋਜਿਪੁਰ,  26 ਅਪਟੈਲ -

ਜ਼ਜਿਲਾ ਪਟਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਤੋ ਪਰਤੇ ਜ਼ਫਰੋਜਿਪਰੁ ਜ਼ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜਿੇ ਮੁਦਕੀ ਟਲੋ 
ਪਲਾਜਿਾ ਉਤੇ ਜ਼ਰਸੀਵ ਕੀਤਾ,  ਜਿੋਜ਼ਕ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਵਜਿ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਦਨਾ ਤੋ ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਜ਼ਜਿਲੇ ਜ਼ਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ।  
ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਚਰਣ ਜ਼ਸੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਾੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਜ਼ਫਰਜੋਿਪੁਰ ਜ਼ਜਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵੱਚ ਪੱੁਜਿਣ 
ਤੇ ਜ਼ਰਸੀਵ ਕੀਤਾ ।

ਵਧੇਰੇ ਜਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹਏੋ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜਿਪਰੁ ਸ਼ਟੀ ਕਲੁਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਜ਼ਜਿਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਫਸੇ ਇਸ ਸਾਰੇ 20 ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਪੇਸ਼ਲ ਬਸਾ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ 
ਸੀ,  ਜੋਿਜ਼ਕ ਇਨਾੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੰੂ ਜ਼ਫਰਜੋਿਪੁਰ ਪਹੁੰ ਚੀ ।  ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸਿ ਤੋ 
ਪਜ਼ਹਲਾ ਇਸ ਸਾਰੇ 20 ਲੋਕਾ ਦਾ ਮੇਡੀਕਲ ਚੈਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਲੋ ਸਬੰਧਤ ਟੇਸਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾ  ਦੇ 
ਸਵੈਬ ਸੈਪਲ ਲੇ ਗਏ ।  ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਾੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਜ਼ਫਰੋਜਿਪੁਰ  ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜ਼ਪੰਡਾ ਜ਼ਵੱਚ ਸਜ਼ਥਤ ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੇ ਘਰਾ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਜ਼ਡਆਂ ਦਾ ਇਂਤਜਿਾਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ, ਜ਼ਜਿਥ ੇ ਇਨਾੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ 
ਅਗਲੇ 14 ਜ਼ਦਨ ਲਈ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ।

 

 

ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਪਟੋਟੋਕਾਲ  ਤਜ਼ਹਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾ
ਜ਼ਵੱਚ 14 ਜ਼ਦਨ  ਦੇ ਲਾਜ਼ਿਮੀ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਜਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂੱ ਜਿੇ ਰਾਜਿਾ ਜ਼ਵੱਚ 
ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵਲੋ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ,  ਜ਼ਜਿਸਦੇ ਤਜ਼ਹਤ 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ,  ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਿਾ ਤੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਸਪੇਸ਼ਲ ਬਸਾ ਤੈਨਾਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਜਿ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋ ਨਾ ਜ਼ਸਰਫ ਦੂੱ ਜਿੇ ਰਾਜਿਾ ਬਲਜ਼ਕ ਜ਼ਵਦੇਸ਼ਾ ਜ਼ਵੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ
ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ  ਚੱੁਕੇ ਜਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ।  ਇਸ ਕੜੀ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਜਿਲਾ ਪਟਸ਼ਾਸਨ  ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਈਮੇਲ 
ਆਈਡੀ citizeninfofz@gmaii.ccoa ਵੀ ਜਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,  ਜ਼ਜਿਸ ਉਤੇ ਜ਼ਵਦੇਸ਼ਾ ਜ਼ਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀ 
ਜਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਜਿੋ ਉਨ੍ਹ ਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾੰਂੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਿਾ ਸਕਣ। 
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