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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ ੰ ਗ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀਰਾਮਵੀਰ
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਐਮ ਡੀ ਪਨਸਪ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਇਕਿੱਠ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸ ੈਂਜ਼ਸੰ ਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨੀ - ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 24 ਅਪੈੈ੍ਰਲ੍
ਪਨਸਪ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਸ਼ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੈ੍ਰ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦਾ
ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਲ੍ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਹਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ੍ ਗਿੱਲ੍ਬਾਤ
ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ ੰ ਗ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੈ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮ ਡੀ ਪਨਸਪ ਸ਼ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੈਿੱਕ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਖਰੀਦ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ ੰ ਗ ਦੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਤੇਿੀ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦਿੱਤੇ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਿੱਜ ਦੇ ਜ਼ਦਨ ਤਿੱਕ ਜ਼ਪਛਲ੍ੇ ਸਾਲ੍
ਨਾਲ੍ੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਿੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰ ਗੀ ਗਿੱਲ੍ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਸਾਰੇ
ਪਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ,
ਆੜਤੀਆਂ, ਲ੍ੇ ਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ
ਪਾਲ੍ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਿੱਦਨ
ੇ ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਆ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਪੂਰੇ ਪਰਬੰਧ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ
ਪਰਜ਼ਿ੍ਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹਾਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸ ੈਂਜ਼ਸਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਦਿੱਤੇ। ਉਨਹਾਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇ ਾਈਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲ੍ੇ ਬਰ ਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ
ਪਜ਼ਹਨਣਾ ਲ੍ਾਿਮੀ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਵੀ ਜ਼ਕਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ
ਜ਼ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਨਾਲ੍ੋ -ਨਾਲ੍ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ ੰ ਗ ਦੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ੍ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸੰ ਤੁਸ਼ ੀ ਪਰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਐਮ ਡੀ ਪਨਸਪ ਸ਼ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਦੀ ਮੁਿੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਵਖੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਲ੍ਆ। ਆੜਤੀਆਂ, ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲ੍ੇ ਬਰ ਨਾਲ੍ ਗਿੱਲ੍ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਿੱਜ਼ਸਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ
ਗਈਆਂ। ਉਨਹਾਂ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ ੰ ਗ ਜ਼ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਇਹ ਵੀ

ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ ੰ ਗ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲ੍ੇ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤਾਂ ਸਬੰ ਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ੍ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਉਨਹਾਂ
ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਰਕੀ ਕਮੇ ੀ ਜ਼ਵਖੇ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਮੀਜ਼ ੰ ਗ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦਿੱਤ।ੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਸਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ੍, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਅਫਸਰ ਰਾਜਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ,
ਮਾਰਕੀ ਕਮੇ ੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰੀ ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਬਸ਼ਨੋਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਵਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ਦਾਰ
ਅਬੋਹਰ ਸ. ਜਸਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਵਡ-19
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਲ੍ਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 24 ਅਪਰੈਲ੍
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸ ਰੇ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਪੀੜਹਤ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ
ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲ੍ਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਦਿੱਲ੍ੀ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਜ਼ਵਡ-19
ਗਾਈਡਲ੍ਾਇਨਿ ਆਨ ਡੈਂਡ ਬਾਡੀ ਮੈਨਜਮੈਂ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਸਹਤ ਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨੂੰ
ਮੁਿੱਖ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਹਤ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਵਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰ ਜ਼ਤਮ
ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਉਪਰੰ ਤ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੀ
ਦੇਹ, ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਹੀ ਸਬੰ ਧਤ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸਾਨ ਘਾ ਜ਼ਵਚ ਅੰ ਜ਼ਤਮ
ਸਸਕਾਰ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਇਡਲ੍ਾਇਨਿ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਠਤ ਕਮੇ ੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਜ਼ਵਿੱਚ
ਕਰਨਾ ਲ੍ਾਿਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਲ੍ਾਸ਼ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ
ਲ੍ੈ ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜ਼ਜਹੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਜ਼ਵਚ ਸਬੰ ਧਤ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦੇ ਡਾਕ ਰ/ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸੁਪਰਡੰ

ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਇਸ

ਬਾਰੇ ਸਬੰ ਧਤ ਿਾਨੇ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲ੍ਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜ਼ਕ ਸਬੰ ਧਤ ਡਾਕ ਰ/ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸੁਪਰਡੰ

ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ਣ ਉਪਰੰ ਤ ਿਾਨੇ ਦਾ ਮੁਿੱਖੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ

ਜ਼ਗਆ ਿਾਨੇਦਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ/ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਿੱਖ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੜਤਾਲ੍/ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ,
ਜੇਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਮੈਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮਿੱਤਰ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ
ਲ੍ਈ ਜ਼ਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰ ਧਤ ਿਾਨਾ ਮੁਿੱਖੀ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਨਕਲ੍ੇ ਮ ਡੈਂਡ ਬਾਡੀ ਤਸਿੱਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ
ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭ ਕਰੇਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਕੇਮ ੀ ਗਜ਼ਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਡਊ ੀ
ਮੈਜਸ ਰੇ , ਜੋ ਸਬੰ ਧਤ ਉਪ ਮੰ ਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸ ਰੇ , ਵਿੱਲ੍ੋ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰ ਧਤ ਿਾਨੇ ਦਾ ਮੁਿੱਖ ਿਾਨਾ ਅਫਸਰ
ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਲ੍ੋ ਅਜ਼ਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ, ਿਨੇਦਾਰ। ਨਗਰ ਜ਼ਨਗਮ, ਨਗਰ ਪੰ ਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਵਿੱਲ੍ੋ ਗਜ਼ਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕਮੇ ੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ। ਸਬੰ ਧਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰ ਧਤ, ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ
ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਗਜ਼ਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇ ੀ ਇਸ ਗਿੱਲ੍ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਖਆਲ੍ ਰਖੇਗੀ ਜ਼ਕ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਪੀੜਹਤ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੀ
ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੀਆ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਤੋਂ ਚਲ੍ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੀਤੀ-ਜ਼ਰਵਾਜਾਂ, ਜੋ ਕੇਵਲ੍ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾ ਜ਼ਵਿੱਚ
ਚਿੱਲ੍ਦੀਆ ਹਨ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਹਦਾਜ਼ਹਤਾਂ/ਗਾਇਡਲ੍ਾਇਨਿ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੀ ੀਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਨਿੱਜੀ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਆ
ਉਪਕਰਣ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਲ੍ਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ੀਮ ਨੂੰ ੇੈ੍ਰਜ਼ਨੰਗ ਵੀ
ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਕ ਸਬੰ ਧਤ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦਾ ਡਾਕ ਰ/ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸੁਪਰਡੰ

ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਐਬੂਲ੍ੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ

ਸਰਕਾਰ/ਪੰ ਜਾਬ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲ੍ਈ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾ ਜ਼ਵਚ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਪੀੜਹਤ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਸਰੀ
ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਜ਼ਸ਼ਵਪੂਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਇੰ ਚਾਰਜ ਸਰੀ ਨਜ਼ਰੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਬੋਹਰ ਜ਼ਵਖੇ ਮੇਨ ਜ਼ਸ਼ਵਪੂਰੀ ਇੰ ਦਰਾ ਨਗਰੀ
ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਜ਼ਡਸਪੋਜਲ੍ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾ ਦੇ ਇੰ ਚਾਰਜ ਸਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕੰ ੁੁਡਲ੍ ਅਤੇ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਜ਼ਵਖੇ ਸੁਖਧਾਮ ਸਭਾ
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾ ਦੇ ਇੰ ਚਾਰਜ ਮੋਹਨ ਲ੍ਾਲ੍ ਨੂੰ ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਪੀੜਹਤ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਸਬੰ ਧਤ ਉਪ ਮੰ ਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸ ਰੇ , ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ
ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਨੋਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਨੋਡਲ੍ ਅਫਸਰ
ੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਪੀੜਹਤ ਜ਼ਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ
ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੀ ਪੂਰੀ ੇੈ੍ਰਜ਼ਨੰਗ ਦੇਣਗੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ- 3
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਵਡ-19
ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਦੇ ਰਾਜਸਿਾਨ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਮੀ ਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈ ਰੋਲ੍ ਪੰ ਪ

ਬੰ ਦ ਕਰਨ

ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁਿੱਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪਸ਼ੂਆ/ਪੋਲ੍ ਰੀ ਆਹਾਰ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ
ਕੰ ਬਾਇਨਾਂ ਚਲ੍ਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ

ਕੁਆਪਰੇਜ਼ ਵ ਸੁਸਾਇ ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿੱਕ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 24 ਅਪਰੈਲ੍
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸ ਰੇ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਾਜਸਿਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਿੱਗਦੇ
ਪੈ ਰੋਲ੍ ਪੰ ਪਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸ ੇ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਸਿਾਜ਼ਪਤ ਸਾਰੇ ਪੈ ਰੋਲ੍ ਪੰ ਪ ਸਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ/ਪੇਂਡੂ
ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਚ ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 12 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲ੍ਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਿੱਗਦੇ
ਸਰਹਿੱਦੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਿਾਨ ਜ਼ਵਚ ਪੈ ਰੋਲ੍ ਤੇ ਡੀਿਲ੍ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹਨ। ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਣ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਜਲ੍ੇ ੈ੍ਹ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਿੱਗਦੀ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹਿੱਦ ਰਾਜਸਿਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲ੍ੋ ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ
ਤੇਲ੍ ਪਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੂਵਮੈਂ ਹੋਣ ਲ੍ਾਲ੍ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੈ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਫੈਲ੍ਣ
ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੈ ਰੋਲ੍/ਡੀਜਲ੍ ਪੰ ਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਦੇ ਰਾਜਸਿਾਨ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਕਲ੍ੋ ਮੀ ਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰ ਦ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਸ਼ੂਆ/
ਂ ਪੋਲ੍ ਰੀ ਆਹਾਰ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆ/ਪੋਲ੍ ਰੀ
ਆਹਾਰ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਹਾਂ ਹਰ ਰੋਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 2 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ, ਪਰ
ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁਿੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਜ਼ਪਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਜ਼ਡਪ ੀ ਡਾਇਰੈਕ ਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ੍ਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਦੀ
ਕ ਾਈ ਲ੍ਈ ਜ਼ਜੰ ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਵੰ ਚ ਕੰ ਬਾਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲ੍ਈ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਚਲ੍ਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦਿੱਤੇ
ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਕੰ ਬਾਇਨਾਂ ਚਲ੍ਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ
ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਮੁਿੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਕ ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰ ਦਾਂ
ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲ੍ੀਆਂ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਿੱਖ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਕੁਆਪਰੇਜ਼ ਵ
ਸੁਸਾਇ ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਹਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਪੇਰੇਜ਼ ਵ ਸੁਸਾਇ ੀਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਡਊ ੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਈ.ਕਾਰਡ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜ਼ਜਸ ਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਜ਼ ਵ ਸੁਸਾਇ ੀ,
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਅਧੀਨ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰ ਨ-ਜ਼ਬੰ ਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ
ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ-4
1/20171/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ
ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਖਰੀਦ ਲ੍ਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ੍ੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ਖਆਂ ਨੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਸੰ ਭਾਲ੍ੇ ਮੋਰਚੇ
ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੈ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੁਿੱਚੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰ ਡੀਆਂ ’ਚ 96 ਖੁਸ਼ਹਾਲ੍ੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 24 ਅਪਰੈਲ੍
ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੈ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ੍ੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ਖਆ ਨੇ
ਮੋਰਚੇ ਸੰ ਭਾਲ੍ੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਲ੍ੌ ਕਡਾੳੁੂਨ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ
ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੈ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ
ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ੍ੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ਖਆਂ (ਜੀ.ਓ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੈ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਪਿੱਧਰ ਤੋਂ ਲ੍ੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੈ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜ਼ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ, ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ ਹੈਡ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਪੰ ਡ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ 96 ਖੁਸ਼ਹਾਲ੍ੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਹ
ੈ੍ ਦੀਆਂ ਸਮੁਿੱਚੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰ ਡੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਨਭਾ
ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ੍ੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ਖਆਂ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਪੰ ਡ ਘੁਜ਼ੜਆਣਾ ਜ਼ਵਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ੍ੀ ਦੇ ਰਾਖੇ
ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਤੇ ਜ਼ਦਲ੍ਬਾਗ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਜ਼ਚਮਨੇ ਵਾਲ੍ਾ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ੍ੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਗਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਤੇ
ਗੁਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਹੁਜ਼ਸ਼ਆਰੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜੂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਵਜਨ 700 ਗਰਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ
ਸੀ, ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ 600 ਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਸ਼ਲ੍ਾਂਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਦੀ ਸਮਰਜ਼ਪਤ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ
ਮੁਲ੍ਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲ੍ੇ ਖੇ ਲ੍ਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਲ੍ਈ ਮਦਦ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ
ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ’ਚ ਡਿੱ ੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲ੍ੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ਖਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕਰਨਲ੍ ਅਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸਮਾਘ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ
ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ
ਇਲ੍ਾਵਾ ਰੈਜ਼ਫਕ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਨਪ ਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਮੰ ਡੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲ੍ਾਿਮਾਂ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਮਲ੍ ਕੇ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜਾਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਹਾਲ੍ਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਜ਼ਰਪੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਸਲ੍ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਿਾਰ ੀ ਦੇ ਨੋਜ਼ ਸ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲ੍ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਇੰ ਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਜ਼ਵਖੇ ਸਜ਼ਿਤ ਹੈਿੱਡਕੁਆਰ ਰ ਜ਼ਵਖੇ ਸੂਜ਼ਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲ੍ੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲ੍ਈ
ਉਨਹਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜ਼ਰਪੋਰ ਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ੍ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਲ੍ਈ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹਾਈ ਜ਼ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕਰਨਲ੍ ਅਜ਼ਨਲ੍ ਆਹੁਜਾ, ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ ਹੈਡ ਅਬੋਹਰ ਕਰਨਲ੍ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ
ਘੁੰ ਮਣ, ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ ਹੈਡ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਕਰਨਲ੍ ਐਸ.ਪੀ.ਆਰ. ਗਾਬਾ, ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ ਹੈਡ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਕੈਪ ਨ ਅੰ ਜ਼ਿ੍ਰਤ ਲ੍ਾਲ੍,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੈ ਚੰ ਦ ਹਾਿਰ ਸਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ-5
1/20175/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਵਡ-19
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਲ੍ਏ ਗਏ 321 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ’ਚੋਂ 191 ਨੈਗੇਜ਼ ਵ: ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
130 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 24 ਅਪਰੈਲ੍ :
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲ੍ਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੈ੍ਹ ’ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਜੋ 321 ਸੈਂਪਲ੍ ਲ੍ਏ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਜੰ ਨਹਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚੋਂ
191 ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰ ਨੈਗੇਜ਼ ਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਬੁਿੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 14 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰ ਅਿੱਜ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ
ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਜ਼ ਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱਤੀ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਇਸ ਅਜ਼ਦਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਚੇਤ
ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤਿੱਕ (ਕੁਿੱਲ੍ ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ੍) ਨਵੇਂ 130 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਰਪੋਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿੱਲ੍ ਤਿੱਕ ਜ਼ਮਲ੍ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ
ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਜ਼ਹਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੈ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਵੀ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਿੀਜ਼ ਵ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ
ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਲ੍ੋ ਇੰ ਨ-ਜ਼ਬੰ ਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ-6
1/20184/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ
ਫਲ੍ੂ, ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਜੁਕਾਮ ਦੇ ਇਲ੍ਾਜ ਲ੍ਈ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਕੈਜ਼ਮਸ ਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦਿੱਤੀ
ਜਾਵੇ ਜ਼ਰਪੋਰ -ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 24 ਅਪਰੈਲ੍
ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰ ਭਾਵਤ ਮਰੀਜਾਂ ’ਤੇ ਨਜਰ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ
ਂ ਡਰਿੱਗਜ ਐਡਮਜ਼ਨਸ ਰੇਸਨ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੋਨਲ੍ ਲ੍ਾਇਸੈਂਜ਼ਸੰ ਗ
ਜ਼ਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਬਲ੍ਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫੂਡ ਐਡ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਜ਼ਮਸ ਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਸ ੋਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਕਸੇ
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਫਲ੍ੂ, ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਜੁਕਾਮ ਦੇ ਇਲ੍ਾਜ ਲ੍ਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰ ਦਫ਼ਤਰ
ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਲ੍ਾਜਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਲ੍ੂ, ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜੁਕਾਮ ਦੇ ਇਲ੍ਾਜ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਵਕਰੀ ਜਾਂ ਸਪਲ੍ਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿੱਤ ਲ੍ਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
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ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੈ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 152003 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ-ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
150152 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 24 ਅਪਰੈਲ੍
ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੈ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱਕ
152003 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 150152 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਨ ਕਣਕ
ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ। ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਡਪ ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲ੍ੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ
ਰੈਕ ਰ- ਰਾਲ੍ੀ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ
ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਜੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਬਲ੍ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਖੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰ ਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਸਵਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 31659
ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ 31595 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪਨਗਰੇਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 7608 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 1135 ਮਾਰਕਫੈਿੱਡ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 8447 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਨ,
ਪਨਸਪ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 9578 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 4827 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।

