ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ-1
1/20992/2020
ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਭੱਠਾ ਮਾਲ੍ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਟਾਂ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
*ਭੱਠਾ ਮਾਲ੍ਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾਂ ਕਰਨ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 29 ਅਪਰੈਲ੍
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਜ਼ਵੱਚ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਕਰਜ਼ਫਊ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਜ਼ਿਆ
ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਚ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਚੱਲ੍ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਮੰ ਿ
ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਚੱਲ੍ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰ ਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲ੍ਕਾਂ
ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰ ਿ ਨੂੰ ਮੁੱਿ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਚ ਭੱਠਾ ਮਾਲ੍ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਟਾਂ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਿਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ ਵਹੀਕਲ੍ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ
ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਸਰਫ ਲ੍ੇ ਬਰ ਵਾਲ੍ੇ ਦੋ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਿਆ ਹੋਵੇਿੀ। ਭੱਠਾ ਮਾਲ੍ਕਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਭੱਠੇ ’ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ
ਸਮੂਹ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ/ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19
ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਿੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ
ਲ੍ੇ ਬਰ ਵਾਲ੍ੇ ਦੋ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਉਪਰੰ ਤ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਵੱਲ੍ੋਂ
ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ-2
1/21020/2020
ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਵਡ-19
ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, ਬੱਲ੍ੂਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਵਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਮੁੱਿ ਮੰ ਤਰੀ ਨਾਲ੍
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਰਾਹੀ ਲ੍ੋ ਕ ਮੁੱਜ਼ਦਆ ਦੇ ਕੀਤੀ ਿੱਲ੍ਬਾਤ
*ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਵਲ੍ਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਰਾਹੀ ਹਲ੍ਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮਡਲ੍ ਕਲ੍ਾਸ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆਵਾਂ

ਬਾਰੇ ਮੁੱਿ ਮੰ ਤਰੀ ਨੰੂੂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ
*ਜ਼ਤੰ ਨਾਂ ਜ਼ਵਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆਂ ’ਤੇ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਪਰਿਟਾਈ
*ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਜੈਸਲ੍ਮੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲ੍ੇ ਬਰ ਨੰੂੂ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਮੁੱਿ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ
ਧੰ ਨਵਾਦ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ 29 ਅਪਰੈਲ੍
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲ੍ਜ਼ਦਆਂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਫੳੂੂ ਵਧਾਇਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਜ਼ਵੱਿ ਦੀ
ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਮੁੱਿ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵਲ੍ੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਜ਼ਵਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲ੍ਜ਼ਕਆਂ ਅੰ ਦਰ
ਜ਼ਵਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀਜ਼ਡਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਲ੍ਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਿ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱਲ੍ੋਂ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਹਲ੍ਕਾ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸਰੀ ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਂਵਲ੍ਾ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਤੋਂ ਸਰੀ
ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਲ੍ੂਆਣਾ ਤੋਂ ਸਰੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰ ਪਲ੍ੈ ਕਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਜ਼ਸੰ ਿ ਰੂਮ ਜ਼ਵਿੇ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ਼ ਰਾਹੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਿੱਲ੍ਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਿ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਤੰ ਨਾਂ ਜ਼ਵਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਿੱਲ੍ਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲ੍ਕੇ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੇ
ਲ੍ੋ ਕ ਮੁੱਜ਼ਦਆਂ ਤੇ ਜ਼ਵਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰੂੂ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲ੍ਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੰੂੂ ਿਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੰ ੂੁਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦਵਾਇਆ।
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਂਵਲ੍ਾ ਨੇ ਮੁੱਿ ਮੰ ਤਰੀ ਨੰੂੂ ਹਲ੍ਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮਡਲ੍ ਕਲ੍ਾਸ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਜ਼ਵੱਿ ਅੰ ਦਰ ਜੇਕਰ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਫਊ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਰੀਨ ਜੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ
ਜ਼ਮਡਲ੍ ਕਲ੍ਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ ੱਲ੍ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਵਚਾਰ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਆਵਲ੍ਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਜ਼ਵੱਿ ’ਚ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਲ੍ਈ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ
ਿਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਲ੍ਈ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ
ਪਾਸੋਂ 400-500 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ੍ ਬੋਨਸ ਜ਼ਮਲ੍ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਹਲ੍ਕੇ ਅੰ ਦਰ 100125 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ 27 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੱਕ ਿਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ’ਚ
61020 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰ ਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 2 ਲ੍ੱਿ ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ
ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦਜ਼ਕ 60 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਕਣਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਪਛਲ੍ੀ ਅਕਾਲ੍ੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ
ਸਮੇਂ ਆੜਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਲ੍ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਲ੍ਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆੜਹਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲ੍ੇ ਫਾਲ੍ਤੂ ਬੋਝ
ਬਾਰੇ ਮੁੱਿ ਮੰ ਤਰੀ ਨੰੂੂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨਹਾਂ ਮੁੱਿ ਮੰ ਤਰੀ ਨੰੂੂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਹਲ੍ਕੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਲ੍ੋ ਕਾਂ
ਲ੍ਈ ਭੇਜੇ ਿਏ 8 ਹਜਾਰ ਬੈਿਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ੰ ਿ ਨਾਲ੍ ਵੰ ਡ ਕਰਵਾਈ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ 15 ਹਿਾਰ
ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਿ, 25 ਹਿਾਰ ਸੈਨਟਾਈਿਰ ਵੰ ਡੇ ਿਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਸਰੀ ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਮੁੱਿ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦਾ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰੂੂ ਜੈਸਲ੍ਮੇਰ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਵਸੇਸ
ਤੌਰੇ ਤੇ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਲ੍ਕਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕ ਇਸ ਔਿੀ ਘੜੀ ਅੰ ਦਰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾਯੋਿ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਿਣਿੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3
1/21043/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ
ਿਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਨਹੀਂ ਆਉਣ
ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨ ਤੱਕ 304651 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ
*144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਿੀ ਹੋਈ- ਰਾਜਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 29 ਅਪਰੈਲ੍
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ
ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਚੱਲ੍ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ੍
ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨ ਤੱਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੇ 309857 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ
ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਿਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵੱਲ੍ੋਂ 304651 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਹੋ
ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਰਾਜਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨ 28 ਅਪਰੈਲ੍ ਨੂੰ 37495 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪਨਿਰੇਨ ਵੱਲ੍ੋਂ 10622 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲ੍ੋਂ
2205 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲ੍ੋਂ 10675 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲ੍ੋਂ 8539 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ
ਪੰ ਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵੱਲ੍ੋਂ 5454 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਿਈ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ।
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ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਵਡ-19
ਕਣਕ ਦੇ ਿੋਦਾਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅਣਲ੍ੋ ਜ਼ਡੰ ਿ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਰੱਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 29 ਅਪਰੈਲ੍
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਜ਼ਵੱਚ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਕਰਜ਼ਫਊ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਜ਼ਿਆ
ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਿਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ
ਿਰੀਦ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਿੋਦਾਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਿਣ ਜ਼ਵਚ
ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਆਦਾਤਰ ਿੋਦਾਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਅਣ-ਲ੍ੋ ਜ਼ਡੰ ਿ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ
ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਅਣਲ੍ੋ ਜ਼ਡੰ ਿ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰ ਿ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ
ਜ਼ਜੰ ਮੀਦਾਰਾਂ/ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਵਾਧੂ ਜਿਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ
ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਇਸ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਦੇ ਹੱਲ੍ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਵਚ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕਣਕ ਦੇ ਿੋਦਾਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅਣਲ੍ੋ ਜ਼ਡੰ ਿ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਟੰ ਿ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਵਾਧੂ ਜਿਹਾਂ ਬੱਚ ਸਕੇ।

