Dispatch No I/18089/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲ੍ਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ੍- ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲ੍ਈ ਕੁਿੱ ਲ੍ 134 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰ ਜ਼ਮਲ੍ੀ ਮਨਿਰੀ , 39 ਹੋਰ ਆਰਿੀ ਮੰ ਿੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਸਟ ਪਰ ਾਨਗੀ ਲ੍ਈ ਭੇਜੀ

ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ,ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ,ਲ੍ੇ ਬਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੰ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸ ੇਰੇ 6 ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਿੱ ਚ 5 ਲ੍ਿੱਖ 41 ਹਿਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਫਰੀਦਕੋਟ 13 ਅਪਰੈਲ੍ -( )-

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਿੱ ਚ 15 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜ਼ਸ ਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜ਼ ਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਮੰ ਿੀ
ਬੋਰਿ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਲ੍ਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ੀ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾ ੇਗੀ ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਲ੍ੈ ਣ ਉਪਰੰ ਤ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ,ਪੰ ਜਾਬ ਐਗਰੋ ਪਨਗਰੇਨ , ੇਅਰ ਹਾਊਸ ,ਮਾਰਕਫੈੈੱਿ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਤੋਂ
ਇਲ੍ਾ ਾ ਪਰਾਈ ੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ।ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲ੍ੇ ਸਾਲ੍ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ
ਗਈ 5 ਲ੍ਿੱਖ 35 ਹਿਾਰ ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ੍ੇ ਇਸ ਾਰ 5 ਲ੍ਿੱਖ 41 ਹਿਾਰ ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਮਿੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ
।ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 1925 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ੍ ਜ਼ਮਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ |ਉਨਹ ਾਂ ਸਮਹ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ
ਜ਼ਕ ਉਹ ਸੁਿੱ ਕੀ ਕਣਕ ਹੀ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਨਮੀ 12 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਾ ਹੋ ੇ ।ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕਣਕ ਦੀ
ਜ਼ਲ੍ਫ਼ਜ਼ਟੰ ਗ ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਕਰ ਲ੍ਏ ਗਏ ਹਨ ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਸ ੇਰੇ 6 ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਕਣਕ ੇਚਣ ਸਮੇਂ
ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆ ੇ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ,ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ,ਲ੍ੇ ਬਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਸਮਾਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਾਰ ਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਿ ਸਾਬਣ ਨਾਲ੍ ਧੋਣ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ ਮੰ ਿੀਆਂ ਨੰ
ਸਮੇ ਸਮੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰ ਿੀ ਅਫਸਰ ਸ: ਮਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ੍ 67 ਰੈਗਲ੍ਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਦਜ਼ਕ 67 ਸ਼ੈਲ੍ਰਾਂ ਨੰ ਖਰੀਦ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ੍ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੁਿੱ ਲ੍ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 134 ਬਣਦੀ ਹੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ੀ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜੀ
ਿੱ ਲ੍ੋਂ 39 ਨ ੀਆਂ ਮੰ ਿੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਲ੍ਸਟ ਪਰ ਾਨਗੀ ਲ੍ਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ੍ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰ ਿੀਆਂ ਨੰ
ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਪਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇ ਾਰੀ ਸਬੰ ਧਤ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਹੋ ੇਗੀ ਜ਼ਜਸ ਨੰ ਮੰ ਿੀ ਬੋਰਿ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਉਸ ਦੀ
ਜ਼ਪਛਲ੍ੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਰਕਾਰਿ ਨੰ ੇਖ ਕੇ ਕਪਨ ਅਲ੍ਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਟਰਾਲ੍ੀ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਕਪਨ ਹੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿ ਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਸ: ਜਸਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਕਾਹਲ੍ੋਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ ਿੱ ਚ
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲ੍ਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਕਰ ਲ੍ਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਕੋਲ੍ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੌਜਦ ਹੈ ਜਦਜ਼ਕ ਹੋਰ ਬਾਰਦਾਨੇ
ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ।ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ।

Dispatch No. I/18096/2020

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ: ਕੁਸ਼ਲ੍ਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢਿੱ ਲ੍ੋਂ

ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ੀ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰ ਪਰਕ

ਫਰੀਦਕੋਟ 13 ਅਪਰੈਲ੍ ( ) ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਸਆਸੀ ਸਲ੍ਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ ਧਾਇਕ ਸ ਕੁਸ਼ਲ੍ਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢਿੱ ਲ੍ੋਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਾਸੀਆਂ ਨੰ
ਜ਼ ਸਾਖੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਕਰ ਲ੍ਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਾਲ੍ੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 15 ਅਪਹੈੈ੍ਰਲ੍ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਹੋ
ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਕਸੇ ੀ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ੍ ਮੋਬਾਇਲ੍ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Àਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ
ਆੜ੍ਤੀਆਂ, ਲ੍ੇ ਬਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ
ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਾਰ ਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਿ ਧੋਣ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ ਮੰ ਿੀਆਂ ਨੰ ੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ
ਜਾ ੇਗਾ।

