
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 1

ਕੋਰੋਨਹ ਜ਼ਖਲਹਫ ਜੰਗ ਜ਼ਵਚ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਦੇਣ ਵਜੋ ਵੇਅ ਅਹੈੱਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਹਇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰਪਹਸਨ ਨੰੂ 800 ਮਹਸਕ ਜ਼ਦੱਤੇ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਕੋਰੋਨਹ ਜ਼ਖਲਹਫ ਜੰਗ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰਪਹਸਨ ਨੰੂ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਦਣੇ ਵਜੋ ਵੇਅ ਅਹੈੱਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ 
ਸੁਸਹਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਰਹਨ ਰਹਹਲੁ ਕੱਕੜ ਨੇ  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਪਨਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੰੂ 800 ਮਹਸਕ ਜ਼ਦੱਤੇ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਪਨਰ ਨੇ
ਸੁਸਹਇਟੀ ਦਹ ਰੰਨਵਹਦ ਕਰਜ਼ਦਿਆ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਹ ਜ਼ਖਲਹਫ ਜੰਗ ਜ਼ਵਚ ਵੇਅ ਅਹੈੱਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਹਇਟੀ ਵੱਲੋ ਪਜ਼ਹਲਾ ਹੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾ ਨੰੂ ਰਹਪਨ ਵੰਜ਼ਡਿ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਾ ਵੱਲੋ 800 ਮਹਸਕ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰਪਹਸਨ ਨੰੂ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਪਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰ੍ਾ ਦੀ ਕੋਕ ਮੁਪਕਲ ਨਹ ਿਵੇ ਇਸ ਲਕ ਜ਼ਜੱਥੇ
ਸਰਕਹਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਪ੍ਰਪਹਸਨ ਵੱਲੋ ਲਗਹਤਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਰਰ ਤੇ ਸਮਹਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਹਵਾ ਦਹ ਵੀ 
ਪੂਰਹ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਸਹਜ਼ਰਿਆ ਦੇ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਨਹਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਹ ਜ਼ਖਲਹਫ ਜੰਗ ਨੰੂ ਜ਼ਜੱਜ਼ਤਿ ਜਹ ਸਕਦਹ 
ਹੈ।
ਉਨ੍ਾ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਿਆ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਪ੍ਰਪਹਸਨ ਵੱਲੋ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰ੍ਾ ਦੀ ਕੋਕ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਹੀ ਿਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਹਵੇਗੀ 
ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਹਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪਹਸਨ ਵੱਲੋ ਜਹਰੀ ਜ਼ਨਿਮਾ ਦੀ ਪਹਲਨਹ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲੜਹਕ ਜ਼ਵੱਚ ਿਪਣਹ ਸਜ਼ਹਿੋਗ 
ਦਣੇ। 
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ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦੀਿਆ ਮੰਡੀਿਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰਿ ਤਸੱਲੀ ਬ ਪ ਢੰਗ ਨਹਲ ਜਹਰੀ
ਹਣੁ ਤੱਕ 132459 ਮੀਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਮਦ ਅਤੇ 111816 ਮੀਜ਼ਟੰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਹੋਕ- ਜ਼ਡਪਟੀ 
ਕਜ਼ਮਪਨਰ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ  2020 ( ) ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਤੋ ਬਚਹਅ ਲਕ ਸਰਕਹਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਦੱਤੀਿਆ ਹਦਹਇਤਾ ਮੁਤਹਜ਼ਬਕ ਜ਼ਜ਼ਲੇ੍ 
ਦੀਿਆ ਮੰਡੀਿਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਰੀ  ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰਿ ਤਸੱਲੀ ਬ ਪ ਢੰਗ ਨਹਲ ਜਹਰੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਜ਼ਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਿਆ ਵੱਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 111816 ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਹ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਜਹਣਕਹਰੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਪਨਰ ਸ੍ਰ: ਕਲੁਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਪਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦੇ  ਰੀਦ ਕਂਦਰਾ ਜ਼ਵਚ ਸਹਫ਼-ਸਫ਼ਹਕ, ਪੀਣ ਵਹਲੇ ਪਹਣੀ ਅਤੇ ਬਹਰਦਹਣੇ ਿਜ਼ਦ ਤੋ 
ਇਲਹਵਹ ਿਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਹਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਰਣੋ ਿਜ਼ਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਾ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ  ਰੀਦ 
ਕਂਦਰਾ ਜ਼ਵਚ  ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਿ ਦਦੌਰਹਨ ਵਰਤੀਿਆ ਜਹਣ ਵਹਲੀਿਆ ਸਹਵਰਹਨੀਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਕਸਹਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਅਤੇ ਿੜ੍ਤੀਿਆ ਨੰੂ 
ਜਹਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਹ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਪਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਹਣੁ ਤੱਕ ਮੰਡੀਿਆ ਜ਼ਵਚ 132459 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਮਦ ਹੋਕ ਹੈ ਅਤੇ 
111816 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਹ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋ 34329 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ 0 ਟਨ, 

ਮਹਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋ 33405 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲੋ 21711 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਪੰਜਹਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਹਊਸ ਕਹਰਪੋਰੇਪਨ ਵੱਲੋ
18928 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ. ਸੀ. ਿਕ ਵੱਲੋ 3343 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਵਪਹਰੀਿਆ ਵੱਲੋ 100 ਮੀਜ਼ਟੰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ
ਕੀਤੀ ਗਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਿਆ ਨੰੂ ਮੰਡੀਿਆ ਜ਼ਵੱਚ ਪੁੱ ਜਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਚੁਕਹਕ ਵੀ 
ਨਹਲੋ-ਨਹਲ ਕਰਵਹਉਣ ਦੀ ਹਦਹਇਤ ਕੀਤੀ ਗਕ ਹੈ ਤਾ ਜੋ  ਰੀਦ ਕਂਦਰਾ ਜ਼ਵਚ ਕੋਕ ਵੀ ਜ਼ਦੱਕਤ ਪੇਪ ਿਵੇ। 
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ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦੀਿਆ ਮੰਡੀਿਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰਿ ਤਸੱਲੀ ਬ ਪ ਢੰਗ ਨਹਲ ਜਹਰੀ
ਹਣੁ ਤੱਕ 132459 ਮੀਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਮਦ ਅਤੇ 111816 ਮੀਜ਼ਟੰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਹੋਕ- ਜ਼ਡਪਟੀ 
ਕਜ਼ਮਪਨਰ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ  2020 ( ) ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਤੋ ਬਚਹਅ ਲਕ ਸਰਕਹਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਦੱਤੀਿਆ ਹਦਹਇਤਾ ਮੁਤਹਜ਼ਬਕ ਜ਼ਜ਼ਲੇ੍ 
ਦੀਿਆ ਮੰਡੀਿਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਰੀ  ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰਿ ਤਸੱਲੀ ਬ ਪ ਢੰਗ ਨਹਲ ਜਹਰੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਜ਼ਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਿਆ ਵੱਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 111816 ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਹ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਜਹਣਕਹਰੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਪਨਰ ਸ੍ਰ: ਕਲੁਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਪਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦੇ  ਰੀਦ ਕਂਦਰਾ ਜ਼ਵਚ ਸਹਫ਼-ਸਫ਼ਹਕ, ਪੀਣ ਵਹਲੇ ਪਹਣੀ ਅਤੇ ਬਹਰਦਹਣੇ ਿਜ਼ਦ ਤੋ 
ਇਲਹਵਹ ਿਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਹਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਰਣੋ ਿਜ਼ਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਾ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ  ਰੀਦ 
ਕਂਦਰਾ ਜ਼ਵਚ  ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਿ ਦਦੌਰਹਨ ਵਰਤੀਿਆ ਜਹਣ ਵਹਲੀਿਆ ਸਹਵਰਹਨੀਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਕਸਹਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਅਤੇ ਿੜ੍ਤੀਿਆ ਨੰੂ 
ਜਹਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਹ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਪਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਹਣੁ ਤੱਕ ਮੰਡੀਿਆ ਜ਼ਵਚ 132459 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਮਦ ਹੋਕ ਹੈ ਅਤੇ 
111816 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਹ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋ 34329 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ 0 ਟਨ, 

ਮਹਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋ 33405 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲੋ 21711 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਪੰਜਹਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਹਊਸ ਕਹਰਪੋਰੇਪਨ ਵੱਲੋ
18928 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ. ਸੀ. ਿਕ ਵੱਲੋ 3343 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਵਪਹਰੀਿਆ ਵੱਲੋ 100 ਮੀਜ਼ਟੰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ
ਕੀਤੀ ਗਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਿਆ ਨੰੂ ਮੰਡੀਿਆ ਜ਼ਵੱਚ ਪੁੱ ਜਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਚੁਕਹਕ ਵੀ 
ਨਹਲੋ-ਨਹਲ ਕਰਵਹਉਣ ਦੀ ਹਦਹਇਤ ਕੀਤੀ ਗਕ ਹੈ ਤਾ ਜੋ  ਰੀਦ ਕਂਦਰਾ ਜ਼ਵਚ ਕੋਕ ਵੀ ਜ਼ਦੱਕਤ ਪੇਪ ਿਵੇ। 
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ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦੀਿਆ ਮੰਡੀਿਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰਿ ਤਸੱਲੀ ਬ ਪ ਢੰਗ ਨਹਲ ਜਹਰੀ
ਹਣੁ ਤੱਕ 132459 ਮੀਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਮਦ ਅਤੇ 111816 ਮੀਜ਼ਟੰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਹੋਕ- ਜ਼ਡਪਟੀ 
ਕਜ਼ਮਪਨਰ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ  2020 ( ) ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਤੋ ਬਚਹਅ ਲਕ ਸਰਕਹਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਦੱਤੀਿਆ ਹਦਹਇਤਾ ਮੁਤਹਜ਼ਬਕ ਜ਼ਜ਼ਲੇ੍ 
ਦੀਿਆ ਮੰਡੀਿਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਰੀ  ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰਿ ਤਸੱਲੀ ਬ ਪ ਢੰਗ ਨਹਲ ਜਹਰੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਜ਼ਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਿਆ ਵੱਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 111816 ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਹ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਜਹਣਕਹਰੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਪਨਰ ਸ੍ਰ: ਕਲੁਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਪਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦੇ  ਰੀਦ ਕਂਦਰਾ ਜ਼ਵਚ ਸਹਫ਼-ਸਫ਼ਹਕ, ਪੀਣ ਵਹਲੇ ਪਹਣੀ ਅਤੇ ਬਹਰਦਹਣੇ ਿਜ਼ਦ ਤੋ 
ਇਲਹਵਹ ਿਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਹਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਰਣੋ ਿਜ਼ਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਾ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ  ਰੀਦ 
ਕਂਦਰਾ ਜ਼ਵਚ  ਰੀਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਿ ਦਦੌਰਹਨ ਵਰਤੀਿਆ ਜਹਣ ਵਹਲੀਿਆ ਸਹਵਰਹਨੀਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਕਸਹਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਅਤੇ ਿੜ੍ਤੀਿਆ ਨੰੂ 
ਜਹਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਹ ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਪਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਹਣੁ ਤੱਕ ਮੰਡੀਿਆ ਜ਼ਵਚ 132459 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਮਦ ਹੋਕ ਹੈ ਅਤੇ 
111816 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਹ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋ 34329 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ 0 ਟਨ, 

ਮਹਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋ 33405 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲੋ 21711 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਪੰਜਹਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਹਊਸ ਕਹਰਪੋਰੇਪਨ ਵੱਲੋ
18928 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ. ਸੀ. ਿਕ ਵੱਲੋ 3343 ਮੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਵਪਹਰੀਿਆ ਵੱਲੋ 100 ਮੀਜ਼ਟੰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਰੀਦ
ਕੀਤੀ ਗਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਿਆ ਨੰੂ ਮੰਡੀਿਆ ਜ਼ਵੱਚ ਪੁੱ ਜਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਚੁਕਹਕ ਵੀ 
ਨਹਲੋ-ਨਹਲ ਕਰਵਹਉਣ ਦੀ ਹਦਹਇਤ ਕੀਤੀ ਗਕ ਹੈ ਤਾ ਜੋ  ਰੀਦ ਕਂਦਰਾ ਜ਼ਵਚ ਕੋਕ ਵੀ ਜ਼ਦੱਕਤ ਪੇਪ ਿਵੇ। 
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