ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲਣ
ਹ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਜਿਤ ਪਰਵਾਨਗੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ -ਜ਼ਿਲਹਾ ਮਜਿਸਟਰਟ
ੇ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਸੰ ਪਰਕ

ਉਦਯੋਗ ਖੋਲਣ
ਹ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰ ਨ ਜਬੰ ਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿਾਵੇਗੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ 26 ਅਪਰੈਲ (

)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰਜਿ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾ

ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜਫਊ ਦੋਰਾਨ ਕੁਝ ਉਦਯੋਜਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਿਦਾਇਤਾਂ
ਨੰ ਜਿਆਨ ਜਵਚ ਰਿੱ ਖਜਦਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰ ਿੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਜਗਆ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੋਰਭ ਰਾਿ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ।

ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਸਰਫ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਿਿੱ ਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰ ਟਾਂ ਜਵਚ ਸਜਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰ
ਿੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਏਗੀ।

ਉਨਹਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿਨਰਲ ਮੈਨੇਿਰ, ਜ਼ਿਲਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੰ ਉਦਯੋਜਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰ ਆਜਗਆ ਦੇਣ ਦਾ
ਅਜਿਕਾਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ,ਿੋ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।

ਉਿ ਉਦਯੋਗ, ਿੋ ਜਕ ਕੋਜਵਡ -19 ਦੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਜਵਿੱ ਚ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਿ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਨੰ , ਿੀ.ਐੱਮ.-ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.

ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਨਵੇਸ਼ ਪੰ ਿਾਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਜਗਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਪਰਬੰਿਨ ਅਤੇ ਅਜਿਕਾਰਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਾਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨ਼ਿਰੀ ਵੀ ਿੀਐਮ- ਡੀਆਈਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਈ ਿਾਏਗੀ।

ਉਦਯੋਗਾ ਜਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰ ਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਿਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਜਰਿਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ।

ਫੈਕਟਰੀ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਨੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੇਜਖਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਿੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਿਾਰੀ

ਨਿੀਂ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਬੰ ਦ ਰਿੇਗੀ।ਇਸ ਜਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮ਼ਿਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ
ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ।

ਿੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਬਾਿਰੋਂ ਕਾਜਮਆਂ ਨੰ ਜਲਆਉਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸਿਾਨ
ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਜਲਿਾਣ ਲਈ ਬਿੱ ਸ / ਵੈਨ ਵਰਗੀ ਆਵਾਿਾਈ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਮੁਫਤ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ
ਛਿੱ ਡਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ

ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਿਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਿਵੇ ਜਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰੀ ਅਤੇ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਨੰ

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਰਾਿ / ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸਓਪੀਐਸ ਨੰ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ
ਜਨਯੰ ਤਰਣ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਅੰ ਡਰਟੇਜਕੰ ਗ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿਾ਼ਿਤ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਬਨੈ-ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਿਮਹਾ ਕੀਤਾ
ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ. ।ਕਿੱ ਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਤਆਰ ਮਾਲ ਲਈ ਵਾਿਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਦੀ ਆਜਗਆ ਵੀ ਿੀ.ਐੱਮ.-

ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ., ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੁਆਰਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਿ ਅਜਿਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸਾਂ ਦਾ
ਜਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਖੇਗਾ।ਸਿਾਇਕ ਜਕਰਤ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ, ਲੇ ਬਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਿੀ.ਆਰ. 2, ਕੋਟਕਪਰਾ ਅਤੇ ਜਡਪਟੀ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮੋਗਾ ਇਨਹਾਂ ਯਜਨਟਾਂ ਦੀ ਜਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਦੇ ਸਬੰ ਿ ਜਵਚ ਿਾਂਚ ਕਰਨਗੇ

ਅਤੇ ਉਿ gmdicfdk@rediffmail.com' ਤੇ ਜਨਯਮਤ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਭੇਿਣਗੇ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ
ਜਮਲੀ ਤਾਂ ਆਜਗਆ ਤੁਰੰਤ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜਖਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਦਫਤਰ ਜਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜਿਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕਿੱ ਲ ਤਿੱ ਕ 278049 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿੋਈ

ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ 271134 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ
ਫਰੀਦਕੋਟ 26 ਅਪਰੈਲ ( )

ਜਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਸਰੀ ਿਸਪਰੀਤ ਜਸੰ ਘ ਕਾਿਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕਿੱ ਲ ਤਿੱ ਕ

278049 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿੋਈ ਿੈ ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ 271134 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਿੱ ਲ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱ ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਿੱ ਲੋਂ 91025 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਿੱ ਲੋਂ 63340

ਮੀਟਰਕ ਟਨ,ਪਨਸਪ ਵਿੱ ਲੋਂ 61375 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ,ਪੰ ਿਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਿਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱ ਲੋਂ 37005 ਮੀਟਜਰਕ ਟਨ
ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵਿੱ ਲੋਂ 18389 ਮੀਟਜਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਜਲਫਜਟੰ ਗ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵੀ ਤੇਿੀ ਨਾਲ
ਚਲ ਜਰਿਾ ਿੈ।

