
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ। 

ਸਜ਼ਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰੇਲ ੂਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਿਆ ਮੁਿੱਈਆ 

ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ 118894 ਜ਼ਲਟਰ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਖਰੀਦ 

 ਬਜ਼ ੰਡਾ, 11 ਮਈ (   ) : ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ ਸਰੀਜ਼ਨਵਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪ 

ਰਜ਼ਿਸਟਰਾਰ ਸ਼ਰੀ ਅਜ਼ਨਿੱਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 
ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਜ਼ਸਰਫ਼ 1 ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਰੋਿਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ (ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ 
ਸਮਾਨ) ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਿਆ। 

 ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਸ਼ਰੀ ਅਜ਼ਨਿੱਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇੇ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਰੋਿਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਵੇਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਘਓ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਖੰਡ ਆਜ਼ਦ ਘਰ-ਘਰ ਪਿੰੁਚਾਇਆ ਜ਼ਿਆ ਉਥੇ ਿੀ 3 

ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਵੀ ਸਜ਼ਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਬੀਤ ੇਕੱਲ 1 ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵੱਚ ਵੇਚੀ ਿਈ। ਉਨਾਂ ਇਿ ਵੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਰਕਾ ਜ਼ਮਲਕ ਪਲਾਂਟ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 118894 ਜ਼ਲਟਰ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਅਤੇ 45066 

ਜ਼ਲਟਰ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂ ਵਨੈਾਂ ਆਜ਼ਦ ਰਾਿੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿਈ। 
 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ 4741 ਜ਼ਕਲੋ ਦਿੀਂ, 755 ਜ਼ਕਲੋ ਪਨੀਰ, 7296 ਜ਼ਲਟਰ ਲੱਸੀ ਅਤ ੇ

ਜ਼ਘਓ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਮ ਿਨਤਾ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਿਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 4 ਟਨ ਜ਼ਘਓ, 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ 
ਕਜ਼ਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, 600 ਟਨ ਖਾਦ ਅਤ ੇ10 ਟਨ ਕਟੈਲ ਫੀਡ ਵੀ ਵੇਚੀ ਿਈ। 

I/23739/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 

ਕਣਕ ਦੀ ਰਜ਼ਿੰਦ-ਖੂੰ ਿਦ ਨੰੂ ਅੱਿ ਲਿਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਪਰਿਿੇ 

ਬਜ਼ ੰਡਾ, 11 ਮਈ (   ) : ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ ਸਰੀਜ਼ਨਵਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. 
ਬਿਾਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਰਜ਼ਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ ਨੰੂ ਅੱਿ ਨਾ ਲਿਾਈ ਿਾਵ।ੇ ਇੱਥ ੇਉਨਾਂ 

ਇਿ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਰਜ਼ਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ ਨੰੂ ਅੱਿ ਲਿਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿੰਧਲਾ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਉਥੇ ਮਨੱੁਖੀ 
ਿਾਨਾਂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਜ਼ਵੱਚ ਪੈਂਦੀਆ ਂਿਨ। 

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜ਼ਸੱਧੂ ਨੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਰਜ਼ਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ ਨੰੂ ਅੱਿ ਲਿਾਉਣ ਦ ੇ
ਧੰੂਏ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖੀ ਫਫੇਜ਼ੜਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਜ਼ਿਸ ਨਾਲ ਸਾਿ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਿਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ 

ਦੀ ਰਜ਼ਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ ਨੰੂ ਅੱਿ ਨਾ ਲਿਾਈ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ ਰਜ਼ਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ ਦੇ ਧੰੂਏ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ ਿਾ 
ਸਕੇ।  
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