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ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਜਿ਼ਲ੍ ਼ੋ ਕ ਜੰ ਪਰਕ ਅਫਸਜਰ, ਫ਼ਤਜਜਹਿਗੜਲ ਜ੍ਜਜਹਿਬ

ਜਜਜਿ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਜਵੱ ਚ 02 ਼ੱਖ 22 ਹਿਜ਼੍ਰ
27 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹਿੋਈ ਆਮਦ : ਜਜਗੱ ਼
•

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜਰਕ੍ਰੀ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਜੀਆਂ ਵੱ ਼ੋ ਹਿੁਣ ਤੱ ਕ 02 ਼ੱਖ 21 ਹਿਜ਼੍ਰ 94 ਮੀਟਰਕ
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ

•

ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਜਵੱ ਚੋ 02 ਼ੱਖ 16 ਹਿਜ਼੍ਰ 18 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਰਵ੍ਈ ਗਈ ਜਜ਼ਸਜਜਟੰ ਗ

•

ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਫਦ੍ਇਗੀ ਵਿੋ ਜਜਕਜ੍ਨਾ ਨੂੰ ਿ੍ਰੀ ਕੀਤੇ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

•

ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਜਵੱ ਚ ਕੋਜਜਵਡ-19 ਤੋ ਬਚ੍ਅਫ ਼ਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤ੍ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਫ਼ਤਜਜਹਿਗੜਲ ਜ੍ਜਜਹਿਬ, 28 ਮਈ :
ਜਜਜਿ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਜਵੱ ਚ ਹਿੁਣ ਤੱ ਕ 02 ਼ੱਖ 22 ਹਿਜ਼੍ਰ 27 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ
ਆਮਦ ਹਿੋਈ ਹਿੈ ਜਜਿਜ ਜਜਵੱ ਚੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਜੀਆਂ ਵੱ ਼ੋ 02 ਼ੱਖ 21 ਹਿਜ਼੍ਰ 94 ਮੀਟਰਕ
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੈ। ਇਹਿ ਿ੍ਣਕ੍ਰੀ ਜਜਦੰ ਜਜਦਆਂ ਜਜਡਪਟੀ ਕਜਜਮਿਨਰ ਿ੍ਰੀਮਤੀ
ਅਫੰ ਜਜਮ੍ਰਤ ਕੌ ਰ ਜਜਗੱ ਼ ਨੈ ਦੱ ਜਜਜਆ ਜਜਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਜਵੱ ਚ 02 ਼ੱਖ 16 ਹਿਜ਼੍ਰ 18 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ
ਦੀ ਜਜ਼ਸਜਜਟੰ ਗ ਕਰਵ੍ਈ ਿ੍ ਚੁੱ ਕੀ ਹਿੈ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਫਦ੍ਇਗੀ ਵਿੋਜਂ ਜਜਕਜ੍ਨਾ ਨੂੰ 416
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਿ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਨ।
ਜਜਡਪਟੀ ਕਜਜਮਿਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜਜਜਆ ਜਜਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਜਜਵੱ ਚੋ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵੱ ਼ੋ 44 ਹਿਜ਼੍ਰ 983
ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਮ੍ਰਕਸੈਡ ਵੱ ਼ੋ 55 ਹਿਜ਼੍ਰ 865 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਜਪ ਵੱ ਼ੋ 50 ਹਿਜ਼੍ਰ 243
ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਵੇਅਫਰ ਹਿ੍ਊਜ ਵੱ ਼ੋ 35 ਹਿਜ਼੍ਰ 85 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਐਸ.ਜੀ.ਆਈ. ਵੱ ਼ੋ 34
ਹਿਜ਼੍ਰ 730 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੇ ਵਪ੍ਰੀਆਂ ਵੱ ਼ੋ 188 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹਿੈ। ਉਨਲਾ ਦੱ ਜਜਜਆ ਜਜਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜਜਵੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰ੍ਨ ਕੋਜਜਵਡ -19 ਨੂੰ ਸੈ਼ਣ ਤੋ ਰੋਕਣ
਼ਈ ਪੁਖਤ੍ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਨ ਅਫਤੇ ਜਮ੍ਜਜਿਕ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਜਜਵਿੇਿ ਜਜਧਆਨ ਜਜਦੱ ਤ੍ ਿ੍ ਜਜਰਹਿ੍ ਹਿੈ ।
ਕੈਪਿਨ: ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਬੰ ਧੀ ਿ੍ਣਕ੍ਰੀ ਜਜਦੰ ਦੇ ਹਿੋਏ ਜਜਡਪਟੀ ਕਜਜਮਿਨਰ ਿ੍ਰੀਮਤੀ ਅਫੰ ਜਜਮ੍ਰਤ ਕੌ ਰ
ਜਜਗੱ ਼
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਲਲ ੜਵਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਜ਼ਤਸਨ ਮਹਹਨਨ ਲਈ ਮਮਫਤ ਜ਼ਦਦਤਹ
ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ ਕਣਕ ਤਨ ਦਲਲ : ਡਲ. ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਕਕਰ
ਕਣਕ ਤਨ ਦਲਲ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਤ ਭਨਜਨ ਗਏ ਆਟਲ, ਦਲਲ ਤਨ ਚਹਨਹ ਦਨ ਪਹਕਨਟ ਵਹ ਕਰਵਲਏ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ ਮਮਹਦਈਆ
ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਹ ਗਰਹਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਲਲਭਪਲਤਰਹਆਦ ਨਨ ਸ ਵਸਡਹ ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ ਕਣਕ ਤਨ ਦਲਲ
ਸਕਹਮ ਅਧਹਨ ਵਸਡਹ ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ ਪਪਤਹ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਜ਼ਤਸਨ ਜ਼ਕਲਲ ਦਲਲ ਤਨ ਪਪਤਹ ਜਹਅ 15 ਜ਼ਕਲਲ ਕਣਕ
ਹਮਣ ਤਦਕ ਵਸਡਹ ਜਲ ਚਮਦਕਹ ਹਹ 39 ਹਜ਼ਲਰ 900 ਕਮ ਇਸਟਲ ਕਣਕ ਤਨ 1 ਹਜ਼ਲਰ 950 ਕਮ ਇਸਟਲ ਦਲਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਦਨ 78543 ਲਲਭਪਲਤਰਹਆਦ ਨਨ ਸ ਜ਼ਦਦਤਲ ਜਲਣਲ ਹਹ ਲਲਭ
ਲਲ ਕਲਦ ਵਦਲਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਨ ਇਸ ਉਪਰਲਲਨ ਲਈ ਮਮਖ
ਦ ਮਸਤਰਹ ਕਹਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਤਨ ਕਹਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਹ ਭਲਰਤ ਭਨ ਸ਼ਣ ਆਸ਼ਨ ਦਲ
ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਤਕਰ 'ਤਨ ਧਸਨਵਲਦ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 28 ਮਈ :
ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਜ਼ਵਦਚ ਜ਼ਜਥਨ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਹ ਗਰਹਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਲਲਭਪਲਤਰਹਆਦ ਨਨ ਸ ਜ਼ਤਸਨ ਮਹਹਨਨ ਲਈ ਮਮਫਤ ਕਣਕ ਤਨ ਦਲਲ ਵਸਡਹ ਜਲ
ਰਹਹ ਹਹ ਉਥਨ ਹਹ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਤ ਆਟਲ, ਚਹਨਹ ਤਨ ਦਲਲ ਵਹ ਵਸਡਹ ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਹ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਮਰਲਕ ਸਪਲਲਈ
ਕਸਟਰਲਲਰ ਡਲ. ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਕਕਰ ਨਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਹ ਗਰਹਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਯਲਜਨਲ ਅਧਹਨ ਇਦਕ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਨਨ ਸ ਜ਼ਤਸਨ ਮਹਹਨਨ ਲਈ ਜ਼ਤਸਨ
ਜ਼ਕਲਲ ਦਲਲ ਅਤਨ ਪਪਤਹ ਮਮਬਰ 15 ਜ਼ਕਲਲ ਕਣਕ ਮਮਹਦਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ। ਇਸ ਦਨ ਨਲਲ ਹਹ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਤ 10 ਜ਼ਕਲਲ
ਆਟਲ, 02 ਜ਼ਕਲਲ ਚਹਨਹ ਤਨ 02 ਜ਼ਕਲਲ ਦਲਲ ਦਨ ਪਹਕਨਟ ਵਹ ਲਲ ੜਵਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਵਸਡਨ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ।
ਡਲ. ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਕਕਰ ਨਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਜ਼ਵਦਚ ਇਸ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਹਮਣ ਤਦਕ 39 ਹਜ਼ਲਰ 900 ਕਮ ਇਸਟਲ ਕਣਕ ਤਨ 01 ਹਜ਼ਲਰ 950
ਕਮ ਇਸਟਲ ਦਲਲ ਵਸਡਹ ਜਲ ਚਮਦਕਹ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਦ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਦਨ ਕਮ ਦਲ 78543 ਲਲਭਪਲਤਰਹਆਦ ਨਨ ਸ ਇਹ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਦ
ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਲਸ਼ਨ ਦਹ ਵਸਡ ਸਮਮ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਨਨ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਦਥ ਦਲ ਪਨਰਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਦਜ਼ਖਆ ਜਲਦਦਲ ਹਹ ਅਤਨ ਰਲਸ਼ਨ
ਲਹ ਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਲਲਨ ਜ਼ਵਅਕਤਹਆਦ ਨਨ ਸ ਇਦਕ ਦਨ ਜਨ ਤਤ ਤਹਅ ਦਨ ਰਹ 'ਤਨ ਖੜਲ ਕਹਤਲ ਜਲਦਦਲ ਹਹ।
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਮਰਲਕ ਸਪਲਲਈ ਕਸਟਰਲਲਰ ਨਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਕਲਰਨ ਪਹਦਲ ਹਲਈ ਸਜ਼ਥਤਹ ਦਨ ਮਦਦਨ ਨਜ਼ਰ ਗਰਹਬਲਦ ਤਨ ਲਲ ੜਵਸਦਲਦ ਤਦਕ ਮਮਫਤ
ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਮਸਚਲਉਣਲ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਅਜ਼ਹਮ ਉਪਰਲਲਲ ਹਹ ਜ਼ਜਸ ਦਹ ਆਮ ਲਲ ਕਲਦ ਵਦਲਤ ਭਰਪਨਰ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਹਤਹ ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ । ਉਨਲ ਲਦ ਇਹ ਵਹ ਜ਼ਕਹਲ
ਜ਼ਕ ਆਮ ਲਲ ਕਲਦ ਵਦਲਤ ਜ਼ਜਥਨ ਇਸ ਉਪਰਲਲਨ ਲਈ ਮਮਖ
ਦ ਮਸਤਰਹ ਪਸਜਲਬ ਕਹਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਹਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਉਥਨ ਹਹ
ਖਮਰਲਕ ਤਨ ਜ਼ਸਵਲ ਸਪਲਲਈਜ਼ ਮਸਤਰਹ ਸ਼ਪਹ ਭਲਰਤ ਭਨ ਸ਼ਣ ਆਸ਼ਨ ਦਲ ਵਹ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਤਕਰ 'ਤਨ ਧਸਨਵਲਦ ਕਹਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।
ਕਹਪਸ਼ਨ: ਖਮਲਣਤ ਸਬ ਡਵਹਜ਼ਨ ਦਨ ਜ਼ਪਸਡ ਭਦਟਹਆਦ ਜ਼ਵਖਨ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡਨ ਜਲਣ ਦਲ ਜ਼ਦਪ ਸ਼ ।
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