ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਹਜੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 27 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱ ਖੀ ਸਾਂਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ
ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਸਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜ਼ਵਦਾ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 12 ਮਈ :
ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਧਾਲੂਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 27 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੁੱ ਜ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱ ਖੀ ਸਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਇੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਟੈਕਨੀਕਲ
ਯਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ: ਨਾਨਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਸਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਂਟ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰ ਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਂਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ
ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੁੱ ਥੇ ਰਾਜ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰ ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ
ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਜ਼ਟਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੁੱ ਜ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾ
ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇੰ ਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਹਣ ਕਝ ਜ਼ਦਨ ਹੋਰ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖਣੀ ਹੈ। ਇੰ ਨਾਂ
ਜ਼ਵਚ 15 ਪਰਸ ਅਤੇ 12 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਜਦ ਜ਼ਕ 5 ਬੁੱ ਚੇ ਵੀ ਇੰ ਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਵਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਇੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਫੁੱ ਲ
ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੰ ਨਾਂ ਦੇ ਸਖੁੱ ਦ ਭੁੱ ਜ਼ਵਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਇੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖਣ, ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਵੀ
ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖਣ, ਸਫਾਈ ਰੁੱ ਖਣ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁੱ ਥ ਧੋਣ ਆਜ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ
ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਚਹਜ਼ਰਆਂ ਤੇ ਅੁੱ ਵਲੀ ਖਸੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ

ਜ਼ਹਰਾਓ

ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੁੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਕੰ ਦਨ ਕਮਾਰ ਪਾਲ, ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਸਖਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬਰਾੜ, ਤੇਜਨੂਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ
ਹਾਜਰ ਸਨ।
I/24093/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ 5 ਲੁੱਖ ਰਪਏ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੰ ਚਾਇਆ
ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 37,48,096 ਰਪਏ ਦੀ ਖ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈ ਮਹੁੱ ਈਆ
ਵੇਰਕਾ ਨੇ 118032 ਲੀਟਰ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 12 ਮਈ (

) : ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ ਸਰੀਜ਼ਨਵਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ

ਅਨਸਾਰ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰ ਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5,26,469 ਰਪਏ ਦਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਘਰ-ਘਰ
ਪਹੰ ਚਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 37,48,096 ਰਪਏ ਦੀ ਖ਼ਾਦ ਵੀ ਵੇਚੀ ਗਈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਸ਼ਰੀ ਅਜ਼ਨਲ ਕਮਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਸ਼ਰੀ ਅਜ਼ਨਲ ਕਮਾਰ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ
ਮੁੱ ਦੇਨਿਰ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇੇੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਿਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਘਓ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਖੰ ਡ ਆਜ਼ਦ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਨੂੰ ਖ਼ਾਦ ਵੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵੇਰਕਾ ਜ਼ਮਲਕ ਪਲਾਂਟ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਵੁੱ ਲੋਂ 118032 ਲੀਟਰ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ
ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 47053 ਲੀਟਰ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਆਜ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੁੱ ਕ
ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵੇਰਕਾ ਵੁੱ ਲੋਂ 5466 ਜ਼ਕਲੋ ਦਹੀਂ, 734 ਜ਼ਕਲੋ ਪਨੀਰ, 6948 ਲੀਟਰ ਲੁੱਸੀ
ਅਤੇ ਜ਼ਘਓ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਵਲੋਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਸੇਲ
ਪਆਇੰ ਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਘਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ
ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ 5 ਬਰਾਂਚਾਂ ਜ਼ਵਚ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਦੀ ਸਜ਼ਵੁੱ ਧਾ ਵੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ
ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖਣ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇਨਿਰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੇ ਗਏ
ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੁੱ ਜ਼ਸਆ ਨਾ ਆਵੇ।
I/24094/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਫੌਜ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਲਖਤੀ ਤੇ ਸਰੀਜ਼ਰਕ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੀਪਾਈਟ ਕੇਂਦਰ
15 ਮਈ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰੂਆਤ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 12 ਮਈ : ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱ ਲੋਂ ਫੌਜ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਲਖਤੀ ਅਤੇ
ਸਰੀਜ਼ਰਕ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜ਼ਲਖਤੀ ਤੇ
ਸਰੀਜ਼ਰਕ ਪਰੀਜ਼ਖਆ ਦੀ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਫੋਰਸਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਕਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ-ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਕਮ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਾਸ) ਸ਼ਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ।
ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਦੇ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਕਾਲਝਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬੋਰੇਵਾਲ ਜ਼ਵਖੇ ਫੌਜ ਜ਼ਵੁੱ ਚ
ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਲਈ 15 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸਧਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਖੁੱ ਲਰ, ਜ਼ਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜ਼ਜਲਾ
ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫੌਜ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਸਵੀਂ
ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱ ਟ 45 ਪਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਮਰ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਛਾਤੀ 77 ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਕਾਲਝਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬੋਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮਖੀ ਸ਼ਰੀ ਹਰਮੇਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ
94641-52013 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਮਾਡਲ ਕਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਦੇ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਸੀ.ਈ.ਓ ਸ਼ਰੀ ਤੀਰਥਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਅੰ ਕਰਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ
ਤੇ ਬੇਰੋਿਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਆਇੰ ਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤਜ਼ਹਤ ਮਾਡਲ ਕਰੀਅਰ
ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਵਖੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਾਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੁੱ ਕ
ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ ਸ਼ਰੀ ਅੰ ਕਰਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ 77107-21374 ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਡਪਟੀ
ਸੀ.ਈ.ਓ ਸ਼ਰੀ ਤੀਰਥਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ 70813-00013 ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਿ ਕਰਕੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਜਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਪੇਿ 'ਤੇ
ਲਾਗਆੁੱਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
I/24097/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੁੱ ਟੇ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 12 ਮਈ : ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਪਰਦੂਸ਼ਨ
ਕੰ ਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ 11 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੁੱ ਟ ਜ਼ਦੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚੋਂ 2 ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਜਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਅੁੱ ਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜ਼ਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੁੱ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਹੈ।

ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀਜ਼ਨਵਾਸਨ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇ

ਡਾ. ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ

ਜ਼ਸੁੱ ਧੂ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅੁੱ ਜ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕੋਜ਼ਵਡ
ਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਭਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਚੁੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿੋਰ ਫੇਫਜ਼ੜਆਂ ਤੇ ਵੁੱ ਧ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੰ ਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋ ਕ ਬੀਮਾਰ ਚੁੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੂੰ ਆਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਸਾਜ਼ਬਤ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਵੁੱ ਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਰ ਫੇਫੜੇ ਧੂੰ ਏ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੁੱ ਲ
ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਵੁੱ ਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਿੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ
ਆਪਾਂ ਸੰ ਭਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਲੁੱਗੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹੁੱ ਸਾ ਪਾਈਏ। ਰਜ਼ਹੰ ਦ
ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਮਨੁੱ ਖੀ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਅੁੱ ਗ ਦਾ ਧੂੰ ਆਂ ਸਾਡੇ ਫੇਫਜ਼ੜਆਂ
ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱ ਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਸੁੱ ਧਾ ਨਕਸਾਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਜੁੱ ਥੇ ਲੋ ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਲੰਗਰ
ਲਗਾ ਕੇ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਵੰ ਡ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਲੁੱਗੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ
ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੁੱ ਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਮਨੁੱ ਖੀ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਜ਼ਨਭਾਈਏ।
I/24098/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੁੱ ਧੀ ਬੀਜਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨਕਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 12 ਮਈ : ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੁੱ ਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਸ
ਵਾਰ ਲੇ ਬਰ ਦੀ ਸਮੁੱ ਜ਼ਸਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੁੱ ਧੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਰਝਾਨ ਵਜ਼ਧਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ
ਜ਼ਸੁੱ ਧੀ ਬੀਜਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਜੁੱ ਥੇ ਲਗਭਗ 6000/- ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਘੁੱ ਟ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹਤ ਵੁੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ
ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਬੁੱ ਚਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱ ਟ ਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱ ਦੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ 20-30% ਪਾਣੀ ਲੁੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ
ਜ਼ਕ ਜ਼ਸੁੱ ਧੀ ਬੀਜਾਈ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇ ਬਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਸੁੱ ਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਸੁੱ ਧੀ ਬੀਜਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁੱ ਲਾਂ ਪਰਤੀ ਸਚੇਤ ਹੋਣਾ ਬਹਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੁੱ ਕ ਤਾਂ ਜ਼ਸੁੱ ਧੀ ਬੀਜਾਈ ਦੀ
ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਬੀਜਾਈ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਦਰਜ਼ਮਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਿਮੀਨਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਹਲਕੀਆਂ ਿਮੀਨਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ
ਜ਼ਸੁੱ ਧੀ ਬੀਜਾਈ ਜ਼ਬਲਕਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾੜ ਬਹਤ ਘੁੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ 2 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ 1.0 ਜ਼ਲਟਰ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਸਟੌਪ 30 ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ
200 ਜ਼ਲਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜ਼ਛੜਕੋ। ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 20-25 ਜ਼ਦਨ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸਵਾਂਖ ਅਤੇ ਝੋਨੇ
ਦੇ ਮੋਥੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 100 ਜ਼ਮਲੀ/ ਏੇਕੜ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸਪਰੇ ਕਰੋ। ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਬੀਜ 8-10

ਜ਼ਕਲੋ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤੋ। ਕਤਾਰਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ 8 ਇੰ ਚ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੁੱ ਖੋ ਅਤੇ ਬੀਜਾਈ ਸੁੱ ਕੇ ਖੇਤ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉ ਜਾਂ
ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਵੁੱ ਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬੀਜੋ।
I/24099/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ 914250 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ
ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੇ 906537 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ
1521 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 12 ਮਈ : ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ
ਹਣ ਤੁੱ ਕ 914250 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਜ਼ਕ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 906537
ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ 1521 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੀ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਲੈਂ ਜ਼ਦਆਂ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ
ਖ਼ਰੀਦ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਤੇਿੀ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੁੱ ਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਆਈ ਕਣਕ ਦੀ
ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਜ਼ਦਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਾ ਦੀ
ਸਮੁੱ ਜ਼ਸਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਿ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਚੁੱ ਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ
ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਸ. ਮਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਣ ਤੁੱ ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 258745 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਲੋਂ
234631 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 205263 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਜ਼ਨਗਮ ਨੇ 139639 ਤੇ ਭਾਰਤੀ
ਖਰਾਕ ਜ਼ਨਗਮ ਨੇ 67059 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਲ ਅਤੇ ਜ਼ਨੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 1200 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲਾ ਫੂਡ
ਸਪਲਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 748629 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟੰ ਗ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ
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