
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰਡਾ 
ਬਜ਼ ੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ 9.67 ਲੱਖ ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਖਰੀਦ 

878754 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਹੋਈ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟੰਗ 

1687 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ 
ਬਜ਼ ੰਡਾ, 17 ਮਈ : ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਬਜ਼ ੰਡਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 
’ਚ 9,67,275 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀਜ਼ਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ 
ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹ ਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਕ ੱ ਲ 9,69,274 
ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪ ੱ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  
ਹ ਣ ਤੱਕ 1687 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਇਹ ਿੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ 
ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਫ ਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ 
ਸਰੀ ਮਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰੰੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ 279212 
ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਿੱਲੋਂ 
251820 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਿੱਲੋਂ 218743 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, 
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਜ਼ਨਗਮ ਿੱਲੋਂ 147007 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਭਾਰਤੀ 



ਖ ਰਾਕ ਜ਼ਨਗਮ ਿੱਲੋਂ 68848 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਜ਼ਨਿੱਜੀ ਿਪਾਰੀਆਂ 
ਿੱਲੋਂ 1645 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਜ਼ਬਨਾਂ 878754 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟੰਗ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ 

I/25335/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ ੰਡਾ 
ਕੋਜ਼ਿਡ 19 

11 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ , ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹ ਗਏ 
ਕੇਿਲ 4 

ਬਜ਼ ੰਡਾ, 17 ਮਈ 

ਬਜ਼ ੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਿਚ ਹ ਣ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਕੇਿਲ 
ਚਾਰ ਲੋਕ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ 
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ 
11 ਹੋਰ ਲੋਕ  ੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਿਚ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮ ਜ਼ਨਆਂ 
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਪਰੋਟਾਂ ਪਾਜ਼ਜਟਿ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਹ ਣ ਤੱਕ 39 
ਲੋਕ  ੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤ ਚ ੱ ਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਇੰਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ 2 ਹਫਤੇ 



ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਚ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਜ਼ਿਚ ਰਜ਼ਹਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 
ਇੰਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਿਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ 
ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰ ਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਦਾ ਕੀਤਾ 
ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹ ਣ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹ ਣ 
ਜ਼ਜੰਮੇਿਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬਜਾਰਾਂ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਿਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਜ਼ਨਯਮ ਦਾ 
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 
ਮਾਸਕ ਜਰ ਰ ਪਜ਼ਹਜ਼ਣਆ ਜਾਿੇ। 
I/25364/2020 


