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I/27802/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ਸੰ ਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ
ਜ਼ਜਰ ਦੀਆਂ ਭੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਆਈ 6 ਰੱਖ ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ
31 ਭਈ ਤੱ ਕ ਹਿਗੀ ਭੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਯਕਾਯੀ ਖਯੀਦ
92 ਪੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿੀ 48 ਘੰ ਜ਼ਟਆਂ ਜ਼ਿਚ ੂਯੀ ਕੀਤੀ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ, 26 ਭਈ (

)-ਕਜ਼ਿਡ 19 ਸੰ ਕਟ ਦ ਚੱ ਰਦ ਭੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਇਸ ਿਾਯ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਿਨ ਬਾਿੇਂ ਥੜਾ

ਰੰਭ ਚੱ ਜ਼ਰਆ ਹ , ਯ ੰ ਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ , ਭਿਦੂਯਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤ ਸਯਕਾਯੀ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਰਈ ਕੀਤ
ਗ ਿਫੰਧਾਂ ਕਾਯਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਫੜੀ ਸੁਯੱਜ਼ਖਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ , ਜ ਜ਼ਕ ਰਗਬਗ ੂਯੀ ਹ ਚੁੱ ਕੀ ਹ। ਜ਼ਸਹਤ
ਜ਼ਿਬਾਗ ਿੱ ਰੋਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਦ ਹ ਜ਼ਜਰ ਦੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਭੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਦੀ
ਆਭਦ 6 ਰੱਖ ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਨੂੰ ਾਯ ਕਯ ਚੁੱ ਕੀ ਹ। ਇਸ ਫਾਫਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰ ਦ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ.
ਜ਼ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢਰੋਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਿੀਯਾਂ ਨੂੰ ਅੀਰ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਸਯਕਾਯੀ ਖਯੀਦ 31 ਭਈ ਤੱ ਕ ਹਣੀ ਹ ,
ਸ ਜ਼ਜਹੜ ਜ਼ਕਸਾਨ ਅਜ ਤੱ ਕ ਆਣੀ ਪਸਰ ਭੰ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਆ ਸਕ

, ਉਹ ਇਸ ਤਾਯੀਕ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ-ਜ਼ਹਰਾਂ

ਆਣੀ ਨੇੜਰੀ ਭੰ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਰਆਉਣ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਾਯੀਕ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸਯਕਾਯੀ ਖਯੀਦ ਫੰ ਦ ਕਯ ਜ਼ਦੱ ਤੀ
ਜਾਿਗੀ।
ਇਸ ਦਯਾਨ ਜ਼ਜਰਾ ਖੁਯਾਕ ਤ ਸਰਾਈ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਸ. ਰਖਜ਼ਿੰ ਦਯ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜ਼ਿਰ
ਦੀਆਂ ਭੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਆਈ ਕਯੀਫ

6 ਰੱਖ ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹ

, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਯ ਸਯਕਾਯੀ ਜੰ ਸੀਆਂ ਿੱ ਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫੀਤੀ ਸ਼ਾਭ ਤੱ ਕ ਭੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ

6 ਰੱਖ

11 ਸ ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਹਈ ਸੀ , ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 5 ਰੱਖ 96 ਹਿਾਯ ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕਯ
ਰਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਜ਼ਿਚੋਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਨਗਿਨ ਿੱ ਰੋਂ ਹੀ ਇਕ ਰੱਖ

60 ਹਿਾਯ ਭੀਜ਼ਟਿਕ

ਟਨ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਦਜ਼ਕ ਭਾਯਕਪੈੱਡ ਿੱ ਰੋਂ 129191 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ, ਨਸ ਿੱ ਰੋਂ 120083 ਭੀਜ਼ਟਿਕ
ਟਨ, ੰ ਜਾਫ ਸਟਟ ਿਅਯਹਾਊਜ਼ਸੰ ਗ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਿਰੋਂ

99898 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਅਤ ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਜੰ ਸੀ

ਪ.ਸੀ.ਆਈ. ਿੱ ਰੋਂ 86935 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਯੀਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਿਾਯੀਆਂ ਿੱ ਰੋਂ 4591
ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਯੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹ।
ਜ਼ਜਰਾ ਖੁਯਾਕ ਤ ਸਰਾਈ ਕੰ ਟਯਰਯ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਜ਼ਿਚੋਂ 91 ਪੀਸਦੀ
ਕਣਕ ਭੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਗੁਦਾਭਾਂ ਤੱ ਕ ਹੁੰ ਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹ ਅਤ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ

92 ਪੀਸਦੀ ਦ ਕਯੀਫ ਪਸਰ ਦੀ

ਅਦਾਇਗੀ, ਜ ਜ਼ਕ ਕਯੀਫ 896 ਕਯੜ ਯੁ ਫਣਦੀ ਹ , ਿੀ ਨਾਰ -ਨਾਰ 48 ਘੰ ਜ਼ਟਆਂ ਦ ਅੰ ਦਯ-ਅੰ ਦਯ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ
ਹ।
========

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1463/2020-DPRO Amritsar
I/27828/2020
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰ ਕ ਸੰ ਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ
ਿਿਾਸੀ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਨੂੰ ਰ ਕ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ ਤੋਂ ਜੰ ਜਗੀਯ ਚੰ ਾ ਰਈ ਯਿਾਨਾ
ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ, 26 ਭਈ (

)-ਭੁੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰ ਦਯ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੱ ਰੋਂ ਿਿਾਸੀ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦ ਸੂਜ਼ਫਆਂ

'ਚ ਬਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਹਰ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱ ਜ ਸ਼ਾਭ ਅੰ ਜ਼ਭਿਤਸਯ ਤੋਂ

29ਿੀਂ ਯਰ ਗੱ ਡੀ ਜੰ ਜਗੀਯ ਚੰ ਾ (ਛੱ ਤੀਸਗੜ ) ਰਈ

ਯਾਿਾਨਾ ਹ ਗਈ। ਇਸ ਯਰ ਗੱ ਡੀ 1600 ਮਾਤਯੀ ਆਣ ਘਯਾਂ ਨੂੰ ਗ। ਇਥੋਂ ਚੜ ਸਾਯ ਿਿਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਯੀ
ਭੁਆਇਨਾ ਕਯਿਾ ਕ ਅਤ ਯਟੀ-ਾਣੀ ਦ ਕ ਨਾਰ ਦ ਕ ਯਰ ਗੱ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਚੜਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਡਾਕਟਯੀ ਜ਼ਨਯੀਖਣ

,

ਜ਼ਟਕਟਾਂ ਦੀ ਿੰ ਡ , ਖਾਣਾ ਭੁਹੱਇਆ ਕਯਿਾਉਣ ਅਤ ਯਰ ਗੱ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਚੜਾਉਣ ਤੱ ਕ ਜ਼ਕਧਯ ਿੀ ਭਿਦੂਯਾਂ ਦੀ ਬੀੜ
ਜ਼ਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਕਸ ਿਿਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਈ ਕਈ ਸਾ ਖਯਚ ਕਯਨਾ ਜ਼ਆ।
ਯਰਿ ਮਾਤਯਾ ਰਈ ਜ਼ਨਮੁੱ ਕਤ ਕੀਤ ਗ ਨੋਡਰ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਸਿੀ ਯਜਤ ਉਫਯਾ ਿੱ ਰੋਂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਥਾਿਾਂ ਉਤ
ਿਿਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਯੀ ਭੁਆਇਨਾ ਕਯਿਾਉਣ ਦਾ ਿਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ , ਜ਼ਜਥੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱ ਸਾਂ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਫਠਾ ਕ ਸਟਸ਼ਨ
ਉਤ ਛੱ ਜ਼ਡਆ ਜ਼ਗਆ।
ਯਰ ਗੱ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਉਰੀਕ ਿਗ
 ਯਾਭ ਅਨੁਸਾਯ ਿਿਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਫਣਾ ਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਯਾਂ ਤੋਂ
ਜ਼ਰਆ ਕ ਡਾਕਟਯੀ ਭੁਆਇਨਾ ਕਯਿਾ ਕ ਯਰ ਗੱ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਚੜਾਉਣ ਰਈ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਰਗਾਈ
ਗਈ ਸੀ , ਜ਼ਜਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਯਾ ਿਗਯਾਭ ਫੜ ਿਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਨੇਯ ਚਜ਼ੜਆ। ਇਸ ਭਕ ਤਜ਼ਹਸੀਰਦਾਯ
ਫੀਯਜ਼ਕਯਨ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਨਾਇਫ ਤਜ਼ਹਸੀਰਦਾਯ ਸਿੀ ਯਤਨਜੀਤ ਿੀ ਹਾਜਯ ਸਨ।

ਕਸ਼ਨ : ਿਿਾਸੀ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਦਾ ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਨਯੀਖਣ ਕਯਦ ਹ।
=======

