
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ

             ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਉਦਯਲਗ ਚਲਲਉਣ ਦਲ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਲ ਸਸਲਫ ਜ਼ਡਸਕਲਲਰਲਸ਼ਨ - ਜ਼ਡਪਟਟ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

          ਸਸਲਫ ਜ਼ਡਸਕਲਲਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਕਟਰਟ ਜ਼ਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰਦਲ ਵਰਕਰਲਲ ਦਲ ਵਲਰਵਲ ,    ਵਲਹਨਲਲ ਦਟ ਜ਼ਗਣਤਟ , ਸਟਲਫ
              ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਲ ਲਈ ਪਪਯਲਗ ਕਟਤਲ ਜਲਣ ਵਲਲਲ ਵਲਹਨਲਲ ਦਟ ਸਸਜ਼ਖਆ ਸਮਲਤ ਉਦਯਲਗ ਸਬਸਧਟ ਪਰਰਟ ਜਲਣਕਲਰਟ

  ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਲ।

              ਸਸਲਫ ਜ਼ਡਸਕਲਲਰਲਸ਼ਨ ਸਬਸਧਟ ਪਪਲਫਲਰਮਲ ਅਤਲ ਹਲਰ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਦਟ ਵਸਬਸਲਇਟ ਤਲ ਵਟ ਦਲਖਟ ਜਲ
 ਸਕਦਟ ਹਸ

 ਰਰਪਨਗਰ 13   ਮਈ -           ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਰਰਰਲ,  ਫਲਕਲ
     ਪਮਆਇਸਟ ਅਤਲ ਇਸਡਸਟਰਟ ਏਰਟਆ ਜ਼ਵਵਚ          ਉਦਯਲਗ ਨਰ ਸ ਚਲਲਉਣ ਦਲ ਲਈ ਪਪਵਲਨਗਟ ਜ਼ਦਵਤਟ ਗਈ ਹਸ।
           ਉਦਯਲਗ ਚਲਲਉਣ ਦਲ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਅਸਡਰਟਲਜ਼ਕਸਗ ਦਲਣਟ ਹਲਵਲਗਟ ਜ਼ਲ ਈ.  ਮਲਲ ਆਈ.ਡਟ.

gmdic.rupnagar@gmail.com     ਤਲ ਭਲਜਟ ਜਲ ਸਕਦਟ ਹਸ    । ਸਸਲਫ ਜ਼ਡਸਕਲਲਰਲਸ਼ਨ (ਅਸਡਰਟਲਜ਼ਕਸਗ)  ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਲਲ
        ਜ਼ਕਸਲ ਨਰ ਸ ਵਟ ਉਦਯਲਗ ਚਲਲਉਣ ਦਟ ਇਜ਼ਲਜਤ ਨਹਹ ਹਲਵਲਗਟ        । ਉਨਲਲਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਰਬਨ ਏਰਟਏ ਜ਼ਵਵਚ
                 ਜ਼ਕਸਲ ਵਟ ਪਪਕਲਰ ਦਲ ਉਦਯਲਗ ਨਰ ਸ ਚਲਲਉਣ ਦਟ ਪਪਵਲਨਗਟ ਨਹਹ ਜ਼ਦਵਤਟ ਹਸ ਅਤਲ ਨਲ ਹਟ ਅਰਬਨ ਏਰਟਏ ਜ਼ਵਵਚ
             ਜ਼ਕਸਲ ਤਰਲਲਲ ਦਟ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਗਤਟਜ਼ਵਧਟ ਚਲਲਈ ਜਲ ਸਕਦਟ ਹਸ। ਉਨਲਲਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਸਡਰਟਲਜ਼ਕਸਗ ਜ਼ਵਵਚ

       ਫਸਕਟਰਟ ਜ਼ਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰਦਲ ਵਰਕਰਲਲ ਦਲ ਵਲਰਵਲ ,    ਵਲਹਨਲਲ ਦਟ ਜ਼ਗਣਤਟ ,     ਸਟਲਫ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਲ ਲਈ ਪਪਯਲਗ
            ਕਟਤਲ ਜਲਣ ਵਲਲਲ ਵਲਹਨਲਲ ਦਟ ਸਸਜ਼ਖਆ ਸਮਲਤ ਉਦਯਲਗ ਸਬਸਧਟ ਪਰਰਟ ਜਲਣਕਲਰਟ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ

ਜਲਵਲਗਟ            ।ਉਨਲਲਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਨਲਲਲ ਉਦਯਲਗਲਲ ਦਲ ਜ਼ਵਵਚ ਸਟਲਫ ਅਤਲ ਲਲਬਰ 02    ਜ਼ਕਲਲਮਟਟਰ ਦਰਰ ਦਲ ਏਰਟਏ
          ਤਤ ਆਉਦਟ ਹਸ ਉਨਲਲਲ ਦਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਲਸ ਜ਼ਰਰਰਟ ਹਸ ,          ਪਲਸ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਲਲ ਜ਼ਕਸਲ ਨਰ ਸ ਵਟ ਮਰਵਮਮਟ ਕਰਨ ਦਟ

  ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ ਨਹਹ ਹਲਵਲਗਟ            । ਪਲਸ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰਨ ਦਲ ਲਈ ਮਲਬਲਇਲ ਕਲਵਲ ਐਪ ਤਲ ਆਨਲਲਇਨ ਆਪਲਲਈ
          ਕਟਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਸ । ਪਲਸ ਜਲਰਟ ਕਰਨ ਦਟ ਪਪਵਲਨਗਟ ਡਟ.ਐਫ.ਐਸ.ਸਟ.   ਵਵਲਤ ਜ਼ਦਵਤਟ ਜਲਵਲਗਟ  ।   ਉਨਲਲਲ ਨਲ

            ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਧਲਰਟ ਜਲਣਕਲਰਟ ਦਲ ਲਈ ਹਮਣ ਸ਼ਪਟ ਗਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਸਭਵਰਵਲਲ ਫਸਕਸ਼ਨ ਮਸਨਲਜਰ
ਜਟ.ਐਮ.ਡਟ.ਆਈ.ਸਟ.  ਐਸ.ਏ.ਐਸ.      ਨਗਰ ਦਲ ਮਲਬਲਇਲ ਨਸ 98883-52892     ਤਲ ਸਸਪਰਕ ਕਟਤਲ ਜਲ

 ਸਕਦਲ ਹਸ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ।

 ਸਵਵਰਵ 09.0     ਵਜਵ ਤਤ ਬਲਅਦ ਦਦਪਜਹਰ 03.00       ਵਜਵ ਤਤਕ ਖਲਲਲ ਲਆਆ ਜਲ ਸਕਦਲਆਆ ਹਨ ਜਬਜਲਲ,ਕਲੜਵਮਲਰ
ਦਵਲਈਆਆ, ਖਲਦਲਆ,    ਅਤਵ ਬਲਜਲਆ ਦਲਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ

ਰਰਪਨਗਰ, 13 ਮਈ-            ਜਡਪਟਲ ਕਜਮਸਨਰ ਸਲਨਲਲਲ ਜਗਰਲ ਨਵ ਦਜਸਆ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਤ ਰਲਜ ਜਵਚ
17       ਮਈ ਤਤਕ ਕਰਜਫਯਰ ਲਲਗਰ ਕਲਤਲ ਹਲਇਆ ਹਹ          । ਇਸਨਲਆ ਹਦਕਮਲਆ ਦਲ ਪਲਲਣਲ ਜਵਚ ਜਜਜਲਲਵ ਜਵਚ ਕਰਜਫਯਰ ਦਵ

             ਹਦਕਮ ਜਲਰਲ ਹਨ।ਇਸ ਦਵ ਮਤਦਵਨਜਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜਵਚ ਪਪਦਲਆਆ ਸਮਰਹ ਜਬਜਲਲ ਦਲਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਅਤਵ
 ਕਲੜਵਮਲਰ ਦਵਲਈਆਆ,  ਖਲਦਲਆ,       ਬਲਜਲਆ ਦਲਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਰਲਜ ਸਵਵਰਵ 09.0     ਵਜਵ ਤਤ ਬਲਅਦ ਦਦਪਜਹਰ 3.00

    ਵਜਵ ਤਤਕ ਹਫਤਵ ਜਵਚ 6 ਜਦਨ(          ਸਲਮਵਲਰ ਤਤ ਸਨਲਵਲਰ ਤਤਕ ਖਲਲਲਣ ਦਲ ਪਲਵਲਨਗਲ ਜਦਤਲ ਜਲਆਦਲ ਹਹ  । ਉਨਲ
             ਦਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਦਲਰਲਨ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਲਤ ਜਲਰਲ ਕਲਤਲਆਆ ਗਈਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜਜਵਵ ਜਕ ਸਮਲਜਜਕ

ਦਰਰਲ,  ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ,           ਸਹਨਲਟਲਈਜ਼ਰ ਦਲ ਵਰਤਤ ਕਰਨਲ ਆਜਦ ਦਲ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਨਦ ਸ ਯਕਲਨਲ ਬਣਲਇਆ
ਜਲਵਵ              । ਜਨਯਮਲਆ ਦਲ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਲਵ ਦਵ ਜਖਲਲਫ ਜਨਯਮਲਆ ਤਜਹਤ ਕਲਨਰ ਸਨਲ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜਵਚ

 ਜਲਆਆਦਲ ਜਲਵਵਗਲ।
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ

     ਲਲਇਨਜ ਕਲਲਬ ਇਸਟਰਨਨਸ਼ਨਲ ਰਲਪੜ ਵਲਲਲ 50 ਪਪ.ਪਪ.ਈ.     ਜ਼ਕਲਟਜ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਸਪਪਆਆ

 ਰਰਪਨਗਰ 13   ਮਈ -          ਲਲਇਨਜ ਕਲਲਬ ਇਸਟਰਨਨਸ਼ਨਲ ਰਲਪੜ ਵਲਲਲ ਜ਼ਡਪਟਪ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਪਮਤਪ ਸਲਨਲਲਪ
  ਜ਼ਗਰਪ ਨਰ ਸ 50 ਪਪ.ਪਪ.ਈ.        ਜ਼ਕਲਟਸ ਭਭਟ ਕਪਤਪ ਗਈਆਆ ਜ਼ਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਜ਼ਵਲਚ ਫਰਸਟਲਲਇਨ ਤਤ ਕਸਮ ਕਰ

          ਰਹਤ ਡਲਕਟਰਲਆ ਅਤਤ ਹਲਰ ਸਟਲਫ ਦਤ ਬਚਲਅ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਸਮ ਆਉਣਗਪਆਆ      । ਇਸ ਮਸਕਤ ਤਤਤ ਲਲਇਨਜ ਕਲਲਬ
      ਇਸਟਰਨਨਸ਼ਨਲ ਰਲਪੜ ਦਤ ਪਪਧਲਨ ਸ਼ਪਪ ਸਸਜ਼ਰਸਦਰ ਵਰਮਲ,    ਪਪਲਜਨਕਟ ਚਤਅਰਮਨਨ ਜ਼ਵਨਲਦ ਬਲਸਲ,   ਆਰ ਕਤ ਅਰਲੜਲ

ਐਡਵਲਕਤਟ,    ਸਤਵਸਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਬਰਲੜ,   ਰਲਜਤਸ਼ ਵਲਸਰਦਤਵਲ,      ਸ਼ਤਪਸ਼ ਜਗਲਤਲ ਸਕਨਟਰਪ ਹਲਜਰ ਸਨ   । ਇਸ ਤਲ
             ਇਲਲਵਲ ਲਲਇਨਜ ਕਲਲਬ ਇਸਟਰਨਨਸ਼ਨਲ ਰਲਪੜ ਵਲਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਭਰਲਸਲ ਜ਼ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਹਰ ਸਮਭ
     ਮਨਸ ਲਖਤਲ ਦਪ ਸਤਵਲ ਲਈ ਹਲਜ਼ਰ ਹਨ। 
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ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ। 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵ� ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੈਨ" ਟਾਈਜ਼-ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ 

 
ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ , 13 ਮਈ  (  ) 

 
ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਕਾਸ ਉਪਲ ਨ"  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅੱਜ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਸ਼ਿਹਰ 

ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵ� ਤੇ ਸੈਨ" ਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ � ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਿਵਡ 19 ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਤ. ਬਚਣ ਲਈ ਛੋਟੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦਾ ਖਾਸ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਧੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੰਘਣ ਜ� ਿਛੱਕਣ ਸਮ4 ਆਪਣਾ ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਜਾਵੇ ਿਕ6ਿਕ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਇੱਕ 

ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਤ. ਤੰਦਰੁਸਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਥੱੁਕ ਦੇ ਕਣ� ਰਾਹ8 ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਤ. ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਿਮਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਤਸਵੀਰ:- ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ� ਨੰੂ ਸੈਨ" ਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ 

 
ਨੰਗਲ ਿਵੱਚ 8855 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ - ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ 

 
ਨੰਗਲ, 13 ਮਈ ( ) 

ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਸ਼�ੀ ਸੁਿਰੰਦਰਪਾਲ ਨ"  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ=  ਕੀਤੇ ਯੋਗ ਪ�ਬੰਧ� 

ਸਦਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲ=  ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 

ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਦਕੱਤ ਨਹ8 ਆਣ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 

ਕਣਕ ਦੀ ਿਲਫਿਟੰਗ ਅਤੇ ਭਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਸ਼�ੀ ਸੁਿਰੰਦਰਪਾਲ ਨ"  ਦਿਸਆ ਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ 8855 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿਵਚ= 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲ=  8855 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ � ਿਕਹਾ ਿਕ ਨੰਗਲ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕ4ਦਰ� 'ਤੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ� ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਨੰਗਲ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ 

ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨ"  4568 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਸੂਰੇਵਾਲ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਪਨਗਰੇਨ ਨ"  2624 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨ"  

855 ਮੀਟਰਕ ਟਨ , ਅਜੋਲੀ ਮੰਡੀ ਿਵਚ ਪਨਗਰੇਨ ਨ"  808 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ � ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟBਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ 

ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ 36163 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ- ਸੁਿਰੰਦਰ ਪਾਲ 

ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ 

  

ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ, 13 ਮਈ  ( ) 

         ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਸ਼�ੀ ਸੁਿਰੰਦਰਪਾਲઠ ਨ"  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ=  ਕੀਤੇ 

ਯੋਗ ਪ�ਬੰਧ� ਸਦਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲ=  ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਦਕੱਤ ਨਹ8 ਆਣ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾ ਰਹੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਿਲਫਿਟੰਗ ਅਤੇ ਭਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

        ਸ਼�ੀ ਸੁਿਰੰਦਰਪਾਲ ਨ"  ਦਿਸਆ ਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵਚ 36163 ਮੀਟਰਕ 

ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿਵਚ= ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲ=  36163 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਚੁਕੀ ਹ।ੈ ਉਨ � ਿਕਹਾ ਿਕ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕ4ਦਰ� 'ਤੇ ਹੀ ਕਣਕઠ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ 

ਹੈ। ਉਨ� ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨ"  3451 ਮੀਟਰਕ 

ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨ"  2710 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਅਗੰਮਪੁਰ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਪਨਗ�ੇਨ ਨ"  3490 ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ 

ਨ"  1867 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਤਖਤਗੜ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨ"  7741 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ 

ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨ"  2792 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਅਿਬਆਣਾ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਪਨਗਰੇਨ ਨ"  4051 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਸੱੁਖੇਮਾਜਰਾ 

ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਪਨਗਰੇਨ ਨ"  2458 ਮੀਟਰਕ ਟਨઠ ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ 2241 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਡੰੂਮੇਵਾਲ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ 

ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ 2416 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨ"  2946 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹ।ੈ ਉਨ � ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟBਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

  
 


