ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-1
1/24613/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਖਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੇ ਕੰ ਮ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ-ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਿਾਇਿਾ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 14 ਮਈ
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਚੱਲ੍ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰ ਪਲ੍ੈ ਕਸ ਜ਼ਵਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰ ਧਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਅਜ਼ਹਮ
ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਖਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤੇ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਮੰ ਿੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਲ੍ੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰ ਿੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਿ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਤੋਂ
ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਸਜ਼ਹਤ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਿਾਇਿਾ ਜ਼ਲ੍ਆ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੇ ਕੰ ਮ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਕਸੇ
ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ
ਫ਼ਸਲ੍ ਦੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਿ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ਰ ਰਾਿ ਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ਵਖੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
736626 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਵੱਲ੍ੋਂ 736612 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵੱਲ੍ੋਂ 204727 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ
ਵੱਲ੍ੋਂ 49776 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਿ ਵੱਲ੍ੋਂ 196321 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲ੍ੋਂ 178919 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ
ਟਨ ਅਤੇ ਪੰ ਿਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵੱਲ੍ੋਂ 106869 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਾਸ) ਨਵਲ੍ ਰਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰ ਿੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਵਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲ੍ਾਈ
ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ਰੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-2
1/24617/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਸਜ਼ਲ੍ਆ ਨੂੰ ਹਲ੍ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਿਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲ੍ਗਾਇਆ
*ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਲ੍ਈ ਸ਼ੋਸਲ੍ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲ੍ੋ ੜ੍

*ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਨਹਾਂ ਕਾਰਣ ਆਵਾਿਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 14 ਮਈ:
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਤਾਲ੍ਾਬੰ ਦੀ ’ਚ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਥੇ ਲ੍ੋ ੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਛੋਟ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਮਸਜ਼ਲ੍ਆ ਨੂੰ ਹਲ੍ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰ ਪਲ੍ੈ ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ
ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਿਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਜ਼ਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ੍
ਸੁਜ਼ਣਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਵਭਾਗੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜ਼ਕ ਿਨਜ਼ਹੱਤ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲ੍ਕਦਮੀ ਨਾਲ੍ ਹਲ੍ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਹੀ ਆਉਣ
ਜ਼ਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰ ਦਰ ਬਾਹਰੋ ਆਉਣ ਿਾਂ ਿਾਣ ਲ੍ਈ ਹਰੇਕ ਸਬ ਿਵੀਿਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮ
ਕਾਿ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਦਨ ਹੈਲ੍ਪ ਿੈਸਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਐਸ.ਿੀ.ਐਮਿ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅੰ ਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨੂੰ ਅਮਲ੍ ’ਚ
ਜ਼ਲ੍ਆਂਦਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਿਾਰੀ ਐਿਵਾਈਿਰੀ
ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਲ੍ਈ ਸ਼ੋਸਲ੍ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ
ਲ੍ੋ ੜ੍ ਹੈ, ਜ਼ਿਸਦੇ ਲ੍ਈ ਸਾਨੰੂੂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰੇਜ਼ਰਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ੇ ਦੁਆਲ੍ੇ ਨੂੰ ਿਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਨਹਾਂ ਕਾਰਣ ਆਵਾਿਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕਰਨੀ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਸਾਮਾਜ਼ਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਿੋਰ
ਜ਼ਦੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿਾਣ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲ੍ੈ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਿ) ਿਾ ਆਰ.ਪੀ. ਜ਼ਸੰ ਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਾਸ) ਨਵਲ੍ ਰਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਭਲ੍ਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ਼ਰੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਕਾਰਿ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਨੀਸ ਕੁਮਾਰ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ੍ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰੀਤੂਬਾਲ੍ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰਾਂ:
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਆਮ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ।

