1/28067/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਕੋਜ਼ਿਡ 19

ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਪਲਾਈ
*ਬਬਊਰੋ ਵੱ ਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕਾਊਂਸਬਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ - ਬਜ਼ਲਹਾ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਬਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ
*ਬਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਲਈ 89060-22220 ਨਿੰਬਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਸਿੰ ਪਰਕ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 27 ਮਈ:
ਰੋਿਗਾਰ ਉਤਪੱ ਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਸਖਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਰੋਿਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਹਰ
ਸੰ ਭਿ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਿਗਾਰ ਨੌਜਿਾਨ ਹੁਣ ਰੋਿਗਾਰ/ਸਿੈ ਰੋਿਗਾਰ ਲ੍ਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ
ਫਾਈਦਾ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਿਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਨੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀ ਜ਼ਿ੍ਰਸ਼ਨ ਲ੍ਾਲ੍ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਿਗਾਰ
ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਬਊਰੋ ਿੱ ਲ੍ੋ ਈ-ਸਿੈ ਰੋਿਗਾਰ ਲ੍ੋ ਨ ਸੁਜ਼ਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਪਰਾਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੈਰੋਿਗਾਰ ਲ੍ੋ ਨ ਲ੍ਈ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਬਜ਼ਲ੍ਕ ਡੀਜ਼ਲ੍ੰਗ
ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲ੍ੋ ੜਿੰ ਦ ਪਰਾਰਥੀ ਰੋਿਗਾਰ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧੰ ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲ੍ਾਹਾ ਲ੍ੈ ਣ ਤੋ ਿਾਂਝੇ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ ਇਸ ਲ੍ਈ ਇਸ
ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਈ-ਸਿੈ ਰੋਿਗਾਰ ਲ੍ੋ ਨ ਸੁਜ਼ਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਊਰੋ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੇ-ਰੋਿਗਾਰ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਹੁਣ
ਸਿੈ-ਰੋਿਗਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਲ੍ੋ ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋ ਹੀ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਜ਼ਿਧਾ ਿੀ ਦੇ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਜਸਦਾ ਜ਼ਕ ਬੇਰੋਿਗਾਰ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਲ੍ਾਹਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੁਜ਼ਿਧਾ ਲ੍ਈ ਪਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ,
ਪਰਾਰਥੀ ਘਰ ਬੈੈੈਠੇ ਇੰ ਟ੍ਰਨਿੱਟ੍ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ੍ ਈ-ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਭਜ਼ਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਰਾਰਥੀ https://docs.google.com/forms/d/1afE5j401mE9brKuKUWEI_DgpQA9_xDcN7D821EBjfo/edit ਜ਼ਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਜਸ ਕੰ ਮ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਨ ਲ੍ੈ ਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਕੇ ਲ੍ੋ ਨ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਿੀ ਜ਼ਸੱ ਧੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰ ਕੋਲ੍ ਚਲ੍ੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋ
ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰਿੀਆ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਜ਼ਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲ੍ੇ ਰੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲ੍ਈ ਭੇਿ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲ੍ਾਿਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਿੀ ਜ਼ਬਊਰੋ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਆਨ-ਲ੍ਾਇਨ ਕਾਊਸਜ਼ਲ੍ੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲ੍ਤ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸਦਾ ਲ੍ਾਹਾ
ਸੈਕੜੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਈ-ਸਿੈ ਰੋਿਗਾਰ ਲ੍ੋ ਨ ਿੀ ਪਰਾਰਥੀਆ ਲ੍ਈ ਬਹੁਤ ਮੱ ਦਦਗਾਰ ਸਾਜ਼ਬਤ ਹੋ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ 89060-22220 ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ੍
ਆਈ.ਡੀ.helplinedbeefazilka@gmail.com

ਨਾਲ੍ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1/28127/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਬਵਭਾਗ ਨੇ ਬਸਰਫ ਇੱਕ ਬਦਨ ਬਵੱ ਚ 10000 ਤੋਂ
ਵਧੇਰੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿੰ ਡ ਬਡਪਟ੍ੀ ਕਬਮਸ਼ਨਰ
*ਬਜਲਹੇ ਬਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 85000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ
*ਪਰਧਾਨ ਮਿੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਬਲਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਬਹਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੰ ਡਣ ਦੀ ਮੁਬਹਿੰ ਮ ਜਾਰੀ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 27 ਮਈ
ਜ਼ਸਰਫ ਇੱ ਕ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਿੱ ਚ 10 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਤੱ ਕ ਜ਼ਤੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਲ੍ਈ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ੍ਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾ ਕੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿੱ ਚ ਪਰਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲ੍ਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਭਾਗ ਨੇ 85000 ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਕਿਰ ਕਰ ਜ਼ਲ੍ਆ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟ੍ਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜ਼ਸਿਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਭਾਰਤ
ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੁ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ੍ ਕਾਰਡ ਹੋਲ੍ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲ੍ੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਲ੍ਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ੍ਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਣ ਦੀ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਰ ਇੱ ਕ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਤੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਲ੍ਈ 15 ਜ਼ਕੱ ਲ੍ੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱ ਕ ਪਰਿਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਤੰ ਨ
ਮਹੀਨੇ ਲ੍ਈ 3 ਜ਼ਕੱ ਲ੍ੋ ਦਾਲ੍ ਉਪਲ੍ੱਬਧ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਰਾਜਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟ੍ਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਜ਼ਿੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਿਲ੍ੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰ ਕਟ੍ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤੰ ਦ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰੂਰੀ
ਿਸਤਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਣ ਲ੍ਈ ਿਚਨਬੱ ਧ ਹੈ, ਜ਼ਜਸਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਮੁਫਤ ਜ਼ਿੱ ਚ ਜ਼ਤੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਲ੍ਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ੍ਾਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਣ ਦੀ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਸੰ ਕਟ੍ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਿੀ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਿਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲ੍ਈ ਿੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਉੱਤੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤਕ
ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ੍ਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।

1/28165/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ

ਬਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ 1503 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ- ਬਡਪਟ੍ੀ
ਕਬਮਸ਼ਨਰ
*ਬਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ-ਪਬਹਲਾਂ ਕਣਕ ਮਿੰ ਡੀਆਂ ਬਵੱ ਚ ਬਲਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਫ਼ਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ, 27 ਮਈ :
ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਿੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ 1503 ਕਰੋੜ 81 ਲ੍ੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰ ਜ਼ਟ੍ਆਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਡਪਟ੍ੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਮੰ ਤਰਾਲ੍ਾ ਨਿੀਂ ਜ਼ਦੱ ਲ੍ੀ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਰਬੀ ਸੀਿਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਚ
ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਮਤੀ 15 ਅਪਰੈਲ੍ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਤੱ ਕ ਦਾ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਦੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ 31 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ-ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜ਼ਿਕਰੀ ਲ੍ਈ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਜ਼ਲ੍ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਿੀ
ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਮੰ ਡੀ ਜ਼ਿਚ ਿੇਚਣ ਤੋਂ ਿਾਝਾਂ ਨਾ ਰਜ਼ਹ ਜਾਿੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ੍ਰ ਰਾਜ ਜ਼ਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ 819899 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ
ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਿੱ ਲ੍ੋਂ 224747 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟ੍ਨ,
ਮਾਰਕਫੈਿੱਡ ਿੱ ਲ੍ੋਂ 225178 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟ੍ਨ, ਪਨਸਪ ਿੱ ਲ੍ੋਂ 195403 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟ੍ਨ, ਪੰ ਜਾਬ ਿੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿੱ ਲ੍ੋਂ 118959 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ
ਟ੍ਨ ਅਤੇ ਐਿੱਫ਼. ਸੀ. ਆਈ. ਿੱ ਲ੍ੋਂ 55612 ਮੀਜ਼ਿ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

