ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹ
ੇ੍ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ `ਚ ਬੀਤ ਜ਼ਦਨ ਤੱ ਕ 61405 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ
ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ
ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰ ਖਰੀਦ ਪਿਜ਼ਕਜ਼ਰਆ `ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 17 ਅਪਿੈਲ੍
ਜ਼ਡਪਰੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ੍ਹ
ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ `ਚ ਬੀਤ ਜ਼ਦਨ ਤੱ ਕ 61405 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ
ਨੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਪਿਜ਼ਕਜ਼ਰਆ `ਚ
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਜ਼ਕਸ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵ।ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ
ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਆਦਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ
ਆਮਦ ਮਗਰੋਂ ਨਾਲ੍ੋ -ਨਾਲ੍ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ਅਤ ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਰੰ ਗ
ਵੀ ਜਲ੍ਦ ਤੋਂ ਜਲ੍ਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵ।
ਜ਼ਡਪਰੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤ ਜ਼ਦਨ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 19618 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਲ੍ੇ੍ਹ ਅੰ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 61405 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਖ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਲ੍ਈ ਪੁਖਤਾ ਪਿਬੰਧ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜ਼ਲ੍ਫਜ਼ਰੰ ਗ ਤ
ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਰਰੋਲ੍ਰ ਸਿੀ ਗੁਰਪਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਕੰ ਗ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ 88900 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ
ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ 61405 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪਨਗਿਨ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਹੁਣ ਤੱ ਕ
12740 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 20017 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ, ਪਨਸਪ ਵੱ ਲ੍ੋਂ 18260, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਰ ਵਅਰ ਹਾਉਸ ਵੱ ਲ੍ੋਂ
7503 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ ਅਤ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱ ਲ੍ੋਂ 2885 ਮੀਜ਼ਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਦ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਅਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਖਾਈ ਦਾਖਲ੍ਾ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 17 ਅਪਿੈਲ੍
ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼ਿੀ ਜ਼ਵਜੈ ਇੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਗਲ੍ਾ ਦੀ ਰਜ਼ਹਨੁਮਾਈ ਅਤ ਸਕੱ ਤਰ ਸਕਲ੍ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ ਸ਼ਿੀ ਜ਼ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ
ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਜ਼ਲ੍ਆਂ ਨੰ ਬੜਾਵਾ ਦਣ ਲ੍ਈ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ
ਈਚ ਵੰ ਨ ਬਜ਼ਰੰ ਗ ਵੰ ਨ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਦ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਕਲ੍ਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਾਗਰਕਤਾ ਦਾਖਲ੍ਾ
ਅਜ਼ਭਆਨ ਚਲ੍ਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੜੀ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਐਲ੍ੀਮੈਂਰਰੀ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਡਾ. ਸੁਖਵੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੱ ਲ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਅਵਾਰਡੀ ਦੀ ਪਿਰਨਾ
ਨਾਲ੍ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਦ ਸਮਹ ਬੀਪੀਓਜ ਵੱ ਲ੍ੋ ਰੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱ ਚੋਂ ਸਬੰ ਧਤ ਬਲ੍ਾਕ ਦਾ ਬੀਪੀਈਓ, ਸੀਐਚਰੀ,
ਬੀਐਮਰੀ ,ਸੀਐਮਰੀ ਵੱ ਲ੍ ਜ਼ਮਲ੍ ਕ ਜ਼ਪੰ ਡ- ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਪਣ ਜ਼ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ `ਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦ ਫਲ੍ੈ ਕਸ, ਬੈਨਰ ਲ੍ਗਾ ਕ
ਪਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੰ ਆਪਣ ਬੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਦਾਖਲ੍ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਪਿਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਮਲ੍ ਰਹੀਆਂ ਸਹਲ੍ਤਾਂ ਤੋ ਜਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੰ ਆਪਣ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ
ਨੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਦਾਖਲ੍ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਪਿਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾਂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍
ਪਰਨ ਸਮਾਰਰ ਬਣ ਚੁੱ ਕ ਹਨ ਜ਼ਜੱ ਥ ਪਿੋਜੈਕਰਰ ,ਐਲ੍.ਈ.ਡੀ ਅਤ ਆਧੁਜ਼ਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਦੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪਿਾਪਤ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਮੌਜਦ ਹਨ। ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਦ ਨਾਲ੍- ਨਾਲ੍ ਸਹਾਇਕ
ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਅਤ ਖਡਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵੀ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਅੱ ਗ ਵਧਣ ਲ੍ਈ ਪਰ ਮੌਕ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤ ਜਾ ਰਹ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦ ਨਾਲ੍ ਅੰ ਗਰਿੀ ਮਾਜ਼ਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉੱਥ ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਅਤ
ਵੱ ਡ ਪੱ ਧਰ ਤ ਵਜੀਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦੱ ਤ ਜਾ ਰਹ ਹਨ।
ਉਕਤ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਨੰ ਸੁਚਾਰ ਰਪ ਨਾਲ੍ ਚਲ੍ਾਉਣ ਉੱਪ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ ਐਲ੍ੀਮੈਂਰਰੀ ਮੈਡਮ ਅੰ ਜ ਸਠੀ, ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਰਰ ਪੜਹੋ ਪੰ ਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰ ਜਾਬ ਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬੀਪੀਈਓ ਜਸਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਬੀਪੀਈਓ ਸਤੀਸ਼ ਜ਼ਮਗਲ੍ਾਨੀ
,ਬੀਪੀਈਓ ਅਜ ਛਾਬੜਾ, ਬੀਪੀਈਓ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਸਮਹ ਬੀਐਮਰੀ, ਸੀਐਮਰੀ, ਸਮਹ ਸੀਐਚਰੀ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ੍
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਰਰ ਜ਼ਸਮਲ੍ਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਰਰ ਇਨਕਲ੍ਾਬ ਜ਼ਗੱ ਲ੍ ਵੱ ਲ੍ੋ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ
ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਸਵੈ ਰੋਿਗਾਰ ਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਪਿਫਲ੍
ੁ ਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰ ਰਲ੍ ਜ਼ਕੱ ਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ
ਵੰ ਡ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 17 ਅਪਰੈਲ੍
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰੁਿਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰ ਰੁਿਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ੍ ਹੈ।ਰੁਿਗਾਰ ਦ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰ ਸਵੈ ਰੁਿਗਾਰ ਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ੍ ਜੋਡ਼ਨ ਲ੍ਈ ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦਾ ਪਿਗਰਾਵਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸ ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰ ਰਲ੍ ਜ਼ਕੱ ਰਾਂ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰਨ ਮੌਕ
ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਮੌਕ ਸਰਦਾਰ ਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਨਹਾਂ ਰਲ੍ ਜ਼ਕੱ ਰਾਂ ਦੀ ਮੱ ਦਦ ਨਾਲ੍ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਨੌਜਵਾਨ
ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰੁਿਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ੍ਾ ਸਕਣਗ ਤ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗ।
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸ. ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦ ਹੁਨਰ ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਲ੍ ਜ਼ਕੱ ਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ੍ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਣਗ।
ਇਸ ਮੌਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲ੍ਾਈ ਅਫਸਰ ਸ. ਬਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਚਦਵਾ ਪਿਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, ਗੋਲ੍ਡੀ
ਝਾਂਬ ਐਮ ਸੀ, ਗੌਰਵ ਨਾਰੰ ਗ, ਗੁਲ੍ਾਬੀ ਸਰਪੰ ਚ ਲ੍ਾਧਕਾ, ਦਸ ਜ਼ਸੰ ਘ ਪਿਧਾਨ,ਸ਼ਮੰ ਰਾ ਸਰਪੰ ਚ ਲ੍ਾਧਕਾ ਮੰ ਡੀ, ਜ਼ਮੰ ਕ ਕੰ ਬੋਜ,
ਅੰ ਗਰਿ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸਰਪੰ ਚ, ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਨ ਸਲ੍ੈ ਮ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੱਥ ਜ਼ਚਸਤੀ, ਰਮਸ਼ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸਰਪੰ ਚ, ਜੋਜ਼ਗੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਘੁਬਾਇਆ, ਅਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲ੍ੀਡਰਜ਼ਸ਼ਪ ਹਾਿਰ ਹੋਈ ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਡਪਰੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਖੁੰ ੜਜ ਜ਼ਵਖ ਬਣ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ `ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 17 ਅਪਿੈਲ੍
ਸਾਲ੍ 2021 ਦ ਹਾੜੀ ਸੀਜਨ ਮੌਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ੍ਹ ਦ ਜ਼ਪੰ ਡ ਖੁੰ ੜਜ ਜ਼ਵਖ ਬਣ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ `ਚ 15 ਅਪਿੈਲ੍ 2021 ਨੰ ਕਣਕ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਜ਼ਿਲ੍ੇ੍ਹ ਦ ਜ਼ਡਪਰੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੱ ਧ ਵੱ ਲ੍ੋਂ
ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦ ਮੌਜਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰ ਚ ਸ. ਗੁਰਲ੍ਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧ ਅਤ
ਚਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਰ ਕਮਰੀ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਸਿੀ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਕੰ ਬੋਿ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਤੌਰ `ਤ ਮੌਜਦ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਡਪਰੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਸੰ ਧ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰ ਡ ਖੁੰ ੜਜ ਦ ਸਰਡੀਅਮ ਜ਼ਵਖ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ
ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਖ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਨਸਪ ਏਜੰ ਸੀ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਗ
ਜ਼ਪੰ ਡ ਦ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਦੀ ਜ਼ਵਕਰੀ ਲ੍ਈ ਦਸਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਖ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ
ਨਾਲ੍ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਕਾਫੀ ਲ੍ਾਹਾ ਹਾਸਲ੍ ਹੋਵਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਪਨਸਪ ਏਜੰ ਸੀ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਨੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ
ਖਰੀਦ ਪਿਜ਼ਕਜ਼ਰਆ `ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵ।
ਇਸ ਮੌਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰ ਰਰੋਲ੍ਰ ਸਿੀ ਗੁਰਪਿੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਕੰ ਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਸਪ ਸਿੀ ਜ਼ਵਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਸ. ਿਸਵੀਰ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਗੱ ਲ੍, ਸਿੀ ਮੰ ਗਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸਜਨ ਮੌਜਦ ਸਨ।

