ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਜ਼ਲ੍ਫ਼ਜ਼ ੰ ਗ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਜ਼ਨਰਜ਼ਿਘਨ ਜਾਰੀ -ਜ਼ਿਪ ੀ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ 25686 ਮੀ ਰਕ ਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ
ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ 5.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਾਡਿਲਕ਼ਾ ਸ੍ਰੀਿਤੀ ਬਬੀਤ਼ਾ ਕਲੇ ਰ ਨੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਡਿਿੰ ਡਿਆਂ ਿੱ ਡਸ੍ਆ ਡਕ
ਡਿਲਹੇ ਿੀਆਂ ਸ੍ਿੂਹ ਿਿੰ ਿੀਆਂ ਡ ੱ ਚ ਝੋਨੇ ਿੀ ਖ਼ਰੀਿ, ਡਲਫਡਟਿੰ ਗ ਅਤੇ ਅਿ਼ਾਇਗੀ ਿ਼ਾ ਕਿੰ ਿ
ਡਨਰਡ ਘਨ ਚੱ ਲ ਡਰਹ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਕਸ਼੍ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਿਿੰ ਿੀਆਂ ਡ ੱ ਚ ਡਕਸ੍ੇ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਿੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿੱ ਤੀ ਜ਼ਾ ੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ
ਿੱ ਡਸ੍ਆ ਡਕ ਬੀਤੀ ਸ਼੍ਾਿ ਤੱ ਕ ਡਿਲਹੇ ਿੀਆਂ ਿਿੰ ਿੀਆਂ ਡ ੱ ਚ 25686 ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਿੀ ਆਿਿ ਹੋਈ, ਡਜਸ੍ ਡ ੱ ਚੋਂ 17560 ਿੀਡਟਰਕ
ਟਨ ਖ਼ਰੀਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਿੱ ਡਸ੍ਆ ਡਕ ਬੀਤੇ ਡਿਨ ਤੱ ਕ ਖ਼ਰੀਿੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਿੀ 82.13 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਡਲਫਡਟਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ
ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 5.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਿੀ ਰ਼ਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿੱ ਡਸ੍ਆ ਡਕ ਝੋਨੇ ਿੇ ਖ਼ਰੀਿ ਪਰਬਿੰਧਾਂ ਨੂਿੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰਕ਼ਾਰ ੱ ਲੋਂ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਪੁਖ਼ਤ਼ਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ
ਜੋ ਡਕਸ਼੍ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਝੋਨੇ ਿੀ ਫਸ੍ਲ ਚ
ੇ ਣ ਡ ੱ ਚ ਡਕਸ੍ੇ ਤਰਹਾਂ ਿੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨ਼ਾ ਆ ੇ। ਉਨਹਾਂ ਿੱ ਡਸ੍ਆ ਡਕ ਇਸ੍ ਸ੍ੀਿਨ ਿੌਰ਼ਾਨ ਖ਼ਰੀਿ
ਏਜਿੰ ਸ੍ੀਆਂ ੱ ਲੋਂ ਝੋਨ਼ਾ ਰੋਿ਼ਾਨ਼ਾ ਖ਼ਰੀਡਿਆਂ ਜ਼ਾ ਡਰਹ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਿੀ ਡਲਫਡਟਿੰ ਗ ੀ ਨ਼ਾਲੋ -ਨ਼ਾਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਿੱ ਡਸ੍ਆ
ਡਕ ਆੜਹਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਖ਼ਰੀਿ ਏਜਿੰ ਸ੍ੀਆਂ ੱ ਲੋਂ ਬ਼ਾਰਿ਼ਾਨ਼ਾ ਸ੍ਿੇਂ ਡਸ੍ਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰ ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਡਰਹ਼ਾ ਹੈ, ਡਜਸ੍ ਕ਼ਾਰਨ ਡਕਸ਼੍ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ
ਿਿੰ ਿੀਆਂ ਡ ੱ ਚ ਡਕਸ੍ੇ ਡਕਸ੍ਿ ਿੀ ਿੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਆਿਾਦੀ ਦਾ ਅਜ਼ਮਿਤ ਮਹੋਤਸਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨ ਇੰਿੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁੁੁਜ਼ਹੰ ਮ ਤਜ਼ਹਤ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰ ਿੀ ਜ਼ਿਖੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਿਾਿਂ ਅਥਾਰ ੀ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਨੇ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕੈਂਪ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਿ਼ਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸ੍ਰਡ ਸ੍ਿ ਅਥ਼ਾਰਟੀ ਅਤੇ ਿ਼ਾਣਯੋਗ ਿੈਂਬਰ ਸ੍ਕੱ ਤਰ ਪਿੰ ਜ਼ਾਬ ਰ਼ਾਜ ਕ਼ਾਨੂਿੰਨੀ ਸ੍ੇ ਼ਾ ਾਂ ਅਥ਼ਾਰਟੀ ਿੋਹ਼ਾਲੀ
ਅਤੇ ਿ਼ਾਣਯੋਗ ਡਿਲ਼ਾ ਅਤੇ ਸ੍ੈਸ਼ਨ ਜੱ ਜ ਸ਼ਰੀ ਤਰਸ੍ੇਿ ਿਿੰ ਗਲ਼ਾ ਜੀ ਿੀਆਂ ਹਿ਼ਾਇਤਾਂ ਿੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਡਹੱ ਤ ਸ਼ਰੀ ਅਿਨਿੀਪ ਡਸ੍ਿੰ ਘ
ਸ੍ੀ.ਜੇ.ਐੱਿ ਕਿ ਸ੍ਕੱ ਤਰ ਡਿਲ਼ਾ ਕ਼ਾਨੂਿੰਨੀ ਸ੍ੇ ਼ਾ ਾਂ ਅਥ਼ਾਰਟੀ ਫ਼ਾਡਿਲਕ਼ਾ ਜੀ ਿੀ ਅਗ ਼ਾਈ ਹੇਠ ਅੱ ਜ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂਿੰ
ਆਿ਼ਾਿੀ ਿ਼ਾ ਅਡਿਰਤ ਿਹੋਤਸ੍ ਿੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨ ਇਿੰ ਿੀਆ ਜ਼ਾਗਰੂਕਤ਼ਾ ਿੁੁੁਡਹਿੰ ਿ ਤਡਹਤ ਡਿਲਹ਼ਾ ਕ਼ਾਨੂਿੰਨੀ ਸ੍ੇ ਼ਾ ਾਂ ਅਥ਼ਾਰਟੀ
ਫ਼ਾਡਿਲਕ਼ਾ ਅਤੇ ਡਿਲਹ਼ਾ ਪਰਸ਼਼ਾਸ੍ਨ ਿੇ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਡ ਭ਼ਾਗਾਂ ੱ ਲੋਂ ਫ਼ਾਡਿਲਕ਼ਾ ਿੀ ਅਨ਼ਾਜ ਿਿੰ ਿੀ ਡ ਖੇ ਜ਼ਾਗਰੁਕਤ਼ਾ ਕੈਂਪ ਲਗ਼ਾਇਆ

ਡਗਆ।
ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਡਿਿੰ ਡਿਆਂ ਸ਼ਰੀ ਅਿਨਿੀਪ ਡਸ੍ਿੰ ਘ ਸ੍ੀ.ਜੇ.ਐੱਿ ਕਿ ਸ੍ਕੱ ਤਰ ਡਿਲ਼ਾ ਕ਼ਾਨੂਿੰਨੀ ਸ੍ੇ ਼ਾ ਾਂ ਅਥ਼ਾਰਟੀ, ਫ਼ਾਡਿਲਕ਼ਾ ਨੇੁੇ ਿੱ ਡਸ੍ਆ
ਡਕ ਆਿ਼ਾਿੀ ਿ਼ਾ ਅਡਿਰਤ ਿਹੋਤਸ੍ ਿੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨ ਇਿੰ ਿੀਆ ਜ਼ਾਗਰੂਕਤ਼ਾ ਿੁੁੁਡਹਿੰ ਿ ਿੇ ਤਡਹਤ ਅੱ ਜ ਪਰਸ਼਼ਾਸ੍ਨ ੱ ਲੋਂ ਡਨਯੁਕਤ
ਨੋਿਲ ਅਫਸ੍ਰ ਏ.ਐਲ.ਸ੍ੀ. ਬਲਡ ਿੰ ਿਰ ਡਸ੍ਿੰ ਘ ਿੇ ਸ੍ਡਹਯੋਗ ਨ਼ਾਲ ਡਿਲਹ਼ਾ ਕ਼ਾਨੂਿੰਨੀ ਸ੍ੇ ਼ਾ ਾਂ ਅਥ਼ਾਰਟੀ ਫ਼ਾਡਿਲਕ਼ਾ ਨੇ ਜ਼ਾਗਰੁਕਤ਼ਾ
ਕੈਂਪ ਲਗ਼ਾਇਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਫ਼ਾਡਿਲਕ਼ਾ ਿੀ ਅਨ਼ਾਜ ਿਿੰ ਿੀ ਡ ਖੇ ਲਗ਼ਾਇਆ ਡਗਆ ਡਜਸ੍ ਡ ੱ ਚ 800 ਿਜਿੂਰ ਲੋ ਕ ਪੁੱ ਜੇ।
ਇਸ੍ ਕੈਂਪ ਡ ੱ ਚ ਡਜਲਹ਼ਾ ਕ਼ਾਨੂਿੰਨੀ ਸ੍ੇ ਼ਾ ਾਂ ਅਥ਼ਾਰਟੀ, ਫ਼ਾਡਿਲਕ਼ਾ ੱ ਲੋਂ ਪੈਰ਼ਾ ਲੀਗਲ ਲਿੰਟੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਿ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਿੰ ਿਰਜੀਤ
ਡਸ੍ਿੰ ਘ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ/ਿਜਿੂਰਾਂ ਨੂਿੰ ਿੁਫਤ ਕ਼ਾਨੂਿੰਨੀ ਸ੍ੇ ਼ਾ ਾਂ, ਲੋ ਕ ਅਿ਼ਾਲਤਾਂ ਿੇ ਲ਼ਾਭ, ਪਿੰ ਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਿੁਆ ਜ਼ਾ ਸ੍ਕੀਿਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ
ਡਿੱ ਤੀ, ਡਕਰਤ ਡ ਭ਼ਾਗ ੱ ਲੋਂ ਇਿੰ ਸ੍ਪੈਕਟਰ ਅਜੇ ਕੁਿ਼ਾਰ ਨੇ ਲ਼ਾਭਪ਼ਾਤਰੀ ਕ਼ਾਰਿ ਿੇ ਲ਼ਾਭ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਡਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਡਕ ਿਜਿੂਰ ਅਪਣੇ ਲ਼ਾਭਪ਼ਾਤਰੀ ਕ਼ਾਰਿ ਸ੍ੇ ਼ਾ ਕੇਂਿਰ ਡ ਚ ਅਪਲ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਿਜਿੂਰ ਉਸ੍ ਿ਼ਾ ੱ ਧ ਤੋਂ ੱ ਧ ਫ਼ਾਇਿ਼ਾ ਲੈ ਣ,
ਡਸ੍ ਲ ਸ੍ਰਜਨ ਆਡਫਸ੍ ੱ ਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਿ਼ਾਨ ਸ੍ਕੀਿ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਡਿੱ ਤੀ ਗਈ, ਡਿਲਹ਼ਾ ਪਰੋਗਰ਼ਾਿ ਿੱ ਫਤਰ ੱ ਲੋਂ ਆਂਗਣ ਼ਾੜੀ
ਸ੍ਰ ਡਸ੍ਿ ਸ੍ਕੀਿ, ਪਰੱ ਧ਼ਾਨ ਿਿੰ ਤਰੀ ਆਤਰੂ ਿੰ ਿਨ਼ਾ ਯੋਜਨ਼ਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਡਭਆਨ, ਡਿਡਜਟਲ ਪੇਰੈਂਟ ਿ਼ਾਰਗ ਿਰਸ਼ਕ ਪਰੋਗਰ਼ਾਿ ਬ਼ਾਰੇ
ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਡਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਡਜਲਹ਼ਾ ਬ਼ਾਲ ਸ੍ੁਰਡਖਆ ਡ ਭ਼ਾਗ ਨੇ ਬੱ ਡਚਆਂ ਨੂਿੰ ਡਿਲਣ ਼ਾਲੀ ਸ੍ਕ਼ਾਲਰਡਸ਼ਪ ਬ਼ਾਰੇ ਿੱ ਡਸ੍ਆ ਅਤੇ ਨ ਸ੍ਟ਼ਾਪ
ਸ੍ਖੀ ਸ੍ੈਂਟਰ ਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਿੇ ਨ਼ਾਲ ਹੋਣ ਼ਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਡਹਿੰ ਸ਼੍ਾ ਬ਼ਾਰੇ ਡ ਭ਼ਾਗ ੱ ਲੋਂ ੳਠ਼ਾਏ ਜ਼ਾ ਰਹੇ ਕਿਿ ਬ਼ਾਰੇ ਿੱ ਡਸ੍ਆ। ਇਸ੍ ਕੈਂਪ
ਡ ੱ ਚ ਲੋਂ ਕਾਂ ਨੇ ੱ ਧ ਚੜਹ ਕੇ ਭ਼ਾਗ ਡਲਆ। ਉਨਹਾਂ ਡਕਹ਼ਾ ਡਕ ਕ਼ਾਨੂਿੰਨੀ ਸ੍ੇ ਼ਾ ਾਂ ਅਥ਼ਾਰਟੀ ਨ਼ਾਲ ਸ੍ਬਿੰ ਧਤ ਡਕਸ੍ੇ ੀ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ
ਲਈ ਕਚਡਹਰੀ ਡ ਖੇ ਸ੍ਡਥਤ ਫਰਿੰ ਟ ਆਡਫਸ੍ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸ੍ਕਿੀ ਹੈ। ਇਸ੍ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾ ਼ਾ 1968 ਜਾਂ 261500 `ਤੇ ਸ੍ਿੰ ਪਰਕ ਕੀਤ਼ਾ
ਜ਼ਾ ਸ੍ਕਿ਼ਾ ਹੈ।

