
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

        ਲਲਫਟਟਨਨਟ ਜਨਰਲ ਟਟ ਐਐਸ ਸ਼ਸ਼ਰਜ਼ਗਲ ਵਵਲਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਜ਼ਵਰਰਵਧ ਪਪਬਸਧਲਧ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ

             ਰਲਹਤ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਧ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਕਣਕ ਦਸ਼ ਸਰਚਵਜਸ਼ ਮਸਡਟਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਭਰਵਲਧ ਸਜ਼ਹਯਲਗ
 ਦਸ਼ਣਗਸ਼ ਜਟਓਜਟ

ਐਸ.ਐਸ.ਪਟ.          ਦਫਤਰ ਜ਼ਵਖਸ਼ ਬਣਲਏ ਗਏ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਦਲ ਵਟ ਕਟਤਲ ਦਦਰਲ

 ਰਰਪਨਗਰ , 24   ਅਪਰਲਲ -     ਸਟਨਟਅਰ ਵਲਈਸ ਚਸ਼ਅਰਮਲਨ (ਜਟਓਜਟ)      ਅਤਸ਼ ਮਰਵਖ ਸਲਲਹਕਲਰ ਮਰਵਖ ਮਸਤਰਟ
             ਪਸਜਲਬ ਲਲਫਟਟਨਨਟ ਜਨਰਲ ਟਟ ਐਸ ਸ਼ਸ਼ਰਜ਼ਗਵਲ ਨਸ਼ ਕਰਲਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਅਤਸ਼ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਸ਼ ਮਵਦਸ਼ਨਜ਼ਰ ਰਰਪਨਗਰ

            ਜ਼ਵਖਸ਼ ਪਪਬਸਧਲਧ ਅਤਸ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਕਟਤਸ਼ ਜਲ ਰਹਸ਼ ਯਤਨਲਧ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ।
                          ਇਸ ਮਦਕਸ਼ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟਮਤਟ ਸਲਨਲਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਅਤਸ਼ ਐਸਐਸਪਟ ਸਪਟ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਲ

            ’  ਨਲਲ ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਕਰਜ਼ਦਆਧ ਉਨਲਧ ਜ਼ਜਵਥਸ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਕਟਤਸ਼ ਪਪਬਸਧਲਧ ਅਤਸ਼ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਧ ਤਸ਼ ਤਸਵਲਟ
ਜਤਲਈ,         ਉਥਸ਼ ਹਟ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਖਰਸ਼ਹਲਲਟ ਦਸ਼ ਰਲਖਸ਼ (ਜਟਓਜਟ)   ਕਲਜ਼ਵਡ 19     ਜ਼ਵਰਰਵਧ ਮਰਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਵਚ ਮਦਦ ਤਲ

         ਇਲਲਵਲ ਕਣਕ ਦਸ਼ ਸਰਚਵਜਸ਼ ਮਸਡਟਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਵਟ ਭਰਵਲਧ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਸ਼ਣਗਸ਼।
                          ਲਲਫਟਟਨਨਟ ਜਨਰਲ ਟਟ ਐਸ ਸ਼ਸ਼ਰਜ਼ਗਵਲ ਨਸ਼ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਕਲਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਟ

       ’         ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਟ ਸਰਕਲਰ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਰਰਵਧ ਜਸਗ ਚ ਬਹਰਤ ਤਸ਼ਜ਼ਟ ਨਲਲ ਢਰਕਵਵ ਕਦਮ ਚਰਵਕ ਰਹਟ ਹਲ
         ਤਲਧ ਜਲ ਸਜ਼ਥਤਟ ਛਸ਼ਤਟ ਤਲ ਛਸ਼ਤਟ ਆਮ ਵਲਧਗ ਹਲ ਸਕਸ਼         । ਉਨਲਧ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਜ਼ਲਸ਼ ਦਸ਼ ਲਲਕਲਧ ਨਰ ਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ

                ਜ਼ਖਲਲਫ ਮਰਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਭਰਵਲਧ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਸ਼ਣ ਦਲ ਸਵਦਲ ਜ਼ਦਸਦਸ਼ ਹਲਏ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਲਲਕ ਘਰਲਧ
    ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਤਸ਼ ਸਰਰਵਜ਼ਖਆ ਰਜ਼ਹਣ,           ਇਸਸ਼ ਫਲਰਮਰਲਸ਼ ਨਲਲ ਹਟ ਅਸਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਜਵਤ
 ਸਕਦਸ਼ ਹਲਧ                । ਇਸ ਮਦਕਸ਼ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਗਰਟ ਨਸ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਆਮ ਲਲਕਲਧ ਲਈ ਜ਼ਰਰਰਟ ਵਸਤਲਧ ਦਟ

            ਸਪਲਲਈ ਲਈ ਕਟਤਸ਼ ਇਸਤਜ਼ਲਮਲਧ ਬਲਰਸ਼ ਦਵਜ਼ਸਆ। ਉਨਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰਟ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ ਤਸ਼ ਕਰਮਚਲਰਟ,
                ਐਨਜਟਓਜ਼ ਤਸ਼ ਜਟਓਜਟ ਬਹਰਤ ਜ਼ਸ਼ਵਦਤ ਨਲਲ ਸਸ਼ਵਲਵਲਧ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਸ਼ ਹਨ ਤਲਧ ਜਲ ਆਮ ਲਲਕਲਧ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਮਰਸ਼ਕਲ

  ਪਸ਼ਸ਼ ਨਲ ਆਵਸ਼             । ਐਸਐਸਪਟ ਸਪਟ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਲ ਨਸ਼ ਰਰਪਨਗਰ ਪਰਲਟਸ ਵਵਲਲ ਸਰਰਵਜ਼ਖਆ ਪਪਬਸਧਲਧ ਤਲ ਇਲਲਵਲ
      ਕਟਤਸ਼ ਜਲ ਰਹਸ਼ ਹਲਰ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਧ ਬਲਰਸ਼ ਦਵਜ਼ਸਆ।

                             ਇਸ ਮਦਕਸ਼ ਲਲਫਟਟਨਨਟ ਜਨਰਲ ਟਟ ਐਸ ਸ਼ਸ਼ਰਜ਼ਗਵਲ ਨਸ਼ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਟਓਜਟ ਦਸ਼ ਕਸਮ ਨਰ ਸ ਹਲਰ
          ਪਪਭਲਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਲਈਨ ਪਲਰਟਲ ਨਰ ਸ ਹਲਰ ਸਮਰਵਥ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਲ,      ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਪਸਜਲਬ ਦਸ਼ ਦਰਰ-
                 ਦਰਲਜ ਦਸ਼ ਜ਼ਪਸਡਲਧ ਤਲ ਖਰਸ਼ਹਲਲਟ ਦਸ਼ ਰਲਖਸ਼ ਤਰਰਸਤ ਆਪਣਟ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਜ਼ਸਵਧਲ ਉਨਲਧ ਨਰ ਸ ਅਤਸ਼ ਮਰਵਖ ਮਸਤਰਟ ਪਸਜਲਬ ਦਸ਼
    ਦਫ਼ਤਰ ਨਰ ਸ ਭਸ਼ਜ ਸਕਦਸ਼ ਹਨ,           ਇਸ ਨਲਲ ਲਲਕ ਮਸਜ਼ਲਆਧ ਦਸ਼ ਤਸ਼ਜ਼ਟ ਨਲਲ ਜ਼ਨਪਟਲਰਲ ਸਸਭਵ ਹਲ ਸਕਸ਼ਗਲ।

                       ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਲਲਫਟਟਨਨਟ ਜਨਰਲ ਟਟ ਐਸ ਸ਼ਸ਼ਰਜ਼ਗਵਲ ਨਸ਼ ਐਸ.ਐਸ.    ਪਟ ਦਫਤਰ ਜ਼ਵਖਸ਼ ਬਣਲਏ
               ਗਏ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਟਤਲ ਅਤਸ਼ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਸ਼ ਕਰਮਚਲਰਟਆਧ ਨਲਲ ਗਵਲਬਲਤ ਵਟ ਕਟਤਟ ।

                    ਇਸ ਮਦਕਸ਼ ਓਐਸਡਟ ਸਪਟ ਕਰਨਵਟਰ ਜ਼ਸਸਘ,    ਕਰਨਲ ਐਫ ਐਸ ਦਸ਼ਹਲ,   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ
ਜਟ.ਓ.ਜਟ.,        ਕਲਪਟਨ ਹਰਭਜਨ ਜ਼ਸਸਘ ਤਜ਼ਹਸਟਲ ਹਲਡ ਨਸਗਲ,      ਕਲਪਟਨ ਬਲਦਸ਼ਵ ਜ਼ਸਸਘ ਤਜ਼ਹਸਟਲ ਹਲਐਡ
ਰਰਪਨਗਰ,      ਸਰਬਸ਼ਦਲਰ ਗਰਰਚਸ਼ਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਰਪਰਵਲਇਜ਼ਰ,     ਸਰਬਸ਼ਦਲਰ ਕਰਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਡਟ.ਈ.ਓ.ਜਟ.ਓ

 ਰਰਪਨਗਰ ,           ਮਸ਼ਜਰ ਜਰਨਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਤਜ਼ਹਸਟਲ ਹਲਐਡ ਸ਼ਪਟ ਚਮਕਦਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਅਤਸ਼ ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ,  ਮਸ਼ਜਰ ਐਮ.  ਐਸ ਸਸਧਰ
       ਤਜ਼ਹਸਟਲ ਹਲਐਡ ਸ਼ਪਟ ਆਨਸਦਪਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਵਟ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।    

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/568/2020-DEPT-DPRO-ROOP NAGAR
I/20176/2020

1/3



    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਸਫਰ, ਰਰਪਨਗਰ

ਫਲਰ ,          ਖਸਘ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਕਲਮ ਦਦਆਆ ਜ਼ਦਦਤਦਆਆ ਦਵਲਈਆਆ ਸਬਸਧਦ ਕਕਜ਼ਮਸਟ ਦਤਣਗਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ

 ਰਰਪਨਗਰ 24  ਅਪਕਪਰਲ -    ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਰਰਪਨਗਰ ਡਲ.ਐਚ.ਐਨ.     ਸ਼ਰਮਲਆ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਫਲਰ ,   ਖਸਘ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਕਲਮ
            ਦਦਆਆ ਦਵਲਈਆਆ ਅਕਸਰ ਲਲਕ ਆਪ ਹਦ ਕਕਜ਼ਮਸਟ ਦਦ ਦਜ਼ਕਲਨ ਤਤ ਲਕ ਲਲਦਤ ਹਨ,     ਪਰ ਹਜ਼ਣ ਕਲਜ਼ਵਡ-19

             ਮਹਲਆਮਲਰਦ ਦਦਰਲਨ ਅਜ਼ਜਹਤ ਸਸਭਲਵਤ ਮਰਦਜ਼ਲਆ ਤਤ ਨਜ਼ਰ ਰਦਖਣ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਤਤ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਮਸਤਰਦ
               ਪਸਜਲਬ ਸਸਦ ਬਲਬਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਦਧਰ ਨਤ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦਆ ਹਨ ਜ਼ਕ ਕਲਈ ਵਦ ਕਕਜ਼ਮਸਟ ਜ਼ਕਸਤ ਵਦ

               ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਨਰ ਸ ਇਹ ਦਵਲਈਆਆ ਦਤਣ ਤਤ ਉਸ ਦਤ ਵਤਰਵਤ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਰ ਸ ਭਤਜਣਗਤ ।ਜ਼ਸਹਤ
             ਮਸਤਰਦ ਨਤ ਫਰਡ ਐਡ ਡਰਦਗਜ਼ ਐਡਮਜ਼ਨਸਟਸ ਤਸ਼ਨ ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਸਮਰਹ ਜ਼ਲਨਲ ਲਲਇਸਲਜ਼ਸਸਗ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਹਲ

                 ਹਕ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰ ਖਤਤਰ ਜ਼ਵਦਚ ਆਉਦਤ ਸਲਰਤ ਕਕਜ਼ਮਸਟਲਆ ਵਲਤ ਸਟਲਰ ਤਤ ਜਲਆ ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਤ ਘਰ
ਫਲਰ ,            ਖਸਘ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਕਲਮ ਦਤ ਇਲਲਜ਼ ਲਈ ਦਵਲਈਆਆ ਦਦ ਸਪਲਲਈ ਕਰਨ ਸਬਸਧਦ    ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਭਤਜਣਲ ਲਲਜ਼ਮਦ

 ਕਰਨਗਤ ।
                     ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਰਰਪਨਗਰ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਲਰ ,    ਖਲਆਸਦ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਕਲਮ     ਦਤ ਇਲਲਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਕਸਤ

          ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਨਰ ਸ ਦਵਲਈਆਆ ਦਦ ਕਦਤਦ ਜ਼ਵਕਰਦ ਜਲਆ ਸਪਲਲਈ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ      ਲਲਕਲਆ ਦਤ ਜ਼ਹਦਤ ਲਈ ਬਹਜ਼ਤ
  ਜ਼ਰਰਰਦ ਹਕ  ।ਇਹ   ਕਲਜ਼ਵਡ -19          ਦਤ ਸ਼ਦਕਦ ਮਰਦਜ਼ਲਆ ਦਦ ਸਕਰਦਜ਼ਨਸਗ ਲਈ ਮਦਦਦਗਲਰ ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲਵਤਗਲ  ।ਉਨਲਲਆ ਨਤ

          ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਦਵਲਈਆਆ ਦਦ ਜ਼ਵਕਰਦ ਦਤ ਨਲਲ ਨਲਲ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਦ ,    ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ   ਅਤਤ ਵਲਰ-ਵਲਰ
           ਸਲਬਣ ਤਤ ਪਲਣਦ ਨਲਲ ਹਦਥ ਧਲਣ ਦਲ ਵਦ ਜ਼ਖਆਲ ਰਦਜ਼ਖਆ ਜਲਵਤ ।   
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਰਰਪਨਗਰ ।

    ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ 34767       ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਖਰਦਦ
  ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚਚ  23356      ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ

ਡਦ.ਸਦ.                ਵਵਲਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਕਣਕ ਦਲ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਨਲ ਲਗਲਉਣ ਅਤਲ ਆਪਣਦ ਫਸਲ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਪਰਰਦ
     ਤਰਲਲਆ ਸਸਵਕਲ ਕਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਦ ਅਪਦਲ

     
ਰਰਪਨਗਰ,24  ਅਪਪਪਰਲ :            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਵਲਚ ਕਦਤਲ ਸਸਚਵਜਲ ਪਪਬਸਧਲਆ ਸਦਕਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਦਆਆ ਵਵਖ ਵਵਖ ਮਸਡਦਆਆ

          ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਦਲ ਕਸਮ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਜਲਰਦ ਹਪ ਅਤਲ        ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਬਦਤਦ ਸ਼ਲਮ ਤਵਕ
34770          ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਪ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚਚ ਵਵਖ-    ਵਵਖ ਖਰਦਦ ਏਜਸਸਦਆਆ ਵਵਲਚ   34767

       ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਪ       । ਇਸ ਤਚ ਇਲਲਵਲ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚਚ 23356  ਮਦਟਰਕ ਟਨ
       ਕਣਕ ਦਦ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਵਦ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਹਪ       ।ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦਮਤਦ ਸਲਨਲਲਦ
        ਜ਼ਗਰਦ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਦਦ 59   ਪਪਤਦਸ਼ਤ ਅਦਲਇਗਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ    ਕਦਤਦ ਜਲ ਚਸਵਕਦ ਹਪ। 

                               ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦਲ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਨਲ ਲਗਲਉਣ ਅਤਲ
                  ਜ਼ਕਸਲਨ ਕਣਕ ਦਲ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਲਗਲਉਣ ਦਦ ਥਲਆ ਉਸ ਨਰ ਸ ਖਲਤਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਹਦ ਵਲਹਸਣ ਨਰ ਸ ਤਰਜਦਹ ਦਲਣ ਇਸ

               ਤਰਲਲਆ ਜ਼ਜਥਲ ਖਲਤ ਦਦ ਜ਼ਮਵਟਦ ਦਦ ਉਪਜਲਊ ਸ਼ਕਤਦ ਵਧਲਗਦ ਉਥਲ ਹਦ ਜ਼ਮਵਤਰ ਕਦੜਲ ਵਦ ਬਚਲ ਰਜ਼ਹਣਗਲ।
                            ਇਸ ਮਮਕਲ ਸ਼ਪਦ ਸਤਵਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਮਲਵਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਸਰਲਕ ਤਲ ਸਪਲਲਈਜ਼ ਕਸਟਰਲਲਰ ਨਲ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

  ਖਰਦਦਦ ਗਈ 34767       ਟਨ ਕਣਕ ਜ਼ਵਵਚਚ ਪਨਗਪਲਨ ਨਲ 11060   ਟਨ,    ਮਲਰਕਫਪਡ ਵਵਲਚ 7955   ਟਨ,
 ਪਨਸਪ 8490  ਟਨ,  ਪਦ.ਐਸ.ਡਬਜ਼ਲਊ.ਸਦ.   ਵਵਲਚ 5250        ਟਨ ਅਤਲ ਐਫ ਸਦ ਆਈ ਵਵਲਚ 2012  ਟਨ

     ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਪ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ਕ ੰਰਕ ਅਪਰ ਰੀ ਅਨੰਦੁਰ ਾਜਸਫ। 
 

ਨਗਰ ਜਨਗਭ ਦ ਪਾਈ ਕਰਭਚਾਰੀਆ ਦੀ ਜਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
 
ਕੀਰਤੁਰ ਾਜਸਫ, 24 ਅਰਲ੍ ( )^ ੀਨੀਅਰ ਭਡੀਕਲ੍ ਅਪਰ ਡਾ.ਰਾਭ ਰਕਾਸ਼ ਰਆ ਅਤ ਨਗਰ ਜਨਗਭ ਦ 
ਕਾਰਜ ਾਧਕ ਅਪਰ ਜੀ.ਫੀ ਸ਼ਰਭਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਸਠ ੀ.ਚ.ੀ ਕੀਰਤੁਰ ਾਜਸਫ ਜਵਿੱ ਖ ਨਗਰ ਜਨਗਭ ਦ 
ਪਾਈ ਕਰਭਚਾਰੀਆ ਦੀ ਜਸਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇ ੰਫਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦਆ ਡਾ.ਰਆ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ 
ਨਗਰ ਜਨਗਭ ਦ ਪਾਈ ਕਰਭਚਾਰੀ ਜਨਰਂਤਰ ਪਾਈ ੰਫਧੀ ਵਾਵਾ ਜਨਬਾ ਰਸ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਸਤ ਨੰੂ ਲ੍ਕ 
ਰਸ਼ਾਨ ਅਤ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦ ਸਨ ਇਨਹ ਾਂ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਿੱਜ 
ਪਾਈ ਕਰਭੀਆ ਦ ਚ.ਫੀ , ਫਲ੍ਿੱ ਡ ਸ਼ੂਗਰ , ਫਿੱਲ੍ਡ ਗਰੂਜਂਗ , ਚ.ਆਈ.ਵੀ ਅਤ ਭਲ੍ਰੀਅਲ਼ ਰਾਾਈਟ ਜਾਂਚ 
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲ੍ਫ ਟਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤਰੁਨ ਅਨੁਰਾਗੀ ਵਿੱਲ੍ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ ਪਾਈ 
ਕਰਭਚਾਰੀਆ ਦ ਟਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਰਭਲ੍ ਆਈ ਸ। ਕਾਰਜਾਧਕ ਅਪਰ ਜੀ.ਫੀ ਸ਼ਰਭਾ ਵਿੱਲ੍ ਦਿੱ ਜਆ ਜਗਆ ਜਕ 
ਰਸ਼ਾਨ ਵਿੱਲ੍ ਰਾਤ ਸਦਾਇਤਾ ਭੁਤਾਫਕ ਪਾਈ ਕਰਭਚਾਰੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇੜਲ੍ ਸਤਾਲ੍ ਜਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 
ਅਤ ਉਸ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਪਾਈ ਕਰਭਚਾਰੀਆ ਦੀ ਜਸਤ ਲ੍ਈ ਉਰਾਲ੍ ਕਰਦ ਰਜਸਣਗ।ਉਂਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਪਾਈ 
ਕਰਭਚਾਰੀ ਕਜਵਡ-19 ਅਧੀਨ ਇਕ ਭਸਤਿੱਵੂਰਨ ਬੂਜਭਕਾ ਜਨਬਾ ਰਸ ਸਨ ਇ ਲ੍ਈ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਜਸਤ ਨੰੂ 
ਲ੍ਕ ਨਗਰ ਜਨਗਭ ਅਤ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਦਨੋ ਸੀ ਚਤ ਸਨ। 
 
 
 

ਦਪਤਰ ਵਧੀਕ ਜਜਲ੍ਹਾ ਲ੍ਕ ੰਰਕ ਅਪਰ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਰ ਾਜਸਫ। 
 

ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਰੀ ਰਾਸਤ ਭਗਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ  ਕਨੂ ਗਰਗ 
 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਰ ਾਜਸਫ , 24 ਅਰਲ੍ - ਉ ਭੰਡਲ੍ ਭਜਜਟਰਟ ਕਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਕਰਜਪਊ ਦਰਾਨ ਦਾ 
ਸਈ ਜਥਤੀ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਵਿੱਚ ਰਿੱ ਖਦ ਸ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਉਰਾਲ੍ ਕੀਤ ਜਾ ਰਸ ਸਨ ਅਤ ਕਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਸੀ 
ਸ ਜਕ ਕਈ ਵੀ ਇਨਾਨ ਬੁਿੱ ਖਾ ਨਾ ਰਸ। 
           ਕਨੂ ਗਰਗ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇ ਤਜਸਤ ਫੀ .ਡੀ.ੀ.. ਰੀ ਅਨੰਦੁਰ ਾਜਸਫ, ਸ਼ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਜਵਿੱਚ ਚਿੱਕ ਸਟਾ ਦ ਗਰੀਫ /ਲ੍ੜਵੰਦ ਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਰੀ ਰਾਸਤ ਭਿੱਗਰੀ ਦੀ  100 ਜਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ 
ਗਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਗਟਾਇਆ ਜਕ ਕਰਜਪਊ ਦਰਾਨ ਆਭ ਲ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜਕ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵੀ 
ਰਸ਼ਾਨੀ ਨਸੀਂ ਆਉਣ ਜਦਿੱਤੀ ਜਾਵਗੀ । ਰੰ ਤੂ ਕਰਜਪਊ ਦਰਾਨ ਜਕ ਨੰੂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਫਾਸਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਫਲ੍ਕੁਿੱਲ੍ ਵੀ ਛੂਟ 
ਨਸੀਂ ਸ।  
  
ਤਵੀਰ:- ਜੰਡ ਚਿੱਕ ਸਟਾ ਜਵਖ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਰੀ ਰਾਸਤ ਭਿੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦਾ ਜਦਰਸ਼ 


