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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫ਼ਰਲਜ਼ਪਪਰ
ਪਪਪਸ ਨਲ ਟ ਨਸ:1
ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਖ਼ਰਰਦ ਕਕਦਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਰ ਖ਼ਰਰਦ ਲਈ ਸਲਰਲ ਪਪਬਸਧ ਮਪਕਸਮਲ- ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
199 ਮਸਡਰਆਰ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਤਰ ਜਲਵਲਗਰ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ
8.40 ਲਵਖ ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰਰਦਣ ਦਲ ਜ਼ਮਜ਼ਥਆ ਜ਼ਗਆ ਟਰਚਲ
ਜ਼ਕਸਲਨਲਰ ਨਨ ਸ ਮਸਡਰਆਰ ਜ਼ਵਵਚ ਸਪਵਕਰ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਰ ਅਪਰਲ
ਜ਼ਫ਼ਰਲਜ਼ਪਪਰ 12 ਅਪਪਪਲ 2020. ( )
ਜ਼ਫ਼ਰਲਜ਼ਪਪਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਇਸ ਸਲਲ ਕਣਕ ਦਲ ਸਰਜ਼ਨ ਦਦਰਲਨ 199 ਮਸਡਰਆਰ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਰ ਖ਼ਰਰਦ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਪ। ਇਸ ਸਰਜ਼ਨ
ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਫ਼ਰਲਜ਼ਪਪਰ ਜ਼ਵਚਚ 8.40 ਲਵਖ ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਖ਼ਰਰਦ ਕਰਨ ਦਲ ਟਰਚਲ ਜ਼ਮਜ਼ਥਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਰ
ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪ. ਕਪ ਲਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਆਈ.ਏ.ਐਐਸ ਨਲ ਜ਼ਦਵਤਰ।
ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਸਮਨਹ ਖ਼ਰਰਦ ਕਕਦਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਦਲ ਪਪਖ਼ਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ।
ਉਨਲ ਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਰ ਖ਼ਰਰਦ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਰ ਨਨ ਸ ਮਸਡਰਆਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਕਸਮ ਦਰ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਰ ਜਲਵਲਗਰ। ਉਨਲ ਲਰ
ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਰਆਰ ਵਵਖ-ਵਵਖ ਖ਼ਰਰਦ ਏਜਸਸਰਆਰ ਐਫ.ਸਰ.ਆਈ., ਪਸਜਲਬ ਐਗਰਲ, ਪਨਗਰਲਨ, ਵਲਅਰ ਹਲਊਸ, ਮਲਰਕਫਪਐਡ ਅਤਲ
ਪਨਸਪ ਵਵਲਚ ਕਣਕ ਦਰ ਖ਼ਰਰਦ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਪ ਅਤਲ ਇਸ ਵਲਰ ਕਣਕ ਦਰ ਸਰਕਲਰਰ ਖ਼ਰਰਦ ਲਈ ਵਵਧ ਤਚ ਵਵਧ ਨਮਰ ਦਰ ਮਲਤਰਲ
12 ਫ਼ਰਸਦਰ ਹਪ ਅਤਲ ਕਣਕ ਦਲ ਸਰਕਲਰਰ ਭਲਅ 1925 ਰਪਪਏ ਪਪਤਰ ਕਪ ਇਸਟਲ ਹਪ।
ਉਨਲ ਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮਨਹ ਖ਼ਰਰਦ ਏਜਸਸਰਆਰ ਵਵਲਚ ਕਣਕ ਦਰ ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟਸਗ, ਬਲਰਦਲਨਲ ਅਤਲ ਢਪ ਆਈ ਸਬਸਧਰ ਸਲਰਲ ਪਪਬਸਧ ਮਪਕਸਮਲ ਕਰ ਲਏ
ਗਏ ਹਨ ਅਤਲ ਇਸ ਕਸਮ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਲ ਤਰਲਲਰ ਦਰ ਕਲਤਲਹਰ ਬਰਦਲਸ਼ਤ ਨਹਹ ਕਰਤਰ ਜਲਵਲਗਰ। ਉਨਲ ਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਰ ਨਨ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ
ਉਹ ਰਲਤ ਸਮਕ ਕਸਬਲਈਨਲਰ ਨਲਲ ਕਣਕ ਦਰ ਕਟਲਈ ਨਲ ਕਰਨ ਅਤਲ ਉਨਲ ਲਰ ਵਵਲਚ ਮਸਡਰਆਰ ਜ਼ਵਵਚ ਸਪਵਕਰ ਫ਼ਸਲ ਹਰ ਜ਼ਲਆਰਦਰ ਜਲਵਲ ਤਲਰ ਜਲ
ਉਨਲ ਲਰ ਨਨ ਸ ਵਲਚਣ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਕਸਮ ਦਰ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਲ ਆਵਲ। ਉਨਲ ਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਪਪਭਲਵ ਨਨ ਸ ਦਲਖਜ਼ਦਆਰ ਮਸਡਰਆਰ ਜ਼ਵਚ
ਭਰੜ ਤਚ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨਲਰ ਨਨ ਸ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਲਸ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਣਗਲ ਅਤਲ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਕਸਲਨ ਕਲਲ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਲਸ ਹਲਵਲਗਲ ਜ਼ਸਰਫ ਉਸ ਨਨ ਸ ਹਰ
ਕਣਕ ਮਸਡਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਰ ਜਲਵਲਗਰ।
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