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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਰਟ ਨਰ ਠਠਕਰਠ ਪਜਹਰਰ ਲਗਲਉਣ ਦਰ ਹਹਕਮ ਜਦਦਤਰ
60 ਸਲਲ ਜਲਜ ਇਸ ਤਤ ਵਦਧ ਉਮਰ ਦਰ ਬਜਹਰਗਲਜ ਤਰ ਜਦਜਵਆਜਗ ਜਵਅਕਤਠਆਜ ਨਨ ਸ ਇਹ ਠਠਕਰਠ ਪਜਹਰਲ ਦਰਣ ਤਤ ਹਲਵਰਗਠ ਛਲਟ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 10 ਮਈ :
ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਰਟ ਸਸਠਮਤਠ ਅਸਜਮਸਤ ਕਕਰ ਜਗਦਲ ਨਰ ਪਸਜਲਬ ਦਰ ਜਪਸਡਲਜ ਅਤਰ ਛਲਟਰ-ਛਲਟਰ ਸਜਹਰਲਜ ਦਠ ਗਸਜਤ ਐਕਟ 1918
ਦਠ ਧਲਰਲ 3(1) ਅਧਠਨ ਹਹਕਮ ਜਲਰਠ ਕਠਤਰ ਹਨ ਜਕ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਜਜਲਲਰ ਅਸਦਰਲਰ ਸਲਰਰ ਸਜਹਰਲਜ/ਜਪਸਡਲਜ ਦਰ ਨਰਲਈ ਜਸਹਤ
ਵਲਲਰ ਬਲਲਗ ਜਵਅਕਤਠ ਪਲਵਰ ਟਰਲਜਸਜਮਸਨ ਲਲਈਨਲ, ਸਟਰਸਨਲਜ ਅਤਰ ਟਰਲਜਫਲਰਮਰਜ, ਰਰਲ ਦਠਆਜ ਪਟੜਠਆਜ,ਸਰਕਲਰਠ
ਪਸਲਪਰਟਠਜ, ਅਨਲਜ ਦਰ ਭਸਡਲਰ ਘਰ, ਪਮਟਰਲਲ ਪਸਪ, ਨਜਹਰਲਜ ਦਰ ਕਸਢਰ ਅਤਰ ਪਹਲ, ਬਬਕਲਜ, ਸਜਹਕਲਰਠ ਬਬਕਲਜ, ਪਪਡਨ ਅਤਰ ਗਸਲਮਠਣ
ਬਬਕਲਜ, ਡਲਕਖਲਜਨਆਜ, ਉਪ ਡਲਕਖਲਜਨਆਜ, ਫਲਮ ਗ ਸਟਰਸਨਜ ਅਤਰ ਹਲਰ ਸਰਕਲਰਠ ਦਫਤਰਲਜ/ਸਸਸਥਲਵਲਜ ਨਨ ਸ ਮਹਮਜਕਨ ਤਲੜ ਫਲੜ ਜਲਜ
ਸਲੜ ਫਨ ਕ ਦਹ ਆਰਲ ਨਸਟ ਕਠਤਰ ਜਲਣ ਤਤ ਬਚਲਉਣ ਲਈ 24 ਘਸਟਰ ਗਸਤ ਅਤਰ ਪਜਹਰਲ ਰਲਖਠ ਦਠ ਜਡਊਟਠ ਜਨਭਲਉਣ ਅਤਰ ਜਕਸਰ
ਵਠ ਅਣਜਲਣ ਜਵਅਕਤਠ ਨਨ ਸ ਜਬਨਲਜ ਜਕਸਰ ਮਕਸਦ ਦਰ ਜਪਸਡ ਜਵਦਚ ਦਲਖਲ ਨਲ ਹਲਣ ਜਦਦਤਲ ਜਲਵਰ । ਜਪਸਡ ਦਰ ਐਟਰਠ ਪਹਆਜਇਸਟਸ ਨਨ ਸ
ਸਠਲ ਕਠਤਲ ਜਲਵਰ ਅਤਰ ਆਉਣ ਜਲਣ ਵਲਲਰ ਹਰ ਜਵਅਕਤਠ ਦਠ ਪਨਰਠ ਤਫਸਠਲ ਦਰਜ ਕਠਤਠ ਜਲਵਰ।
ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਰਟ ਦਰ ਇਨਲ ਲਜ ਹਹਕਮਲਜ ਤਤ ਜਪਸਡਲਜ ਦਰ 60 ਸਲਲ ਜਲਜ ਇਸ ਤਤ ਵਦਧ ਉਮਰ ਦਰ ਬਜਹਰਗਲਜ ਅਤਰ ਜਦਜਵਆਜਗ
ਜਵਅਕਤਠਆਜ ਨਨ ਸ ਇਹ ਪਜਹਰਲ ਰਲਖਠ ਦਰਣ ਤਤ ਛਲਟ ਹਲਵਰਗਠ। ਜਲਰਠ ਕਠਤਰ ਇਹ ਮਨਲਹਹ ਹਹਕਮ 08 ਜਹਲਲਈ, 2020 ਤਦਕ ਲਲਗਨ
ਰਜਹਣਗਰ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਜਜਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ 02 ਲਵਖ 05 ਹਜਲਰ 203 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ
ਖਰਦਦਦ ਕਣਕ ਦਦ ਅਦਲਇਗਦ ਵਜਜ ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ 320 ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ
ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ 02 ਲਵਖ 06 ਹਜਲਰ 721 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਹਲਈ ਆਮਦ
ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚਜ 01 ਲਵਖ 17 ਹਜਲਰ 408 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਜਲਫਜਟਸਗ
ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਕਲਜਵਡ-19 ਤਜ ਬਚਲਅ ਲਈ ਕਦਤਲ ਗਏ ਪਰਖਤਲ ਇਸਤਜਲਮ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 10 ਮਈ :
ਜਜਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਹਰਣ ਤਵਕ 02 ਲਵਖ 06 ਹਜਲਰ 721 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਹ, ਜਜਸ ਜਵਵਚਜ ਵਵਖਵਵਖ ਖਰਦਦ ਏਜਸਸਦਆਆ ਤਲ ਵਪਲਰਦਆਆ ਵਵਲਜ 02 ਲਵਖ 05 ਹਜਲਰ 203 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਹਹ। ਇਹ
ਜਲਣਕਲਰਦ ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਸਸਦਮਤਦ ਅਸਜਮਸਤ ਕਕਰ ਜਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਖਰਦਦਦ ਕਣਕ ਦਦ ਅਦਲਇਗਦ ਵਜਜ
ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਹਰਣ ਤਵਕ 320 ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤਲ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚਜ 01 ਲਵਖ 17 ਹਜਲਰ 408 ਮਦਟਰਕ ਟਨ
ਕਣਕ ਦਦ ਜਲਫਜਟਸਗ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਚਰਵਕਦ ਹਹ।
ਸਸਦਮਤਦ ਜਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਖਰਦਦਦ ਕਣਕ ਜਵਵਚਜ ਪਨਗਸਲਨ ਵਵਲਜ 41,074 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਮਲਰਕਫਹਡ ਵਵਲਜ 51,835
ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵਵਲਜ 47,419 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਵਲਅਰ ਹਲਊਸ ਵਵਲਜ 33,106 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸਦ.ਆਈ. ਵਵਲਜ
31,687 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਅਤਲ ਵਪਲਰਦਆਆ ਵਵਲਜ 82 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ।
ਉਨਲ ਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਕਲਜਵਡ-19 ਨਨ ਸ ਫਹਲਣ ਤਜ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਜ ਦਵਸਦਆਆ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ
ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਨਨ ਸ ਤਰਜਦਹ ਦਨਣ ਜ਼ਕਸਲਨ
ਜ਼ਬਜਲਈ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਲਨ ਜ਼ਰ ਕਰਲਹਨ ਨਲਲ ਕਰਲ ਖਨਤ ਦਦ ਜ਼ਤਆਰਦ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 10 ਮਈ :
ਮਮਸਖ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਅਫਸਰ ਡਲ. ਇਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਨ ਨਨ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਝਲਨਨ ਦਨ ਉਗਦਨ ਬਨਜ਼ਟਆਲ ਨਨ ਸ ਆਕਸਦਜ਼ਨ ਦਦ ਘਲਟ ਤਤ
ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਲਵਲਈ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਲਨ ਜਰ ਕਰਲਹਨ ਦਦ ਵਰਤਤ ਨਲਲ ਖਨਤ ਨਨ ਸ ਪਸਧਰਲ ਕਰਨਲ ਬਹਮਤ ਜਰਨਰਦ ਹਹ ।ਖਨਤ ਨਨ ਸ ਪਸਧਰਲ
ਕਰਨ ਤਤ ਬਲਅਦ ਖਨਤ ਨਨ ਸ ਰਰਣਦ ਕਰ ਜ਼ਦਓ।ਜਦਤ ਖਨਤ ਤਰ-ਵਸਤਰ ਹਲਲਤ ਜ਼ਵਸਚ ਆ ਜਲਵਨ ਤਲਲ ਦਲ ਵਲਰਦ ਹਲਲਲ ਨਲਲ ਵਲਹਮਣ ਤਤ
ਬਲਅਦ ਦਲ ਵਲਰ ਸਮਹਲਗਲ ਫਨਰ ਕਨ ਤਮ ਰਸਤ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰ ਦਨਣਦ ਚਲਹਦਦਦ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਜਲਈ ਤਤ ਤਮ ਰਸਤ ਬਲਅਦ ਨਦਦਨ
ਨਲਸ਼ਕ ਦਦ ਸਪਰਨਅ ਕਰਨਦ ਚਲਹਦਦਦ ਹਹ ਇਸ ਨਲਲ ਪਲਣਦ ਦਦ ਬਸਚਤ ਤਲਲ ਹਮਸਦਦ ਹਦ ਹਹ ਅਤਨ ਨਦਦਨ ਵਦ ਘਸਟ ਜਸਮਦਨ ਹਨ।
ਡਲ. ਸਸਧਨ ਨਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਲ ਨਨ ਸ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ ਤਨ ਜਲਰ ਦਨਣ ਦਦ ਗਸਲ ਆਖਦ । ਉਨਲ ਲਲ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ
ਜ਼ਬਜਲਈ ਦਰਜ਼ਮਆਨਦ ਤਤ ਭਲਰਦਆਲ ਜਮਦਨਲਲ ਜ਼ਵਸਚ ਹਦ ਕਰਨਦ ਚਲਹਦਦਦ ਹਹ , ਰਨਤਲਦਆਲ ਜਮਦਨਲਲ ਜ਼ਵਸਚ ਆਇਰਨ ਦਦ ਘਲਟ
ਜ਼ਜਆਦਲ ਆਉਦਦ ਹਹ।ਉਨਲ ਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਲ ਨਨ ਸ ਘਸਟ ਸਮਲਲ ਲਹ ਣ ਵਲਲਦਆਲ ਅਤਨ ਤਸ਼ਦਦਕਸ਼ਮਦਲ ਜ਼ਕਸਮਲਲ ਦਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ ਨਨ ਸ
ਤਰਜ਼ਦਹ ਦਨਣਦ ਚਲਹਦਦਦ ਹਹ।ਉਨਲ ਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਨ ਦਲ ਪਜ਼ਹਲਲ ਪਸਦਰਵਲੜਲ ਢਮ ਕਵਲਲ ਸਮਲਲ
ਹਹ।
ਮਮਸਖ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਅਫਸਰ ਨਨ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ 810 ਜ਼ਕਲਲ ਬਦਜ ਪਪਤਦ ਏਕੜ ਜ਼ਵਸਚ ਪਲਇਆ ਜਲਵਨ ਅਤਨ ਬਦਜ
ਬਦਜਣ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਲ, 8 ਘਸਟਨ ਪਲਣਦ ਜ਼ਵਸਚ ਜ਼ਭਊ ਕਨ ਰਸਜ਼ਖਆ ਜਲਵਨ। ਉਨਲ ਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਬਲਅਦ ਜ਼ਵਸਚ ਸਮਕਲ ਕਨ ਦਵਲਈ ਨਲਲ ਸਲਧ
ਜ਼ਲਆ ਜਲਵਨ। ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਨਲਲ ਕਸਦਨ ਕਰ ਕਨ ਲਲਏ ਝਲਨਨ ਦਨ ਮਮਕਲਬਲਨ ਲਗਭਗ 20-25 ਫਦਸਦਦ ਪਲਣਦ ਦਦ ਬਸਚਤ
ਕਦਤਦ ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਹ।
ਡਲ. ਸਸਧਨ ਨਨ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਨਕਰ ਜ਼ਕਸਲਨ ਕਲਲ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਵਲਲਦ ਮਸ਼ਦਨ ਨਹਹ ਹਹ ਤਲਲ ਜਦਰਲ ਜ਼ਟਲ ਡਜ਼ਰਸਲ ਜਲਲ ਹਹਪਦ
ਸਦਡਰ ਜ਼ਵਸਚ ਥਲੜਦ ਜ਼ਜਹਦ ਤਬਦਦਲਦ ਕਰ ਕਨ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਦਤਦ ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਹ।
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