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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਡਡਗਗ ਤਤ ਬਚਲਅ ਬਲਰਰ ਕਕਤਲ ਜਲਗਰਗਕ
ਡਡਗਗ ਫਫ ਕ ਪਸਜਲਬ ਐਪ ਡਲਊਨਲਲ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਫਰਜ਼ਰਆ
ਡਡਗਗ ਦਲ ਇਲਲਜ ਸਲਰਰ ਸਰਕਲਰਕ ਹਸਪਤਲਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਮਮਫਤ
ਸਰਕਲਰਕ ਸਕਨਕਅਰ ਸਸਕਸਡਰਕ ਸਕਗ ਲ, ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਜ਼ਵਖਰ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਕਕਤਰ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਲ ਨਗ ਸ ਡਡਗਗ ਦਰ
ਲਵਛਣਲਲ ਅਤਰ ਇਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਬਲਰਰ ਜਲਣਕਲਰਕ ਜ਼ਦਵਤਕ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 17 ਮਈ
ਸਰਕਲਰਕ ਸਕਨਕਅਰ ਸਸਕਸਡਰਕ ਸਕਗ ਲ, ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਜ਼ਵਖਰ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਕਕਤਰ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਲ ਨਗ ਸ ਡਡਗਗ ਦਰ
ਲਵਛਣਲਲ ਅਤਰ ਇਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਬਲਰਰ ਜਲਣਕਲਰਕ ਜ਼ਦਵਤਕ ਗਈ। ਇਸ ਸਬਸਧਕ ਗਵਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਲ ਸਕ. ਐਚ. ਸਕ. ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਦਕ
ਐਸ. ਐਮ. ਓ. ਡਲ. ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਵਲਲਕਆ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਲਟਕਪਰਪਜ਼ ਹਸਲਥ ਵਰਕਰ ਤਰਤਰ ਲਲਲ ਨਰ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਕਕਤਰ
ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਲ ਨਗ ਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਡਗਗ ਇਲਲਜ ਯਲਗ ਜ਼ਬਮਲਰਕ ਹਸ, ਜ਼ਜਸ ਤਤ ਜ਼ਰਗਰਕ ਸਲਵਧਲਨਕਆਲ ਦਕ ਵਰਤਤ ਕਰ ਕਰ ਛਮ ਟਕਲਰਲ ਪਲਇਆ ਜਲ
ਸਕਦਲ ਹਸ। ਉਨਲ ਲਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਡਗਗ ਸਲਫ ਖੜਲ ਰ ਪਲਣਕ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸਦਲ ਹਮਸਦਲ ਹਸ ਅਤਰ ਇਹ ਏਡਕਜ਼ ਨਲਲ ਦਰ ਮਵਛਰ ਦਰ ਲੜਨ ਨਲਲ ਹਮਸਦਲ ਹਸ , ਜਲ
ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਰਫ ਜ਼ਦਨ ਸਮਡ ਹਕ ਲੜਦਲ ਹਸ।
ਤਰਜ਼ ਬਮਖਲਰ, ਜ਼ਸਰ ਦਰਦ, ਮਲਸਪਰਸ਼ਕਆਲ ਜ਼ਵਵਚ ਦਰਦ, ਚਮੜਕ 'ਤਰ ਦਲਣਰ ਹਲ ਜਲਣਲ, ਅਵਖਲਲ ਦਰ ਜ਼ਪਛਲਰ ਜ਼ਹਵਸਰ ਜ਼ਵਵਚ ਦਰਦ ਹਲਣਲ ਅਤਰ
ਮਸਗਜ਼ੜਆਲ ਤਰ ਨਵਕ ਜ਼ਵਵਚਤ ਖਗਨ ਵਗਣਲ ਡਡਗਗ ਦਰ ਲਵਛਣ ਹਨ। ਜਰਕਰ ਜ਼ਕਸਰ ਜ਼ਵਅਕਤਕ ਜ਼ਵਵਚ ਅਜ਼ਜਹਰ ਲਵਛਣ ਪਲਏ ਜਲਣ ਤਲਲ ਉਸ ਨਗ ਸ ਤਮ ਰਸਤ
ਸਰਕਲਰਕ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰਨਲ ਚਲਹਕਦਲ ਹਸ।
ਇਸ ਸਬਸਧਕ ਜ਼ਵਸਥਲਰਤ ਗਵਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਲ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ. ਵਲਲਕਆ ਨਰ ਲਲ ਕਲਲ ਨਗ ਸ ਡਡਗਗ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਜ਼ਰਗਰਕ ਸਲਵਧਲਨਕਆਲ
ਅਪਨਲਉਣ ਦਕ ਲਲ ੜ ’ਤਰ ਜ਼ਲਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਡਡਗਗ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਕਗ ਲਰਲਲ , ਗਮਜ਼ਲਆਲ ਅਤਰ ਫਜ਼ਰਵਜਲਲ ਦਕਆਲ ਟਰਰਆਲ ਜ਼ਵਵਚ ਖੜਲ ਰ
ਪਲਣਕ ਨਗ ਸ ਹਫਤਰ ਜ਼ਵਵਚ ਇਵਕ ਵਲਰ ਬਦਲ ਕਰ ਇਨਲ ਲਲ ਨਗ ਸ ਸਮਕਲਉਣਲ ਚਲਹਕਦਲ ਹਸ ਅਤਰ ਪਗਰਲ ਸਰਕਰ ਢਵਕਣ ਵਲਲਰ ਕਪੜਰ ਪਲਉਣਰ ਚਲਹਕਦਰ
ਹਨ। ਰਲਤ ਨਗ ਸ ਸਕਣ ਸਮਡ ਮਵਛਰ ਭਜਲਉਣ ਵਲਲਰ ਕਲਆਇਲ, ਜ਼ਬਜਲਈ ਯਸਤਰ, ਮਵਛਰਦਲਨਕ, ਮਵਛਰਲਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਕਰਕਮਲਲ ਆਜ਼ਦ
ਦਕ ਵਰਤਤ ਕਰਨਕ ਚਲਹਕਦਕ ਹਸ ਤਲਲ ਜਲ ਡਡਗਗ ਨਗ ਸ ਫਸਲਣ ਤਤ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਰ।
ਡਲ.ਵਲਲਕਆ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਧਰਰਰ ਜਲਣਕਲਰਕ ਲਈ ਡਡਗਗ ਫਫ ਕ ਪਸਜਲਬ ਐਪ ਡਲਊਨਲਲ ਡ ਕਕਤਕ ਜਲ ਸਕਦਕ ਹਸ। ਉਨਲ ਲਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਡਗਗ
ਦਲ ਇਲਲਜ ਸਲਰਰ ਸਰਕਲਰਕ ਹਸਪਤਲਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਮਮਫਤ ਕਕਤਲ ਜਲਲਦਲ ਹਸ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਜਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਵਵਖ-ਵਵਖ ਖਰਦਦ ਏਜਸਸਦਆਆ ਵਵਲਲ 02 ਲਵਖ 16 ਹਜਲਰ 577 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ
ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ 02 ਲਵਖ 17 ਹਜਲਰ 495 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਹਲਈ ਆਮਦ
ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਦਦ ਅਦਲਦਇਗਦ ਵਜਲ ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ 384 ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ
ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚਲ 01 ਲਵਖ 64 ਹਜਲਰ 791 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਜਲਫਜਟਸਗ
ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਪਰਖਤਲ ਪਪਬਸਧ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 17 ਮਈ :
ਜਜਜਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਹਰਣ ਤਵਕ 02 ਲਵਖ 17 ਹਜਲਰ 495 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਹ, ਜਜਸ ਜਵਵਚਲ ਵਵਖ-ਵਵਖ
ਖਰਦਦ ਏਜਸਸਦਆਆ ਵਵਲਲ 02 ਲਵਖ 16 ਹਜਲਰ 577 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜਦਸਜਦਆਆ
ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਦਮਤਦ ਅਸਜਮਪਤ ਕਕਰ ਜਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚਲ 01 ਲਵਖ 64 ਹਜਲਰ 791 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ
ਜਲਫਜਟਸਗ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਹਹ ਅਤਲ ਖਰਦਦਦ ਕਣਕ ਦਦ ਅਦਲਇਗਦ ਵਜਲ ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ 384 ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਗਏ ਹਨ।
ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਜਵਵਚਲ ਪਨਗਪਲਨ ਵਵਲਲ 43 ਹਜਲਰ 675 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਮਲਰਕਫਹਡ ਵਵਲਲ 55
ਹਜਲਰ 19 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵਵਲਲ 49 ਹਜਲਰ 760 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਵਲਅਰ ਹਲਊਸ ਵਵਲਲ 33 ਹਜਲਰ 901 ਮਦਟਰਕ ਟਨ,
ਐਫ.ਸਦ.ਆਈ. ਵਵਲਲ 34 ਹਜਲਰ 38 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਤਲ ਵਪਲਰਦਆਆ ਵਵਲਲ 183 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ।
ਸਪਦਮਤਦ ਜਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਦਕਰਲਨ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਹਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਰਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਲ
ਗਏ ਹਨ ਅਤਲ ਖਰਦਦ ਦਕਰਲਨ ਸਮਲਜਜਕ ਜਵਵਥ ਦਲ ਜਵਸਲਸ ਜਧਆਨ ਰਵਜਖਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ ।
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ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਕਲਰਲਨਲ ਨਨ ਸ ਮਲਤ ਦਦਣ ਵਲਲਦ ਨਨ ਜਵਲਨ ਨਦ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਜਦਵਤਤਆਆ ਸਹਨਲਤਲਆ ’ਤਦ ਤਸਵਲਤ ਪਪਗਟਲਈ
ਇਲਲਜ ਉਪਰਸਤ ਘਰ ਪਰਤਦ ਜਪਸਡ ਗਗਣਤਆ ਮਲਜਰਲ ਦਦ ਨਨ ਜਵਲਨ ਵਵਲਲ ਡਲਕਟਰਲਆ ਦਤ ਟਤਮ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ
ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਦਵਸਤਆਆ ਸਲਵਧਲਨਤਆਆ ਦਤ ਪਲਲਣਲ ਅਜਤ ਜਰਨਰਤ: ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 17 ਮਈ
ਕਲਰਲਨਲ ਦਤ ਲਪਦਟ ਜਵਵਚ ਆਉਣ ਤਲ ਬਲਅਦ ਜਗਆਨ ਸਲਗਰ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਵਚਲ ਇਲਲਜ ਉਪਰਸਤ ਜਡਸਚਲਰਜ ਹਲ ਕਦ ਪਰਤਦ ਜਪਸਡ
ਗਗਣਤਆਆ ਮਲਜਰਲ ਦਦ ਜਗਤਲਰ ਜਸਸਘ ਨਦ ਇਲਲਜ ਸਬਸਧਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਕਤਤਦ ਉਪਰਲਜਲਆਆ ਤਦ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਸਬਸਧਤ
ਮਗਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈਆਆ ਸਹਨਲਤਲਆ ਤਦ ਤਸਵਲਤ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਜਦਆਆ ਡਲਕਟਰਲਆ ਦਤ ਟਤਮ ਤਦ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ
ਕਤਤਲ ਹਹ। ਇਸ ਨਨ ਜਵਲਨ ਦਲ ਕਜਹਣਲ ਹਹ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਮਗਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈਆਆ ਸਗਚਵਜਤਆਆ ਜਸਹਤ ਸਹਨਲਤਲਆ ਸਦਕਲ
ਉਹ ਇਲਲਜ ਕਰਵਲ ਕਦ ਘਰ ਪਰਜਤਆ ਹਹ।
ਉਸ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਤਲ ਬਲਹਰਲਦ ਸਨਬਦ ਜਵਵਚ ਕਸਬਲਈਨ ਸਬਸਧਤ ਕਸਮਕਲਰ ਉਪਰਸਤ ਵਲਪਸ ਆਉਣ ’ਤਦ ਸਤ.ਐਚ.ਸਤ.
ਚਨਲਰਥਲ ਵਵਲਲ ਉਸ ਦਲ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਤ ਸਸਪਲ ਜਲਆ ਜਗਆ ਸਤ ਤਦ ਜਰਪਲਰਟ ਪਨਜਦਜਟਵ ਆਉਣ ’ਤਦ ਉਸ ਨਨ ਸ ਇਲਲਜ ਲਈ
ਜਗਆਨ ਸਲਗਰ ਹਸਪਤਲਲ, ਬਨਨ ੜ ਭਦਜਜਆ ਜਗਆ ਸਤ, ਜਜਵਥਦ ਬਹਗਤ ਹਤ ਵਧਤਆ ਢਸਗ ਨਲਲ ਉਸ ਦਲ ਇਲਲਜ ਕਤਤਲ ਜਗਆ ਤਦ
ਉਸ ਨਨ ਸ ਜਕਸਦ ਜਕਸਮ ਦਤ ਜਦਵਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜਦਵਤਤ ਗਈ। ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਤ ਹਗਣ ਉਸ ਨਨ ਸ ਘਰ ਜਵਵਚ ਹਤ ਇਕਲਆਤਵਲਸ
ਕਤਤਲ ਜਗਆ ਹਹ।
ਇਸ ਸਬਸਧਤ ਹਲਰ ਗਵਲਬਲਤ ਕਰਜਦਆਆ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਦ.ਅਗਰਵਲਲ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਹਗਣ ਤਵਕ ਜਜਜਲਲਦ ਜਵਵਚ 56
ਜਵਅਕਤਤ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਤ ਪਨਜਦਜਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤਦ ਜਜਜਲਲਦ ਜਵਵਚ ਹਗਣ ਤਵਕ ਕਲਰਲਨਲ ਨਨ ਸ ਮਲਤ ਦਦਣ ਵਲਜਲਆਆ ਦਤ ਜਗਣਤਤ 10 ਹਲ
ਗਈ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਆ ਨਦ ਲਲ ਕਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਤਲ ਕਤਤਤ ਜਕ ਉਹ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਤ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜਲਰਤ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਤ ਇਨ
ਜਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਤਨਤ ਬਨਲਉਣ। ਉਨਲ ਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਜਬਮਲਰਤ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਮਲਜਕ ਜਵਵਥ, ਵਲਰ ਵਲਰ ਹਵਥ ਧਲਣ ਅਤਦ
ਜਦਲ ਵਤ ਜਕਤਦ ਘਰਲ ਬਲਹਰ ਜਲਣਲ ਹਹ ਤਲਆ ਮਨਸਹ ਢਜਕਆ ਹਲਣਲ ਲਲਜਮਤ ਹਹ।
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