
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
 
 

 ਕਰਰਬ 10          ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ ਦਰ ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ ਸਰਜ਼ਹਸਦ-     ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਸੜਕ ਦਰ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਮਰਰਸਮਤ
 
 

     ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਕਰਲਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਸ਼ ਸਰਜ਼ਹਸਦ-        ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਸੜਕ ਦਰ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਮਰਰਸਮਤ ਦਲ ਜ਼ਲਆ ਜਲਇਜ਼ਲ
 
 

        ਮਰਰਸਮਤ ਦਸ਼ ਕਲਰਜ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਰ      ਵਰਤਰਆਆ ਜਲ ਰਹਰਆਆ ਨਸ਼ ਸਲਵਧਲਨਰਆਆ
 
 

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 25 ਮਈ
                     ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਜ਼ਜਜਥਸ਼ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ ਲੜ ਰਹਰ ਹਹ ਉਥਸ਼ ਜ਼ਵਕਲਸ ਦਸ਼ ਕਲਰਜ ਵਰ ਨਲਲਲ ਨਲਲ ਜਲਰਰ ਹਨ ਤਸ਼ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਕਲਸ
           ਕਲਰਜਲਆ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਰ ਸਲਰਰਆਆ ਸਲਵਧਲਨਰਆਆ ਵਰਤਰਆਆ ਜਲ ਰਹਰਆਆ ਹਨ      । ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਚਲਰਲਆ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ
  ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਸ.      ਕਰਲਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਸ਼ ਕਰਰਬ 10      ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ ਦਰ ਲਲਗਤ ਨਲਲ 21  ਜ਼ਕਲਲਮਰਟਰ ਸਰਜ਼ਹਸਦ-

                 ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਸੜਕ ਦਰ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਮਰਰਸਮਤ ਤਸ਼ ਪਪਰਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਸ਼ ਕਸਮ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਹਣ ਮਦਕਸ਼ ਕਰਤਲ।
 
ਸ.                  ਨਲਗਰਲ ਨਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਰ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਮਰਰਸਮਤ ਨਲਲ ਲਲਕਲਆ ਤਤ ਆਵਲਜਲਈ ਸਬਸਧਰ ਜ਼ਦਜਕਤਲਆ ਤਤ ਜ਼ਨਜਲਤ ਜ਼ਮਲਸ਼ਗਰ।ਉਨਲਲਆ

                     ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਵਜਖ ਵਜਖ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਆ ਦਸ਼ ਲਲਕਲਆ ਵਜਲਤ ਰਲਜਧਲਨਰ ਚਸਡਰਗੜਲ ਜਲਣ ਲਈ ਇਸ ਸੜਕ ਦਰ ਵਰਤਤ ਕਰਤਰ ਜਲਆਦਰ ਹਹ ਤਸ਼ ਹਰਣ
   ਉਹ ਆਪਣਰ ਮਸਜ਼ਜ਼ਲ '     ਤਸ਼ ਜਲਦ ਪਹਰਸਚ ਸਜ਼ਕਆ ਕਰਨਗਸ਼।

 
 

                   ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਨਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਰ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਮਰਰਸਮਤ ਦਦਰਲਨ ਸਮਲਜਕ ਜ਼ਵਜਥ ਤਸ਼ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣ ਸਮਸ਼ਤ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ
          ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਰ ਵਜਖ ਵਜਖ ਸਲਵਧਲਨਰਆਆ ਦਰ ਵਰਤਤ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ           । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਸ਼ ਨਲਲ ਨਲਲ ਹਲਰਨਲਆ
                   ਸੜਕਲਆ ਦਰ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਮਰਰਸਮਤ ਦਸ਼ ਨਲਲ ਨਲਲ ਵਜਖ ਵਜਖ ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਲਰਜ ਜਲਰਰ ਹਨ। ਉਨਲਲਆ ਨਸ਼ ਲਦਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਸੜਕਲਆ ਸਬਸਧਰ

                   ਕਸਮ ਨਨ ਸ ਸਰਚਜਜਸ਼ ਢਸਗ ਨਲਲ ਜਲਰਰ ਰਜਖਣ ਲਈ ਲਲਕ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਸ਼ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਆ ਦਰ ਸ਼ਲਲਘਲ ਵਰ ਕਰਤਰ। ਇਸ ਮਦਕਸ਼
ਐਸ.ਡਰ.ਓ.  ਸਰਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਮਲਰ, ਜਸ਼.ਈ.       ਤਸ਼ਜਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਤਸ਼ ਹਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
 
 
ਕਹਪਸ਼ਨ:     ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਕਰਲਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਸਰਜ਼ਹਸਦ-         ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਸੜਕ ਦਰ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਰਪਸ਼ਅਰ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਲਦਸ਼ ਹਲਏ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,   ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

 

         ਮਸਡਡ ਗਲਜ਼ਬਸਗੜਲ ਜ਼ਵਖਖ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਦਡ ਕਕ ਕਟਮਲਰ ਸਬਸਧਡ ਫਫਲਲਈ ਗਈ ਅਫਵਲਹ:  ਅਮਨਡਤ ਕਕਡਲ

 

  ਸਲਸ਼ਲ ਮਡਡਡਆ '              ਤਖ ਗਕਮਰਲਹ ਕਰਨ ਵਲਲਡ ਜਲਣਕਲਰਡ ਸਲਰਝਡ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਰ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਕਡਤਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਫ ਕਲਰਵਲਈ

 

ਐਸ.ਡਡ.ਐਮ.  ਤਖ ਡਡ.ਐਸ.ਪਡ.      ਅਮਲਲਹ ਜ਼ਵਸ਼ਖਸ਼ ਬਕਸਲਰ ਰਲਹਹ ਕਰਡਬ 300        ਪਰਵਲਸਡਆਰ ਨਦ ਸ ਅਸਬਲਲਲ ਰਖਲਵਖ ਸਟਖਸ਼ਨ ਲਫ ਕਖ ਗਏ

 

 

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 25 ਮਈ

 

                   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਕਲਡਸ ਮਕਖਡ ਸਸਡਮਤਡ ਅਮਨਡਤ ਕਕਡਲ ਨਖ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਰਵਲਸਡ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਸਮਖਤ ਦਖਸ਼ ਦਖ ਵਕਖ ਵਕਖ ਸਦਜ਼ਬਆਰ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ

                    ਵਕਖ ਵਕਖ ਲਲਕਲਰ ਨਦ ਸ ਤਫਅ ਪਸਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤਜ਼ਹਤ ਰਖਲ ਗਕਡਡਆਰ ਜਲਰ ਬਕਸਲਰ ਰਲਹਹ ਉਨਲਲਰ ਦਖ ਜਕਦਡ ਸਦਜ਼ਬਆਰ ਨਦ ਸ ਭਖਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਫ   । ਪਰ

                    ਕਕ ਕਝ ਲਲਕ ਇਸ ਸਬਸਧਡ ਅਫਵਲਹਲਰ ਫਫਲਲ ਕਖ ਲਲਕਲਰ ਨਦ ਸ ਗਕਮਰਲਹ ਕਰਦਖ ਹਨ ਤਖ ਅਕਜ ਜ਼ਕਸਖ ਸ਼ਰਲਰਤਡ ਅਨਸਰ ਨਖ ਅਫਵਲਹ ਫਫਲਲ

   ਜ਼ਦਕਤਡ ਜ਼ਕ ਖਲਲਸਲ ਸਕਦਲ,         ਮਸਡਡ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਤਤ ਜ਼ਬਹਲਰ ਲਈ ਬਕਸਲਰ ਜਲ ਰਹਡਆਰ ਹਨ,        ਜ਼ਜਸ ਕਰ ਕਖ ਅਕਜ ਸਵਖਰਖ ਕਲਫਡ ਜ਼ਗਣਤਡ

    ਜ਼ਵਕਚ ਪਰਵਲਸਡ ਮਜ਼ਦਦਰ ਖਲਲਸਲ ਸਕਦਲ,        ਮਸਡਡ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਦਖ ਮਫਦਲਨ ਜ਼ਵਕਚ ਇਕਕਠਖ ਹਲ ਗਏ,       ਜਦਤ ਪਕਜ਼ਲਸ ਪਲਰਟਡ ਨਖ ਉਨਲਲਰ ਨਦ ਸ

                    ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਰ ਦਖ ਸਦਜ਼ਬਆਰ ਲਈ ਇਕਥਤ ਕਲਈ ਬਕਸ ਜਲਰ ਰਖਲ ਗਕਡਡ ਨਹਹ ਜਲਣਡ ਤਲਰ ਪਰਵਲਸਡ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਨਖ ਉਥਖ ਨਲਅਰਖਬਲਜ਼ਡ

ਕਡਤਡ,        ਜ਼ਜਨਲਲਰ ਨਦ ਸ ਥਲਣਲ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਦਖ ਮਕਕਖ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸਸ:     ਮਜ਼ਹਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਸ਼ਲਰਤ ਕਡਤਲ       । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਕਕਝ ਸ਼ਰਲਰਤਡ ਲਲਕਲਰ ਨਖ

     ਸ਼ਰਲਰਤ ਕਰਨ ਦਡ ਵਡ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਡਤਡ,         ਪਰ ਪਕਜ਼ਲਸ ਨਖ ਉਨਲਲਰ ਨਦ ਸ ਸਫ਼ਲ ਨਹਹ ਹਲਣ ਜ਼ਦਕਤਲ।

 

 

          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਕਲਡਸ ਮਕਖਡ ਨਖ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਬਸਧਡ ਸਲਸ਼ਲ ਮਡਡਡਏ '           ਤਖ ਗਕਮਰਲਹ ਕਰਨ ਵਲਲਡ ਜਲਣਕਲਰਡ ਸਲਰਝਡ ਕਡਤਡ ਗਈ ਹਫ ਜ਼ਕ

   ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਨਦ ਸ ਕਕ ਕਜ਼ਟਆ ਜ਼ਗਆ,            ਪਕਜ਼ਲਸ ਵਲਹਨਲਰ ਦਡ ਭਸਨਤਲੜ ਹਲਈ ਤਖ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਤਖ ਮਕਲਲਜ਼ਮਲਰ ਦਖ ਸਕਟਲਰ ਲਕਗਡਆਰ     । ਜਦਤ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਲ

                 ਕਕਝ ਨਹਹ ਹਲਇਆ। ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਸ਼ਲ ਮਡਡਡਆ ਉਤਖ ਗਕਮਰਲਹ ਕਰਨ ਵਲਲਡ ਜਲਣਕਲਰਡ ਸਲਰਝਡ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਰ ਜ਼ਖਲਲਫ

           ਕਲਨਦ ਸਨ ਮਕਤਲਬਕ ਕਲਰਵਲਈ ਕਡਤਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਫ ਤਖ ਗਕਮਰਲਹ ਕਰਨ ਵਲਲਡ     ਜਲਣਕਲਰਡ ਸਲਸ਼ਲ ਮਡਡਡਆ '    ਤਖ ਪਲਉਣ ਸਬਸਧਡ

            ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਵਡ ਕਈ ਕਖਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕਖ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਕਚ ਜ਼ਲਆਰਦਡ ਗਈ ਹਫ।
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     ਇਸ ਸਬਸਧਡ ਹਲਰ ਗਕਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਐਸ.ਡਡ.ਐਮ.          ਅਮਲਲਹ ਆਨਸਦ ਸਲਗਰ ਸ਼ਰਮਲ ਨਖ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਰ ਵਕਲਤ ਡਡ.ਐਸ.ਪਡ. 

             ਸਕਖਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਖ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਮਦਕਖ ਉਤਖ ਹਡ ਬਕਸਲਰ ਦਲ ਪਸਬਸਧ ਕਰ ਕਖ 300       ਦਖ ਕਰਡਬ ਪਰਵਲਸਡ ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਨਦ ਸ ਬਲਅਦ

        ਦਕਪਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਸ਼ਖਸ਼ ਵਲਹਨਲਰ ਰਲਹਹ ਅਸਬਲਲਲ ਰਖਲਵਖ ਸਟਖਸ਼ਨ ਪਕਚਲਇਆ ਜ਼ਗਆ,     ਜ਼ਜਕਥਤ ਇਹ ਮਜ਼ਦਦਰ ਜ਼ਬਹਲਰ ਜਲਣਗਖ।

 

 

ਕਫਪਸ਼ਨ:           ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਕਲਡਸ ਮਕਖਡ ਸਸਡਮਤਡ ਅਮਨਡਤ ਕਕਡਲ ਮਲਮਲਖ ਸਬਸਧਡ ਜਲਣਕਲਰਡ ਜ਼ਦਸਦਖ ਹਲਏ।

 

 

ਕਫਪਸ਼ਨ:           ਮਜ਼ਦਦਰਲਰ ਨਦ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਖਸ਼ ਬਕਸਲਰ ਰਲਹਹ ਨਲਲ ਲਫ ਕਖ ਅਸਬਲਲਲ ਪਕਕਜਖ ਐਸ.ਡਡ.ਐਮ.    ਅਮਲਲਹ ਆਨਸਦ ਸਲਗਰ ਸ਼ਰਮਲ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,   ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
 

 ’               ਜਜਲਲਲ ਚ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਰ ਗਰਰਬ ਕਜਲਆਣ ਯਲਜਨਲ ਤਜਹਤ ਵਸਡਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ ਮਮਫਤ ਕਣਕ ਤਲ ਦਲਲ
 

      ਹਮਣ ਤਤਕ ਵਸਡਰ ਜਲ ਚਮਤਕਰ ਹਹ 37,400    ਕਮਇਸਟਲ ਕਣਕ ਤਲ 1,850  ਕਮਇਸਟਲ ਦਲਲ
 
78,543         ਲਲਭਪਲਤਰਰਆਆ ਨਨ ਸ ਵਸਡਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ ਕਣਕ ਤਲ ਦਲਲ
 

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 25  ਮਈ : 
 

               ਜਜਜਲਲਲ ਜਵਤਚ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਰ ਗਰਰਬ ਕਜਲਆਣ ਯਲਜਨਲ ਤਜਹਤ ਕਣਕ ਤਲ ਦਲਲ ਮਮਫਤ ਵਸਡਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ      । ਇਸ ਗਤਲ ਦਰ ਜਲਣਕਲਰਰ
      ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਜਜਲਲ ਲ ਖਮਰਲਕ ਤਲ ਸਪਲਲਈ ਕਸਟਰਲਲਰ ਡਲ.            ਰਜਵਸਦਰ ਕਕਰ ਨਲ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਜਜਲਲਲ ਇਸ ਯਲਜਨਲ ਸਬਸਧਰ

78,543   ਲਲਭਪਲਤਰਰ ਹਨ I    ਜਵਧਲਇਕ ਕਮਲਜਰਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ,   ਗਮਰਪਪਰਤ ਜਸਸਘ ਜਰ.ਪਰ.      ਤਲ ਰਣਦਰਪ ਜਸਸਘ ਨਲਭਲ ਦਰ ਅਗਵਲਈ
  ਹਲਠ ਹਮਣ 37,400    ਕਮਇਸਟਲ ਕਣਕ ਤਲ 1,850                ਦਲਲ ਵਸਡਰ ਜਲ ਚਮਤਕਰ ਹਹ ਅਤਲ ਰਜਹਸਦਲ ਪਜਰਵਲਰਲਆ ਨਨ ਸ ਵਰ ਛਲਤਰ ਹਰ ਇਹ ਕਣਕ ਤਲ
   ਦਲਲ ਵਸਡ ਜਦਤਤਰ ਜਲਵਲਗਰ।

 
ਡਲ.              ਰਜਵਸਦਰ ਕਕਰ ਨਲ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਯਲਜਨਲ ਅਧਰਨ ਲਲਭਪਲਤਰਰ ਪਜਰਵਲਰਲਆ ਨਨ ਸ ਜਤਸਨ ਮਹਰਨਲ ਅਪਪਹਲ,      ਮਈ ਤਲ ਜਨਨ ਲਈ ਜਤਸਨ

     ਜਕਲਲ ਦਲਲ ਪਪਤਰ ਪਜਰਵਲਰ ਅਤਲ 15           ਜਕਲਲ ਕਣਕ ਪਪਤਰ ਮਮਬਰ ਦਲ ਜਹਸਲਬ ਨਲਲ ਵਸਡਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ       । ਉਨਲਲਆ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਕਣਕ ਤਲ
                   ਦਲਲ ਦਰ ਵਸਡ ਸਮਮ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਰ ਸਮਲਜਜਕ ਦਨਰਰ ਦਲ ਨਲਲ ਨਲਲ ਸਲਰਰਆਆ ਸਲਵਧਲਨਰਆਆ ਦਲ ਜਵਸਲਸ ਜਧਆਨ

            ਰਤਜਖਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ ਅਤਲ ਲਲਕਲਆ ਦਲ ਹਤਥ ਵਰ ਸਹਨਰਟਲਈਜ ਕਰਵਲਏ ਜਲਆਦਲ ਹਨ।
 
ਡਲ.                   ਰਜਵਸਦਰ ਕਕਰ ਨਲ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਰ ਘੜਰ ਜਵਤਚ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਇਸ ਦਲ ਕਲਫਰ ਫਲਇਦਲ ਪਹਮਸਚ ਜਰਹਲ ਹਹ l   ਲਲਕਲਆ ਵਤਲਤ

     ’      ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਜਵਸਲਸ ਤਕਰ ਤਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ,          ਜਜਸ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਸਦਕਲ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਪਹਦਲ
             ਹਲਈ ਸਜਥਤਰ ਦਕਰਲਨ ਵਰ ਲਲੜਵਸਦਲਆ ਨਨ ਸ ਖਮਰਲਕ ਪਦਲਰਥ ਮਮਫਤ ਮਮਹਤਈਆ ਕਰਵਲਏ ਜਲ ਰਹਲ ਹਨ।

 
ਕਹਪਸਨ:         ਸਰਜਹਸਦ ਜਵਖਲ ਕਣਕ ਤਲ ਦਲਲ ਵਸਡਲ ਜਲਣ ਦਲ ਜਦਪਸ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
 
 

  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਸਦਰਰਸਤ ਪਸਜਲਬ:       ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਜ਼ਵਚਲਲ ਟਲਜ਼ਭਆਡ ਦਦ ਸਫ਼ਲਈ ਜ਼ਲਰਲਡ 'ਤਲ
 
 

       ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਡਲਇਰਰਕਟਰ ਵਵਲਲ ਟਲਜ਼ਭਆਡ ਦਦ ਸਫ਼ਲਈ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
 
 

          ਕਲਹਨ ਜ਼ਸਸਘ ਪਸਨਨ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਵਵਖ ਵਵਖ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਦਲ ਦਦਰਲ
 
 

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 25 ਮਈ
 
 

            ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਸਦਰਰਸਤ ਪਸਜਲਬ ਤਜ਼ਹਤ ਸਨਬਲ ਦਲ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਜ਼ਵਚਲਲ ਕਰਦਬ 14,500        ਟਲਜ਼ਭਆਡ ਨਨ ਸ ਖਲਲਦ ਕਰ ਕਲ ਗਲਰ ਕਵਢ
       ਕਲ ਸਫਲਈ ਕਦਤਲ ਜਲਣ ਦਦ ਮਰਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਲਰਲਡ '  ਤਲ ਹਰ            । ਇਨਲਲਡ ਜ਼ਵਚਲਰਲਡ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਸਦਰਰਸਤ ਪਸਜਲਬ ਦਲ ਡਲਇਰਰਕਟਰ ਅਤਲ

ਸਕਵਤਰ,                  ਖਲਤਦਬਲੜਦ ਕਲਹਨ ਜ਼ਸਸਘ ਪਸਨਨ ਨਲ ਟਲਜ਼ਭਆਡ ਦਦ ਸਫ਼ਲਈ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਰਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਵਵਖ ਵਵਖ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਝਲਮਪਰਰ,  ਭਰਣਦ
ਕਲਲਡ,                     ਜ਼ਹਸਦਨਪਰਰ ਅਤਲ ਈਸਰਹਲਲ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਜ਼ਦਆਡ ਕਦਤਲ ਤਲ ਉਨਲਲਡ ਨਲ ਇਸ ਮਦਕਲ ਇਸ ਮਰਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਟਲਜ਼ਭਆਡ ਦਦ ਸਫਲਈ ਤਲ ਇਨਲਲਡ
                   ਦਲ ਆਲਲ ਦਰਆਲਲ ਦਲ ਸਰਸਦਰਦਕਰਨ ਪਪਤਦ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਦਦਆਡ ਪਸਚਲਇਤਲਡ ਤਲ ਸਰਪਸਚਲਡ ਵਵਲਲ ਜ਼ਦਖਲਏ ਜਲ ਰਹਲ ਉਤਸ਼ਲਹ ਲਈ ਉਨਲਲਡ ਦਦ ਸ਼ਲਲਘਲ

ਕਦਤਦ               ।ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਦਦ ਸਫਲਈ ਨਨ ਸ ਜ਼ਬਹਤਰ ਬਨਲਉਣ ਲਈ ਮਗਨਰਲਗਲ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਦਦ ਲਲਬਰ ਨਨ ਸ ਲਲਇਆ ਜ਼ਗਆ।
 
 

  ਇਸ ਮਦਕਲ ਸ.                    ਪਸਨਨ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਟਲਜ਼ਭਆਡ ਦਦ ਸਫ਼ਲਈ ਦਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਦਦ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਜ਼ਬਹਤਰ ਬਨਲਉਣ ਦਲ ਨਲਲ ਨਲਲ ਇਕ
           ਖਲਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਲਡਝਦ ਭਲਈਚਲਰਕ ਲਜ਼ਹਰ ਵਦ ਹਰ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਦਲ ਟਲਭਲ,        ਜਲ ਕਦਲ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਦਦ ਸਵਜ਼ਭਅਤਲ ਦਲ ਕਕਦਰ ਸਨ,   ਅਵਜ ਦਲ
     ਦਦਰ ਜ਼ਵਵਚ ਪਲਦਤ ਹਲ ਚਰਵਕਲ ਹਨ               । ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਡਲਇਰਰਕਟਰ ਨਲ ਇਨਲਲਡ ਕਲਰਜਲਡ ਸਬਸਧਦ ਪਕਡਨ ਜ਼ਵਕਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਡ ਦਦ ਸ਼ਲਲਘਲ

                     ਕਰਜ਼ਦਆਡ ਉਨਲਲਡ ਇਹ ਕਸਮ ਬਰਸਲਤਲਡ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਡ ਪਜ਼ਹਲਲਡ ਪਨਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਲ ਤਲਡ ਜਲ ਸਲਫ਼ ਕਦਤਲ ਟਲਭਲ ਪਲਣਦ ਦਦ ਰਦਚਲਰਜ਼ਜਸਗ ਦਲ
  ਸਲਧਨ ਬਣ ਸਕਣ।

 
 
ਕਰਪਸ਼ਨ:       ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਸਦਰਰਸਤ ਪਸਜਲਬ ਦਲ ਡਲਇਰਰਕਟਰ ਅਤਲ ਸਕਵਤਰ,  ਖਲਤਦਬਲੜਦ          ਕਲਹਨ ਜ਼ਸਸਘ ਪਸਨਨ ਨਲ ਟਲਜ਼ਭਆਡ ਦਦ ਸਫ਼ਲਈ ਦਲ

  ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਲਦਲ ਹਲਏ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,   ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

 

 ’       ਜਜਜਲਲਲ ਚ ਖਰਰਦਰ ਗਈ ਕਣਕ ਦਰ ਅਦਲਇਗਰ ਵਜਲ

    ਜਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਜਲਰਰ ਕਰਤਲ 413  ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ 

 

  ਹਰਣ ਤਕ 02  ਲਲਖ 21  ਹਜਲਰ 285      ਮਰਟਜਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਹਲਈ ਆਮਦ

 

02  ਲਲਖ 20  ਹਜਲਰ 352     ਮਰਟਜਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ

 

02  ਲਲਖ 07  ਹਜਲਰ 602     ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਜਲਫਜਟਸਗ

 

             ਮਸਡਰਆਨ ਜਵਲਚ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਦਦਰਲਨ ਸਮਲਜਜਕ ਦਨਰਰ ਦਲ ਰਲਜਖਆ ਜਲ ਜਰਹਹ ਜਵਸਲਸ ਜਧਆਨ

 

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 25  ਮਈ : 

 

      ਜਜਜਲਲਲ ਦਰਆਨ ਮਸਡਰਆਨ ਜਵਲਚ ਹਰਣ ਤਲਕ 02  ਲਲਖ 21  ਹਜਲਰ 285          ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਹ ਜਜਸ ਜਵਲਚਚ ਵਲਖ-

       ਵਲਖ ਸਰਕਲਰਰ ਖਰਰਦ ਏਜਸਸਰਆਨ ਤਲ ਵਪਲਰਰਆਨ ਵਲਲਚ 02  ਲਲਖ 20  ਹਜਲਰ 352        ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਕਰਤਰ ਗਈ

ਹਹ                  । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜਦਸਜਦਆਨ ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸਨਰ ਸਸਰਮਤਰ ਅਸਜਮਸਤ ਕਦਰ ਜਗਲਲ ਨਲ ਦਲਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਰਆਨ ਜਵਲਚਚ ਹਰਣ ਤਲਕ 02 ਲਲਖ

07  ਹਜਲਰ 602                 ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਜਲਫਜਟਸਗ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਚਰਲਕਰ ਹਹ ਅਤਲ ਖਰਰਦ ਗਈ ਕਣਕ ਦਰ ਅਦਲਇਗਰ ਵਜਚ

  ਜਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ 413      ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ ਜਲਰਰ ਕਰਤਲ ਗਏ ਹਨ।   

     

           ਸਸਰਮਤਰ ਜਗਲਲ ਨਲ ਦਲਜਸਆ ਜਕ ਖਰਰਦਰ ਗਈ ਕਣਕ ਜਵਲਚਚ ਪਨਗਸਲਨ ਵਲਲਚ 44  ਹਜਲਰ 671  ਮਰਟਰਕ ਟਨ,   ਮਲਰਕਫਹਡ ਵਲਲਚ 55 

 ਹਜਲਰ 700  ਮਰਟਰਕ ਟਨ,   ਪਨਸਪ ਵਲਲਚ 50  ਹਜਲਰ 146  ਮਰਟਰਕ ਟਨ,    ਵਲਅਰ ਹਲਊਸ ਵਲਲਚ 35  ਹਜਲਰ 85  ਮਰਟਰਕ

ਟਨ, ਐਫ.ਸਰ.ਆਈ.  ਵਲਲਚ 34  ਹਜਲਰ 562      ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਤਲ ਵਪਲਰਰਆਨ ਵਲਲਚ 183       ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਕਰਤਰ

 ਗਈ ਹਹ।

 

                   ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸਨਰ ਨਲ ਦਲਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਰਆਨ ਜਵਲਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਹਲਣ ਤਚ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਰਖਤਲ ਪਸਬਸਧ ਕਰਤਲ ਗਏ ਹਨ
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           ਅਤਲ ਮਸਡਰਆਨ ਜਵਲਚ ਸਮਲਜਜਕ ਦਨਰਰ ਦਲ ਜਵਸਲਸ ਜਧਆਨ ਰਲਜਖਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ।

 

ਕਹਪਸਨ:      ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸਨਰ ਸਸਰਮਤਰ ਅਸਜਮਸਤ ਕਦਰ ਜਗਲਲ,       ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜਦਸਦਲ ਹਲਏ।

 

 

 
 
 

ReplyForward
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
 

  ਤਲਜਮਲਨਲਡਡ ਤਤ 527         ਜਵਅਕਤਤ ਜਵਸਸਸ ਰਸਲ ਗਗਡਤ ਰਲਹਹ ਸਰਜਹਸਦ ਰਸਲਵਸ ਸਟਸਸਨ ਪਪਗਜਸ
 

             ਤਤਅ ਪਪਜਕਜਰਆ ਮਪਕਸਮਲ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਯਲਤਰਤ ਚਸਡਤਗੜਲ ਅਤਸ ਪਸਜਲਬ ਦਸ ਸਬਸਧਤ ਜਜਜਲਲਆਆ ਨਡ ਸ ਭਸਜਸ
 

     ਯਲਤਰਤਆਆ ਵਗਲਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ
 

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 25  ਮਈ :
 

               ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਪਤਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਲਤ ਕਲਰਨ ਤਲਜਮਲਨਲਡਡ ਜਵਗਚ ਫਸਸ ਪਸਜਲਬ ਵਲਸਤਆਆ ਜਵਗਚਤ ਪਸਜਲਬ ਦਸ ਵਗਖ-  ਵਗਖ
     ਜਜਜਜਲਲਆਆ ਅਤਸ ਚਸਡਤਗੜਲ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ 527          ਜਵਅਕਤਤ ਇਕ ਜਵਸਸਸ ਰਸਲ ਗਗਡਤ ਰਲਹਹ ਸਰਜਹਸਦ ਰਸਲਵਸ ਸਟਸਸਨ ਪਪਗਜਸ,  ਜਜਗਥਸ

            ਤਤਅ ਪਪਜਕਜਰਆ ਮਪਕਸਮਲ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਯਲਤਰਤ ਚਸਡਤਗੜਲ ਅਤਸ ਸਬਸਧਤ ਜਜਜਲਲਆਆ ਨਡ ਸ ਭਸਜਸ ਗਏ      । ਇਗਥਸ ਵਰਨਣਯਲਗ ਹਤ ਜਕ
   ’     ਸਰਜਹਸਦ ਰਸਲਵਸ ਸਟਸਸਨ ਤਸ ਤਲਜਮਲਨਲਡਡ ਤਤ ਆਏ 527           ਪਸਜਲਬਤਆਆ ਦਲ ਮਤਡਤਕਲ ਟਤਮਲਆ ਵਗਲਤ ਚਤਕਅਗਪ ਕਤਲ ਜਗਆ ਅਤਸ ਉਸ
 ਉਪਰਸਤ ਵਗਖ-           ਵਗਖ ਜਜਜਜਲਲਆਆ ਦਸ ਨਲਡਲ ਅਫਸਰਲਆ ਨਲਲ ਇਹ ਜਵਅਕਤਤ ਅਗਗਸ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ। 

 
   ’                 ਸਰਜਹਸਦ ਰਸਲਵਸ ਸਟਸਸਨ ਤਸ ਉਤਰਸ ਯਲਤਰਤਆਆ ਨਸ ਉਨਲਲਆ ਨਡ ਸ ਵਲਪਸ ਉਨਲਲਆ ਦਸ ਘਰ ਵਲਪਸ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ

  ’   ਜਵਸਸਸ ਤਤਰ ਤਸ ਧਸਨਵਲਦ ਕਤਤਲ              ।ਜਜਕਰਯਲਗ ਹਤ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਸ ਜਜਗਥਸ ਪਰਵਲਸਤਆਆ ਨਡ ਸ ਆਪਣਸ ਜਗਦਤ ਸਡਜਬਆਆ ਜਵਗਚ ਭਸਜਣ
      ਲਈ ਜਵਸਸਸ ਰਸਲ ਗਗਡਤਆਆ ਤਸ ਬਗਸਲਆ ਚਲਲਈਆਆ,             ਉਥਸ ਪਸਜਲਬ ਤਤ ਬਲਹਰਲਸ ਸਡਜਬਆਆ ਜਵਗਚ ਫਸਸ ਲਲਕਲਆ ਨਡ ਸ ਵਲਪਸ ਜਲਆਉਣ ਲਈ
    ਜਵਸਸਸ ਉਪਰਲਲਸ ਲਗਲਤਲਰ ਜਲਰਤ ਹਨ।

 
    ਇਸ ਬਲਰਸ ਸਹਲਇਕ ਕਜਮਸਨਰ (ਜਨਰਲ)             ਜਸਪਪਤਤ ਜਸਸਘ ਨਸ ਦਗਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਮਤਕਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਤ ਸਲਰਤਆਆ

              ਸਲਵਧਲਨਤਆਆ ਦਤ ਪਲਲਣਲ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਈ ਗਈ ਅਤਸ ਯਲਤਰਤਆਆ ਨਡ ਸ ਕਲਈ ਜਦਗਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜਦਗਤਤ ਗਈ। 
 

  ਇਸ ਮਤਕਸ ਐਸ.ਪਤ. (ਜਲਆਚ)  ਹਰਪਲਲ ਜਸਸਘ, ਡਤ.ਐਸ.ਪਤ. (ਜਲਆਚ)   ਜਸਜਵਸਦਰ ਜਸਸਘ ਜਟਵਲਣਲ, ਡਤ.ਐਸ.ਪਤ.  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
          ਰਜਮਸਦਰ ਜਸਸਘ ਕਲਹਲਤ ਤਸ ਨਲਇਬ ਤਜਹਸਤਲਦਲਰ ਅਰਜਪਨ ਗਰਸਵਲਲ ਵਤ ਮਤਜਡਦ ਸਨ।

 
ਕਤਪਸਨ:        ਤਲਜਮਲਨਲਡਡ ਤਤ ਸਰਜਹਸਦ ਰਸਲਵਸ ਸਟਸਸਨ ਪਪਗਜਸ ਯਲਤਰਤ I
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