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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਜਜਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ 01 ਲਵਖ 67 ਹਜਲਰ 920 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ: ਡਦ.ਸਦ.
ਹਹਣ ਤਵਕ 01 ਲਵਖ 69 ਹਜਲਰ 485 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਹਲਈ ਆਮਦ
ਖਰਦਦਦ ਕਣਕ ਦਦ ਅਦਲਇਗਦ ਵਜਜ ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ 176 ਕਰਲੜ ਰਹਪਏ
ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚਜ 79,552 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਕਰਵਲਈ ਜਲਫਜਟਸਗ
ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਜ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਪਹਖਤਲ ਪਪਬਸਧ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 04 ਮਈ
ਜਜਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ 01 ਲਵਖ 69 ਹਜਲਰ 485 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਹ, ਜਜਸ ਜਵਵਚਜ ਵਵਖਵਵਖ ਖਰਦਦ ਏਜਸਸਦਆਆ ਵਵਲਜ 01 ਲਵਖ 67 ਹਜਲਰ 920 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ
ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਦਮਤਦ ਅਸਜਮਪਤ ਕਕਰ ਜਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਖਰਦਦਦ ਕਣਕ ਦਦ ਅਦਲਇਗਦ ਵਜਜ ਹਹਣ ਤਵਕ
ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ 176 ਕਰਲੜ ਰਹਪਏ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਜਲ ਚਹਵਕਲ ਹਨ ਅਤਲ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚਜ 79,552 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਜਲਫਜਟਸਗ
ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਚਹਵਕਦ ਹਹ।
ਸਪਦਮਤਦ ਜਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਜਵਵਚਜ ਪਨਗਪਲਨ ਵਵਲਜ 32,038 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਮਲਰਕਫਹਡ ਵਵਲਜ 43,930
ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵਵਲਜ 39,176 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਵਲਅਰ ਹਲਊਸ ਵਵਲਜ 28,269 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸਦ.ਆਈ. ਵਵਲਜ
24,425 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਤਲ ਵਪਲਰਦਆਆ ਵਵਲਜ 82 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ। ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਨਲ
ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਦਕਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਹਲਣ ਤਜ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਹਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਲ ਗਏ
ਹਨ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸ਼ਸ਼ਆਆ ਨਸ਼ ਸ ਗਲਘਲਟਸ਼ ਦਦ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਤਤ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਟਦਕਲਕਰਨ ਮਮਜ਼ਹਸਮ 06 ਮਈ ਤਤ
ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸ਼ਸ਼ਆਆ ਨਸ਼ ਸ ਲਲਏ ਜਲਣਗਲ 01.40 ਲਵਖ ਟਦਕਲ
ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਦਦ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲਗਦ ਯਕਦਨਦ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 04 ਮਈ
ਪਸ਼ਸ਼ ਪਲਲਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਪਸ਼ਸ਼ਧਨ ਨਸ਼ ਸ ਜ਼ਬਮਲਰਦਆਆ ਤਤ ਬਚਲਉਣ ਲਈ 06 ਮਈ ਤਤ ਗਲਘਲਟਸ਼ ਰਲਕਥਲਮ ਸਬਸਧਦ ਟਦਕਲਕਰਨ
ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਸ਼ਮਰਸ਼ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ। ਇਸਲ ਲੜਦ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸ਼ਸ਼ਆਆ ਨਸ਼ ਸ 01 ਲਵਖ 40 ਹਜ਼ਲਰ ਟਦਕਲ ਲਲਏ
ਜਲਣ ਦਲ ਟਦਚਲ ਜ਼ਮਵਜ਼ਥਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ। ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਦ ਡਲਇਰਹਕਟਰ ਪਸ਼ਸ਼ ਪਲਲਣ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਡਲ. ਗਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਦਆ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਅਧਦਨ ਵਹਟਨਰਦ ਡਲਕਟਰਲਆ ਅਤਲ ਵਹਟਨਰਦ ਇਸਸਪਹਕਟਰਲਆ ਦਦਆਆ 42
ਟਦਮਲਆ ਵਵਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਗਲਘਲਟਸ਼ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਵਹਕਸਦਨਲ ਸ਼ਨ ਕਦਤਦ ਜਲਵਲਗਦ ਤਲ ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ
ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਸਲਰਦਆਆ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲਗਦ।
ਉਨਲ ਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗਲਘਲਟਸ਼ ਦਦ ਬਦਮਲਰਦ ਨਲਲ ਪਸ਼ਸ਼ਆਆ ਨਸ਼ ਸ ਤਲਜ਼ ਬਮਖਲਰ ਹਮਸਦਲ ਹਹ ਤਲ ਗਲ ਸਮਵਜ ਜਲਆਦਲ ਹਹ ਤਲ ਸਲਹ ਲਹ ਣ ਜ਼ਵਵਚ
ਤਕਲਦਫ ਹਮਸਦਦ ਹਹ ਤਲ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਪਦੜਤ ਪਸ਼ਸ਼ ਦਦ ਕਮ ਝ ਹਦ ਘਸਜ਼ਟਆ ਜ਼ਵਵਚ ਮਦਤ ਹਲ ਜਲਆਦਦ ਹਹ। ਇਹ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਦਦ ਬਰਸਲਤ ਦਲ ਮਦਸਨ
ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਸਸਭਲਵਨਲ ਹਮਸਦਦ ਹਹ, ਜ਼ਜਸ ਨਸ਼ ਸ ਮਮਵਖ ਰਵਖਦਲ ਹਲਏ ਬਰਸਲਤ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਇਹ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਸ਼ਮਰਸ਼ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ ।
ਉਨਲ ਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਟਦਕਲਕਰਨ ਸਬਸਦਡਲਈਜ਼ਡ ਰਲਟਲਆ 'ਤਲ 5 ਰਮਪਏ ਪਪਤਦ ਡਲਜ਼ ਦਲ ਜ਼ਹਸਲਬ ਨਲਲ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲਗਲ ਅਤਲ ਹਰ
ਇਵਕ ਪਸ਼ਸ਼ ਦਲ ਕਸਨ ਜ਼ਵਵਚ ਈਅਰ ਟਹਗ ਪਵਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਦ ਹਲਵਲਗਲ। ਇਸ ਨਲਲ ਪਸ਼ਸ਼ਆਆ ਦਦ ਸ਼ਨਲਖਤ ਹਲ ਸਕਲਗਦ ਤਲ ਪਸ਼ਸ਼ ਪਲਲਕਲਆ
ਨਸ਼ ਸ ਇਸ ਨਲਲ ਬਦਮਲ ਕਰਵਲਉਣ ਜਲਆ ਪਸ਼ਸ਼ ਵਲਚਣ ਸਮਮ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਪਲਸ਼ ਨਹਦ ਆਵਲਗਦ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਟਦਕਲਕਰਨ
ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਉਪਰਸਤ ਮਸ਼ਸਹਖਮਰ ਦਦ ਬਦਮਲਰਦ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਵਦ ਟਦਕਲ ਲਲਏ ਜਲਣਗਲ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਗਗਰਦਗ ਆਰਲ ਸਸਸ ਜਲਤਸ ਸਰਰਪ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਭਭਰਤਪਗਰ ਬਲਈਪਲਸ ਤਤਕ ਚਚੜਸ ਕਸਤਸ ਜਲ ਰਹਸ ਸੜਕ ਦਨ ਕਲਰਜਲਜ
ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ
ਸੜਕ ਦਨ ਨਵਜ਼ਨਰਮਲਣ ਕਲਰਜਲਜ ਦਚਰਲਨ ਵਰਤਸਆਜ ਜਲ ਰਹਸਆਜ ਨਨ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਸ ਸਲਵਧਲਨਸਆਜ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 04 ਮਈ
ਭਭਰਤਪਗਰ ਬਲਈਪਲਸ ਤਤ ਲਭ ਕਨ ਗਗਰਦਗ ਆਰਲ ਸਸਸ ਜਲਤਸ ਸਰਰਪ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਜਲਤਸ ਸਰਰਪ ਮਲੜ ਤਤ ਚਲਰ ਨਸਬਰ ਚਗਸਗਸ ਹਗਸਦਸ ਹਲਈ ਚਲਵਲਲ
ਚਚਕ ਜਸ.ਟਸ. ਰਲਡ ਤਤਕ ਦਸ ਸੜਕ ਨਰ ਸ 14 ਕਰਲੜ ਰਗਪਏ ਦਸ ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਚਹਗਸ ਮਲਰਗਸ ਕਸਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਭ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਕਗ ਝ
ਜ਼ਹਤਸਨ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਹਲਲਜ ਹਸ ਚਹਗਸ ਮਲਰਗਸ ਕਸਤਲ ਜਲ ਚਗਤਜ਼ਕਆ ਹਭ ਤਨ ਹਗਣ ਗਗਰਦਗ ਆਰਲ ਸਸਸ ਜਲਤਸ ਸਰਰਪ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਲਭ ਕਨ ਭਭਰਤਪਗਰ
ਬਲਈਪਲਸ ਤਤਕ ਸੜਕ ਨਰ ਸ ਚਹਗਸ ਮਲਰਗਸ (50 ਫਗ ਤਟ ਹਲਰ ਚਚੜਲ) ਕਰਨ ਦਲ ਕਸਮ ਚਤਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਭ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਸ ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ
ਸ. ਕਗ ਲਜਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਸੜਕ ਦਨ ਚਤਲ ਰਹਨ ਕਸਮ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਭ ਣ ਮਚਕਨ ਜ਼ਦਤਤਸ। ਉਨਲ ਲਜ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕਲਰਜ ਦਚਰਲਨ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਸ ਸਲਰਸਆਜ ਸਲਵਧਲਨਸਆਜ ਵਰਤਸਆਜ ਜਲ ਰਹਸਆਜ ਹਨ।
ਸ. ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਚਸਡਸਗੜਲ -ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਤਲਤ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਤਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਗਤਖ ਸੜਕ ਹਭ ਤਨ ਸ਼ਹਸਦਸ ਸਭਲ
ਦਚਰਲਨ ਇਸ ਸੜਕ ਦਸ ਅਜ਼ਹਮ ਭਰ ਜ਼ਮਕਲ ਹਗਸਦਸ ਹਭ। ਇਸ ਸੜਕ ਦਨ ਚਚੜਲ ਹਲਣ ਨਲਲ ਲਲ ਕਲਜ ਨਰ ਸ ਵਤਡਨ ਪਤਧਰ ਉਤਨ ਲਲਭ ਜ਼ਮਲਨ ਗਲ।
ਉਨਲ ਲਜ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੜਕ ਦਲ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਜ਼ਮਆਰਸ ਹਲਣਲ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਭ।

3/3

