
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

  ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ:      ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਲਲਕਲਕ ਲਈ ਸਸਚਚਜਤ ਪਪਬਸਧ

       ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਨਤ ਸਰਕਲਰ ਵਚਲਲ ਕਕਤਤ ਪਪਬਸਧਲਕ '   ਤਤ ਤਸਚਲਕ ਪਪਗਟਲਈ

 ਮਸਡਕ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ, 08 ਮਈ

      ਦਤਸ਼ ਭਗਤ ਨਸ਼ਲ ਛਸਡਲਊ ਤਤ ਮਸੜਵਸਤਬਲ ਕਕਦਰ,      ਮਸਡਕ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਜ਼ਵਖਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਵਚਖ-     ਵਚਖ ਸਸਜ਼ਬਆਕ ਤਲ ਆਏ
               ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਚਲਲ ਉਨਲਲਕ ਲਈ ਕਕਤਤ ਪਪਬਸਧਲਕ ਵਲਸਤਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਕ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਕਤਕ ਹਹ   । ਇਚਥਤ
                     ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਜ਼ਵਚਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹਤ ਅਮਲਲਹ ਦਤ ਵਸਨਕਕ ਨਸਰ ਨਤ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦਤ ਸਕਜ਼ਨ ਲਈ ਮਚਧ ਪਪਦਤਸ਼ ਜ਼ਗਆ ਸਕ ਤਤ

           ਵਲਪਸਕ ਉਪਰਸਤ ਉਸ ਨਸ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ।

   ਉਸ ਨਤ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ                    ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਤ ਉਨਲਲਕ ਦਤ ਇਚਥਤ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਬਹਸਤ ਹਕ ਵਧਕਆ ਪਪਬਸਧ ਕਕਤਤ ਹਨ ਤਤ ਉਨਲਲਕ ਨਸ ਸ ਖਲਣਲ ਤਤ
                 ਹਲਰ ਲਲੜੜਦਕਆਕ ਸਲਰਕਆਕ ਚਕਜ਼ਲਕ ਵਤਲਤ ਜ਼ਸਰ ਮਸਹਚਈਆ ਕਰਵਲਈਆਕ ਜਲਕਦਕਆਕ ਹਨ ਅਤਤ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਦਲ ਵਕ ਖਲਸ ਜ਼ਖਆਲ

  ਰਚਜ਼ਖਆ ਜਲਕਦਲ ਹਹ,             ਜ਼ਜਸ ਸਦਕਲ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਕ ਨਸ ਸ ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਕਸਮ ਦਕ ਜ਼ਦਚਕਤ ਨਹੜ ਆ ਰਹਕ     । ਇਨਲਲਕ ਸਲਰਤ ਪਪਬਸਧਲਕ
 ਲਈ          ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਅਤਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦਕ ਹਹ।

    ਇਸ ਸਬਸਧਕ ਗਚਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਕ ਐਸ.ਡਕ.ਐਮ.            ਸ਼ਪਕ ਆਨਸਦ ਸਲਗਰ ਸ਼ਰਮਲ ਨਤ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ
                ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਨਸ ਸ ਸਲਰਕਆਕ ਲਲੜੜਦਕਆਕ ਸਹਸਲਤਲਕ ਮਸਹਚਈਆ ਕਰਵਲਈਆਕ ਜਲ ਰਹਕਆਕ ਹਨ ਤਤ ਜ਼ਕਸਤ ਨਸ ਸ ਵਕ

        ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਕਸਮ ਦਕ ਜ਼ਦਚਕਤ ਨਹੜ ਆਉਣ ਜ਼ਦਚਤਕ ਜਲ ਰਹਕ         । ਅਜ਼ਧਕਲਰਕਆਕ ਨਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ
                    ਰਚਜ਼ਖਆ ਹਲਇਆ ਹਹ ਤਤ ਜਦਲ ਵਕ ਜ਼ਕਤਤ ਜ਼ਕਸਤ ਨਸ ਸ ਕਲਈ ਵਕ ਲਲੜ ਪਪਦਕ ਹਹ ਤਲਕ ਉਹ ਫਦਰਕ ਪਸਰਕ ਕਕਤਕ ਜਲਕਦਕ ਹਹ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/989/2020-DPRO Fatehgarh Sahib
I/23218/2020

1/3



    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

              ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਦਦ ਅਦਲਇਗਦ ਵਜਜ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ 299  ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ

    ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ 01  ਲਵਖ 98  ਹਜ਼ਲਰ 708      ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਹਲਈ ਆਮਦ

01  ਲਵਖ 97  ਹਜਲਜਰ 768      ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਕਦਤਦ ਖਰਦਦ

  ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚਜ 01  ਲਵਖ 04  ਹਜ਼ਲਰ 814      ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਕਰਵਲਈ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ

                ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਜ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਜ ਦਵਸਦਆਆ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਅਪਣਲਉਣ ਨਨ ਸ ਬਣਲਇਆ ਜਲ
 ਜ਼ਰਹਹ ਯਕਦਨਦ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 08  ਮਈ :

      ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਹਰਣ ਤਵਕ 01  ਲਵਖ 98  ਹਜ਼ਲਰ 708          ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਹ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚਜ 01 
 ਲਵਖ 97  ਹਜ਼ਲਰ 768        ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ       । ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

               ਸ਼ਸ਼ਦਮਤਦ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਦਦ ਅਦਲਇਗਦ ਵਜਜ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ 299    ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ ਜਲਰਦ
       ਕਦਤਲ ਜਲ ਚਰਵਕਲ ਹਨ ਅਤਲ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚਜ 01  ਲਵਖ 04  ਹਜ਼ਲਰ 814         ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਚਰਵਕਦ ਹਹ।

           ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਜ਼ਵਵਚਜ ਪਨਗਸ਼ਲਨ ਵਵਲਜ 39,790  ਮਦਟਰਕ ਟਨ,   ਮਲਰਕਫਹਡ ਵਵਲਜ
50,136  ਮਦਟਰਕ ਟਨ,   ਪਨਸਪ ਵਵਲਜ 45,692  ਮਦਟਰਕ ਟਨ,    ਵਲਅਰ ਹਲਊਸ ਵਵਲਜ 31,935  ਮਦਟਰਕ ਟਨ, 
ਐਫ.ਸਦ.ਆਈ.  ਵਵਲਜ 30,133      ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਤਲ ਵਪਲਰਦਆਆ ਵਵਲਜ 82        ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ।

                    ਸ਼ਸ਼ਦਮਤਦ ਜ਼ਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਜ ਬਚਲਅ ਲਈ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਜ ਪਰਖਤਲ ਪਸ਼ਬਸਧ ਕਦਤਲ ਗਏ ਹਨ ਤਲ
          ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਜ ਦਵਸਦਆਆ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਵਰਤਦਆਆ ਜਲ ਰਹਦਆਆ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਵਲਲ
  ਆਨ ਲਲਈਨ ਵਵਬਬਨਲਰ 

                  ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਬਆਆ ਨਨ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਵਲਲ ਕਬਤਬ ਜਲ ਰਹਬ ਆਨ ਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਲ ਵਵਧ ਤਲ ਵਵਧ
    ਲਲਹਲ ਲਵਣ ਲਈ ਕਬਤਲ ਪਪਤਜ਼ਰਤ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 08  ਮਈ :

                ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਵਲਲ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਬਆਆ ਦਤ ਮਹਵਤਵਪਨਰਨ ਸਮਮ ਨਨ ਸ ਦਤਖਦਤ ਹਲਏ ਆਨ
   ਲਲਈਨ ਵਵਬਬਨਲਰ ਕਰਵਲਇਆ ਜ਼ਗਆ,         ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਜਲਲਤ ਦਤ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਬਆਆ ਨਤ ਵਵਡਬ ਜ਼ਗਣਤਬ '   ਚ ਭਲਗ ਜ਼ਲਆ   । ਇਸ

    ਵਵਵਬਬਨਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਸ਼ਪਬਮਤਬ ਅਰਜ਼ਵਸਦ ਕਦਰ,            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜਨਰਤਸ਼ਨ ਤਤ ਟਪ ਤਜ਼ਨਸਗ ਅਫਸਰ ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ
           ਵਵਲਲ ਕਬਤਬ ਜਲ ਰਹਬ ਆਨ ਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਲ ਲਲਭ ਲਵਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਲ।

    ਇਸਤ ਦਦਰਲਨ ਸ਼ਪਬ ਉਮਤਸ਼ ਕਲਲੜਲ,              ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜਨਰਤਸ਼ਨ ਤਤ ਟਪ ਤਜ਼ਨਸਗ ਅਫਸਰ ਨਤ ਨਦਜਵਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ
           ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਕਰਬਅਰ ਨਲਲ ਜਜੜਬ ਹਰ ਸਸਭਵ ਸਹਲਇਤਲ ਕਰਦਲ ਹਵ        । ਇਸ ਲਈ ਵਵਧ ਤਲ ਵਵਧ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਬਆਆ ਨਨ ਸ

               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਨਲਲ ਜਜੜ ਕਤ ਆਨ ਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਲ ਲਲਹਲ ਲਵਣਲ ਚਲਹਬਦਲ ਹਵ।

                ਇਸ ਮਦਕਤ ਪਲਤਸਮਮਟ ਅਫਸਰ ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਪਪਲਰਥਬਆਆ ਨਨ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਮਜਕਲਬਲਤ ਦਬ ਪਪਬਜ਼ਖਆ ਦਬ ਆਨ ਲਲਈਨ
    ਜ਼ਤਆਰਬ ਕਰਨ ਦਬ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਬ             ।ਸ਼ਪਬ ਅਨਜ ਵਜ ਜ਼ਕਸ਼ਲਰ ਦਵਤਲ ਕਰਬਅਰ ਕਲਊਸਲਰ ਨਤ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਬਆਆ ਨਨ ਸ ਘਰ ਬਵਤਠਤ ਹਬ

ਵਵਬਸਲਈਟ www.pgrkam.com 
'             ਤਤ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਕਰਨ ਬਲਰਤ ਤਤ ਜ਼ਬਊਰਲ ਦਬ ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਦਲ ਲਲਹਲ ਲਵਣ ਬਲਰਤ ਦਵਜ਼ਸਆ      । ਐਜਨਸਫਤਅਰ ਦਤ ਡਲਇਰਵਕਟਰ ਜ਼ਨਪਜਸਨ

  ਜ਼ਸਆਲ ਨਤ ਪਬ.ਪਬ.ਟਬ.          ਰਲਹਹ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਬਆਆ ਨਨ ਸ ਮਜਕਲਬਲਤ ਦਬਆਆ ਪਪਬਜ਼ਖਆਵਲਆ ਬਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਬ ਜ਼ਦਵਤਬ ਗਈ।
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