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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ : ਸਸਲਫ ਹਸਲਪ ਗਰਰਰਪਲਪ ਵਰਲਲ ਆਰਸਸਟਟ ਜ਼ਵਖਸ ਜ਼ਤਆਰ ਕਟਤਸ 15 ਹਜ਼ਲਰ ਮਲਸਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਸ ਸਸਪਸ
ਐਸ.ਬਟ.ਆਈ. ਅਤਸ ਪਸਜਲਬ ਐਡ ਜ਼ਸਸਧ ਬਬਕ ਦਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਉਪਰਲਲਲ
ਲਲ ੜਵਸਦਲਪ ਨਨ ਸ ਵਸਡਸ ਜਲਣਗਸ ਮਲਸਕ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 21 ਮਈ
ਐਸ.ਬਟ.ਆਈ. ਅਤਸ ਪਸਜਲਬ ਅਤਸ ਜ਼ਸਸਧ ਬਬਕ ਦਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਆਰਸਸਟਟ ਜ਼ਵਖਸ ਸਸਲਫ ਹਸਲਪ ਗਰਰਰਪਲਪ ਵਰਲਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਟਤਸ ਕਰਟਬ
15 ਹਜ਼ਲਰ ਮਲਸਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਟਮਤਟ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਰਲ ਨਨ ਸ ਉਨਲ ਲਪ ਦਸ ਦਫਤਰ ਜ਼ਵਖਸ ਸਸਪਸ ਗਏ। ਇਸ ਮਕਕਸ ਜ਼ਡਪਟਟ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸ਼ਟਮਤਟ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਰਲ ਨਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਐਸ.ਬਟ.ਆਈ ਅਤਸ ਪਸਜਲਬ ਐਡ ਜ਼ਸਸਧ ਬਬਕ ਵਰਲਲ ਸਸਲਫ ਹਸਲਪ ਗਰਰਰਪਲਪ ਜ਼ਰਟਏ ਜਲ
ਇਹ ਉਪਰਲਲਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਸ, ਉਹ ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ ਹਸ। ਉਨਲ ਲਪ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਰਸਸਟਟ ਜ਼ਵਖਸ ਸਸਲਫ ਹਸਲਪ ਗਰਰਰਪਲਪ ਵਰਲਲ ਜ਼ਮਆਰਟ ਮਲਸਕ
ਜ਼ਤਆਰ ਕਟਤਸ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਜਨਲ ਲਪ ਦਟ ਵਰਤਲ ਗਰਮਟਆਪ ਜ਼ਵਚ ਵਟ ਸਕਜ਼ਖਆਪ ਕਟਤਟ ਜਲ ਸਕਦਟ ਹਸ ਅਤਸ ਇਨਲ ਲਪ ਨਨ ਸ ਧਲ ਕਸ ਮਰੜ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਲ
ਸਕਦਲ ਹਸ। ਉਨਲ ਲਪ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ ਦਸ ਲਲ ੜਵਸਦਲਪ ਨਨ ਸ ਇਹ ਮਲਸਕ ਵਸਡਸ ਜਲਣਗਸ।
ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਟਮਤਟ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਰਲ ਨਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਵਰਚ ਵਰਖ-ਵਰਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਪ ਦਸ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਪ ਅਤਸ
ਕਰਮਚਲਰਟਆਪ ਨਸ ਅਜ਼ਹਮ ਭਨ ਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲਈ ਹਸ ਅਤਸ ਹਰਣ ਤਰਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ ਸਬਸਧਟ ਪਲਜਸਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ 56 ਕਸਸਲਪ ਜ਼ਵਰਚਲ 54 ਜ਼ਵਅਕਤਟ
ਜ਼ਡਸਚਲਰਜ ਹਲ ਕਸ ਆਪਣਸ ਘਰਲਪ ਨਨ ਸ ਪਰਤ ਚਰਰਕਸ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਪ ਨਸ ਲਲ ਕਲਪ ਨਨ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ
ਵਰਲਲ ਦਰਸਟਆਪ ਸਲਵਧਲਨਟਆਪ ਦਟ ਵਰਤਲ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਈ ਜਲਵਸ ਅਤਸ ਆਪਣਟ ਜਟਵਨ ਜਲਚ ਜ਼ਵਰਚ ਮਨਸਹ ਢਰਕ ਕਸ ਰਰਖਣ ਅਤਸ ਸਮਲਜ਼ਜਕ
ਜ਼ਵਰਥ ਰਰਖਣਟ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਈ ਜਲਵਸ।
ਇਸ ਉਪਰਲਲਸ ਸਬਸਧਟ ਗਰਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਪ ਲਟਡ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਨਸਜ਼ਰ ਜਸਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਸ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਉਪਰਲਲਸ ਸਦਕਲ ਜ਼ਜਰਥਸ ਲਲ ੜਵਸਦਲਪ
ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਮਰਹਰਈਆ ਕਰਵਲਏ ਜਲਣਗਸ। ਉਉਥਸ ਇਸ ਨਲਲ ਸਸਲਫ ਹਸਲਪ ਗਰਰਰਪਲਪ ਦਸ ਮਬਬਰਲਪ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਲ ਜ਼ਰਟਆ ਵਟ ਬਜ਼ਣਆ ਹਸ
ਅਤਸ ਮਲਸਕ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਸਸਲਫ ਹਸਲਪ ਗਰਰਰਪਲਪ ਦਸ ਮਬਬਰਲਪ ਨਨ ਸ ਬਕਲਇਦਲ ਅਦਲਇਗਟ ਕਟਤਟ ਗਈ ਹਸ। ਉਨਲ ਲਪ ਨਸ ਇਸ ਉਪਰਲਲਸ
ਸਬਸਧਟ ਖਸਤਰਟ ਮਸਨਸਜਰ ਐਸ.ਬਟ.ਆਈ. ਜ਼ਵਨਲ ਦ ਅਰਲੜਲ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਟਤਲ। ਇਸ ਮਕਕਸ ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਜਸਪਸ਼ਟਤ ਜ਼ਸਸਘ,
ਐਸ ਡਟ ਐਮ ਬਸਟ ਪਠਲਣਲ ਪਜ਼ਵਰਤਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਜ਼ਡਪਟਟ ਜਨਰਲ ਮਸਨਸਜਰ ਪਸਜਲਬ ਐਡ ਜ਼ਸਸਧ ਬਬਕ ਜਜ਼ਤਸਦਰ ਕਰ ਮਲਰ, ਅਜ਼ਸਸਟਬਟ ਜਨਰਲ
ਮਸਨਸਜਰ ਐਸ.ਬਟ.ਆਈ. ਹਰਟਸ਼ ਵਧਲਵਨ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਮਲਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਲਉਣ ਜ਼ਵਰਚ ਆਰਸਸਟਟ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਸ
ਡਲਇਰਸਕਟਰ ਏ.ਸਟ. ਸ਼ਰਮਲਪ ਨਸ ਵਟ ਅਜ਼ਹਮ ਭਨ ਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲਈ।
ਫਲਟਲ ਕਸਪਸ਼ਨ : ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸ਼ਟਮਤਟ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਰਲ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਸਸਪਦਸ ਹਲਏ ਬਬਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਨਲਲ ਹਲਵਨਗਦ ਪਲਣਦ ਦਦ ਬਸਚਤ
ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਲਈ ਪਪਨਜ਼ਰਆ
ਆਤਮਲ ਸਕਦਮ ਅਧਦਨ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਦਦ ਪਪਦਰਸ਼ਨਦ ਕਰਵਲਈ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 21 ਮਈ
ਡਲ. ਇਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਨ, ਮਮਸਖ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਅਫਸਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਨ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਜਲਲਨ ਜ਼ਵਸਚ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਜ਼ਵਸਚ ਕਲਫਦ ਉਤਸ਼ਲਹ ਦਨਜ਼ਖਆ ਜਲ
ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਸਪਦ ਪਪਜ਼ਹਲਲਦ ਜ਼ਸਸਘ, ਜ਼ਪਸਡ- ਦਲਦਨ ਮਲਜਰਲ, ਬਲਲਕ ਖਨੜਲ ਨਨ
ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਦਦ ਨਵਵ ਮਸ਼ਦਨ ਖਰਦਦਦ ਹਹ, ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਅਤਨ ਜ਼ਕਸਲਨ
ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਵਸਲਲ ਇਸ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਨ ਸ 40 ਫਦਸਦਦ ਸਬਜ਼ਸਡਦ ਜ਼ਦਸਤਦ
ਜਲਵਨਗਦ।
ਡਲ.ਸਸਧਨ ਨਨ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਕਸਲਨ ਦਨ ਖਨਤ ਜ਼ਵਸਚ ਆਤਮਲ ਸਕਦਮ ਅਧਦਨ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ
ਜ਼ਬਜਲਈ ਦਦ ਪਪਦਰਸ਼ਨਦ ਕਰਵਲਈ ਗਈ। ਉਨਲ ਲਨ ਨਨ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਤਮਲ ਸਕਦਮ ਅਧਦਨ
ਲਗਭਗ 100 ਪਪਦਰਸ਼ਨਦ ਪਲਲਟ ਜ਼ਬਜਵਲਏ ਜਲਣਗਨ। ਉਨਲ ਲਨ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਜਲਈ ਦਨ
ਤਮ ਰਸਤ ਬਲਅਦ ਨਦਦਨ ਨਲਸ਼ਕ ਦਦ ਸਪਰਨਅ ਕਰ ਜ਼ਦਸਤਦ ਜਲਵਨ। ਇਸ ਨਲਲ ਪਲਣਦ ਦਦ ਬਸਚਤ
ਤਲਨ ਹਮਸਦਦ ਹਹ ਅਤਨ ਨਦਦਨ ਵਦ ਘਸਟ ਜਸਮਦਨ ਹਨ। ਡਲ ਹਰਸਸਗਦਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਅਫਸਰ,
ਖਨੜਲ ਨਨ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਘਸਟ ਸਮਲਨ ਲਹ ਣ ਵਲਲਦਆਨ ਅਤਨ ਤਸਦਦਕਸਮਦਲ ਜ਼ਕਸਮਲਨ ਦਦ
ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ ਨਨ ਸ ਤਰਜਦਹ ਦਨਣਦ ਚਲਹਦਦਦ। ਡਲ. ਸਸਧਨ ਨਨ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ
ਜ਼ਬਜਲਈ ਲਈ 8-10 ਜ਼ਕਲਲ ਬਦਜ ਪਪਤਦ ਏਕੜ ਪਲਇਆ ਜਲਵਨ। ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ
ਨਲਲ ਕਸਦਨ ਕਦਤਨ ਝਲਨਨ ਦਨ ਮਮਕਲਬਲਨ ਲਗਭਗ 20-25 ਫਦਸਦਦ ਪਲਣਦ ਦਦ ਬਸਚਤ ਕਦਤਦ ਜਲ
ਸਕਦਦ ਹਹ।
ਡਲ. ਸਸਧਨ ਨਨ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਨਕਰ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਕਲਲ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਵਲਲਦ ਮਸ਼ਦਨ ਨਹਵ
ਹਹ ਤਲਨ ਮਮਜਨਦਲ ਹਲਲਲਤਲਨ ਦਨ ਮਸਦਨਨਜ਼ਰ ਜ਼ਦਰਲ ਜ਼ਟਸਲ ਡਜ਼ਰਸਲ ਜਲਨ ਹਹਪਦ ਸਦਡਰ ਜ਼ਵਸਚ ਥਲੜਦ
ਤਬਦਦਲਦ ਕਰਕਨ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਦਤਦ ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਹ। ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ
ਕਰਨ ਨਲਲ ਜਮਦਨ ਦਦ ਉਪਜਲਊ ਸ਼ਕਤਦ ਬਰਕਰਲਰ ਰਜ਼ਹਸਦਦ ਹਹ ਅਤਨ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਰਵਲਇਤਦ
ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਲਰਨ ਪਲਣਦ ਖੜਲ ਲ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਹਹ, ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਜ਼ਮਦਨ ਹਨਠ ਸਖਤ ਤਜ਼ਹ ਬਣ
ਜਲਨਦਦ ਹਹ। ਇਸ ਮਮਕਨ ਡਲ ਜਜ਼ਤਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਡਦ.ਪਦ.ਡਦ, ਸਪਦ ਸਮਖਦਨਵ ਜ਼ਸਸਘ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਉਉਪ
ਜ਼ਨਰਦਖਕ, ਸਪਦ ਰਲਜਵਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਏ.ਟਦ.ਐਮ ਅਤਨ ਜ਼ਪਸਡ ਦਨ ਜ਼ਕਸਲਨ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਸਲਵਧਲਨਧਆਆ ਦਧ ਵਰਤਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਆਮ ਵਲਆਗ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਹਲਇਆ ਜਨਜਧਵਨ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਕਲਰਲਨਲ ਨਰ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਉਪਰਲਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਜਲਰਧ
ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਲਲ ਕਲਆ ਨਰ ਸ ਲਗਲਤਲਰ ਕਧਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਫ ਜਲਗਰਰਕ
ਲਲ ੜਵਸਦਲਆ ਤਵਕ ਸਲਰਧਆਆ ਲਲ ੜੜਦਧਆਆ ਚਧਜ਼ਲਆ ਪਸ਼ਵਜਦਧਆਆ ਕਰਨਧਆਆ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਈਆ
ਪਰਵਲਸਧਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਲਸ਼ ਰਲਲਗਵਡਧਆਆ ਅਤਲ ਬਵਸਲ ਜ਼ਰਧਏ ਉਨਲ ਲਆ ਦਲ ਜਵਦਧ ਸਰਜ਼ਬਆਆ ਨਰ ਸ ਭਲਜ਼ਜਆ
ਖਰਧਦਧ ਗਈ ਕਣਕ ਦਧ ਅਦਲਇਗਧ ਵਜਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ 399 ਕਰਲੜ ਰਸ਼ਪਏ ਜਲਰਧ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ , 21 ਮਈ
ਕਰਲਨਲ ਵਰਗਧ ਜ਼ਭਆਨਕ ਮਹਲਆਮਲਰਧ ਨਰ ਸ ਅਵਗਲ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਅਤਲ ਇਸ ਦਲ ਪਪਭਲਵ ਨਰ ਸ ਘਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਵਚ 23 ਮਲਰਚ ਤਤ ਲਵਗਲ
ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤਲ 17 ਮਈ ਉਪਰਸਤਤ ਕਰਜ਼ਫਊ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਨ (ਤਲਲਲਬਸਦਧ) ਜ਼ਵਵਚ ਬਦਲਣ ਅਤਲ ਲਲ ਕਲਆ ਨਰ ਸ ਆਪਣਲ ਰਲਜ਼ਮਰਲ ਦਲ ਕਸਮਲਆ, ਜ਼ਰਰਰਧ
ਵਸਤਲਆ ਦਧ ਖਰਧਦਲ ਫਰਲਖਤ, ਜ਼ਰਰਰਧ ਸਲਮਲਨ ਦਧ ਸਪਲਲਈ ,ਖਲਤਧਬਲੜਧ ਸਮਲਤ ਉਦਯਲਗ ਅਤਲ ਹਲਰ ਸਫਕਟਰਲਆ ਨਰ ਸ ਕਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਡਧ ਰਲਹਤ
ਜ਼ਦਵਤਧ ਗਈ ਹਫ, ਜ਼ਜਸ ਮਗਰਤ ਸਮਸ਼ਵਚਧ ਜ਼ਜ਼ਸਦਗਧ ਮਸ਼ੜ ਆਪਣਧ ਪਟੜਧ ਤਲ ਆਉਣਧ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਹਲ ਗਈ ਹਫ, ਹਲਲਲਆਜ਼ਕ ਰਲਤ 07:00 ਵਜਲ ਤਤ ਸਵਲਰਲ
07:00 ਵਜਲ ਤਵਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜਲਰਧ ਹਫ।
ਇਸ ਸਬਸਧਧ ਗਵਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਧਮਤਧ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਵਲਤ ਉਪਰਲਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਜ਼ਲਰਧ ਹਨ ਅਤਲ ਲਲ ਕਲਆ ਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਸਲਵਧਲਨਧਆਆ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਉਣ
ਲਈ ਲਗਲਤਲਰ ਜਲਗਰਰਕ ਕਧਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਫ। ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਸ਼ਣ ਤਵਕ ਸਲਹਮਣਲ ਆਏ ਕਲਰਲਨਲ ਦਲ 56 ਕਲਸਲਆ ਜ਼ਵਚਤ 54 ਨਰ ਸ ਜ਼ਡਸਚਲਰਜ ਕਰ
ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਫ। ਬਲਹਰਲਲ ਸਰਜ਼ਬਆਆ ਜਲਆ ਜ਼ਵਦਲਸ਼ਲਆ ਜ਼ਵਵਚਤ ਪਰਤਣ ਵਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤਧਆਆ ਨਰ ਸ ਮਫਡਧਕਲ ਜਲਆਚ ਉਪਰਸਤ
ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਧਤਲ ਜਲਆਦਲ ਹਫ ਅਤਲ ਇਹ ਗਵਲ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਈ ਜਲਆਦਧ ਹਫ ਜ਼ਕ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਦਕਰਲਨ ਉਨਲ ਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਕਸਮ ਦਧ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਲ
ਆਵਲ।
ਖਲਤਧਬਲੜਧ ਸਫਕਟਰ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਕਣਕ ਦਧ ਵਲਢਧ ਦਲ ਸਧਜ਼ਨ ਦਕਰਲਨ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਵਵਚ ਵਧ ਜ਼ਵਸ਼ਲਸ਼ ਛਲਟਲਆ ਦਲ ਕਲ ਅਤਲ ਮਸਡਧਆਆ ਦਲ
ਜ਼ਵਵਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰ ਰਧ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਵਖਜ਼ਦਆਆ ਪਲਸ ਜ਼ਸਸਟਮ ਲਲਗਰ ਕਰਕਲ ਕਣਕ ਦਧ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਖ਼ਰਧਦ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ।ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ
,ਆੜਲ ਤਧਆਆ ਮਜ਼ਦਰ ਰਲਆ ਨਰ ਸ ਕਣਕ ਦਧ ਖਰਧਦ ,ਵਲਚ ,ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਅਤਲ ਪਲਮਮਟ ਸਬਸਧਧ ਜ਼ਕਸਲ ਤਰਲਲਆ ਦਧ ਜ਼ਦਵਕਤ ਪਲਸ਼ ਨਹੜ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਧ ਜਲ ਰਹਧ
। ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਧਆਆ ਮਸਡਧਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਹਸ਼ਣ ਤਵਕ 02 ਲਵਖ 19 ਹਜ਼ਲਰ 517 ਮਧਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਧ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਫ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚਤ ਵਵਖ-ਵਵਖ
ਸਰਕਲਰਧ ਖਰਧਦ ਏਜਸਸਧਆਆ ਵਵਲਤ 02 ਲਵਖ 18 ਹਜ਼ਲਰ 609 ਮਧਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਧ ਖਰਧਦ ਕਧਤਧ ਗਈ ਹਫ ਖਰਧਦਧ ਗਈ ਕਣਕ ਦਧ
ਅਦਲਇਗਧ ਵਜਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ 399 ਕਰਲੜ ਰਸ਼ਪਏ ਜਲਰਧ ਕਧਤਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤਲ ਮਸਡਧਆਆ ਜ਼ਵਵਚਤ 01 ਲਵਖ 88 ਹਜਲਰ 534 ਮਧਟਰਕ ਟਨ
ਕਣਕ ਦਧ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਚਸ਼ਵਕਧ ਹਫ। ਪਫਟਰਲਲ ਪਸਪ ਆਮ ਵਲਆਗ ਖਸ਼ਵਲਲ ਹਨ ਜਦ ਜ਼ਕ ਬਹਸ਼ਤ ਜ਼ਰਰਰਧ ਵਸਤਲਆ ਦਸ਼ ਵਧ ਸਬਜ਼ਧਆਆ ਦਧ
ਸਪਲਲਈ ਲਲ ਕਲਆ ਨਰ ਸ ਘਰਲਆ ਤਵਕ ਹਲ ਰਹਧ ਹਫ ਅਤਲ ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਲਲ ਕ ਆਮ ਵਲਆਗ ਜ਼ਰਰਰਧ ਵਸਤਲਆ ਦਧ ਖ਼ਰਧਦਲ ਫ਼ਰਲਖ਼ਤ ਅਤਲ ਹਲਰ ਕਸਮਲਆ ਲਈ
ਬਲਜ਼ਲਰਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜਲ ਰਹਲ ਹਨ। ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚਤ ਆਪਣਲ ਜਵਦਧ ਸਰਜ਼ਬਆਆ ਨਰ ਸ ਜਲਣ ਦਲ ਇਵਛਸ਼ਕ ਜ਼ਵਅਕਤਧਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਵਸਲਸ਼ ਰਲਲਗਵਡਧਆਆ ਤਲ ਬਵਸਲਆ ਰਲਹੜ
ਉਨਲ ਲਆ ਦਲ ਜਵਦਧ ਸਰਜ਼ਬਆਆ ਜ਼ਵਚ ਭਲਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਫ। ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤਲ ਲਲਕਡਲਉਨ ਦਕਰਲਨ ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਮਲਜ ਸਲਵਧ
ਸਸਸਥਲਵਲਆ ਅਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਧਆਆ ਵਵਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਵਵਡਲ ਪਵਧਰ ਉਤਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਫ। ਉਨਲ ਲਆ ਨਲ ਲਲ ਕਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਧਲ ਕਧਤਧ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਦਵਸਧਆਆ ਸਲਵਧਲਨਧਆਆ ਅਪਣਲ ਕਲ ਅਤਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਜਲਰਧ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਧ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਕਰਕਲ ਕਲਰਲਨਲ
ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਰ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਲ।
ਫਲਟਲ ਕਫਪਸ਼ਨ : ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ,ਸਪਧਮਤਧ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਕਧਤਲ ਜਲ ਰਹਲ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਆ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਦਲ
ਹਲਏ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਚ ਐਲਲਨਨ ਹਹਟ ਸਪਹਟ/ਕਸਟਨਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਖਤਮ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਨਟ ਵਵਲਲ ਹਹਕਮ ਜਲਰਰ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 21 ਮਈ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਰ ਕਨਸ ਸਲਹਮਣਨ ਆਉਣ ਦਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਅਸਦਰ ਪਮਦਨ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਪਸਡਲਡ/ਸਥਲਨਲਡ ਨਨ ਸ ਹਹਟ
ਸਪਹਟ/ਕਸਟਨਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਐਲਲਜ਼ਨਆ ਜ਼ਗਆ ਸਰ। ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵਵਲਲ ਆਪਣਨ ਪਵਤਰ ਰਲਹਹ ਬਨਨਤਰ ਕਰਤਰ ਗਈ ਸਰ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ
ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪਛਲਨ ਜ਼ਦਨਲਡ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਈ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜਨਜ਼ਟਵ ਕਨਸ ਨਹਹ ਆਇਆ ਜ਼ਜਸ ਕਲਰਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਐਲਲਨਨ ਗਏ ਹਹਟ
ਸਪਹਟ/ਕਸਟਨਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਖਤਮ ਕਰਤਨ ਜਲਣ। ਇਸ ਦਨ ਮਵਦਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਨਟ ਸਸਰਮਤਰ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਹਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਐਲਲਨਨ
ਹਹਟ ਸਪਹਟ/ਕਸਟਨਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਨ ਹਹਕਮ ਜਲਰਰ ਕਰਤਨ ਹਨ।
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