
   ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ, ਅਫ਼ਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਨਰ ਕਣਕ ਦਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-ਖਰਸਹਦ/     ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ `   ਤਰ ਲਗਲਈ ਪਲਬਸਦਦ

 ਰਰਪਨਗਰ 09  ਮਈ -  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਰਟ-ਕਮ-       ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਟਦਮਤਦ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਰਦ ਨਰ ਫਫਜਦਲਰਦ
   ਜਲਬਤਲ ਸਸਘ ਧਲਰਲ 144          ਅਧਦਨ ਪਟਲਪਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਰ ਦਦ ਵਰਤਤ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ

 ਦਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-ਖਰਸਹਦ/       ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲ ਕਰ ਸਲੜਨ `    ਤਰ ਪਲਬਸਦਦ ਲਗਲਈ ਹਮ      । ਜਲਰਦ ਕਦਤਰ ਇਸ ਹਹਕਮ ਜ਼ਵਚ
    ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਲ 2020          ਦਲ ਕਣਕ ਦਦ ਕਟਲਈ ਦਲ ਸਦਜ਼ਨ ਚਅਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਮ    । ਇਹ ਆਮ ਦਰਖਣ
               ਜ਼ਵਅਚ ਆਉਦਲ ਹਮ ਜ਼ਕ ਸਬਸਧਤ ਮਲਲਕਲਰ ਵਲਤ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਦਦ ਪਟਥਲ ਹਲਣ ਕਰਕਰ ਕਣਕ ਦਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-

ਖਰਹਸਦ/       ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਗਲ ਜ਼ਦਅਤਦ ਜਲਰਦਦ ਹਮ,         ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਜਲਨਦ ਅਤਰ ਮਲਲਦ ਨਹਕਸਲਨ ਹਲਣ ਦਦ ਸਸਭਲਵਨਲ
   ਬਣਦ ਰਜ਼ਹਸਦਦ ਹਮ               । ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਨਲਲ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ਜ਼ਵਅਚ ਪਟਦਰਸ਼ਣ ਨਲਲ ਸਲਹ ਦਦਆਰ ਜ਼ਬਮਲਰਦਆਰ ਵਦ ਹਲ

              ਸਕਦਦਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਅਅਗ ਲਗਲਉਣ ਨਲਲ ਜ਼ਮਦਨ ਲਈ ਉਪਯਲਗਦ ਜਦਵਕ ਮਲਦਲ ਨਰ ਸ ਵਦ
               ਨਹਕਸਲਨ ਹਹਸਦਲ ਹਮ ਅਤਰ ਜ਼ਮਦਨ ਦਦ ਉਪਜਲਊ ਸ਼ਕਤਦ ਵਦ ਘਟ ਜਲਰਦਦ ਹਮ। ਇਸ ਨਲਲ ਜ਼ਸਅਧਲ ਨਹਕਸਲਨ
         ਜ਼ਕਸਲਨਲਰ ਨਰ ਸ ਹਹਸਦਲ ਹਮ ਅਤਰ ਉਸ ਦਲ ਅਜ਼ਸਅਧਰ ਤਫਰ `      ਤਰ ਅਸਰ ਦਰਸ਼ ਦਰ ਉਤਪਲਦਨ `   ਤਰ ਪਪਦਲ ਹਮ   । ਇਸ ਦਰ
     ਮਅਦਰਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਰ ਜ਼ਵਅਚ ਫ਼ਸਲ ਦਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-ਖਰਹਸਦ/       ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲ ਕਰ ਸਲੜਨ `   ਤਰ ਪਲਬਸਦਦ ਲਗਲਈ

 ਜਲਰਦਦ ਹਮ  ।
  ਇਹ ਹਹਕਮ 31    ਮਈ ਤਅਕ ਲਲਗਰ ਰਹਰਗਲ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

       ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਲਸਲਸ ਦਦ ਜ਼ਗਣਤਦ 18  ਹਲਈ -  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
  ਕਕ ਵਲ ਕਲਸ 21        ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜ਼ਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ 18,  ਜ਼ਰਕਵਰ 02  ਅਤਲ 01

  ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ

 ਰਰਪਨਗਰ 09  ਮਈ  -           ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਰਦ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ
      ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ ਵਵਧ ਕਲ 18   ਹਲ ਗਈ ਹਹ    । ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ 04     ਨਵਵ ਕਲਸ ਸਲਹਮਣਲ ਆਏ ਹਨ।

            ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਮਜਜ਼ਟਵ ਪਲਈ ਗਈ ਹਹ। ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਚਚ 01   ਸ਼ਸ਼ਦ ਚਮਕਮਰ
 ਸਲਜ਼ਹਬ , 01     ਨਦਲੜ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਚ ਵਲਜ਼ਪਸ ਪਰਜ਼ਤਆ, 02      ਦਰਜਲ ਰਲਜਲਸ ਤਲ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਹਨ  । ਉਨਲਲਸ
       ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਕਣ ਤਵਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ 699      ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਸ ਦਲ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ   । ਇਨਲਲਸ ਜ਼ਵਚਚ

567   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਹਗਜ਼ਟਵ, 115   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ, 18     ਕਲਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ (01
ਡਦ.ਐਮ.ਸਦ.   ਲਕ ਜ਼ਧਆਣਲ ਜ਼ਵਖਲ ਦਲਖਲ, 01 ਐਸ.ਬਦ.ਐਸ.    ਨਗਰ ਜ਼ਵਖਲ ਅਤਲ 01 ਜਦ.ਐਨ.ਡਦ.ਐਚ.

   ਅਜ਼ਮਮਰਸਤਸਰ ਜ਼ਵਖਲ ਦਲਖਲ )  ਅਤਲ 02     ਜ਼ਰਕਵਰ ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ ।

             ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਨਲਲ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ
21    ਕਲਸ ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ,    ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚਚ 18     ਕਲਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਹਨ    । ਉਨਲਲਸ ਸਮਰਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

                ਜ਼ਨਵਲਸਦਆਸ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਲਲਸ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਰਰਰਦ ਕਸਮ ਤਚ ਘਰ ਤਚ ਬਲਹਰ ਨਲ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਲਵਲ ਅਤਲ
        ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਸਸ ਨਰ ਸ ਹਰ ਪਵਧਰ ਤਲ ਮਲਨਟਹਨ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲ।
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d|so tXhe fIbQk b'e ;zgoe nc;o, ;qh nBzdg[o ;kfjp. 

 

f;js ftGkr dhnk Nhwk tZb'  fgzvk ftZu ;otQ/ ikoh 

ehosg[o ;kfjp, 09 wJh ^ 

        f;js ftGkr dhnk Nhwk tb' tZb' ezBN/Bw?AN i'B Bkb brd// fgzv 

GZbVh,;[y;kb,p?A;g{o,wikoh ns/ dr"V ftZy/ o'ikBk ;otQ/ ehsk ik fojk j? .fJ; ;zpXh 

ikDekoh fdzdnk ghHn?uH;h d/ ;hBhno w?vheb nc;o vkHokw gqekP ;o'nk B/ 

ikDekoh fdzdnk fejk fe Bzrb sj;hb nXhB nkT[d/ fgzv Gzrb ƒ ezBN/Bw?AN i'B 

x'fPs ehsk frnk ;h fi; eoe/ Bkb brd/ fgzvk ƒ ;ktXkBh bJh xo^xo ftZu 

;ot/yD eoB bJh jdkfJs ehsh rJh ;h.fJBQK jdkfJsk dh gkbBk eod/ j'J/ 

ehosg[o ;kfjp pbke nXhB g?Ad/ 5 fgzvk ftZu ;otQ/ P[o{ ehsk frnk ns/ o'ikBk fJBQK 

fgzvk d/ 50 xo eto ehs/ iKd/ jB. fJ; s'A fJbktk b'ek s'A rzGho phwkohnk dh th 

gVskb ehsh iKdh j?. e'ftv^19 ƒ w[Zy oZyd/ j'J/ b'ek ƒ eo'Bk tkfJo; ;zpXh io{oh 

ikDekoh th fdZsh iKdh j? fiAt/ fe b'e fJZe d{i/ s'A d{oh pDk e/ oZyD,f;oc b'V g?D s/ 

jh pkjo ikD, ;w/A ;w/A s/ jZE X'D ns/ jZEk ƒ dZ;h rJh ftZXh nB{;ko jh X'sk ikt/ 

ns/ w[zj s/ wk;e brk e/ oZyD ;zpXh jdkfJsk dh gkbBk eoB bJh f;js ekfwnk tZb' 

nghb ehsh ikdh j?.vkH;o'nk B/ dZf;nk fe fJBQK fgzvk ftZu e'Jh th PZeh wohi Bjh 

gkfJnk frnk j? ns/ f;js ekw/ eo'BktkfJo; ƒ b? e/ nkgDh fvT[Nh sBd/jh Bkb 

fBGk oj/ jB. 

 


