
   ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

      ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਜਲਜਚ ਸਬਸਧਦ ਨਮਮਨਨ ਲਏ

    ਜਜਨਲਲਜ ਜਵਅਕਤਦਆਜ ਦਨ ਨਮਮਨਨ ਲਏ,        ਉਨਲਲਜ ਨਮ ਸ ਪਜਹਲਲਜ ਹਦ ਕਦਤਲ ਹਲਇਆ ਹਹ ਇਕਲਜਤਵਲਸ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 14 ਮਈ

  ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.ਐਨ.ਕਨ.               ਅਗਰਵਲਲ ਦਨ ਜਦਸਲ ਜਨਰਦਨਸਲਜ ਅਤਨ ਐਸ ਐਮ ਓ ਡਲ ਮਨਲਹਰ ਜਸਸਘ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜਵਵਚ ਮਮਵਢਲਲ
 ਜਸਹਤ ਕਕਦਰ,              ਨਸਦਪਮਰ ਕਲਲੜ ਦਦ ਟਦਮ ਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਜਲਜਚ ਲਈ ਨਮਮਨਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ      ।ਐਸ ਐਮ ਓ ਡਲ ਮਨਲਹਰ

                    ਜਸਸਘ ਨਨ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਪਸਡ ਨਸਦਪਮਰ ਅਤਨ ਲਮਲਲ ਜਵਖਨ ਬਲਹਰਦ ਸਮਜਬਆਜ ਤਲ ਆਏ ਅਤਨ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜਜਜਟਵ ਕਨਸ ਦਨ ਸਪਸਰਕ ਜਵਵਚ
      ਆਏ ਜਵਅਕਤਦਆਜ ਦਨ ਨਮਮਨਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ,             ਜਜਨਲਲਜ ਜਵਅਕਤਦਆਜ ਦਨ ਨਮਮਨਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨਲਲਜ ਨਮ ਸ ਪਜਹਲਲਜ ਹਦ ਇਕਲਜਤਵਲਸ
  ਕਦਤਲ ਹਲਇਆ ਹਹ।

  ਡਲ ਜਸਮਦਤ ਕਲਰ,          ਗਮਰਪਲਲ ਜਸਸਘ ਐਲ ਟਦ ਅਤਨ ਮਸਗਤ ਜਸਸਘ ਨਨ ਨਮਮਨਨ ਲਏ        । ਪਰਦਦਪ ਜਸਸਘ ਬਲਲਕ ਐਜਮਕਨਟਰ ਨਨ ਕਲਰਲਨਲ
              ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਜਲਗਰਮਕ ਕਦਤਲ ਅਤਨ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਕਦਤਨ ਜਵਅਕਤਦਆਜ ਦਦ ਮਲਨਜਸਕ ਤਸਦਰਮਸਤਦ ਲਈ

  ਕਲਊਸਜਲਸਗ ਵਦ ਕਦਤਦ।

   ਇਸ ਮਲਕਨ ਪਰਦਦਪ ਜਸਸਘ,        ਸਮਖਜਵਸਦਰ ਜਸਸਘ ਅਤਨ ਸਮਦਲਗਰ ਜਸਸਘ ਮਲਟਦਪਰਪਜ ਹਹਲਥ ਵਰਕਰ,      ਹਜਰਸਦਰ ਕਲਰ ਏ ਐਨ ਐਮ ਤਲ
        ਇਲਲਵਲ ਰਜਜਸਦਰ ਜਸਸਘ ਤਨ ਨਜਰਸਦਰ ਜਸਸਘ ਵਦ ਹਲਜਰ ਸਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

 
         ਖਰਰਦਰ ਕਣਕ ਦਰ ਅਦਲਇਗਰ ਵਜਜ ਜਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਜਲਰਰ ਕਰਤਤ 364  ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ 

 
      ਜਜਲਲਤ ਦਰਆਨ ਮਸਡਰਆਨ ਜਵਵਚ ਹਰਣ ਤਵਕ 02  ਲਵਖ 12  ਹਜਲਰ 723      ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਹਲਈ ਆਮਦ

 
ਵਵਖ-      ਵਵਖ ਸਰਕਲਰਰ ਖਰਰਦ ਏਜਸਸਰਆਨ ਵਵਲਜ 02  ਲਵਖ 11  ਹਜਲਰ 835       ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਕਰਤਰ ਗਈ ਖਰਰਦ
 

  ਮਸਡਰਆਨ ਜਵਵਚਜ 01  ਲਵਖ 38  ਹਜਲਰ 114      ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਕਰਵਲਈ ਜਲਫਜਟਸਗ 
 

          ਮਸਡਰਆਨ ਜਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਜ ਬਚਲਅ ਲਈ ਕਰਤਤ ਗਏ ਪਰਖਤਲ ਪਪਬਸਧ 
 

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 14  ਮਈ : 
 

      ਜਜਜਲਲਤ ਦਰਆਨ ਮਸਡਰਆਨ ਜਵਵਚ ਹਰਣ ਤਵਕ 02  ਲਵਖ 12  ਹਜਲਰ 723       ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਹ,   ਜਜਸ ਜਵਵਚਜ ਵਵਖ-
      ਵਵਖ ਖਰਰਦ ਏਜਸਸਰਆਨ ਤਤ ਵਪਲਰਰਆਨ ਵਵਲਜ 02  ਲਵਖ 11  ਹਜਲਰ 835        ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਹ   । ਇਹ

               ਜਲਣਕਲਰਰ ਜਦਸਜਦਆਨ ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਰਮਤਰ ਅਸਜਮਪਤ ਕਕਰ ਜਗਵਲ ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਰਆਨ ਜਵਵਚਜ ਹਰਣ ਤਵਕ 01  ਲਵਖ 38 
 ਹਜਲਰ 114                 ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਜਲਫਜਟਸਗ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਹਹ ਅਤਤ ਖਰਰਦਰ ਗਈ ਕਣਕ ਦਰ ਅਦਲਇਗਰ ਵਜਜ ਜਕਸਲਨਲਨ

 ਨਨ ਸ 364       ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ ਜਲਰਰ ਕਰਤਤ ਜਲ ਚਰਵਕਤ ਹਨ।
 

           ਸਪਰਮਤਰ ਜਗਵਲ ਨਤ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਖਰਰਦਰ ਗਈ ਕਣਕ ਜਵਵਚਜ ਪਨਗਪਤਨ ਵਵਲਜ 42419  ਮਰਟਰਕ ਟਨ,   ਮਲਰਕਫਹਡ ਵਵਲਜ 53995 
 ਮਰਟਰਕ ਟਨ,   ਪਨਸਪ ਵਵਲਜ 48419  ਮਰਟਰਕ ਟਨ,    ਵਤਅਰ ਹਲਊਸ ਵਵਲਜ 33723  ਮਰਟਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸਰ.ਆਈ.  ਵਵਲਜ

33096      ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਤਤ ਵਪਲਰਰਆਨ ਵਵਲਜ 183        ਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਹ।
 

                  ਉਨਲਲਨ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਰਆਨ ਜਵਵਚ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਦਕਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਜ ਬਚਲਅ ਲਈ ਪਰਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਰਤਤ ਗਏ ਹਨ।
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