
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਫਜ਼ ੰਡਾ 
ਬਾਯਤੀਮ ਟਟ ਫੈਂਕ ਵਰੋਂ ਜ਼ਿਰਾ ਰਸ਼ਾਨ ਨੰੂ 100 ੀ.ੀ.ਈ. ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਦਾਨ 

ਫੈਂਕ ਨੇ 200 ਭਾਕ ਤ 40 ਫਤਰਾਂ ਨੀਟਾਈਿਯ ਵੀ ਕੀਤ ਬੇਂਟ 
 ਫਜ਼ ੰਡਾ, 16 ਭਈ : ਕਜ਼ਵਡ 19 ਦ ਭਿੱ ਦਨਿਯ ਬਾਯਤੀਮ ਟਟ ਫੈਂਕ ਦ ਖਤਯੀ ਰਫੰਧਕ ਸ਼ਰੀ ਕ.ਕ. ਧਰੀਆ 
ਵਰੋਂ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀ ਫੀ.ਰੀਜ਼ਨਵਾਨ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਆਣ ਤਨਦਸੀ ਨਾਰ ਜੁੜ 
ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਰਈ 100 ੀ.ੀ.ਈ. ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਫੈਂਕ ਵਰੋਂ 200 ਭਾਕ ਤ 
40 ਫਤਰਾਂ ਨੀਟਾਈਿਯ ਦੀਆਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇ ਤਯਾਂ ਸੀ ਬਾਯਤੀਮ ਟਟ ਫੈਂਕ ਫਜ਼ ੰਡਾ ਵਰੋਂ ਰੜਵੰਦ 
ਜ਼ਯਵਾਯਾਂ ਨੰੂ ਰਗਬਗ 300 ਯਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਵੀ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਈਆ ਂਗਈਆਂ। 
 
 ਇ ਭਕ ਸ਼ਰੀ ਧਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੰੂ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਜ਼ਦਵਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਭੁਸ਼ਜ਼ਕਰ ਦੀ ਘੜੀ 
ਜ਼ਵਚ ਬਾਯਤੀਮ ਟਟ ਫੈਂਕ ਸਭਸ਼ਾ ਜ਼ਿਰਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦ ਨਾਰ ਭਢ ਨਾਰ ਭਢਾ ਜੜ ਕ ਖਜ਼ੜਆ ਸ। ਇ ਭਕ ਜ਼ਿਰਾ 
ਰੀਡ ਫੈਂਕ ਭਨੇਿਯ ਸ਼ਰੀ ਜੰਕਯ ਸ਼ਯਭਾ, ਸ਼ਰੀ ਰਭ ਕੁਭਾਯ ਗਯਗ ਅਤ ਸਯ ਭੁਿੱ ਖ ਰਫੰਧਕ ਵੀ ਭਜੂਦ ਨ।  
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਫਜ਼ ੰਡਾ 

 ਜ਼ਛਰ ਦ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਰ ਬਯ ’ਚ ਜ਼ਸਕਾਯੀ ਬਾਵਾਂ ਵਰੋਂ 56,91,456 ਯੁਏ ਦੀ ਵਚੀ ਖਾਦ 
ਵਯਕਾ ਵਿੱ ਰੋਂ 2,28,617 ਰੀਟਯ ਦੁਿੱ ਧ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਯੀਦ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ 

ਵਯਕਾ ਤ ਭਾਯਕਪਡ ਵਰੋਂ ਰਕਾਂ ਦ ਦਯਾਂ ਤਿੱ ਕ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ ਰੜੀਂਦਾ ਭਾਨ 
ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ 5 ਕ-ਆਰਜ਼ਟਵ ਫੈਂਕਾਂ ’ਤ ਜਰਦ ਸੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ ਏ.ਟੀ.ਐਭ. ਦੀ ੁਜ਼ਵਧਾ 

 
ਫਜ਼ ੰਡਾ, 16 ਭਈ : ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਭਿੱ ਦਨਿਯ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀ ਫੀ.ਰੀਜ਼ਨਾਵਨ ਦ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ’ਤ 
ਚਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਕਾਯੀ ਬਾਵਾਂ ਵਰੋਂ ਜ਼ਛਰ ਦ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਰਾ ਫਜ਼ ੰਡਾ ’ਚ ਕੁਿੱ ਰ 16,53,367 ਯੁਏ ਦੀਆ ਂ
ਿਯੂਯੀ ਵਤਾਂ ਦਾ ਭਾਨ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਘ, ਦਾਰਾਂ, ਤਰ, ਖੰਡ ਆਜ਼ਦ ਅਤ ਕਟਰਪੀਡ ਜ਼ਸਕਾਯੀ ਬਾਵਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰਕਾਂ 
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ਦ ਘਯੋਂ-ਘਯੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਤ 56,91,456 ਯੁਏ ਦੀ ਖਾਦ ਵੀ ਜ਼ਸਕਾਯੀ ਬਾਵਾਂ ਦੁਆਯਾ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਵਚੀ ਗਈ ਸ। 
ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਸਕਾਯੀ ਬਾਵਾਂ ਦ ਉ ਯਜ਼ਜਟਯਾਯ ਸ਼ਰੀ ਅਜ਼ਨਰ ਕੁਭਾਯ ਨੇ ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। 
 ਇ ਫਾਯ ਸਯ ਜ਼ਵਥਾਯ ਯੂਵਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਉ ਯਜ਼ਜਟਯਾਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਵਯਕਾ ਜ਼ਭਰਕ 
ਰਾਂਟ ਫਜ਼ ੰਡਾ ਵਿੱ ਰ 2,28,617 ਰੀਟਯ ਦੁਿੱ ਧ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਇ ਤਯਾਂ ਵਯਕਾ ਵਿੱ ਰੋਂ 
ਆਣੀਆਂ ਵਨਾਂ ਯਾਸੀਂ ਦੁਿੱ ਧ ਦੀ ਰਾਈ ਵੀ ਆਭ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ਦਯਾਂ ਤਿੱ ਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਇ ਤ ਇਰਾਵਾਂ 
ਵਯਕਾ ਵਿੱ ਰੋਂ ਦਸੀਂ, ਨੀਯ, ਰਿੱ ੀ, ਆਈ ਕਯੀਭ ਅਤ ਜ਼ਘ ਦੀ ਜ਼ਨਯਜ਼ਵਘਨ ਰਾਈ ਵੀ ਆਭ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਭੁਸਿੱਈਆ 
ਕਯਵਾਈ ਗਈ। 
 ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਭਾਯਕਪਡ ਫਜ਼ ੰਡਾ ਵਿੱ ਰੋਂ ਵੀ ਰ ੁਆਇੰਟਾਂ ਯਾਸੀਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 2 ਟਨ ਜ਼ਘ ਤ 8000 ਯੁਏ 
ਦੀਆਂ ਸਯ ਿਯੂਯੀ ਵਤਾਂ ਦੀ ਆਭ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਈ ਕਯਨ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 15 ਟਨ ਕਟਰ ਪੀਡ ਦੀ ਰ ਵੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਯ ਉਚ ਕੁਆਜ਼ਰਟੀ ਦਾ ਭਾਨ ਵੀ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦ ਘਯਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸੰਚਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। 
 ਉ ਯਜ਼ਜਟਯਾਯ ਵਿੱ ਰੋਂ ਇਸ ਵੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕ ਦੀ ਫਜ਼ ੰਡਾ ਕੇਂਦਯੀ ਜ਼ਸਕਾਯੀ ਫੈਂਕ ਵਿੱ ਰੋਂ ਜ਼ਕਾਨ 
ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ 982.32 ਰਿੱ ਖ ਯੁਏ ਦੀ ਅਡਵਾਂਭੈਂਟ ‘ਸ਼ਾਯਟ ਟਯਭ ਐਗਯੀਕਰਚਯ ਰਨ’ ਯਾਸੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਉਨਾਂ 
ਇਸ ਵੀ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜਰਦ ਸੀ ਜ਼ਿਰ ਬਯ ’ਚ ਕ-ਆਰਜ਼ਟਵ ਫੈਂਕ ਦੀਆਂ 5 ਸਯ ਫਰਾਂਚਾਂ ’ਤ ਵੀ ਏ.ਟੀ.ਐਭ. ਦੀ ੁਜ਼ਵਧਾ 
ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। 
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