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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

ਲੜਵੰਦ ਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਵਵਚ ਲੱਗੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਭਚਾਰੀ ਰੰਾ ਦੇ ਸੱਕਦਾਰ-ਨੀ 

ਨੀ ਨੇ 10 ਟਰੱਕ ਅੰਵਭਰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਕੇ ਲਈ ਤਰੇ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 24 ਅਿਰ (         )- 

ਜ਼ਜਿੱ ਥ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਕਜ਼ਿਡ 19 ਿਾਇਯਸ ਤੋਂ ਆਣ ਯਾਜ ਦ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਕਯਜ਼ਪਊ 
ਰਗਾ ਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਜ਼ਿਚ ਯਜ਼ਕਆ ਹ , ਉਥ ਅਜ਼ਜਹ ਜ਼ਯਿਾਯ ਜ ਯਿਾਨਾ ਜ਼ਕਯਤ ਕਯਕ ਆਣੀ ਯਿੀ-ਯਟੀ 
ਚਰਾਉਂਦ ਸਨ , ਦ ਯਟੀ-ਾਣੀ ਦਾ ਫੰਦਫਸਤ ਿੀ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ। 
ਉਕਤ ਸਫਦਾਂ ਦਾ ਿਗਟਾਿਾ ਡਾਕਟਯੀ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਖਆ ਤ ਖਜ ਭੰਤਯੀ ਸਿੀ  ੀ ਸਨੀ ਨੇ ਆਣ ਜ਼ਿਧਾਨ ਸਬਾ ਹਰਕ ਰਈ 
ਸਯਕਾਯ ਦ ਸਭਾਜ ਸਿੀਆਂ ਿਿੱ ਰੋਂ ਆ 5 ਟਯਿੱਕ ਯਾਸ਼ਨ , ਜ ਜ਼ਕ 1200 ਜ਼ਯਿਾਯਾਂ ਰਈ ਫਣਾਈਆਂ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਨਾਰ ਬਯ 
ਸਨ, ਨੰੂ ਯਿਾਨਾ ਕਯਨ ਭਕ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਾਇਯਸ ਦ ਸਾਯ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਸਯਕਾਯ ਕਰ ਕਯਜ਼ਪਊ ਤੋਂ 
ਜ਼ਸਿਾ ਕਈ ਚਾਯਾ ਨਹੀਂ ਹ , ਸ ਇਸ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਿਿੱ ਰੋਂ ਹਯ ਰੜਿੰਦ ਜ਼ਯਿਾਯ ਨੰੂ ਯਾਸ਼ਨ ਭਹੁਿੱਇਆ 
ਕਯਿਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਯਕਾਯ ਿਿੱ ਰੋਂ ਬਜੀਆਂ 10 ਰਿੱ ਖ ਯਾਸ਼ਨ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਭਾਜ ਸਿੀ 
ਰਕਾਂ ਿਿੱ ਰੋਂ ਆ ਯਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਜ਼ਿਚ ਹੰੁਚਾਉਣ ਿਾਰ  ਸਯਕਾਯੀ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਤ ਕਯਭਚਾਯੀ ਿਸੰਸਾ ਦ ਹਿੱ ਕਦਾਯ 
ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੰਕਟ ਦ ਸਭੇਂ ਇਹ ਸਯਕਾਯੀ ਕਯਭਚਾਯੀ ਹਯ ਰੜਿੰਦ ਦਾ ਭਸੀਹਾ ਫਣ ਯਹ ਹਨ।  

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਿੱ ਜ ਜ਼ਫ਼ਕੀ ਪਰਅ ਤ ਭਾਰੀ ਯਾਭ ਜ਼ਜਊਰਯ ਿਿੱ ਰੋਂ ਇੰਨਾਂ ਨੰੂ ਸਨਭਾਨ ਦਣ ਰਈ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤਾ 
ਜ਼ਗਆ ਫੈਂਡ ਿੀ ਇਸ ਸਨਭਾਨ ਦਾ ਇਕ ਿਤੀਕ ਹ ਅਤ ਭੈਂ ਇਸ ਕਾਯਜ ਰਈ ਦਿਾਂ ਜ਼ਧਯਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਯਦਾ ਹਾਂ , ਜ 
ਜ਼ਕ ਖ਼ੁਦ ਸਭਾਜ ਸਿਾ ਕਯਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਜ਼ਡਊਟੀ ਕਯ ਯਹ ਕਯਭੀਆਂ ਦਾ ਹਸਰਾ ਿੀ ਿਧਾ ਯਹ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ 
ਜ਼ਕ ਭੈਂ ਜ਼ਦਰੋਂ ਅਜ਼ਜਹ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਾਭ ਕਯਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਕ ਜ਼ਡਟੀ ਭਅਯ ਸਿੀ ਮੁਜ਼ਨਸ ਕੁਭਾਯ , ਸਿੀ ਜ਼ਿਕਾਸ 
ਸਨੀ ਕੌਂਸਰਯ , ਸਿੀ ਯਾਘਿ ਸਨੀ , ਤਾਜ਼ਹਯ ਸ਼ਾਹ , ਰਖਜ਼ਿੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਰਿੱ ਖਾ , ਸਯਫਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਰਾਟੀ , ਸੁਜ਼ਯੰਦਯ ਕੁਭਾਯ 
ਜ਼ ੰਦਾ, ਕਭਰਦੀ ਜ਼ਸੰਘ , ਦਿਾਯਕਾ ਦਾਸ , ਜ਼ਿਸ਼ਾਰ ਜ਼ਭਸ਼ਯਾ , ਯਿੀ ਕਾਂਤ , ਯਭਨ ਜ਼ਿਯਕ ਤ ਹਯ ਤਿੰਤ ਿੀ ਹਾਿਯ 
ਸਨ। 

ਕਸ਼ਨ 

ਜ਼ਿਧਾਨ ਸਬਾ ਹਰਕਾ ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ ਕੇਂਦਯੀ ਰਈ ਯਾਸ਼ਨ ਦ ਫਣ 10 ਟਯਿੱਕ ਯਿਾਨਾ ਕਯਦ ਸਿੀ  ੀ ਸਨੀ। 

========== 
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

ਵਕਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਾਂਬ-ੰਬਾਲ ਵੇਲੇ ਭ ੰ ਸ ਢੱਕਣ ਤੇ ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਦਾ ਖਾ ਵਖਆਲ ਰੱਖਣ-ਖੇਤੀ ਅਵਧਕਾਰੀ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 24 ਅਿਰ (          )- 

ਭੁਿੱ ਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਸ. ਹਜ਼ਯੰਦਯਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਕਜ਼ਿਡ 19 ਦ ਭਿੱ ਦਨਿਯ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਅਤ ਕੰਫਾਈਨ 
ਆਿਟਯਾਂ ਨੰੂ ਸੁਯਿੱ ਜ਼ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ ਕਯਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਦੰਦ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਿਿੱ ਖ-
ਿਿੱ ਖ ਸਤਾ ਉਤ ਰੰਭ ਸਭੇਂ ਤਿੱ ਕ ਜੀਜ਼ਿਤ ਯਜ਼ਹੰਦਾ ਹ , ਯ ਸਾਫਣ ਅਤ ਸਨੇਟਾਇਿਯ ਨਾਰ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਰ ਖ਼ਤਭ ਹ 
ਜਾਂਦਾ ਹ । ਇਸ ਰਈ ਿਯੂਯੀ ਹ ਜ਼ਕ ਹਯ ਿਰ  ਭੰੂਹ ਢਿੱ ਕ ਕ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਿ , ਜ਼ਕਸ ਨੰੂ ਹਿੱ ਥ ਨਾ ਜ਼ਭਰਾਇਆ ਜਾਿ ਤ ਨਾ 
ਹੀ ਗਰ ਜ਼ਭਜ਼ਰਆ ਜਾਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਭੰੂਹ , ਅਿੱਖ ਤ ਨਿੱ ਕ ਨੰੂ  ੂਹਣ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਿ ਜ਼ਕ 
ਹਿੱਥ ਸਾਫਣ ਤ ਾਣੀ ਜਾਂ ਸਨੇਟਾਈਿਯ ਨਾਰ ਸਾਪ ਕੀਤ ਹਣ।   

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭਿਦੂਯਾਂ ਤੋਂ ਿਾਢੀ  ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਫਜਾ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਰ ਿਾਢੀ ਕਯਨ ਨੰੂ ਜ਼ਹਰ ਦਣ ਦੀ 
ਅੀਰ ਕਯਦ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਿੱ ਕ ਭਸ਼ੀਨ ਨਾਰ ਿਯੂਯਤ ਅਨੁਸਾਯ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਹੀ ਰਗਾ ਜਾਣ ਅਤ ਸਭੇਂ-
ਸਭੇਂ ਉਤ ਹਯ ਭਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਸਨੀਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿ । ਿਾਢੀ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯ ਜ਼ਯਹਾ ਹਯ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਕਿੱ ੜ ਦਾ ਭਾਸਕ 
ਿਯੂਯ ਜ਼ਹਨੇ ਅਤ ਇਸ ਨੰੂ ਸਭੇਂ - ਸਭੇਂ ਤ ਜ਼ਨਮਜ਼ਭਤ ਢੰਗ ਨਾਰ ਧਤਾ ਜਾਿ ।  

ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖਤ ਜਾਂ ਭੰਡੀ ਜ਼ਿਚ ਕੰਭ ਕਯਦਾ ਹਯਕ ਆਦਭੀ ਹਯ ਸਭੇਂ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜ ਕਰੋਂ 1 ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 
ਫਣਾ ਕ ਯਿੱ ਖ । ਪਸਰ ਨੰੂ ਸਾਪ - ਸਪਾਈ ਰਈ  ਟ -  ਟ ਢਯਾਂ ਜ਼ਿਚਕਾਯ 3 - 4 ਪੁਿੱ ਟ ਦੀ ਦੂਯੀ ਯਿੱ ਖੀ ਜਾਿ ਅਤ ਇਿੱ ਕ 
ਢਯ ਤ ਜ਼ਸਯਪ 1 - 2 ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਸਪਾਈ ਕਯਨ ਦਾ ਕੰਭ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ  ਟਯਾਂਸਯਟ ਰਈ ਿਯਤ ਜਾਣ 
ਿਾਰ  ਿਾਹਨ , ਫਾਯਦਾਨਾ ਅਤ ਜ਼ਕੰਗ ਦਾ ਹਯ ਸਭਾਨ ਿੀ ਸਨੀਟਾਈਜ ਕੀਤ ਜਾਣ । ਕੰਭ ਕਯਨ ਿਾਰ  ਸਾਯ ਰਕਾਂ 
ਿਿੱ ਰੋਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫਣ ਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਘਿੱ ਟ - ਘਿੱਟ 40 ਸਜ਼ਕੰਡ ਤਿੱ ਕ ਧਤਾ ਜਾਿ , ਹਿੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਆਂ , ਹਿੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ ਰਾ 
ਾਸਾ , ਉਂਗਰਾਂ ਤ ਅੰਗੂਠੇ ਦ ਜ਼ਿਚਕਾਯ ਦੀ ਜਗਾ ਤ ਗੁਿੱ ਟਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਯਾਂ ਯਗੜ ਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿ। ਜਕਯ 
ਸਨੀਟਾਈਜਯ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਤਾਂ ਘਿੱ ਟ - ਘਿੱਟ 3 ਭਰ ਸਨੀਟਾਈਿਯ  ਸੁਿੱ ਕ ਹਿੱ ਥਾਂ ਤ ਰਗਾ ਅਤ 
ਘਿੱ ਟ - ਘਿੱਟ 30 ਸਜ਼ਕੰਡ ਤਿੱ ਕ ਭਰ ।  ਜਕਯ ਹਿੱਥ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਦਖਾਈ ਦ ਯਹ ਹਣ ਤਾਂ ਿੀ ਸਨੀਟਾਈਿ ਕਯ ।   

========== 
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

'ਸਟ ਾਟ' ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਚ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਰਸੇ ਸਨ ਸ਼ੱਕੀ ਭਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਭ ਨੇ 

ਵਿਲੇ ਬਰ ਵਵਚ 25 ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਾ ਵਵਰ ੱ ਧ ਭਰਚੇ ਉਤੇ ਡਟੇ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 24 ਅਿਰ (        )- 

ਦੰਦਾਂ ਦ ਡਾਕਟਯ ਜ਼ਜਰ ਬਯ ਜ਼ਿਚ ਕਜ਼ਿਡ 19 ਜ਼ਿਯੁਿੱ ਧ ਰੜੀ ਜਾ ਯਹੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿਚ ਜ਼ਹਰ ਭਯਚ ਉਤ ਡਟ ਹ 
ਹਨ ਅਤ ਉਨਾਂ ਿਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਗ ਕੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦਾ ਇਰਾਜ ਸ਼ੁਯੂ ਹੰੁਦਾ ਹ , ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਜ਼ਹਰਾਂ ਟਸਟ ਜ ਜ਼ਕ 
ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਭਯੀਿ ਦ ਗਰ ਜਾਂ ਨਿੱ ਕ ਜ਼ਿਚੋਂ ਜ਼ਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ , ਇਨਾਂ ਡਾਕਟਯਾਂ ਿਿੱ ਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਇਹ ਿਗਟਾਿਾ ਕਯਦ 
ਜ਼ਡਟੀ ਡਾਇਯਕਟਯ ਡੈਂਟਯ ਸਿੀਭਤੀ ਸ਼ਯਨਜੀਤ ਕਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਯ ਜ਼ਜਰ ਜ਼ਿਚ ਉਨਾਂ ਦ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦ 25 
ਡਾਕਟਯ ਤ ਯਾ ਭਡੀਕਰ ਸਟਾਪ ਕਜ਼ਿਡ 19 ਟਸਟ ਰਈ ਨਭੂਨੇ ਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਭਿਾਯੀ ਜ਼ਨਬਾਅ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। ਉਨਾਂ 
ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜ਼ਜਸ ਿੀ ਇਰਾਕ ਜ਼ਿਚ ਕਜ਼ਿਡ 19 ਦਾ ਭਯੀਿ ਜ਼ਭਰਦਾ ਹ , ਉਥ ਿੀ ਸਾਡੀ ਟੀਭ ਜਾ ਕ 
ਇਰਾਕਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦ ਨਭੂਨੇ ਰੈਂਦੀ ਹ , ਜ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਠਨ ਜ਼ਭਹਨਤ ਤ ਜਖਭ ਿਾਰਾ ਕੰਭ ਹ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਿੱਰ  ਜ਼ਕਿਸ਼ਨਾ 
ਨਗਯ ਦ ਇਰਾਕ , ਜ਼ਜਿੱ ਥ ਜ਼ਕ 2 ਭਯੀਿ ਜ਼ਭਰ ਸਨ , ਜ਼ਿਚ ਭੈਂ ਆਣ ਦ ਡਾਕਟਯਾਂ ਡਾ. ਸ਼ਯਬ ਜਰੀ ਅਤ ਡਾ. 
ਜ਼ਸਭਯਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਾਰ ਭਕ ਉਤ ਜਾ ਕ ਇਕ ਾਯਕ ਜ਼ਿਚ ਸਾਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਫੁਰਾ ਕ ਸਾਢ ਜ਼ਤੰਨ ਘੰਜ਼ਟਆਂ ਜ਼ਿਚ 236 
ਨਭੂਨੇ ਰ। ਡਾ. ਸ਼ਯਨਜੀਤ ਕਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹ ਥਾਿਾਂ ਉਤ ਹਰਾਤ ਇਹ ਹੰੁਦ ਹਨ ਜ਼ਕ ਨਾ ਤਾਂ ਫਠਣ ਨੰੂ ਕਈ 
ਕੁਯਸੀ ਹੰੁਦੀ ਹ ਅਤ ਨਾ ਹੀ ਿੱ ਖਾ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਯ ਗਯਭੀ ਜ਼ਿਚ ਸਾਡੀ ਟੀਭ ਨੇ ੀ. ੀ. ਈ. ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਾ ਕ 
ਰਗਾਤਾਯ ਕੰਭ ਕਯਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਾਯਕ ਜ਼ਿਚ ਸਿੱਦ ਕ ਇਹ ਨਭੂਨੇ ਰ , ਜ ਜ਼ਕ ਜਾਂਚ ਰਈ ਬਜ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕ ਹਨ ਅਤ 
ਇਸ ਜ਼ਯਯਟ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਹੀ ਇਰਾਜ ਰਈ ਗਿੱਰ ਚਿੱ ਰਣੀ ਹ। 

         ਇਸ ਭਕ ਜ਼ਿੰ ਸੀਰ ਸਯਕਾਯੀ ਡੈਂਟਰ ਕਾਰਜ ਡਾ. ਜੀਿਨ ਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਭੰੂਹ ਖਰ  ਕ 
ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ , ਜ ਜ਼ਕ ਇੰਨਾਂ ਹਰਾਤਾਂ ਜ਼ਿਚ ਸੰਬਿ ਨਹੀਂ , ਸ ਸਾਡ ਸਾਯ ਡਾਕਟਯ ਕਜ਼ਿਡ 19 ਜ਼ਿਯੁਿੱ ਧ ਨਭੂਨੇ 
ਰਣ ਤੋਂ ਰ  ਕ ਆਈਸਰਸ਼ਨ ਿਾਯਡ ਤਿੱ ਕ ਸਾਡ ਡਾਕਟਯ ਕੰਭ ਕਯ ਯਹ ਹਨ। ਜ਼ਿਬਾਗ ਦ ਸਸੀਸਟ ਿਪਸਯ ਡਾ. 
ਜ਼ਨਜ਼ਤਨ ਿਯਭਾ ਨੇ ਿੀ ਦੰਦਾਂ ਦ ਸਯਜਨ ਅਤ ਡਾਕਟਯਾਂ ਿਿੱ ਰੋਂ ਇਸ ਭਕ ਦਸ਼ ਰਈ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾਘਾ ਕਯਦ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਾਡ ਰਈ ਭਾਣ ਿਾਰੀ ਗਿੱ ਰ ਹ ਜ਼ਕ ਸਾਡ ਜ਼ਿਬਾਗ ਦ ਡਾਕਟਯ ਕਜ਼ਿਡ 19 ਜ਼ਿਯੁਿੱ ਧ 
ਭਦਾਨ ਜ਼ਿਚ ਹਨ। 

ਕਸ਼ਨ- ਜ਼ਕਿਸ਼ਨਾ ਨਗਯ ਜ਼ਿਚ ਦੰਦਾਂ ਦ ਡਾਕਟਯਾਂ ਨਾਰ ਰਕਾਂ ਦ ਨਭੂਨੇ ਰੈਂਦ ਡਾ. ਸ਼ਯਨਜੀਤ ਕਯ ਜ਼ਡਟੀ 
ਡਾਇਯਕਟਯ ਡੈਂਟਰ। 

============ 
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I/20127/2020 

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

ਕਵਵਡ 19 ਵਵਰ ੱ ਧ ਭੈਦਾਨ ਵਵਚ ਡਟੇ ਕਰਭਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਲਾਭ ਕਰੇਗਾ ਵਕੀ ਦਾ ਫੈਂਡ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 24 ਅਿਰ (         )- 

ਕਜ਼ਿਡ 19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦਯਾਨ ਿਯੂਯੀ ਸਿਾਿਾਂ ਦਣ ਿਾਰ  ਹਯਕ ਜ਼ਿਬਾਗ , ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚ ੁਜ਼ਰਸ , ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ, 

ਡਾਕਟਯ, ਸਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ , ਯਾ ਭਡੀਕਰ ਸਟਾਪ , ਜ਼ਫਜਰੀ, ਟਰੀਪਨ ਸਿਾਿਾਂ ਦਣ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਕਜ਼ਯਆਨਾ , 

ਸਫਜੀ, ਪਰ ਤ ਹਯ ਿਯੂਯੀ ਸਿਾਿਾਂ ਘਯ-ਘਯ ਹੰੁਚਾਉਣ ਿਾਰ  ਰਕਾਂ ਦੀ ਹਸਰਾ ਅਪਿਾਈ ਰਈ ਅਿੱਜ 'ਜ਼ਪਕੀ ਪਰਅ' 

ਅਤ ਭਾਰੀ ਯਾਭ ਜ਼ਜਊਰਯ ਨੇ ਫੈਂਡ ਦ ਯੂ ਜ਼ਿਚ 'ਿੀਰ ਆਪ ਹ ' ਨਾਭ ਦੀ ਮਾਤਯਾ ਜ਼ਜਰ ਜ਼ਿਚ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀ ਹ। ਅਿੱ ਜ 
ਯਡ ਕਯਾਸ ਬਿਨ ਜ਼ਜਿੱ ਥ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਜ਼ਿਯੁਿੱ ਧ ਭੁਿੱ ਖ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਕੰਭ ਕਯ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਅਤ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਾਯ ਰੜਿੰਦ ਰਕਾਂ 
ਤਿੱ ਕ ਯਾਹਤ ਦਣ ਦੀ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਿੱ ਰੋਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹਠ ਚਿੱ ਰਦੀ ਹ , ਜ਼ਿਖ 
ਇਹ ਫੈਂਡ ਕੰਭ ਜ਼ਿਚ ਰਿੱ ਗ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਤ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਾਭ ਕਯਨ ਰਈ ੁਿੱ ਜਾ। ਇਸ ਭਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
ਸ. ਜ਼ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਿੱ ਰੋਂ , ੁਜ਼ਰਸ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਡਾ. ਸੁਖਚਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਗਿੱ ਰ , ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਡਾ. ਜ਼ਹਭਾਂਸ਼ੂ 
ਅਗਯਿਾਰ, ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਸਿੀਭਤੀ ਕਭਰ ਜ਼ਭਤਰ , ਿਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸਿੀਭਤੀ ਰਿੀ ਚਧਯੀ , 

ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਅੰਕੁਯਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ,  ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸਿੀਭਤੀ ਅਨਭਜਤ ਕਯ ਅਤ ਹਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ 
ਹਾਿਯ ਸਨ। 

 ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਜ਼ਢਿੱ ਰੋਂ ਨੇ ਜ਼ਫ਼ਕੀ ਪਰਅ ਿਿੱ ਰੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤ ਇਸ ਭਫਾਈਰ ਫੈਂਡ ਰਈ ਧੰਨਿਾਦ ਕਯਦ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜੰਗ ਜ਼ਿਚ ਡਟ ਹਯਕ ਕਯਭਚਾਯੀ ਦਾ ਹਸਰਾ ਿਧਾਗਾ ਅਤ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਭਜ਼ਹਸੂਸ ਹਿਗਾ ਉਸਦ 
ਜ਼ਜਰਾ ਿਾਸੀ ਉਸ ਨਾਰ ਹੀ ਖੜ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਫੈਂਡ ਜ਼ਜਰ ਬਯ ਜ਼ਿਚ ਆਣੀ ਮਾਤਯਾ ਜਾਯੀ ਯਿੱ ਖਕ 
ਭੁਹਾਿ ਉਤ ਕੰਭ ਕਯ ਯਹ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਾਭ ਕਯਗਾ , ਜ ਜ਼ਕ ਇਕ ਸਰਾਹੁਣਮਗ ਉਦਭ ਹ। 

ਕਸ਼ਨ 

ਜ਼ਫ਼ਕੀ ਪਰਅ ਿਿੱ ਰੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤਾ ਗ ਫੈਂਡ ਭਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜ਼ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਰੋਂ , ੁਜ਼ਰਸ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਡਾ. 
ਸੁਖਚਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਗਿੱ ਰ ਅਤ ਡਾ. ਜ਼ਹਭਾਂਸ਼ੂ ਅਗਯਿਾਰ। 

========= 
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

ਵਫਸਾਰ ਤੇ ਭੱਧ ਰਦੇਸ਼ ਰਕਾਰ ਦੇ ੰਿਾਫ ਵਵਚ ਪੇ ਲਕ 

ਸਾਇਤਾ ਲਈ ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਲਾਈ ਕਰਨ-ਵਡਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਰ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 24 ਅਿਰ (            )- 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਿਦੁਰਾਯ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਿੱ ਰੋਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਹਾਯ ਅਤ ਭਿੱ ਧ ਿਦਸ਼ 
ਸਯਕਾਯ ਿਿੱ ਰੋਂ ਇਹ ਪਸਰਾ ਜ਼ਰਆ ਜ਼ਗਆ ਹ ਜ਼ਕ ਰਾਕਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਦੂਜ ਯਾਜਾਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਪਸ ਜ਼ਫਹਾਯ ਯਾਜ ਨਾਰ 
ਸਫੰਧਤ ਭਜਦੂਯ ਜ਼ਯਿਾਯਾਂ ਅਤ ਹਯ ਿਯੂਯਤਭੰਦ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ਖਾਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ 1000/- ਯੁ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਾਈ 
ਜਾਿਗੀ। 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ. ਜ਼ਢਿੱ ਰੋਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜ਼ਫਹਾਯ ਸਯਕਾਯ ਿਿੱ ਰੋਂ ਿੈੱਫਸਾਈਟ 
www.aapda.bih.nic.in  ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਹ ਜ਼ਜਸ ਤ ਰਾਬਾਤਯੀ ਖੁਦ ਨੰੂ ਯਜ਼ਜਸਟਯਡ ਕਯ ਕ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹਾ ਰ  
ਸਕਦ ਹਨ। 

ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਕੀਭ ਜ਼ਸਯਪ ਜ਼ਫਹਾਯ ਦ ਉਨਾਂ ਿਸਨੀਕਾਂ ਰਈ ਹ ਜ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਕਾਯਨ 
ਦੂਜ ਯਾਜਾਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਪਸ ਹ ਹਨ। 

ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜਯੂਯੀ ਦਸਤਾਿਜ ਜ਼ਜਿੇਂ ਰਾਬਾਤਯੀ ਦਾ ਅਧਾਯ ਕਾਯਡ , ਫੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ 
ਨੰਫਯ ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਫਯਾਂਚ ਜ਼ਫਹਾਯ ਯਾਜ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਹਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਇਕ ਸਾਪ ਤਸਿੀਯ (ਸਰਪੀ) ਜ ਅਧਾਯ ਕਾਯਡ 
ਨਾਰ ਭਰ ਖਾਂਦੀ ਹਿ , ਇਿੱਕ ਅਧਾਯ ਨੰਫਯ ਉਤ ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਯਜ਼ਜਸਟਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿ। ਇਸ ਰਈ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 'ਤ 
ਿਾਤ ਟੀੀ ਦੀ ਭਫਾਇਰ  ਉਤ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਗੀ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਯਾਸ਼ੀ ਜ਼ਸਿੱ ਧੀ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦ 
ਖਾਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਹੀ ਜਾਿਗੀ। 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜ਼ਫਹਾਯ ਬਿਨ ਨਿੀਂ ਜ਼ਦਿੱ ਰੀ ਜ਼ਿਖ ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 011-

23792009, 23014326 ਅਤ 23013884 ਿੀ ਸਥਾਜ਼ਤ ਕੀਤ ਗ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਟਨਾ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ 
ਨੰਫਯ 0612-2294204, 2294205 ਿੀ ਸਥਾਜ਼ਤ ਕੀਤ ਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਯਾਂ ਭਿੱ ਧ ਿਦਸ਼ ਯਾਜ ਦ ਿਾਸੀ ਪਨ ਨੰਫਯ 
0755-2411180 ਉਤ ਪਨ ਕਯਕ ਜ਼ਕਸ ਿੀ ਤਯਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰ  ਸਕਦ ਹਨ।  

============ 
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ 

ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਵਵਚੋਂ 18 ਸਜ਼ਾਰ ਭੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ-ਰਕਾਰੀਆ 

ਰਕਾਰ ਵਕਾਨ ਦੀ ਪਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਚ ੱ ਕੇਗੀ, ਵਕਾਨ ਕਾਸਲ ਨਾ ਕਰਨ 

ਅੰਜ਼ਭਿਤਸਯ, 24 ਅਿਰ (          )- 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦ ਨੋਿੇਂ ਜ਼ਦਨ ਤਿੱ ਕ ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ 17868 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ , ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਯ ਸਯਕਾਯੀ ਜੰਸੀਆਂ ਿਿੱ ਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਉਕਤ ਿਗਟਾਿਾ 
ਕਯਦ ਸ਼ਜ਼ਹਯੀ ਜ਼ਿਕਾਸ ਭੰਤਯੀ ਸ. ਸੁਖਜ਼ਫੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਸਯਕਾਯੀਆ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਸਭ ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ ਕਾਯਨ ਅਤ 
ਕਣਕ  ਤੀ ਰਿੱ ਗੀ ਹਣ ਕਾਯਨ ਅਜ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਆਭਦ ਭਿੱਠੀ ਚਿੱ ਰ ਯਹੀ ਹ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਿੱ ਖ-
ਿਿੱ ਖ ਜ਼ਿਬਾਗਾਂ ਿਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਗ ਿਫੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਅਜ ਤਿੱ ਕ ਕਈ ਭੁਜ਼ਸ਼ਕਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤ 
ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਅਿੱ ਜ ਯਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਰਕ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀਆਂ ਦ ਦਯ ਦਯਾਨ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬਯਸਾ 
ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਰ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਸਯਕਾਯ ਖਯੀਦਗੀ , ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਕਯਨੀ ਤ ਆਣੀ ਿਾਯੀ ਨਾਰ 
ਕੂਨ ਉਤ ਕਣਕ ਭੰਡੀ ਰ  ਕ ਆਉਣੀ ਹ। ਇਸ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ , ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਆਸੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ 
ਯਿੱ ਖਣ ਤ  ਹਿੱ ਥ ਚੰਗੀ ਤਯਾਂ ਧਣ ਦੀ ਅੀਰ ਿੀ ਕੀਤੀ। 

   ਇਸ ਭਕ ਜ਼ਜਰਾ ਖੁਯਾਕ ਸਰਾਈ ਕੰਟਯਰਯ ਸ. ਰਖਜ਼ਿੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫੀਤੀ ਸ਼ਾਭ ਤਿੱ ਕ ਭੰਡੀਆਂ 
ਜ਼ਿਚ 18102 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਹਈ ਸੀ , ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਚੋਂ 17868 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਦੀ ਖਯੀਦ ਸਯਕਾਯੀ 
ਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਇਸ ਜ਼ਿਚੋਂ ਨਗਿਨ ਿਿੱ ਰੋਂ 4754 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ , ਭਾਯਕਪੈੱਡ ਿਿੱ ਰੋਂ 6077 ਭੀਜ਼ਟਿਕ 
ਟਨ, ਨਸ ਿਿੱ ਰੋਂ 2034 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ , ੰਜਾਫ ਸਟਟ ਿਅਯਹਾਊਜ਼ਸੰਗ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਿਰੋਂ 3207 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਅਤ 
ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਜੰਸੀ ਪ.ਸੀ.ਆਈ. ਿਿੱਰੋਂ 1796 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਯੀਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਨਗਿਨ ਿਰੋਂ ੰਜਾਫ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਿੰਡ ਰੲੀੀ 51189 ਭੀਜ਼ਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਿੀ ਖਯੀਦੀ 
ਗਈ ਹ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਭ ਿੀ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਹ ਅਤ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ 
ਜ਼ਿਚੋਂ ਕਯੀਫ 55 ਿਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਚੋਂ ਿਅਯ ਹਾਊਸ ਜ਼ਿਚ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹ।  

ਕਸ਼ਨ 

ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਯਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦ ਦਯ ਦਯਾਨ ਸ਼ਜ਼ਹਯੀ ਜ਼ਿਕਾਸ ਭੰਤਯੀ ਸ. ਸੁਖਜ਼ਫੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਸਯਕਾਯੀਆ।  
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