
     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,ਰਰਪਨਗਰ

             ਮਮਸ਼ਲ ਤਤ ਨਮਸ਼ਰ ਜ਼ਨਵਲਸਮ ਸ਼ਤਖਲ ਮਮਹਹਲਲ ਵਹਲਲ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਸਪਤ ਗਏ

 ਰਰਪਨਗਰ 21  ਅਪਪਪਲ -              ਮਮਸ਼ਲ ਤਤ ਨਮਸ਼ਰ ਜ਼ਨਵਲਸਮ ਸ਼ਤਖਲ ਮਮਹਹਲਲ ਵਹਲਲ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਰਰਪਨਗਰ ਨਰ ਸ ਸਸਪ
       ਕਤ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਦਮ ਲਈ ਮਦਦ ਕਮਤਮ ਗਈ ਹਪ           । ਮਮਸ਼ਲ ਤਤ ਨਮਸ਼ਰ ਜ਼ਨਵਲਸਮ ਸ਼ਤਖਲ ਮਮਹਹਲਲ ਵਹਲਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ

         ਮਹਦਤਨਜਰ ਪਰਰਮ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤ ਅਤਤ ਪਰਰਮ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਨਲਲ 500       ਦਤ ਕਰਮਬ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਕਤ ਜ਼ਡਪਟਮ
       ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਮਮਤਮ ਸਲਨਲਲਮ ਜ਼ਗਰਮ ਨਰ ਸ ਸਸਪ ਕਤ          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਮਹਦਤਨਜਰ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਦ ਤਹਕ

      ਮਦਦ ਪਹਮਸਚਲਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਹਤਲ ਜ਼ਗਆ           । ਇਸ ਮਸਕਤ ਤਤ ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਮਮਤਮ ਸਲਨਲਲਮ ਜ਼ਗਰਮ ਨਤ ਮਮਸ਼ਲ
               ਅਤਤ ਨਮਸ਼ਰ ਦਮ ਸ਼ਸਲਲਘਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਉਨਲਲਦ ਵਹਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਜਰਮਏ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਦਮ ਸਹਲਇਤਲਦ ਕਰਨ ਤਤ ਪਪਸ਼ਸਸ਼ਲ
                  ਕਮਤਮ । ਉਨਲਲਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਸਭ ਦਤ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਹਮ ਹਰ ਪਹਧਰ ਤਤ ਜਲ ਕਤ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਦਮ ਸਲਹਇਤਲ

                ਅਤਤ ਉਨਲਲਦ ਦਮ ਲਲੜਲ ਮਮਤਲਜ਼ਬਕ ਲਲੜਲਦ ਪਰਰਮਆਦ ਕਰਨ ਜ਼ਵਹਚ ਪਰਰਨ ਤਸਰ ਤਤ ਕਲਰਗਰ ਜ਼ਸਹਧ ਹਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ

          ਨਨਗਜ਼ਟਵ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਆਉਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਯਯਵਕ ਦਦ ਹਲਈ ਘਰ ਵਲਪਸਦ -  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

    ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਦਦ ਤਤਰ ਤਦ 14      ਜ਼ਦਨਲਨ ਤਤਕ ਰਤਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦਗਲ ਹਲਮ ਕਯਆਰਨਟਲਇਨ
         ਜ਼ਪਸਡ ਚਤਲਮਲਦ ਜ਼ਨਵਲਸਦਆਨ ਨਰ ਸ ਘਬਰਲਉਣ ਦਦ ਜ਼ਬਲਕਯਲ ਵਦ ਜ਼ਰਰਰਤ ਨਹਹ,     ਜ਼ਫਲਹਲਲ ਯਯਵਕ ਪਰਰਦ ਤਰਰਲਨ ਹਨ

ਜ਼ਸਹਤਮਸਦ
ਰਰਪਨਗਰ, 21  ਅਪਨਪਰਲ :             ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਦਮਤਦ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਦ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਰ ਲ ਰਲਪੜ ਦਦ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ

     ਮਲਜ਼ਰਸਡਲ ਦਦ ਜ਼ਪਸਡ ਚਤਲਮਲਦ ਜ਼ਨਵਲਸਦ 16          ਸਲਲਲਨ ਯਯਵਕ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰਸਤ ਉਸਨਰ ਸ ਆਪਣਦ ਜ਼ਪਸਡ
      ਚਤਲਮਲਦ ਘਰ ਜ਼ਵਤਚ ਭਦਜ਼ ਜ਼ਦਤਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਨ               । ਉਨਰਲਨ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਬਹਯਤ ਖਯਸ਼ਦ ਦਦ ਗਤਲ ਹਨ ਜ਼ਕ ਇਸ ਯਯਵਕ ਨਦ ਬੜਦ
                 ਬਹਲਦਰਦ ਦਦ ਨਲਲ ਕਰਲਨਲ ਦਦ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਦਲ ਸਹਲਮਣਲ ਕਦਤਲ ਅਤਦ ਮਲਜ਼ਹਰ ਡਲਕਟਰਲਨ ਦਦ ਦਦਖ ਰਦਖ ਦਦ ਜ਼ਵਤਚ ਇਸ

                  ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਨਰ ਸ ਮਲਤ ਜ਼ਦਸਦਦ ਹਲਏ ਪਰਰਦ ਤਰਰਲ ਨਲਲ ਜ਼ਸਹਤਮਸਦ ਹਲ ਕਦ ਘਰ ਪਹਯਸਚ ਜ਼ਗਆ ਹਨ। ਉਨਰਲਨ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਨਰ ਸ
        ਘਬਰਲਉਣ ਦਦ ਜ਼ਬਲਕਯਲ ਲਲੜ ਨਹਹ ਹਨ। ਕਦਵਲ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ,   ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ,     ਮਲਸਕ ਅਤਦ ਜ਼ਨਯਮਲਨ ਦਲ ਪਲਲਣ

       ਕਰਕਦ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਤਤ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਨ             । ਉਨਰਲਨ ਨਦ ਆਮ ਜਨਤਲ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਰਦਦ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ ਜਦ ਜ਼ਕਸਦ ਨਰ ਸ
ਖਲਸਦ,ਬਯਖਲਰ,               ਜਯਕਲਮ ਜਲਨ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਦ ਹਲਰ ਕਲਈ ਲਤਛਣ ਹਨ ਤਲਨ ਤਯਰਸਤ ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰ ਅਤਦ ਹਨਲਪਲਲਇਨ

   ਨਸਬਰਲਨ ਤਦ ਸਸਪਰਕ ਕਰਨ                । ਜਦਕਰ ਸਮਕ ਜ਼ਸਰ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਦਲ ਪਤਲ ਲਤਗ ਜਲਨਦਲ ਹਨ ਤਲਨ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਤਤਰ ਤਦ ਮਲਜ਼ਹਰਲਨ
                  ਡਲਕਟਰਲਨ ਦਦ ਦਦਖ ਰਦਖ ਹਦਠ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਦਦ ਚਯਗਸਲ ਤਤ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਨ। ਉਨਰਲਨ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਕਤ

      ਯਯਵਕ ਨਰ ਸ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਦਦ ਤਤਰ ਤਦ 14       ਜ਼ਦਨਲਨ ਵਲਸਤਦ ਹਲਮ ਕਲਅਰਨਟਲਇਨ ਰਤਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦਗਲ   । ਚਤਲਮਲਦ ਜ਼ਪਸਡ
                 ਵਲਸਦਆਨ ਨਰ ਸ ਵਦ ਜ਼ਕਸਦ ਵਦ ਤਰਰਲਨ ਨਲਲ ਘਬਰਲਉਣ ਦਦ ਜ਼ਰਰਰਤ ਨਹਹ ਹਨ। ਇਸ ਯਯਵਕ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਦਰਸਰਦ ਵਲਰ
                  ਨਨਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹਨ। ਜ਼ਫਲਹਲਲ ਇਹ ਯਯਵਕ ਪਰਰਦ ਤਰਰਲਨ ਨਲਲ ਠਦਕ ਹਨ। ਉਨਰਲਨ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਯਯਵਕ ਦਦ ਮਲਤਲ ਦਦ

                    ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਤਚ ਸਯਧਲਰ ਹਨ। ਉਨਰਲਨ ਦਦ ਸਟਪਲ ਲਨ ਕਦ ਵਦ ਲਨਬਲਰਟਰਦ ਜ਼ਵਤਚ ਭਦਜਦ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਜਸ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਕਤਲ ਤਤਕ ਆ
                 ਜਲਵਦਗਦ। ਜਦਕਰ ਉਨਰਲਨ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ ਆਉਦਦ ਤਲਨ ਉਨਰਲਨ ਨਰ ਸ ਡਲਕਟਰਲਨ ਦਦ ਸਲਲਹ ਤਤ ਬਲਅਦ ਘਰ ਭਦਜ਼ ਜ਼ਦਤਤਲ

ਜਲਵਦਗਲ।
         ਜ਼ਜ਼ਕਰਯਲਗ ਹਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਰਦ ਦਦ ਜ਼ਵਤਚ 02    ਹਦ ਕਦਸ ਪਲਜਜ਼ਟਵ ਸਨ,        ਜ਼ਜ਼ਨਰਲਨ ਜ਼ਵਚਤ ਹਯਣ ਇਤਕ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਜ਼ਟਵ ਆ

            ਗਈ ਹਨ ਅਤਦ ਦਰਜਦ ਪਲਜਜ਼ਟਵ ਮਜ਼ਹਲਲ ਦਦ ਦਰਸਰਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਕਤਲ ਤਤਕ ਆ ਜਲਵਦਗਦ       । ਉਨਰਲ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਰ ਲ ਵਲਸਦ
                 ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦ ਜ਼ਨਯਮਲਨ ਦਦ ਪਲਲਣ ਕਰਨ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਘਰਲਨ ਜ਼ਵਤਚ ਰਜ਼ਹ ਕਦ ਆਪਣਲ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ

ਰਤਖਣ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

    ਸ਼ਸ਼ਧ ਅਹਲਰ ਜਲਜ਼ਗਗਤਤ ਮਸਚ             ਰਲਪੜ ਨਨ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਦ ਦਤ ਮਦਦਦ ਲਈ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ ਰਰਪਨਗਰ ਨਰ ਸ ਸਸਜ਼ਪਆ 31 ਹਜ਼ਲਰ
  ਰਸ਼ਪਏ ਦਲ ਚਰਰਕ

 ਰਰਪਨਗਰ 21   ਅਪਰਪਰਲ -      ਸ਼ਸ਼ਧ ਅਹਲਰ ਜਲਜ਼ਗਗਤਤ ਮਸਚ         ਰਲਪੜ ਵਦਲਲ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਦ ਦਤ ਮਦਦਦ ਲਈ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ
   ਸਸ਼ਸਲਇਟਤ ਦਨ ਨਲਦ 31              ਹਜ਼ਲਰ ਰਸ਼ਪਏ ਦਤ ਰਲਸ਼ਤ ਦਲ ਚਰਰਕ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਰ ਸ ਸਸਜ਼ਪਆ ਜ਼ਗਆ  । ਇਸ

               ਦਸਰਲਨ ਸ਼ਸ਼ਧ ਅਹਲਰ ਜਲਜ਼ਗਗਤਤ ਮਸਚ ਰਲਪੜ ਦਨ ਪਗਜਤਡਡਟ ਸ਼ਗਤ ਜ਼ਸਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਨ ਮਹਨਸ਼ ਕਸ਼ਮਲਰ ਓਬਰਲਏ ਜਨਰਲ
               ਸਕਰਟਰਤ ਮਸਜਰਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਬਸਧਤ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਦਸਦਨ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਗਤਮਤਤ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਨਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

               ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਨ ਮਦਦਨਨਜ਼ਰ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਸਰਲਨ ਹਲਏ ਪਗਭਲਜ਼ਵਤ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲ ਦਤ ਸਹਲਇਤਲ ਦਨ ਲਈ
   ਇਹ ਰਲਸ਼ਤ ਖਰਚਤ ਜਲਵਨਗਤ।

                            ਇਸ ਮਸਕਨ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸਡਤਅਨ ਰਡਡ ਕਰਲਸ ਸਲਸਲਇਟਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਗਲਦਚ ਰਰਪਨਗਰ
          ਦਨ ਨਲਮ ਸਟਨਟ ਬਰਕ ਆਫ ਇਸਡਤਆ ਜ਼ਵਖਨ ਅਕਲਊਟ ਖਲਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹਰ     । ਜ਼ਜਸ ਦਲ ਖਲਤਲ ਨਸ; 55053096065

 ਅਤਨ IFSC Code – SBIN0050419  ਹਰ           । ਉਨਲਲਦ ਨਨ ਸਮਰਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਨਵਲਸਤਆਦ ਨਰ ਸ ਅਪਤਲ ਕਰਦਨ ਹਲਏ ਜ਼ਕਹਲ
                ਜ਼ਕ ਉਹ ਉਕਤ ਅਕਲਊਟ ਨਸਬਰ ਜ਼ਵਦਚ ਕਲਨਟਗਤਜ਼ਬਊਟ ਕਰ ਵਦਧ ਤਲ ਵਦਧ ਯਲਗਦਲਨ ਦਨਣ। ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ
                  ਜ਼ਕ ਕਲਈ ਵਤ ਸਸ਼ਸਲਇਟਤ ਜਲਦ ਸਸਸਥਲਦ ਇਸ ਤਰਲਲਦ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਰਨਲ ਚਲਹਸ਼ਸਦਤ ਹਰ ਤਲਦ ਉਹ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ ਸਸ਼ਸਲਇਟਤ ਦਨ

    ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਨ ਹਨ।
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ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ 
 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ  ਜ਼ਵਿੱ ਚ 3253 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਸਈ 

ਅਨਾਜ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਾਨਾ ਨੰੂ ਕਈ ਭੁਸ਼ਜ਼ਕਰ ਨਸੀ ਆ ਯਸੀ-ੁਜ਼ਯੰਦਯ ਾਰ 
 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ 21 ਅਰਰ ( ) 
         ਰਸ਼ਾਨ ਵਰੌਂ  ਕੀਤ ਮਗ ਰਫੰਧਾਂ ਦਕਾ ਵਿੱ ਖ -ਵਿੱਖ ਖਯੀਦ ਏਜੰੀਆਂ ਵਰੌਂ  ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਦੀਆਂ 
ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦਾ ਕੰਭ ਵੀ ਫਸੁਤ ੁਚਿੱਜ ਢੰਗ ਨਾਰ ਚਿੱਰ ਜ਼ਯਸਾ ਸ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਕਭ 
ਦੀ ਜ਼ਦਕਿੱਤ ਨਸੀਂ ਆਣ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਯਸੀ । ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਅਤ ਬਯਾਈ ਦਾ ਕੰਭ ਵੀ ੁਚਿੱ ਜ ਢੰਗ ਨਾਰ ਚਿੱਰ ਜ਼ਯਸਾ 
ਸ। ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਂਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦਂਜ਼ਦਆਂ ਕਿੱਤਯ ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ੁਜ਼ਯੰਦਯ ਾਰ ਨੇ ਦਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਰੀ 
ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ  3253 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਜ਼ਵਚੌਂ ਵਿੱ ਖ -ਵਿੱਖ ਖਯੀਦ ਏਜੰੀਆਂ 
ਵਰੌਂ  3253 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸ। 
      ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਦ ਾਯ ਖਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ  'ਤ ਸੀ ਕਣਕ ઠ ਦੀ ਖਯੀਦ ਚਿੱਰ ਯਸੀ 
ਸ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਵੀ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਸੁਣ ਤਿੱਕ ਕੀਯਤੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ  623 ਭੀਟਯਕ 
ਟਨ, ਅਗੰਭੁਯ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਨਗਰਨ ਨੇ  184 ਤ ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ  258 ਭੀਟਯਕ ਟਨ , ਤਖਤਗੜ੍ਹ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਿੱਚ 
ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ  193 ਭੀਟਯਕ ਟਨ , ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਐਪ .ੀ.ਆਈ. ਨੇ 224 ਭੀਟਯਕ ਟਨ , ਨੰਗਰ ਭੰਡੀ 
ਜ਼ਵਿੱਚ ਐਪ .ੀ.ਆਈ. ਨੇ 230 ਭੀਟਯਕ ਟਨ , ੂਯਵਾਰ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਨਗਯਨ ਨੇ  298 ਭੀਟਯਕ ਟਨ , ਅਜ਼ਫਆਣਾ 
ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਨਗਯਨ ਨੇ  547 ਭੀਟਯਕ ਟਨ , ੁਿੱ ਖਭਾਜਯਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਨਗਯਨ ਨੇ  211 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਤ 
ਐਪ.ੀ.ਆਈ 143 ਭੀਟਯਕ ਟਨ , ਡੂੰ ਭਵਾਰ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਐਪ .ੀ.ਆਈ 179 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਤ ਭਾਯਕਪਡ 
ਨੇ 116 ਭੀਟਯਕ ਟਨ , ਅਜਰੀ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਨਗਯਨ ਨੇ  47 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਯੀਦੀ ਸ ।ਜ਼ਛਰ ਾਰ ਇ 
ਜ਼ਭਤੀ ਤਿੱ ਕ 1055 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਸਈ ੀ। 
      ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਸ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਕਵਰ ੁਿੱ ਕੀ ਜ਼ਜਣ ਸੀ ਰ ਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜ ਨਭੀ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਯਤਾਂ ਭੁਤਾਫਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਭੁਸ਼ਜ਼ਕਰ ਨਾ ਆਵ। ਉਨਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਈ ਯਸ਼ਨੀ , ੀਣ ਵਾਰਾ ਾਣੀ, ਪਾਈ, ਤਯਾਰਾਂ ਅਤ ਖਾਨੇ ਦ ਢੁਕਵੇਂ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਗਏ ਸਨ । ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੀਆ ਸਦਾਇਤਾ ਅਨੁਾਯ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਦਾ ਵੀ ੂਯਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ 
ਸ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫਰੜ੍ੀ ਖਜਰ -ਖੁਆਯੀ ਯਕਣ ਰਈ ਰਗਾਤਾਯ 
ਖਯੀਦ ਰਫੰਧਾਂ ਤ ਨਜਯ ਯਿੱ ਖੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। 
  
 


