
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਯੂਨਗਯ 
 

ਕਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 37 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਲਣ ਦੀ ਹਵੇਗੀ ਵੀ 
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ - ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 

 
ਦੁਜ਼ਸਯ 2 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 06 ਵਜ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ਸਭ ਜ਼ਿਰਵਯੀ 

 
ਯੂਨਗਯ 14 ਅੇਯਰ - ਉ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟਯਟ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਸਯਜਤ ਕਯ ਯੂਨਗਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਆਭ ਰਕਾਂ ਰਈ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਕਯਨ ਰਈ 37 ਭਿੀਕਰ ਟਯਾਂ ਨੰੂ ਵਯ 09 ਵਜ ਤੋਂ 2 ਵਜ ਤੱਕ ਖਰਣ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ 
ਜ਼ਦੱਤੀ ਸ। ਇਨਹ ਾਂ ਭਿੀਕਰ ਟਯਾਂ ਯਾਸੀ ਦੁਜ਼ਸਯ 02 ਵਜ ਤੋਂ ਾਭ 6 ਵਜ ਤੱਕ ਸਭ ਜ਼ਿਰਵਯੀ ਯਾਸੀ ਦਵਾਈਆਂ 
ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਕਸਾ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ਫਾਸਯ ਆੀ ਦੂਯੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਗਰ ਚੱਕਯ ਰਾ 
ਕ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਿਟੈਂ ਨੰੂ ਭਨਟੇਂਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ਜ਼ਿਰਵਯੀ ਫੁਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਆੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਕ ਫਾਕ 
ਜ਼ਵੱਚ ਕਯਨਗ ਅਤ ਭਿੀਕਰ ਟਯ ਭਾਰਕ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਜ਼ਫੰਨ 
ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸ਼ਿੜੀ ਭਿੀਕਿ , ਜ਼ਟੀ ਭਿੀਕਿ , ਣੀ ਭਿੀਕਿ , ਜ਼ੰਘ ਭਿੀਕਿ , ਦੀ ਭਿਕੀਰ 
ਟਯ , ਕਰਾਸ਼ ਭਿੀਕਰ ਟਯ, ੰਜਾਫ ਭਿੀਕਰ ਟਯ, ਜ਼ਸੰਦ ਭਿੀਕਰ ਟਯ, ਕਾਜ਼ਰਆ ਭਿੀਕਰ ਟਯ ,ਧਨੋਟ 
ਭਿੀਕਰ ਟਯ , ਸ਼ਾਭ ਭਿੀਕਿ , ਭਜ਼ਸਕ ਭਿੀਕਿ , ਜ਼ਸ਼ਵਾਜ਼ਰਕ ਭਿੀਕਰ ਟਯ , ਅਜੀਤ ਭਿੀਕਰ ਟਯ , ਗੁਯੂ 
ਨਾਨਕ ਭਿੀਕਰ ਟਯ , ਭ.ਜ. ਭਿੀਕਰ ਟਯ , ਕ.ਕ. ਭਿੀਕਿ , ਨਯਾਇਜ ਭਿੀਕਰ ਟਯ , ਨਟਯਾਿ 
ਭਿੀਕਿ ੰਫਧੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭੰਗਰਵਾਯ , ਵੀਯਵਾਯ ਅਤ ਸ਼ਨੀਵਾਯ ਖੁਰਣਗੀਆਂ। ਇ ਤਯਹਾਂ  ਕਸਰੀ ਭਿੀਕਰ ਟਯ , 
ਚਧਯੀ ਭਿੀਕਰ ਟਯ , ਕਵਰ ਭਿੀਕਰ ਟਯ , ਅਸੂਜਾ ਭਿੀਕਿ , ਗਾਰ ਭਿੀਕਰ ਟਯ , ਜ਼ ੱਰੋਂ ਭਿੀਕ ਿ , 
ਫਜ਼ਰਕ ਭਿੀਕਰ ਟਯ ,ਿੀ.ਪ. ਭਿੀਕਿ , ਜੱਗੀ ਭਿੀਕਰ ਟਯ , ਸੁਜਨ ਭਿੀਕਰ ਟਯ , ਬਾਵਨਾ ਭਿੀਕਰ 
ਟਯ , ਰਭ ਭਿੀਕਰ ਟਯ, ਗੁਤਾ ਿਰ ਜ਼ੰਘ ਨਗਯ , ਭਜ਼ਰੰਦਯ ਭਿੀਕਰ ਟਯ , ਜ਼ਨਊ ਦੀ ਭਿੀਕਰ ਟਯ , 
ਚੰਿੀਗੜਹ ਭਿੀਕਰ ਟਯ , ਿਤ ਭਿੀਕਰ ਟਯ ਅਤ ਾਰ ਭਿੀਕਰ ਟਯ ਭਵਾਯ , ਫੁਧਵਾਯ, ਸ਼ੁਕਯਵਾਯ ਅਤ 
ਤਵਾਯ ਨੰੂ ਖਰਣ ਅਤ ਸਭ ਜ਼ਿਰਵਯੀ ਕਯਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸ।  ਇਨਹ ਾਂ ਭਿੀਕਰ ਟਯਾਂ ਨੰੂ ਸਪਤ ਦ 
ਜ਼ਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦ ਜ਼ਸਾਫ ਨਾਰ ਯਟਸ਼ਨ ਵਾਇ ਕਯਕ ਖਜ਼ਰਆ ਜਾਵਗਾ। 

 
 
 
 
 



ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਯੂਨਗਯ 

 

ਯਾਸ਼ਟਯ ਫਾਫਾ ਾਜ਼ਸਫ ਵੱਰੋਂ ਾ ਗ ਵੱਿਭੱੁਰ  ਮਗਦਾਨ ਨੰੂ ਕਦ ਵੀ ਨਸੀਂ ਬੱੁਰ ਕਦਾ -ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
 

ਫਾਫਾ ਾਜ਼ਸਫ ਿਾ. ਫੀ.ਆਯ.ਅੰਫਦਕਯ ਦ 129ਵੇਂ ਜਨਭ ਜ਼ਦਵ ਤ ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ  ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕ 

ਜ਼ਵਖ ਥਾਜ਼ਤ ਰਜ਼ਤਭਾ ਨੰੂ ਫ਼ਰੁ ਬਟ ਕੀਤ 
 

ਯੂਨਗਯ, 14 ਅਰਰ  :  ਬਾਯਤੀ ੰਜ਼ਵਧਾਨ ਦ ਜਨਭਦਾਤਾ ਿਾ. ਫੀ.ਆਯ. ਅੰਫਦਕਯ ਜੀ ਦ 129ਵੇਂ ਜਨਭ ਜ਼ਦਵ 

ਭਕ ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਅਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ(ਜ) ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਦੀਜ਼ਸ਼ਖਾ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕ ਜ਼ਵਖ ਥਾਜ਼ਤ ਿਾ.ਫੀ.ਆਯ. ਅੰਫਦਕਯ ਜੀ ਦ ਫੱੁਤ `ਤ ਪੱੁਰ ਭਾਰਾਵਾਂ ਬਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਫਾਫਾ ਾਜ਼ਸਫ ਫਸੁਤ ਸੀ ਭਸਾਨ ਸ਼ੈੀਅਤ ਨ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ੰਜ਼ਵਧਾਨ ਦੀ ਯਚਨਾ 
ਕਯ ਕ ਦਸ਼ ਦੀ ਤਯੱਕੀ ਜ਼ਵਚ ਇੱਕ ਵੱਿਾ ਮਗਦਾਨ ਜ਼ਦੱਤਾ ਸ। ਇ ਕਾਯਨ ਭਾਜ ਦ ਕਈ ਵਯਗਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਵਧਣ ਦਾ 
ਭਕਾ ਜ਼ਭਜ਼ਰਆ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਯਾਸ਼ਟਯ ਫਾਫਾ ਾਜ਼ਸਫ ਦ ਮਗਦਾਨ ਨੰੂ ਕਦ ਵੀ ਨਸੀਂ ਬੱੁਰ ਕਦਾ। ਇ ਦ ਨਾਰ 

ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਆਣ ਘਯਾਂ ਅਤ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਜਾਯੀ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ 
ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਦੀ ਵੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ। 

ਇ ਦਯਾਨ ਿਵਕਟ ਸ਼ਰੀ ਚਯਨਜੀਤ ਜ਼ੰਘ ਘਈ , ਸਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀ ਇੰਦਯਾਰ ਅਤ ਸਯ 

ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਵੱਰੋਂ ਵੀ ਿਾ.ਫੀ.ਆਯ. ਅੰਫਦਕਯ ਜੀ ਦ ਫੱੁਤ `ਤ ਪੱੁਰ ਭਾਰਾਵਾਂ ਬਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਪਤਯ,  ਯੂਨਗਯ 
 

ਟਯਾਂਪਾਯਭਯ ਦ ਆਰ-ਦੁਆਜ਼ਰ ਬ ਤ ਜ਼ਸਰਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਯਨ ਜ਼ਕਾਨ 
 

ਯੂਨਗਯ , 14 ਅਰਰ - ਜ਼ਜਰਹਾ ਭਜ਼ਜਟਯਟ ਕਭ ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਰੀਭਤੀ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਜ਼ਕਾਨਾ ਨੰੂ ਅੀਰ 

ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ  ਜ਼ਿਰ ਅੰਦਯ ਸਯ ਜ਼ਕਾਨ ਜ਼ਜ ਦ ਖਤ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਫਜਰੀ ਦਾ ਟਯਾਂਪਾਯਭਯ ਸਵ, ਇਸ ਮਕੀਨੀ 
ਫਣਾ ਜ਼ਕ ਉ ਟਯਾਂਪਾਯਭਯ ਦ ਆਰ -ਦੁਆਰ  10 ਵਯਗ ਭੀਟਯ ਦ ਯੀ ਜ਼ਵੱਚ ਉਸ ਬ ਤ ਜ਼ਸਰਾਂ ਕਣਕ ਦੀ 
ਕਟਾਈ ਕਯਗਾ ਤਾਂ ਜ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਭ ਦੀ ਅੱਗ ਰੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਯ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਈ ਵਾਯ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰ 

ਕੱਟਣ ਉਯੰਤ ਿਭੀਨ ਭਾਰਕਾਂ ਵੱਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਯਜ਼ਸੰਦ-ਖੰੂਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਰਗਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਜ਼ਜ ਨਾਰ ਸਵਾ ਜ਼ਵੱਚ ਧੰੂ 

ਨਾਰ ਫਸੁਤ ਰਦੂਸ਼ਨ ਪਰਦਾ ਸ।ਇ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹ ਦੀ ਸਦੂਦ ਅੰਦਯ ਕਈ ਵੀ ਜ਼ਕਾਨ ਪਰਾਂ ਦੀ ਯਜ਼ਸੰਦ ਖੰੂਸਦ ਨੰੂ ਅੱਗ 

ਨਸੀਂ ਰਾਵਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਥਤ ਪਾਇਯ ਟਸ਼ਨ ਯੂਨਗਯ ਿ ਜ਼ਕ ਫੰਨਭਾਜਯਾ ਤੋਂ ਕੀਯਤੁਯ ਅਤ 
ਜ਼ਧਆਨੁਯਾਂ ਤੋਂ ਭਜ਼ਯੰਿਾਂ ਤੱਕ ਰਈ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰ: 01881-220909 , ਪਾਇਯ ਟਸ਼ਨ ਸ਼ਰੀ ਚਭਕਯ ਾਜ਼ਸਫ ਿ ਜ਼ਕ 

ਫਰਾ , ਸ਼ਰੀ ਚਭਕਯ ਾਜ਼ਸਫ ਤੋਂ ਭਜ਼ਯੰਿਾ ਤੱਕ ਰਈ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰ : 01881-260101  ਅਤ ਪਾਇਯ ਟਸ਼ਨ ਨੰਗਰ 

ਿ ਜ਼ਕ ਕੀਯਤੁਯ , ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ , ਸ਼ਰੀ ਆਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਅਤ ਨੰਗਰ ਰਈ 01881-220101 , ਥਯਭਰ ਰਾਂਟ 

ਯੜ ਅਤ ਇ ਦ ਨਿਦੀਕ ੈਂਦ ਯੀ ਰਈ  ਭਫਾਇਰ ਨੰ: 96461-21436 , 96461-12698 ਅਤ 101 ਤ ਵੀ 
ਰੜ ਣ ਤ ੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਅਤ ਨੰਗਰ ਜੰਗਰ ਦ ਖਤਯ ਜ਼ਵੱਚ ਅੱਗ ਰੱਗਣ ਦੀ ੂਚਨਾ ਜੰਗਰਾਤ ਜ਼ਵਬਾਗ 

ਦ ਨੰ 01881-222231 ਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਦ ਭੱਦਨਜਯ ਭੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਦਯਾਨ ਕਯਨਾ 

ਵਾਇਯ ਫੰਧੀ ਭੇਂ-ਭੇਂ `ਤ ਜਾਯੀ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਈ ਜਾਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਸੁਕਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਸਨ ਜ਼ਕ 

ਭੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕੰਭ ਕਯਦ ਭੇਂ ਭਾਕ ਾਉਣਾ ਰਾਿਭੀ ਸ, ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਰਈ ਨੀਟਾਈਿਯ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਵਯਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵ, ਇੱਕ ਦੂਜ ਤੋਂ 1.5 ਤੋਂ 02 ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾਕ ਯੱਖੀ ਜਾਵ ਅਤ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਭੱੁਚੀਆਂ 

ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।     
 

 

 

 

 

 

 



ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ , ਯੂਨਗਯ 

 

ਜ਼ਕਾਨਾਂ/ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਖਯੀਦ ੰਫਧੀ ਭੁਸ਼ਜ਼ਕਰਾਂ ਨੰੂ ਸੱਰ ਕਯਨ ਰਈ ਕੰਟਯਰ ਨੰਫਯ 01881-220669 ਜਾਯੀ 
ਵਯ 07 ਤੋਂ ਸ਼ਾਭੀ 08 ਵਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ੰਯਕ 

 

ਯੂਨਗਯ 14 ਅਰਰ - ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਅਤ ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਯੂਨਗਯ ਦ ਆਦਸ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਸਾੜੀ ੀਜਨ 

2020 ਦੀ ਖਯੀਦ ਫੰਧੀ ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੰਿੀ ਅਪਯ,ਯੂਨਗਯ ਜ਼ਵਖ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਥਾਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ। ਇ 

ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਦਾ ਨੰ : 01881-220669 ਸ। ਇਸ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਜ਼ਿਰਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆਈ ਜ਼ਜਣ ਦੀ 
ਖਯੀਦ ਪਯਖਤ ਫੰਧੀ ਤਾਰਭਰ ਕਯਨ ਅਤ ੀਜਨ ਦਯਾਨ ਜ਼ਕਾਨਾਂ/ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਰੀਆਂ ਭੁਸ਼ਜ਼ਕਰਾਂ ਫਾਯ 
ਭਕ ਤ ਸੱਰ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਮਤਨ ਕਯਗਾ। ਇਸ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰਫਯ 14 ਅਰਰ ਤੋਂ ਵਯ 07 ਤੋਂ ਸ਼ਾਭੀ 08 ਵਜ 
ਤੱਕ ਕੰਭ ਕਯਗਾ। ਸਾੜੀ ੀਜਨ 2020 ਦੀ ਖਯੀਦ ਫੰਧੀ ਜ਼ਕਾਨਾਂ/ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਕਯ ਜ਼ਕ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਭੁਸ਼ਜ਼ਕਰ ਸ਼ 

ਆਵ ਤਾਂ ਉਸ ੳਕਤ ਕੰਟਯਰ ਨੰਫਯ ਉੱਤ ੰਯਕ ਕਯ ਕਦ ਸਨ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਜਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ 

 

ਜ਼ਜਰਹਾ ਜ਼ੱਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਵਰੋਂ ਵੀਿੀ ਕਾਨਪਯੰਜ਼ੰਗ ਯਾਸੀਂ ਆਨਰਾਈਨ ੜਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੀਜ਼ਖਆ 

20 ਕਯਭਚਾਯੀ ਯਜਾਨਾ ਕਯਨਗ ਭੁਰਾਂਕਣ   

 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ 14 ਅਰਰ - ਜ਼ਜਰਹਾ ਜ਼ੱਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਜ਼ਦਨੇਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਵਰੋਂ ਯਕਾਯੀ ਰਾਇਭਯੀ ਕੂਰਾਂ 
ਅੰਦਯ ਚੱਰ ਯਸੀ ੜਹਾਈ ਨੰੂ ਰ ਕ ੜਹ ੰਜਾਫ ਰਜਕਟ ਨਾਰ ਜੁੜ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ , ਫਰਾਕ ਜ਼ੱਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ , 

ਭੱਗਯ ਜ਼ੱਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਬਆਨ,  ਜ਼ਭਿ ਿ ਭੀਰ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਅਤ ਅਜ਼ਧਆਕਾਂ ਨਾਰ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜ਼ਜਰਹਾ ਜ਼ੱਜ਼ਖਆ 

ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਦੀ ਜ਼ਬਆਨਕ ਭਸਾਭਾਯੀ ਕਾਯਨ ਚੱਰ ਯਸੀਆਂ ਆਨਰਾਈਨ ਜਭਾਤਾਂ ਦ ਭੁਰਾਂਕਣ ਰਈ 

ਜ਼ਵਬਾਗ ਵਰੋਂ ਭੱਗਯ ਜ਼ੱਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਬਆਨ  ਨਾਰ ਜੂੜ ਸ 20 ਭੁਰਜਭਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਊਟੀ ਰਗਾਈ ਗਈ ਸ, ਜ ਜ਼ਜਰਹ ਦ 

ਅਜ਼ਧਆਕਾਂ ਨਾਰ ਤਾਰਭਰ ਕਯਕ ਯਜਾਨਾ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਯਨਗ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਧਆਕ ਸ਼ਰ ਭੀਿੀਆ ਯਾਸੀਂ 
 ਫੱਜ਼ਚਆਂ ਨਾਰ ੰਯਕ ਕਯਨ ਤਾ ਜ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦ ਦਯਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ੜਹਾਈ ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਯੁਕਾਵਟ ਦਾ ਨਾ ਸ 

ਕ।ਜ਼ੱਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਰਾਇਭਯੀ ਜ਼ਦਨੇਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਕ ਆਨਰਾਈਨ ਜ਼ੱਜ਼ਖਆ ਨੰੂ 100 ਪੀਦੀ ਮਕੀਨੀ 

 ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕ। 

ਇ ਭਕ ਉ  ਜ਼ਜਰਹਾ ਜ਼ੱਜ਼ਖਆ ਅਪਯ  ਯੰਜਨਾ ਕਜ਼ਟਆਰ , ਅਤ ਚਯਨਜੀਤ ਜ਼ੰਘ  ੀ , ਜਜ਼ਤੰਦਯ  ਾਰ 

ਜ਼ੰਘ ਯੀਸਰ , ਫਰਾਕ ਰਾਇਭਯੀ ਜ਼ੱਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਯ ਕਭਰਜੀਤ ਬੱਰੜੀ,ਤਯਭ ਰਾਰ , ਗੁਯਸ਼ਯਨ ਜ਼ੰਘ , ਯਣਫੀਯ 

ਜ਼ੰਘ , ਯਭਸ਼ ਧੀਭਾਨ , ਰਦੀ ਸ਼ਯਭਾ , ਤਰਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ , ਯਾਜਸ਼ ਕੁਭਾਯੀ ਆਜ਼ਦ ਸਿਾਯ ਨ। 
ਤਵੀਯ: ਜ਼ਜਰਹਾ ਜ਼ੱਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਵੀਿੀ ਕਾਨਪਯਜ਼ੰਗ ਯਾਸੀਂ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਕਯਦ ਸ 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ  ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ,ਰੀਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ 

  
ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਤਖਤਗੜ੍ਹ ਅਤ ਨੰਗਰ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਭੰਿੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਯਾ 

ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਭੰਿੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ੁਖਤਾ ਰਫੰਧ ਕਯਨ ਦ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ 

ਜ਼ਕਸਾ, ਭੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਦ ਰਈ ਭਾਕ , ਾਪ ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੰਧ ਅਤ ਸ਼ਰ ਜ਼ਿਟੈਂ ਨੰੂ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵ 
ਮਕੀਨੀ 

  
Bzrb$B{og[o p/dh 14 ਅੇਯਰ -ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਨੇ ਕਣਕ ਭੰਿੀ ਤਖਤਗੜ੍ਹ   ਅਤ ਕਣਕ 
ਭੰਿੀ ਨੰਗਰ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯਕ ਭੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਿਾਇਿਾ ਜ਼ਰਆ  । ਇ ਭਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ 
.ਿੀ.ਭ. ਸ਼ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਭਿਭ ਕੰਨੂ ਗਯਗ ਅਤ  .ਿੀ.ਭ. ਨੰਗਰ ਚ.. ਅਟਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ 
ਤਯ ਤ ਭਜੂਦ ਨ। 

ਇ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਜ਼ਦੰਦ ਸ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ   ਜ਼ਿਰਹ ਦੀਆਂ ਭੰਿੀਆਂ 
ਜ਼ਵਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਰੋਂ ਸੀ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਕੂਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾਣਗ ਅਤ ਇਸੀ ਕੂਨ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਕਯਜ਼ਿਊ ਾ 
ਸਣਗ।ਆੜ੍ਤੀਆਂ ਵਿੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਕੂਨਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਭੰਿੀ ਜ਼ਜ ਜ਼ਵਿੱਚ ਪਰ ਰ ਕ ਆਉਣੀ ਸ ਉਦਾ 
ਨਾਂਭ, ਤਾਜ਼ਯਕ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ । ਆੜ੍ਤੀ ਵਿੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਕੂਨ ਜ਼ਵਿੱਚ ਦਯਜ ਤਾਜ਼ਯਕ ਵਾਰ ਜ਼ਦਨ ਸੀ 
ਜ਼ਕਾਨ ਆਣੀ ਪਰ ਜ਼ਰਆ ਕਣਗ । ਿਕਯ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਵਿੱਰੋਂ ਉ ਜ਼ਦਨ ਪਰ ਨਾ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਕੂਨ ਯਿੱਦ ਸ ਜਾਵਗਾ। 

ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨ ਇ ਗਿੱਰ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱਖਣ ਜ਼ਕ ਜ਼ਗਿੱਰੀ ਕਣਕ ਜ਼ਫਰਕੁਿੱਰ ਵੀ 
ਭੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਰ ਕ ਆਉਣ ਜਕਯ ਜ਼ਕਾਨ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਕੀਤ ਗ ਭਾਦੰਿਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਭੀ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਭੰਿੀ 
ਜ਼ਵਿੱਚ ਰ ਕ ਆਉਣਗ । ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉ ਭੇਂ ਵਾਜ਼ ਬਿ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨ ਆਣ ਨਾਰ 
ਸਯ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨਾ ਰ ਕ ਆਉਣ ਕਵਰ ਇਿੱਕ ਜ਼ਕਾਨ ਨੰੂ ਸੀ ਭੰਿੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਸਵਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ 
ਭੰਿੀਆਂ ਦ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਰਕਰ ਰਫਯ ਰਗਾਈ ਜਾਵ ਜਕਯ ਫਾਸਯਰੀ ਰਫਯ ਭੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆਵਗੀ ਤਾਂ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦ ਜ਼ਨਮਭਾਂ 
ਦਾ ਉਰੰਘਣ ਸਵਗਾ । ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਦ ਰਈ ਭਾਕ , ਾਪ ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੰਧ ਅਤ ਸ਼ਰ 
ਜ਼ਿਟੈਂ ਕਯਨ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਵ । ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ   ਸਾਯਵਟਯ ਕੰਫਾਈਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ 
ਜ਼ਯਿ ਜ਼ਦਨ ਦ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਵਯ  6:00 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ  7:00 ਵਜ ਤਿੱ ਕ ੀਭਤ ਯਿੱ ਖੀ ਗਈ ਸ ਅਤ ਯਾਤ ਦ ਭੇਂ 
ਦਯਾਨ ਸ਼ਾਭ 7:00 ਤੋਂ ਵਯ 6:00 ਵਜ ਤਿੱ ਕ ਕਟਾਈ ਕਯਨ ਤ ੂਯਨ ਾਫੰਦੀ ਸ। 

ਇ ਭਕ ਤ ਸਯਨਾ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸ਼ਰੀ ਅਿਾਰ ਜ਼ੰਘ ਫਯਾੜ੍ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੰਿੀ ਅਪਯ ਅਤ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਖਯੀਦ 
ਜੰੀਆਂ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਵੀ ਭਜੂਦ ਨ। 
 


