
ਸੂਚਨਾ ਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਯੂਨਗਯ 
 

ਜ਼ਿਰਹ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਿਰ  ਜ਼ਦਨ 365 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਈ ਖਯੀਦ - ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਕਣਕ ਭੰਡੀ ਯੂਨਗਯ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯ ਜ਼ਰਆ ਖਯੀਦ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਿਾਇਜਾ 
 

ਯੂਨਗਯ, 15 ਅਰਰ : ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀਭਤੀ ਸਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਾੜੀ ਸੀਜਨ 2020 ਦਯਾਨ 

ਜ਼ਿਰ ੇਿ ਦੀਆਂ ਸਾਯੀਆਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਰਈ ਸਾਯ ਰਫੰਧ ਭੁਕੰਭਰ ਕਯ ਰ ਗ ਿਨ। ਜ਼ਿਰ ੇਿ 

ਦੀ ਕੁਝ ਭੰਡੀਆਂ ਦ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਿਣੀ ਸ਼ੁਯੂ ਿ ਗਈ ਿ। ਅਿੱਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਭੰਡੀ ਯੂਨਗਯ ਦਾ ਦਯਾ 
ਕਯਕ ਕੀਤ ਗ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਰਆ ਿ। ਇਸ ਦਯਾਨ ਕੁਝ ਸਭਿੱ ਜ਼ਸਆ ਾ ਸਾਿਭਣ ਆਈਆ ਿਨ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱਰ 

ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਭਕ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਗ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਰਹ ਦੀ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਅਿੱਜ ਦ ਜ਼ਦਨ 

365 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ। ਇਸ ਦੀ ਭੇਂਟ 48 ਘੰਟ ਅੰਦਯ ਕਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਗੀ ।ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਯੜ ਭੰਡੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ 200 ਟਨ ,ਘਨ ਰੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ 15 ਟਨ , ਬਯਤਗੜਹ ਜ਼ ਿੱ ਚ 20 ਟਨ , ਭਜ਼ਯੰਡਾ ਜ਼ ਿੱ ਚ 100 ਟਨ, 

ਕੀਯਤੁੁੁਯ ਸਾਜ਼ਿਫ ਜ਼ ਖ 30 ਟਨ ਦ ਤਜ਼ਿਤ ਕੁਿੱ ਰ 365 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ ਡ-19 ਭਿਾਂਭਾਯੀ ਦ ਰਕ ਨੰੂ ਦਖਦ ਿ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਸਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਰ  ਕ 
ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਣਕ ਨੰੂ  ਚਣ ਤਿੱਕ ਕਈ ਸਭਿੱ ਜ਼ਸਆ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਗੀ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸਰ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ 

ਦਾਣਾ ਖਯੀਜ਼ਦਆ ਜਾ ਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ  ੀ ਸਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰ ਅੰਦਯ ਸਥਾਤ 47 ਭੰਡੀਆਂ ’ਤ ਸਨੀਟਾਈਿਸ਼ਨ, 

ਟਆਇਰਟ, ੀਣ  ਾਰ ਸਾਫ਼ ਾਣੀ, ਜ਼ਫਜਰੀ, ਿਿੱਥ ਥਣ ਰਈ  ਾਸ ਸ਼ਨ ਆਜ਼ਦ ਦ ਰਫੰਧ ਭੁਕੰਭਰ ਕਯ ਰ ਗ ਿਨ 

ਤਾਂ ਜ ਭੰਡੀ ਅੰਦਯ ਆਉਣ  ਾਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸ  ੀ ਸਭਿੱ ਜ਼ਸਆ ਦਾ ਸਾਿਭਣਾ ਨਾ ਕਯਨਾ  । ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ  ੀ ਜ਼ਕਿਾ 
ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਭਾਂ ਸ ਯ 6  ਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7  ਜ ਤਿੱਕ ਿ ਗਾ, ਯਾਤ ਦ ਸਭੇਂ ਕੰਫਾਇਨ ਨਾ ਚਰਾਈ ਜਾ । 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ ਡ-19 ਦ ਭਿੱਦਨਜਯ ਜ਼ਿਰ ੇਿ ਅੰਦਯ ਰਗਾ ਗ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ੰਜਾਫ ਭੰਡੀ 
ਫਯਡ  ਿੱਰੋਂ ਰਾਤ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਸ ਜ਼ਖਆਰ ਯਿੱਖਣ ਦੀ ਿਯੂਯਤ ਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਫੰਧਤ ਸਕਿੱਤਯ 

ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ  ਿੱਰੋਂ ਆਣ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਣਕ  ਚਣ ਰਈ ਆੜਤੀਆਂ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 50-

50 ਕੁਇੰਟਰ ਦ ਿਰਗਾੇਯਭ  ਾਰ ਾਸ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾ ਯਿ ਿਨ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜ਼ਗਯੀ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਣਕ ਜ਼ਰਆਉਣ ਸਭੇਂ ਿਰਗਾੇਯਭ  ਾਰ  ਕੂਨ ਨੰੂ ਿੀ 

ਭੰਜ਼ਨਆ ਜਾ ਗਾ, ਇਸਦੀ ਪਟ ਕਾੀ ਜਾਂ ਭਫਾਇਰ ਜ਼ ਚ ਖੀਚੀ ਤਸ ੀਯ ਭੰਨਣਮਗ ਨਿੀਂ ਿ ਗੀ। ਜ਼ਫਨਹ ਾਂ ਿਰਗਰਾਭ 

 ਾਰ  ਕੂਨ ਤੋਂ ਭੰਡੀ ਜ਼ ਚ ਦਾਖਰ ਨਿੀਂ ਿਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਗਾ। ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਣਾ ਕੂਨ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਆਣ 
ਆੜਤੀ ਨਾਰ ਸੰਯਕ ਕਯਨ ਅਤ ਜ਼ਕਸ  ੀ ਜ਼ਕਸਾਨ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਫਨਹ ਾਂ ਕੂਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ ਖ ਨਾ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾ । 
ਟਯਕਟਯ/ਟਯਾਰੀ ਤ ਇਕ ਜਾਂ ਦ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਜ਼ਰਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਅਤ ਸਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਕ 



ਯਿੱਖੀ ਜਾ । ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ  ੀ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ ਚ ਕਣਕ ਸਾਪ ਸੁਥਯੀ ਅਤ ਸੁਕਾ ਕ ਿੀ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾ  ਤਾਂ ਜ ਇਸ ਦੀ 
ਉਸ ਜ਼ਦਨ ਿੀ ਜ਼ ਕਯੀ ਿ ਸਕ। 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਾਈ/ਉਤਯਾਈ ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕਭਟੀ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ 

ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਭਾਯਕ ਕੀਤ ਖਾਨੇ ਜ਼ ਚ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ । ਇਸ ਦਯਾਨ ਭਾਸਕ/ਕੜ ਨਾਰ ਭੰੂਿ ਢਿੱਕ ਕ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ । 

ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਸਾਫਣ ਨਾਰ ਜਾਂ ਸਨੇਟਾਈਿਯ ਨਾਰ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਿਿੱਥ ਸਾਪ ਕਯਕ ਿੀ ਭੰਡੀ ਅੰਦਯ ਦਾਖਰ 

ਿਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ  ੀ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ ਚ ਖੁਿੱ ਰ ੇਿ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਨਾ ਥੁਜ਼ਕਆ ਜਾ । 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜਕਯ ਜ਼ਕਸ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੰੂ ਫੁਖਾਯ, ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਜੁਕਾਭ ਿ ਤਾਂ ਭੰਡੀ ਜ਼ ਚ ਨਾ 

ਆਇਆ ਜਾ । ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਥੜ-ਥੜ ਸਭੇਂ ਫਾਅਦ ਿਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਾਣੀ ਅਤ ਸਾਫਣ ਨਾਰ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਧਣਾ ਅਤ 
ਸਨੇਟਾਈਿਯ ਦੀ ਰਾਿਭੀ  ਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ । ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ ਸ਼ਸ਼ ਤਯ ’ਤ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਯਕਾਯ 

 ਿੱਰੋਂ ਜ ਆਦਸ਼ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਗ ਿਨ ਉਿ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ, ਸੁਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਯਿੱਖ ਕ ਿੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਗ ਿਨ, ਇਸ ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ 
ਆਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਈ ਜਾ  ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਦੀ ਭਿਾਂਭਾਯੀ ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ ਯਜ਼ਕਆ ਜਾ 
ਸਕ।     

      ਇਸ ਭਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੰਡੀ ਅਪਸਯ ਸ਼ਰੀ ਅਿਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਫਯਾੜ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਖੁਯਾਕ ਤ ਸਰਾਈ ਅਪਸਯ ਸ਼ਰੀ ਸਤ ੀਯ 

ਜ਼ਸੰਘ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ  ਿੱਖ  ਿੱਖ ਖਯੀਦ ਜੰਸੀਆਂ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ  ੀ ਭਜੂਦ ਸਨ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ,ਯੂਨਗਯ 

 

 ੰਦਨਾ ਬਿੱਰਾ ਫੁਜ਼ਟਕ ਨੇ 200 ਦ ਕਯੀਫ ਭਾਸਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੰੂ ਸ 
 

ਯੂਨਗਯ 15 ਅਰਰ -  ੰਦਨਾ ਬਿੱਰਾ  ਿੱਰੋਂ  ਭਾਸਕ ਫਣਾ ਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੰੂ ਸ ਗ ਿਨ। ਇਸ ਦਯਾਨ ਜ਼ਡਟੀ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਸਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਯ ਯਿ 200 ਦ ਕਯੀਫ ਭਾਸਕ ਫਣਾ ਕ ਇਨਹ ਾਂ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਜਾ ਯਿ 
ਿਨ। ਇਿ ਭਾਸਕ ਿਯੂਯਤ ਅਨੁਸਾਯ  ੰਡ ਜਾਣਗ ਤਾਂ ਿ ਇਸ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਫਚਾਅ ਿ ਸਕ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ਼ਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ਅੀਰ ਕਯਦ ਿ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਉਿ ਅਜ਼ਿਜ਼ਤਆਤ ਦ ਤਯ ਤ ਭਾਸਕ ਰਗਾ ਕ ਯਿੱਖਣ ਅਤ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਫਨਾਉਣਾ 
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ।    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜਜਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ 
 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੀ ਯਕਥਾਯਭ ਰਈ ਕੁਝ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਭਜਜਟਯਟ ਜਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ-ਐਚ.ਐ.ਅਟਵਾਰ 

 

ਨੰਗਰ 15 ਅਰਰ - ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੀ ਯਕਥਾਯਭ ਅਤ ਇ ਅਾਤਕਾਰ ਜਥਤੀ ਨਾਰ ਨਜਜਿੱਠਣ ਰਈ ਕੁਝ 
ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਭਜਜਟਯਟ ਜਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਸ । ਯਕਾਯ ਵਰ ਭ -ਭ ਤ ਜਾਯੀ 
ਸਦਾਇਤਾ ਦੀ ਇੰਨ-ਜਫੰਨ ਾਰਣਾ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇ ਤ ਇਰਾਵਾ ਇਸ 
ਅਜਧਕਾਯੀ ਸਡਕੁਆਟਯ ਤ ਸਾਜਯ ਯਜਸਣਗ ਅਤ ਆਣਾ ਭਫਾਇਰ ਪਨ ਜਕ ਵੀ ਸਾਰਤ ਜਵਚ ਫੰਦ ਨਸੀਂ ਕਯਨਗ। 
ਉ ਭੰਡਰ ਭਜਜਟਯਟ ਨੰਗਰ ਸ਼ਰੀ ਐਚ .ਐ. ਅਟਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਰੀ ਅਯਜਵੰਦ ਕੁਭਾਯ ਭੁਿੱ ਖ 
ਅਜਧਆਕ ਯਕਾਯੀ ਸਾਈ ਕੂਰ ਜਜੰਦਫੜੀ ਨੰਗਰ 94175-66269 ਸ਼ਜਸਯੀ ਖਤਯ ਨਮਾਂ ਨੰਗਰ ,ਭਜਵਾਰ (ਨਮਾਂ 
ਨੰਗਰ) ਅਤ ਜੰਡ ਵਾਭੀੁਯ , ਖੜਾ ਫਾਗ , ਬਫਯ ਾਜਸਫ ,ੀਂਘਫੜੀ,ਯਾਭੁਯਾਨੀ, ਕਰੜਾ ਤ ਫਾ  (ਭਤ 
ਇਨਾਂ ਜੰਡਾਂ ਦ ਫਾ) ਦਾ ਸ਼ਰ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਭਜਜਟਯਟ ਜਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਸ । ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਇ ਤਯਹਾਂ 
ਰੀ ਨਯਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਭੁਿੱ ਖ ਅਜਧਆਕ ਯਕਾਯੀ ਸਾਈ .ਕੂਰ,ਨਾਨਗਯਾਂ 95921-33616,98775-49473 ਨੰੂ ਸ਼ਜਸਯੀ 
ਖਤਯ ਨੰਗਰ ਦਾ ਤ ਰੀ ਰਭ ਕੁਭਾਯ ਧੀਭਾਨ ਐ .ਐ. ਭਾਟਯ  .ਸਾ. ਬੰਗਰ  96465-12800 ਜੰਡ 
ਸਾਜੀੁਯ, ੂਯਵਾਰ, ਜਸਜਵਾਰ, ਫੈਂੁਯ, ਦਘੜ, ੁਖਾਰ, ਨਾਨਗਯਾਂ(ਖੜਾ ਕਰਭਟ ), ਬੀਖਾੁਯ, ਬਿੱਰੜੀ,  
ਭਜਸਰਵਾਂ,  ਜਦਆੁਯ, ਭਜਾਯੀ, ੰਗਤੁਯ, ਛੁਿੱ ਟਵਾਰ, ਬੰਗਰ, ਭਜਸੰਦੁਯ ,ਬਿੱਟੋਂ ਦਾ (ਭਤ ਇਨਾਂ ਜੰਡਾਂ ਦ ਫਾ) ਦਾ 
ਸ਼ਰ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਭਜਜਟਯਟ ਜਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਸ । ਸ਼ਰੀ ਸਣ ਜੰਘ ਚਾਸਰ ਭਥ ਅਜਧਆਕ  ... 
ੁਖਾਰ 94639-50475 ਜੰਡ ਫਰਾ ਜਧਆਨੀ , ਗਸਰਣੀ, ਕੁਰਗਯਾਂ, ਿੱੀਵਾਰ, ਰਾੀ,  ਫਰਾ ਯਾਭਗੜ , ਬਨਾਭ, 

 ਬਰਾਣ , ਐਰਗਯਾਂ, ੋਂਵਾਰ ਤ ਸਯਾ ਫਰਾ (ਭਤ ਇਨਾਂ ਜੰਡਾਂ ਦ ਫਾ ) ਦਾ ਸ਼ਰ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਭਜਜਟਯਟ 
ਜਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਸ । ਸ਼ਰੀ ਅਜਭਰੰ ਤ ਾਰ ਣੀ ਰਕਚਯ  :::: ੁਖਾਰ 94170-64466 ਜੰਡ 
ਤਰਵਾੜਾ, ਦੁਫਟਾ, ਸੰਫਵਾਰ, ਨੰਗਰ ਜਨਿੱਕੂ , ਡੁਸਕਰੀ,  ਭਘੁਯ,  ਭਾਣਕੁਯ, ਜਰ, ਿੱਟੀ, ਯਾਏੁਯ ਤ 
ਫੰਦਰਸੜੀ (ਭਤ ਇਨਾਂ ਜੰਡਾਂ ਦ ਫਾ ) ਦਾ ਸ਼ਰ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਭਜਜਟਯਟ ਜਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਸ । ਸ਼ਰੀ 
ਯਾਕਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਭੁਿੱ ਖ ਅਜਧਆਕ ਯਕਾਯੀ ਸਾਈ ਕੂਰ ਦੁਫਟਾ  98721-35623,98774-77946 ਜੰਡ 
ਬਾਰਵਾਰ, ਦਨਾਰ, ਥਰੂਸ, ਜਾਂਦਰਾ, ਾਰਯੀ, ਫਰਸਭੁਯ, ਅਜਰੀ, ਦਫਕਸੜਾ, ਕਜਰਿੱ ਤਯਾਂ, ਦੜਰੀ, ਬਨੂਰੀ, ਨੰਗ
ਰੀ ਤ ਜਜੰਦਵੜੀ  (ਭਤ ਇਨਾਂ ਜੰਡਾਂ ਦ ਫਾ )ਦ ਸ਼ਰ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਭਜਜਟਯਟ ਸਣਗ । 

ਤਵੀਯ:- ਉ ਭੰਡਰ ਭਜਜਟਯਟ ਨੰਗਰ ਸ਼ਰੀ ਐਚ.ਐ.ਅਟਵਾਰ 

  

 

 



ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ। 
ਠੀਕਯੀ ਜਸਯ ਰਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਿੱ ਖ ਫਣਕ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਜਖਰਾਪ ਛੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਜਵਿੱਚ ਜਨਬਾਅ ਯਸ ਸਨ 

ਅਜਸਭ ਬੂਜਭਕਾ-ਐਚ.ਐ.ਅਟਵਾਰ 
 

ਨੰਗਰ , 15 ਅਰਰ( ) ਠੀਕਯੀ ਜਸਯ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨਾਰ ਰੜਨ ਜਵਿੱਚ ਭਸਿੱਤਵੂਯਨ ਬੂਜਭਕਾ ਜਨਬਾਅ ਯਸ ਸਨ 
ਜਕਉਜਕ ਜੰਡ ਿੱ ਧਯ ਤ ਫਣ ਚਕੀ ਕਯਨ ਵਾਰ ਭੂਸ ਫਾਸਯੀ ਰਕਾਂ ਦ ਜੰਡ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਰ ਤ ਣੀ ਨਜਯ ਯਿੱ ਖ ਯਸ 
ਸਨ ਅਤ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਰਈ ਭਦਦਗਾਯ ਾਜਫਤ ਸ ਯਸ ਸਨ। 
ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉ ਭੰਡਰ ਭਜਜਟਯਟ ਨੰਗਰ ਸ਼ਰੀ ਐਚ.ਐ.ਅਟਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇਰਾਕ ਦ 
ਾਯ ਜੰਡਾਂ ਜਵਿੱਚ ਠੀਕਯੀ ਜਸਯ ਰਗਾਏ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਉਨਹ ਾ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਫਸੁਤ ਾਯ ਜੰਡਾਂ ਜਵਿੱਚ ਯੰਚਾਂ ਅਤ ਮੂਥ 
ਕਰਿੱ ਫਾਂ ਨੇ ਐਟਯੀ ੁਆਇੰਟ ਤ ਨਾਕ ਰਗਾਏ ਸਨ। ਅਜਜਸਾ ਇ ਰਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ ਜਕ ਕਈ ਵੀ ਫਾਸਯਰਾ 
ਜਵਅਕਤੀ ਜੰਡ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਰ ਨਾ ਸਵ ਅਤ ਕਈ ਵੀ ਅੰਦਯ ਤ ਫਾਸਯ ਨਾ ਜਾਵ। ਜਯੂਯੀ ਵਤਾਂ ਜਜਵ ਜਕ ਫਿੀਆਂ , 

ਦੁਿੱ ਧ, ਕਜਯਆਨੇ ਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ੁਯਦਗੀ ਦ ਭਾਭਰ ਜਵਿੱ ਚ , ਇਜਾਜਤ ਦ ਭਾਭਰ ਜਵਿੱ ਚ ਇਜਾਜਤ ਰ ਕ ਜਾਣ 
ਆਉਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਨਾਰ ਸੀ ਨੇਟਾਈਜਸ਼ਨ ਭੁਜਸੰਭ ਵੀ ਜਨਮਭਤ ਅੰਤਯਾਰਾਂ ਤ ਚਰਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ 
ਵਾਈਯ ਨੰੂ ਪਰਣ ਤ ਯਜਕਆ ਜਾ ਕ। ਐ.ਡੀ.ਐਭ. ਨੇ ਇਸ ਵੀ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਅਜਜਸੀਆਂ ਜਸਰਕਦਭੀਆਂ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਿੱ ਖ ਵਜ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕ ਜਕ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨਾਰ 
ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਨਜਜਿੱ ਜਠਆ ਜਗਆ ਸ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ। 
ਰਕ ਆਣ ਘਯਾਂ ਜਵਿੱਚ ਸੀ ਯਜਸਣ ਅਤ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਵਰੋਂ ਦਿੱ ੀਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ 

ਫਣਾਉਣ-ਐਿੱ.ਡੀ.ਐਿੱਭ 

ਗਜਠਤ ਭਡੀਕਰ ਟੀਭਾਂ ਰਗਾਤਾਯ ਰੜਵੰਦਾਂ/ਗਯੀਫਾਂ ਨੰੂ ਭੁਸਿੱਈਆਂ ਕਯਵਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਜਸਤ ਸੂਰਤਾਂ-
ਐ.ਐਭ.. 

ਝੁਿੱਗੀ-ਝੋਂੜੀਆਂ ਜਵਿੱਚ ਯਜਸ ਯਸ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜਸਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਜਾਂਚ 
 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ , 15 ਅਯਰ- ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ (ਕਜਵਡ- 19) ਦ ੰਬਾਵੀਂ ਖਤਯ ਨਾਰ ਜਨਟਣ ਰਈ 
ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਰੋਂ ਰਗਾਤਾਯ ਰੜੀਂਦ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਗਜਠਤ ਭਡੀਕਰ ਟੀਭਾਂ ਰਗਾਤਾਯ ਰੜਵੰਦ/ਗਯੀਫ 
ਰਕਾਂ ਦੀ ਚਜਕੰਗ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ਰੜਦਾਂ ਨੰੂ ਭੁਪਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਭੁਸਿੱਈਆਂ ਕਯਵਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਜਤਾ 
ਜੀ ਜਵਰ ਸਤਾਰ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ ਜਕ ਵੀ ਚਣਤੀ ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਜਤਆਯ ਸ। ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਵਯਾਡਾਂ ਨੰੂ 
ਆਈਰਟ ਵਾਯਡਾਂ ਵਜੋਂ ਜਤਆਯ ਕਯਕ ਉਥ ਰੜੀਂਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਾਵਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। 
 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆ ਉ ਭੰਡਰ ਭਜਜਟਯਟ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ ਕਨੂ ਗਯਗ ਨੇ ਡਾਕਟਯਾਂ ਨੰੂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਉਸ 
ਜਕ ਵੀ ਸੰਗਾਭੀ ਸਾਰਤ ਨਾਰ ਨਜਜਿੱਠਣ ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਜਤਆਯ ਯਜਸਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਆਈਰਸ਼ਨ ਵਾਯਡਾਂ 
ਜਵਿੱਚ ਾਫ਼-ਫ਼ਾਈ ਦਾ ਖਾ ਜਖਆਰ ਯਿੱ ਜਖਆ ਜਾਵ ਅਤ ਜਕਯ ਕਈ ਕਯਨਾ ਦਾ ਕਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਜਾਂ ਾਜੀਜਟਵ ਭਯੀਿ 
ਆਉਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉਦਾ ੂਯ ਰਟਕਾਰ ਤਜਸਤ ਇਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।  
 

ੀਨੀਅਯ ਭਡੀਕਰ ਅਪਯ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ ਡਾ. ਚਯਨਜੀਤ ਕੁਭਾਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਆਭ ਰਕਾਂ ਦੀ ੁਯਿੱ ਜਖਆ 
ਰਈ ਅਤ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਗਜਠਤ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਭਡੀਕਰ ਟੀਭਾਂ ਰਗਾਤਾਯ ਇਰਾਕ ਦ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ 
ਜਸਿੱ ਜਆਂ ਜਵਿੱਚ ਜਾ ਕ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਸਤ ਸੂਰਤਾਂ ਭੁਸਿੱਈਆਂ ਕਯਵਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇ ਰੜੀ ਤਜਸਤ 
ਅਿੱਜ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ ਜਵਿੱਚ ਫਾਫਾ ਦੀ ਜੰਘ ਕਰਨੀ ਦ ਰਿੱ ਭ ਏਯੀਆ ਜਵਿੱਚ ਜਾ ਕ ਉਥੋਂ ਦ ਰਗਬਗ 39 

ਭਯੀਜਾਂ ਦੀ ਜਸਤ ਜਾਂਚੀ ਗਈ ਤ ਰੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਭੁਪਤ ਦਵਾਈ ਭੁਸਿੱਈਆਂ ਕਯਵਾਈ ਗਈ।  
 

ਐਿੱ.ਡੀ.ਐਿੱਭ. ਨੇ ਫ-ਡਵੀਿਨ ਦ ਵਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਸ ਕਯਨਾ ਦੀ ਜਫਭਾਯੀ ਨੰੂ ਸਰਕ ਜਵਿੱ ਚ ਨਾ ਰਣ 
ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਜਫਭਾਯੀ ਜਕ ਨੰੂ ਸ ਕਦੀ ਸ। ਇ ਰਈ ਰਕ ਆਣ ਘਯਾਂ ਜਵਿੱਚ ਸੀ ਯਜਸਣ ਅਤ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਵਰੋਂ 
ਦਿੱ ੀਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ। 
 

ਤਵੀਯ:- 1) ਰਭ ਏਯੀਆਂ ਜਵਿੱਚ ਰੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਦੀ ਸਈ ਭਡੀਕਰ ਟੀਭ 

 

 



ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ। 
ਠੀਕਯੀ ਜਸਯ ਰਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਿੱ ਖ ਫਣਕ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਜਖਰਾਪ ਛੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਜਵਿੱਚ ਜਨਬਾਅ ਯਸ ਸਨ 

ਅਜਸਭ ਬੂਜਭਕਾ-ਕਨੂ ਗਯਗ 

 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ, 15 ਅਰਰ( ) 
ਠੀਕਯੀ ਜਸਯ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨਾਰ ਰੜਨ ਜਵਿੱਚ ਭਸਿੱਤਵੂਯਨ ਬੂਜਭਕਾ ਜਨਬਾਅ ਯਸ ਸਨ ਜਕਉਜਕ ਜੰਡ ਿੱ ਧਯ ਤ 
ਫਣ ਚਕੀ ਕਯਨ ਵਾਰ ਭੂਸ ਫਾਸਯੀ ਰਕਾਂ ਦ ਜੰਡ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਰ ਤ ਣੀ ਨਜਯ ਯਿੱ ਖ ਯਸ ਸਨ ਅਤ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਰਈ ਭਦਦਗਾਯ ਾਜਫਤ ਸ ਯਸ ਸਨ। 
ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉ ਭੰਡਰ ਭਜਜਟਯਟ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜਸਫ ਕਨੂ ਗਯਗ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇਰਾਕ 
ਦ ਾਯ ਜੰਡਾਂ ਜਵਿੱਚ ਠੀਕਯੀ ਜਸਯ ਰਗਾਏ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਉਨਹ ਾ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਫਸੁਤ ਾਯ ਜੰਡਾਂ ਜਵਿੱਚ ਯੰਚਾਂ ਅਤ 
ਮੂਥ ਕਰਿੱ ਫਾਂ ਨੇ ਐਟਯੀ ੁਆਇੰਟ ਤ ਨਾਕ ਰਗਾਏ ਸਨ। ਅਜਜਸਾ ਇ ਰਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ ਜਕ ਕਈ ਵੀ ਫਾਸਯਰਾ 
ਜਵਅਕਤੀ ਜੰਡ ਜਵਿੱਚ ਦਾਖਰ ਨਾ ਸਵ ਅਤ ਕਈ ਵੀ ਅੰਦਯ ਤ ਫਾਸਯ ਨਾ ਜਾਵ। ਜਯੂਯੀ ਵਤਾਂ ਜਜਵ ਜਕ ਫਿੀਆਂ, 
ਦੁਿੱ ਧ, ਕਜਯਆਨੇ ਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ੁਯਦਗੀ ਦ ਭਾਭਰ ਜਵਿੱ ਚ, ਇਜਾਜਤ ਦ ਭਾਭਰ ਜਵਿੱ ਚ ਇਜਾਜਤ ਰ ਕ ਜਾਣ 
ਆਉਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਨਾਰ ਸੀ ਨੇਟਾਈਜਸ਼ਨ ਭੁਜਸੰਭ ਵੀ ਜਨਮਭਤ ਅੰਤਯਾਰਾਂ ਤ ਚਰਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ 
ਵਾਈਯ ਨੰੂ ਪਰਣ ਤ ਯਜਕਆ ਜਾ ਕ। ਐ.ਡੀ.ਐਭ. ਨੇ ਇਸ ਵੀ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਅਜਜਸੀਆਂ ਜਸਰਕਦਭੀਆਂ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਿੱ ਖ ਵਜ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕ ਜਕ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨਾਰ 
ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਨਜਜਿੱ ਜਠਆ ਜਗਆ ਸ। 
 


