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File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/595/2020-DPRO Pathankot 

I/20362/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 1 
--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਾਈਵਟ ਸਤਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਯ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ 
--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ  ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਇ ਭੇਂ 15 ਰਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ 
--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦ 5 ਰਕ ਜ਼ਛਰ ਜ਼ਦਨੀ ਅਤ 4 ਰਕ ਅਿੱ ਜ ਕੂਰ 9 ਰਕ ਸ ਚੁਿੱ ਕ ਸਨ ਕਯਨਾ ਭੁਕਤ 
----ਸੁਣ ਤਿੱ ਕ 683 ਕੂਰ ਟਟ ਕਯਵਾ ਗ 278 ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ 24 ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਅਤ 381 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ 
ਆਉਂਣੀ ਅਜ ਫਾਕੀ 
ਠਾਨਕਟ 25 ਅਰਰ  2020 ( ) 
ਅਿੱਜ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਿੱਚ ਅਭਨਦੀ ਸਤਾਰ ਠਾਨਕਟ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 36 ਾਰ ਦੀ ਭਜ਼ਸਰਾ ਡਾਕਟਯ ਤਯਨਜੀਤ ਕਯ ਦੀ 
ਭਡੀਕਰ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸ, ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵਿੱਰੋਂ ਟੀਭਾਂ ਫਣਾ ਕ ਡਾਕਟਯ ਦੀ ੰਯਕ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆ 
ਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ੂਚੀਆਂ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਸੁਣ ਤਿੱਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਿੱਚ ਇਸ 25 ਵਾਂ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਕ ਸ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ੁਜਾਨੁਯ 
ਜ਼ਨਵਾੀ ਯਾਜ ਯਾਣੀ ਜ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ੀ ਦੀ ਇਰਾਜ ਦਯਾਨ ਭਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਨਾਂ ਕਰ ਕਯੀਫ 24 ਕ ਕਯਨਾ 
ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਨ , ਜਦਜ਼ਕ ਜ਼ਛਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ 5 ਰਕ ਜ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਨ ਉਨਾਂ ਦ ਜ਼ਸਰ ਅਤ ਦੂਯ ਪਜ ਦੀ 
ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ੀ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵਿੱਰੋਂ ਇਨਾਂ ੰਜ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ਘਯਾਂ ਨੰੂ ਯਵਾਨਾ ਕਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ 
ੀ। ਇ ਭੇਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਿੱਚ 19 ਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਦ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ 19 ਰਕਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ ਜ਼ਛਰ 
ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 6 ਰਕਾਂ ਦ ਜ਼ਸਰ ਪਜ ਦੀ ੈਂਜ਼ਰੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 6 ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ੀ ਯ ਅਿੱ ਜ ਦੂਯ 
ਪਜ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 4 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯਨਾ ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸ ਅਤ 2 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਾਜੀਜ਼ਟਵ 
ਆਈ ਸ। ਇ ਤਯਾਂ ਸੁਣ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਿੱਚ 15 ਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਸਨ । 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਅਿੱ ਜ ਜ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਕ ਆਇਆ ਸ ਭਜ਼ਸਰਾ ਡਾਕਟਯ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਦ ਰਿੱ ਛਣ ਨ ਅਤ ਭਜ਼ਸਰਾ 
ਡਾਕਟਯ ਵਿੱਰੋਂ ਆ ਕਯਨਾ ਟਟ ਕਯਵਾਉਂਣ ਰਈ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਗਆ ੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਾਡਾ ਪਯਜ ਫਣਦਾ ਸ ਜ਼ਕ ਅਗਯ ਜ਼ਕ 
ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦ ਰਿੱ ਛਣ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਨਾਰ ੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ਤਾਂ ਜ ਭਕ ਤ ਉ ਭਯੀਜ ਦ ੰਯਕ ਚੋਂ 
ਆ ਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ਼ਨਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਸ ਜ਼ਕ ਘਯਾਂ ਅੰਦਯ ਯਸੋਂ ਅਤ ਕਯਨਾ 
ਵਾਈਯ ਦੀ ਜ ਚਨ ਸ ਉ ਨੰੂ ਤਜ਼ਿਆ ਜਾਵ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵਿੱਰੋਂ ਸੁਣ ਤਿੱ ਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਭਯੀਜਾਂ ਦ 
ੰਯਕ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆ 244 ਰਕਾਂ ਦ ਟਟ ਕਯਵਾ ਗ ਜ਼ਜ ਜ਼ਵਿੱਚੋਂ 224 ਨੇਗਜ਼ਟਵ ਅਤ 20 ਰਕ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਾ ਗ। 
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਾਯੀ ਦ ਕਯੀਫ 436 ਰਕਾਂ ਦ ਕਯਨਾ ਟਟ ਕਯਵਾ ਗ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ 51 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ 
ਨੈਗਜ਼ਟਵ 4 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਕਯਨਾ ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਅਤ 381 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਆਉਂਣੀ ਅਜ ਫਾਕੀ ਸ। 3 ਅਜ਼ਜਸ ਰਕਾਂ ਦ 
ਟਟ ਕਯਵਾ ਜ ਜ਼ਵਦ ਤੋਂ ਆ ਨ ਅਤ ਇਸ ਜ਼ਤੰਨੋਂ  ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇ ਤਯਾ ਸੁਣ ਤਿੱ ਕ 
683 ਕੂਰ ਟਟ ਕਯਵਾ ਗ 278 ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ 24 ਾਜੀਜ਼ਟਵ ਅਤ 381 ਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਯਯਟ ਆਉਂਣੀ ਅਜ ਫਾਕੀ 
ਸ। 

 
ਪਟ ਕਨ (25 ਅਰਰ 1) ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਰਯ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਸ।   
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I/20364/2020 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 2 
 
-- ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਰ ਕਯਟ ਕੰਰਕ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਵੀਜ਼ਡ ਕੰਨਪਯੈਂ ਯਾਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਜਯੂਯੀ ਭਾਭਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ੁਣਵਾਈ 
  
ਠਾਨਕਟ 25 ਅਰਰ  2020 ( ) ਭਾਨਮਗ ੁਯੀਭ ਕਯਟ ਨਵੀਂ ਜ਼ਦਿੱ ਰੀ ਅਤ ਭਾਨਮਗ ੰਜਾਫ ਅਤ ਸਜ਼ਯਆਣਾ ਸਾਈ ਕਯਟ, 
ਚੰਡੀਗਿਹ  ਦ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਸ ਸ਼ਰੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਜ਼ੰਘ ਫਾਜਵਾ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਤ ਸ਼ਨ ਜਿੱਜ ਠਾਨਕਟ, ਨੇ 
ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ  ਜ਼ਿਰਹਾ ਕਜ਼ਚਸਯੀਆਂ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜਯੂਯੀ ਕਾਂ ਦੀ ੁਣਵਾਈ ਦ ਰਈ ਵੀਜ਼ਡ ਕੰਨਪਯੈਂ ਦੀ ੁਜ਼ਵਧਾ 15 
ਅਰਰ 2020 ਤੋਂ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਗਈ ਸ । 
ਸ਼ਰੀ ਜਜ਼ਤੰਦਯ ਾਰ ਜ਼ੰਘ, ਕਿੱਤਯ, ਜ਼ਜਰਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਵਾ ਅਥਾਯਟੀ, ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਭਾਨਮਗ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਤ ਸ਼ਨ 

ਜਿੱਜ ਠਾਨਕਟ  ਯਾਸੀ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਤ ੁਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤ ਾਵਧਾਨੀ ਰਈ ਇਸ ਕਦਭ ਚੁਿੱ ਜ਼ਕਆ ਜ਼ਗਆ ਸ ਤਾਂ ਜ 
ਵਕੀਰਾਂ,  ਜਾਂਚ ਅਜ਼ਧਆਕੀਆਂ ਅਤ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਅਦਾਰਤ ਦ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਵ । ਇਸ ਅਜ਼ਤ ਅਧੁਜ਼ਨਕ ੁਜ਼ਵਧਾ ਦੁਯ 
ਜ਼ਜਜ਼ਰਆਂ ਦ ਵਕੀਰਾਂ ਦ ਰਈ ਵੀ ਉਰਿੱ ਫਦ ਕਯਵਾਈ ਗਈ ਸ । ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ Virtual Courts  ਦੀ ੁਜ਼ਵਧਾ ਦੁਆਯਾ 
ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸੁਣ ਤਿੱਕ 50 ਫਰ ਰੀਕਸ਼ਨ ਅਤ 21 ੁਯਦਾਯੀ ਭਾਭਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ । ਕੰਜ਼ਉਟਯ 
ਦ ਯਾਸੀਂ ਾਯ ਦਾਵਦਾਯ ਆਣ ਥਾਂ ਤੋਂ   Virtual Courts ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਨੰੂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆਿੱ ਨ ਕਯਦ ਸਨ ਅਤ ਭਾਭਜ਼ਰਆ ਦੀ 
ੁਣਵਾਈ ਸੰੁਦੀ ਸ । 
ਸ਼ਰੀ ਨਵਦੀ ਣੀ, ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਫਾਯ ੀਸ਼ਨ ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਾਯ ਜਯੂਯੀ ਭਾਭਰ  ਆਜ਼ਦ ਦੀ ੁਣਵਾਈ 
ਅਦਾਰਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਨ ਕਯਟ ਦ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੀ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਨੰੂ 
ਦਖਦ ਸ ਅਤ ਇਦੀ ਯਕਥਾਭ ਦ ਰਈ ਜ਼ਜਰਾ ਅਤ ਨ ਜਿੱਜ, ਠਾਨਕਟ ਦੁਆਯਾ ਉਠਾ ਗ ਉੱਕਤ ਕਦਭ ਫਸੁਤ ਸੀ 
ਰੰਾ ੂਯਵਕ ਸਨ । 

 
ਪਟ ਕਨ (25 ਅਰਰ 2) ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਰ ਕਯਟ ਕੰਰਕ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਵੀਜ਼ਡ ਕੰਨਪਯੈਂ ਯਾਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ 
ਜਯੂਯੀ ਭਾਭਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ੁਣਵਾਈ। 
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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 3 
----ਸੁਣ ਤਿੱਕ 4076 ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਅਤ 3116 ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਸਈ- ਜ਼ਡਟੀ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
----ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਨੇ ਯਨਾ ਦਾਨਾ ਭੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਯਾ 
ਠਾਨਕਟ 25 ਅਰਰ  2020 ( )ਇ ਭੇਂ ਾ ਨੰੂ ਰ ਕ ਆਢਤੀਆਂ ਜਾ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਰਾਨੀ ਆ ਯਸੀ ਸ ਤਾਂ ਇਸ 
ਇਿੱਕ ਜ਼ਵਵਥਾ ਦ ਅਧੀਨ ਸ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਦਾ ਉਯਾਰਾ ਸ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸੁਚ ਯਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਦੀ ਗਤੀ ਸਰੀ 
ਸਵ ਤਾਂ ਜ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਬੀਿ ਨਾ ਜਭਾ ਸਵ, ਾਨੰੂ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਜ਼ਕ ਜ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ੰਕਟ ਦੀ ਘਿੀ ਚਰ 
ਯਸੀ ਸ ਉ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਸਮਗ ਕਯੋਂ । ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਅਿੱਜ ਯਨਾ ਜ਼ਵਖ ਦਾਨਾ ਭੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯਨ ਭਗਯੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਤੋਂ ਫਚਾਅ 

ਰਈ ਯਕਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਭੁਤਾਜ਼ਫਕ ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਅਤ ਾਯੀ 
ਖ਼ਯੀਦ ਰਜ਼ਕਰਆ ਤਿੱਰੀ ਫਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਸ। ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵਚ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਖ਼ਯੀਦ ਜੰੀਆਂ ਵਿੱਰੋਂ ਸੁਣ ਤਿੱਕ 3116 ਭੀਟਜ਼ਯਕ ਟਨ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਸ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ। 
ਅਿੱਜ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ . ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਵਿੱਰੋਂ ਯਨਾ ਦਾਨਾ ਭੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਯਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਜਿੱ ਥ ਉਨਾਂ 
ਨੇ ਜ਼ਕਾਨਾ ਅਤ ਆਢਤੀਆਂ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿੱ ਜ਼ਆਵਾਂ ਵੀ ੁਣੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰ ਦ 
ਖ਼ਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਾਫ਼-ਫ਼ਾਈ, ੀਣ ਵਾਰ ਾਣੀ ਅਤ ਫਾਯਦਾਣ ਆਜ਼ਦ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਆੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ ਯਿੱਖਣ ਅਤ ਸਿੱਥ 
ਧਣ ਆਜ਼ਦ ਦ ੁਚਿੱ ਜ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਗ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਖ਼ਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਖ਼ਯੀਦ ਰਜ਼ਕਜ਼ਯਆ ਦਯਾਨ ਵਯਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਰੀਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰਤੀ ਜ਼ਕਾਨਾਂ, ਭਿਦੂਯਾਂ ਅਤ ਆਿਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਗਯੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਸੁਣ ਤਿੱਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਨ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ 4076 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ 
ਸਈ ਸ ਅਤ 3116 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਸ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਨਗਰਨ ਵਿੱਰੋਂ 1134 ਭੀਜ਼ਟਰਕ  ਟਨ, 
ਭਾਯਕਪੈੱਡ ਵਿੱਰੋਂ 248 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ਨ ਵਿੱਰੋਂ 402 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ੰਜਾਫ ਟਟ ਵਅਯ ਸਾਊ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਵਿੱਰੋਂ 410 

ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ, ਪ. ੀ. ਆਈ ਵਿੱਰੋਂ 922 ਭੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਖਯੀਦ ਜੰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ੁਿੱ ਜਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਯੰਤ ਖਯੀਦ ਕਯਕ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਕਯਵਾਉਣ ਦੀ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਤਾਂ ਜ 
ਖ਼ਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਵੀ ਜ਼ਦਿੱ ਕਤ ਸ਼ ਨਾ ਆਵ। 
 
ਪਟ ਕਨ (25 ਅਰਰ 3,4) ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੀ ਯਨਾ ਦਾਨਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਦਯਾ ਕਯਨ ਦਯਾਨ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 
ਠਾਨਕਟ ਗੁਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ। 
ਪਟ ਕਨ (25 ਅਰਰ 5) ਜ਼ਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦੀ ਯਨਾ ਦਾਨਾ ਭੰਡੀ ਅਤ ਦਾਨਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਸਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਯਾਈ। 


