
ਦਪਤਯ ਿਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਯਾਨਗਯ 

 

ਦਨ਼ ੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜਯਾਯਤਭੰਦਾਂ ਦ਼ ਭਦਦ ਰਈ ਿਰਹ ਯੀੈੱਡ ਕਯ ਇਟ਼ ਦਿ ਨਭ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਈ 18 ਰੱਖ 36 

ਸਿਯ 151 ਯ ਦ਼ ਯਸ਼਼ 
 

ਭੱ ਖ ਭੰਤਯ਼ ਕੁਵਡ ਯਰ਼ਪ ਪੰਡ ਵੱਚ ਵ਼ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵ 1 ਰੱਖ 22 ਸਿਯ 01 ੂ ਯ ਦ਼ ਯਸ਼਼ 
ਦਨ਼ ੱਜਣ ਨਾੰ  ਜਯਾਯਤਭੰਦਾਂ ਦ਼ ਸਇਤ ਦਿ ਰਈ ਸੁਯ ਵ਼ ਯਸ਼਼ ਯੀੈੱਡ ਕਯ ਇਟ਼ ਅਤਿ ਭੱ ਖ ਭੰਤਯ਼ ਕੁਵਡ 

ਯਰ਼ਪ ਪੰਡ ਵੱਚ ਜਭਹਾਂ ਕਯਉਣ ਦ਼ ਕ਼ਤ਼ ਅ਼ਰ 

 

ਯਾਨਗਯ 17 ਅੀਯਰ - ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ੁਨਰ਼ ਗਯ਼ ਨੇ ਦੱਆ ਕ ਕਯੁਨ ਵਇਯ ਦਿ ਭੱਦਿਨਜਯ 

ਜਯਾਯਤਭੰਦ ਦ਼ ਭਦਦ ਦਿ ਰਈ ਦਨ਼ ੱਜਣਾਂ ਨੇ 18 ਰੱਖ 36 ਸਿਯ 151 ਯ ਦ਼ ਯਸ਼਼ ਿਰਹ ਯੀਡ ਕਯ 

ਇਟ਼ ਦਿ ਨਭ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਈ ਸੀ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਵ ਭੱ ਖ ਭੰਤਯ਼ ਕੁਵਡ ਯਰ਼ਪ ਪੰਡ ਵੱਚ 1 ਰੱਖ 22 ਸਿਯ 1 ੁ 

ਯ ਦ਼ ਯਸ਼਼ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਈ ਗਈ ਸੀ। ਇ ਫੰਧ਼ ਵਥਯ ਨਰ ਜਣਕਯ਼ ਦੰਦਿ ਸੁ ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਇ 

ਯਸ਼਼ ਨਰ ਕਯੁਨ ਵਇਯ ਦਿ ਨਰ ਰਬਵਤ ਿਯਾਯਤਭੰਦ ਦ਼ ਭਦਦ ਕ਼ਤ਼ ਜਵਿਗ਼। 
ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਆ ਕ ਡਕਰ ਸਯਫਰ ਵੱਰੋਂ 01 ਰੱਖ , ਯਭਯ ਨਯੰਗ ਸੁਭ ਵੱਰੋਂ 01 ਰੱਖ , 

ਆਈ.ਭ.. ਯੁੜ ਵੱਰੋਂ 51 ਸਿਯ, ਕ਼ਕਯ ਰੁਿ ਵੱਰੋਂ 01 ਰੱਖ, ਰੁਭ਼ਰ ਦਿਵ਼ ਵੱਰੋਂ 01 ਰੱਖ , ਅਭਤ ਰ ਵੱਰੋਂ 01 

ਸਿਯ, ੀਨਟਯ਼ਟਂ ਪਯਭ ਵੱਰੋਂ 2.5 ਰੱਖ , ੰਜਫ ਟਿਟ ਯੀੈੱਡ ਕਯ ਚੰਡ਼ਗੜਹ ਵੱਰੋਂ 01 ਰੱਖ , ਜਤੰਦਯ ੰਘ 

ਗੱਰ ਵੱਰੋਂ 05 ਸਿਯ, ਰਭੁਦ ਕਭਯ ਜੀਨ 10 ਸਿਯ, ਚੜਹਦ਼ ਕਰਾਂ ਯਇ ਭੱਰ ਵੱਰੋਂ 05 ਸਿਯ , .ਫ਼. ਯਇ 

ਅਤਿ ਜਨਯਰ ਭੱਰ ਵੱਚ 05 ਸਿਯ, ਅਫ਼ਯ ਯਇ ਡ ਜਰਯਰ ਭੱਰ ਵੱਰੋਂ 05 ਸਜਯ, ਆਨੰਦ ਯਇ ਡਂ 

ਜਨਯਰ ਭੱਰ ਵੱਰੋਂ 05 ਸਿਯ , ਅਭਰਤ ਯਇ ਡਂ ਜਨਯਰ ਭੱਰ ਵੱਰੋਂ 05 ਸਿਯ , ੀਣ਼ ਯਇ ਡਂ ਜਨਯਰ 

ਭੱਰ ਵੱਰੁਹ 05 ਸਿਯ , ਦ਼ ਭਯਨ ਗਰਭ ਉਦਮੁਗ ਵੱਰੋਂ 05 ਸਜਯ , ਗਯਾ ਨਨਕ ਡਂ ਜਨਯਰ ਭੱਰ ਵੱਰੋਂ 05 

ਸਿਯ , ਢੱਰੋਂ ਡਂ ਜਨਯਰ ਭੱਰ ਵੱਰੋਂ 05 ਸਿਯ, ੱਧਾ ਗਯੁ ਇੰਡਟਯ਼ਿ ਵੱਰੋਂ 05 ਸਿਯ, ਕਰਗ਼ਧਯ ਕੰਨਆ 

ਠਸ਼ਰ ਵੱਰੋਂ 10 ਸਿਯ, ਸ਼ਰ਼ਭਤ਼ ਗਯੰਦਯ ਕੁਯ ਵੱਰੋਂ 10 ਸਿਯ , ਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤ਼ ਪਾਡ ਭੱਰ ਭੁਯੰਡ ਵੱਰੋਂ 05 

ਸਿਯ, ਮਦਵੰਦਯ ੰਘ ਜਾਨ਼ਅਯ ਼ਟੈਂਟ ਯੀੈੱਡ ਕਯ ਵੱਰੋਂ 51 ੂ, .. ਜੀਨ ਬ ਯੁੜ ਵੱਰੋਂ 51 

ਸਿਯ, ਕਕ ਯਭ ੀਣ਼ ਚੀਯ਼ਟਿਫਰ ਟਯਟ ਵੱਰੋਂ 21 ਸਿਯ, ਸ਼ਰ਼ ੰਜੀ ਵਯਭ ਵੱਰੁਹ 51 ਸਿਯ, ਸ਼ਰ਼ ਯਨਵ ਗਤ 
ਵੱਰੋਂ 01 ਰੱਖ ਯ , ਿਵ ਭ਼ਤ਼ ਇਟ਼ ਵੱਰੋਂ 51 ਸਿਯ, ਸ਼ਰ਼ ਗਗਨਦ਼ ਯਸ਼਼ ਵੱਰੋਂ 51 ਸਿਯ, ਯਇ 

ਭੱਰਯ ੁ਼ਸ਼ਨ ਵੱਰੋਂ ਕੱ ਰ 50 ਸਿਯ, ਅਭਯ ਸ਼ਸ਼ਦ ਫਫ ਅਜ਼ਤ ੰਘ ਝਾਝਯ ੰਘ  ਭੀਭੁਯ਼ਅਰ ਕਰਜ ਫਿਰ 
ਵੱਰੋਂ 01 ਰੱਖ, ਯਭ ਯਇ ਡਂ ਜਨਯਰ ਭੱਰਿ ਵੱਰੋਂ 05 ਸਿਯ, ਭ.. ਗੁਫੰਦ ਯਇ ਡਂ ਜਨਯਰ ਭੱਰਿ 

ਵੱਰੋਂ 05 ਸਿਯ , ਗੁਇਰ ਯਇ ਡਂ ਜਨਯਰ ਭੱਰਿ ਵੱਰੋਂ 05 ਸਿਯ, ਭੁਯੰਡ ਯਇ ਡਂ ਜਨਯਰ ਭੱਰਿ ਵੱਰੋਂ 
05 ਸਿਯ ਅਤਿ ਰਕਸ਼ਭ਼ ਪਾਡ ਗਰਿਨ ਰਈਵਿਟ ਰਭ ਵੱਰੋਂ 05 ਸਿਯ ਯੲੀ ਣ਼ ਯਸ਼਼ੇਿ ਚੀੈੱਕ, ਕੀਸ਼ ਅਤਿ ਆਨਰਇਨ 



ਜਯ਼ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵ ਸਨ।  ਇ ਤੋਂ ਇਰਵ ਵੱਖ ਵੱਖ ੰਥ ਅਤਿ ਪਯਭਾਂ ਵੱਰੋਂ ਵ਼ 04 ਰੱਖ 35 ਸਿਯ 551 ਯ 

ਦਿ ਕਯ਼ਫ ਯਸ਼਼ ਯੀੈੱਡ ਕਯ ਇਟ਼ ਦਿ ਨਾਂ ਤਿ ਦੱਤ਼ ਗਈ । 
ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਅ ਕ  ਕ ਼.ਭ. ਯਰ਼ਪ ਪੰਡ ਵੱਚ ਵ਼  ਸ਼ਰ਼ ੰਗਤ ੰਘ ਰੁਗ਼ਆ ਰਜ਼ਡੈਂਟ 

ਕਰਜ ਫਿਰ ਵੱਰੋਂ 50 ਸਿਯ 1 ੁ , ਼ਨ਼ਅਯ ਟ਼ਜਨ ਕੂਰ ਯਾਨਗਯ ਵੱਰੋਂ 51 ਸਿਯ ਅਤਿ ਗਤ ਦਨ ਵਜੋਂ 
21 ਸਿਯ ਯ ਦੱਤਿ ਗ । 

ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਆ ਕ ਇੰਡ਼ਅਨ ਯੈਂਡ ਕਯ ੁਇਟ਼ ਿਰਹ ਫਰਾਂਚ ਯਾਨਗਯ ਦਿ ਨਭ ਟਿਟ 

ਫੀਕ ਆਪ ਇੰਡ਼ਆ ਵਖਿ ਅਕਊਂਟ ਖੁਰਆ ਗਆ ਸੀ। ਜ ਦ ਖਤ ਨੰ; 55053096065 ਅਤਿ  IFSC Code – 

SBIN0050419     ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭਾਸ ਿਰਹ ਨਵ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਅ਼ਰ ਕਯਦਿ ਸੁ ਕਸ ਕ ਉਸ ਉਕਤ ਅਕਊਂਟ 

ਨੰਫਯ ਵੱਚ ਕੁਨਟਰ਼ਫਊਟ ਕਯ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਗਦਨ ਦਿਣ। ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਕਸ ਕ ਕੁਈ ਵ਼ ਇਟ਼ ਜਾਂ 
ੰਥਾਂ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਉਯਰ ਕਯਨ ਚਸੰ ਦ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਯੀੈੱਡ ਕਯ ਇਟ਼ ਦਿ ਨਰ ੰਯਕ ਕਯ ਕਦਿ ਸਨ। 

 
--------------------------------- 

 
ਦਪਤਯ ਿਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਯਾਨਗਯ 

 

ਕਭਾਂਡਯ ਜਨਯਰ ਸੁਭ ਗਯਡ ਅਤਿ ਡਇਯੀਕਟਯ ਵਰ ਡਪੀ ਸ਼ਰ਼ ਕਰਤਯਨ ੰਘ ਘੰ ਭਣ ਨੇ ਕ਼ਤ਼ ਅਚਨਚਿਤ 

ਚੀਕੰਗ 

ਡਊਟ਼ ਕਯ ਯਸਿ ਜਵਨਾਂ ਦ ਵਧਇਅ ਭਨੋਫਰ 

 

ਯਾਨਗਯ 17 ਅੀਯਰ - ਸ਼ਰ਼ ਕਰਤਯਨ ੰਘ ਘੰ ਭਣ ਕਭਾਂਡੈਂਟ ਜਨਯਰ ਸੁਭ ਗਯਡਿ ਅਤਿ ਡਇਯੀਕਟਯ ਵਰ 

ਡਪੀ ੰਜਫ ਚੰਡ਼ਗੜਹ ਨੇ ਕਯੁਨ ਭਸਾਂਭਯ਼ ਦਿ ਫੰਧ਼ ਭੁਸਰ਼ ਅਤਿ ਯਾਨਗਯ ਵਖਿ ਡਊਟ਼ ਕਯ ਯਸਿ ਸੁਭ 

ਗਯਡਿ ਦ਼ ਅਚਨਚਿਤ ਚੀਕੰਗ ਕ਼ਤ਼। ਇ ਦੂਯਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਸੁਭ ਗਯਡਿ ਦਿ ਜਵਨ ਦਨ ਯਤ ਨਕਆਂ 

ਤਿ ਤਨਦਿਸ਼ ਨਰ ਆਣ਼ ਡਊਟ਼ ਨਬਅ ਯਸਿ ਸਨ। ਯਜ ਦਿ ਨਵ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਡਊਟ਼ ਨਬਅ ਯਸਿ ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਨਾਂ ਦ 
ਥ ਦਿਣ ਚਸ਼ਦ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਸ ਕ ਡ਼ ਯੱਖਆ ਦਿ ਰਈ ਇਸ ਜਵਨ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸਿ ਸਨ।ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਨਾਂ ਦਿ 
ਦਕ ਸ਼ ਅੀਂ , ਤ਼ ਅਤਿ ਯਿ ਯਖਅਤ ਭੂਸਰ ਦਿ ਵੱਚ ਕੰਭ ਕਯਦਿ ਸਾਂ ਇ ਦੂਯਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਡਊਟ਼ ਦਿ ਯਸਿ 
ਨੂਜਵਨਾਂ ਨਾੰ  ਿਸ਼ ਆ ਯਸ਼ਆਂ ਭੱਆਵਾਂ ਫੰਧ਼ ਜਣਕਯ਼ ਸਰ ਕ਼ਤ਼ ਅਤਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਭਨੋਫਰ ਵ਼ ਵਧਇਆ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੁਭ ਗਯਡਿ ਨਾੰ  ਆਣਿ ਆ ਅਤਿ ਆਣਿ ਯਵਯਾਂ ਦ਼ ਇ ਭਸਾਂਭਯ਼ ਤੋਂ ਫਚ ਯੱਖਣ ਰਈ ਯਿਯਤ ਵ਼ 
ਕ਼ਤ। ਇ ਭੂਕਿ ਤਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦਿ ਨਰ ਡ. ਅਿੀਰ ੰਘ ਿਰਹ ਕਭਾਂਡਯ, ੰਜਫ ਸੁਭ ਗਯਡਿ , ਯਾਨਗਯ ਅਤਿ 
ਕੰਨ਼ ਕਭਾਂਡਯ ਖਫ਼ਯ ੰਘ ਵ਼ ਭੂਜਾਦ ਨ। 

 

 



ਦਪਤਯ ਿਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ,ਯਾਨਗਯ 

 

ਯਤਨ ਪਰਟਯਿ ਯੁੜ ਨੇ 50 ਼.਼.ਟ਼. ਕੱਟਿ ਿਰਹ ਰਸ਼ਸ਼ਨ ਨਾੰ  ੂ਼ਆਂ 

 

ਯਾਨਗਯ 17 ਅੀਯਰ - ਯਤਨ ਪਰਟਯਿ ਯੁੜ ਵੱਰੋਂ ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰ਼ਭਤ਼ ੁਨਰ਼ ਗਯ਼ ਨਾੰ  50 ਼.਼.ਟ਼. 
ਕੱਟ ਬੇਂਟ ਕ਼ਤ਼ ਗਈਆਂ ਿ ੁ ਕ ਕੁਵਡ-19 ਵੱਚ ਪਯੰਟਰਇਨ ਤਿ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸਿ ਡਕਟਯਾਂ ਅਤਿ ਸੁਯ ਟਪ ਦਿ 
ਫਚਅ ਭਕਦ ਰਈ ਕੰਭ ਆਉਣਗ਼ਆਂ। ਯਤਨ ਪਰਟਯਿ ਗਯੱ  ਿ ੁ ਕ ਸਰਾਂ ਸ਼ ਦਵਈਆਂ ਫਨਉਣ ਵਰ਼ਆਂ 

ਪੀਕਟਯ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਼.਼. ਫੀਗ ਫਣ ਕਿ ਦੰਦਿ ਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿ ਨਜਕ ਸਰਤ ਨਾੰ  ਧਆਨ ਵੱਚ ਯੱਖਦਿ ਸੁ ਼.਼.ਟ਼ ਕੱਟ 

ਦ ਨਯਭਣ ਕ਼ਤ ਸੀ ਇ ਭੂਕਿ ਯਤਨ ਪਰਟਯਿ ਡਂ ਕੁਯਟਯ ਰ: ਰਭ: ਦਿ ਼.ਈ.. ਸ਼ਰ਼ ਯੰਦਯ ੰਘ 

ਅਤਿ ਡਇਯੀਕਟਯ ਸ਼ਰ਼ ਤਨਭ ੰਘ ਅਤਿ ਯਤਨ ਇੰਟਯ ਰਈਿ ਦਿ ਭਰਕ ਸ਼ਰ਼ਭਤ਼ ਯਜੰਦਯ ਕੂਯ ਸਜਯ ਨ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਰਸ਼ਸ਼ਨ ਨਾੰ  ਬਯੁ ਦਵਇਆ ਕ ਉਸ ਸਯ ਭੇਂ ਭਨੱ ਖਤ ਦ਼ ਿਵ ਸਿਯ ਸਨ। 
 

-------------------------------- 

ਦਪਤਯ ਿਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ,ਯਾਨਗਯ 

ਸੁਯ ਜਰਹਆਂ ਤਿ ਯਜਾਂ ਤੋਂ ਆ 414 ਵਅਕਤ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਵ਼ ਕ਼ਤ ਗਆ ਕਾਂਤਵ: ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ 

ਕਸ, ਬਾਂਵਿ ਕਾਂਤਵ ਕ਼ਤਿ ਗ ਵਅਕਤ਼ ਾਯ਼ ਤਯਹਾਂ ਤੰਦਯਤ ਸਨ ਪਯ ਵ਼ ਇਸਤਸਤ ਵਜੋਂ 14 ਦਨਹ ਾਂ ਰਈ 

ਕ਼ਤ ਜਾਂਦ਼ ਸੀ ਨਗਯਣ਼ 

ਕਾਂਤਵ ਕ਼ਤਿ ਵਅਕਤ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਦਨ ’ਚ 5 ਵਯ ਕ਼ਤ ਜਾਂਦ ਸੀ ਚੀੈੱਕ 

ਸਤ ਵਬਗ ਵਰੋਂ ਕਾਂਤਵ ਕ਼ਤਿ ਸਯ ਵਅਕਤ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਕਰ ਕਯਕਿ ਵ਼ ਕ਼ਤ਼ ਜ ਯਸ਼ ਜਾਂਚ 

 

ਯਾਨਗਯ, 17 ਅੀਯਰ: 

ਜਰਹ ਰਸ਼ਨ ਵਰੋਂ ਕੁਯੁਨ ਭਸਭਯ਼ ਨਾੰ  ਕਫਾ ਕਯਨ ਰਈ ਸਯ ੱਧਯ ’ਤਿ ੱ ਖਤ ਰਫੰਧ ਕ਼ਤਿ ਜ ਯਸਿ ਸਨ ਜ 

ਤਸਤ ਵਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਵਅਕਤ਼ਆਂ ਤੋਂ ਇਰਵ ਸੁਯ ਰਬਵਤ ਜਰਹਆਂ ਤਿ ਯਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਵਅਕਤ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਵ਼ 

ਕਾਂਤਵ ਕ਼ਤ ਜ ਯਸ ਸੀ। 



ਇ ਫਯਿ ਸੁਯ ਜਣਕਯ਼ ਦੰਦਆਂ ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ੁਨਰ਼ ਗਯ਼ ਨੇ ਦੱਆ ਕ ਸਤ ਤਿ ਯਵਯ 

ਬਰਈ ਵਬਗ ਨਾੰ  ਖਤ ਸਦਇਤਾਂ ਜਯ਼ ਕ਼ਤ਼ਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕ ੰਜਫ ਦਿ ਰਬਵਤ ਜਰਹਆਂ ਤਿ ਸੁਯ ਯਜਾਂ ਤੋਂ 

ਯੁੜਹ ਜਰਹਿ ਵਚ ਰਵਿਸ਼ ਕਯਨ ਵਰਿ  ਸਯ ਵਅਕਤ਼ ਦ ਵਿਯਵ ਰੀਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾੰ  ਘਯਹਾਂ ਵਚ ਕਾਂਤਵ ਕ਼ਤ ਜਵਿ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਜਰਹਿ ਵਚ ਕੱ ਰ 414 ਵਅਕਤ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਕਾਂਵ ਕ਼ਤ ਗਆ ਸੀ ਜਨਹ ਾਂ ਦ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਬਗਾਂ ਦ਼ਆਂ 

ਟ਼ਭਾਂ ਵਰੋਂ ਨਗਯਨ਼ ਵ਼ ਕ਼ਤ਼ ਜ ਯਸ਼ ਸੀ ਕ ਉਸ ਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਉਰੰਘਣ ਕਯਕਿ ਘਯਾਂ ਤੋਂ ਫਸਯ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 

’ਤਿ ਨ ਜਣ। ਇ ਰਕਯਆ ਨਾੰ  ਾਯਿ ਜਰਹਿ ਵਚ ਰਗਾ ਕ਼ਤ ਗਆ ਸੀ। 

ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਆ ਕ ਸਤ ਵਬਗ ਦਿ ਨਰ ੰਚਇਤ ਤਿ ਭਰ ਵਬਗ ਆਦ ਦਿ ਕਯਭਚਯ਼ 

ਵ਼ ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਂਤਵ ਕ਼ਤਿ ਗ ਵਅਕਤ਼ਆਂ ਦ਼ ਨਯੰਤਯ ਨਗਯਨ਼ ਕਯ ਯਸਿ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਆ ਕ ਬਾਂਵਿ 
ਕਾਂਤਵ ਕ਼ਤਿ ਗ ਵਅਕਤ਼ ਾਯ਼ ਤਯਹਾਂ ਤੰਦਯਤ ਸਨ ਪਯ ਵ਼ ਭੂਜਾਦ ਸਰਤਾਂ ਨਾੇਾੇ ੰਧਆਨ ਵਚ ਯੱਖਦਿ ਸੁ 

ਕਿ ਵ਼ ਫਸਯਂੇੁ ਆ ਵਅਕਤ਼ ਨਾੰ  ਕਾਂਤਵ ਤੋਂ ਛੁਟ ਨਸੀਂ ਦੱਤ਼ ਜ ਕਦ਼। ਉਨਹ ਾਂ ਕਸ ਕ ਜਰਹ ਰਸ਼ਨ ਵਰੋਂ  
ਕਾਂਤਵ ਕ਼ਤਿ ਵਅਕਤ਼ਆਂ ਦ ਧਆਨ ਯੱਖਆ ਜ ਯਸ ਸੀ ਅਤਿ ਉਨਾਂ ਨਾੰ  ਸੀਰ-ਰਈਨ ਨੰਫਯ ਵ਼ ਉਰਫੱਧ 

ਕਯਵ ਗ ਸਨ ਕ ਜਿਕਯ ਕਿ ਦ਼ ਤਫ਼ਅਤ ਖਯਫ ਸੰ ਦ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾੰ  ਤਯੰਤ ਨੇੜਰਿ ਸਤ ਕੇਂਦਯ ਤੋਂ ਇਰਜ 

ਿਵਵਾਂ ਭਸੱਈਆ ਕਯਵਈਆਂ ਜ ਕਣ। 

ਉਨਾਂ ਅੱਗਿ ਦੱਆ ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਂਤਵ ਕ਼ਤਿ ਵਅਕਤ਼ਆਂ ਨਾੰ  ਸਤ ਵਬਗ ਦਿ ਅਪਯਾਂ ਤਿ ਭਰਟ਼ ਯ 

ਸੀਰਥ ਵਯਕਯਾਂ ਵਰੋਂ ਪੁਨ ਕਯਕਿ ਜਾਂਚ ਕ਼ਤ਼ ਜ ਯਸ਼ ਸੀ ਅਤਿ ਾਚਤ ਵ਼ ਕ਼ਤ ਜ ਯਸ ਸੀ ਕ ਉਸ ਆਣਿ ਘਯਾਂ 

ਵਚ ਯਸਣ ਅਤਿ ੰਜਫ ਯਕਯ ਵਰੋਂ ਦਤ਼ਆਂ ਗਈਆਂ ਸਦਇਤਾਂ ਦ਼ ਰਣ ਕਯਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਰਕ ਨਵ਼ਆਂ ਨਾੰ  

ਅ਼ਰ ਕ਼ਤ਼ ਉਸ ਘਯਾਂ ਵਚ ਯਸ ਕਿ ਕੁਯੁਨ ਵਯੱ ਧ ਇ ਜੰਗ ਵਚ ਯਕਯ ਦ ਥ ਦਿਕਿ ਅਸਭ ਬਾਭਕ 

ਨਬਉਣ।     

------------------------- 

 

 

 

 



ਦਫ਼ਤਯ ਿਰਹ ਰੁਕ ੰਯਕ ਅਪਯ,ਯਾਨਗਯ 

ਿਰਹਿ ਦ਼ਆਂ ਭੰਡ਼ਆਂ ਵੱਚ ਼ਿਨ ਦੂਯਨ ਸਣ ਤੱਕ  02 ਸਿਯ 846 ਟਨ ਕਣਕ ਦ਼ ਸੁਈ ਆਭਦ 

 

1076 ਟਨ ਕਣਕ ਦ਼ ਕ਼ਤ਼ ਗਈ ਰਪਟੰਗ 

 

ਯਾਨਗਯ , 17 ਅੀਯਰ :- ਿਰਹਿ ਦ਼ਆਂ ਭੰਡ਼ਆਂ ਵੱਚ ਸਣ ਤੱਕ ਆਈ 1 ਸਿਯ 76 ਟਨ ਕਣਕ ਦ਼ ਰਪਟੰਗ ਕ਼ਤ਼ 

ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਣਕਯ਼ ਦੰਦਆਂ ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰ਼ਭਤ਼ ੁਨਰ਼ ਗਯ਼ ਨੇ ਦੱਆ ਕ 17 ਅੀਯਰ ਤੱਕ ਿਰਹਿ  

ਦ਼ਆਂ ਭੰਡ਼ਆਂ ਵੱਚ 02 ਸਜਯ 846  ਭ਼ਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦ਼ ਆਭਦ ਸੁਈ ਸੀੇੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵ਼ ਕਸ ਕ ਿਰਹਿ 
ਦ਼ਆਂ ਭੰਡ਼ਆਂ ਵੱਚ ਕਣਕ ਦ਼ ਖਯ਼ਦ ਫਸਤ ਚੱਜਿ ਢੰਗ ਨਰ ਚੱਰ ਯਸ਼ ਸੀ ਅਤਿ ਕਨਾਂ ਨਾੰ  ਆਣ਼ ਪਰ ਵਿਚਣ 

ਵੱਚ ਕਿ ਕਭ ਦ਼ ਰਿਸ਼ਨ਼ ਦ ਸਭਣ ਨਸੀਂ ਕਯਨ ਆ। 

 

  ਡਟ਼ ਕਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਆ ਕ ਭੰਡ਼ਆਂ ਵੱਚ ਆਭਦ ਅਤਿ ਖਯ਼ਦ਼ ਗਈ ਕਣਕ ਵੱਚੋਂ ਨਗਰਿਨ ਵੱਰੋਂ 913 

ਭ਼ਟਯਕ ਟਨ ਖਯ਼ਦ ਅਤਿ 430 ਟਨ ਦ਼ ਰਪਟੰਗ , ਭਯਕਪੀਡ ਵੱਰੋਂ 431 ਭ਼ਟਯਕ ਟਨ ਖਯ਼ਦ ਅਤਿ 91 ਟਨ ਦ਼ 
ਰਪਟੰਗ, ਨ ਵੱਰੋਂ 1010 ਭ਼ਟਯਕ ਟਨ ਖਯ਼ਦ ਅਤਿ 468 ਟਨ ਦ਼ ਰਪਟੰਗ, ਵਿਅਯ ਸਊ ਵੱਰੋਂ 466 

ਭ਼ਟਯਕ ਟਨ ਅਤਿ 87 ਟਨ ਦ਼ ਰਪਟੰਗ ਕ਼ਤ਼ ਗਈ ਸੀ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ। 
ਕਣਕ ਦੀ ਪਰ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਯੀਦਣ ਰਈ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਨੇ ਜ਼ਤਆਯੀ ਕੱੀ 

15 ਅਰਰ ਤੋਂ 30 ਭਈ ਤੱਕ ਚੱਰਗਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦਾ ੀਿਨ 

ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਫੰਧੀ ਸਰ ਰਾਈਨ ਨੰਫਯ ਜਾਯੀ ਕੀਤ 
 ਨੰਗਰ, 17 ਅਰਰ (    ) 
       ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ੂਯ ਮਜਨਾਫੱਧ ਢੰਗ ਨਾਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ਅਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਨੰੂ ਰ ਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਜ਼ਪਕਯ ਕਯਨ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਸ। ਰਸ਼ਾਨ ਵਰੋਂ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦ ਾਯ ਰਫੰਧ ਭੁਕੰਭਰ ਕਯ ਰ ਗ। 
        ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਤਆਯੀਆਂ ਫਾਯ ਗੱਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ੱ.ਡੀ.ੱਭ. ਨੰਗਰ ਸ਼ਰੀ ੱਚ. ੱ. ਅਟਵਾਰ ਨੇ 
ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਯਕਾਯੀ ਖਯੀਦ 15 ਅਰਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਗਈ ਸ ਜ ਜ਼ਕ 30 ਭਈ 2020 ਤਕ ਚੱਰਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਰਈ ਆੜਹਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਵਰੋਂ ਸਰਗਰਾਭ ਰੱਗ ਜ਼ਭਤੀਫੱਧ ਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾ 
ਯਸ ਸਨ। ਇਸ ਾ ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਵਰੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ 72 ਘੰਟ ਜ਼ਸਰਾਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾਣਗ। ਸਰਗਰਾਭ ਰੱਜ਼ਗਆ 
ਸਇਆ ਾ ਆੜਤੀਆ ਆਣ ਜ਼ਜਭੀਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਦਵਗਾ ਜ ਜ਼ਕ ਇਕ ਟਯਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਜਣ ਰਈ ਸਵਗਾ। ਇਸ ਇਕ ਾ 
ਇਕ ਟਯਾਰੀ ਰਈ ਸੀ ਸਵਗਾ। ਜ਼ਕਾਨ ਾ ਜਾਯੀ ਸਣ ਉਯੰਤ ਉਨੰੂ ਉ ਦ ਜ਼ਦੱਤ ਸ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 'ਤ 
ਜ਼ਟਭ ਯਾਸੀ ਭਜ ਦ ਕ ੂਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਇ ਾ ਨੰੂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਤਕ ੁਸੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਜੰਭਵਾਯੀ ਫੰਜ਼ਧਤ 
ਆੜਤੀ ਦੀ ਸਵਗੀ। ਜ਼ਜ ਜ਼ਜਭੀਦਾਯ ਵੀ ਕਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਯਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉ ਨੰੂ ਨੇ ਸੀ ਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ 
ਜਾਣਗ। ਜ਼ਜਭੀਂਦਾਯ ਟਯਾਰੀ ਜ਼ਰਆਂਉਦ ਸ ਾ ਅਤ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਜ਼ਜ ਤ ਭਜ ਆਇਆ ਸ ਉਨੰੂ ਆਣ 
ਨਾਰ ਜ਼ਰਆਉਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। ਾ ਉਯ ਜ਼ਜਸੜੀ ਜ਼ਭਤੀ ਦਯਾਈ ਸਵਗੀ, ਜ਼ਜਭੀਦਾਯ ਉ ਜ਼ਭਥੀ ਜ਼ਭਤੀ ਨੰੂ 
ਆਣੀ ਜ਼ਜਣ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਰ ਕ ਆਵਗਾ। ਜ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨ ਵੀਯ ਦ ਾ ਦੀ ਜ਼ਭਤੀ ਰੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤਾਂ ਉਨੰੂ ਭੁੜ ਤੋਂ 
ਨਵਾਂ ਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 
       ੱ.ਡੀ.ੱਭ. ਨੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਸ ਆਣੀ ਜ਼ਜਨ ੁਕਾ ਕ ਸੀ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਰ ਕ ਆਉਣ 
ਤਾਂ ਜ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਭ ਦੀ ਯਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਨਾ ਕਯਨਾ ਵ। ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਜਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਕਣਕ 
ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਉੱਯ ਸੀ ਉਤਾਯੀ ਜਾਵ। ਕਯਨਾ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਜ਼ਕਾਨ ਵੀਯਾਂ ਨੰੂ ਫਨਤੀ ਸ ਜ਼ਕ ਇਕ 
ਟਯਾਰੀ ਭਗਯ ਇਕ ਫੰਦਾ ਸੀ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਆਵਗਾ। ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਯਵਸ਼ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ ਜ਼ਕਾਨ ਤ ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਜਾ 
ਭੁਰਾਿਭ ਾ ਰਾਤ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਉਨੰੂ ਯਜ਼ਜਟਯ ਜ਼ਵਚ ਦਯਜ ਕਯਗਾ। ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਾਨ ਵੀਯਾਂ ਨੰੂ ਫਨਤੀ 
ਸ ਜ਼ਕ ਆੀ ਫਣਦੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਯੱਖਣ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ ਵਯਗੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਜ਼ਚਆ ਜਾ ਕ। ਭਾਕ ਜਯੂਯ 
ਜ਼ਸਨਆ ਜਾਵ ਬਾਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ਕ ਕੱੜ ਦਾ ਸੀ ਫਜ਼ਣਆ ਸਵ। 



        ੱ.ਡੀ.ੱਭ. ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਈ ਅਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਫੰਧੀ ਭੁਸ਼ਜ਼ਕਰਾਂ ਦ ਸੱਰ ਰਈ 
ਯੂਨਗਯ ਜ਼ਵਖ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਫਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ ਜ਼ਜਦਾ ਨੰਫਯ 01881-220669 ਸ। ਜ਼ਜ ਉਯ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖਯੀਦ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ 
ਸ਼ਾਭ 8 ਵਜ ਤੱਕ ਕੰਭ ਕਯਗਾ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾઠ ੰਜਾਫ ਭੰਡੀ ਫਯਡ, ਚੰਡੀਗੜ ਜ਼ਵਖ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਦ 
ਨੰਫਯ 0172-5101619 ਤ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ। 
 

---------------------------------- 
 

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ। 
ਕਣਕ ਦੀ ਪਰ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਯੀਦਣ ਰਈ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਨੇ ਜ਼ਤਆਯੀ ਕੱੀ 

15 ਅਰਰ ਤੋਂ 30 ਭਈ ਤੱਕ ਚੱਰਗਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦਾ ੀਿਨ 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਫ-ਡਵੀਿਨ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਤਆਯੀਆਂ ਭੁਕੰਭਰ 

ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਫੰਧੀ ਸਰ ਰਾਈਨ ਨੰਫਯ ਜਾਯੀ ਕੀਤ 
ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ, 17 ਅਰਰ (   ) - ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖਯੀਦ ੂਯ ਮਜਨਾਫੱਧ ਢੰਗ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ਅਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਨੰੂ ਰ ਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਜ਼ਪਕਯ ਕਯਨ ਦੀ 
ਰੜ ਨਸੀਂ ਸ। ਰਸ਼ਾਨ ਵਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦ ਾਯ ਰਫੰਧ ਭੁਕੰਭਰ ਕਯ ਰ ਗ। 
 ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਤਆਯੀਆਂ ਫਾਯ ਗੱਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ੱ.ਡੀ.ੱਭ. ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਭਡਭ ਕਨੂ ਗਯਗ 
ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਯਕਾਯੀ ਖਯੀਦ 15 ਅਰਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਗਈ ਸ ਜ ਜ਼ਕ 30 ਭਈ 2020 ਤਕ 
ਚੱਰਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਰਈ ਆੜਹਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਵਰੋਂ ਸਰਗਰਾਭ ਰੱਗ ਜ਼ਭਤੀਫੱਧ ਾ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਇਸ ਾ ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਵਰੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ 72 ਘੰਟ ਜ਼ਸਰਾਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤ 
ਜਾਣਗ। ਸਰਗਰਾਭ ਰੱਜ਼ਗਆ ਸਇਆ ਾ ਆੜਤੀਆ ਆਣ ਜ਼ਜਭੀਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਦਵਗਾ ਜ ਜ਼ਕ ਇਕ ਟਯਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਜਣ 
ਰਈ ਸਵਗਾ। ਇਸ ਇਕ ਾ ਇਕ ਟਯਾਰੀ ਰਈ ਸੀ ਸਵਗਾ। ਜ਼ਕਾਨ ਾ ਜਾਯੀ ਸਣ ਉਯੰਤ ਉਨੰੂ ਉ ਦ ਜ਼ਦੱਤ 
ਸ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 'ਤ ਜ਼ਟਭ ਯਾਸੀ ਭਜ ਦ ਕ ੂਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਇ ਾ ਨੰੂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਤਕ ੁਸੰਚਾਉਣ 
ਦੀ ਜ਼ਜੰਭਵਾਯੀ ਫੰਜ਼ਧਤ ਆੜਤੀ ਦੀ ਸਵਗੀ। ਜ਼ਜ ਜ਼ਜਭੀਦਾਯ ਵੀ ਕਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਯਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉ ਨੰੂ ਨੇ 
ਸੀ ਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾਣਗ। ਜ਼ਜਭੀਂਦਾਯ ਟਯਾਰੀ ਜ਼ਰਆਂਉਦ ਸ ਾ ਅਤ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਜ਼ਜ ਤ ਭਜ 
ਆਇਆ ਸ ਉਨੰੂ ਆਣ ਨਾਰ ਜ਼ਰਆਉਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। ਾ ਉਯ ਜ਼ਜਸੜੀ ਜ਼ਭਤੀ ਦਯਾਈ 
ਸਵਗੀ, ਜ਼ਜਭੀਦਾਯ ਉ ਜ਼ਭਥੀ ਜ਼ਭਤੀ ਨੰੂ ਆਣੀ ਜ਼ਜਣ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਰ ਕ ਆਵਗਾ। ਜ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨ ਵੀਯ ਦ ਾ 
ਦੀ ਜ਼ਭਤੀ ਰੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤਾਂ ਉਨੰੂ ਭੁੜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 



 ੱ.ਡੀ.ੱਭ. ਨੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਸ ਆਣੀ ਜ਼ਜਨ ੁਕਾ ਕ ਸੀ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਰ ਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜ 
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਭ ਦੀ ਯਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਨਾ ਕਯਨਾ ਵ। ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਜਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਕਣਕ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ 
ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਉੱਯ ਸੀ ਉਤਾਯੀ ਜਾਵ। ਕਯਨਾ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਜ਼ਕਾਨ ਵੀਯਾਂ ਨੰੂ ਫਨਤੀ ਸ ਜ਼ਕ ਇਕ ਟਯਾਰੀ 
ਭਗਯ ਇਕ ਫੰਦਾ ਸੀ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਆਵਗਾ। ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਯਵਸ਼ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ ਜ਼ਕਾਨ ਤ ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਜਾ 
ਭੁਰਾਿਭ ਾ ਰਾਤ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਉਨੰੂ ਯਜ਼ਜਟਯ ਜ਼ਵਚ ਦਯਜ ਕਯਗਾ। ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਾਨ ਵੀਯਾਂ ਨੰੂ ਫਨਤੀ 
ਸ ਜ਼ਕ ਆੀ ਫਣਦੀ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਯੱਖਣ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ ਵਯਗੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਜ਼ਚਆ ਜਾ ਕ। ਭਾਕ ਜਯੂਯ 
ਜ਼ਸਨਆ ਜਾਵ ਬਾਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ਕ ਕੱੜ ਦਾ ਸੀ ਫਜ਼ਣਆ ਸਵ। 
 ੱ.ਡੀ.ੱਭ. ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਈ ਅਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਫੰਧੀ ਭੁਸ਼ਜ਼ਕਰਾਂ ਦ ਸੱਰ ਰਈ 
ਯੂਨਗਯ ਜ਼ਵਖ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਫਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ ਜ਼ਜਦਾ ਨੰਫਯ 01881-220669 ਸ। ਜ਼ਜ ਉਯ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖਯੀਦ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ 
ਸ਼ਾਭ 8 ਵਜ ਤੱਕ ਕੰਭ ਕਯਗਾ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾઠ ੰਜਾਫ ਭੰਡੀ ਫਯਡ, ਚੰਡੀਗੜ ਜ਼ਵਖ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਦ 
ਨੰਫਯ 0172-5101619 ਤ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ। 
 

--------------------  
  
                        ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ। 
 

ਅਨਾਜ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕੰਭ ਕਯਨ ਭੇਂ ਜ਼ਕਾਨ ਅਤ ਭਿਦੂਯ ਆਣੀ ਜ਼ਸਤ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਖਣ - ੱ. ਡੀ. ੱਭ. 
 

ਨੰਗਰ, 17 ਅਰਰ (         ) ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸ। ਕਯਨਾ 
ਵਾਇਯ ਦ ਚੱਰਜ਼ਦਆਂ ਇਸ ਭਾਂ ਫੜਾ ਸੀ ਗੰਬੀਯ ਅਤ ਜ਼ਸਤ ਫੰਧੀ ਜਾਗਯੂਕ ਯਜ਼ਸਣ ਵਾਰਾ ਸ। ਉ ਭੰਡਰ 
ਭਜ਼ਜਟਯਟ ਨੰਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ੱਚ. ੱ. ਅਟਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਤ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਸਤ ੱਖੋਂ ਕੁਝ ਾਵਧਾਨੀ 
ਵਯਤਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਆ ਸ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕਯਦ ਭੇਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ, ਭਜਦੂਯਾਂ ਤ 
ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਵੱਰੋਂ ਕੰਭ ਕਯਦ ਸ ਜ਼ਭੱਟੀ, ਘੱਟ ਆਜ਼ਦ ਨਾਰ ਜ਼ੱਧਾ ਵਾਸ ੈਂਦਾ ਸ, ਇ ਦਯਾਨ ਜਦੋਂ ਅੀਂ ਾਸ ਰੈਂਦ 
ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸੀ ਜ਼ਭਟੀ ਘੱਟਾ ਾਡ ਗਰ ਜ਼ਵਚ ਾਸ ਯਾਸੀਂ ਸ਼ਯੀਯ ਜ਼ਵਚ ਖਾਂੀ ਜਾਂ ਾਸ ਰਣ ’ਚ ਭੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਕਯ 
ਕਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਾਂ ਖਾਂੀ, ਜੁਕਾਭ, ਫੁਖਾਯ ਾਸ ਰਣ ਜ਼ਵਚ ਤਕਰੀਪ ਆਜ਼ਦ ਵੀ ਕਯਨਾ ਨਾਰ ਜ਼ਭਰਦ-ਜੁਰਦ ਰੱਛਣ 
ਸਨ। 
 

ਅਟਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਤ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ੁਚਤ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀ ’ਚ ਕੰਭ ਕਯਦ ਭੇਂ ਉਸ ਭਾਕ ਜਾਂ 
ਯਨੇ ਆਜ਼ਦ ਨਾਰ ਆਣਾ ਭੂੰ ਸ ਚੰਗੀ ਤਯਾਂ ਰਟ ਕ ਯੱਖਣ। ਇ ਦਯਾਨ ਜ ਜ਼ਕ ਵੀ ਤਯਾਂ ਦੀ ਖਾਂੀ, ਜੁਕਾਭ, 



ਫੁਖਾਯ ਜਾਂ ਾਸ ਰਣ ਜ਼ਵਚ ਤਕਰੀਪ ਆਵ ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਨਜਦੀਕੀ ਜ਼ਸਤ ਕੇਂਦਯ ਜਾਂ ਯਕਾਯੀ ਸਤਾਰ ਜ਼ਵੱਚ 
ੰਯਕ ਕਯਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀ ਭੁਫ਼ਤ ਭਡੀਕਰ ਸਰ ਰਾਈਨ 104 ਤ ਆਣੀ ਭੱਜ਼ਆ ਦਯਜ 
ਕਯਵਾਈ ਜਾ ਕਦੀ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਅਤ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਫਾਯ ਜਾਗਯੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵਗਾ। 
 

 

 


