
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਯੂਨਗਯ 
 

ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਭੁਤਾਜ਼ਫਕ ਜ਼ਿਰਹ  ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਯਰਕਸ਼ਨ ਨਸੀਂ ਜ਼ਦਤੀ ਜਾਵਗੀ- ਜ਼ਡਟੀ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 

 

ਯੂਨਗਯ 19 ਅਰਰ 2020: ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ 20 ਅਰਰ ਤੋਂ 3 ਭਈ ਤਕ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਜ਼ਵਚ 

ਕਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਯਰਕਸ਼ਨ ਨਸੀਂ ਜ਼ਦਤਾ ਜਾਵਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸੜ ਵੀ ਈੈਂਸ਼ੀਅਰ, ਗੁਡਿ ਅਤ ਯਜ਼ਵਿ 

ਜ਼ਜਸੜ ਜ਼ਸਰ  ਵਾਂਗ ਵੀ ਜ਼ਯਟਜ਼ਯਕਟਡ ਭਭੈਂਟ ਜ਼ਵਚ ਚਰ ਯਸ ਨ ਉਸ ਉ ਤਯਹਾਂ ਸੀ ਜ਼ਯਟਯੀਕਟਡ ਯਜ਼ਸਣਗ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਦਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਉਦਮਗਾਂ ਨੰੂ ਰ  ਕ ਇਸ ਿਯੂਯ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜੱਥ ਵੀ 10 ਤ ਵੱਧ ਰਫਯ ਕੰਭ ਕਯਦੀ ਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ 

ਤਾਂ ਉਦਮਗਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸੀ ਕੁਆਂਯਨਟਾਈਨ ਯੱਜ਼ਿਆ ਜਾਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਪਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਰਈ ਫੰਧਤ ਉਦਮਗਾਂ ਵਰੋਂ  ਆਣੀ 

ਰਾਈਵਟ ਫੱ ਜਾਂ ਵਾਸਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਭ ਕੀਤਾ ਜਾਗਾ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਕਤਾਫਾਂ, ੀ, ਕੁਰਯ ਜ਼ਯਅਯ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਜ਼ਯਰਕਸ਼ਨ ਦਣ ਰਈ  ਡੀ ਭ ਦ ਯਾਸੀਂ ਫਾਅਦ ਦ ਜ਼ਵਚ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਦਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰ ਦ 

ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਵੀ ਜ਼ਯਰਕਸ਼ਨ ਨਸੀਂ ਜ਼ਦਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ 

ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਜਰ  ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਯਰਕਸ਼ਨ ਨਸੀਂ ਜ਼ਦਤੀ ਜਾ ਯਸੀ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਯਭਿਾਨ ਦ  ਦਯਾਨ ਵੀ 

ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦ ਭੁਤਾਜ਼ਫਕ ਕਈ ਛਟ ਨਸੀਂ ਜ਼ਦਤੀ ਜਾ ਯਸੀ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਯੂਨਗਯ 

 

ਸ਼ਰੀ ਸਯ ਸਯ ਭਸਾਦਵ ਰੰਗਯ ਵਾ ਕਭਟੀ ਨੇ ਿਯੂਯਤਭੰਦਾਂ ਦੀ ਭਦੱਦ ਰਈ ਯੈੱਡ ਕਯਾ ਯੂਨਗਯ ਨੰੂ 

ਜ਼ਆ 51 ਸਿਾਯ ਯੁ ਦਾ ਚੈੱਕ 

ਿਰੀਨ ਕਯ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਆ 20 ਸਿਾਯ ਦਾ ਚੈੱਕ 

 

ਯੂਨਗਯ 19 ਅੇਯਰ - ਸ਼ਰੀ ਸਯ ਸਯ ਭਸਾਦਵ ਰੰਗਯ ਵਾ ਕਭਟੀ ਵੱਰੋਂ ਿਯੂਯਤਭੰਦਾਂ ਦੀ ਭਦੱਦ ਰਈ 

ਯੈੱਡ ਕਯਾ ੁਾਇਟੀ ਦ ਨਾਂ 51 ਸਿਾਯ ਯੁ ਅਤ ਿਰੀਨ ਕਯ ਨੇ 20 ਸਿਾਯ ਯੁ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ 
ਚੈੱਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਜ਼ਯ ਨੰੂ ਜ਼ਆ ਜ਼ਗਆ । ਇ ਦਯਾਨ ਸ਼ਰੀ ਸਯ ਸਯ ਭਸਾਦਵ ਰੰਗਯ 

ੁਾਇਟ. ਦ ਚਅਯਭਨ ਜ਼ਵਜ ਕੁਭਾਯ ਸ਼ਯਭਾ , ਰਧਾਨ ਰੀਤਭ ਚੰਦ, ਜੀਵਨ ਸ਼ਯਭਾ, ਧਯਭ ਚੰਦ, ਭੁਕਸ਼ 

ਕੁਭਾਯ , ਸ਼ਤੀਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਸ਼ਯਭਾ, ਰਭ ਚੰਦ ਸ਼ਯਭਾ , ਅਿ ਡਗਯਾ, ਨਵਨੀਤ ਿਸ਼ੀ, ਫਰਦਵ ਯਾਜ, ਭਨੀਸ਼ 

ਸ਼ਯਭਾ , ਜ਼ਵਸ਼ਨੰੂ ਬਟਨਾਗਯ, ਕਰਾਰ ਜ਼ੰਘ, ਜ਼ਭਤ ਜਨ ਸ਼ੱਭੀ ਭਜੂਦ ਨ। ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ 
ਸ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਜ਼ਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ  ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਰਗਾ 

ਗ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਸ ਰਬਾਜ਼ਵਤ ਿਯੂਯਤਭੰਦਾ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਦ ਰਈ ਇਸ ਯਾਸ਼ੀ ਿਯਚੀ ਜਾਵਗੀ। 
ਇ ਭਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇੰਡੀਅਨ ਯੈਂਡ ਕਯਾ ਾਇਟੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਫਰਾਂਚ 

ਯੂਨਗਯ ਦ ਨਾਭ ਟਟ ਫਕ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਵਿ ਅਕਾਊਂਟ ਿਜ਼ਰਆ ਜ਼ਗਆ ਸ। ਜ਼ਜ ਦਾ ਿਾਤਾ ਨੰ; 

55053096065 ਅਤ IFSC Code – SBIN0050419 ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭੂਸ ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ਼ਨਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ 

ਕਯਦ ਸ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਉਸ ਉਕਤ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਫਯ ਜ਼ਵੱਚ ਕਨਟਰੀਜ਼ਫਊਟ ਕਯ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਗਦਾਨ ਦਣ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਈ ਵੀ ੁਾਇਟੀ ਜਾਂ ੰਥਾਂ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਉਯਾਰਾ ਕਯਨਾ ਚਾਸੰੁਦੀ 
ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਯੈੱਡ ਕਯਾ ੁਾਇਟੀ ਦ ਨਾਰ ੰਯਕ ਕਯ ਕਦ ਸਨ। 

 

 

 

 

 

 



ਦਫ਼ਤਯ ਲਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ  ਜ਼ਲਿੱਚ 1379 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਵਈ- .ਡੀ.ਭ. 

ਨੈਲ਼ਨਰ ਗਰੀਨ ਜ਼ਟਰਜ਼ਫਊਨਰ ਲਿੱਰੋਂ ਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਯਜ਼ਵੰਦ-ਖੰੂਵਦ ਾੜਨ 'ਤ ੂਯਣ ਾਫੰਦੀ-ਗਯਗ 

ਅਨਾਜ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱਚ ਜ਼ਕਾਨਾ ਨੰੂ ਕਈ ਭੁਲ਼ਜ਼ਕਰ ਨਵੀ ਆ ਯਵੀ-ੁਜ਼ਯੰਦਯਾਰ 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ/ਕੀਯਤੁਯ ਾਜ਼ਵਫ/ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ 19 ਅਰਰ ( ) 

  ਰਲ਼ਾਨ ਲਰੌਂ  ਕੀਤ ਮਗ ਰਫੰਧਾਂ ਦਕਾ ਲਿੱ ਖ-ਲਿੱਖ ਖਯੀਦ ਜੰੀਆਂ ਲਰੌਂ  ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ 
ਜ਼ਲਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦਾ ਕੰਭ ਲੀ ਫਵੁਤ ੁਚਿੱਜ ਢੰਗ ਨਾਰ ਚਿੱਰ ਜ਼ਯਵਾ ਵ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਲੀ ਜ਼ਕਭ ਦੀ 

ਜ਼ਦਕਿੱਤ ਨਵੀਂ ਆਣ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਯਵੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਅਤ ਬਯਾਈ ਦਾ ਕੰਭ ਲੀ ੁਚਿੱ ਜ ਢੰਗ ਨਾਰ ਚਿੱਰ ਜ਼ਯਵਾ ਵ।  

ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਂਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦਂਜ਼ਦਆਂ .ਡੀ.ਭ. ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਕਨੰੂ ਗਯਗ ੀ. ੀ. . ਨੇ ਦਜ਼ਆ ਜ਼ਕ 
ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਚ 1379 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਜ਼ਲਚੌਂ ਲਿੱ ਖ-ਲਿੱਖ ਖਯੀਦ 

ਜੰੀਆਂ ਲਰੌਂ  1379 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਵ। 

       ਉਵਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਦ ਾਯ ਖਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ 'ਤ ਵੀ ਕਣਕ  ਦੀ ਖਯੀਦ ਚਿੱਰ ਯਵੀ ਵ। 

ਉਨਾਂ ਇਵ ਲੀ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਵੁਣ ਤਿੱਕ ਕੀਯਤੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 288 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਅਗੰਭੁਯ 
ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਨਗਰਨ ਨੇ 80 ਤ ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 138 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਤਖਤਗੜਹ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 85 ਭੀਟਯਕ 

ਟਨ, ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਪ.ੀ.ਆਈ. ਨੇ 80 ਭੀਟਯਕ ਟਨ , ਨੰਗਰ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਪ.ੀ.ਆਈ. ਨੇ 100 

ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ੂਯਲਾਰ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਨਗਯਨ ਨੇ 102 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਅਜ਼ਫਆਣਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਨਗਯਨ ਨੇ 283 

ਭੀਟਯਕ ਟਨ , ੁਿੱ ਖਭਾਜਯਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਨਗਯਨ ਨੇ 63 ਭੀਟਯਕ ਟਨ  ਤ ਪ.ੀ.ਆਈ 20 ਭੀਟਯਕ ਟਨ , 

ਡੂੰ ਭਲਾਰ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਪ.ੀ.ਆਈ 40 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਤ ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 80 ਭੀਟਯਕ ਟਨ , ਅਜਰੀ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਚ 

ਨਗਯਨ ਨੇ 20 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਯੀਦੀ ਵ। 

      ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਵ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱਚ ਕਲਰ ੁਿੱ ਕੀ ਜ਼ਜਣ ਵੀ ਰ ਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜ ਨਭੀ ਦੀਆਂ 

ਲ਼ਯਤਾਂ ਭੁਤਾਫਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਲੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਭੁਲ਼ਜ਼ਕਰ ਨਾ ਆਲ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਾਨਾ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਆਭ 
ਤਯ ਤ ਕਣਕ ਦੀ ਲਾਢੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਕਾਨ ਲੀਯ ਫਚ ਵ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਰਗਾ ਜ਼ਦੰਦ ਵਨ ,ਜ਼ਜ ਨਾਰ ਲਾਤਾਲਯਨ 

ਰਦੂਜ਼ਲ਼ਤ ਵੰੁਦਾ ਵ , ਖੁਯਾਕੀ ਤਿੱਤ ਨਲ਼ਟ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ ਅਤ ਜ਼ਭਿੱ ਟੀ ਜ਼ਲਚਰ ਫਵੁਤ ਾਯ ੂਖਭ ਜੀਲ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵਨ। 



ਕਣਕ ਦ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਰਗਾਉਣ ਨਾਰ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਂ ਜਵਯੀਰੀਆਂ ਗਾਂ ਕਾਯਫਨ ਡਾਇਆਕਾਈਡ , ਕਾਯਫਨ 

ਭਨ ਅਕਾਈਡ, ਭੀਥਨ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਵੰੁਦੀਆਂ ਵਨ , ਜ਼ਜ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਭਨੁਖਾਂ ਜ਼ਲਚ ਾਂਵ ਰਣ ਦੀ ਤਕਰੀਪ , 

ਰਯਜੀ, ਗਰ ਦੀ ਖਯਾਫੀ , ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਰਣ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਫਭਾਯੀਆਂ ਰਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ । ਖਤਾਂ ਜ਼ਲਚ ਕਣਕ ਦ ਨਾੜ ਨੰੂ 

ਅਿੱਗ ਰਾਉਣ ਨਾਰ 80% ਨਾਇਟਯਜਨ ਅਤ ਪਯ ਤਿੱਤ, 40% ਪਾਪਯ ਅਤ ਟਾਲ਼ ਤਿੱਤ ਲੀ ਿੱ ੜ ਕ ਖਤਭ ਵ 

ਜਾਂਦਾ ਵ। 

ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕਭਟੀ ਦ ਕਿੱਤਯ  ੁਜ਼ਯੰਦਯਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੂਰਤ ਰਈ 

ਯਲ਼ਨੀ, ੀਣ ਲਾਰਾ ਾਣੀ, ਪਾਈ, ਤਯਾਰਾਂ ਅਤ ਖਾਨੇ ਦ ਢੁਕਲੇਂ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਗ ਵਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ 
ਯਕਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫਰੜੀ ਖਜਰ-ਖੁਆਯੀ ਯਕਣ ਰਈ ਰਗਾਤਾਯ ਖਯੀਦ ਰਫੰਧਾਂ ਤ ਨਜਯ ਯਿੱ ਖੀ 

ਜਾ ਯਵੀ ਵ। 

 

ਤਲੀਯ:- ਅਨਾਜ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱਚ ਢੁਿੱ ਕਲੇਂ ਖਯੀਦ ਰੰ ਫਧਾਂ ਦ ਜ਼ਦਰਲ਼। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਲਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ। 
ਜ਼ਜ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਕਾਨ ਦੀ ਪਰ ਖਯੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਉ ਜ਼ਦਨ ਵੰੁਦੀ ਵ ਜ਼ਰਫ਼ਜ਼ਟੰਗ-ਪੂਡ ਇਕਟਯ 

ਲ਼ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਯਿੱਖਣ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਨੀਟਾਈਿਯ ਅਤ ਭਾਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਰਫੰਧ 
ਰਲ਼ਾਨ ਦ ਲਿੱਰੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਕੀਤ ਰਫੰਧਾਂ ਨੰੂ ਰ ਕ ਜ਼ਕਾਨ ਅਤ ਆੜਹਤੀ ਖੁਲ਼ 

 
ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ, 19 ਅਰਰ(  )   
15 ਅਰਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਯਕਾਯੀ ਖਯੀਦ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀਆ ਚ ੁਯੂ ਵ ਚੁਿੱ ਕੀ ਵ। ਕਯਨਾ ਲਾਇਯ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਯਿੱਖਦ ਵ 
ਜ਼ਵਤ ਜ਼ਲਬਾਗ ਲਿੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਵਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ੂਯੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨਾ ਮਕਾਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਵਾ ਵ ਜ਼ਜਲ ਜ਼ਕ ਰ 
ਜ਼ਡਟੈਂ ਨੰੂ ਯਿੱਖਣ ਦ ਰਈ ਭੰਡੀਆ ਂਦ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਰਾਈਨ ਭਾਯਜ਼ਕੰਗ ਕਯਨਾ ਆਜ਼ਦ। ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ ਫਰਾਕ ਦੀ ਭੰਡੀ 
ੁਿੱ ਖਭਾਜਯਾ ਜ਼ਲਖ ਜ਼ਜਥ ਆਣੀ ਪਰ ਭੰਡੀ ਚ ਜ਼ਰਆਉਣ ਲਾਰ ਜ਼ਕਾਨਾ ਨੰੂ ਨੀਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਵਾ ਵ ਉਥ ਵੀ 
ਜ਼ਕਾਨਾ ਨੰੂ ਭਾਕ ਲੀ ਜ਼ਦਤ ਜਾ ਵਯ ਵਨ । 
ਇਵ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਪੂਡ ਰਾਈ ਇੰਕਟਯ . ਵਯਕਭਰ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨਾ ਨੰੂ ਭੰਡੀ ਚ ਜ਼ਕ 
ਲੀ ਰਕਾਯ ਦੀ ਕਈ ਭਿੱ ਜ਼ਆ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਲਗੀ ਅਤ ਭੰਡੀ ਦ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਾਫਣ ਨੀਟਾਈਿਯ ਅਤ ਭਾਕ ਲੀ 
ਉਰਿੱ ਫਧ ਕਯਲਾ ਗ ਵਨ ਅਤ ਜ ਲੀ ਰਫਯ ਕੰਭ ਕਯ ਯਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਕ ਦ ਕ ਵੀ ਕੰਭ ਕਯਲਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਵਾ 
9.; ਅਿੱਜ ਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਾਢ ਿੱਤ  ਕੁਇੰਟਰ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵ ਅਤ ਯਿਾਨਾ ਜ਼ਜੰਨੀ ਲੀ ਖ਼ਯੀਦ ਵੰੁਦੀ ਵ ਉ ਦੀ 
ਉ ਜ਼ਦਨ ਵੀ ਜ਼ਰਫ਼ਜ਼ਟੰਗ ਕਯਲਾਈ ਜਾਂਦੀ 9.; ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨ ਭੰਡੀਆ ਂਜ਼ਲਿੱ ਚ ਕਲਰ ੁਿੱ ਕੀ 
ਕਣਕ ਵੀ ਰ ਕ ਆਉਣ।  
ਆਣੀ ਪਰ ਲਚਣ ਆ ਜ਼ਕਾਨ ਲਜ਼ਲ਼ੰਗਟਨ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ੰਡ ਭੀਯਲਾਰ ਨੇ ਯਕਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ਕੀਤ ਰਫੰਧਾ ਦੀ ਲ਼ਰਾਘਾ 
ਕਯਦ ਵ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਲਾਇਯ ਨੰੂ ਰ ਕ ਯਕਾਯ ਨੇ ਫਵੁਤ ੁਚਿੱਜ ਢੰਗ ਨਾਰ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਵਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਵਾ 
ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਦ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਨੀਟਾਈਿਯ ਅਤ ਭਾਕਾ ਦਾ ਰਫੰਧ ਤ ਲ਼ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਦਾ ਲੀ ਜ਼ਲਲ਼ਲ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ 
ਵ। ਜ਼ਕਾਨ ਨੇ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਾਡੀ ਪਰ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਭੰਟਾਂ ਦ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਖ਼ਯੀਦ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ ਅਤ ਉ ਜ਼ਦਨ ਵੀ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ 
ਲੀ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ ਜ਼ਜ ਦ ਨਾਰ  ਉਵ ਫਵੁਤ ਖੁਲ਼ ਵ।  
ਇ ਭਕ ਤ ਆੜਹਤੀਆ ਂਨੇ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਰਤੀ ਆੜਹਤੀ ੰਜ ਟਕਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਭਰ ਯਵ ਵਨ ਜ਼ਜ ਦ ਕਾਯਨ ਕੰਭ ਫਵੁਤ 
ਲਧੀਆ ਚਿੱਰ ਜ਼ਯਵਾ ਵ ; ਰਲ਼ਾਨ ਲਿੱਰੋਂ ਕਯਨਾ ਲਾਇਯ ਨੰੂ ਰ ਕ ਰਭੁਿੱ ਖਤਾ ਰਫੰਧ ਲੀ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲਿੱਰੋਂ ਗਿੱਰ 
ਕਵੀ ਗਈ ਵ। 
ਤਲੀਯ :- ਰਫੰਧਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਵ ਪੂਡ ਇੰਕਟਯ ਵਯਕਭਰ ਜ਼ੰਘ, ਆੜਹਤੀ ਤ ਜ਼ਕਾਨ 
 
 


