
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ, ਯੂਨਗਯ 

ੀਕਯ ੰਜਾਫ ਜ਼ਿਧਾਨ ਸਬਾ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਯਤਗੜ੍ਹ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀ ਦਾ ਦਯਾ 

ਯੂਨਗਯ 18 ਅਰਰ - ਸੀਕਯ ੰਜਾਫ ਜ਼ਿਧਾਨ ਸਬਾ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾ 

ਯਹ ਟਕਨ ਯਾਹੀ ਪਸਰ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾਿ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸਰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਇਿੱਕ ਦਾਣਾ ਸਯਕਾਯ ਿਿੱਰੋਂ  

ਖਜ਼ਯਜ਼ਦਆ ਜਾਿਗਾ। ਉਹ ਅਿੱਜ ਬਯਤਗੜ੍ਹ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਿਖ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਰਣ ਉਯੰਤ 

ਿੱਤਯਕਾਯਾਂ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯ ਯਹ ਸਨ। ਇਸ ਭਕ ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਸਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਅਤ 

ਐਸ ਐਸ ੀ ਸਿਨ ਸ਼ਯਭਾ ਿੀ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ ਤਯ ਤ ਭਜੂਦ ਸਨ। 

ਸੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ  ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਿੱਰੋਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਸਾਯ ੁਖਤਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਗਏ 

ਹਨ। ਸਿਯ ਦ ਸਭੇਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਿਿੱਰੋਂ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਗਈ ਪਸਰ ਦੀ ਸਭੇਂ ਜ਼ਸਯ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਅਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ 

ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਬੀੜ੍ ਜ਼ਫਰਕੁਰ ਇਿੱਕਠੀ ਨਾ ਹਣ ਦਣ। ਇਿੱਕ ਟਯਾਰੀ ਤ ਇਿੱਕ ਹੀ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭੰਡੀ ਜ਼ਿਿੱ ਚ 

ਆਿ ਅਤ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਿ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਯ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭਾਸਕ ਜਯੂਯ ਾਉਣ 

ਅਤ ਜ਼ਿਨਹ ਾਂ ਹ ਸਕ ਆਣ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਨੀਟਾਈਜਯ ਅਤ ਸਾਫਣ ਨਾਰ ਧ ਕ ਯਿੱਖਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭੰਡੀਆਂ 

ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਜ਼ਕਸ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਕਾਹਰੀ ਨਾ ਕਯਨ। ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਯੀ ਪਸਰ ਨੰੂ ਖਜ਼ਯਜ਼ਦਆ ਜਾਿਗਾ ਬਾਿੇਂ ਇਸ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਥੜ੍ਾ ਟਾਇਭ 

ਿਿੱਧ ਰਿੱ ਗਗਾ। ਜ਼ਪਯ ਿੀ ਜ਼ਕਸਾਨ ਦਾਂ ਪਸਰ ਦ ਇਿੱਕ ਇਿੱਕ ਦਾਣ ਦਾ ਭੁਿੱ ਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ। 
ਸੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਕਯ ਜ਼ਕਸ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੰੂ ਫੁਖਾਯ, ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਜੁਕਾਭ ਹ ਤਾਂ ਭੰਡੀ ਜ਼ਿਚ ਨਾ 

ਆਇਆ ਜਾਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ ਤਯ ’ਤ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਯਕਾਯ ਿਿੱਰੋਂ ਜ ਆਦਸ਼ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਗਏ ਹਨ 

ਉਹ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ, ਸੁਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਯਿੱਖ ਕ ਹੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ ਆਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ 

ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਈ ਜਾਿ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਦੀ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ ਯਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕ।     

ਇਸ ਭਕ ਤ ਹਯਨਾ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਭੈੰਫਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰੀਸ਼ਦ ਨਜ਼ਯੰਦਯ ੁਯੀ, ਸਯੰਚ ਸੁਖਦੀ ਜ਼ਸੰਘ, ਗੁਯਨਾਭ ਜ਼ਸੰਘ 

ਝਿੱਜ, ਸਯੰਚ ਜਸਜ਼ਿੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ, ਸਾਫਕਾ ਸਯੰਚ ਮਗਸ਼ ੁਯੀ, ਜੀ.. ਜੀ. ਫਰਿੀਯ ਜ਼ਸੰਘ, ਭਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਿਾਰ, 

ਇੰਸਕਟਯ ਬਾਿਨਾ, ਇੰਸ. ਕੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ, ਇੰਚਾਯਜ ਹਯਫੰਸ ਜ਼ਸੰਘ, ਨੰਫਯਦਾਯ ਦੀਦਾਯ ਜ਼ਸੰਘ, ਹਯਜ਼ਕਯਾਰ ਜ਼ਸੰਘ 

ਯਾਣਾ, ਭੰਗਤ ਯਾਭ ਆਜ਼ਦ ਿੀ ਹਾਿਯ ਸਨ। 

 



ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ,ਯੂਨਗਯ 

 

ਸ਼ਯ ੰਜਾਫ ਸਯਟ ਕਰਿੱ ਫ 40 ੀ.ੀ.ਈ. ਜ਼ਕਿੱ ਟਸ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੀਆਂ 

 

ਯੂਨਗਯ 18 ਅੇਯਰ - ਸ਼ਯ ੰਜਾਫ ਸਯਟ ਕਰਿੱ ਫ ਿਿੱਰੋਂ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਸਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਨੰੂ 40 

ੀ.ੀ.ਈ. ਜ਼ਕਿੱ ਟਸ ਬੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਿ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਿਡ-19 ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਪਯੰਟਰਾਇਨ ਤ ਕੰਭ ਕਯ ਯਹ ਡਾਕਟਯਾਂ ਅਤ ਹਯ 

ਸਟਾਪ ਦ ਫਚਾਅ ਭਕਸਦ ਰਈ ਕੰਭ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਭਕ ਤ ਸ਼ਯ ੰਜਾਫ ਸਯਟ ਕਰਿੱ ਫ ਦ ਰਧਾਨ ਸ਼ਰੀ ਿਸਜ਼ਿੰਦਯ 

ਬੁਿੱ ਰਯ , ਅਭਯਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਬੁਿੱ ਰਯ ,ਸਯਫਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ, ਸੁਖਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਤ ਜਗਾਰ ਹਾਜਯ ਸਨ। ਇਸ ਤ ਇਰਾਿਾ ਸ਼ਯ 
ੰਜਾਫ ਸਯਟ ਕਰਿੱ ਫ ਿਿੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਭਨਜੂਯਸ਼ੁਦਾ ਿਿੱਰੋਂ ਕਜ਼ਯਆਨਾ ਅਤ ਅਤ ਭਡੀਕਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ  ਦਿਾਈਆਂ ਅਤ 
ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਡਰਿਯੀ ਕੰਭ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਬਯਸਾ ਜ਼ਦਿਾਇਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਹਯ ਸਭੇਂ ਭਨੁਿੱ ਖਤਾ 
ਦੀ ਸਿਾ ਰਈ ਹਾਿਯ ਹਨ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ। 

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

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ, 18 ਅਰਰ  

         ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸ। ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ 

ਚਿੱਰਜ਼ਦਆਂ ਇਸ ਭਾਂ ਫੜਾ ਸੀ ਗੰਬੀਯ ਅਤ ਜ਼ਸਤ ਫੰਧੀ ਜਾਗਯੂਕ ਯਜ਼ਸਣ ਵਾਰਾ ਸ। ਉ ਭੰਡਰ ਭਜ਼ਜਟਯਟ ਰੀ 
ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਕਨੰੂ ਗਯਗ ਨੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਤ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਸਤ ਿੱ ਖੋਂ ਕੁਝ ਾਵਧਾਨੀ ਵਯਤਣ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਸ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕਯਦ ਭੇਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ , ਭਜਦੂਯਾਂ ਤ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ 

ਵਿੱਰੋਂ ਕੰਭ ਕਯਦ ਸ ਜ਼ਭਿੱ ਟੀ , ਘਿੱਟ ਆਜ਼ਦ ਨਾਰ ਜ਼ਿੱ ਧਾ ਵਾਸ ੈਂਦਾ ਸ , ਇ ਦਯਾਨ ਜਦੋਂ ਅੀਂ ਾਸ ਰੈਂਦ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸੀ 
ਜ਼ਭਟੀ ਘਿੱਟਾ ਾ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 ਰਿੱ ਛਣ ਸਨ।  

         ਗਯਗ 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 ਯਿੱ ਖਣ। ਇ ਦਯਾਨ ਜ ਜ਼ਕ ਵੀ ਤਯਾਂ ਦੀ ਖਾਂੀ , ਜੁਕਾਭ, 

ਫੁਖਾਯ ਜਾਂ ਾਸ ਰਣ ਜ਼ਵਚ ਤਕਰੀਪ ਆਵ ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਨਜਦੀਕੀ ਜ਼ਸਤ ਕੇਂਦਯ ਜਾਂ ਯਕਾਯੀ ਸਤਾਰ ਜ਼ਵਿੱਚ 

ੰਯਕ ਕਯਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀ ਭੁਫ਼ਤ ਭਡੀਕਰ ਸਰ ਰਾਈਨ 104 ਤ ਆਣੀ ਭਿੱ ਜ਼ਆ ਦਯਜ 

ਕਯਵਾਈ ਜਾ ਕਦੀ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਅਤ ਭਿਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਫਾਯ ਜਾਗਯੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵਗਾ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ 

ੀਕਯ ੰਜਾਫ ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੰਗਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀ ਦਾ ਦਯਾ 

ਜ਼ਕਸਾ, ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦੀ ੁਿੱ ਤਾਂ ਵਾਂਗ ਾਂਬੀ ਕਣਕ ਯੁਰਣ ਨਸੀਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ 

ਨੰਗਰ 18 ਅਰਰ 

ੀਕਯ ੰਜਾਫ ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਅਿੱਜ ਨੰਗਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀ ਭੰਡੀ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯਕ ਕਣਕ ਖਯੀਦ 

ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਰਆ। ਇ ਭਕ ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਅਤ   ੀ 

ਵਨ ਸ਼ਯਭਾ ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ਤ ਭਜੂਦ ਨ। 

ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਰਕ ਨੰੂ ਦਖਦ ਸ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰ 

ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਰ ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਣਕ ਨੰੂ ਵਚਣ ਤਿੱਕ ਕਈ ਭਿੱ ਜ਼ਆ ਨਸੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦੀ 
ਪਰ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਯੀਜ਼ਦਆ ਜਾਵਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰ ਅੰਦਯ ਥਾਤ 47 ਭੰਡੀਆਂ 

'ਤ ਨੀਟਾਈਿਸ਼ਨ, ਟਆਇਰਟ, ੀਣ ਵਾਰ ਾਫ਼ ਾਣੀ, ਜ਼ਫਜਰੀ, ਸਿੱਥ ਥਣ ਰਈ ਵਾਵਸ਼ਨ ਆਜ਼ਦ ਦ ਰਫੰਧ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਰੋਂ ਭੁਕੰਭਰ ਕਯ ਰ ਗ ਸਨ ਤਾਂ ਜ ਭੰਡੀ ਅੰਦਯ ਆਉਣ ਵਾਰ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਵੀ ਭਿੱ ਜ਼ਆ ਦਾ 

ਾਸਭਣਾ ਨਾ ਕਯਨਾ ਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਦ ਸ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਭਾਂ ਵਯ 6 ਵਜ 

ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7 ਵਜ ਤਿੱ ਕ ਸਵਗਾ , ਯਾਤ ਦ ਭੇਂ ਕੰਫਾਇਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਨਾ ਕਟਵਾਈ ਜਾਵ।  

ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਵਡ- 19 ਦ ਭਿੱ ਦਨਜਯ ਜ਼ਿਰਹ ਅੰਦਯ ਰਗਾ ਗ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ 

ੰਜਾਫ ਭੰਡੀ ਫਯਡ ਵਿੱਰੋਂ ਰਾਤ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਜ਼ਖਆਰ ਯਿੱਖਣ ਦੀ ਿਯੂਯਤ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ 

ਫੰਧਤ ਕਿੱਤਯ ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ਵਿੱਰੋਂ ਆਣ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਣਕ ਵਚਣ ਰਈ ਆੜਤੀਆਂ ਵਿੱਰੋਂ 
ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ 50-50 ਕੁਇੰਟਰ ਦ ਸਰਗਰਾਭ ਵਾਰ ਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ।  

ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਣਕ ਜ਼ਰਆਉਣ ਭੇਂ ਸਰਗਰਾਭ ਵਾਰ ਕੂਨ ਨੰੂ ਸੀ ਭੰਜ਼ਨਆ 

ਜਾਵਗਾ, ਇਦੀ ਪਟ ਕਾੀ ਜਾਂ ਭਫਾਇਰ ਜ਼ਵਚ ਖੀਚੀ ਤਵੀਯ ਭੰਨਣਮਗ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ। ਜ਼ਫਨਹ ਾਂ ਸਰਗਰਾਭ ਵਾਰ 
ਕੂਨ ਤੋਂ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਰ ਨਸੀਂ ਸਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਜ਼ਕਾਨ ਆਣਾ ਕੂਨ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਆਣ ਆੜਤੀ 

ਨਾਰ ੰਯਕ ਕਯਨ ਅਤ ਜ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਕਾਨ ਵਿੱਰੋਂ ਜ਼ਫਨਹ ਾਂ ਕੂਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਖ ਨਾ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾਵ। 

ਟਯਕਟਯ/ਟਯਾਰੀ ਤ ਇਕ ਜਾਂ ਦ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਰਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ਅਤ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ ਫਣਾ ਕ 



ਯਿੱਖੀ ਜਾਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਾਪ ੁਥਯੀ ਅਤ ੁਕਾ ਕ ਸੀ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾਵ ਤਾਂ ਜ ਇ ਦੀ 

ਉ ਜ਼ਦਨ ਸੀ ਜ਼ਵਕਯੀ ਸ ਕ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਰਸਾਈ/ਉਤਯਾਈ ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕਭਟੀ ਵਿੱਰੋਂ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਭਾਯਕ 

ਕੀਤ ਖਾਨੇ ਜ਼ਵਚ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। ਇ ਦਯਾਨ ਭਾਕ/ਕੜ ਨਾਰ ਭੂੰ ਸ ਢਿੱ ਕ ਕ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ 
ਜ਼ਕਾਨ ਾਫਣ ਨਾਰ ਜਾਂ ਨੇਟਾਈਿਯ ਨਾਰ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਸਿੱ ਥ ਾਪ ਕਯਕ ਸੀ ਭੰਡੀ ਅੰਦਯ ਦਾਖਰ ਸਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ 

ਵੀ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਖੁਿੱ ਰਹ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਥੁਜ਼ਕਆ ਜਾਵ। 

ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜਕਯ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨ ਨੰੂ ਫੁਖਾਯ , ਖਾਂੀ ਜਾਂ ਜੁਕਾਭ ਸ ਤਾਂ ਭੰਡੀ 

ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਥੜ-ਥੜ ਭੇਂ ਫਾਅਦ ਸਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਾਣੀ ਅਤ ਾਫਣ ਨਾਰ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਧਣਾ 

ਅਤ ਨੇਟਾਈਿਯ ਦੀ ਰਾਿਭੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ 'ਤ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ 
ਯਕਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਜ ਆਦਸ਼ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਗ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਤ, ੁਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਯਿੱ ਖ ਕ ਸੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਗ ਸਨ, ਇ 

ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ ਆਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਈ ਜਾਵ ਤਾਂ ਜ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਪਰਾਅ ਨੰੂ 
ਯਜ਼ਕਆ ਜਾ ਕ।     

ਇ ਭਕ ਤ ਸਯਨਾ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਚ ਨ ਸ਼ਯਭਾ , ਡੀ ਭ ਨੰਗਰ ਸਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ 
ਅਟਵਾਰ, ਡੀ ਪ   ਯਭਜੀਤ ਕਯ , ਥਾਣਾ ਨੰਗਰ ਭੁਿੱ ਖੀ ਵਨ ਚਧਯੀ , ਕਭਰ ਦਵ ਜਸ਼ੀ ਡਾਇਯਕਟਯ 

ੀ.ਆਯ.ਟੀ.ੀ.  ਆਜ਼ਦ ਵੀ ਸਾਜਯ ਨ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ। 

ਆੀ ਪਾਰਾ ਫਣਾ ਕ ਸੀ ਕਜ਼ਵਡ 19 ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਭੁਕਾਫਰਾ: ਯਾਣਾ ਕ.ੀ ਜ਼ੰਘ 

ੀਕਯ ਵਰ ਬਾਈ ਜਤਾ ਜੀ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸਤ ਸੂਰਤਾ ਦ ਰਫੰਧਾ ਦਾ ਜਾਇਿਾ 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਅਤ ..ੀ ਣ ਜ਼ਜਰਹ ਦ ੀਨੀਅਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਯਸ ਭਜੂਦ 

ੁਯਿੱ ਜ਼ਖਅਤ ਯਜ਼ਸਣ ਰਈ ਯਕਾਯ ਦ ਜ਼ਨਮਭਾ ਦੀ ਾਰਣਾ ਫਸਿੱ ਦ ਜਯੂਯੀ 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ, 18 ਅਰਰ           

ੰਜਾਫ ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਅਿੱਜ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਦ ਬਾਈ ਜਤਾ ਜੀ ਜ਼ਵਰ 

ਸਤਾਰ ਅਤ ਸਯਨਾ ਸਤਾਰਾ ਭਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀਆ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯਕ ਰਕਾ ਨੰੂ ਯਕਾਯ ਵਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ਾ 
ਦੀ ਾਰਣਾ ਮਕੀਨੀ ਕਯਨ ਤ ਜ਼ਵਸ਼ ਿਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਨਾਰ ਜ਼ਜਰਹ ਦ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ , 

..ੀ ਵਨ ਸ਼ਯਭਾ ਅਤ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਭਜੂਦ ਨ ਜ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯ 
ਯਸ ਨ। 

ਇ ਭਕ ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਨੇ ਰਕਡਾਊਨ ਦਾ ਿ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਸ 
ਉਸ ਆਭ ਰਕਾ ਦੀ ਜ਼ਸਤ ਅਤ ੁਯਿੱ ਜ਼ਖਅਤ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਯਿੱ ਖ ਕ ਕੀਤਾ ਸ। ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਕਟਨ 

ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਰਾਕਡਾਊਨ ਨੰੁ ਪਰਤਾ ੂਯਵਕ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਰਈ ਦਸ਼ ਜ਼ਵਚ ਬ ਤ ਜ਼ਸਰਾ ਕਯਜ਼ਪਊ 

ਰਗਾਉਣ ਦਾ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿ ਆਭ ਰਕਾ ਨੰੂ ਰਾਕਡਾਊਨ ਦ ਭਸਿੱਤਵ ਅਤ ਘਾਤਕ ਕਜ਼ਵਡ- 19 ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ 
ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਕ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਆੀ ਪਾਰਾ ਯਿੱ ਖ ਕ ਸੀ ਇ ਤ ਫਜ਼ਚਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਜ਼ਸਤ 

ਜ਼ਵਬਾਗ ਰਗਾਤਾਯ ਉਯਾਰ ਕਯ ਜ਼ਯਸਾ ਸ ੈ। ਭਜੂਦਾ ਭ ਜ਼ਥਤੀ ਕਾਫੂ ਸਠ ਸ ਰੰ ਤੂ ਇ ਨੰੂ ਫਯਕਯਾਯ ਯਿੱ ਖਣ ਰਈ 

ਰਕਾ ਦਾ ਜ਼ਸਮਗ ਫਸੁਤ ਜਯੂਯੀ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ , ਟਾਪ ਅਤ ੁਜ਼ਰ ਜ਼ਵਬਾਗ 
ਅਤ ਖਾ ਤਯ ਤ ਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਇ ਭਕ ਰਕਾ ਦੀ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਦਨ ਯਾਤ ਰਿੱ ਗ ਸ ਸਨ। ਇ 

ਜ਼ਥਤੀ ਨੰੂ ਕਾਫੂ ਸਠ ਯਿੱ ਖਣ ਰਈ ਇਸ ਫਸਿੱ ਦ ਜਯੂਯੀ ਸ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯ ਦ ਸਯ ਪਰ ਦਾ ਇੰਨ ਜ਼ਫੰਰ ਾਰਣ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵ। ਉਨਹ ਾ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਭਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨੰੁ ੂਯਾ ਜ਼ਸਮਗ ਦਣ ਦੀ ਰੜ ਸ ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਇ ਵਾਇਯ ਦਾ ਪਰ 
ਇਰਾਜ ਨਸੀ ਜ਼ਭਰ ਜਾਦਾ ਉਦ ਤਿੱ ਕ ਇ ਤ ਫਚਣ ਰਈ ੁਯਿੱ ਜ਼ਖਅਤ ਾਵਧਾਨੀਆ ਸੀ ਇਰਾਜ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਸਤ 

ਜ਼ਵਬਾਗ ੁਜ਼ਰ ਅਤ ਰਾਸ਼ਨ , ਪਾਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਅਤ ਸਯਨਾ ਦੀ ਬਯੂਯ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ਆਭ ਰਕਾ ਨੰੂ 



 ਰਾਕਡਾਊਨ ਯਜ਼ਸ ਕ ਜ਼ਥਤੀ ਕਾਫੂ ਸਠ ਯਿੱ ਖਣ ਜ਼ਵਚ ਭਿੱਦਦ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਕਸਾ। ਇ ਭਕ ਡੀ  ੀ ਮੁ ੀ 

ਚਾਵਰਾ, ਡੀ ਭ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਕਨੰੂ ਗਯਗ , ਡੀ ਪ  ਯਭਜੀਤ ਕਯ , ਥਾਣਾ ਨੰਗਰ ਭੁਿੱ ਖੀ ਵਨ 
ਚਧਯੀ ਆਜ਼ਦ ਵੀ ਸਾਜਯ ਨ। 

ਤਵੀਯ:- ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਜ਼ਵਖ ਰਫੰਧਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰੈਂਦ ਸ ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ 
ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ ਜ਼ੰਘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਜਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਜ਼ਸਫ 

ਯਾਣਾ ਕੰਵਯਾਰ ਜ਼ੰਘ ਵਿੱਰੋਂ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਕੀਯਤੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਦਾ ਦਯਾ। 

ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਵਿੱਰੋਂ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਇਿੱਕ ਇਿੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਯੀਜ਼ਦਆ ਜਾਵਗਾ:ਯਾਣਾ ਕ.ੀ ਜ਼ੰਘ 

ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਭਿੱ ਜ਼ਆ ਨਸੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਤੀ ਜਾਵਗੀ 

ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਤ ਆੜਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ੁਣੀਆਂ ਭਿੱ ਜ਼ਆਵਾਂ 

ਕੀਯਤੁਯ ਾਜ਼ਸਫ,18 ਅਰਰ  

ੰਜਾਫ ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ ਦ ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕੰਵਯਾਰ ਜ਼ੰਘ ਵਿੱਰੋਂ ਅਿੱਜ ਰਸ਼ਾਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਭਤ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ 

ਕੀਯਤੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯਕ ਕਣਕ ਦੀ ਚਰ ਯਸੀ ਖਯੀਦ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਰਆ ਜ਼ਗਆ।ਇ ਭਕ ਉਸਨਾਂ ਵਿੱਰੋਂ 
ਆੜਹਤੀਆਂ ਅਤ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਰ ਕ ਆ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯਕ ਉਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿੱ ਜ਼ਆਵਾਂ ਵੀ 

ੁਣੀਆਂ।ਇ ਭਕ ਉਸਨਾਂ ਦ ਨਾਰ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਯੂਨਗਯ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਜ਼ਯ , ਜ਼ਜਰਹਾ ੁਜ਼ਰ ਭੁਿੱ ਖੀ ਸ਼ਵਨ 
ਸ਼ਯਭਾ,.ਡੀ.ਭ. ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਕਨੂ ਗਯਗ , ਜ਼ਜਰਹਾ ਭੰਡੀ ਅਪਯ ਅਜ ਾਰ ਜ਼ੰਘ ਫਯਾੜ , ਜ਼ਜਰਾ ਪੂਡ 

ਅਪਯ ਤਵੀਯ ਜ਼ੰਘ ਭਾਸੀ ,ਤਜ਼ਸੀਰਦਾਯ ਯਾਭ ਜ਼ਕਸ਼ਨ , ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਦ ਚਅਯਭਨ 

ਸਯਫੰ ਰਾਰ ਭਜ਼ਸੰਦਰੀ, ਡੀ ਪ   ਜ਼ਪਾਰੀ ਚੜਾ ਸਾਜਯ ਨ। 

ਇ ਭਕ ਿੱ ਤਯਕਾਯਾਂ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯਦ ਸ ਯਾਣਾ ਕੰਵਯਾਰ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ੂਫਾ ਯਕਾਯ ਵਿੱਰੋਂ 

ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਵਿੱਰੋਂ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਇਿੱਕ ਇਿੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਯੀਦੀਆਂ ਜਾਵਗਾ।ਯਕਾਯ ਨੰੂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਅਤ ਆਭ 
ਰਕਾ ਦੀ ਜ਼ਸਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਪਕਯ ਸ , ਇ ਰਈ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਬੀੜ ਣ ਤੋਂ ਯਕਣ ਰਈ ਕੂਨ ਜ਼ਟਭ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ 

ਜ਼ਗਆ ਸ। ਜ਼ਜ ਨਾਰ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਜ਼ਕਾਨ ਸੀ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਰ ਕ ਆ ਕਣਗ ਅਤ ਭੰਡੀਆ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਰ 

ਜ਼ਡਟ ਕਾਇਭ ਯਸਗਾ ਅਤ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਬੀੜ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ।  

ਯਾਣਾ ਕੰਵਯਾਰ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕਣਕ ਚੁਿੱ ਕਣ ਰਈ ਇ ਭੇਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਖਯੀਦ ਜੰੀਆਂ , 

ਰਸ਼ਾਨ, ਆੜਹਤੀ, ਭਿਦੂਯ ਆਜ਼ਦ ਾਯ ਜ਼ਭਸਨਤ ਨਾਰ ਕੰਭ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। ਉਸਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ 
ਜ਼ਜਸੀ ਜ਼ਬਆਨਕ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦਾ ਉਾਅ ਆੀ ਪਾਰਾ ਸ। ਇ ਰਈ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਖਯੀਦਣ ਭੇਂ 

ਾਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆ,ਂ ਆੜਹਤੀਆ,ਂ ਭਿਦੂਯਾਂ,ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਆਜ਼ਦ ਨੰੂ ਆੀ ਪਾਰਾ ਯਿੱ ਖਣ ਦੀ ਖ਼ਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ 

ਚਾਸੀਦੀ ਸ।ਯਾਣਾ ਕ.ੀ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਅਤ ਵਾਯਦਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਭਿੱ ਜ਼ਆ ਨਸੀਂ ਸ।   



ਉਸਨਾਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਸ ਸਰੀ ਸਰੀ ਕਯਕ ਕਣਕ ਨੰੂ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਆਉਣ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਡਯਨ 

ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਸ , ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਾਯ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।  

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਫਾਯ ਫਰਦ ਸ ਯਾਣਾ ਕ ੀ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਕ ਜਕਯ ਇ ਵਾਇਯ ਕਾਯਨ ਜ਼ਥਤੀ ਗੰਬੀਯ ਸੰੁਦੀ 

ਸ ਤਾਂ ੂਫਾ ਯਕਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਇ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ੂਯੀ ਜ਼ਤਆਯੀ ਕੀਤੀ ਸਈ ਸ। ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ੂਯੀ ਜ਼ਤਆਯੀ ਕਯਕ 

ਫਠਾ ਸ। ਉਸਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਭੁੀਫਤ ਨਾਰ ਇ ਭੇਂ ਇਕਿੱਰਾ ਬਾਯਤ ਸੀ ਨਸੀਂ ਫਰਜ਼ਕ   ਫਸੁਤ ਾਯ ਦਸ਼ 
ਭੁਕਾਫਰਾ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। ਰਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈ ਰਈ ਸੀ ਰਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ। ਇ ਰਈ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਇ ਦੀ 

ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।  

ਇ ਭਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਯਾਣਾ ਕ ੀ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਕਣਕ ਰ ਕ ਆ ਜ਼ਕਾਨ ਭਜਯ ਜ਼ੰਘ ਅਟਾਯੀ ਅਤ ੁਖਜ਼ਵੰਦਯ 

ਜ਼ੰਘ ਸਯਦਜ਼ਨਭਸ ਅਤ ਆੜਹਤੀ ੁਜ਼ਯੰਦਯ ਬਿੱਰਾ , ਧਯਭਾਰ ਕੜਾ ਨਾਰ ਵੀ ਗਿੱਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯਿਾਨਾ ਜ਼ਭਰਣ 
ਵਾਰ ਕੂਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ ਸਯਕ ਜ਼ਕਾਨ ਦੀ ਭੇਂ ਜ਼ਯ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਸ ਕ ਜ਼ਜ 

ਤ ਯਾਣਾ ਕੰਵਯਾਰ ਜ਼ੰਘ ਵਿੱਰੋਂ ਇ ਗਿੱਰ ਤ ਗੰਬੀਯਤਾ ਨਾਰ ਜ਼ਵਚਾਯ ਕਯਨ ਦਾ ਬਯਾ ਜ਼ਦਤਾ।   

ਇ ਭਕ ਡੀ..ੀ ਦਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ,ਾਰੀ ਾਸ ਕੜਾ , ਫਰਵੀਯ ਜ਼ੰਘ ਬੀਯੀ , ੁਜ਼ਯੰਦਯ ਾਰ ਜ਼ੰਘ ਕਿੱਤਯ 
ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ, ਜ.ਈ ਨਯਸ਼ ਣੀ ,ਰਖਾਕਾਯ ਵਜ਼ਯਆਭ ਜ਼ੰਘ ਘਿੱਟੀਵਾਰ , ਆੜਹਤੀ ਜ਼ਰਤਾਰ ਜ਼ੰਘ ਕੂਨਯ , ਜ਼ਸ਼ਆਭ 

ਅਗਯਵਾਰ, .ਚ. ੰਨਹ ੀ ਖੰਨਾ ਆਜ਼ਦ ਸਾਜਯ ਨ। 

ਕਨ- ੰਜਾਫ ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ ਦ ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕੰਵਯਾਰ ਜ਼ੰਘ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਕੀਯਤੁਯ ਾਜ਼ਸਫ ਜ਼ਵਖ 

ਕਣਕ ਦੀ ਚਰ ਯਸੀ ਖਯੀਦ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਰੈਂਦ ਸ ਅਤ ਿੱ ਤਯਕਾਯਾਂ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯਦ ਸ     

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਪਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਸਫ 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਭਿੱ ਦਨਜਯ ਜ਼ਜਰਹਾਂ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤ ੁਖਤਾ ਰਫੰਧ - ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ. ਜ਼ੰਘ 

ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਨੰਗਰ ਜ਼ਵਖ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ 36 ਫੈਂਡ ਦਾ ਆਈਰਸ਼ਨ ਵਾਯਡ 

ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਨੰਗਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਯਾ ਅਤ ਕੀਤ ਗ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ 
ਜ਼ਰਆ ਿਾਇਿਾ 

ਨੰਗਰ 18 ਅਰਰ 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦ ਭਿੱ ਦਨਜਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਰੋਂ ਜ਼ਸਤ ਫੰਧੀ ਾਯ ਰਫੰਧ ਭੁਕੰਭਰ ਕੀਤ ਗ ਸਨ। ਜ਼ਵਰ 

ਸਤਾਰ ਨੰਗਰ ਜ਼ਵਖ ਜ਼ਜਿੱਥ 36 ਫਡ ਦਾ ਆਈਰਸ਼ਨ ਵਾਯਡ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ ਉੱਥ ਸਤਾਰ ਜ਼ਵਖ ਸਯ 
ਵੀ ੁਜ਼ਵਧਾਵਾਂ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਜ਼ਵਧਾਨ ਬਾ ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕੀ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ 

ਨੰਗਰ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਿੱਤਯਕਾਯਾਂ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯਦ ਸ ਇਸ ਗਿੱਰ ਕਸੀ । ਇ ਭਕ ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਰ 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਯੀ ਅਤ   ੀ ਵਨ ਸ਼ਯਭਾ ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਤਯ ਤ ਭਜੂਦ ਨ।  

                 ਿੱਤਯਕਾਯਾਂ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਸ ਯਾਣਾ ਕੀ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵਿੱਰੋਂ ਸਯ 

ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਵਟੀਰੇਂਟਯ ਦੀਆਂ ੁਜ਼ਵਧਾਵਾਂ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਉਣ ਦ ਰਈ 01-02 ਜ਼ਿਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਿੱ ਛ ਇਿੱਕ ਕਾਭਨ ੈਂਟਯ 
ਫਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ।ਇ ਦ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾਂ ਯੂਨਗਯ ਨੰੂ ਜ਼ਗਆਨ ਾਗਯ ਭਡੀਕਰ ੈਂਟਯ ਫਨੂੜ ਨਾਰ ਿਜ਼ੜਆ ਜ਼ਗਆ 

ਸ ਜ਼ਜਿੱਥ ਰੜ ਣ ਤ ਕਯਨਾ ਾਿਜ਼ਟਵ ਭਯੀਿਾਂ ਦ ਇਰਾਜ ਅਤ ਵਟੀਰਟਯ ਫੰਧੀ ਾਯੀਆਂ ਜ਼ਸਤ ਸੂਰਤਾਂ 

ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਧਾਯਣ ਰੜਾਈ ਨਸੀ ਇ ਨਾਰ ਨਜ਼ਜਿੱਠਣ ਰਈ 
ਭਾਜ ਦ ਸਯਕ ਵਯਗ ਨੰੂ ਆਣਾ ਮਗਦਾਨ ਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਯਿੱਫ ਨਾ ਕਯ ਜਕਯ ਕਯਨਾ ਦ 

ਭਯੀਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਚ ਵਾਧਾ ਸੰੁਦਾ ਸ ਤਾਂ ਯਕਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਇਦ ਰਈ ੁਖਤਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤ ਗ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ 

ਜ਼ਕ ਇ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਦਾ ਇਿੱਕ ਇਿੱਕ ਤਯੀਕਾ ਸ਼ਸ਼ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਸ। ਾਨੰੂ ਭਾਕ , ਨੀਟਾਈਿਯ ਅਤ ਜ਼ਸਤ 
ਜ਼ਵਬਾਗ ਵਿੱਰੋਂ ਦਿੱ ੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਯਤਣੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਅਜੀਸੀ ਜੰਗ 

ਸ ਿ ਆਣ ਆਣ ਘਯਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਯਜ਼ਸ ਕ ਸੀ ਰੜੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ ਅਤ ਇ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਤ ਕਾਫੂ ਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭੂਸ ਜ਼ਨਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕਯਦ ਸ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਉਸ ਆਣ ਘਯਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸੀ ਯਜ਼ਸਣ ਅਤ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦ 
ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਕਯਨ। ਯਕਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਇਸ ਕਯਜ਼ਪਊ ਾਡੀ ਫਸਤਯੀ ਰਈ ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸ। ਇ ਭਕ ਤ 

ਸਯਨਾ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਚ ਨ ਸ਼ਯਭਾ , ਡੀ ਭ ਨੰਗਰ ਸਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਅਟਵਾਰ , ਡੀ ਪ  



ਯਭਜੀਤ ਕਯ , ਥਾਣਾ ਨੰਗਰ ਭੁਿੱ ਖੀ ਵਨ ਚਧਯੀ ਆਜ਼ਦ ਵੀ ਸਾਜਯ ਨ।  

ਤਵੀਯ: ੀਕਯ ਯਾਣਾ ਕ.ੀ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ਵਰ ਸਤਾਰ ਨੰਗਰ ਦ ਰਫੰਧਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰਦ ਸ   


