
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

       ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਲਸਲਸ ਦਦ ਜ਼ਗਣਤਦ 52  ਹਲਈ -  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

  ਕਕ ਵਲ ਕਲਸ 55        ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜ਼ਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ 52,  ਜ਼ਰਕਵਰ 02  ਅਤਲ 01  ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ
ਮਮਤ

 ਰਰਪਨਗਰ 11   ਮਈ  -            ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਰਦ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਐਕਜ਼ਟਵ
      ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਦਜਲਸ ਦਦ ਸਸਜ਼ਖਆ ਘਵਟ ਕਲ 52   ਰਜ਼ਹ ਗਈ ਹਹ    ।ਉਨਲਲਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 12    ਕਲਸ ਦਰਜਲ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਸ ਦਲ

          ਜ਼ਨਵਲਸਦਆਸ ਦਲ ਹਨ ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਦਲ ਟਹਸਟ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਖਲ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਦ     ।ਪਰ ਇਨਲਲਸ ਦਦ ਜ਼ਗਣਤਦ ਸਬਸਧਤ
            ਜ਼ਜਜ਼ਲਲਆਸ ਜ਼ਵਵਚ ਹਦ ਹਲਵਲਗਦ। ਉਨਲਲਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਕਣ ਤਵਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕ ਵਲ 850    ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਸ ਦਲ ਸਸਪਲ ਲਏ

 ਗਏ ਸਨ    । ਇਨਲਲਸ ਜ਼ਵਚਚ 671   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਹਗਜ਼ਟਵ, 116   ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ, 52   ਕਲਸ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ
 ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ   ਅਤਲ 02             ਜ਼ਰਕਵਰ ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ ਅਤਲ ਜ਼ਪਸਡ ਚਤਲਮਲਦ ਜ਼ਨਵਲਸਦ ਇਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ ਪਜ਼ਹਲਲਸ

   ਹਦ ਹਲ ਚਕਵਕਦ ਹਹ  ।          

             ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਕਣ ਕਕ ਵਲ 55    ਕਲਸ ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ,   ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਸ ਜ਼ਵਵਚਚ 52 ਕਲਸ
  ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ, 02  ਜ਼ਰਕਵਰ     ਅਤਲ ਚਤਲਮਲਦ ਜ਼ਨਵਲਸਦ 01      ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਮਮਤ ਪਜ਼ਹਲਲਸ ਹਲ ਚਕਵਕਦ

ਹਹ               । ਉਨਲਲਸ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਦਤਲ ਜ਼ਦਨਦ ਆਏ ਕਰਲਨਲ ਪਮਜ਼ਜ਼ਟਵ ਕਲਸਲਸ ਵਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲਤਰ ਆਈਸਲਲਲਸ਼ਨ ਅਤਲ
               ਕਕਆਨਟਲਇਨ ਸਸਟਰਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਹਦ ਸਨ ਅਤਲ ਜ਼ਕਸਲ ਤਰਲਲਸ ਦਲ ਘਬਰਲਉਣ ਦਦ ਜ਼ਬਲਕਕਲ ਵਦ ਜ਼ਰਰਰਤ ਨਹਹ ਹਹ।

              ਉਨਲਲਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਦਤਲ ਜ਼ਦਨਦ ਕਰਲਨਲ ਪਮਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਏ ਕਲਸਲਸ ਜ਼ਵਵਚ 06  ਹਹਲਥ ਵਰਕਰ, 01  ਡਰਲਇਵਰ ਜ਼ਲ
     ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਹਹ, 17     ਸ਼ਸ਼ਦ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ,     ਨਲਦਲੜ ਤਚ ਆਏ ਸ਼ਰਧਲਲਰ ,05  ਕਲਨਟਹਕ

   ਟਰਲਜ਼ਸਸਗ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ , 04       ਆਈਸਲਲਲਸ਼ਨ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਖਲ ਗਏ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਅਤਲ 01    ਮਵਧ ਪਸ਼ਦਲਸ਼ ਪਰਜ਼ਤਆ ,
    ਇਨਲਲਸ ਦਦ ਕਕ ਵਲ ਸਸਜ਼ਖਆ 34    ਬਣਦਦ ਹਹ ਅਤਲ 18         ਕਲਸ ਪਜ਼ਹਲਲਸ ਪਮਜਜ਼ਟਵ ਸਨ ਹਕਣ ਕਕਲ ਜ਼ਮਲਲ ਕਲ (18 + 34

) 52      ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਲਨਲ ਪਮਜਜ਼ਟਵ ਹਲ ਚਕਵਕਲ ਹਨ।         ਉਨਲਲਸ ਸਮਰਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਨਵਲਸਦਆਸ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਲਲਸ
                 ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਰਰਰਦ ਕਸਮ ਤਚ ਘਰ ਤਚ ਬਲਹਰ ਨਲ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਲਵਲ ਅਤਲ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਸਸ ਨਰ ਸ ਹਰ ਪਵਧਰ ਤਲ ਮਲਨਟਹਨ
          ਕਦਤਲ ਜਲਵਲ ਅਤਲ ਮਲਸਕ ਦਦ ਵਰਤਚ ਵਦ ਲਲਜ਼ਮਦ ਕਦਤਦ ਜਲਵਲ।    
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ
               ਮਮਧ ਪਪਦਦਸ਼ ਅਤਦ ਗਲਨਡਲ ਜਲਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਘਰ ਵਲਪਸਤ ਲਈ ਜਲਸਧਰ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ ਤਤ ਰਦਲ

      ਗਮਡਤ ਰਲਹਤ ਭਦਜਣ ਸਬਸਧਤ ਕਤਤਦ ਪਪਬਸਧ -   ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
137               ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਜਲਸਧਰ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ ਤਤ ਰਦਲ ਗਮਡਤ ਰਲਹਤ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਘਰ

        ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਦ ਕਤਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਰਰਪਨਗਰ 11 ਮਈ-           ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਮਲਤ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਤ ਪਸਜਲਬ ਕਹਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ
                ਦਤਆਆ ਦਰਸਰਦ ਰਲਜਲਆ ਦਦ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਗਪਜ਼ਹ ਰਲਜਲਆ ਤਮਕ ਪਮਮਜਦਲ ਕਰਨ ਦਤਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਦ ਮਮਦਦਨਜ਼ਰ

   ’      ਅਮਜ ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਵਮਚ ਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਰਜ਼ਹ ਗਏ 76      ਮਮਧ ਪਪਦਦਸ਼ ਅਤਦ ਗਲਨਡਲ ਜ਼ਨਵਲਸਤ 61
              ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਨਰ ਸ ਜਲਸਧਰ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ ਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਰਦਲ ਗਮਡਤ ਜ਼ਵਮਚ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ  ।

            ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਤਮਤਤ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਰਤ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਵਤ 165   ਦਦ ਕਰਤਬ
    ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਜਸਮਰ ਕਸ਼ਮਤਰ ,          ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਅਤਦ ਹਲਰ ਰਲਜ਼ਲਆ ਜ਼ਵਮਚ ਬਮਸਲਆ ਰਲਹਤ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਸਤ  । ਉਨਲਲਆ

               ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਮਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਫਸਦ ਹਲਏ ਦਰਜਦ ਰਲਜ਼ਲ ਦਦ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਤ ਸ਼ਨਲਖਤ ਕਰ ,
               ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਜ਼ਜਮਦਤ ਰਲਜ਼ਲਆ ਤਤ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਸਸਬਧਤ ਪਪਵਲਨਗਤ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਪਰਰਤ

              ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਰਤ ਤਦ ਜ਼ਨਗਰਲਨਤ ਹਦਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਮਲਤ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਰਲਜ਼ਲ ਜ਼ਵਮਚ ਪਹਮਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।
             ਉਨਲਲਆ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਮਲਤ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਲਲੜੜਦਲਆ ਰਲਸ਼ਨ ਅਤਦ ਖਲਣਲ ਮਮਹਮਈਆ

               ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਪਪਬਸਧ ਕਤਤਦ ਗਏ ਸਨ ਤਲਆ ਜਲ ਇਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਕਲਈ ਮਮਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਲ
ਆਵਦ।

             ਮਮਧ ਪਪਦਦਸ਼ ਅਤਦ ਗਲਨਡਲ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਦ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਆ
         ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਦਕਰ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਸਲਆਭ-       ਸਸਭਲਲ ਨਲ ਕਰਦਲ ਅਤਦ ਅਮਜ ਉਨਲਲਆ ਦਤ
                ਵਲਪਸਤ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਨਲ ਕਰਦਲ ਤਲਆ ਪਤਲ ਨਹੜ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਨਲ ਸਮਲਆ ਆਪਣਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਤਤ ਦਰਰ ਰਜ਼ਹਣਲ ਪਹਣਲ

ਸਤ  ।
               ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਲਦ ਹਤ ਜ਼ਬਹਲਰ ਦਦ ਲਈ ਵਤ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਟਪ ਦਨ ਰਲਹਤ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ

       ਭਦਜਣ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਤਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ           । ਉਨਲਲਆ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਦਕਰ ਕਲਈ ਆਪਣਦ ਜ਼ਨਮਜਤ ਵਲਹਨ ਤਦ ਆਪਣਦ
               ਰਲਜਲ ਜ਼ਵਮਚ ਜਲਣਲ ਚਲਹਮਸਦਲ ਹਹ ਤਲਆ ਇਸ ਦਦ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਆਨਲਲਇਨ ਬਦਨਤਤ ਕਰ
                ਸਕਦਦ ਹਨ। ਉਨਲਲਆ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਬਲਅਦ ਬਦਨਤਤ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਰਲਜਲਆ
              ਜ਼ਵਮਚ ਭਦਜਣ ਦਦ ਲਈ ਉਸ ਰਲਜ ਵਮਲਤ ਪਪਵਲਨਗਤ ਜ਼ਮਲਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਅਤਦ ਮਹਡਤਕਲ ਜ਼ਸਕਰਤਜ਼ਨਸਗ ਹਲਣ

       ਉਪਰਸਤ ਭਦਜਣ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਤਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ।
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ਦਫ਼ਤਯ ਲਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ 

 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਜ਼ਲਿੱ ਚ 32920 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਵਈ 

ਅਨਾਜ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਜ਼ਕਾਨਾ ਨੰੂ ਕਈ ਭੁਲ਼ਜ਼ਕਰ ਨਵੀ ਆ ਯਵੀ-ੁਜ਼ਯੰਦਯਾਰ 

 

ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ 11 ਭਈ, ( ) 

 ਰਲ਼ਾਨ ਲਰੌਂ  ਕੀਤ ਮਗ ਰਫੰਧਾਂ ਦਕਾ ਲਿੱਖ-ਲਿੱਖ ਖਯੀਦ ਏਜੰੀਆਂ ਲਰੌਂ  ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਚ 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦਾ ਕੰਭ ਲੀ ਫਵੁਤ ੁਚਿੱ ਜ ਢੰਗ ਨਾਰ ਚਿੱਰ ਜ਼ਯਵਾ ਵ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਲੀ ਜ਼ਕਭ ਦੀ ਜ਼ਦਕਿੱਤ 

ਨਵੀਂ ਆਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਯਵੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਅਤ ਬਯਾਈ ਦਾ ਕੰਭ ਲੀ ੁਚਿੱ ਜ ਢੰਗ ਨਾਰ ਚਿੱਰ ਜ਼ਯਵਾ ਵ। 
ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਂਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦਂਜ਼ਦਆਂ ਕਿੱਤਯ ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ੁਜ਼ਯੰਦਯਾਰ ਨੇ ਦਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ 

ਾਜ਼ਵਫ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਚ 32920 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਜ਼ਲਚੌਂ ਲਿੱਖ-ਲਿੱਖ ਖਯੀਦ ਏਜੰੀਆਂ ਲਰੌਂ  32920 

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 ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 3097 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਤ ਐਪ.ੀ.ਆਈ ਨੇ 

2309 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਅਗੰਭੁਯ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਨਗਰਨ ਨੇ 3235 ਤ ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 1640 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਤਖਤਗੜ੍ਹ 

ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 6930 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਨੂਯੁਯ ਫਦੀ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਐਪ.ੀ.ਆਈ. ਨੇ 2584 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, 

ਅਜ਼ਫਆਣਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਨਗਯਨ ਨੇ 3936 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ੁਿੱ ਖਭਾਜਯਾ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਨਗਯਨ ਨੇ 2249 ਭੀਟਯਕ ਟਨ 

ਤ ਐਪ.ੀ.ਆਈ 2062 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ਡੰੂਭਲਾਰ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਐਪ.ੀ.ਆਈ 2242 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਤ ਭਾਯਕਪਡ ਨੇ 

2636 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਯੀਦੀ ਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਰਗਬਗ 80 ਫ਼ੀਦ ਖਯੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਵ 

ਚੁਿੱ ਕੀ ਵ। 

 ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੀਆ ਵਦਾਇਤਾ ਅਨੁਾਯ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਦਾ ਲੀ ੂਯਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ 

ਜ਼ਯਵਾ ਵ।ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਲਿੱਰੋਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫਰੜ੍ੀ ਖਜਰ-ਖੁਆਯੀ ਯਕਣ ਰਈ 

ਰਗਾਤਾਯ ਖਯੀਦ ਰਫੰਧਾਂ ਤ ਨਜਯ ਯਿੱਖੀ ਜਾ ਯਵੀ ਵ। 

 



ਦਫ਼ਤਯ ਲਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ 
 

ਨੰਗਰ ਜ਼ਲਿੱ ਚ 8201 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਵਈ- ੁਜ਼ਯੰਦਯ ਾਰ 

ਅਨਾਜ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਜ਼ਕਾਨਾ ਨੰੂ ਕਈ ਭੁਲ਼ਜ਼ਕਰ ਨਵੀ ਆ ਯਵੀ 
 

ਨੰਗਰ, 11 ਭਈ ( ) 

 

 ਕਿੱਤਯ ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕਭਟੀ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਲ਼ਰੀ ੁਜ਼ਯੰਦਯਾਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਰਲ਼ਾਨ ਲਰੌਂ  ਕੀਤ ਮਗ ਰਫੰਧਾਂ 
ਦਕਾ ਲਿੱਖ-ਲਿੱਖ ਖਯੀਦ ਏਜੰੀਆਂ ਲਰੌਂ  ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਦਾ ਕੰਭ ਲੀ 
ਫਵੁਤ ੁਚਿੱ ਜ ਢੰਗ ਨਾਰ ਚਿੱਰ ਜ਼ਯਵਾ ਵ ਅਤ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਲੀ ਜ਼ਕਭ ਦੀ ਜ਼ਦਕਿੱਤ ਨਵੀਂ ਆਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਯਵੀ। ਕਣਕ 

ਦੀ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਅਤ ਬਯਾਈ ਦਾ ਕੰਭ ਲੀ ੁਚਿੱ ਜ ਢੰਗ ਨਾਰ ਚਿੱਰ ਜ਼ਯਵਾ ਵ। 
 

       ਲ਼ਰੀ ੁਜ਼ਯੰਦਯਾਰઠ ਨੇ ਦਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਨੰਗਰ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਚ 8201 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ 

ਜ਼ਲਚੌਂ ਲਿੱਖ-ਲਿੱਖ ਖਯੀਦ ਏਜੰੀਆਂ ਲਰੌਂ  8201 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ 

ਨੰਗਰ ਦ ਾਯ ਖਯੀਦ ਕੇਂਦਯਾਂ 'ਤ ਵੀ ਕਣਕઠ ਦੀ ਖਯੀਦ ਚਿੱਰ ਯਵੀ ਵ। ਉਨਾਂ ਇਵ ਲੀ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਵੁਣ ਨੰਗਰ ਭੰਡੀ 
ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਐਪ.ੀ.ਆਈ. ਨੇ 4244 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, ੂਯਲਾਰ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਨਗਯਨ ਨੇ 2516 ਭੀਟਯਕ ਟਨ, 

ਐਪ.ੀ.ਆਈ. ਨੇ 682 ਭੀਟਯਕ ਟਨ , ਅਜਰੀ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਚ ਨਗਯਨ ਨੇ 759 ਭੀਟਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਯੀਦੀ ਵ 
 

  ਕਿੱਤਯ ਭਾਯਜ਼ਕਟ ਕਭਟੀ ਨੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਵ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਕਲਰ ੁਿੱ ਕੀ ਜ਼ਜਣ ਵੀ ਰ ਕ 
ਆਉਣ ਤਾਂ ਜ ਨਭੀ ਦੀਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਭੁਤਾਫਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਲੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਭੁਲ਼ਜ਼ਕਰ ਨਾ ਆਲ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਾਨਾ ਨੰੂ ਅੀਰ 

ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਆਭ ਤਯ ਤ ਕਣਕ ਦੀ ਲਾਢੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਕਾਨ ਲੀਯ ਫਚ ਵਏ ਨਾੜ੍ 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 ਨਾੜ੍ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਰਗਾਉਣ ਨਾਰ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਂ ਜਵਯੀਰੀਆਂ ਗਾਂ ਕਾਯਫਨ 

ਡਾਇਆਕਾਈਡ, ਕਾਯਫਨ ਭਨੋਅਕਾਈਡ, ਭੀਥਨ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਵੰੁਦੀਆਂ ਵਨ, ਜ਼ਜ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਭਨੁਖਾਂ ਜ਼ਲਚ 

ਾਂਵ ਰਣ ਦੀ ਤਕਰੀਪ, ਐਰਯਜੀ, ਗਰ ਦੀ ਖਯਾਫੀ, ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਰਣ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਫਭਾਯੀਆਂ ਰਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ । ਖਤਾਂ 
ਜ਼ਲਚ ਕਣਕ ਦ ਨਾੜ੍ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਰਾਉਣ ਨਾਰ 80% ਨਾਇਟਯਜਨ ਅਤ ਪਯ ਤਿੱਤ, 40% ਪਾਪਯ ਅਤ ਟਾਲ਼ ਤਿੱਤ 

ਲੀ ਿੱੜ੍ ਕ ਖਤਭ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੀਆ ਵਦਾਇਤਾ ਅਨੁਾਯ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਦਾ ਲੀ 
ੂਯਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਯਵਾ ਵ। 
 


