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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ,ਅੰਜ਼ਿ੍ਯਤਯ 

ਰੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਗਾਤਾਯ ਯਾਸ਼ਨ ੁਸੰਚਾ ਯਸੀ ਸ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ-ਨੀ 
ਭਾਜ ਵੀ ੰਥਾਵਾਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਜ਼ਨਿੱਜੀ ੰਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅੱਗ 
ਅੰਜ਼ਿ੍ਯਤਯ ਕੇਂਦਯੀ ਸਰਕ ਰਈ ਯਾਸ਼ਨ ਦ ਜ਼ਤੰਨ ਟਯੱਕ ਕੀਤ ਯਵਾਨਾ 

ਅੰਜ਼ਿ੍ਯਤਯ, 22 ਅਰਰ (                            )-ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਤੋਂ ੰਜਾਫ ਵਾੀਆਂ ਨ ੰ  ਫਚਾਈ ਯੱਖਣ ਰਈ 
ਰਗਾ ਗ ਕਯਫਪਊ ਦਯਾਨ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਰਗਾਤਾਯ ਰੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਯਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ ਡ ੈਕਟ ਬੇਜੇ ਜਾ ਯਸੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਖਾ ਤਯ ਉਤੇ ਉਨਾਂ ਫਤੀਆਂ ਦਾ ਫਖਆਰ ਯੱਫਖਆ ਜਾ ਫਯਸਾ ਸੈ ,  ਫਜੰਨਾ ਫਵਚ ਫਿਆਦਾਤਯ ਫਦਸਾੜੀਦਾਯ ਭਿਦ ਯ ਜਾਂ ਰਵਾੀ 
ਭਿਦ ਯ ਯਫਸੰਦੇ ਸਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਯਾਜ ੱਧਯ ਤੇ ਫਜਰਾ ੱਧਯ ਉਤੇ ਚੱਰਦੇ ਕੰਟਯਰ ਯ ਭ ਫਵਚ ਆਉਂਦੇ ਟੈਰੀਪਨ ਉਤੇ ਵੀ 
ਤਯ ੰ ਤ ੰਯਕ ਕਯਕੇ ਸਯ ੰਬਵ ਸਾਇਤਾ  ੱ ਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ। ਉਕਤ ਫਦਾਂ ਦਾ ਰਗਟਾਵਾ ਡਾਕਟਯੀ ਫੱਫਖਆ ਅਤੇ 
ਖਜ ਭੰਤਯੀ ਰੀ  ੀ ਨੀ ਨੇ ਆਣੀ ਫਯਸਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਫਿ੍ਯਤਯ ਕੇਂਦਯੀ ਸਰਕੇ ਦੀਆਂ ਫਾਸਯਰੀਆਂ ਵਾਯਡਾਂ ਰਈ 1000 
ਯਾਸ਼ਨ ਦੇ ੈਕ ਰੈ ਕੇ ਜਾ ਯਸੇ ਫਤੰਨ ਟਯੱਕਾਂ ਨ ੰ  ਯਵਾਨਾ ਕਯਨ ਭਕੇ ਕੀਤਾ।   
        ਉਨਾਂ ਦੱਫਆ ਫਕ  ਇ ਕੰਭ ਰਈ ਰੜਵੰਦ ਫਯਵਾਯਾਂ ਅਤੇ ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ  ਚੀ ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਰ ਫਸਰਾਂ ਫਤਆਯ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸੈ ਅਤੇ ਉ ਅਨ ਾਯ ਰੜਵੰਦਾ ਤੱਕ ਯਾਸ਼ਨ ਸ ੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਫਯਸਾ ਸੈ। ਰੀ ਨੀ ਨੇ ਦੱਫਆ ਫਕ ਰਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ 
ਧਾਯਫਭਕ, ਭਾਜ ੇਵੀ ੰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਨਜੀ ੰਥਾਵਾਂ ਵੀ ਰੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਰਈ ਅੱਗੇ ਆ ਯਸੀਆਂ ਸਨ , ਜ ਫਕ ਇਕ ਚੰਗਾ 
ਉਦਭ ਸੈ। ਰੀ ਨੀ ਨੇ ਾਯੀਆਂ ੰਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਅੀਰ ਕਯਦੇ ਫਕਸਾ ਫਕ ਯਾਸ਼ਨ ਵਯਤਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਆੀ ਦ ਯੀ ਦਾ ਾਵਧਾਨੀ 
ਨਾਰ ਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਫਕਸਾ ਫਕ ਇਸ ਫਨਿੱਕੀਆਂ  ਫਨਿੱਕੀਆਂ ਕਫਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਰ ਅੀਂ ਾਯੇ ਆਣੇ ਆ ਨ ੰ   ਯੱਫਖਅਤ ਯੱਖ 
ਕਦੇ ਸਾਂ। ਇ ਭਕੇ ਰੀ ਫਵਕਾ ਨੀ, ਰੀ ਯਾਘਵ ਨੀ ਅਤੇ ਸਯ ਤਵੰਤੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨਾਰ ਸਾਿਯ ਨ।  
ਕਸ਼ਨ:--ਅੰਫਿ੍ਯਤਯ ਕੇਂਦਯੀ ਸਰਕੇ ਰਈ ਯਾਸ਼ਨ ਦੇ ਫਤੰਨ ਟਯੱਕ ਯਵਾਨਾ ਕਯਦੇ ਡਾਕਟਯੀ ਫੱਫਖਆ ਤੇ ਖਜ 
ਭੰਤਯੀ ਰੀ  ੀ ਨੀ। 
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ਰੀ ਸਜੂਯ ਾਜ਼ਸਫ ਪ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਘਯ ਜ਼ਰਆਉਣ ਰਈ 

ਭੁੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਵੱਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਫੂਯ ਜ਼ਆ-ੱਚਯ 

ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਵੱਰੋਂ ਕੀਤ ਮਤਨਾਂ ਰਈ ਧੰਨਵਾਦ 

ਅੰਫਿ੍ਯਤਯ, 22 ਅਰੈਰ (         )-ਅੰਫਿ੍ਯਤਯ ਕਾਂਗਯ ਫਦਸਾਤੀ ਦੇ ਰਧਾਨ . ਬਗਵੰਤਾਰ ਫੰਘ ੱਚਯ ਨੇ ਭ ੱ ਖ ਭੰਤਯੀ 
ੰਜਾਫ ਕੈਟਨ ਅਭਫਯੰਦਯ ਫੰਘ ਵੱਰੋਂ ਰੀ ਸਜ ਯ ਾਫਸਫ ਪੇ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਯਾਂ ਫਵਚ ਫਰਆਉਣ ਰਈ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਫਸ਼ਸ਼ਾਂ ਯੰਗ ਫਰਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਸੀ ਾਯੇ ਸ਼ਯਧਾਰ  ਆਣੇ-ਆਣੇ ਘਯ ਯਤ ਆਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਭ ੱ ਖ 
ਭੰਤਯੀ ਵੱਰੋਂ ਇ ਭ ੱ ਦੇ ਉਤੇ ਰਗਾਤਾਯ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਫਸ਼ਸ਼ਾਂ ਰਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਯਦੇ ਫਕਸਾ ਫਕ ਉਥੇ ਦਯਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ  ਗਈ ੰਗਤ 
ੰਜਾਫ ਫਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ ਯ  ਸ ਜਾਣ ਕਾਯਨ ਫਸ ਤ ਯੇਸ਼ਾਨ ੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਕ ਆਣੇ ਘਯ ਵੀ  ੰ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗ ਨ। 
ਅਫਜਸੇ ਫਵਚ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਾ ਫਰਆਉਣ ਰਈ ਭ ੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਵੱਰੋਂ ਗਰਫਸ ਭੰਤਯੀ ਰੀ ਅਫਭਤ ਸ਼ਾਸ ਅਤੇ ਭਸਾਂਯਾਸ਼ਟਯ ਦੇ ਭ ੱ ਖ ਭੰਤਯੀ 
ਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਯੇ ਨਾਰ ਰਗਾਤਾਯ ਯਾਫਤਾ ਯੱਫਖਆ ਫਗਆ , ਫਜ ਦਕਾ ਗਰਫਸ ਭੰਤਯੀ ਵੱਰੋਂ ਇਸ ਆਫਗਆ ਦੇ ਫਦੱਤੀ ਗਈ ਸੈ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਫਆ ਫਕ ਅੱਜ ਭ ੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਕੈਟਨ ਅਭਫਯੰਦਯ ਫੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਯਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਫਦੱਤੀ ਸੈ ਫਕ ਭਸਾਯਾਸ਼ਟਯ ਦੇ 
ਭ ੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਊਧਵ ਠਾਕਯੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਨ ਕਯਕੇ ਦੱਫਆ ਫਕ ਕੇਂਦਯੀ ਗਰਫਸ ਭੰਤਯੀ ਅਫਭਤ ਸ਼ਾਸ ਨੇ ਰੀ ਸਿ ਯ ਾਫਸਫ ਫਵਖੇ 
ਪੇ ਸ ਫੱਖ ਸ਼ਯਧਾਰ ਆਂ ਨ ੰ  ਨਾਦੇੜ ਾਫਸਫ ਤੋਂ ੰਜਾਫ ਬੇਜਣ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਫਦੱਤੀ ਸੈ ਤੇ ਇ ਫੰਧ ‘ਚ ਭ ੱ ਖ ਕੱਤਯ ਨ ੰ  
ਰਫੰਧ ਕਯਨ ਰਈ ਫਕਸਾ ਫਗਆ ਸੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਫਆ ਫਕ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਵਾੀ ਫੰਧੀ ਟਯਾਂਯਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਯਚਾ ੰਜਾਫ 
ਯਕਾਯ ਦੇਵੇਗੀ।  
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-ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਜ਼ਸਤ ਸੂਰਤਾਂ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਵਯਦਾਨ ਫਣ-ਸਰਥ ਵਰਨ ਿੱ ੈਂਟਯ 

-ਜ਼ਿਰ ਦ 130  ਸਰਥ ਵਰਨ ਿੱ ੈਂਟਯਾਂ 23481 ਭਯੀਜਾਂ ਦਾ ਚਕਅੱ ਕੀਤਾ-ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ 

ਅੰਫਿ੍ਯਤਯ, 22 ਅੋੈਯਰ (                               ) : ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੀ ਫਬਆਨਕ ਫਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਨਜਾਤ ਾਉਣ ਰਈ 
ਫਸਤ ਫਵਬਾਗ ਆਣੀਆਂ ਫਨਯਫਵਘਨ ੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਫਯਸਾ ਸੈ। ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਫਦੰਫਦਆਂ ਫਵਰ ਯਜਨ ਭਾਨਾ ਡਾ. 
ਜ ਗਰ ਫਕਸ਼ਯ ਨੇ ਦੱਫਆ ਫਕ ਫਸਤ ਤੇ ਫਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਭੰਤਯੀ ਸ਼ਰੀ ਫਰਫੀਯ ਫੰਘ ਫੱਧ  ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਡਟੀ 
ਕਫਭਸ਼ਨਯ . ਫਸ਼ਵਦ ਰਾਯ ਫੰਘ ਫਢੱਰੋਂ ਦੇ ਫਦਸ਼ਾ ਫਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਾਯ ਫਿਰੇ ਫਵਚ ਕਯਫਪਊ ਅਤੇ ਰਾਕਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਆਭ ਵਯਗ 
ਦੇ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਫੰਡਾਂ ਫਵਖੇ ਵਧੀਆ ਫਸਤ ਸ ਰਤਾਂ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਫਸੱਤ ਫਿਰੇ ਫਵਚ ਕ ਰ 130 ਸੈਰਥ ਡਂ ਵੈਰਨ ਿੱ ੈਂਟਯ ਚਰਾ 
ਜਾ ਯਸੇ ਸਨ।  
 ਫਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਫਕਸ਼ਯ ਨੇ ਦੱਫਆ ਫਕ ਇਨਾਂ 130 ਸੈਰਥ ਵੈਰਨ ਿੱ ੈਂਟਯ ਫਵਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਫਭਊਫਨਟੀ ਸੈਰਥ 
ਅਪਯਾਂ ਵੱਰੋਂ ਫੰਡਾਂ ਫਵੱਚ ਭਯੀਜਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਤ ੇਵਾਵਾਂ ਫਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਫਆ ਫਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੀ ਫਿਕਯਮਗ ਸੈ 
ਫਕ ਆਭ ਕੰਭ-ਕਾਯ ਵਾਰੇ ਫਦਨਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਇਸਨਾਂ ੀ.ਚ.. ਵੱਰੋਂ ਰਾਕਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਯਕਾਯੀ ਛ ੱ ਟੀ ਵਾਰੇ (ਫਜੰਨਾਂ ਫਵੱਚ 
ਗਜਫਟਡ ਛ ੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਵਾਯ ਵਾਰੀਆਂ ਛ ੱ ਟੀਆਂ ਸ਼ਾਫਭਰ ਸਨ) ਫਦਨਾਂ ਫਵੱਚ ਵੀ ਾਯੇ ਦੇ ਾਯੇ ਸੈਰਥ ਵੈਰਨ ਿੱ ੈਂਟਯ ਖਰੇ ਜਾ 
ਯਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਤ ੇਵਾਵਾਂ ਭ ਸੱਈਆ ਕਯਵਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ।  
  ਉਨਾਂ ਦੱਫਆ ਫਕ ੀ.ਚ. ਵੱਰੋਂ ਆਭ ਫਫਭਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਭ ੱ ਖ ਤਯ ’ਤੇ ਗੰਬੀਯ ਫਫਭਾਯੀਆਂ (ਫਜਵੇਂ ਫੀ.ੀ., ਫਦਰ ਦੀਆਂ 
ਫਫਭਾਯੀਆ,ਂ ਸ਼ ਗਯ, ਕੈਂਯ) ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਭ ਸੱਈਆ ਕਯਵਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸੈਰਥ ਵੈਰਨ ਿੱ 
ੈਂਟਯਾਂ ਫਵੱਚ 23 ਭਾਯਚ 2020 ਤੋਂ 21 ਅਰੈਰ 2020 ਤੱਕ 23481 ਭਯੀਜਾਂ ਦਾ ਚੈਕਅੱ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਤੇ ਭ ਪਤ ਦਵਾਈਆਂ 
ਫਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਫਬਆਨਕ ਫਫਭਾਯੀ ਫਵੱਚ ਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਤ ੇਵਾਵਾਂ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਕਫਭਊਫਨਟੀ ਸੈਰਥ 
ਅਪਯਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਕਸਾ ਫਕ ਾਡੀ ਕਫਸ਼ਸ਼ ਸੈ ਫਕ ਫਜਰੇ ਨ ੰ  ਕਯਨਾ ਤੋਂ ਭ ਕਤੀ ਫਦਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸੀ ਆਭ ਦੀ ਤਯਾਂ 
ਫਜੰਦਗੀ ਸ਼ ਯ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
  



File No.DIPR/133/2020-DPRO Amritsar 

I/19705/2020 

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ,ਅੰਜ਼ਿ੍ਯਤਯ 

ਖਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਵਬਾਗ ਨੇ ਝਨੇ ਸਠੋਂ  ਯਕਫਾ ਘੱਟ ਕਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਉਰੀਕੀ 
ਭੱਕੀ ਤ ਫਾਭਤੀ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਸਤ-ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ 

ਅੰਫਿ੍ਯਤਯ, 22 ਅਰੈਰ (      )-ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਫਵਬਾਗ ਨੇ ਫਜਰੇ ਫਵਚ ਝਨੇ ਸੇਠੋਂ  ਯਕਫਾ ਘੱਟ ਕਯਕੇ ਭੱਕੀ ਅਤੇ ਫਾਭਤੀ ਸੇਠ 
ਯਕਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਉਰੀਕੀ ਸੈ , ਤਾਂ ਫਕ ਧਯਤੀ ਸੇਠਰੇ ਾਣੀ ਦੇ ੱਧਯ ਨ ੰ   ਧਾਫਯਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਕਤ ਫਦਾਂ ਦਾ 
ਰਗਟਾਵਾ ਫਜਰਾ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਅਫਧਕਾਯੀ . ਸਫਯੰਦਯਜੀਤ ਫੰਘ ਨੇ ਕਯਫਦਆਂ ਫਕਸਾ ਫਕ ਾਡੀ ਕਫਸ਼ਸ਼ ਸੈ ਫਕ ਸਾਈਫਿ੍ਯਡ ਭੱਕੀ , 

ਇਆਫੀਨ, ਫਜੀਆ,ਂ ਤੇਰ ਫੀਜ ਅਤੇ ਫਾਭਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਫਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਫਕਸਾ ਫਕ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 
ਇ ਵਾਯ ਰੇਫਯ ਦਾ ੰਕਟ ਯਫਸਣ ਕਾਯਨ ਝਨੇ ਦੀ ਫੱਧੀ ਫਫਜਾਈ ਰਈ ਵੀ ਫਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਰੇਫਯਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਫਜ ਨਾਰ ਾਣੀ ਤੇ 
ਰਾਗਤ ਦਵੇਂ ਫਚਦੇ ਸਨ। ਇੇ ਤਯਾਂ ਫਾਭਤੀ 1121 ਅਤੇ 1501 ਦੀ ਫੱਧੀ ਫਫਜਾਈ ਰਈ ਫਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
    ਉਨਾਂ ਫਕਸਾ ਫਕ ਾਡੀ ਕਫਸ਼ਸ਼ ਸੈ ਫਕ ਫਜਰੇ ਦੇ 2.16 ਰੱਖ ਸੈਕਟੇਅਯ ਵਾਸੀਮਗ ਯਕਫੇ ਫਵਚੋਂ 1,44000 ਸੈਕਟੇਅਯ ਯਕਫਾ 
ਫਾਭਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੇਠ ਸਵੇ। ਇੇ ਤਯਾਂ ਝਨੇ ਸੇਠੋਂ  ਯਕਫਾ ਘੱਟ ਕਯਕੇ ਸਾਈਫਿ੍ਯਡ ਭੱਕੀ ਅਤੇ ਾਈਰਜ ਭੱਕੀ ਸੇਠ 6000 
ਸੈਕਟੇਅਯ ਯਕਫਾ ਫਰਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਸੈ।  
    ਉਨਾਂ ਫਕਸਾ ਫਕ ਾਡੇ ਅਫਧਕਾਯੀ ਫਕਾਨਾਂ ਨਾਰ ਸ ਣ ਤੋਂ ਸੀ ਯਾਫਤਾ ਯੱਖ ਯਸੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਕ ਰੜੀਂਦਾ ਫੀਜ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਭਕੇ ਉਤੇ ਦੇ ਕੇ ਫਕਾਨ ਦੀ ਰਾਗਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਨਾਂ ਫਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਫਕ ਕਣਕ ਕੋਂ ਫਾਅਦ ਸਯੀ 
ਖਾਦ ਰਈ ਖੇਤਾਂ ਫਵਚ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਭ ੰ ਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉ ਤਾਂ ਫਕ ਖੇਤ ਫਵਚ ਨਾਈਟਯਿਨ ਦਾ ਕ ਦਯਤੀ ਤਯ ਉਤੇ ੱਧਯ 
ਵੱਧ ਕ,ੇ ਫਜ ਨਾਰ ਯਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਰੜ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। 
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ,ਅੰਜ਼ਿ੍ਯਤਯ 

ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਭਨੂਈ ਗਯਬਦਾਨ ਜ਼ਵਚ ਅੰਜ਼ਿ੍ਯਤਯ ਜ਼ਜਰਾ ਯਾਜ ਬਯ ਜ਼ਵਚੋਂ ਭਸਯੀ 
ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੱਧਯ ਉਤ ਜ਼ਭਜ਼ਰਆ 30ਵਾਂ ਥਾਨ 

ਅੰਫਿ੍ਯਤਯ, 22 ਅਰੈਰ (          )-ਯਾਸ਼ਟਯ ੱਧਯ ਤੇ ਗਕਰ ਫਭਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਚੱਰ ਯਸੇ ਸ਼ ਆਂ ਦੇ ਭਨ ਈ ਗਯਬਦਾਨ 
ਰਗਯਾਭ ਫਵਚ ਅੰਫਿ੍ਯਤਯ ਫਜਰੇ ਨੇ ਯਾਜ ਦੇ ਫਾਕੀ 21 ਫਜਫਰਆਂ ਨ ੰ  ਛਾੜ ਕੇ ਫਸਰਾ ਥਾਨ ਭੱਫਰਆ ਸੈ , ਜਦਫਕ ਦੇਸ਼ ਬਯ 
ਦੇ 600 ਫਜਫਰਆਂ ਫਵਚ ਇਸ 30ਵੇਂ ਥਾਨ ਉਤੇ ਫਯਸਾ ਸੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਫਦੰਦੇ ਫਡਟੀ ਡਾਇਯੈਕਟਯ ਸ਼  ਾਰਣ ਡਾ. ਵਨ 
ਭਰਸਤਯਾ ਨੇ ਦੱਫਆ ਫਕ ਸ਼  ਤੇ ਭੱਛੀ ਾਰਣ ਭੰਤਯੀ . ਫਿ੍ਯਤ ਯਫਜੰਦਯ ਫੰਘ ਫਾਜਵਾ ਵੱਰੋਂ ਫਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਚਾ ਚ ੱ ਕਣ ਰਈ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਕਫਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਾਨ ੰ  ਇਸ ਰਗਯਾਭ ੌਂਫਆ ਫਗਆ ੀ ਅਤੇ ਫਵਬਾਗ ਦੇ ੈਕਟਯੀ . ਜਾਰ ਫੰਘ ਅਤੇ 
ਫਡਟੀ ਕਫਭਸ਼ਨਯ . ਫਸ਼ਵਦ ਰਾਯ ਫੰਘ ਫਢਰੋਂ ਵੱਰੋਂ ਫਦੱਤੀ ਮਗ ਅਗਵਾਈ ਦਕਾ ਅੀਂ ੰਜਾਫ ਫਵਚ ਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯਸੇ ਸਾਂ।  
     ਉਨਾਂ ਦੱਫਆ ਫਕ ਸ਼ ਆਂ ਦੇ ਨਰ  ਧਾਯ ਤੇ ਫਕਾਨਾਂ ਦੀ ਆਭਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਯਾਦੇ ਨਾਰ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਨੇ 
ਇਸ ਰਗਯਾਭ 11 ਤੰਫਯ 2019 ਨ ੰ  ਸ਼ ਯ  ਕੀਤਾ ੀ , ਫਜ ਨ ੰ  6 ਨਵੰਫਯ 2019 ਨ ੰ  ੰਜਾਫ ਫਵਚ ਰਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਫਕਆ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਫਆ ਫਕ ਫਜਰੇ ਦੇ ਨੋਡਰ ਅਫਧਕਾਯੀ ਡਾ. ਸਯਭਨਰੀਤ ਫੰਘ ਵੱਰੋਂ ਾਯੇ ਫਜਰੇ ਦੀ ਭੈਫੰਗ ਅਤੇ ਟਾਪ ਨ ੰ  ਇ ਫੰਧੀ 
ਫਖਰਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅੀਂ ਅੰਫਿ੍ਯਤਯ ਫਵਚ ਦੰਫਯ ਭਸੀਨੇ ਕੰਭ ਸ਼ ਯ  ਕੀਤਾ ੀ।  
  ਉਨਾਂ ਦੱਫਆ ਫਕ ਇ ਕੀਭ ਅਧੀਨ ਭੱਝਾਂ ਫਵਚ ਭ ਯੱਸਾ , ਨੀਰੀ ਯਾਵੀ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਫਵਚ ਜਯੀ , ਚ. ਪ. 
ਾਸੀਵਾਰ ਦਾ ੀਭਨ ਵਯਫਤਆ ਫਗਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਫਆ ਫਕ ਫਸਰਾਂ ਇ ਕੀਭ ਅਧੀਨ ਫਜਰੇ ਦਾ 100 ਫੰਡ ਫਰਆ ਫਗਆ ੀ , 
ਯ ਫਪਯ ਕੀਭ ਦਾ ਘੇਯਾ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗ , ਫਜੰਨਾ ਫਵਚ ਅੀਂ 20823 ਜਨਵਯਾਂ ਨ ੰ  ਭ ਪਤ ਭਨ ਈ ਗਯਬਦਾਨ 
ਫਦੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਫਆ ਫਕ ਸਯੇਕ ਸ਼  ਦੇ ਕੰਨ ਉਤੇ ਇ ਦਯਾਨ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫਵਰੱਖਣ ਛਾਣ ਫਚੰਨ ਵੀ ਫਦੱਤਾ ਫਗਆ, ਫਜ ਨਾਰ 
ਸ਼  ਦਾ ਾਯਾ ਫਯਕਾਯਡ ਯਾਸ਼ਟਯ ੱਧਯ ਉਤੇ ਨ ਸ਼ਨਰ ਡੇਅਯੀ ਫਵਕਾ ਫਯਡ ਕਰ ਜਾ ਚ ੱ ਕਾ ਸੈ।  
       ਡਾ. ਭਰਸਤਯਾ ਨੇ ਇ ਕਾਭਮਾਫੀ ਰਈ ਇ ਕਾਭਮਾਫੀ ਰਈ ਡਾ. ਰਬਦੀ ਫੰਘ, ਡਾ. ਅਭਯਰੀਤ ੰਨ ੰ , ਡਾ. ਫਵਸ਼ਾਰ 
ਭੜੀਆ, . ਆਈ. ਰਵਰੀਤ ਫੰਘ ਅਤੇ ਗ ਯਰਾਰ ਫੰਘ ਦੀ ਟੀਭ ਨ ੰ  ਫਦੰਦੇ ਫਕਸਾ ਫਕ ਇਸ ਾਯਾ ਕੰਭ ਫਭਰ ਵਯਤ ਕੇ ਸੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਫਕਆ। ਉਨਾਂ ਫਕਸਾ ਫਕ ਇ ਨਾਰ ਸ਼ ਆਂ ਦੀ ਨਰ ਫਵਚ ਵੱਡਾ  ਧਾਯ ਆਉਣ ਵਾਰੇ ਭੇਂ ਫਵਚ ਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਫਭਰੇਗਾ , ਫਜ 
ਨਾਰ ਫਕਾਨ ਨ ੰ  ਫਵੱਤੀ ਤਯ ਉਤੇ ਰਾਬ ਸਵੇਗਾ।  
ਕੈਸ਼ਨ:-- ਡਾ. ਵਨ ਭਰਸਤਯਾ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


