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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਪਮਵਾਸੀ  ਕਾਜਮਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਤੋ ਚੌਥੀ  ਰੇ ਲ ਥੱ ਡੀ  ਥੌਂਡਾ ਲਈ  ਰਵਾਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ 1200 ਯਾਤਰੀ  ਆਪਣੇ  ਘਰਾ ਦੇ  ਰਾਹ ਪਏ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, 11 ਮਈ  (

)-ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋ ਪਮਵਾਸੀ  ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ 

ਸੂਜਬਆਂ 'ਚ ਭੇ ਜਣ ਦੀ  ਕੀ ਤੀ  ਪਜਹਲ ਤਜਹਤ ਅੱ ਜ ਦੁਜਪਹਰ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਤੋ ਚੌਥੀ  ਰੇ ਲ ਥੱ ਡੀ  ਥੌਂਡਾ ਲਈ  ਰਾਵਾਨਾ ਹੋ
ਥਈ । ਇਸ ਰੇ ਲ ਥੱ ਡੀ  ਜਵਚ ਥਏ 1200 ਮੁਸਾਜਫਰਾ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ  ਘਰਾ ਤੋ ਲੈ ਕੇ  ਰੇ ਲ ਥੱ ਡੀ  ਜਵਚ ਚਚੜਾਉਣ ਤੱ ਕ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਪਮਬੰਧ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕੀ ਤਾ ਜਥਆ। ਡਾਕਟਰੀ  ਜਨਰੀ ਖਣ, ਜਟਕਟਾ ਦੀ  ਵੰ ਡ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ  ਰੇ ਲ ਥੱ ਡੀ 
ਜਵਚ ਚਚੜਾਉਣ ਤੱ ਕ ਹਰੇ ਕ ਥਾ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਥ ਦੀ ਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਰੱ ਖਦੇ  ਹੋਏ ਆਪਸੀ  ਦੂਰੀ  ਨੂੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਜਖਆ ਜਥਆ, ਜਜਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬਚੜੀ  ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ । ਸਟੇ ਸ਼ਨ ਉਤੇ  ਤਜਹਸੀ ਲਦਾਰ
ਸਮੀ  ਜੇ  ਪੀ  ਸਲਵਾਨ, ਤਜਹਸੀ ਲਦਾਰ ਸਮੀ  ਵੀ ਰ ਕਰਨ ਜਸੰ ਘ, ਨਾਇਬ ਤਜਹਸੀ ਲਦਾਰ ਸਮੀ ਮਤੀ  ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ,
ਕਾਨੂੰਨੋ ਸਮੀ  ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ  ਹੋਰ ਅਜਧਕਾਰੀ  ਵੀ  ਮੁਸਾਜਫਰਾ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਅਤੇ  ਪਮਬੰਧਾ ਲਈ  ਸਟੇ ਸ਼ਨ ਉਤੇ  ਹਾਜ਼ਰ
ਰਹੇ ।
ਜਡਪਟੀ  ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜਸੰ ਘ ਜਢੱ ਲੋ ਵੱ ਲੋ ਇਸ ਕੰ ਮ ਲਈ  ਕੀ ਤੀ  ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ  ਸਦਕਾ ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ
ਦੀ ਆਂ ਸੂਚੀ ਆਂ ਬਣਾ ਕੇ  ਉਨਾ ਨੂੰ ਘਰਾ ਤੋ ਜਲਆ ਕੇ  ਡਾਕਟਰੀ  ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ  ਰੇ ਲ ਥੱ ਡੀ  ਜਵਚ ਚਚੜਾਉਣ ਲਈ 
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਜਧਕਾਰੀ ਆਂ ਦੀ  ਜਡਿਟੀ  ਲਥਾਈ  ਥਈ  ਸੀ , ਜਜਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਮੋਥਰਾਮ ਬਚੜੇ  ਵਧੀ ਆ ਢੰ ਥ ਨਾਲ
ਨੇਪਰੇ  ਚਜਚੜਆ। ਤਜਹਸੀ ਲਦਾਰ ਸਮੀ  ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਸਾਜਰਆਂ ਦੀ  ਵਾਪਸੀ  ਦਾ ਪਮਬੰਧ
ਕੀ ਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਹਰੇ ਕ ਜਵਅਕਤੀ  ਦੇ  ਫੋਨ ਉਤੇ  ਸੰ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ  ਕੇ  ਉਸ ਨੂੰ ਘਰਾ ਤੋ ਉਸਦੀ  ਵਾਰੀ  ਨਾਲ
ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਘਰਾ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ  ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਦੇ  ਜਚਹਜਰਆਂ ਉਤੇ  ਵੀ  ਖੁਸ਼ੀ  ਸਾਫ ਜਵਖਾਈ  ਦੇ  ਰਹੀ  ਸੀ ।

ਕੈਪਸ਼ਨ
ਤਜਹਸੀ ਲਦਾਰ ਸਮੀ  ਜੇ  ਪੀ  ਸਲਵਾਨ ਪਮਵਾਸੀ  ਮਜਦੂਰਾ ਨੂੰ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਰੇ ਲਵੇ  ਸਟੇ ਸ਼ਨ ਤੋ ਥੌਂਡਾ ਲਈ  ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ 
ਸਮੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱ ਥਰੀ  ਜਦੰ ਦੇ  ਹੋਏ।
ਤਜਹਸੀ ਲਦਾਰ ਸਮੀ  ਜੇ  ਪੀ  ਸਲਵਾਨ, ਤਜਹਸੀ ਲਦਾਰ ਸਮੀ  ਵੀ ਰ ਕਰਨ ਜਸੰ ਘ, ਨਾਇਬ ਤਜਹਸੀ ਲਦਾਰ ਸਮੀ ਮਤੀ 
ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਰੇ ਲਵੇ  ਸਟੇ ਸ਼ਨ ਤੋ ਥੌਂਡਾ ਲਈ  ਟਰੇ ਨ ਤੋਰਨ ਸਮੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜਦਮਸ਼ ।
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ਪੀ ਏ ਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਸਲਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਅੰੰ ਮਮਮਤਸਰ, 11 ਮਈ (

)-ਪੰ ਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਮਸਿੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ ਬਲਦੇਵ ਮਸੰ ਘ ਮਢੱ ਲੋ ,

ਪਦਮਸ਼ਮੀ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ  । ਉਨਾ
ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਮਵਚ ਮਕਹਾ ਮਕ 'ਰੀਮੋਿ ਸੈਮਸੰ ਗ' ਮਵਭਾਗ ਵਲੋ ਮਪਛਲੇ ਹਫਤਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱ ਗ
ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾ ਨੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ  । ਉਨਾ ਮਕਹਾ ਮਕ ਮਕਸਾਨਾ ਕੋਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾ
ਮੱ ਕੀ ਦੀ ਮਬਜਾਈ ਮਵਚ ਅਜੇ ਸਮਾ ਹੈ  ਇਸ ਲਈ ਅੱ ਗ ਲਾਉਣ ਜਾ ਕਾਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਮਮਹਸੂਸ ਨਹੀ
ਹੁੰ ਦੀ।
ਡਾ ਮਢੱ ਲੋ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਪੂਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਭਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਮਣੇ ਹੈ । ਡਾਕਿਰਾ ਅਤੇ
ਮਾਮਹਰਾ ਨੇ ਦੱ ਮਸਆ ਹੈ  ਮਕ ਜੋ ਲੋ ਕ ਇਸ ਮਬਮਾਰੀ ਤੋ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਸਾਫਤ ਸੁਥਰੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਨਾੜ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱ ਗਾ ਦਾ ਧੂੰ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਤੇਫਤਮੜਆਂ ਨੇ ਹੀ
ਫਤੱ ਕਣਾ ਹੈ , ਸੋ ਕੋਮਵਡ ਅਮਜਹੀ ਮਭਆਨਕ ਲਾਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ  ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਤੇਫਤਮੜਆਂ ਤੇ ਵੱ ਧ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਡਾ ਮਢੱ ਲੋ ਨੇ ਇਕ ਮਕਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ  ਮਕ ਕੀ ਅਸੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲਾ ਕੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ? ਇਹ
ਧੂੰ ਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ  । ਕੀ ਬੀਮਾਰ ਫਤੇਫਤੜੇ ਇਸ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਉਨਾ ਮਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮਕ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਮਸਿੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੀ ਸਾਭਣ ਲਈ ਹੰ ਭਲਾ ਮਾਰਨ। ਡਾ ਮਢੱ ਲੋ ਨੇ ਉਨਾ ਮਕਸਾਨਾ ਅਤੇ ਮਕਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਜਨਾ
ਪਮਹਲਾ ਹੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਡਾ ਮਢੱ ਲੋ ਨੇ ਆਸ ਪਮਗਿਾਈ ਮਕ ਇਹ ਮਕਸਾਨ ਬਾਕੀ ਮਕਸਾਨਾ
ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਰਨਾਸਰੋਤ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਸਹੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਗੇ।
ਡਾ ਮਢੱ ਲੋ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ “ਮੈ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾ ਮਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰ ਭਲ ਜਾਈਏ! ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ
ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਮਵਚ ਨਾ ਪਾਈਏ । ਅੱ ਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੰ ਦ ਕਰੀਏ। ਰਮਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਲੀਏ
।
ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਵਾਕ 'ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਮਪਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਮਤ ਮਹਤੁ'
ਨਾਲ ਮਜਹੜਾ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਮਦੱ ਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਧਆਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱ ਸੇ ਦਾ ਨੈਮਤਕ ਫਤਰਜ਼ ਮਨਭਾਈਏ । “
======
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਜਜਲੇ ਜਵਿ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੁਣਕ ਦੀ ਖਮੀਦ
74 ਫੀਸਦੀ ਕੁਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ 48 ਘੰ ਜਟਿਆਂ ਜਵਿ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ
69 ਫੀਸਦੀ ਤੋ ਵੱ ਧ ਕੁਣਕ ਦੀ ਜਲਫਜਟੰ ਗ ਵੀ ੋਈ ਪੂਰੀ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, ੧੧ ਮਈ (

)-ਕੋਜਵਡ 19 ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਿੱ ਲਦੇ ਮੰ ਡੀਿਆਂ ਜਵਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਭਾਵੇ

ਥੋੜਾ ਲੰਮ ਿੱ ਜਲਿ ੈ, ਪਰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਜਕਸਾਨਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਨ, ਿੜਤੀਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਿਾਰੀਿਆਂ
ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਮਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਕੁਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੜੀ ਸਹਰੱਜਖਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ ੈ । ਜਸ ਤ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋ
ਜਦੱ ਤੀਿਆਂ ਸਾਰੀਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਦੇ ਏ
ੋ ਜਜਲੇ ਦੀਿਆਂ ਸਾਰੀਿਆਂ ਮੰ ਡੀਿਆਂ ਜਵਿ ਕੁਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 5 ਲੱਖ
ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਿਹੱ ਕੀ ੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾੁਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਦੇ ਜਜਲਾ ਖਹਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਜਧਕਾਰੀ ਸ.
ਲਖਜਵੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜਸਿ ਜਕ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜਜ਼ਲੇ ਦੀਿਆਂ ਮੰ ਡੀਿਆਂ ਜਵਿ ਿਈ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ 13 ਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ
ਟਨ ਕੁਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਿਹੱ ਕੀ ੈ, ਜਜਸ ਜਵਿੋ ਜਜ਼ਿਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਿਆਂ ਵੱ ਲੋ

ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

।ੈ ਉਨਨ ਜਕ ਾ ਜਕ ਤਸੱ ਲੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਵੀ ੈ ਜਕ ਮੰ ਡੀਿਆਂ ਜਵਿ ਜਸ ਤ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋ ਜਦੱ ਤੀਿਆਂ ਦਾਇਤਨ, ਜਜੰ ਨਾ
ਜਵਿ ਮਾਸਕ, ਿਪਸੀ ਦੂਰੀ, ੱ ਥਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਿਜਦ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਦੇ ੋਏ ਬੜੀ ਸਹਰੱਜਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੁਣਕ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ ੈ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਮੰ ਡੀ ਜਵਿ ਜਕਸਾਨਨ ਜਨ ਮਜ਼ਦੂਰਨ ਨੂੰ ਮਹਜਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨ ੀ ਿ ਰ ੀ।
ਉਨਨ ਦੱ ਜਸਿ ਜਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਮੰ ਡੀਿਆਂ ਜਵਿ 5 ਲੱਖ 16 ਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੁਣਕ ਦੀ ਿਮਦ ੋਈ
ਸੀ, ਜਜਸ ਜਵਿੋ 5 ਲੱਖ 13 ਜ਼ਾਰ ਮੀਜਟਮਕ ਟਨ ਕੁਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਨ ਦੱ ਜਸਿ ਜਕ ਖਰੀਦ
ਕੀਤੀ ਕੁਣਕ ਜਵਿੋ ਜਵਿੋ ਪਨਗਮੇਨ ਵੱ ਲੋ

ੀ ਇਕ ਲੱਖ 31 ਜ਼ਾਰ ਮੀਜਟਮਕ ਟਨ ਤੋ ਵੱ ਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ,

ਜਦਜਕ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱ ਲੋ 114887 ਮੀਜਟਮਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱ ਲੋ 105837 ਮੀਜਟਮਕ ਟਨ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ
ਵੇਅਰ ਾਊਜਸੰ ਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋ 90028 ਮੀਜਟਮਕ ਟਨ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰ ਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਿਈ. ਵੱ ਲੋ
71805 ਮੀਜਟਮਕ ਟਨ ਕੁਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੱ ਕੀ ੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਿਆਂ ਵੱ ਲੋ 3320 ਮੀਟਰਕ ਟਨ
ਕੁਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਿਹੱ ਕੀ ੈ।
ਜਜਲਾ ਖਹਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਿ ਜਕ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਣਕ ਜਵਿੋ 69
ਫੀਸਦੀ ਕੁਣਕ ਮੰ ਡੀਿਆਂ ਜਵਿੋ ਗਹਦਾਮਨ ਤੱ ਕ ਪ ਿਾਈ
ਹੰ
ਜਾ ਿਹੱ ਕੀ ੈ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨਨ ਨੂੰ 74 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲ
ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਾਲੋ -ਨਾਲ 48 ਘੰ ਜਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੱ ਕੀ ੈ।
======

