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ਦਪਤਯ ਜਜਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
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---- ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜਤੰਨ ਜੰਡਾਂ ਦ 410 ਭਾਯਟ ਕਾਯਡ ਸਰਡਯਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਅਤ ਦਾਰ ਦੀ ਵੰਡ 
----ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜਰਆਣ ਅੰਨ ਮਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ 
---ਜਵਧਾਇਕ ਰੀ ਜਜਗੰਦਯ ਾਰ ਜਵਧਾਇਕ ਸਰਕਾ ਬਆ ਵਿੱਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਸ਼ਨ ਜਡੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
 
ਠਾਨਕਟ, 25 ਭਈ  2020 ---ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜਵਿੱਚ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਗਯੀਫ ਕਜਰਆਣ ਅੰਨ ਮਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਜੰਡਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਥਤ 
ਯਾਨ ਜਡੂਆਂ ਤ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਅਤ ਦਾਰ ਦਣ ਦੀ ਰੀਜਕਆ ਜਛਰ ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ੁਯੂ ਕੀਤੀ ਸਈ ਸ ਜਜ ਅ ਧੀਨ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਜਜਰਾ 
ਠਾਨਕਟ ਦ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਜੰਡਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਰਤੀ ਜਵਅਕਤੀ ਜਤੰਨ ਭਸੀਨੇ ਦ ਜਸਾਫ ਨਾਰ 15 ਜਕਰ ਕਣਕ ਅਤ ਰਤੀ ਭਾਯਟ 
ਕਾਯਡ ਸਰਡਯ ਨੰੂ ਜਤੰਨ ਜਕਰੋਂ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸ। ਇਸ ਰਗਟਾਵਾ ਰੀ ੁਖਜਵੰਦਯ ਜੰਘ ਜਜਰਾ ਖੁਯਾਕ ਤ ਰਾਈ ਕੰਨਟਯਰਯ 
ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ। ਉਨਾਂ  ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਅਿੱ ਜ ਜਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦ ਜੰਡ ਸਾੜਾ , ਕਥਰਯ ਅਤ ਜਪਯਜੁਯ ਕਰਾ ਜਵਿੱ ਚ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਕਣਕ 
ਅਤ ਦਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸ। 
  ਜੰਡ ਸਾੜਾ ਦੀ ਯੰਚ ਰਵੀ ਠਾਕੁਯ ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਜਵਿੱ ਚ 80 ਭਾਯਟ ਕਾਯਡ ਸਰਡਯਾਂ ਨੰੂ ਰਤੀ ਜਵਅਕਤੀ ਜਤੰਨ ਭਸੀਨੇ ਦੀ 15-
15 ਜਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਰਤੀ ਕਾਯਡ ਸਰਡਯ ਨੰੂ ਜਤੰਨ ਭਸੀਨੇ ਦੀ ਜਤੰਨ ਜਤੰਨ ਜਕਰ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇ 
ਸੀ ਤਯਾਂ ਜੰਡ ਜਪਯਜੁਯ ਕਰਾ ਜਵਿੱ ਚ 250 ਭਾਯਟ ਕਾਯਡ ਸਰਡਯਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਅਤ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੰਡ ਜਪਯਜੁਯ 
ਕਰਾਂ ਦੀ ਯੰਚ ੁਭਾ ਦਵੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ ਸੁਕਭਾਂ ਅਨੁਾਯ ਮਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ ਯਕ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ 
ਜਨਯਧਾਯਤ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। 
  ਇ ਸੀ ਤਯਾਂ ਜੰਡ ਕਥਰਯ ਦ ਯੰਚ  . ਜਗਭਸਣ ਜੰਘ ਅਤ ਜੀ .ਓ.ਜੀ. ਰੀ ਜਕਯ ਕੁਭਾਯ ਅਤ ਰੀ ਜਜਗੰਦਯ ਜੰਘ ਦੀ 
ਜਨਗਯਾਨੀ ਜਵਿੱ ਚ ਵੀ 80 ਭਾਯਟ ਕਾਯਡ ਸਰਡਯ ਜਯਵਾਯਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਅਤ ਦਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇ ਭਕ ਤ ਰੀ ਜਜਗੰਦਯ ਾਰ 
ਜਵਧਾਇਕ ਸਰਕਾ ਬਆ ਵੀ ਸੰੁਚ। ਇ ਭਕ ਤ ੰਫਧਤ ਕਯਜਦਆਂ ਰੀ ਜਜਗੰਦਯ ਾਰ ਜਵਧਾਇਕ ਸਰਕਾ ਬਆ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਅੀਂ ਾਯ ਇ 
ਜਥਤੀ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਰੰਗ ਯਸ ਸਾਂ ਜਕ ਕਜਵਡ -19 ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਨੇ ਸਯਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਰਬਾਜਵਤ ਕੀਤਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ੰਜਾਫ 
ਯਕਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਸਯ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਜਜ ਅਧੀਨ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਅਤ ਦਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਉਨਾਂ 
ਜਕਸਾ ਜਕ ਾਡੀ ਵੀ ਜਜਭਦਾਯੀ ਫਣਦੀ ਸ ਜਕ ਅੀਂ ਜਸਤ ਜਵਬਾਗ ਅਤ ਜਜਰਾ ਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯੀ ਅਤ 
ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੀ ਰੜੀ ਨੰੂ ਤੜਨ ਰਈ ਆਣਾ ਜਸਮਗ ਦਈ। ਉਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਅਿੱ ਜ ਉਨਾਂ ਵਿੱਰੋਂ ਕੂਝ ਜੰਡਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਦਯਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ ਅਤ 
ਉਨਾਂ ਦਜਖਆ ਸ ਜਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਸ ਸੀ ਸਯਕ ਜੰਡ ਜਵਿੱਚ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਯਜਦਆਂ ਰ 
ਜਡਟੈਂ ਦਾ ੂਯਾ ਜਖਆਰ ਯਿੱ ਜਖਆ ਜਾ ਜਯਸਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਭਾਕ ਜਯੂਯ ਾਉਂਣ, ਨੇਟਾਈਯ ਜਾਂ ਾਫੁਣ ਦਾ ਰਮਗ ਸਿੱ ਥਾਂ 
ਨੰੂ ਾਪ ਕਯਨ ਰਈ ਜਯੂਯ ਕਯਨ ਅਤ ਰ ਜਡਟੈਂ ਫਣਾਈ ਯਿੱ ਖਣ। ਉਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਸਯਕ ਯਾਸ਼ਨ ਡੀੂ ਤ ਜੀ .ਓ.ਜੀ. ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਜਵਿੱ ਚ 
ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਤਾਂ ਜ ਸਯਕ ਰਾਬਾਤਯੀ ਤਿੱ ਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫਣਦਾ ਸਿੱ ਕ ਸੰੁਚ ਕ। 
 
 
ਪਟ ਕਨ -(25 ਭਈ 1) ਜੰਡ ਕਥਰਯ ਜਵ ਖ ਯਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਯਾਨ ਭਕ ਤ ਸੰੁਚ ਰੀ ਜਜਗੰਦਯ ਾਰ ਜਵਧਾਇਕ ਸਰਕਾ ਬਆ।  
ਪਟ ਕਨ-(25 ਭਈ 2) ਜੰਡ ਸਾੜਾ ਜਵਖ ਯੰਚ ਰਵੀ ਠਾਕੁਯ ਦੀ ਜਨਗਯਾਨੀ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ। 
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---- ਜਿਰਾ ਯਿਗਾਯ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਜਫਊਯ ਠਾਨਕਟ ਵਰੋਂ ਰਾਕਡਾਊਨ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਜਕਯਤੀਆਂ / ਭਿਦੂਯਾਂ ਅਤ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ 
ਯਸੀਆਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸੂਰਤਾਂ। 
---- ਉਦਮਗਾਂ ਅਤ ਕੰਨੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵਗੀ ਭਨਾਵਯ  
 
ਠਾਨਕਟ, 25 ਭਈ  2020 -- ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ ਕਜਵਡ-19 ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਚਰਜਦਆਂ 23 ਭਾਯਚ ਤੋਂ ਕਯਜਪਓ ਰਗਾਇਆ ਜਗਆ 
ੀ ਅਤ ਜਛਰ ਜਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਯਕਾਯ ਵਿੱਰੋਂ ਕਯਜਪਓ ਸਟਾਇਆ ਜਗਆ ਅਤ ਰਾਿੱਕ ਡਾਊਣ 31 ਭਈ ਤਿੱਕ ਰਿੱ ਗ ਯਜਸਣ ਦ ਆਦਸ਼ ਜਦਿੱ ਤ ਗ ਸਨ 
ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਛਟਾਂ ਦ ਚਰਜਦਆਂ ਜਿਰ ਅੰਦਯ ਪਕਟਯੀਆਂ, ਵਾਯਕ ਅਦਾਯ ਅਤ ਜੰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸ। ਜਜ ਕਾਯਣ 
ਇਨਾਂ ਪਕਟਯੀਆਂ, ਕੰਨੀਆਂ ਨੰੂ ਜਕਯਤੀਆਂ ਅਤ ੜ ਜਰਖ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਗੀ। ਇ ਜਥਤੀ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਯਿੱਖਦ ਸ  ਕਿੱਤਯ, ਯਿਗਾਯ 
ਜਨਯਸ਼ਨ ਅਤ ਟਰਜਨੰਗ ਸ਼ਰੀ ਯਾਸੁਰ ਜਤਵਾੜੀ ਵਰੋਂ ਉਦਮਗਾਂ ਅਤ ਕੰਨੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਅਨੁਾਯ ਰੜੀਦੀ ਭਨਾਵਯ ਭੇਂ ਜਯ ਦਣ ਰਈ 
ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਸਨ ਜਕ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਰ ੰਯਕ ਕਯਕ ਉਦਮਗਾਂ ਅਤ ਕੰਨੀਆਂ ਜਵਿੱ ਚ  ਯਿਗਾਯ ਜਦਵਾਉਣ ਦ ਉਯਾਰ ਕੀਤ 
ਜਾਣ। 

  ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦ ਸ . ਫਰਯਾਜ ਜੰਘ ਵਧੀਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ (ਜਵਕਾ)-ਕਭ-ਭੁਿੱ ਖ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਅਪਯ ਜਿਰਾ 
ਯਿਗਾਯ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਜਫਊਯ ਠਾਨਕਟ ਵਿੱਰੋਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ  ਯਿਗਾਯ ਜਵਬਾਗ ਵਰੋਂ ਪਕਟਯੀਆਂ / ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਤ ਉਾਯੀ ਦ ਕੰਭਾਂ ਰਈ 
ਯਿਗਾਯ ਦੀ ਬਾਰ ਜਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਗ ਜਕਯਤੀਆਂ / ਭਿਦੂਯਾਂ ਰਈ ਯਿਗਾਯ ਜਫਊਯ ਠਾਨਕਟ ਵਰੋਂ ਨ ਿਵਾਨ ਵਰੋਂ  ਆਣੀ ਯਜਿਟਯਸ਼ਨ ਕਯਨ 
ਰਈ bit.ly/labourformptk  ਜਰੰਕ ਜਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ। ਜਜ ਤ ਉਸ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਯਜਜਟਯਡ ਕਯ ਕਦ ਸਨ ਤਾਂ ਜ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ 
ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਅਨੁਾਯ ਯਿਗਾਯ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾ ਕ। ਇ ਤਯਾਂ ਉਦਮਗਾਂ, ਕੰਨੀਆਂ, ਜਕਾਨਾਂ ਅਤ ਉਾਯੀ ਨਾਰ ਫੰਧਤ 
ਠੇਕਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਜਕ ਕੰਭ ਰਈ ਜਕਯਤੀਆਂ ਦੀ ਰੜ ਸ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਰਈ ਯਿਗਾਯ ਜਫਊਯ ਠਾਨਕਟ ਵਰੌਂ  ਜਕਯਤੀਆਂ ਦੀ ਭੰਗ ਫੰਧੀ 
bit.ly/vacancycollectionformptk  ਜਰੰਕ ਜਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ।ਉਸ ਆਣੀ ਭੰਗ ਇ ਜਰੰਕ ਤ ਾ ਕਦ ਸਨ ਤਾਂ ਜ ਯਿਗਾਯ ਜਫਊਯ 
ਵਰੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਅਨੁਾਯ ਜਕਯਤੀ ਉਰਿੱ ਫਦ ਕਯਵਾ ਜਾ ਕਣ। ੜ ਜਰਖ ਫਯਿਗਾਯ ਜਕਿੱਰਡ ਅਤ ਭੀ ਜਕਿੱਰਡ ਨ ਿਵਾਨ ਯਿਗਾਯ 
ਜਵਬਾਗ ਦੀ www.pgrkam.com  ਤ ਆਣਾ ਨਾਭ JobSeeker Option  ਤ ਘਯ ਫਠੇ ਸੀ ਯਜਿਟਯਡ ਕਯ ਕਦ ਸਨ। ਇ ਤਯਾਂ  
ਉਦਮਗਾਂ, ਕੰਨੀਆਂ ਅਤ ਸਯ ਅਦਾਜਯਆਂ ਵਰੋਂ ਵੀ ਆਣੀ ਯਜਜਟਯਸ਼ਨ www.pgrkam.com ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ ਅਤ ਆਣ ਅਦਾਯ 
ਜਵਿੱ ਚ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੜੀਂਦੀ ਭੰਗ ਇ ਵਫਾਈਟ ਤ ਾ ਕਦ ਸਨ।ਜ ਨ ਜਵਾਨ ਆਣਾ ਕਾਯਫਾਯ ਕਯਨ ਦ ਚਾਸਵਾਨ ਸਨ ਅਤ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ 
ਜਵਿੱ ਤੀ ਭਦਦ / ਕਯਿਾ ਰਣ ਦ ਚਾਸਵਾਨ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨ ਿਵਾਨਾ ਰਈ ਯਿਗਾਯ ਜਫਊਯ ਠਾਨਕਟ ਵਰ  ਇਿੱਕ ਜਰੰਕ ਜਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ।ਉਸ 
ਨ ਿਵਾਨ ਆਣੀ ਯਜਿਟਯਸ਼ਨ bit.ly/selfemploymentformptk ਜਰੰਕ ਤ ਕਯ ਕਦ ਸਨ।ਇ ਜਰੰਕ ਤ ਯਜਜਟਯਡ ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਆਣਾ 
ਕਾਯਫਾਯ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਰਈ ਰਨ ਜਦਵਾਉਣ ਦ ਉਯਾਰ ਕੀਤ ਜਾਣਗ। ਜਿਰਾ ਯਿਗਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਅਤ ਟਰਜਨੰਗ ਅਪਯ ਗੁਯਭਰ ਜੰਘ ਵਰੋਂ 
ਦਿੱ ਜਆ ਜਗਆ ਜਕ ਯਿਗਾਯ ਜਫਊਯ ਠਾਨਕਟ ਵਰੋਂ ਫਯਿਗਾਯ ਰਾਯਥੀਆਂ ਦੀ ਭਦਦ ਰਈ ਸਰ ਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 7657825214 ਜਾਯੀ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸ।ਜ ਵੀ ਨ ਜਵਾਨ ਕਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਣਾ ਚਾਸੰੁਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਇ ਨੰਫਯ ਤ ਕੰਭ ਵਾਰ ਜਦਨ ਵਯ 9 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 5 ਵਜ ਤਿੱਕ  
ਪਨ ਕਯ ਕਦਾ ਸ ਜਾਂ ਆਣੀ ਰਤੀ ਫਨਤੀ ਈ-ਭਰ ਆਈ ਡੀ dbeeptkhelpline@gmail.com  ਤ ਬਜ ਕਦਾ ਸ। 

ਪਟ ਕਨ-(25 ਭਈ 3) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦ ਸ . ਫਰਯਾਜ ਜੰਘ ਵਧੀਕ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ (ਜਵਕਾ)-ਕਭ-ਭੁਿੱ ਖ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਅਪਯ 
ਜਿਰਾ ਯਿਗਾਯ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਜਫਊਯ ਠਾਨਕਟ। 



Page 3 of 3 
 

I/27710/2020   
ਦਪਤਯ ਜਜਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ਠਾਨਕਟ 
ਰ ਨ ਟ 3 
 
---- ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦ ਜਵਥਾਯ ਦ ਚਰਜਦਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ ਪਰ ਢੰਗ ਨਾਰ ਨੇਯ 
ਚਾਜੜਆ --ਰੀ ਜਜਗੰਦਯ ਾਰ 
---- ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਅੀਰ ਕਣਕ ਦ ਨਾੜ ਨੰੂ ਨਾ ਰਗਾਈ ਜਾਵ ਅਿੱਗ 
 
ਠਾਨਕਟ, 25 ਭਈ (          ) ਰੀ ਜਜਗੰਦਯ ਾਰ ਜਵਧਾਇਕ ਸਰਕਾ ਬਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ ਕਯਨਾ 
ਵਾਈਯ ਦ ਜਵਥਾਯ ਦ ਚਰਜਦਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ ਪਰ ਢੰਗ ਨਾਰ ਨੇਯ ਚਾਜੜਆ ਜਗਆ ਸ ਅਤ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ 
ਭੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਕਈ ਭੁਸ਼ਜਕਰ ਨਸੀਂ ਆਉਣ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ  ਅਤ ਪਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਉਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ੰਜਾਫ  ਯਕਾਯ 
ਵਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤ ਫਾਅਦ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰ ਦੀ ਯਜਸੰਦ ਖੰੂਸਦ ਨੰੂ ਾੜਨ ਦੀ ਫਜਾਇ ਖਤਾਂ ਜਵਚ ਵਾਸੁਣ ਰਈ ਜਾਗਯੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਸਾ 
ਸ, ਖਤੀਫਾੜੀ ਜਵਬਾਗ ਵਰੋਂ ਜੰਡ ਿੱਧਯ ਤ ਜਾਗਯਕੂਤਾ ਭੁਜਸੰਭਾਂ ਚਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਵਬਾਗ ਵਿੱਰੋਂ ਜਪਾਜਯ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਯਸੀਆਂ ਫਾਭਤੀ ਅਤ ਯਭਰ ਦੀਆਂ ਜਕਭਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਯਨ ਦੀ ਰਾਸ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। 
ਰੀ ਜਜਗੰਦਯ ਾਰ ਜਵਧਾਇਕ ਸਰਕਾ ਬਆ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ੰਜਾਫ ਖਤੀਫਾੜੀ ਮੂਨੀਵਯਜਟੀ ਰੁਜਧਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਪਾਜਯਸ਼ਾਂ ’ਤ ਖਤੀਫਾੜੀ 
ਜਵਬਾਗ ੰਜਾਫ ਨੇ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਗਯ ਫਾਭਤੀ (ਯਭਰ) ਦੀਆਂ ੀਆਯ-128 ਅਤ ੀਆਯ-129 ਜਕਾਭਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਯਨ ਦੀ ਰਾਸ ਜਦਿੱ ਤੀ 
ਸ ਜ ਪਰ ਦ ਛਤੀ ਿੱਕਣ, ਾਣੀ ਦੀ ਘਿੱਟ ਖਤ ਅਤ ਯਾਰੀ ਨੰੂ ਾੜ ਜਫਨਾਂ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਰਫੰਧਨ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜਵਰਿੱ ਖਣ ਜਵਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਯਕ 
ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਯਗਯ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਕਈ ਜਕਾਨ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਰਗਾ ਕ ਵਾਤਾਵਯਣ ਨੰੂ ਰਦੂਜਸ਼ਤ ਕਯਨ ਤੋਂ ਗੁਯਜ ਨਸੀਂ ਕਯਦ ਜ ਜਕ ਚੰਗੀ 
ਗਿੱਰ ਨਸੀਂ ਸ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਭਾਣਮਗ ਨੈਸ਼ਨਰ ਗਰੀਨ ਜਿ੍ਯਜਫੂਨਰ, ਨਵੀ ਜਦਿੱ ਰੀ ਵਿੱਰ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਸੁਕਭਾਂ ਭੁਤਾਜਫਕ ਪਰ ਦੀ ਯਜਸੰਦ-
ਖੰੁਸਦ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਰਗਾਉਣ ਤ ੂਯਨ ਤਯ ਤ ਾਫੰਦੀ ਰਗਾਈ ਗਈ ਸ। ਰੰ ਤੂ ਜਪਯ ਵੀ ਕਈ ਜਕਾਨਾਂ ਵਿੱਰ ਅਜ ਵੀ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਰਗਾਈ ਜਾਦੀ ਸ, 
ਜਜ ਨਾਰ ਨਾ ਜਯਪ ਵਾਤਾਵਯਣ ਅਤ ਰਕਾਂ ਦੀ ਜਸਤ ਤ ਭਾੜਾ ਰਬਾਵ ਦਾ ਸ, ਗ ਿਭੀਨ ਦੀ ਉਜਾਊ ਕਤੀ ਤ ਵੀ ਭਾੜਾ ਅਯ ਦਾ 
ਸ। ਉਨਾਂ ਜਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਨਾ ਰਾਉਣ ਦੀ ਅੀਰ ਕਯਜਦਆਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਅਿੱਗ ਰਾਉਣ ਨਾਰ ਜਜਥ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਦੂਜਸ਼ਤ ਸੰੁਦਾ ਸ. ਉ ਦ 
ਨਾਰ ਿਭੀਨ ਦੀ ਉਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਫਯਕਯਾਯ ਨਸੀਂ ਯਜਸੰਦੀ ਸ। ਅਿੱਗ ਰਾਗਉਣ ਨਾਰ ਧਯਤੀ ਜਵਚਰ ਜਭਿੱ ਤਯ ਕੀੜ ਭਯ ਜਾਂਦ ਸਨ। 
 
ਪਟ ਕਨ-(25 ਭਈ 4) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦ ਸ ਜਵਧਾਇਕ ਸਰਕਾ ਬਆ ਰੀ ਜਜਗੰਦਯ ਾਰ । 


