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ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਠਾਨਕਟ 

ਰੈ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 1 
 
---- ਰਵਾੀ ਭਿਦੂਯਾਂ ਦੀ ੰਬਾਵਤ ਘਾਟ ਨੰੂ ਭ ੁੱ ਖ ਯੁੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਸਯੇਕ ਜ਼ਕਾਨ ਨੰੂ ਆਣੇ 20 ਪੀਦੀ ਯਕਫੇ ਝਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁੱ ਧੀ ਜ਼ਫਜਾਈ ਕਯਨ ਨੰੂ ਤਯਜੀਸ ਦੇਣ: 
ਡਾ.ਸਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ੰਘ ੈਣੀ 
----- ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਨ ਬਰਾਈ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੁੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱਚ ਝਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁੱ ਧੀ ਜ਼ਫਜਾਈ ਨੰੂ ਉਸ਼ਾਜ਼ਸਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ੰਡ ਨ ਸ਼ਜ਼ਸਯਾ ਨਰਫੰਦਾ 
ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਭ ਜ਼ਸੰਭ ਦੀ ਸ਼ ਯੂਆਤ। 
 
ਠਾਨਕਟ: 12 ਭਈ 2020 (            ) ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੇ ਚੁੱ ਰਜ਼ਦਆਂ ਝਨੇ ਦੀ ਰਵਾਈ ਰਈ ਭਿਦੂਯਾਂ ਦੀ ੰਬਾਵਤ ਘਾਟ ਨੰੂ ਭ ੁੱ ਖ ਯੁੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਖੇਤੀਫਾੜੀ 
ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਨ ਬਰਾਈ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੁੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱਚ ਝਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁੱ ਧੀ ਜ਼ਫਜਾਈ ਨੰੂ ਉਸ਼ਾਜ਼ਸਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਭ ਜ਼ਸੰਭ ਦੀ ਸ਼ ਯੂਆਤ ਜ਼ੰਡ ਨ ਸ਼ਜ਼ਸਯਾ 
ਨਰਫੰਦਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰੇਜ਼ਯਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੇ ਰਟਕਰ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੁੱਚ ਯੁੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਡਾ. ਸਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ੰਘ ੈਣੀ ਦੀ ਰਧਾਨਗੀ 
ਸੇਠ ਜਾਗਯ ਕਤਾ ਕੈਂ ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ।ਕਜ਼ਵਡ-19 ਭਾਸਭਾਯੀ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੁੱਚ ਯੁੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ  ਫਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਕ ਾ ਕੇ ਕੈਂ 
ਜ਼ਵੁੱਚ ਜ਼ਸ਼ਯਕਤ ਕੀਤੀ। ਇ ਭਕੇ ਡਾ ਅਭਯੀਕ ਜ਼ੰਘ ਫਰਾਕ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਅਪਯ ,ਡਾ.ਭਨਦੀ ਕਯ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਵਕਾ ਅਪਯ ,ਰੀ ਰਵ ਕ ਭਾਯ ਫਰਾਕ 
ਤਕਨਾਰਜੀ ਰਫੰਧਕ(ਆਤਭਾ),ਅਯਭਾਨ ਭਸਾਜਨ ਸਾਇਕ ਤਕਨਾਰਜੀ ਰਫੰਧਕ (ਆਤਭਾ), ਜੀਵਨ ਰਾਰ, ਾਫਕਾ ਯੰਚ  ਖਜ਼ਜੰਦਯ ਜ਼ੰਘ, ਫਖਸ਼ੀਸ਼ 
ਜ਼ੰਘ, ਕ ਰਵੰਤ ਜ਼ੰਘ, ਭਾਜ ੇਵਕ ਤਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਭੇਤ ਵੁੱਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਕਾਨ ਸਾਿਯ ਨ। 
         ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ੰਫਧਨ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਡਾ. ਸਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਚੁੱ ਰਜ਼ਦਆਂ ਦੇਸ਼ ਬਯ ਜ਼ਵੁੱਚ ਕਯਜ਼ਪਊ ਕਾਯਨ ਯਵਾੀ ਭਿਦੂਯਾਂ 
ਦੀ ੰਬਾਵਤ ਘਾਟ ਨੰੂ ਭ ੁੱ ਖ ਯੁੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਸਯੇਕ ਜ਼ਕਾਨ ਨੰੂ ਆਣੇ 20 ਪੀਦੀ ਯਕਫੇ ਝਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁੱ ਧੀ ਜ਼ਫਜਾਈ ਕਯਨ ਨੰੂ ਤਯਜੀਸ ਦੇਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ 
ਜ਼ਕ ਝਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁੱ ਧੀ ਜ਼ਫਜਾਈ ਕਯਨ ਨਾਰ ਭਿਦੂਯੀ ਅਤੇ ਿਭੀਨ ਸੇਠਰੇ ਾਣੀ ਦੀ ਫੁੱ ਚਤ ਸ ੰ ਦੀ ਸੈ।ਉਨਾਂ ਜ਼ੰਡ ਦੇ ਭੂਸ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭ ਫਾਯਕਫਾਦ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ 
ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਫਸ ਤ ਸੀ ਖ ਸ਼ੀ ਦੀ ਗੁੱ ਰ ਸੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ੰਡ ਦੇ ਭੂਸ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਵੁੱਰੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਵਾਸ ਕੇ ਾਣੀ ਰਗਾ ਜ਼ਦੁੱ ਤਾ ਸੈ ਜ਼ਜ ਨਾਰ ਿਭੀਨ ਦੀ 
ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵੁੱਚ  ਧਾਯ ਸਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਨਯਬਯਤਾ ਘੁੱਟ ਕਯਨ ਜ਼ਵੁੱਚ ਭਦਦ ਜ਼ਭਰੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱ ਗ ਰਗਾ ਕੇ ਾੜਣ ਨਾਰ ੈਦਾ 
ਸਣ ਵਾਰੀਆਂ ਗੈਾਂ ਕਜ਼ਵਡ -19 ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਰਈ ਫਸ ਤ ਖਤਯਨਾਕ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦੇ ਾਯ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਿਯ ਯੀ ਸੈ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੇ 
ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱ ਗ ਰਗਾ ਕੇ ਸਵਾ ਨੰੂ ਰਦੂਜ਼ਸ਼ਤ ਸਣ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਘਯੇਰੂ ਿਯੂਯਤਾਂ ਭ ਤਾਫਕ ਸਯੇਕ ਜ਼ਕਾਨ ਨੰੂ ਕ ਝ ਯਕਫੇ ਜ਼ਵੁੱਚ ਫਜੀਆਂ 
,ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰ ਫੀਜ ਪਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਯਨੀ ਚਾਸਦੀ ਸੈ ਜ਼ਜ ਨਾਰ ਘਯੇਰੂ ਖਯਚੇ ਘੁੱਟ ਕਯਨ ਜ਼ਵੁੱਚ ਭਦਦ ਜ਼ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਜੀਆਂ ਫਜੀਆਂ ਜ਼ਸਤ 
ਰਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਾਜ਼ਫਤ ਸ ਕਦੀਆਂ ਸਨ ਡਾ ਅਭਯੀਕ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਝਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁੱ ਧੀ ਜ਼ਫਜਾਈ ੇੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨ ਕਤੇ ਾਂਝੇ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਝਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁੱ ਧੀ 
ਜ਼ਫਜਾਈ ਰਈ ਸਰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਿਭੀਨਾਂ ਦੀ ਚਣ  ਨਸੀਂ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ,ਜ਼ਯਪ ਬਾਯੀਆਂ ਅਤੇ ਿਯਖੇਿ ਿਭੀਨਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ੁੱ ਧੀ ਜ਼ਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਝਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁੱ ਧੀ ਜ਼ਫਜਾਈ ਰਈ ਘੁੱਟ ਭੇਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ੁੱ ਕਣ ਵਾਰੀ ਜ਼ਕਭ ੀ ਆਯ 115 ,ੀ ਆਯ 126, ਚ ਕੇ ਆਯ 47, ਫਾਭਤੀ 1121 ਦੀ ਸੀ 
ਜ਼ਫਜਾਈ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ। 
            ਡਾ. ਭਨਦੀ ਕਯ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਭੁੱਟੀ ਯਖ ਕਯਵਾ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨ ਦੀ ਭਸੁੱਤਤਾ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ 
ਵੁੱਰੋਂ ਚਰਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਜ਼ਭੁੱ ਟੀ ਜ਼ਸਤ ਕਾਯਡ ਕੀਭ ਤਜ਼ਸਤ ਫਰਾਕ ਠਾਨਕਟ ਦੇ 5 ਜ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ,ਜ਼ਜ ਤਜ਼ਸਤ ਸਯੇਕ ਜ਼ਕਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਭੁੱ ਟੀ ਦੇ ਨਭੂਨੇ ਇਕੁੱਤਯ ਕਯਕੇ ਯਖ ਕਯਵਾ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜ ਜ਼ਭੁੱ ਟੀ ਜ਼ਸਤ ਕਾਯਡ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤੇ ਪਰਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨੰੂ ਉਤਾਜ਼ਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਕੇ।ਭਾਜ ੇਵਕ ਤਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱ ਜ਼ਆ ਦੇ ਸੁੱਰ ਰਈ ਰੁੱ ਕੀ ੀਡਯ ਡਜ਼ਯਰ ਨਾਰ ਝਨੇ /ਫਾਭਤੀ ਦੀ ਜ਼ਫਜਾਈ ਕਯਨੀ 
ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਭਸ਼ੀਨ ਝਨੇ ਦੀ ਜ਼ਫਜਾਈ ਕਯਨ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਜ਼ਿੜਕਾ ਅ ਵੀ ਕਯ ਜ਼ਦੰਦੀ ਸੈ ,ਪਜ਼ਜ ਨਾਰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ 
ਭੁੱ ਜ਼ਆ 95 ਪੀਦੀ ਤੁੱ ਕ ਘੁੱਟ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 
 
 
ਪਟ ਕੈਨ (12 ਭਈ 1,2 ) ਜ਼ੰਡ ਨ ਸ਼ਜ਼ਸਯਾ ਨਰਫੰਦਾ ਜ਼ਵਖੇ ਜਾਗਯ ਕਤਾ ਕੈਂ ਰਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਇ ਭਕੇ ਤੇ ਡਾ . ਸਯਤਯਨ ਜ਼ੰਘ ਭ ੁੱ ਖ ਖੇਤੀ ਫਾੜੀ 
ਅਪਸ਼ਯ ੰਫਧਤ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਸਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਨ । 
  



2 | P a g e  

 

I/24169/2020 
ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ, ਠਾਨਕਟ 
ਰੈ ਨ ਟ ਨੰਫਯ 2 
 
--- ਿੁੱਤੀਗੜਹ ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਭਰਤਯ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਟਰੇਨ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਤੋਂ ਫੁੱ ਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕਯੀਫ 900 ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਭਰਤਯ ਰਈ ਕੀਤਾ ਯਵਾਨਾ 
--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱਚ ਸਨ ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ੂਜ਼ਫਆਂ ਤੋਂ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰੇ 12678 ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯ 
--- ਰੀ ਅਜ਼ਭਤ ਜ਼ਵੁੱ ਜ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸਰਕਾ ਠਾਨਕਟ ਅਤੇ .ਡੀ.ਭ. ਅਯਦੀ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਖ ਦ ਭਕੇ ਤੇ ਸ ੰ ਚ ਜ਼ਰਆ ਜਾਇਜਾ 
--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਤੋਂ ਅਜ਼ਭਰਤਯ ਰਈ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫੁੱ ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਵਾਨਾ 
 
ਠਾਨਕਟ, 12 ਭਈ (  ) ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਪੈਰਾਅ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ੂਫੇ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਰਗਾ ਗ ਕਯਜ਼ਪਊ/ਰਾਕਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ੰਜਾਫ ਜ਼ਵੁੱਚ 
ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ੂਜ਼ਫਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਆਣੇ ਜ਼ਤਯੀ ਯਾਜ ਵਾ ਜਾਣ ਰਈ ਜ਼ਵਵਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ ਜ਼ਜ ਅਧੀਨ ਭੰਗਰਵਾਯ 
ਸ਼ਾਭ ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਭਰਤਯ  ਤੋਂ ਿੁੱ ਤੀਗੜਹ ਦੇ ਦ ਜ਼ਜਜ਼ਰਆਂ ਰਈ ਜ਼ਵੇ ਯੇਰ ਚਰਾਈ ਗਈ । ਇ ਯੇਰ ਗੁੱ ਡੀ ਰਈ ਆਣੇ ਜ਼ਤਯੀ ੂਫੇ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜਾਣ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਠਾਨਕਟ ਤੋਂ ਕਯੀਫ 50 ਫੁੱ ਾਂ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਦੀਆਂ ਯਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇ ਭਕੇ ਤੇ ਰੀ ਅਜ਼ਭਤ ਜ਼ਵੁੱ ਜ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸਰਕਾ ਠਾਨਕਟ ਅਤੇ . 
ਅਯਦੀ ਜ਼ੰਘ .ਡੀ.ਭ. ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਭਕੇ ਤੇ ਸ ੰ ਚ ਕੇ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਰਆ ਡੇਯਾ ਯਾਧਾ ਵਾਭੀ ੰਤੰਗ ਘਯ ਦੀ ਕਭੇਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਾ ੂਯਨ ਜ਼ਸਮਗ 
ਰਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। 
  ਜ਼ਜਕਯਮਗ ਸੈ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੇ ਆਦੇਾਂ ਅਨ ਾਯ ਅਤੇ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਾਯ 
ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਰੈਫਯ ਜ਼ਵਬਾਗ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਅਤੇ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾਂ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱਚ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਕਯੀਫ 12678 ਰਕਾਂ ਦੀ 
ੂਚੀ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ। ਇ ੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅੰਜ਼ਭਰਤਯ ਤੋਂ ੈਰ ਿੁੱ ਤੀਗੜ ਰਈ ਯੇਰ ਭੰਗਰਵਾਯ ਨੰੂ ਚਰਾਈ 
ਜਾਣੀ ਸੈ ਜ਼ਜ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਕਯੀਫ 1300 ਰਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਭਰ ਨ। ਜ਼ਜ ਰਈ ਭੰਗਰਵਾਯ ਵੇਯੇ ਸੀ ਇਕ ਮਜਨਾਫੁੱ ਧ ਤਯੀਕੇ ਨਾਰ 
ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱਚ ਥਾਜ਼ਤ ੈਂਟਯਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸ ੰ ਚਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਦੁੱ ਣਮਗ ਸੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੁੱਰੋਂ 
ਡਰਸਜੀ ਯਡ ਤੇ ਜ਼ਥਤ ਯਾਧਾ ਵਾਭੀ ਡੇਯਾ ਜ਼ਫਆ ਦੇ ੰਤੰਗ ਘਯ ਠਾਨਕਟ ਅਤੇ ਯਨਾ ਨਜਦੀਕ ਜ਼ਥਤ ਯਾਧਾ ਵਾਭੀ ਡੇਯਾ ਜ਼ਫਆ ਦੇ ੰਤੰਗ 
ਘਯ ਯਨਾ ਜ਼ਵਖੇ ਦ ੈਂਟਯ ਫਣਾ ਗ ਨ । ਅੁੱ ਜ ਫਾਅਦ ਦ ਜ਼ਸਯ ਦਨੋਂ  ੈਂਟਯਾਂ ਤੋਂ ਕਯੀਫ 50 ਫੁੱ ਾਂ ਰਵਾੀ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਜ਼ਭਰਤਯ ਰਈ ਯਵਾਨਾ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
   ਰੀ ਅਜ਼ਭਤ ਜ਼ਵੁੱ ਜ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸਰਕਾ ਠਾਨਕਟ ਨੇ  ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਰਾੁੱਕ ਡਾਊਣ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੇ ਆਦੇ ਨ 
ਜ਼ਕ ਰਾੁੱਕ ਡਾਊਣ ਦਯਾਨ ਜ਼ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰੇਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਯੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ੇਵਾ ਰਈ ਜ਼ਤਆਯ ਯਸੇ। ਉਨਾਂ  ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੈਂ ਕੈਟਨ 
ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਭ ੁੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਅਤੇ ੂਫਾ ਰਧਾਨ ਰੀ  ਨੀਰ ਜਾਖੜ ਦਨੋਂ  ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਯਦੇ ਸਨ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕੇ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਭੁੱ ਜ਼ਆ ਨਸੀਂ 
ਆਉਂਣ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਅਤੇ ਜ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯ ਆਣੇ ਘਯਾਂ  ਤੋਂ ਦੂਯ ਨ । ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੁੱ ਕ ਵਾਯ ਆਣੇ ਘਯਾਂ  ਨੰੂ ਜਾਣ ਦਾ ਭਕਾ ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੈ । 
. ਅਯਦੀ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਿੁੱ ਤੀਗੜ ਦੇ ਚੰਾ ਅਤੇ ਫਯਡ ਫਾਜਾਯ ਦਨੋਂ  ਜ਼ਜਜ਼ਰਆਂ ਰਈ  ਅੁੱਜ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਯਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੈ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱਚ ਇਨਾਂ  ਦੀ ੰਜ਼ਖਆ ਕਯੀਫ 1300 ੀ ਯ ਕ ੁੱ ਝ ਰਕਾਂ ਨੇ ਕੰਭਕਾਜ ਰਈ ਯ ਕਣਾਂ ਸੀ ਭਜ਼ਝਆ ਅਤੇ ਕਯੀਫ 900 ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੁੱ ਜ 
ਅੰਜ਼ਭਰਤਯ ਸ ੰ ਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਠਾਨਕਟ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾ ਇਨਾਂ ਾਯੇ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਦਾ ਭੈਡੀਕਰ ਕਯਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸੈ ਅਤੇ ਸਯੇਕ ਫੁੱ ਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ 
ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਫੈਠਾਉਂਣ ਰਈ ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯੁੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਸੈ। 
  ਇ ਭਕੇ ਤੇ ਰੀ ਕ ੰ ਵਯ ਡਾਵਯ ਸਾਇਕ ਰੇਫਯ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ  ਠਾਨਕਟ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਉਨਾ ਵੁੱਰੋਂ ਵੇਯ ਤੋਂ ਸੀ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ੈਂਟਯ ਵਾਇੰਟ ਤੁੱ ਕ 
ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਟੀਭਾਂ ਵੁੱਰੋਂ ਸ ੰ ਚਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਭੈਡੀਕਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੈ।  ਯੁੱ ਜ਼ਖਆ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੁੱਚ ਯੁੱ ਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਾਯ ਸੀ ਾਯੀ ਜ਼ਵਵਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ। 
 
----- 
ਪਟ ਕੈਸ਼ਨ (12 ਭਈ 3) ਯਾਧਾ ਵਾਭੀ ੰਤੰਗ ਘਯ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖੇ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਦੀ ਯਜ਼ਜਟਰੇਸ਼ਨ ਕਯਦੇ ਸ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ । 
ਪਟ ਕੈਸ਼ਨ(12 ਭਈ 4,5) ਯਾਧਾ ਵਾਭੀ ੰਤੰਗ ਘਯ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵਖੇ ਰੀ ਅਜ਼ਭਤ ਜ਼ਵੁੱ ਜ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸਰਕਾ ਠਾਨਕਟ ਅਤੇ .ਡੀ.ਭ. ਠਾਨਕਟ 
ਅਯਦੀ ਜ਼ੰਘ ਨਜ਼ਯਖਣ ਕਯਦੇ ਸ । 
ਪਟ ਕੈਸ਼ਨ(12 ਭਈ 6) ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਸ ਰੀ ਕ ੰ ਵਯ ਡਾਵਯ ਸਾਇਕ ਰੇਫਯ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਅਤੇ ਸਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ। 
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ਪਟ ਕੈਸ਼ਨ(12 ਭਈ 7) ੰਤੰਗ ਘਯ ਜ਼ਵਖੇ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਨੰੂ ਰੈ ਕੇ ਜਾਣ ਰਈ ਖੜੀਆਂ ਫੁੱ ਾਂ 
ਪਟ ਕੈਸ਼ਨ(12 ਭਈ 8) ੰਤੰਗ ਘਯ ਯਨਾ ਜ਼ਵਖੇ ਫੈਠੇ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯ 
ਪਟ ਕੈਸ਼ਨ(12 ਭਈ 9) ਯਾਧਾ ਵਾਭੀ ੰਤੰਗ ਘਯ ਯਨਾ ਜ਼ਵਖੇ ਰਵਾੀ ਭਜਦੂਯਾਂ ਦੀ ਯਜ਼ਜਟਰੇਸ਼ਨ ਕਯਦੇ ਸ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ। 
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---- ਕਯਨਾ ਆਈਰੇਟ ਸਤਾਰ (ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭੈਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਠਾਨਕਟ) ਦਾ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਯਾ 
----ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਠਾਨਕਟ ਡਾ. ਜ਼ਵਨ ਦ ਯੀਨ ਨੇ ਜ਼ਰਆ ਰਫੰਧਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 
 
ਠਾਨਕਟ, 12 ਭਈ 2020 :--- ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਵੁੱਰੋਂ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੇ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ਾਯੇ ਰਫੰਧ ਭ ਕੰਭਰ ਕੀਤੇ ਗ ਸਨ ਜ਼ਜ ਦੇ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭੈਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਠਾਨਕਟ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਆਈਰੇਟ ਸਤਾਰ ਠਾਨਕਟ ਵਜੋਂ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੈ। ਜ਼ਜਕਯਮਗ ਸੈ ਜ਼ਕ 
ਜ਼ਸਤ ਤੇ ਜ਼ਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਯਤ ਭੰਤਯੀ  . ਫਰਫੀਯ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ੁੱ ਧੂ ਅਤੇ . ਗ ਯਰੀਤ ਜ਼ੰਘ ਖਜ਼ਸਯਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਠਾਨਕਟ ਵੁੱਰੋਂ ਵੀ 
ਉਯਕਤ ਸਤਾਰ ਦਾ ਦਯਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੈ । 

  ਭੰਗਰਵਾਯ ਨੰੂ ਡਾ. ਜ਼ਵਨ ਦ ਯੀਨ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਠਾਨਕਟ ਵੁੱਰੋਂ ਕਯਨਾ ਆਈਰੇਟ ਸਤਾਰ (ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭੈਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਠਾਨਕਟ) 
ਦੇ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਦਯਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਇ ਭਕੇ ਤੇ ਟਾਪ ਨਾਰ ਗੁੱਰਫਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਾਪ ਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ੂਯਾ ਜਾਇਜਾ ਜ਼ਰਆ। ਜ਼ਜਕਯਮਗ ਸੈ ਜ਼ਿਰੇ ਜ਼ਦਨਾਂ 
ਦਯਾਨ ਜ਼ਸਤ ਭੰਤਯੀ ਵੁੱਰੋਂ ਵੀ ਖ ਰਾਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ੀ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦਾ ਕਜ਼ਸਯ ੂਯੀ ਦ ਨੀਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ਣਆ ਸਇਆ ਸੈ ਅਤੇ ੰਜਾਫ ਅੰਦਯ ਵੀ ਕਯੀਫ 
5 ਸਜਾਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਈਰੇਟ ਕਯਨ ਦੀ ਅਤੇ ਕਯੀਫ 1 ਰੁੱ ਖ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਕਜ਼ਯਨਟਾਈਨ ਕਯਨ ਦੀ ਜ਼ਵਵਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱਚ 
ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭੈਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਠਾਨਕਟ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਆਈਰੇਟ ਸਤਾਰ ਠਾਨਕਟ ਨੰੂ ਵੀ ਬਜ਼ਵੁੱ ਖ ਰਈ ਜ਼ਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੈ। ਜ਼ਕੇ ਵੀ 
ਅਾਤਕਾਰੀਨ ਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਥੇ ਕਯੀਫ 500 ਫੈਡ ਦਾ ਆਈਰੇਟ ਸਤਾਰ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੈ।  ਰਤੀਜ਼ਦਨ ਸਤਾਰ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਨਾਰ 
ੈਨੀਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਾਪ ਪਾਈ ਟਾਪ ਦਾ ਵੀ ਮਗ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੈ। ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਵੁੱਰੋਂ 
ਭੇਂ ਭੇਂ ਤੇ ਉਯਕਤ ਸਤਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। 

 
ਪਟ ਕੈਨ-(12 ਅਰੈਰ 10,11) ਕਯਨਾ ਆਈਰੇਟ ਸਤਾਰ (ਜ਼ਚੰਤੂਯਨੀ ਭੈਡੀਕਰ ਕਾਰਜ ਠਾਨਕਟ) ਜ਼ਵਖੇ ਡਾ. ਜ਼ਵਨ ਦ ਯੀਨ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ 
ਠਾਨਕਟ ਦਯੇ ਦਯਾਨ ਟਾਪ ਨਾਰ ਗੁੱਰਫਾਤ ਕਯਦੇ ਸ। 
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---- ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਚੁੱਰਜ਼ਦਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਰਗਾ ਕੇ ਨਾਂ ਾਜ਼ੜਆ ਜਾਵੇ: ਡਾ.ਅਭਯੀਕ ਜ਼ੰਘ 

---- ਜ਼ੰਡ ਡੁੱਰਾ ਫਰੀਭ ਦੇ ਜ਼ਕਾਨ ਕ ਰਦੀ ਜ਼ੰਘ  ੁੱ ਤਯ ਬਰਾ ਨਾਥ ਵੁੱਰੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਰਗਾਉਣ ਤੇ 2500/- ਜ ਯਭਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

 
ਠਾਨਕਟ: 12 ਭਈ 2020 (            ) ਅਜਕੇ ਭੇਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯ ਦੇ ਖਤਯੇ ਕਾਯਨ ੈਦਾ ਸ ਸਾਰਾਤਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ, ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਰਾਉਣ 
ਨਾਰ ਜੇਕਯ ਸਵਾ ਦਾ ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਭ ਸ਼ਕਰਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸਯ ਵਾਧਾ ਸ ਕਦਾ ਸੈ ਇ ਰਈ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਾੜਣ ਦੀ ਜ਼ਫਜਾ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਵਾਸ ਕੇ 
ਨਸ਼ਟ ਕਯ ਦੇਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਇਸ ਜ਼ਵਚਾਯ ਡਾ. ਅਭਯੀਕ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ੰਡ ਡੁੱਰਾ ਫਰੀਭ ਦੇ ਜ਼ਕਾਨ ਕ ਰਦੀ ਜ਼ੰਘ  ੁੱ ਤਯ ਬਰਾ ਨਾਥ ਵੁੱਰੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ 
ਅੁੱਗ ਰਗਾ ਕੇ ਾੜਨ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਰੈਂਜ਼ਦਆਂ ਗੁੱਰਫਾਤ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਕਸੇ। ਫਰਾਕ ਠਾਨਕਟ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਇਸ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਰੁੱ ਗਣ ਦਾ ਜ਼ਸਰਾ ਵਾਜ਼ਕਆ 
ੈਟੇਰਾਈਟ ਯਾਸੀ ੰਜਾਫ ਜ਼ਯਭਟ ੈਂਜ਼ੰਗ ੈਂਟਯ ਰ ਜ਼ਧਆਣਾ ਵੁੱਰੋਂ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਜ ੰਫੰਧੀ ਡਾ.ਸਯਤਯਨਾਰ ਜ਼ੰਘ ਭ ੁੱ ਖ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਦੇ ਸ ਕਭਾਂ ਤੇ 
ਕਾਯਵਾਈ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਭਨਜ਼ਟਜ਼ਯੰਗ ਟੀਭ ਜ਼ਜ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸ਼ਰੀ  ਬਾਸ਼ ਚੰਦਯ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਵਥਾਯ ਅਪਯ ਅਤੇ ਟਵਾਯੀ ਅਜ਼ਨਰ ਜ਼ੰਘ ਵੁੱਰੋਂ ੰਫੰਧਤ ਜ਼ਕਾਨ ਨੰੂ 
2500/- ਯ  ਰਦੂਸ਼ਣ ਭ ਆਵਿਾ ਭਕੇ ਤੇ ਵੂਜ਼ਰਆ ਜ਼ਗਆ।ਇ ਭਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰ ਰੀ ਗ ਯਜ਼ਦੁੱ ਤ ਜ਼ੰਘ,ਜਜ਼ਤੰਦਯ ਕ ਭਾਯ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਜ਼ਵਥਾਯ 
ਅਪਯ,ਜ਼ਨਯਜੀਤ ਜ਼ਸ਼ੰਘ ਖੇਤੀ ਉ ਜ਼ਨਯੀਖਕ,ਯੰਚ ਅਜ ੇਜ਼ੰਘ ਰਾਡੀ ਯਭਾਨੰਦ ਵੀ ਸਾਿਯ ਨ। 

         ਗੁੱਰਫਾਤ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਡਾ. ਅਭਯੀਕ ਜ਼ੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਯ ਕਈ ਜ਼ਕਾਨ ਪਰਾਂ ਦੀ ਯਜ਼ਸੰਦ ਖੰੂਸਦ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਰਗਾ ਕੇ ਾੜਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਰ ਗਰੀਨ 
ਜ਼ਟਰਜ਼ਫਊਨਰ ਵੁੱਰੋਂ ਅੁੱਗ ਰਗਾਉਣ ਵਾਰੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਤੋਂ 2500/- ਯ   ਤੋਂ 12500/-ਯ  ਤੁੱਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਯਣ ਦ ਜ਼ਸ਼ਤ ਕਯਨ ਦਾ ਜ ਯਭਾਨਾ ਵੂਰਣ ਦਾ 
ਯਾਵਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੈ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ੰਫੰਧਤ ਜ਼ਕਾਨ ਜ਼ਵਯ ੁੱ ਧ ਧਾਯਾ 144 ਦੀ ਉਰੰਘਨਾ ਤਜ਼ਸਤ ਕੇ ਵੀ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ 
ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਰਗਾ ਕੇ ਾੜਣ ਨਾਰ ਵੁੱਡੀ ਭਾਤਯਾ ਜ਼ਵੁੱ ਚ  ਿਜ਼ਸਯੀਰੀਆਂ ਗੈਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕਾਯਫਨ ਡਾਈਆਕਾਈਡ,ਕਾਯਫਨ ਭਨ ਆਕਾਈਡ, ਭੀਥੇਨ, 
ਨਾਈਟਯ ਆਕਾਈਡ ਆਜ਼ਦ ੈਦਾ ਸਣ ਕਾਯਨ ਭਨ ੁੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਾਸ,ਅੁੱਖਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਜਰਣ ਅਤੇ ਚਭੜੀ ਦੇ ਯਗਾਂ  ਦਾ ਖਤਯਾ ੈਦਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ 
ਜ਼ਕ  ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਰਗਾ ਕੇ ਾੜਣ ਨਾਰ ੈਦਾ ਸਣ ਵਾਰੀਆਂ ਉਯਕਤ ਗੈਾਂ ਕਜ਼ਵਡ -19 ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਰਈ ਫਸ ਤ ਖਤਯਨਾਕ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ 
ਇ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਦੇ ਾਯ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਿਯ ਯੀ ਸੈ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਰਗਾ ਕੇ ਸਵਾ ਨੰੂ ਰਦੂਜ਼ਸ਼ਤ ਸਣ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ 
ਜ਼ਫਭਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਭਨ ੁੱ ਖ ਦੀ ਉਭਯ ਘੁੱਟ ਯਸੀ ਸੈ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ  ਇੁੱਕ ਯਵੇਖਣ ਅਨ ਾਯ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ 80 ਪੀਦੀ ਰਕ ਾਸ ਅਤੇ ਪੇਪਜ਼ੜਆਂ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਫਭਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਰਬਾਵਤ ਾ ਗ ਸਨ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਅੁੱਗ ਰਗਾਉਣ ਨਾਰ ੜਕਾਂ ਜ਼ਕਨਾਯੇ ਰਗਾ ਦਯੁੱਖਤ ੜਕੇ ਨਟ ਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਸ ਤ ਾਯੇ 
ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਭੁੱ ਤਯ ੰਿੀ ਆਣੇ ਜ਼ਯਵਾਯਕ ਵਾਧੇ ਰਈ ਆਂਡੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੁੱਟਾਂ ਉੱਯ ਜ਼ਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਅੰਜ਼ਡਆਂ ਤੋਂ ੈਦਾ ਸਣ ਵਾਰੇ ਫੁੱ ਚੇ 
ਜਨਭ ਤੋਂ ਜ਼ਸਰਾਂ ਸੀ ਅੁੱਗ ਨਾਰ ੜ ਕੇ ਖਤਭ ਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ  ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤਵੀਆਂ ਜਾਂ ਉਰਟਾਵੇਂ ਸੁੱਰ ਨਾਰ ਨਾੜ ਦੀ 
ਯਜ਼ਸੰਦ ਖੰੂਸਦ ਨੰੂ ਿਭੀਨ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਦਫਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ,ਜ਼ਜ ਨਾਰ ਜ਼ਭੁੱ ਟੀ  ਦੀ ਜ਼ਸਤ ਨੰੂ  ਧਾਯ ਸ ੰ ਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਯਣ ਵੀ ਰਦੂਤ ਨਸੀਂ ਸ ੰ ਦਾ। ਉਨਾਂ 
ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਤੂੜੀ ਫਨਾਉਣ ਉਯੰਤ ਜੇਕਯ ਖੇਤ ਬਾਯੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ  ੁੱ ਕਾ ਸੈ ਤਾਂ ਾਣੀ ਰਾਉਣ ਉਯੰਤ ਵੁੱਤਯ ਆਉਣ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਜਾਂ ਉਰਟਾਵੇਂ ਸੁੱਰ ਖੇਤ ਨੰੂ 
ਵਾਜ਼ਸਆ ਜਾ ਕਦਾ। 

ਪਟ ਕੈਨ-(12 ਅਰੈਰ 12,13) ਜ਼ਜਰਾ ਠਾਨਕਟ ਦੇ ਜ਼ੰਡ ਡੁੱਰਾ ਫਰੀਭ ਜ਼ਵਖੇ ਫਰਾਕ ਖੇਤੀ ਫਾੜੀ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਰਗਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 
ਕਾਯਵਾਈ ਕਯਦੇ ਸ। 


