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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
  

Mission Fateh  
  
District Bureau of Employment & Entrepreneurship rendering valuable service in ensuring 

success of Mission Fateh, providing online career counselling to youth, ADC Aashika Jain  
  

5000 youth registered on portal  
  
S. A. S. Nagar, June 5: 
  
The District Bureau of Employment and Entrepreneurship (DBEE) is proving to be of valuable 

assistance in ensuring the success of Mission Fateh. The bureau under the Ghar Ghar Rozgar 

Mission, is proving guidance and counselling services to the unemployed youth of the District so 

as to prepare them for the job market as per the requirements of today's era.  

  
Disclosing this here today, the Additional Deputy Commissioner Aashika Jain said that the 

DBEE is establishing contact with the youth through digital medium which has led to 5000 youth 

getting themselves registered on the portal www.pgrkam.com.  
  

Further, the bureau has even set up an online link for collecting different types of vacancies from 

various companies and is helping the youth find placement in these companies through online or 

telephonic interview.  

  

The bureau as part of its online career counselling efforts is providing valuable information about 

job avenues in various sectors, self employment opportunities. The counsellor of the bureau 

through video call provides guidance to the youth as per their aptitude, interest and skill. The 

bureau also helps the youth in acquiring loans for starting their own ventures.  
  

The bureau has operationalised a helpline number 7814259210 and an email id  dbeemohalihelp 

@gmail.com for the assistance of the youth interested in availing counselling services of the 

bureau. 
-- 

I/31418/2020 

 

 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  

 

Teams constituted at District & Block level for initiating measures in case of locust attack  

 

S. A. S. Nagar, June 5: 

 

A meeting was held today as per the directions of the Deputy Commissioner Girish Dayalan 

under the supervision of the Assistance Commissioner General Mr. Yashpal Sharma with the  

http://www.pgrkam.com/
http://gmail.com/


officials of various departments to formulate the strategy and review the preparedness in case of 

a stop to the locust attack on crops in the district.  

 

During the course of the meeting, the Chief Agricultural Officer of the district shared the action 

plan, prepared by the Agriculture and Farmers Welfare Department, with the officers present.  

 

The meeting saw teams being constituted at District and Block level (Kharar, Derabassi and 

Majri) to implement this action plan in an effective manner. The teams have been mandated to 

keep a hawk's eye on the locust attack and ensure foolproof arrangements for stopping the same.  

 

It was also decided to exhort the farmers to immediately inform the District Administration in 

case of a locust attack on their crops. Besides, the farmers can go in for spray of insecticides such 

as Chloropariphas 20 percent E. C., Chloropariphas 50 percent E. C., Delta Matherine 2.8 E. C., 

Delta Matherine 1.5 U. L. B.,  Dyflu Banjyate 25 percent W. P., Fipronil 5 percent S. C., Fipronil 

2.92 percent E. C., Lemda Cyhalothrin 10 percent W. P.,  Melatheone 50 percent E. C., 

Melatheone 25 percent W. P. but with the advice and guidance of the agricultural experts. 

-- 

---------- 

I/31529/2020 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 

 

 

4 more positive cases surface in District  

 

One patient discharged from Gian Sagar 

 

S. A. S. Nagar, June 5: 

 

The district today saw four corona virus positive cases emerging. This was disclosed here today 

by the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan.  

 

He further said that the positive cases include a 61 year old man from Sector -70 Mohali while 

the other 3 positive cases are contacts of an already positive patient from Sector - 78 who has 

travel history of Delhi.  

 

A 33 year old NRI hailing from Derabassi was discharged today from Gian Sagar Hospital.  

 

Now, the total number of active cases are 17 with 107 cured.  

 

--  
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District Public Relations Office, S. A. S. Nagar 

Mission Fateh  

Farmers evincing keen interest in Direct Seeding of Rice 

S. A. S. Nagar, June 5:  

In what could be described as the one of the primary objectives of Mission Fateh i.e. not to leave 

anyone in lurch owing to COVID-19 the State Government is not leaving farmers high and dry 

and is encouraging them to adopt the innovative techniques like the direct seeding of rice(DSR) 

keeping in view the fact that large number of migrants have gone back to their home towns.  

Direct Seeding of Rice was initiated in village Derri in the district on Friday done under the 

guidance of Secretary Agriculture Mr Kahan Singh Pannu. While talking to farmers, Mr Pannu 

informed that every year around 27 lakh hectares of area in Punjab state is being cultivated under 

paddy crop out of which 20 lakh hectares area is under rice and 7 lakh hectares is under basmati 

rice. 

 Due to shortage of labour for transplanting of paddy following the epidemic of Covid 19, the 

Department of Agriculture and Farmers Welfare, Punjab has advised the farmers to sow the 

paddy crop by direct seeding of rice (DSR) on at most 20 percent of their cultivable area. The 

Government of Punjab has fixed the target to bring around 5 lakh hectares under DSR techinque 

this year but keeping in view the present situation and the increasing interest of farmers in DSR 

technique, this figure is expected to rise to 6-7 lakh hectares.  

He told that the DSR techique results in 20-25 percent of saving of water and also cuts the cost 

of paddy cultivation by 6000 per acre. He further added that as per reports and research of PAU, 

Ludhiana experts, the yield from DSR is at par with paddy crop sown by conventional technique 

of transplanting. Mr Pannu appealed to the farmers that prior to sowing of paddy byDSR 

technique, the farmers must purchase weedicide and spray it within 24 hours of sowing the crop 

through DSR. He told that till date the Department of Agriculture and Farmers welfare, Punjab 

has given 4000 DSR machines and 600 paddy transplanting machines to farmers on subsidy. 

-- 
I/31397/2020 

ਜਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ  ਸ ਨਗਯ  

  

ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ  

  
  



ਜ਼ਿਰਹਾ ਯ਼ਿਗਾਯ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਜਫਯ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਦੀ ਕਾਭਮਾਫੀ ਜ ਿੱ ਚ ਜਨਬਾਅ ਜਯਹਾ ਅਜਹਭ ਬੂਜਭਕਾ  
  

ੜ੍ਹ ਜਰਖ ਤ ਅਨੜ੍ਹ ਫਯ਼ਿਗਾਯਾਂ ਨੰੂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਾ ਯਹੀਆਂ ਆਨਰਾਈਨ ਕਾਊਂਸਜਰੰਗ ਸ ਾ ਾਂ - ਡੀਸੀ ਆਜਸ਼ਕਾ ਿਨ  

  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, ਿੂਨ 5: 

  

ੰਿਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਘਯ-ਘਯ ਯ਼ਿਗਾਯ ਜਭਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯ਼ਿਗਾਯ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਜਫਯ, 
ਸ..ਸ ਨਗਯ  ਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਫਯ਼ਿਗਾਯ ਨ ਿ ਾਨਾਂ ਨੰੂ ਯ਼ਿਗਾਯ ਅਤ ਕਯੀਅਯ ਫਾਯ ਸਹੀ ਜਦਸ਼ਾ 
ਦ ਕ ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਰਈ ਅਜਹਭ ਮਗਦਾਨ ਾ ਜਯਹਾ ਹ।  
  

ਇਹ ਿਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦ ਹ ਡੀਸੀ ਆਜਸ਼ਕਾ ਿਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਡੀ.ਫੀ.ਈ.ਈ, ਸ..ਸ ਨਗਯ  ਰੋਂ ਜਡਿੀਟਰ 

ਭਾਜਧਅਭ ਯਾਹੀਂ ਨ ਿ ਾਨਾਂ ਨਾਰ ਸੰਯਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਯਹਾ ਹ ਅਤ ਇਸ ਭੁਜਹੰਭ ਅਧੀਨ 

ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਰਗਬਗ 5000 ਨੋਿ ਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਫੀ.ਈ.ਈ ਸ..ਸ ਨਗਯ ਦ ਯਟਰ www.pgrkam.com ਤ ਆਣ 
ਆ ਨੰੂ ਯਜਿਸਟਯ ਕਯ ਾਇਆ ਹ।ਜਫਯ  ਰੋਂ ਕੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਭੀਆਂ ਇਿੱਕਠੀਆਂ ਕਯਨ ਰਈ ਇਿੱਕ ਆਨਰਾਇਨ 

ਜਰੰਕ ਜਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ ਅਤ ਯਜਿਸਟਯ ਨ ਿ ਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਕੰਨੀਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਆਨ ਰਾਇਨ ਿਾਂ ਟਰੀਪਨੀਕ 

ਇੰਟਯਜ ਊ ਕਯ ਾ ਕ 
ਨ ਕਯੀ ਤ ਰਗ ਾਇਆ ਿਾ ਜਯਹਾ ਹ।  
  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ ਜਫਯ  ਰੋਂ ਨੋਿ ਾਨਾਂ ਨੰੂ ਆਨ ਰਾਇਨ 

ਕਯੀਅਯ ਕਾਊਂਸਜਰੰਗ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾ ਯਹੀ ਹ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਫਯ ਦ ਕਾਊਂਸਰਯ  ਰੋਂ  ੀਡੀ ਕਾਰ ਕਯਕ ਨ ਿ ਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਕਯੀਅਯ ਫਾਯ, ਯ਼ਿਗਾਯ ਦ ਭਜਕਆਂ ਫਾਯ ਅਤ ਸ -ਯ਼ਿਗਾਯ ਦੀਆਂ ਸਕੀਭਾਂ ਫਾਯ ਰੜ੍ੀਂਦੀ ਿਾਣਕਾਯੀ 
ਭੁਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾਈ ਿਾ ਯਹੀ ਹ। ਜਫਯ ਦ ਜਡਟੀ ਸੀ.ਈ. ਭਨਿਸ਼ ਸ਼ਯਭਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਰਹ  ਦ ਨੋਿ ਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਸ -ਯ਼ਿਗਾਯ ਰਈ ਰਨ ਜਦ ਾਉਣ ਰਈ 

ਆਨ ਰਾਇਨ ਜਰੰਕ ਜਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ ਅਤ ਇਸ ਜਰੰਕ ਯਾਹੀਂ ਸ -ਯ਼ਿਗਾਯ ਸੰਫੰਧ ਰੀਕਸ਼ਨਾਂ ਇਿੱਕਠੀਆਂ 

ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਯਹੀਆਂ ਹਨ।  
  

ਜਫਯ  ਰੋਂ ਹਰਰਾਇਨ ਨੰਫਯ 7814259210 ਅਤ ਈ.ਭਰ dbeemohalihelp@gmail.com ਿਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 

ਹ ਤਾਂ ਿ ਇਸ ਸੁਜ ਧਾ ਯਾਹੀਂ ਨ ਿ ਾਨ ਘਯ ਫਠੇ ਹੀ ਜਫਯ  ਰੋਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਾ ਯਹੀਆਂ ਸਹੂਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਬ ਰਾਤ ਕਯ 

ਸਕਣ। 

 

-- 

I/31418/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

http://www.pgrkam.com/
mailto:dbeemohalihelp@gmail.com


ਜਟਿੱ ਡੀਆਂ ਦ ਹਭਰ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਸਫੰਧੀ ਉਾਅ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਤ ਫਰਾਕ ਿੱਧਯ 'ਤ ਟੀਭਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 5 ਿੂਨ: 

ਜ਼ਿਰਹ ਜ ਿੱ ਚ ਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤ ਜਟਿੱ ਡੀਆਂ ਦ ਹਭਰ  ਨੰੂ ਯਕਣ ਸਫੰਧੀ ਯਣਨੀਤੀ ਜਤਆਯ ਕਯਨ ਅਤ ਜਤਆਯੀ ਦਾ ਿਾਇ਼ਿਾ ਰਣ ਰਈ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ 

ਜ ਬਾਗਾਂ ਦ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਦ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਤਜਹਤ ਸਹਾਇਕ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਿਨਯਰ 

ਸਰੀ ਮਸ਼ਾਰ ਸ਼ਯਭਾ ਦੀ  ਜਨਗਯਾਨੀ ਹਠ ਅਿੱਿ ਇਿੱਕ ਭੀਜਟੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਭੀਜਟੰਗ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਭੁਿੱ ਖ ਖਤੀਫਾੜ੍ੀ ਅਪਸਯ ਨੇ ਖਤੀਫਾੜ੍ੀ ਅਤ ਜਕਸਾਨ ਬਰਾਈ ਜ ਬਾਗ  ਿੱਰੋਂ ਜਤਆਯ ਕੀਤੀ ਕਾਯਿ ਮਿਨਾ ਨੰੂ 

ਹਾ਼ਿਯ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। 
ਭੀਜਟੰਗ ਜ ਿੱ ਚ ਇਸ ਕਾਯਿ ਮਿਨਾ ਨੰੂ ਰਬਾ ਸ਼ਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਰਈ ਜ਼ਿਰਹਾ ਅਤ ਫਰਾਕ ਿੱਧਯ (ਖਯੜ੍, ਡਯਾਫਸੀ ਅਤ 
ਭਾਿਯੀ) ਜ ਖ ਟੀਭਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਟੀਭਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਭ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹ ਜਕ ਉਹ ਜਟਿੱ ਡੀਆਂ ਦ ਹਭਰ  'ਤ ਣੀ ਨ਼ਿਯ ਯਿੱਖਣ ਅਤ 
ਇਸ ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਸਾਯ ਢੁਿੱ ਕ ੇਂ ਰਫੰਧਾਂ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ। 
ਇਹ  ੀ ਪਸਰਾ ਜਰਆ ਜਗਆ ਜਕ ਪਸਰਾਂ ਉੱਤ ਜਟਿੱ ਡੀਆਂ ਦ ਹਭਰ  ਦੀ ਸੂਯਤ ਜ ਿੱ ਚ ਤੁਯੰਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਕਯਨ ਰਈ 

ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਿਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ, ਜਕਸਾਨ ਖਤੀ ਭਾਹਯਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹ ਅਤ ਭਾਯਗ ਦਯਸ਼ਨ ਨਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਿ ੇਂ ਜਕ 

ਕਰਯਯੀਪਾਸ 20 ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ.ਸੀ., ਕਰਯੀਯੀਪਾਸ 50 ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ.ਸੀ., ਡਰਟਾ ਭਥਯੀਨ 2.8 ਈ.ਸੀ., ਡਰਟਾ ਭਥਯੀਨ 1.5 

ਮ.ੂਰ.ਫੀ., ਡਾਈਪਰ ੂਫਨਿਟ 25 ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਫਰਮ.ੂੀ., ਜਪਯਜਨਰ 5 ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ.ਸੀ., ਜਪਯਜਨਰ 2.92 ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ.ਸੀ.,  
ਰਭਡਾ ਸੀਹਾਰਥਯੀਨ 10 ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਫਰਮ ੂੀ, ਭਰ ਜਥਨ 50 ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ.ਸੀ., ਭੀਰਾਥੀਨ 25 ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਫਰਮੂੀ.ੀ. ਦਾ 
ਜਿੜ੍ਕਾਅ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ।  

-- 

---------- 

I/31529/2020 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹ ਜ ਿੱ ਚ 4 ਹਯ ਾਿਜਟ  ਭਾਭਰ ਆ ਸਾਹਭਣ  
ਇਕ ਭਯੀ਼ਿ ਨੰੂ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਤੋਂ ਜਭਰੀ ਿੁਿੱ ਟੀ  
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 5 ਿੂਨ: 

ਜ਼ਿਰਹ ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਿ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਦ ਚਾਯ ਾਿਜਟ  ਭਾਭਰ ਸਾਹਭਣ ਆ ਹਨ। ਇਹ ਰਗਟਾ ਾ ਅਿੱਿ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ 
ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱਗ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਾਿਜਟ  ਭਾਭਜਰਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਕਟਯ -70 ਭੁਹਾਰੀ ਦਾ 61 ਸਾਰਾ ਜ ਅਕਤੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹ ਿਦੋਂ ਜਕ 3 ਹਯ 

ਾਿਜਟ  ਭਾਭਰ ਸਕਟਯ -78 ਦ ਜਹਰਾਂ ਹੀ ਾਿਜਟ  ਾ ਗ ਭਯੀ਼ਿ ਦ ਸੰਯਕ ਹਨ, ਿ ਜਦਿੱ ਰੀ ਦੀ ਮਾਤਯਾ ਕਯਕ ਆਇਆ ਸੀ।  
ਡਯਾਫਾਸੀ ਦ ਯਜਹਣ  ਾਰ ਇਿੱਕ 33 ਸਾਰਾ ਨਆਯਆਈ ਨੰੂ ਅਿੱਿ ਜਗਆਨ ਸਾਗਯ ਹਸਤਾਰ ਤੋਂ ਿੁਿੱ ਟੀ ਦ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। 
ਹੁਣ, ਕਜਟ  ਕਸਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਰ ਜਗਣਤੀ 17 ਹ ਅਤ 107 ਭਯੀ਼ਿ ਠੀਕ ਹ ਗ ਹਨ। 
 

 

-- 

I/31531/2020 
ਜਿਰਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ  ਸ ਨਗਯ 

  



ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ  

  

ਜਕਸਾਨਾਂ  ਿੱਰੋਂ ਝਨੇ ਦੀ ਜਸਿੱ ਧੀ ਜਫਿਾਈ ਜ ਿੱ ਚ ਯੁਚੀ ਦਾ ਰਗਟਾ ਾ  
  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, ਿੂਨ 5: 

  

ਜਭਸ਼ਨ ਪਜਤਹ ਦ ਭੁਿੱ ਢਰ  ਉਦਸ਼ਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹ ਕਜ ਡ-19 ਕਾਯਨ ਜਕਸ  ੀ  ਯਗ ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਜਰਆਂ ਨਹੀਂ ਿਿੱਡਣਾ ਹ। ਇਸ 
ਤਜਹਤ ਸੂਫਾ ਸਯਕਾਯ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਰਈ ਫਹੁੜ੍ਦ ਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨ ੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿ ੇਂ ਜਕ ਝਨੇ ਦੀ ਜਸਿੱ ਧੀ 
ਜਫਿਾਈ ਕਯਨ ਰਈ ਰਜਯਤ ਕਯ ਯਹੀ ਹ, ਇਸ ਿੱਖ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜ ਿੱ ਚ ਯਿੱਖਦ ਹ ਜਕ  ਿੱ ਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜ ਿੱ ਚ ਰ ਾਸੀ 
ਭ਼ਿਦੂਯ ਆ ਆਣ ਸੂਜਫਆਂ ਨੰੂ  ਾਸ ਭੁੜ੍ ਗ ਹਨ।  
  

ਸ਼ੁਿੱ ਕਯ ਾਯ ਨੰੂ ਜੰਡ ਦੜ੍ੀ ਜ ਖ ਕਾਹਨ ਜਸੰਘ ੰਨੰੂ ਸਕਿੱਤਯ ਖਤੀਫਾੜ੍ੀ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹਠ ਝਨੇ ਦੀ ਜਸਿੱ ਧੀ ਜਫਿਾਈ 

ਕਯ ਾਈ ਗਈ। ਜਕਸਾਨਾਂ ਨਾਰ ਗਿੱਰਫਾਤ ਕਯਦ ਹ ਸਕਿੱਤਯ ਖਤੀਫਾੜ੍ੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ੰਿਾਫ ਜ ਿੱ ਚ ਹਯ ਸਾਰ 27 ਰਿੱ ਖ 

ਹਕਟਅਯ ਯਕਫਾ ਝਨੇ ਦੀ ਪਸਰ ਹਠ ਫੀਜਿਆ ਿਾਦਾਂ ਹ ਜਿਸ ਜ ਿੱ ਚੋਂ 20 ਰਿੱ ਖ ਹਕਟਅਯ ਯਕਫਾ ਯਭਰ ਝਨੇ ਅਧੀਨ 

ਅਤ 7 ਰਿੱ ਖ ਹਕਟਅਯ ਯਕਫਾ ਫਾਸਭਤੀ ਅਧੀਨ ਫੀਜਿਆ ਿਾਦਾਂ ਹ।   
  

ਕਯਨਾ ਦੀ ਭਹਾਂਭਯੀ ਦ ਭਿੱਦਨ਼ਿਯ ਝਨੇ ਦੀ ਰ ਾਈ ਰਈ ਭਿਦੂਯਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ਚਿੱਰਦ ਖਤੀਫਾੜ੍ੀ ਅਤ ਜਕਸਾਨ ਬਰਾਈ 

ਜ ਬਾਗ  ਿੱਰ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ 20% ਯਕਫ ਹਠ ਝਨੇ ਦੀ ਜਸਿੱ ਧੀ ਜਫਿਾਈ ਕਯਨ ਦੀ ਸਰਾਹ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾ ਯਹੀ ਹ। ਇਸ ਸਾਰ 

ੰਿਾਫ ਯਾਿ ਜ ਿੱ ਚ 5 ਰਿੱ ਖ ਹਕਟਅਯ ਯਕਫ ਜ ਿੱ ਚ ਝਨੇ ਦੀ ਜਸਿੱ ਧੀ ਫੀਿਾਈ ਕਯ ਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਯਿੱ ਜਖਆ ਜਗਆ ਸੀ, ਯ 

ਭਿੂਦਾ ਸਜਥਤੀ ਅਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦਰਚਸੀ ਨੰੂ  ਖਦ ਹ ਯਾਿ ਜ ਿੱ ਚ 6-7 ਰਿੱ ਖ ਹਕਟਅਯ ਯਕਫ ਜ ਿੱ ਚ ਝਨੇ ਦੀ ਜਸਿੱ ਧੀ 
ਫੀਿਾਈ ਹਣ ਸੰਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਯਹੀ ਹ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਝਨੇ ਦੀ ਜਸਿੱ ਧੀ ਜਫਿਾਈ ਨਾਰ ਜਿਿੱ ਥ 20-25% ਾਣੀ ਦੀ 
ਫਿੱਚਤ ਹੰੁਦੀ ਹ ਉੱਥ ਹੀ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਯੀਫਨ 6000 ਯੁ ਰਤੀ ਕੜ੍ ਫਿੱਚਦ ਹਨ।  
  

ੀ  ਮ ੂਦ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਝਨੇ ਦੀ ਜਸਿੱ ਧੀ ਜਫਿਾਈ ਦਾ ਝਾੜ੍ ਯ ਾਇਤੀ  ਢੰਗ ਨਾਰ ਫੀਿ ਝਨੇ ਦ ਫਯਾਫਯ ਹੰੁਦਾ 
ਹ। ਸਰ. ੰਨੰੂ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਝਨੇ ਦੀ ਜਸਿੱ ਧੀ ਜਫਿਾਈ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜਹਰਾਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਖਯੀਦਣ ਅਤ 
ਝਨੇ ਦੀ ਜਸਿੱ ਧੀ ਜਫਿਾਈ ਕਯਨ ਉਯੰਤ 24 ਘੰਟ ਦ ਅੰਦਯ ਅੰਦਯ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਯਅ ਕਯਨ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ 
ਫਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਾਰ ਖਤੀਫਾੜ੍ੀ ਅਤ ਜਕਸਾਨ ਬਰਾਈ ਜ ਬਾਗ  ਿੱਰ ਜਸਿੱ ਧੀ ਜਫਿਾਈ  ਾਰੀਆਂ 

4000 ਭਸ਼ੀਨਾ ਅਤ ਦ ਨਾਰ ਰ ਾਈ  ਾਰੀਆਂ 800 ਭਸ਼ੀਨਾ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਫਜਸਡੀ ਉਯ ਭੁਹਿੱਈਆ ਕਯ ਾਈਆਂ 

ਗਈਆਂ। 

  

ਇਸ ਭਕ ਭੁਿੱ ਖ ਖਤੀਫਾੜ੍ੀ ਅਪਸਯ ਸ  ਸ ਨਗਯ ਡਾ. ਯਣਿੀਤ ਜਸੰਘ ਫੈਂਸ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਝਨੇ ਦੀ 
ਜਸਿੱ ਧੀ ਜਫਿਾਈ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਖਤ ਨੰੂ 21 ਜਦਨ ਫਾਅਦ ਾਣੀ ਰਗਾਉਣਾ ਹ ਅਤ ਖਤ ਜ ਿੱ ਚ 130 ਜਕਰ  ਮੂਯੀਆ ਰਤੀ 



ਕੜ੍ ਨੰੂ 3 ਫਯਾਫਯ ਜਹਿੱ ਜਸਆਂ ਜ ਿੱ ਚ  ੰਡ ਕ ਜਫਿਾਈ ਤੋਂ 4,6 ਅਤ 9 ਹਪਜਤਆਂ ਫਾਅਦ ਖਤ ਜ ਿੱ ਚ ਜਿਿੱ ਟਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਿਾ । 
ਇਸ ਭਕ ਫਰਾਕ ਖਤੀਫਾੜ੍ੀ ਅਪਸਯ ਡਾ ਸੰਦੀ, ਡਾ ਗੁਯ ੰਤ ਜਸੰਘ, ਡਾ ਿਦੀ ਜਸੰਘ ਖਤੀਫਾੜ੍ੀ ਜ ਕਾਸ ਅਪਸਯ, 

ਸੁਿੱ ਚਾ ਜਸੰਘ ਖਤੀਫਾੜ੍ੀ ਜ ਸਥਾਯ ਅਪਸਯ, ਸ਼ਭਸ਼ਯ ਜਸੰਘ, ਦਯਸ਼ਨ ਜਸੰਘ ਜਕਸਾਨ ਆਜਦ ਹਾ਼ਿਯ ਸਨ। 

-- 

 

 

 


