ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ਼ਡਵੈੱਰਭੈਂਟ ਕਆਯਡੀਨੇਸ਼ਨਰ ਅਤ ਭਨੀਟਜ਼ਯਿੰ ਗ ਕਭਟੀ ਦੀ ਭੀਜ਼ਟਿੰ ਗ ਦਯਾਨ ਭੈਂਫਯ ਾਯਰੀਭੈਂਟ
ਰੀ ਫਰਸਭੁਯਾ ਵੱ ਰੋਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੀਭਾਂ ਦੀ ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰਆ ਜ਼ਗਆ ਜਾਇਿਾ
ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਵੱ ਚ ਚੱ ਰ ਯਸ ਜ਼ਵਕਾ ਕਾਯਜਾਂ ਰਤੀ ਰਗਟਾਈ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟੀ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 4 ਦਿੰ ਫਯ :
ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ਼ਡਵੈੱਰਭੈਂਟ ਕਆਯਡੀਨੇਸ਼ਨਰ ਅਤ ਭਨੀਟਜ਼ਯਿੰ ਗ ਕਭਟੀ ਦੀ ਭੀਜ਼ਟਿੰ ਗ ਭੈਂਫਯ
ਾਯਰੀਭੈਂਟ ਰ ਕ ਬਾ ਸਰਕਾ ਖਡੂਯ ਾਜ਼ਸਫ ਰੀ ਯਣਜੀਤ ਜ਼ਿੰ ਘ ਫਰਸਭੁਯਾ ਦੀ ਰਧਾਨਗੀ ਸਠ ਅੱ ਜ
ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫਿੰਧਕੀ ਕਿੰ ਰ ਕ ਜ਼ਵਖ ਸਈ। ਭੀਜ਼ਟਿੰ ਗ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਵੱ ਚ ਐੈੱਭ.ੀ. ਰੈਂ ਡ ਪਿੰ ਡਾਂ ਅਤ ਕੇਂਦਯ
ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਕੀਭਾਂ ਅਧੀਨ ਕਯਵਾਏ ਜਾ ਯਸ ਜ਼ਵਕਾ ਕਾਯਜਾਂ ਦੀ ਰਗਤੀ
ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਰਆ ਜ਼ਗਆ। ਇ ਭਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਵਾਰ,
ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਰੀ ਿੰ ਦੀ ਜ਼ਯਸ਼ੀ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ਼ਵਕਾ) ਰੀ
ਿੰ ਦੀ ਜ਼ਯਸ਼ੀ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ਼ਵਕਾ ਅਤ ਿੰ ਚਾਇਤ ਅਫ਼ਯ ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਜ਼ਿੰ ਘ ਫੱ ਰ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਾਰ ਅਫ਼ਯ ਰੀ
ਅਯਜ਼ਵਿੰ ਦਯਾਰ ਜ਼ਿੰ ਘ, ਭੁੱ ਖ ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਫ਼ਯ ਡਾ. ਰਤਾ ਜ਼ਿੰ ਘ ਿੰ ਧੂ, ਸਾਇਕ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਡਾ.
ਜ਼ਕਯਨਦੀ ਕ ਯ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਾਜ਼ਜਕ ਅਤ ੁਯੱਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਯ ਰੀਭਤੀ ਜ਼ਕਯਨ ਜ਼ਆਰ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਗਯਾਭ
ਅਫ਼ਯ ਰੀਭਤੀ ਸਯਦੀ ਕ ਯ, ਜ਼ਿਰਹਾ ਜ਼ੱ ਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਯ (ਕਿੰਡਯੀ) ਰੀ ਜ਼ਨਯਭਰ ਜ਼ਿੰ ਘ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ
ਾਯ ਫੀ.ਡੀ.ੀ.ਿ ਅਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਵਬਾਗਾਂ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਵੀ ਸਾਿਯ ਨ।

ਭੀਜ਼ਟਿੰ ਗ ਦਯਾਨ ਰੀ ਫਰਸਭੁਯਾ ਨੇ ਕੇਂਦਯ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਕੀਭਾਂ ਭਗਨਯਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਰ ਯੂਯਰ ਅਯਫਨ ਜ਼ਭਸ਼ਨ, ਦੀਨ ਜ਼ਦਆਰ ਉਾਜ਼ਧਆਏ ਗਰਾਭੀਣ ਕ ਸ਼ਜ਼ਰਆ

ਮਜਨਾ, ਐੈੱਭ.ੀ. ਰੈਂ ਡ ਕੀਭ ਅਤ ਫਾਯਡਯ ਏਯੀਆ ਜ਼ਡਵੈੱਰਭੈਂਟ ਕੀਭ, ਦੀਨ ਜ਼ਦਆਰ ਅਨਤਜ਼ਦਆ
ਮਜਨਾ, ਰਧਾਨ ਭਿੰ ਤਯੀ ਗਰਾਭ ੜਕ ਮਜਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰ ਅਜ਼ਭੈਂਟ ਰਗਯਾਭ, ਰਧਾਨ ਭਿੰ ਤਯੀ
ਆਵਾ ਮਜਨਾ, ਅਯਫਨ ਤ ਗਰਾਭੀਣ, ਵੱ ਛ ਬਾਯਤ ਜ਼ਭਸ਼ਨ, ਰਧਾਨ ਭਿੰ ਤਯੀ ਜ਼ ਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰ ਚਾਈ ਮਜਨਾ,
ਜ਼ਡਜੀਟਰ ਇਿੰ ਡੀਆ ਰੈਂ ਡ ਜ਼ਯਕਾਯਡ ਭਡਯਨ ਯਾਈਜਸ਼ਨ ਰਗਯਾਭ, ਦੀਨ ਜ਼ਦਆਰ ਉਾਜ਼ਧਆਏ ਗਰਾਭ
ਜਤੀ ਮਜਨਾ, ਰਧਾਨ ਭਿੰ ਤਯੀ ਫ਼ਰ ਫੀਭਾ ਮਜਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਰ ਸਰਥ ਜ਼ਭਸ਼ਨ, ਯਵ ਜ਼ੱ ਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਬਆਨ,
ਰਧਾਨ ਭਿੰ ਤਯੀ ਉੱਜਵਰਾ ਮਜਨਾ, ਰਧਾਨ ਭਿੰ ਤਯੀ ਕੌਂ ਸ਼ਰ ਜ਼ਵਕਾ ਮਜਨਾ ਫਿੰ ਧੀ ਜ਼ਵਥਾਯੂਯਵਕ
ਚਯਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ਿੰ ਫਿੰ ਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਬਾਗਾਂ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਹਾਂ ਮਜਨਾਵਾਂ ਤਜ਼ਸਤ ਕਯਵਾਏ ਗਏ ਕਿੰ ਭਾਂ
ਫਿੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ।
ਭੀਜ਼ਟਿੰ ਗ ਉਯਿੰ ਤ ੱ ਤਯਕਾਯਾਂ ਨਾਰ ਗੱ ਰਫਾਤ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਰੀ ਫਰਸਭੁਯਾ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ
ਚਰਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੀਭਾਂ ਤਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਕਾ ਕਾਯਜਾਂ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਫੜ ਵਧੀਆ ਢਿੰ ਗ ਦ ਨਾਰ
ਚੱ ਰ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਵੱ ਚ ਐਭ.ੀ. ਰੈਂ ਡ ਪਿੰ ਡ ਰੱਗਬੱ ਗ 70 ਤੋਂ 80 ਪੀਦੀ ਖਯਚ ਸ
ਚੁੱ ਕਾ ਸ ਅਤ ਜ਼ਵਕਾ ਕਾਯਜਾਂ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਚੱ ਰ ਜ਼ਯਸਾ ਸ।
ਇ ਭਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਦੀ
ਭੀਜ਼ਟਿੰ ਗ ਦਯਾਨ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਵੱ ਚ ਐੈੱਭ.ੀ. ਰੈਂ ਡ ਪਿੰ ਡ ਅਤ ਯਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਕੀਭਾਂ ਫਾਯ ਜ਼ਵਚਾਯ-ਚਯਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭਾਣਮਗ ਭੈਂਫਯ ਾਯਰੀਭੈਂਟ ਵੱ ਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਵੱ ਚ
ਚੱ ਰ ਯਸ ਜ਼ਵਕਾ ਕਾਯਜਾਂ ਰਤੀ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਿੰ ਨਹਾਂ ਜ਼ਵਕਾ ਕਾਯਜਾਂ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਤਿੀ ਜ਼ਰਆਉਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸ, ਉ ਨਾਰ ਿੰ ਫਿੰ ਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਯਦਸ਼
ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗਏ ਸਨ।
----------------------------

