ਸ਼ਟਿਕ ਬਜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਟਕਮ ਦ ਬੀਮਾਰੀ ਰਟਸਤ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਣਾ ਬਸੁਤ ਜਰੂਰੀ : ਟਿਿੀ
ਕਟਮਸ਼ਨਰ
ਟਿਿੀ ਕਟਮਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲੋਂ ਰਦੀ ਰੁੱ ਤ ਦ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਟਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਟਤਆਰ ਕੀਤੀ ਟਕੱ ਿ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਟਰਲੀਜ਼
ਤਰਨਤਾਰਨ, 7 ਤੰ ਬਰ :
ਰਦੀ ਰੁੱ ਤ ਦ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਟਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਟਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਜ਼ੀ ਟਕੱ ਿ ਨੂੰ ਅੱ ਜ ਟਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਮੇਂ
ਟਿਿੀ ਕਟਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੀ ਰਦੀ ਕੁਮਾਰ ੱ ਭਰਵਾਲ ਨੇ ਟਜ਼ਲਹ ਦ ਟਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੀਲ ਕੀਤੀ ਟਕ ਘਰ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਟਸਰਾਂ ਰਟਸਤ ਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ੁਧਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਟਵਭਾਗ ਕਲੋਂ ਬੀਜ ਟਕੱ ਿ ਖ੍ਰੀਦਣ
ਤਾਂ ਜ ਟਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਈ ਬਜ਼ੀ ਉਲੱਬਧ ਸ ਕ। ਇ ਮਕ ਵਧੀਕ ਟਿਿੀ ਕਟਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਰੀ ੰ ਦੀ
ਟਰਸ਼ੀ, ਵਧੀਕ ਟਿਿੀ ਕਟਮਸ਼ਨਰ (ਟਵਕਾ) ਰੀ ਰਾਕਸ਼ ਕੁਮਾਰ, .ਿੀ.ਮ. ੱ ਿੀ ਰ. ੁਟਰੰ ਦਰ ਟੰ ਘ,
.ਿੀ.ਮ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਾ. ਅਮਨਦੀ ਕ ਰ ਅਤ ਟਜਲਹ ਦ ਵੱ ਖ੍-ਵੱ ਖ੍ ਟਵਭਾਗਾਂ ਦ ਅਫ਼ਰ ਮਜੂਦ ਨ।

ਇ ਮਕ ’ਤ ਟਿਿੀ ਕਟਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟਕਸਾ ਟਕ ਘਰਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ਟਿਕ ਬਜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ

ਟਕਮ ਦ ਬੀਮਾਰੀ ਰਟਸਤ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਣਾ ਬਸੁਤ ਜਰੂਰੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਟਆ ਟਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਟਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰ ਿੀਟਿਊਿ ਆਫ਼ ਟਨਊਿਰੀਸ਼ਨ ਸਦਰਾਬਾਦ ਦ ੰ ਤੁਟਲਤ ਖ੍ੁਰਾਕ ਦ ਮਾਦੰ ਿਾਂ ਅਨੁਾਰ ਸਰ ਟਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਰਤੀ ਟਦਨ 300 ਗਰਾਮ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜ਼ੀ ਟਜ ਟਵੱ ਿ 120 ਗਰਾਮ ਸਰ ੱ ਤ ਵਾਲੀਆਂ, 90 ਗਰਾਮ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤ 90 ਗਰਾਮ
ਸਰ ਬਜੀਆਂ ਦੀ ਲ ੜ੍ ਸੁੰ ਦੀ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਟਆ ਟਕ ਇਸ ਟਕੱ ਿ ੰ ਤੁਟਲਤ ਖ੍ੁਰਾਕ ਦ ਮਾਦੰ ਿਾਂ ਅਨੁਾਰ ਟਤਆਰ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸ। ਇ ਟਵਿ ਰਦੀ ਰੁੱ ਤ ਦੀ ਟਬਜਾਈ ਲਈ ਮੂਲੀ, ਗਾਜਰ, ਸ਼ਲਗਮ, ਮਿਰ, ਾਲਕ, ਮਥੀ, ਧਨੀਆਂ, ਬਰਕਲੀ,
ਿੀਨੀ ਰੋਂ, ਲ ਿ ਅਤ ਿਕੰ ਦਰ ਦ ਬੀਜ ਸਨ ਜ 6 ਮਰਲ ਟਵੱ ਿ ਟਬਜਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਟਆ ਟਕ ਇਨਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ 400 ਟਕਲ ਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ। ਟਜ ਤੋਂ ਇਕ ਆਮ ਟਰਵਾਰ ਦੀ ਲ ੜ੍ ੂਰੀ ਸ
ਜਾਂਦੀ ਸ। ਟਕਾਨ ਇਸ ਟਕੱ ਿਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਟਵਭਾਗ ਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਟਵਿਲ ਟਿਿੀ ਿਾਇਰਕਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਝਬਾਲ (ਸਰਬੰ ੁਰਾ), ਟਭੱ ਖ੍ੀਟਵੰ ਿ, ੱ ਿੀ ਅਤ ਖ੍ਿੂਰ ਾਟਸਬ ਦ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ 80 ਰੁ ਰਤੀ ਟਕੱ ਿ ਦ
ਟਸਾਬ ਖ੍ਰੀਦ ਕ ਮੇਂ-ਟਰ ਟਬਜਾਈ ਕਰ ਕਦ ਸਨ।
-----------------------------

