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ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਸ਼
ੇਣੀ :  ਛੇਵ� 

ਸਮ�  :  2
�

�
 ਘੰਟੇ        ਿਲਖਤੀ :  30 ਅੰਕ 

ਸਮ� : 2 ਘੰਟੇ        ਪ�ਯੋਗੀ : 40 ਅੰਕ 

         ਸੀ. ਸੀ. ਈ. : 30 ਅੰਕ 

         ਕੁ� ਲ ਅੰਕ :       100 ਅੰਕ 

ਿਲਖਤੀ ਪ
ੀਿਖਆ ਲਈ ਪ
ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 

1. ਪ�ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਿਵ� ਚ 17 ਪ�ਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ । ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨ(  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਅੰਕ� ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ : 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਨੰ. 
ਅਿਧਆਇ ਨੰ. 

ਇ� ਕ ਅੰਕ 

ਵਾਲੇ 

ਆਬਜੈਕਿਟਵ 

ਟਾਈਪ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਇ� ਕ ਅੰਕ 

ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ 

5ਤਰ� ਵਾਲੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ 

ਦ ੋਅੰਕ� 

ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਪੰਜ ਅੰਕ� 

ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 
ਕੁ� ਲ 

ੳ 1, 2, 3, 4, 5 3 3 2 1 15 ਅੰਕ 

ਅ 6, 7, 8, 9, 10 2 2 3 1 15 ਅੰਕ 

 ਕੁ� ਲ ਪ�ਸ਼ਨ  5 5 5 2 17 ਪ�ਸ਼ਨ 

 ਕੁ� ਲ ਅੰਕ 5 5 10 10 30 ਅੰਕ 

 

1. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਤ< 5 ਤ� ਕ  ਇ� ਕ-ਇ� ਕ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਿਟਵ ਟਾਈਪ (ਬਹੁ-

ਿਵਕਲਪੀ) ਹੋਣਗੇ । 

2. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 6 ਤ< 10 ਤ� ਕ ਇ� ਕ-ਇ� ਕ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਲਗਭਗ ਇ� ਕ-ਦੋ 

ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  

3. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 11 ਤ< 15 ਤ� ਕ ਦੋ-ਦੋ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਵਾਕ� ਦਾ 

ਹੋਵੇਗਾ । 

4. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 16 ਤ< 17 ਤ� ਕ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਾਕ� ਿਵ� ਚ 

ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹਨ� ਪ�ਸ਼ਨ� ਿਵ� ਚ ਅੰਦਰੂੰ ਨੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਪ�ਸ਼ਨ ਉਸੇ ਇਕਾਈ ਿਵ� ਚ< 

ਹੋਵੇਗਾ । 

ਪ
ਯੋਗੀ ਪ
ੀਿਖਆ ਲਈ ਪ
ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 

1. ਿਤੰਨ ਪ�ਯੋਗ / ਪ�ਾਜੈਕਟ ਿਵ� ਚ< ਕੋਈ ਦੋ ਪ�ਯੋਗ / ਪ�ਾਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ।     2 x 10 =20 ਅੰਕ 

2. ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ�ਸ਼ਨ                          5 ਅੰਕ 

3. ਪ�ਯੋਗੀ ਨE ਟ ਬੁ� ਕ                 5 ਅੰਕ  

4. ਸFਪਲ ਫਾਈਲ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ।              5 ਅੰਕ 

5. ਬੀਜ�, ਖਾਦ�, ਫਲ�, ਸੰਦ� ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ� ਆਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ।           5 ਅੰਕ 
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ਪਾਠ-ਕ
ਮ (ਿਲਖਤੀ) 

 

ਪਾਠ 1 : ਪੰਜਾਬ ਿਵ� ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ : ਇ� ਕ ਝਾਤ 

ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਿਵ� ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਹਰੀ ਕ��ਤੀ ਿਵ� ਚ 

ਯੋਗਦਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਿਵ� ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਿਮਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ । 

ਪਾਠ 2 : ਭੂਮੀ 

ਭੂਮੀ, ਭੂਮੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ, ਕਣ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ�, ਭਾਰਤ ਿਵ� ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀਆ ਂਿਮ� ਟੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ�, ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ, ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮ� ਿਸਆਵ� । 

ਪਾਠ 3 : ਫ਼ਸਲ. ਦੀ ਵੰਡ 

ਫ਼ਸਲ� ਦੀ ਵੰਡ : ਰੁ� ਤ, ਬਨਸਪਤੀ ਿਵਿਗਆਨ, ਆਰਿਥਕ, ਜੀਵਨ-ਕਾਲ, ਜਲਵਾਯੂ, ਿਸੰਚਾਈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ 

ਮੰਤਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ । 

ਪਾਠ 4 : ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਿਵ� ਚ ਮਹ� ਤਵ  

ਿਸੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ, ਿਸੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਿਸੰਚਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇ : ਸਤਿਹ ਿਸੰਚਾਈ, ਸਬ-ਸਤਿਹ ਿਸੰਚਾਈ, ਫੁਹਾਰਾ 

ਿਸੰਚਾਈ, ਤੁਪਕਾ ਿਸੰਚਾਈ । 

ਪਾਠ 5 : ਖਾਦ.  

ਪੌਿਦਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਤ� ਤ� ਦੀ ਲੋੜ, ਖਾਦ� ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� : ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ� । ਖਾਦ� ਦੀ ਵ� ਧ 

ਵਰਤ< ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ । 

ਪਾਠ 6 : ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ. 

ਖੇਤੀ ਿਵ� ਚ ਸੰਦ� ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ� ਦਾ ਮਹ�ਤਵ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵ� ਚ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਮੰਤਵ� ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਿਨਕ 

ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 7 : ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਮੁ� ਖ ਫਲ 

ਮਨੁ� ਖੀ ਭੋਜਨ ਿਵ� ਚ ਫ਼ਲ� ਦਾ ਮਹ�ਤਵ, ਪੰਜਾਬ ਿਵ� ਚ ਫ਼ਲ� ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ, ਿਨੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫ਼ਲ, ਅਮਰੂਦ, ਅੰਬ, 

ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਬੇਰ, ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਆੜੂ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 8 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁ� ਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 

ਮਨੁ� ਖੀ ਭੋਜਨ ਿਵ� ਚ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦਾ ਮਹ�ਤਵ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਰੁ� ਤ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂ। ਆਲ,ੂ ਿਮਰਚ, ਟਮਾਟਰ, 

ਕ� ਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆ,ਂ ਿਭੰਡੀ, ਬFਗਣ, ਗੋਭੀ, ਮਟਰ, ਿਪਆਜ਼, ਜੜM� ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ� ਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਬਾਰੇ 

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 9 : ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਫੁ� ਲ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਬੂਟੇ  

ਮਨੁ� ਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵ� ਚ ਫੁ� ਲ� ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਬੂਿਟਆਂ ਦਾ ਮਹ� ਤਵ, ਫੁ� ਲ�, ਸਜਾਵਟੀ ਰੁ� ਖ�, ਵੇਲ� ਅਤੇ ਝਾੜੀਆ ਂਬਾਰੇ 

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 10 : ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦ ੇ

ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਿਦਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ - ਖੁੰ ਬ� ਉਗਾਉਣਾ, ਮਧੂ ਮ� ਖੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, 

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਵਸਤ� ਦੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ, ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕOਦਰ, ਖੇਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕOਦਰ ਆਿਦ । 
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ਪਾਠ-ਕ
ਮ (ਪ
ਯੋਗੀ) 

 

1. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਕਸਮ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ । 

2. ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆ ਂਫਸਲ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ । 

3. ਿਸੰਚਾਈ ਦੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਤਰੀਿਕਆ ਂਬਾਰੇ ਦ� ਸਣਾ । 

4. ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਵਰਤ< ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ । 

5. ਨਵੀਨਤਮ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ� ਦਾ ਚਾਰਟ ਆਿਦ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ । 

6. ਬਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕ ੇਫ਼ਲ� ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 

7. ਸਕੂਲ ਜ� ਘਰ ਿਵ� ਚ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਬਗੀਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ । 

8. ਸਕੂਲ ਿਵ� ਚ ਫੁ� ਲ, ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦੇ, ਝਾੜੀਆ ਂਅਤੇ ਵੇਲ� ਆਿਦ ਉਗਾਉਣਾ । 

9. ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗ�ਹਵਧੂ ਿਕਸਾਨ� ਦੇ ਫਾਰਮ� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ । 
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ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਸ਼
ੇਣੀ :  ਸ� ਤਵ� 

ਸਮ�  :  2
�

�
 ਘੰਟੇ        ਿਲਖਤੀ :  30 ਅੰਕ 

ਸਮ� : 2 ਘੰਟੇ        ਪ�ਯੋਗੀ : 40 ਅੰਕ 

         ਸੀ. ਸੀ. ਈ. : 30 ਅੰਕ 

         ਕੁ� ਲ ਅੰਕ :       100 ਅੰਕ 

ਿਲਖਤੀ ਪ
ੀਿਖਆ ਲਈ ਪ
ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 

1. ਪ�ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਿਵ� ਚ 17 ਪ�ਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ । ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨ(  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਅੰਕ� ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ : 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਨੰ. 
ਅਿਧਆਇ ਨੰ. 

ਇ� ਕ ਅੰਕ 

ਵਾਲੇ 

ਆਬਜੈਕਿਟਵ 

ਟਾਈਪ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਇ� ਕ ਅੰਕ 

ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ 

5ਤਰ� ਵਾਲੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ 

ਦ ੋਅੰਕ� 

ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਪੰਜ ਅੰਕ� 

ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 
ਕੁ� ਲ 

ੳ 1, 2, 3, 4, 5 2 3 2 1 14 ਅੰਕ 

ਅ 6, 7, 8, 9, 10, 11,  3 2 3 1 16 ਅੰਕ 

 ਕੁ� ਲ ਪ�ਸ਼ਨ  5 5 5 2 17 ਪ�ਸ਼ਨ 

 ਕੁ� ਲ ਅੰਕ 5 5 10 10 30 ਅੰਕ 

 

1. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਤ< 5 ਤ� ਕ  ਇ� ਕ-ਇ� ਕ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਿਟਵ ਟਾਈਪ (ਬਹੁ-

ਿਵਕਲਪੀ) ਹੋਣਗੇ । 

2. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 6 ਤ< 10 ਤ� ਕ ਇ� ਕ-ਇ� ਕ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਲਗਭਗ ਇ� ਕ-ਦੋ 

ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  

3. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 11 ਤ< 15 ਤ� ਕ ਦੋ-ਦੋ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ Pਰਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਵਾਕ� 

ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । 

4. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 16 ਤ< 17 ਤ� ਕ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਾਕ� ਿਵ� ਚ 

ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹਨ� ਪ�ਸ਼ਨ� ਿਵ� ਚ ਅੰਦਰੂੰ ਨੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਪ�ਸ਼ਨ ਉਸੇ ਇਕਾਈ ਿਵ� ਚ< 

ਹੋਵੇਗਾ । 

ਪ
ਯੋਗੀ ਪ
ੀਿਖਆ ਲਈ ਪ
ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 

1. ਿਤੰਨ ਪ�ਯੋਗ / ਪ�ਾਜੈਕਟ ਿਵ� ਚ< ਕੋਈ ਦੋ ਪ�ਯੋਗ / ਪ�ਾਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ।     2 x 10 =20 ਅੰਕ 

2. ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ�ਸ਼ਨ                          5 ਅੰਕ 

3. ਪ�ਯੋਗੀ ਨE ਟ ਬੁ� ਕ                 5 ਅੰਕ  

4. ਸFਪਲ ਫਾਈਲ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ।              5 ਅੰਕ 

5. ਬੀਜ�, ਖਾਦ�, ਫਲ�, ਸੰਦ� ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ� ਆਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ।           5 ਅੰਕ 
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ਪਾਠ-ਕ
ਮ (ਿਲਖਤੀ) 

 

ਪਾਠ 1 : ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ  

ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀ ਹੈ ? ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ : ਸੁਧਰੀਆਂ ਿਕਸਮਾ ਦੇ ਬੀਜ, ਿਸੰਚਾਈੀ ਸਹੂਲਤ�, 

ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ�, ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਿਕਸਾਨ, ਸੁਚ� ਜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤ� ਆਿਦ । 

ਪਾਠ 2 : ਖੇਤੀ ਲਈ ਿਮ� ਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ  

ਿਮ� ਟੀ ਦੀ ਪਰਖ : ਖਾਦ� ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਿਮ� ਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕ� ਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ� ਿਵ� ਚ< 

ਿਮ� ਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਮ� ਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ । ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਪਰਖ : ਿਟਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ । ਿਮ� ਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਰਖ 

ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵ� । ਿਮ� ਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਰਖ ਿਰਪੋਰਟ । 

ਪਾਠ 3 : ਫ਼ਸਲ. ਲਈ ਲੋੜ�ਦ ੇਖੁਰਾਕੀ ਤ� ਤ  

ਫ਼ਸਲ� ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤ� ਤ, ਖੁਰਾਕੀ ਤ� ਤ� ਦਾ ਮਹ�ਤਵ, ਮੁ� ਖ ਤ� ਤ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਤ�ਤ । ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਫ਼ਸਲ� ਿਵ� ਚ 

ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਗੰਧਕ, ਿਜ਼ੰਕ, ਲੋਹਾ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਆਿਦ ਖੁਰਾਕੀ ਤ� ਤ� ਦੇ ਮੁ� ਖ ਕੰਮ, ਘਾਟ 

ਦੀਆ ਂਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ  । 

ਪਾਠ 4 : ਖੇਤੀ ਿਵ� ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚ� ਜੀ ਵਰਤ@  

ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ� ਧਰ ਿਡ� ਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਸੰਚਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ : ਖੁ� ਲMੀ ਿਸੰਚਾਈ, ਤੁਪਕਾ ਿਸੰਚਾਈ, 

ਫੁਆਰਾ ਿਸੰਚਾਈ, ਵ� ਟ�/ਖੇਲ� ਬਣਾ ਕੇ ਿਸੰਚਾਈ, ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕ ੇਿਸੰਚਾਈ ਆਿਦ । ਿਸੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬ� ਚਤ  । 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਤਰੀਕੇ : ਫ਼ਸਲੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ, ਆਧੁਿਨਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਝੋਨ(  ਿਵ� ਚ ਟFਸ਼ੀਉਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤ<, 

ਮਲਿਚੰਗ, ਮUਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪ� ਕੀਆ ਂਨਿਹਰ� ਅਤੇ ਖਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਿਦ ।  

ਪਾਠ 5 : ਨਦੀਨ ਅਤੇ ਉਹਨ. ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ  

ਨਦੀਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਨਦੀਨ� ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਦੀਨ� ਦੀਆ ਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ : ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ, ਚੌੜੀ ਪ� ਤੀ ਵਾਲੇ 

ਨਦੀਨ । ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਨਦੀਨ । ਨਦੀਨ� ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ : ਗੋਡੀ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਢੰਗ, ਨਦੀਨ 

ਨਾਸ਼ਕ� ਰਾਹU ਆਿਦ । ਨਦੀਨ� ਦੀ ਵਰਤ< ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ । 

ਪਾਠ 6 : ਫ਼ਸਲ. ਦੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ  

ਫ਼ਸਲ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ : ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ, ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਕੀੜ,ੇ ਪ� ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 

ਕੀੜੇ, ਜੜM� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ । ਫ਼ਸਲ� ਦੀਆ ਂਬੀਮਾਰੀਆਂ : 5ਲੀ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾਣੂਆ ਂ

ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਬੀਮਾਰੀਆਂ । ਪੌਿਦਆਂ ਿਵ� ਚ ਕੀਿੜਆ ਂਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਪ� ਖੀ ਰੋਕਥਾਮ । ਦਵਾਈਆ ਂ

ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਰ� ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤ< ਤ< ਬਚਾਓ । 

ਪਾਠ 7 : ਪੋਸ਼ਿਟਕ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ  

ਘਰੇਲ ੂਬਗੀਚੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ : ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ, ਜ਼ਿਹਰ-ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ, ਿਵਹਲੇ ਸਮO ਦੀ ਸੁਚ� ਜੀ ਵਰਤ<, ਪਿਰਵਾਰਕ 

ਖਰਚੇ ਿਵ� ਚ ਕਮੀ ਆਿਦ । ਬਗੀਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮO ਿਧਆਨ ਰ� ਖਣ ਯੋਗ ਗ� ਲ� : ਥ� ਦੀ ਚੋਣ, ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ 

ਚੋਣ, ਿਵXਤਬੰਦੀ, ਖਾਦ� ਦੀ ਵਰਤ<, ਨਦੀਨ� ; ਕੀਿੜਆ ਂਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ 

ਆਿਦ । ਜੜMੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਾਉਣਾ । ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ । 
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ਪਾਠ 8 : ਸਜਾਵਟੀ ਬੂਟੇ  

ਸਜਾਵਟੀ ਬੂਿਟਆਂ ਦੀ ਮਹ�ਤਤਾ । ਸਜਾਵਟੀ ਰੁ� ਖ, ਝਾੜੀਆ ਂਅਤੇ ਵੇਲ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ । ਗਰਮੀ, ਬਰਸਾਤ 

ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਫੁ� ਲ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 9 : ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ  

ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ, ਅਨਾਜ ਨੰੂ ਕੀਿੜਆ ਂ ਤ< ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ । ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 

ਵਪਾਰਕ ਪ� ਧਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ । ਗੁਦਾਮ ਿਵ� ਚ ਰ� ਖੇ ਅਨਾਜ ਨੰੂ ਕੀਿੜਆ ਂਤ< ਬਚਾਉਣਾ । 

ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ� । 

ਪਾਠ 10 : ਕਦੁਰਤੀ ਸੋਿਮਆਂ ਦੀ ਸ.ਭ-ਸੰਭਾਲ  

ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਿਮਆਂ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ-ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ । ਹਵਾ ਦੀ 

ਸੰਭਾਲ, ਘਰ� ; ਕਾਰਖਾਿਨਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ� ਿਵ� ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਿਮ� ਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ । 

ਪਾਠ 11 : ਬਾਇਓ ਗੈਸ  

ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਕੀ ਹੈ ? ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ, ਲਾਭ, ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲ�ਟ ਦ ੇਿਡਜ਼ਾਈਨ, 

ਢੁ� ਕਵO ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਥ� ਦੀ ਚੋਣ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲ�ਟ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ । ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲ�ਟ ਦੇ 

ਕੰਮਕਾਜ ਸਮO ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਵਧਾਨੀਆਂ । 

 

ਪਾਠ-ਕ
ਮ (ਪ
ਯੋਗੀ) 

 

1. ਖਾਦ� ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਿਮ� ਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਇਕ� ਤਰ ਕਰਨਾ । 

2. ਕ�ਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵ� ਚ< ਿਮ� ਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕ� ਤਰ ਕਰਨਾ । 

3. ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਮ� ਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕ� ਤਰ ਕਰਨਾ । 

4. ਿਟਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਇ� ਕ� ਤਰ ਕਰਨਾ । 

5. ਿਮ� ਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਰਖ ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵ� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ । 

6. ਪੌਿਦਆਂ ਿਵ� ਚ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਖੁਰਾਕੀ ਤ� ਤ� ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਨਮੂਨ(  ਇਕ� ਠ(  ਕਰ ਕ ੇਫਾਈਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ । 

7. ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਸੰਜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ । ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਿਸੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫੁਆਰਾ ਿਸੰਚਾਈ ਵਾਲੇ 

ਖੇਤ� ਿਵ� ਚ ਜਾ ਕ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 

8. ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਨਦੀਨ� ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ । 

9. ਪੌਿਦਆਂ ਦੇ ਰੋਗਗ�ਸਤ ਭਾਗ� ਦੇ ਨਮੂਨ(  ਇਕ� ਠ(  ਕਰ ਕੇ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨਾ । 

10. ਸਕੂਲ ਜ� ਘਰ ਿਵ� ਚ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਬਗੀਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ । 

11. ਸਕੂਲ, ਘਰ ਅਤੇ ਸ�ਝੀਆ ਂਥਾਵ� ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਰੁ� ਖ, ਝਾੜੀਆ,ਂ ਵੇਲ� ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਫੁ� ਲ ਉਗਾਉਣਾ । 

12. ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਦਾਮ� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕ ੇ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕੀਿੜਆ ਂ ਤ< ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 

13. ਿਕਸੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲ�ਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 
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ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਸ਼
ੇਣੀ :  ਅ� ਠਵ� 

ਸਮ�  :  2
�

�
 ਘੰਟੇ        ਿਲਖਤੀ :  30 ਅੰਕ 

ਸਮ� : 2 ਘੰਟੇ        ਪ�ਯੋਗੀ : 40 ਅੰਕ 

         ਸੀ. ਸੀ. ਈ. : 30 ਅੰਕ 

         ਕੁ� ਲ ਅੰਕ :       100 ਅੰਕ 

ਿਲਖਤੀ ਪ
ੀਿਖਆ ਲਈ ਪ
ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 

1. ਪ�ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਿਵ� ਚ 17 ਪ�ਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ । ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨ(  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਅੰਕ� ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ : 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਨੰ. 
ਅਿਧਆਇ ਨੰ. 

ਇ� ਕ ਅੰਕ 

ਵਾਲੇ 

ਆਬਜੈਕਿਟਵ 

ਟਾਈਪ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਇ� ਕ ਅੰਕ 

ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ 

5ਤਰ� ਵਾਲੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ 

ਦ ੋਅੰਕ� 

ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਪੰਜ ਅੰਕ� 

ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 
ਕੁ� ਲ 

ੳ 1, 2, 3, 4, 5 2 3 2 1 14 ਅੰਕ 

ਅ 6, 7, 8, 9, 10, 11,  3 2 3 1 16 ਅੰਕ 

 ਕੁ� ਲ ਪ�ਸ਼ਨ  5 5 5 2 17 ਪ�ਸ਼ਨ 

 ਕੁ� ਲ ਅੰਕ 5 5 10 10 30 ਅੰਕ 

 

1. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਤ< 5 ਤ� ਕ  ਇ� ਕ-ਇ� ਕ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਿਟਵ ਟਾਈਪ (ਬਹੁ-

ਿਵਕਲਪੀ) ਹੋਣਗੇ । 

2. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 6 ਤ< 10 ਤ� ਕ ਇ� ਕ-ਇ� ਕ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਲਗਭਗ ਇ� ਕ-ਦੋ 

ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  

3. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 11 ਤ< 15 ਤ� ਕ ਦੋ-ਦੋ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਵਾਕ� ਦਾ 

ਹੋਵੇਗਾ । 

4. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 16 ਤ< 17 ਤ� ਕ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਾਕ� ਿਵ� ਚ 

ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹਨ� ਪ�ਸ਼ਨ� ਿਵ� ਚ ਅੰਦਰੂੰ ਨੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਪ�ਸ਼ਨ ਉਸੇ ਇਕਾਈ ਿਵ� ਚ< 

ਹੋਵੇਗਾ । 

ਪ
ਯੋਗੀ ਪ
ੀਿਖਆ ਲਈ ਪ
ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 

1. ਿਤੰਨ ਪ�ਯੋਗ / ਪ�ਾਜੈਕਟ ਿਵ� ਚ< ਕੋਈ ਦੋ ਪ�ਯੋਗ / ਪ�ਾਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ।     2 x 10 =20 ਅੰਕ 

2. ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ�ਸ਼ਨ                          5 ਅੰਕ 

3. ਪ�ਯੋਗੀ ਨE ਟ ਬੁ� ਕ                 5 ਅੰਕ  

4. ਸFਪਲ ਫਾਈਲ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ।              5 ਅੰਕ 

5. ਬੀਜ�, ਖਾਦ�, ਫਲ�, ਸੰਦ� ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ� ਆਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ।           5 ਅੰਕ 
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ਪਾਠ-ਕ
ਮ (ਿਲਖਤੀ) 

 

ਪਾਠ 1 : ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ  

ਭੂਮੀ ਕੀ ਹੈ ? ਭੂਮੀ ਦੇ ਭੌਿਤਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣ । ਰੇਤਲੀਆ,ਂ ਚੀਕਣੀਆ ਂਅਤੇ ਕ� ਲਰੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ� ਦਾ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨਾ । ਸੇਮ ਵਾਲੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ� ਦੀਆਂ ਸਮ� ਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਢੰਗ । 

ਪਾਠ 2 : ਪਨੀਰੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ  

ਪਨੀਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ  ਲਾਭ । ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਫੁ� ਲ� ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ । ਫ਼ਲਦਾਰ 

ਬੂਿਟਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਬੂਿਟਆ ਂਦੀ ਨਰਸਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ।  

ਪਾਠ 3 : ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ  

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਿਹਮ ਪਿਹਲੂ – ਜ਼ਰੀਬ, ਿਸ਼ਜਰਾ, 

ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਮੁਰ� ਬਾਬੰਦੀ, ਗੋਸ਼ਵਾਰਾ, ਇੰਤਕਾਲ, ਜਮM�ਬੰਦੀ, ਤਕਸੀਮ, ਿਗਰਦਾਵਰੀ, ਦਰੁਸਤੀ ਿਗਰਦਾਵਰੀ, 

ਠ( ਕਾ, ਰਿਹਣ, ਖਰਾਬਾ ਆਿਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ । ਭੂਮੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਿਪਊਟਰੀਕਰਨ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ 

ਲਈ ਪੈਮਾਨ(  । 

ਪਾਠ 4 : ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ  

ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮੇ, ਮਹ�ਤਤਾ । ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚ� ਲਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ – ਸੋਲਰ 

ਡਰਾਇਰ, ਸੋਲਰ ਕੁ� ਕਰ, ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ, ਸੋਲਰ ਲਾਲਟੈਣ, ਸੋਲਰ ਹੋਮ ਲਾਈਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ, ਸੋਲਰ 

ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਆਿਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 5 : ਖੁੰ ਬ. ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ  

ਖੰੁਬ� ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹ�ਤਵ, ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਕਸਮ� ਦੀਆਂ ਖੰੁਬ� ਉਗਾਉਣਾ, ਕੀਿੜਆਂ ਤ< ਬਚਾਓ, ਪੈਿਕੰਗ ਅਤੇ 

ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ । 

ਪਾਠ 6 : ਮਧੂ ਮ� ਖੀ ਪਾਲਣ  

ਮਧੂ ਮ� ਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਹ�ਤਤਾ, ਮਧੂ ਮ� ਖੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ, ਿਕਸਮ�, ਜਾਤ�, ਜੀਵਨ ਚ� ਕਰ, ਕਟੰੁਬ ਦੀ 

ਜ� ਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ । ਮੌਸਮੀ ਪ�ਬੰਧ, ਸ਼ਿਹਦ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵ� ਲ<  ਿਦ� ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਵ� ਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 7 : ਬਹ-ੁਭ.ਤੀ ਖੇਤੀ  

ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਮਹ�ਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ਸਲੀ ਚ� ਕਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਫ਼ਸਲੀ ਚ� ਕਰ – ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ 

ਅਪਣਾਉਣਾ । 

ਪਾਠ 8 : ਜੈਿਵਕ ਖੇਤੀ  

ਜੈਿਵਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਹ�ਤਤਾ, ਲੋੜ ਅਤੇ ਜੈਿਵਕ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ । ਜੈਿਵਕ ਿਮਆਰ, ਜੈਿਵਕ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 

ਤਰੀਕੇ, ਜੈਿਵਕ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਿਵਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਿਵ� ਖ । 

ਪਾਠ 9 : ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ.ਭ-ਸੰਭਾਲ  

ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਹ�ਤਤਾ । ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ, ਤਵੀਆਂ, ਸੀਡ 

ਡਿਰ�ਲ ਆਿਦ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ । 
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ਪਾਠ 10 : ਫ਼ਲ. ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ.ਭ-ਸੰਭਾਲ  

ਫ਼ਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਨੁਕਤ ੇ– ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਤੁੜਾਈ, 

ਡ�ਬਾਬੰਦੀ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ । ਫ਼ਲ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਸੁਰ� ਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ । 

ਪਾਠ 11 : ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤ@ ਅਚਾਰ, ਮੁਰ� ਬ ੇਅਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਣਾ  

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਦਾ ਭਿਵ� ਖ । ਫ਼ਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤ< ਅਚਾਰ, ਮੁਰ� ਬਾ, ਸ਼ਰਬਤ, ਕੈਚਅ� ਪ ਆਿਦ 

ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ । ਫ਼ਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਕਾਉਣਾ । 

 

ਪਾਠ-ਕ
ਮ (ਪ
ਯੋਗੀ) 

 

1. ਚੀਕਣੀ, ਰੇਤਲੀ ਅਤੇ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ । 

2. ਸਕੂਲ ਿਵ� ਚ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਫੁ� ਲ� ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ । ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਿਵ� ਚ ਜਾ ਕ ੇਨਵO ਪੌਦੇ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂ- ਕਲਮ, ਿਪXਦ, ਦਾਬ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 

3. ਮਾਲ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ  ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਹਲੂਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 

ਫਰਦ ਸੁਿਵਧਾ ਕOਦਰ ਿਵਖੇ ਜਾ ਕੇ ਭੂਮੀ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । ਸਕੂਲ ਿਵ� ਚ 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.plrs.org.in ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ । 

4. ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲMੇ  ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਿਵਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕ ੇਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚ�ਲਣ 

ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ� ਅਤੇ ਸਬਿਸਡੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ।  

5. ਿਕਸੇ ਖੁੰ ਬ� ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰੁਬ� ਉਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁ� ਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । ਬਾਗਬਾਨੀ 

ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਵ� ਚ ਖੁੰ ਬ� ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ । 

6. ਿਕਸੇ ਮਧੂ ਮ� ਖੀ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਧੂ ਮ� ਖੀ ਪਾਲਣ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਹਲੂਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨਾ । 

7. ਖੇਤੀ ਸਿਹਯੋਗ ਧੰਦੇ – ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਮ� ਛੀ ਫਾਰਮ, ਖਰਗੋਸ਼ ਫਾਰਮ, ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਆਿਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ । 

8. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਹਰ-ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨਾ । 

9. ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਦ� ਸਣਾ । 

10. ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲ� ਤ< ਅਚਾਰ, ਸ਼ਰਬਤ, ਮੁਰ� ਬਾ ਅਤੇ ਚ� ਟਨੀ ਆਿਦ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ । ਿਕਸੇ ਨ( ੜਲੇ ਫੂਡ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ 

ਪਲ�ਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ।  

11. ਬਾਗ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕ ੇਸਮੁ� ਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ । 
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ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਸ਼
ੇਣੀ :  ਨੌਵ� 

ਸਮ�  :  2
�

�
 ਘੰਟੇ        ਿਲਖਤੀ :  30 ਅੰਕ 

ਸਮ� : 2 ਘੰਟੇ        ਪ�ਯੋਗੀ : 40 ਅੰਕ 

         ਸੀ. ਸੀ. ਈ. : 30 ਅੰਕ 

         ਕੁ� ਲ ਅੰਕ :       100 ਅੰਕ 

ਿਲਖਤੀ ਪ
ੀਿਖਆ ਲਈ ਪ
ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 

1. ਪ�ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਿਵ� ਚ 17 ਪ�ਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ । ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨ(  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਅੰਕ� ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ : 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਨੰ. 
ਅਿਧਆਇ ਨੰ. 

ਇ� ਕ ਅੰਕ 

ਵਾਲੇ 

ਆਬਜੈਕਿਟਵ 

ਟਾਈਪ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਇ� ਕ ਅੰਕ 

ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ 

5ਤਰ� ਵਾਲੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ 

ਦ ੋਅੰਕ� 

ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਪੰਜ ਅੰਕ� 

ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 
ਕੁ� ਲ 

ੳ 1, 2, 3, 4, 5 2 3 2 1 14 ਅੰਕ 

ਅ 6, 7, 8, 9, 10, 11,  3 2 3 1 16 ਅੰਕ 

 ਕੁ� ਲ ਪ�ਸ਼ਨ  5 5 5 2 17 ਪ�ਸ਼ਨ 

 ਕੁ� ਲ ਅੰਕ 5 5 10 10 30 ਅੰਕ 

 

1. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਤ< 5 ਤ� ਕ  ਇ� ਕ-ਇ� ਕ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਿਟਵ ਟਾਈਪ (ਬਹੁ-

ਿਵਕਲਪੀ) ਹੋਣਗੇ । 

2. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 6 ਤ< 10 ਤ� ਕ ਇ� ਕ-ਇ� ਕ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਲਗਭਗ ਇ� ਕ-ਦੋ 

ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  

3. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 11 ਤ< 15 ਤ� ਕ ਦੋ-ਦੋ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਵਾਕ� ਦਾ 

ਹੋਵੇਗਾ । 

4. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 16 ਤ< 17 ਤ� ਕ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਾਕ� ਿਵ� ਚ 

ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹਨ� ਪ�ਸ਼ਨ� ਿਵ� ਚ ਅੰਦਰੂੰ ਨੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਪ�ਸ਼ਨ ਉਸੇ ਇਕਾਈ ਿਵ� ਚ< 

ਹੋਵੇਗਾ । 

ਪ
ਯੋਗੀ ਪ
ੀਿਖਆ ਲਈ ਪ
ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 

1. ਿਤੰਨ ਪ�ਯੋਗ / ਪ�ਾਜੈਕਟ ਿਵ� ਚ< ਕੋਈ ਦੋ ਪ�ਯੋਗ / ਪ�ਾਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ।     2 x 10 =20 ਅੰਕ 

2. ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ�ਸ਼ਨ                          5 ਅੰਕ 

3. ਪ�ਯੋਗੀ ਨE ਟ ਬੁ� ਕ                 5 ਅੰਕ  

4. ਸFਪਲ ਫਾਈਲ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ।              5 ਅੰਕ 

5. ਬੀਜ�, ਖਾਦ�, ਫਲ�, ਸੰਦ� ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ� ਆਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ।           5 ਅੰਕ 
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ਪਾਠ-ਕ
ਮ (ਿਲਖਤੀ) 

 

ਪਾਠ 1 : ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲ.  

ਸਾਉਣੀ ਦੀਆ ਂਫ਼ਸਲ� ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ – ਝੋਨਾ, ਮ� ਕੀ, ਮੰੂਗੀ, ਮ�ਹ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰ ਗਫਲੀ, ਕਪਾਹ, ਕਮਾਦ, ਜੁਆਰ, 

ਬਾਜਰਾ ਆਿਦ । 

ਪਾਠ 2 : ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ  

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹ�ਤਤਾ, ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂ – ਿਮਰਚ, ਟਮਾਟਰ, ਬFਗਣ, ਿਭੰਡੀ, ਕ� ਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆ ਂ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ – ਚ� ਪਣ ਕ� ਦ,ੂ ਘੀਆ ਕ� ਦੂ, ਕਰੇਲਾ, ਘੀਆ ਤੋਰੀ, ਪੇਠਾ, ਖੀਰਾ, ਤਰ, ਟUਡਾ, ਖਰਬੂਜਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 

ਕਰਨਾ । 

ਪਾਠ 3 : ਫੁ� ਲ. ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ  

ਮਨੁ� ਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵ� ਚ ਫੁ� ਲ� ਦਾ ਮਹ�ਤਵ । ਡੰਡੀ ਵਾਲੇ ਫੁ� ਲ� – ਗਲੈਿਡਓਲਸ, ਗੁਲਦਾਉਦੀ, ਜ਼ਰਬਰਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ 

ਆਿਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ । ਡੰਡੀ-ਰਿਹਤ ਫੁ� ਲ� – ਗOਦਾ, ਰਜਨੀਗੰਧਾ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆ ਆਿਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ । 

ਪਾਠ 4 : ਖੇਤੀ-ਉਤਪਾਦ. ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ  

ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮਹ�ਤਵ । ਖੇਤੀ ਿਜਣਸ� ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮO ਿਧਆਨ ਰ� ਖਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ । 

ਪਾਠ 5 : ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤ ੇਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਿਹਰ. ਦਾ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ  

ਸੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੀਆ ਂਧਾਰਾਵ�, ਬੀਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ, ਿਕਸਾਨ� ਦੇ ਹ� ਕ, ਬੀਜ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ 

ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਤੇ, ਬੀਜ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ । ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ । ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ । ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ 

ਜ਼ਿਹਰ� ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵ� । 

ਪਾਠ 6 : ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ  

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮਹ�ਤਵ, ਪੰਜਾਬ ਿਵ� ਚ ਦੁ� ਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਲਵੇਿਰਆਂ ਦਾ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ, ਲਵੇਿਰਆਂ ਦੀ 

ਚੋਣ, ਗਊਆ ਂ(ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ) ਅਤੇ ਮ� ਝ� ਦੀਆ ਂਨਸਲ�, ਖੁਰਾਕ, ਵੰਡ, ਸ਼ੈੱਡ, ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੁ� ਧ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ । ਰਾਸ਼ਨ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ, ਦੁ� ਧ ਦੀ ਸੰਭਾਲ । ਵਾਧੂ ਚਾਰੇ ਤ< ਹੇਅ ਅਤੇ ਅਚਾਰ 

(ਸਾਈਲੇਜ) ਬਣਾਉਣਾ । 

ਪਾਠ 7 : ਦੁ� ਧ ਅਤੇ ਦੁ� ਧ ਤ@ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ  

ਦੁ� ਧ ਦੀ ਮਹ�ਤਤਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਪ� ਧਰ ਤੇ ਦੁ� ਧ ਤ< ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ 

ਕਰਨਾ ।  

ਪਾਠ 8 : ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ  

ਪੋਲਟਰੀ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲ�, ਚੂਿਚਆ ਂਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਪ�ਬੰਧ, ਮੁਰਗੀ 

ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ� । 

ਪਾਠ 9 : ਸੂਰ, ਭੇਡ./ਬ� ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਪਾਲਣ  

ਸੂਰ, ਭੇਡ�, ਬ� ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼� ਦੀਆਂ 5ਨਤ ਨਸਲ�, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਾੜੇ/ਸ਼ੈੱਡ/ਿਪੰਜਿਰਆਂ ਆਿਦ ਸਬੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 10 : ਮ� ਛੀ ਪਾਲਣ : 
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ਮ� ਛੀਆਂ ਦੀਆ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਕਸਮ�, ਛ� ਪੜ ਲਈ ਜਗMਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਛ� ਪੜ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪੁਟਾਈ । 

ਨਦੀਨ� ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਖੁਰਾਕ ਆਿਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 11 : ਕੁ� ਝ ਨਵJ ਖੇਤੀ ਿਵਸ਼ੇ  

ਜੀ. ਐੱਮ. ਫ਼ਸਲ�, ਪੌਦ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰ� ਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ, ਸੂਖ਼ਮ ਖੇਤੀ, ਜਲਵਾਯ ੂਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਆਿਦ । 

ਪਾਠ-ਕ
ਮ (ਪ
ਯੋਗੀ) 

1. ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨ(  ਿਵ� ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆ ਂਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਫ਼ਸਲ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਛਾਣ ਿਚੰਨM  ਨE ਟ ਕਰੋ । 

2. ਸਕੂਲ ਜ� ਘਰ ਿਵ� ਚ ਪੋਸ਼ਿਟਕ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਬਗੀਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰੋ । 

3. ਸਕੂਲ ਿਵ� ਚ ਗਰਮੀਆਂ, ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਰੁ� ਤ ਦੇ ਫੁ� ਲ ਉਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ । 

4. ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਿਵ� ਚ ਜਾ ਕ ੇਿਜਣਸ ਦੇ ਸੁਚ� ਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 

5. ਬੀਜ, ਖਾਦ� ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਹਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ< ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ । 

6. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜ� ਿਕਸੇ ਨ( ੜੇ 

ਆਧੁਿਨਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਿਵ� ਚ ਜਾ ਕ ੇਲਵੇਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲ�, ਖੁਰਾਕ, ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਤ< ਬਚਾਓ 

ਆਿਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 

7. ਸਕੂਲ ਿਵ� ਚ ਦੁ� ਧ ਤ< ਖੋਆ, ਪਨੀਰ, ਦਹU ਅਤੇ ਿਘਉ ਆਿਦ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ । ਿਕਸ ੇਨ( ੜੇ ਿਮਲਕ ਪਲ�ਟ ਿਵ� ਚ ਜਾ ਕੇ 

ਿਮਲਕ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 

8. ਿਕਸੇ ਮੁਰਗੀਖਾਨ(  ਿਵ� ਚ ਜਾ ਕ ੇਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ 

ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵ� ਚ ਜਾ ਕ ੇਉਸ ਿਵ� ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਪਦਾਰਥ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 

9. ਸੂਰ ਫਾਰਮ, ਭੇਡ/ਬ� ਕਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਫਾਰਮ ਿਵ� ਚ ਜਾ ਕ ੇ5ਨਤ ਨਸਲ�, ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ< 

ਬਚਾਓ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 

10. ਮ� ਛੀ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ ਿਵਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮ� ਛੀਆਂ ਦੀਆ ਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਕਸਮ�, ਬ� ਚ, ਖੁਰਾਕ, ਛ� ਪੜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 

ਸਹੂਲਤ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 
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ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਸ਼
ੇਣੀ :  ਦਸਵ� 

ਸਮ�  :  2
�

�
 ਘੰਟੇ        ਿਲਖਤੀ :  30 ਅੰਕ 

ਸਮ� : 2 ਘੰਟੇ        ਪ�ਯੋਗੀ : 40 ਅੰਕ 

         ਸੀ. ਸੀ. ਈ. : 30 ਅੰਕ 

         ਕੁ� ਲ ਅੰਕ :       100 ਅੰਕ 

ਿਲਖਤੀ ਪ
ੀਿਖਆ ਲਈ ਪ
ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 

1. ਪ�ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਿਵ� ਚ 17 ਪ�ਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ । ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨ(  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਅੰਕ� ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ : 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਨੰ. 
ਅਿਧਆਇ ਨੰ. 

ਇ� ਕ ਅੰਕ 

ਵਾਲੇ 

ਆਬਜੈਕਿਟਵ 

ਟਾਈਪ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਇ� ਕ ਅੰਕ 

ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ 

5ਤਰ� ਵਾਲੇ 

ਪ�ਸ਼ਨ 

ਦ ੋਅੰਕ� 

ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਪੰਜ ਅੰਕ� 

ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 
ਕੁ� ਲ 

ੳ 1, 2, 3, 4, 5 2 3 2 1 14 ਅੰਕ 

ਅ 6, 7, 8, 9, 10, 11,  3 2 3 1 16 ਅੰਕ 

 ਕੁ� ਲ ਪ�ਸ਼ਨ  5 5 5 2 17 ਪ�ਸ਼ਨ 

 ਕੁ� ਲ ਅੰਕ 5 5 10 10 30 ਅੰਕ 

 

1. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਤ< 5 ਤ� ਕ  ਇ� ਕ-ਇ� ਕ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਿਟਵ ਟਾਈਪ (ਬਹੁ-

ਿਵਕਲਪੀ) ਹੋਣਗੇ । 

2. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 6 ਤ< 10 ਤ� ਕ ਇ� ਕ-ਇ� ਕ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਲਗਭਗ ਇ� ਕ-ਦੋ 

ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  

3. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 11 ਤ< 15 ਤ� ਕ ਦੋ-ਦੋ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਵਾਕ� ਦਾ 

ਹੋਵੇਗਾ । 

4. ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰ. 16 ਤ< 17 ਤ� ਕ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਅੰਕ� ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ 5ਤਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਾਕ� ਿਵ� ਚ 

ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹਨ� ਪ�ਸ਼ਨ� ਿਵ� ਚ ਅੰਦਰੂੰ ਨੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਪ�ਸ਼ਨ ਉਸੇ ਇਕਾਈ ਿਵ� ਚ< 

ਹੋਵੇਗਾ । 

ਪ
ਯੋਗੀ ਪ
ੀਿਖਆ ਲਈ ਪ
ਸ਼ਨ ਪ� ਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 

1. ਿਤੰਨ ਪ�ਯੋਗ / ਪ�ਾਜੈਕਟ ਿਵ� ਚ< ਕੋਈ ਦੋ ਪ�ਯੋਗ / ਪ�ਾਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ।     2 x 10 =20 ਅੰਕ 

2. ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ�ਸ਼ਨ                          5 ਅੰਕ 

3. ਪ�ਯੋਗੀ ਨE ਟ ਬੁ� ਕ                 5 ਅੰਕ  

4. ਸFਪਲ ਫਾਈਲ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ।              5 ਅੰਕ 

5. ਬੀਜ�, ਖਾਦ�, ਫਲ�, ਸੰਦ� ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ� ਆਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ।           5 ਅੰਕ 
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ਪਾਠ-ਕ
ਮ (ਿਲਖਤੀ) 

 

ਪਾਠ 1 : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵ. : 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ� ਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ 

ਿਵ� ਚ ਯੋਗਦਾਨ । 

ਪਾਠ 2 : ਖੇਤੀ ਿਗਆਨ – ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ : ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ : 

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਆਿਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਸ� ਿਖਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵ� ਚ ਯੋਗਦਾਨ । 

ਪਾਠ 3 : ਹਾੜMੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲ. :  

ਹਾੜੀ ਦੀਆ ਂਫ਼ਸਲ� – ਕਣਕ, ਜ<, ਦਾਲ�, ਛੋਲੇ, ਮਸਰ, ਰਾਇਆ, ਗੋਭੀ ਸਰf, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬਰਸੀਮ ਅਤੇ ਜਵU ਦੀ 

ਕਾਸ਼ਤ । 

ਪਾਠ 4 : ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ : 

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਹ�ਤਵ ਅਤੇ ਮੁ� ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ । ਸਰਦੀਆ ਂਦੀਆ ਂ  ਸਬਜ਼ੀਆ ਂ– ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ, ਮਟਰ, ਫੁ� ਲ 

ਗੋਭੀ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਬਰੌਕਲੀ, ਚੀਨੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਆਲ ੂਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 5 : ਫ਼ਲਦਾਰ ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ : 

ਮਨੁ� ਖੀ ਭੋਜਨ ਿਵ� ਚ ਫ਼ਲ� ਦਾ ਮਹ�ਤਵ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਦੀ ਵੰਡ, ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮ�, 

ਿਮ� ਟੀ, ਪਾਣੀ, ਿਵXਤਬੰਦੀ, ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, 5ਨਤ ਿਕਸਮ�, ਫਾਸਲਾ, ਨਰਸਰੀ ਤ< ਬੂਿਟਆ ਂਦੀ ਚੋਣ, 

ਖਾਦ� ਦੀ ਵਰਤ<, ਿਸੰਚਾਈ, ਸੁਧਾਈ, ਕ�ਟ-ਛ�ਟ, ਫ਼ਲ� ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਆਿਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 6 : ਵਣ ਖੇਤੀ :  

ਵਣ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਹ�ਤਤਾ, ਮੁ� ਖ ਮਾਡਲ, ਦਰ� ਖਤ� ਦੀ ਚੋਣ, ਵਪਾਰਕ ਵਣ ਖੇਤੀ – ਪਾਪਲਰ ਅਤੇ ਸਫੈਦੇ ਸਬੰਧੀ 

ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 7 : ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵ� ਚ ਖਤੇੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ : 

ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵ� ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ – ਕੁ� ਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਿਵ� ਚ ਿਹ� ਸੇਦਾਰੀ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵ� ਚ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ, ਸੇਵਾਵ� ਖੇਤਰ, ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਆਤਮ-ਿਨਰਭਰ ਦੇਸ, ਲੋਕ ਿਵਤਰਨ ਪ�ਣਾਲੀ, 

ਭੋਜਨ ਸੁਰ� ਿਖਆ ਐਕਟ , ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਵ� ਚ ਵਾਧਾ । 

ਪਾਠ 8 : ਖੇਤੀ ਅਧਾਿਰਤ ਉਦਯੋਿਗਕ ਧੰਦ ੇ: 

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵ� ਡੇ ਪ� ਧਰ ਤੇ ਫੂਡ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਇਕਾਈਆ ਂਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 9 : ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ : 

ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਣ, ਉਦੇਸ਼, ਸ਼�ੇਣੀਆਂ, ਿਮਆਰ, ਉਤਪਾਦਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� 

ਵ� ਲ<  ਸਹੂਲਤ�, ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵ� ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ । 

ਪਾਠ 10 : ਫ਼ਸਲ. ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵ :  

ਫ਼ਸਲ� ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੰਛੀ – ਨੀਲ ਕੰਠ, ਟਟMੀਰੀ, ਰਾਏ ਬਗਲਾ, ਤੋਤਾ, 5ਲ,ੂ ਚੁਗਲ ਅਤੇ ਚ� ਕੀਰਾਹਾ ਆਿਦ 

ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ।  ਫ਼ਸਲ� ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪੰਛੀ – 
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ਤੋਤਾ, ਘੁ� ਗੀ, ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਿਬਜੜੇ ਆਿਦ ਤ< ਬਚਾਓ ਦੇ ਤਰੀਕੇ । ਹਾਨਕਾਰਕ ਜੰਤੂ – ਚੂਹੇ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

ਪਾਠ 11 : ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਿਨਵਾਰਨ ਕਲੀਿਨਕ : 

ਪਲ�ਟ ਕਲੀਿਨਕ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਲਾਭ, ਪਲ�ਟ ਕਲੀਿਨਕ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲ<ੜUਦੀ ਸਮ�ਗਰੀ ਦੀ ਿਵਸਥਾਰ 

ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ । 

 

ਪਾਠ-ਕ
ਮ (ਪ
ਯੋਗੀ) 

 

1. ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਹਯਗੋ ਸੰਸਥਾਵ� – ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ 

ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 

2. ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵ� ਲ<  ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨ ਮੇਿਲਆ ਂਿਵ� ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬੀਜ, 

ਸਾਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਆਿਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ । 

3. ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨ(  ਿਵ� ਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆ ਂਫ਼ਸਲ� ਬਾਰੇ ਖੇਤ� ਿਵ� ਚ ਜਾ ਕ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ । 

4. ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜ� ਬਾਗਬਾਨੀ ਿਵਭਾਗ ਤ< ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ� ਦੀ ਿਕ� ਟ ਲੈ ਕ ੇਸਕੂਲ ਜ� ਘਰ 

ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਿਵ� ਚ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਉਗਾਉਣਾ । 

5. ਬਾਗ� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕ ੇਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਫ਼ਲਦਾਰ ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । 

6. ਫ਼ਸਲ�, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਪੌਿਦਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਬੀਜ� ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨਾ ।  

7. ਜੰਗਲਾਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਿਵ� ਚ ਜਾ ਕ ੇਜੰਗਲਾਤ ਪੌਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ । ਸਕੂਲ ਿਵ� ਚ 

ਰੁ� ਖ ਲਗਾ ਕ ੇਉਹਨ� ਦੀ ਸੁਚ� ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ । 

8. ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗ�ਹ ਵਧੂ ਿਕਸਾਨ� ਦੇ ਫਾਰਮ� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ । 

9. ਫ਼ਸਲ� ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜੀਵ� ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ । 

10. ਬੀਮਾਰ ਪੌਿਦਆਂ, ਫਸਲੀ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤ� ਤ� ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕ ੇਚਾਰਟ ਆਿਦ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨਾ । ਿਕਸੇ ਨ( ੜMਲੇ ਪਲ�ਟ ਕਲੀਿਨਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ । 
 


