
  

 

 
   



 21-2020 ہيکاتهون ڈيزائن  ايگرو نيشنل

 پس منظر
کسانوں کا پيشہ سب سے زياده غير يقينی ہے۔ 

انہيں پهر سے فطرت کی بے راه روی کا مقابلہ 
کرنا پڑتا ہے۔ اچهی کٹائی کے لئے دهوپ اور 
بارش کا ہونا ضروری ہے ، ليکن يہ صحيح وقت 

پر آنی چاہئے۔ کسانوں کو خشک سالی کا 
مقابلہ کرنا ہے۔ پهر مارکيٹ کی غير يقينی 
صورتحال ہيں۔ فصل زياده دير تک نہيں تهام 
سکتی۔ اسے بيچنا ہے۔ اگلی فصل کے لئے رقم 
کی ضرورت ہے۔ اگلی پودے لگانے کے لئے کهيت 

تيار کرنا ہے۔ پيداوار کو روکنے ميں ناکامی 
اور اگلی فصل کے لئے تياری کرنے کی ضرورت 

يشانی کی فروخت کا سہارا لينا سے کسان کو پر
پڑتا ہے۔ کسان معاشی استحصال اور زيادتی کا 
نشانہ ہے۔ غير قانونی اشيا کی آزاد منڈی کی 

معيشت کے آس پاس موجود قوانين ، اصول اور 
دستور کاشتکاری کے شعبے ميں الگو نہيں 

 ہوسکتے ہيں۔
ہميں نئے سرے سے سوچنا ہوگا۔ معاشرے کی ذمہ 

ه اپنے تمام حلقوں کو تحفظ اور داری ہے کہ و
تحفظ فراہم کرے۔ ہندوستانی ثقافت کو خود 
ميں ترقی اور تبديلياں النا ہوں گی تاکہ 

کسان ، کاشتکاری ، کهيت کی زمين ، خوراک کی 
پيداوار ، اس کے معيار ، اس کی مارکيٹنگ ، 
کهانے کی تياری اور تحفظ محفوظ رہے۔ اس کے 

عمل نہيں ہوسکتی  بغير کوئی بهی ثقافت قابل
 ہے۔



 کی ان اور کرے حفاظت کی کسان جو ہے نہيں ديوی  يا ديوتا کوئی

 دالئے۔ يقين کا خيريت

ہم آپ کو کاشتکار ، کهيت کی کهيت ، زراعت ، 

باغ ، سبزی باغات ، الئف اسٹاک کے لئے سوچنے 

کی دعوت ديتے ہيں جو انسانوں کی روزی کا 

 ذريعہ ہے۔

مابين ايک نئی ہم ہميں ديہی اور شہری کے 

آہنگی کی ضرورت ہے۔ دونوں آپس ميں مل سکتے 

ہيں۔ مادی ثقافت اور زراعت کی معيشت باہم 

مل سکتی ہے۔ اگرچہ يہ دونوں بالکل مختلف 

ہيں جو ہم آہنگی اور خوشگوار ہندوستان کے 

 لئے عالمتی طور پر ايک ساته ره سکتے ہيں۔
 
 

 کٹائی۔ کی انکر ڈيزائننگ۔ لئے کے کسان ساته کے کسان: تهيم

 سے اس سب ہيں۔ سوچتے ميں درميان ہی سب اور پکانا انکرٹ

 ہيں کهاتے چيزيں نامياتی بهی جو ہم ہيں۔ سوچتے ميں  بعد اور پہلے

 کرنے ضائع اور کهپت کی پيداوار نامياتی ہيں۔ کرتے بسر زندگی اور

 کرنا۔  مداخلت پر مقام بهی کسی کے چکر کے



 اہليت

جديديت سے کسان کی محبت نے سبز انقالب کی 

شروعات کی۔ کسانوں نے سفيد انقالب کا آغاز 

کيا۔ ہم تيسرے زرعی انقالب کی آماجگاه پر 

بيٹهے ہيں۔ آپ کو تيسرا انقالب ديکهنے کے 

لئے مدعو کيا گيا ہے۔ آپ زرعی انجينئر ، 

آرکيٹيکٹ ، ڈيزائنر ، معاشرتی سائنسدان ، 

، مارکيٹنگ کے ماہر ، مينجمنٹ گريجويٹ 

صحافی يا قانون کے طالب علم ہوسکتے ہيں۔ ہم 

ہمدرد اور تخليقی ، طلباء اور پيشہ ور 

سال سے  18افراد سے حل تالش کر رہے ہيں ، جو 

زياده عمر کے ہيں جو مستقبل ميں بهی سرکلر 

 پائيدار معيشت کے لئے جامع سوچ سکتے ہيں۔
 

 چيلينج 
farmer يں کئی گنا اضافہ کسانوں کی آمدنی م

، جہاں کسان اپنی زمين اور پيشے کا سرپرست 
 بنتا ہے

able  پائيدار انداز ميں پيداواری صالحيت کو
 بہتر بنانا

storage اسٹوريج کو بہتر بنائيں 



distribution تقسيم ميں بہتری النا 
the  منڈی ميں بہتری نيا تصوراتی مينڈياں۔

سٹيڈيم کی کينبی ملٹی اسٹوری ، زيرزمين يا ا
طرح پهيلی ہوئی۔ درجہ حرارت پر قابو پايا 
گيا۔ بڑے يا چهوٹے کسان کيلئے قابل رسائی۔ 

 آپ کی تخيل کی حد ہے۔
farm  کهيت سے گهر تک تازه ، لچکدار اور

 صحتمند کهانا۔
with کم کے ساته زياده. زياده سے زياده 
ust پائيدار اور صحت مند 

 ريٹيو/ کوآپ MSME• زرعی شعبے کے لئے 
urement  بہتر اور يقين دہانی کرائی خريداری
 کے نظام

rie شکايت کا ازالہ 
ans قرض ، قرض ، انشورنس اور يقين دہانی 

urban  شہری اور ديہی عالقوں کی ترکيب اور ہم
 آہنگی

 
آپ کو لگتا ہے کہ کسی بهی دوسری مداخلت کو 
نظر انداز کيا گيا ہے يا کم سمجها گيا ہے 

 حل کی ضرورت ہے۔اور اس کے 
 

 عرض کرنا

سب کو کسانوں کے ساته مل کر کام کرنے ، 

مسائل ، مواقع اور حل کی نشاندہی کرنے کی 

دعوت دی گئی ہے۔ آپ کو اپنے اندراج کو 



ڈيجيٹل فائل کے طور پر اور ہارڈ کاپی کے 

بطور پيش کرنا ہوگا۔ جمع کرانے کا انداز آپ 

رائنگ کے پيشہ ميں اتنا ہی مروجہ ہے۔ يہ ڈ

ہوسکتی ہے ، فلم ، سالئيڈ شو ، رپورٹ ، 

سائز ميں ہونی  A-3پوسٹر وغيره۔ ڈرائنگ 

 چاہئے ، ايک سے زياده ہوسکتی ہے۔

 اندراج

 رجسٹريشن کی آخری تاريخ

. برائے کرم آن الئن اندراج 2021جنوری  25

www.designforall.in پر کريں 

 اندراج جمع کروانے کی آخری تاريخ

 2021فروری  15

 جيوری

ادارتی بورڈ آف ڈيزائن برائے آل انڈيا اور 

ديگر۔ (جيوری کمپوزيشن کو اپ ڈيٹ کيا جائے 

 گا)

 نتائج کا اعالن

 2021فروری  28



  

 اندراجات بہترين دس لئے کے ايک ہر/ =  10،000 روپيہ: انعامات
 انجمنوں کی کسان  اور رکاوٹ ميں محبت کی کسان ايک عالوه کے
 کی انعامات تو  ہوجائيں دستياب کفالت مزيد اگر خواہشات۔ نيک سے
 ہے۔  ہوسکتا اضافہ ميں تعداد
 

 رابطہ کريں
 

 ڈاکٹر سنيل بهاٹيا پروفيسر للت کمار داس
ای ميل:  dr.bhatiasunil@gmail.comای ميل: 

Designissues@gmail.com 
 9891941433فون:  27853470-11-91فون: 
 2جيبی  ، بالک اے ، 70فليٹ 
 ، دہلی انڈيا 110089، روہنی ۔ 18سيکٹر 

 کفيل
کے لئے  www.designforall.inآل انڈيا 

 ڈيزائن کريں
 مزيد کفيلوں کا استقبال ہے

 دستبرداری
يہ اوپن سورس ڈيزائن ڈيزائن ہے۔ اس کی کوئی 
سياسی وابستگی نہيں ہے۔ اس سے وابستہ تمام 

ممبران اپنی ذاتی صالحيت ميں کام کر رہے 
ہيں۔ اس مقابلے سے ابهرنے والی تمام 

") GPLپبلک الئسنس (" GNUدانشورانہ امالک کو 
 کے رہنما خطوط کے تحت چاليا جائے گا۔

 21-2020 يکاتهونہ ڈيزائن  ايگرو نيشنل

 رجسٹريشن فارم



شرکا کا نام اور تخصص (ايک گروپ ميں زياده 

 سے زياده چار تک)

 . نام تخصص1

 نام کی تخصيص

 . نام کی تخصص3

 . نام کی تخصص4

 رابطے کی معلومات

 ای ميل:

 موبائل:

 پتہ:

ميں / ہم سمجهتے ہيں کہ ايسی حقيقی زندگی 

پيچيده ، ساپيکش کی مجازی کی تشخيص / تنظيم 

 اور ناپيد ہونا ناممکن ہوسکتی ہے۔

ميں / ہم منتظمين / جيوری کے فيصلوں پر 

قائم رہيں گے اور ان کے فيصلے ہر لحاظ سے 

حتمی ہوں گے۔ ميں کوئی جهگڑا نہيں اٹهاؤں 

 گا۔



ميرا يہ رجسٹريشن فارم پر کرنا مقابلہ کے 

بروشر ميں درج باال اور ديگر شرائط کا 

 ہےمعاہده 

 ہارڈ کاپی مندرجہ ذيل پتے پر جمع کروانا ہے

 ڈاکٹر سنيل بهاٹيا

 18، سيکٹر  2اے ، پاکٹ -، بالک 70فليٹ 

 ، بهارت 110089روہنی ، دہلی 
 


