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ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 1 

---- ਚਾਲ ੂਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਈ ਤੱਕ  21 ਵਾਜਕਆ ਦਰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੁਰਮਾਨਾ 
ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ  

---- ਨਾੜ ਦ ੇਸੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜ਼ਜਹਰੀਲੇ ਧੰੂਏ ਕਾਰਨ ਜਬਮਾਰੀਆ ਂਜਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ  

---- ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਜਸਆ ਨੰੂ ਦੇਖਜਦਆ ਂਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਜਿ੍ਰਜਬਊਨਲ(ਐਨ ਿੀ ਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ 

ਸਾੜਣ ਤ ੇਲਗਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ  

  

ਪਠਾਨਕੋਟ: 17 ਮਈ 2020 (    )   ਪੰਿਾਬ ਜਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਾੜ ਨੰੂ ਖੇਤਾਂ ਜਵੱਚ 

ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ 

ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਹੈ। ਜਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬ ੇਜਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ 
ਿਾਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਵੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 90 

ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਿਾਂ ਤਾਂ ਰੀਪਰ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਵੱਚ ਦਬਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਖੋਿ 

ਮੁਤਾਜਬਕ ਕਣਕ ਦ ੇ78% ਨਾੜ ਨੰੂ ਤੂੜੀ ਵੱਿੋਂ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ,9% ਬਚ ੇਨਾੜ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦਬਾਇਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ10 % ਨਾੜ ਨੰੂ ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚਕਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਟਨ ਪਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 

ਅਨਾਿ ਪਰਾਪਤ ਹੰੂਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਵੱਚੋਂ 300 ਜਕਲੋ ਨਾਈਟਰੋਿਨ,30 ਜਕਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ 300 ਜਕਲੋ 

ਪੋਟਾਸ਼ ਜਖੱਚ ਲੈਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਪਰਾਲੀ ਅਤ ੇਨਾੜ ਜਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਨੀਂ ਵੱਿੀ ਮਾਤਰਾ ਜਵੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ 

ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਬਿਾਏ ਖੇਤਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਂਭ ਜਲਆ ਿਾਵ ੇਤਾਂ ਵੱਿੀ ਮਾਤਰਾ ਜਵੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 

ਦੀ ਜਸਹਤ ਜਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦ ੇਧੰੂਏ ਂਨਾਲ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਿਾਂਦੀਆ ਂ

ਹਨ ਅਤ ੇਕਈ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖੀ ਿਾਨਾਂ ਅਿਾਈ ਂਚਲੀਆ ਂਿਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਨਾੜ ਦੇ ਸੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜ਼ਜਹਰੀਲੇ ਧੰੂਏ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਤਕਲੀਫ, ਖੰਘ, ਜ਼ਕੁਾਮ, ਤਪਜਦਕ, 

ਦਮਾ, ਐਲਰਿੀ, ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ,ਹਲਕਾ ਬਖੁਾਰ,ਜਸਰ ਦਰਦ,ਟਾਈਫਾਈਿ ,ਫੇਫਜੜਆ ਂਚ ਨੁਕਸ, 

ਅੱਖਾਂ ਚ ਿਲਣ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਆਜਦ ਜਬਮਾਰੀਆ ਂਜਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੋਜਵਿ -19 ਦੇ ਚੱਲਜਦਆ ਂਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨੰੂ ਸਾੜ ਕੇ  ਜਬਮਾਰੀ ਦ ੇਪਸਾਰ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾਂ ਬਣੀਏ।ਜਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਜਵੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜਕਸਾਨ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਪਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਕਸ ੇਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ 
ਲਗਾਈ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਵੱਚ ਅਜਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 
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ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਦਾ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਜਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਜਕਸਾਨ ਭਲਾਈ 

ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਪੰਿਾਂ ਜਵੱਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਨਾਂ ਸਾੜਣ ਲਈ ਪਰੇਜਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਜਰਮੋਟ ਸੈਂਜਸੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੁਜਧਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਿਾਰੀ ਅੰਕਜੜਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ 2018 

ਜਵੱਚ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਜਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦ ੇ100 ਅਤੇ 2019 ਜਵੱਚ ਇਸ 

ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 68 ਵਾਜਕਆ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਿਦ ਜਕ ਚਾਲ ੂਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਈ ਤੱਕ  21 ਵਾਜਕਆ ਦਰਿ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਨੀਟਜਰੰਗ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਜਲਆ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਬਿਾਏ,ਖੇਤਾਂ ਜਵੱਚ ਹੀ ਤਵੀਆ ਿਾਂ 
ਉਲਟਾਵੀਂ ਹੱਲ ਨਾਲ ਵਾਜਹਆ ਿਾਵ।ੇਉਨਾਂ ਦਜਸਆ ਜਕ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਜਸਆ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਜਦਆ ਂਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ 

ਜਿ੍ਰਜਬਊਨਲ(ਐਨ ਿੀ ਟੀ) ਵੱਲੋਂ  ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਸਾੜਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਸਖਤ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਜਕ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ 

ਤੱਕ ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ ਵਸੂਜਲਆ ਿਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਦਰਿ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

  

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(17 ਮਈ 1) ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦ ੇਹੋਏ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ। 

  



Page 3 of 6 
 

I/25349/2020 

ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 2 

----ਿਾਗਰੁਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 

ਜਵੱਚ ਪਾਇਆ ਅਜਹਮ ਯੋਗਦਾਨ 

---- ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹੀਰੋਿ ਜਕਸਾਨ ਜਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ  

----ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਾਗਰੁਕ  

  

ਪਠਾਨਕੋਟ: 17 ਮਈ 2020 (        ) ਅਿੋਕ ੇਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਜਕਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਜਦੱਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਿ ਵੀ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵੱਚ ਕੂਝ ਿਾਗਰੁਕ ਜਕਸਾਨ ਿੋ ਦੂਸਰੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣ ੇਖੇਤਾਂ ਜਵੱਚ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 

ਜਵੱਹ ਅਜਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਜਦਆ ਂਅਗਰ ਇਨਾ ਨੰੂ 

ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹੀਰੋਿ ਜਕਸਾਨ ਜਕਹਾ ਿਾਵ ੇਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇ

ਜਵਚਾਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 

ਜਪੰਿ ਭੋਆ ਦ ੇਜਕਸਾਨ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਜਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇ ਵੀ ਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀ 
ਮਾਜਹਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਪਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਖੋਰੀ ,ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤ ੇਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ 

ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ  ਿਾ ਰਹੀ।ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਜਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਤੂੜੀ ਬਨਾ ਕੇ ਤਵੀਆ ਂਦੀ ਦੋਹਰ ਪਾ ਕੇ 

ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,ਿੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਸਹਤ ਸੁਦਾਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਜਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਸਾੜੈ ਬਗੈਰ 

ਹੈਪੀ ਸੀਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਜਬਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਔਸਤਣ 19.5 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ 

ਜਮਲੀ ਹੈ ਅਤ ੇਖੇਤ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਵੱਚ 

ਮਦਦ ਜਮਲੀ।ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਜਕ ਕਮਾਦ ਦੀ ਖੋਰੀ ਵੀ ਮਲਚਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੁਤਰ ਕੇ ਖੇਤ ਜਵੱਚ ਹੀ ਦਬਾ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। 

ਜਪੰਿ ਝਲੋਆ ਦੇ ਨੌਿਵਾਨ ਜਕਸਾਨ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਪਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜਹੰਦ ਖੰੂਹਦ 

ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਣ ਦੀ ਜਬਿਾਏ ਉਲਟਾਵੀ ਹੱਲ ਿਾਂ ਤਵੀਆ ਂਨਾਲ ਖੇਤ ਜਵੱਚ ਹੀ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 

ਜਵੱਚ ਜਕਸਾਨ ਦ ੇਜਮੱਤਰ ਗੰਿੋਇਆ ਂਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਜਹਣਾ ਜਕ ਗੰਿੋਇਆ ਂਦੀ ਜਗਣਤੀ 
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ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਸਹਤ ਜਵੱਚ ਸੁਦਾਰ 

ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਨਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।  

ਜਪੰਿ ਭਜਰਆਲਲਾਹੜੀ  ਦੇ ਜਕਸਾਨ ਹਰਦੀਪ ਜਸੰਘ  ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਜਕ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਹੇ ਦੀ ਰਜਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਕਦ ੇ

ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਸਹਤ ਜਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਂਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਜਹਰਾਂ 
ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ੳੱਗ ਲਗਾਏ ਬਗੈਰ ਹੈਪੀ ਸੀਿਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਜਬਿਾਈ ਕਜਤੀ 
ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਔਸਤਨ 20.75 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਜਨਕਜਲਆ ਹੈ ੳਤ ੇਹੁਣ ਕਣਕ ਦ ਨਾੜ ਨੰੂ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਜਵੱਚ 

ਵਾਹ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਬਿਾਈ ਕਜਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ੇਗੱਟ ਕਰਨ 

ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲੇਗੀ।  

ਜਪੰਿ ਭੋਆ ਦ ੇਹੀ ਨੌਿਵਾਨ ਜਕਸਾਨ ਿਸਬੀਰ ਜਸੰਘ ਦਾ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨੰੂ ਤਵੀਆ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਿੰਤਰ ਬੀਿ 

ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਿੰਤਰ 3-4 ਫੁੱ ਟ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਕੱਦ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤਵੀਆ ਂਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 

ਜਵੱਚ ਦਬਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਸਹਤ ਜਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਦੂਜਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਪੰਿ ਝਾਕੋਲਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਕਸਾਨ ਿਗਮੋਹਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਜਕ ਕੱਦ ੂਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪਲਵਰਾਈਜਿੰਗ 

ਰੋਲਰ / ਮਧਾਣਾ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਕੀਤਾ ਿਾਵ ੇਤਾਂ ਨਾੜ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ।ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਜਕ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 

ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਛੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 

ਜਪੰਿ ਿਮਾਲਪੁਰ ਦ ੇਨੌਿਵਾਨ ਜਕਸਾਨ ਗੁਰਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਬਾਿਵਾ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਜਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਸਾੜਣ ਨਾਲ 

ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀ ਪਰਦੂਸ਼ਣ,ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕ ੇਆਜਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ,ਭਜਠਆ ਂਦਾ 
ਪਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ਜਹਰਾਂ ਦੀ ਰਜਹੰਦ ਖੰੂਹਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦ ੇਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

 ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(17 ਮਈ 2) ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਿਾਗਰੁਕ ਜਕਸਾਨ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਦੀਪ ਜਸੰਘ ਭਜਰਆਲ ਲਾਹੜੀ, 
ਗੁਰਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਿਮਾਲਪੁਰ, ਗੋਰਬ ਕੁਮਾਰ ਅਤ ੇਿਸਵੀਰ ਜਸੰਘ ਭੋਆ ਆਪਣ ੇਜਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
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I/25367/2020 

ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 3 

---- ਜਿਲਾ ਜਸੱਜਖਆ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀਆ ਂ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਜਟੰਗ ਕਰਕ ੇਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਆ 

ਿਾਇਿਾ 

-----ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਵਸੇਸ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਤਜਹਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਿੀ.ਈ.ਓ. ਸੈਕੰ: ਿਗਿੀਤ ਜਸੰਘ 

-----ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਮੇ ਜਸਰ ਅਪਿੇਟ ਕਰਨ  : ਜਿਪਟੀ ਿੀ.ਈ.ਓ. 

ਰਾਿੇਸਵਰ ਸਲਾਰੀਆ 

  

ਪਠਾਨਕੋਟ, 17 ਮਈ  (             ) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ (ਕੋਜਵਿ 19) ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਜਵਸਵ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ  ਲਾਕਿਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਜਦਆ ਂਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਧਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ 

ਜਸੱਜਖਆ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਸੱਜਖਆ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 

ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀਆ ਂਤ ੇਅਜਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕ ੇਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਿਲਾ 
ਜਸੱਜਖਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਿਰੀ ਜਸੱਜਖਆ ਸ. ਿਗਿੀਤ ਜਸੰਘ ਅਤੇ ਉਪ ਜਿਲਾ ਜਸੱਜਖਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਿਰੀ ਜਸੱਜਖਆ ਸਰੀ 
ਰਾਿੇਸਵਰ ਸਲਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਜਮਿਲ ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਜਖਆ ਂਨਾਲ  ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 
ਿਾਇਿਾ ਜਲਆ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਬੋਲਜਦਆ ਂਿੀ.ਈ.ਓ. ਸੈਕੰ ਿਗਿੀਤ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਸੇਸ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ 
ਤਜਹਤ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸੋਸਲ ਮੀਿੀਆ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ ਬੱਜਚਆ ਂਤੱਕ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਪਤਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕ ੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਸਥਾਰ ਸਜਹਤ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵ ੇਅਤੇ ਆਨ- ਲਾਈਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 

ਬੱਚ ੇਦਾਖਲ ਕਰਕ ੇਸਮੱੁਚੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਈ ਪੰਿਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਿਟੇ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ।  

ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਧਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਬੱਜਚਆ ਂਨੰੂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਮਾਜਹਰ ਅਜਧਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪਾਠ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ , ਆਕਾਸਵਾਣੀ ਰੇਿੀਓ ਪਜਟਆਲਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਰੇਿੀਓ 

ਤੇ ਰੋਿਾਨਾ ਪਰਸਾਜਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਜਿਪਟੀ ਿੀ.ਈ.ਓ. ਸੈਕੰਿਰੀ ਜਸੱਜਖਆ  ਸਰੀ ਰਾਿੇਸਵਰ 

ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ  ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀਆ ਨਾਲ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਜਦਆ ਂਜਕਹਾ  ਜਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਲੰਕ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ 

ਜਲੰਕ ਕਜਲੱਕ ਕਰਕ ੇਦਾਖਲਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ 

ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਵੱਲੋ ਆਦੇਸ ਜਦੱਤ ੇਹਨ ਜਕ 33% ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਜਨਪਟਾਏ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਨਾਂ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਜਸੱਜਖਆ ਜਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਵੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭੇਿੀਆ ਂਿਾ ਚੁੱ ਕੀਆ ਂਹਨ ਤ ੇਿੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 

ਰਜਹ ਜਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ ਵੀ ਿਲਦ ਪਹੰੁਚ ਿਾਣਗੀਆ।ਂ ਉਨਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀਆ ਂਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਜਦਆ ਂਜਕਹਾ ਜਕ 
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ਜਵਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਅਮਲ ਕਰਜਦਆ ਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ  ਵੇਰਵ ੇਆਨ - ਲਾਈਨ ਕੀਤ ੇਿਾਣ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਵਧੀਆ ਂ

ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ  ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀਆ ਂਤੇ ਅਜਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਿਜਲਾ ਜਸੱਜਖਆ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਪਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ 

ਦੇ ਕੇ ਹੋਸਲਾ ਅਫਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਤ ੇਮਨਮੋਹਨ ਜਸੰਘ, ਪਰਭਾਤ ਜਸੰਘ, ਆਰਤੀ, ਹੀਰਾ ਜਸੰਘ, ਭਿਨ ਜਸੰਘ, 

ਮੋਜਨਕਾ ਸਰਮਾ, ਨਜਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤ ੇਿਜਲਾ ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਬਲਕਾਰ ਅੱਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀ 
ਹਾਿਰ ਸਨ। 

ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(17 ਮਈ 3) ਿੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮਿਲ ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖੀਆ ਂਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਜਸੱਜਖਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਿਰੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਸ. ਿਗਿੀਤ ਜਸੰਘ ਅਤੇ ਉਪ ਜਿਲਾ ਜਸੱਜਖਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਿਰੀ ਜਸੱਜਖਆ ਸਰੀ ਰਾਿੇਸਵਰ ਸਲਾਰੀਆ। 


