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-----ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਿਿਾਈ ਿੇਹਤਰ ਜਵਕਲਪ : ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ 
-----ਖੇਤੀਿਾੜੀ ਅਤ ੇਜਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਿਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਿਿਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨਾ ਿੀਿਣ 

ਵਾਲੀ ਡਜਰੱਲ ਦਾ ਜਪੰਡ ਫੁਲੜਾ  ਜਵੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। 
-----ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸਧੀ ਜਿਿਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਜਿੜਕਾਅ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਿਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। 
 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 26 ਮਈ 2020 (       ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਜਦਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਘਾਟ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਰੱਖਜਦਆਂ 
ਖੇਤੀਿਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਿਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਿਿਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਜਹੰਮ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਖਜਹਰਾ ਦ ੇਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਜਸੰਘ ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਿਾੜੀ 
ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਮੁਜਹੰਮ ਤਜਹਤ ਿਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਜਪੰਡ ਫੁਲੜਾ  ਦ ੇਜਕਸਾਨ ਿੂਟਾ ਰਾਮ ਦ ੇਖੇਤਾਂ ਜਵੱਚ ਕਣਕ 

ਿੀਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਜਰਲ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਤਿਦੀਲੀਆ ਂਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਿਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸ 

ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਿਲਾਕ ਖੇਤੀਿਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਡਾ.ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ  ਖੇਤੀਿਾੜੀ ਜਵਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਿੀਵਨ ਲਾਲ,ਜਵਿੇ ਕੁਮਾਰ,ਿੂਟਾ ਰਾਮ 

ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਕਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

  ਜਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰਜਦਆਂ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਿਿਾਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਚੱਲਜਦਆਂ ਝੋਨੇ 

ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਜਵਤ ਘਾਟ ਦਾ ਇਕ ਿੇਹਤਰ ਜਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈੈੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੂਨ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ 

ਜਸੱਧੀ ਜਿਿਾਈ ਨਾਲ ਿੀਿੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜਮਆਰ ਜਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜਵੱਚ ਅਗੇਤੀ ਜਿਿਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਖਪਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆ ਵੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਝੋਨਾ ਿੀਿਣ ਵਾਲੀਆ ਡਜਰੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 

ਕਾਰਨ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਿਾੜੀ ਜਵਭਾਗ ਸ. ਕਾਹਨ ਜਸੰਘ ਪੰਨੂ ਦ ੇਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਿੂਟਾ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਜਪੰਡ ਫੁਲੜਾ ਦੀ ਕਣਕ ਿੀਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਜਰੱਲ 

ਜਵੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਿੀਿਣ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੋ ਿਹੁਤ ਸਫਲ ਜਰਹਾ।ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿੋ  ਵੀ ਜਕਸਾਨ 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਿਿਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਾਜਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਿੋ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ 

ਨੰੂ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਲਵੇ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੂਨ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਿਿਾਈ ਲਈ ਅਤੇ 
ਿਾਸਮਤੀ ਲਈ ਿੂਨ ਦਾ ਦੂਿਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਜਵੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ 126 ਅਤ ੇਪੂਸਾ ਿਾਸਮਤੀ 
1509 ਦੀ ਜਿਿਾਈ ਿੂਨ ਦ ੇਦੂਿੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਜਵੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਖਥਾਮ ਲਈ ਜਿੜਕਾਅ ਤਕਨੀਕਾਂ 
ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਿਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿੜਕਾਅ ਸ਼ਾਮ ਿਾਂ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ 
ਜਿਿਾਈ ਤਰ ਵੱਤਰ ਜਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹਤਰ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰੌਣੀ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤ ਤਰ ਵੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਆਉਣ ਤ ੇਦ ੋਵਾਰ 

ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਤ ੇਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਦੋਹਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਿਾਈ ਕਰ ਜਦਉ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਿਾਈ ਕਰਨ  ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਿੀਿ ਨੰੂ 8-12 ਘੰਟੇ ਤਕ 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਜਭਉਂ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿਾਵੇਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ ਲਵੋ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ 
ਤੱਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਲਈ ਪਜਹਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਤਕਰੀਿਨ 21 ਜਦਨਾਂ ਿਾਅਦ ਲਾਉ।ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਜਕਸਾਨ ਇਸ ਜਵਧੀ ਜਵੱਚ ਰੁਚੀ ਜਦਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਕਸਾਨ ਪਜਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜਵਧੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦ ੇ

ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਜਤਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਿਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆਂ ਨਾਂ ਆਵੇ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(26 ਮਈ 1)ਿਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਜਪੰਡ ਫੁਲੜਾ ਜਵੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱਧੀ ਜਿਿਾਈ ਵਾਲੀ ਡਜਰੱਲ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਿਲਾਕ ਖੇਤੀਿਾੜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖੇਤੀਿਾਵੀ ਜਵਕਾਸ ਅਫਸਰ। 
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---- ਅੱਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਦ ੋਜਪੰਡਾਂ ਦ ੇ180  ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਜਵੱਚ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ 
---- ਪਰਤੀ ਜਵਅਕਤੀ ਜਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਜਹਸਾਿ ਨਾਲ 15 ਜਕਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੰੂ ਜਤੰਨ ਜਕਲੋਂ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ 
ਵੰਡੀ ਗਈ 
 
ਪਠਾਨਕੋਟ, 26 ਮਈ  2020 ---ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਵੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਿ ਕਜਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਿਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਪੰਡਾਂ ਜਵੱਚ 
ਸਜਥਤ ਰਾਸਨ ਜਡਪੂਆਂ ਤ ੇਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅੱਿ ਵੀ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਪੰਡਾਂ ਜਵੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਤੀ ਜਵਅਕਤੀ ਜਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇ ਜਹਸਾਿ ਨਾਲ 15 ਜਕਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ 
ਹੋਲਡਰ ਨੰੂ ਜਤੰਨ ਜਕਲੋਂ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਸਰੀ ਸੁਖਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਜਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤ ੇਸਪਲਾਈ ਕੰਨਟਰੋਲਰ 
ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਦੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਅੱਿ ਜਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਜਪੰਡ ਕੋਠੇ ਪਰੇਮ ਜਸੰਘ  ਅਤੇ ਅਿਾਦੀ ਕੋਠੇ ਜਖਆਲਾ ਜਵੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।  

  ਜਪੰਡ ਕੋਠੇ ਪਰੇਮ ਜਸੰਘ ਕੇਂਦਰ ਤਾਰਾਗੜ ਸਰਪੰਚ ਅਮਜਨੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਜਵੱਚ 85 ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤੀ 
ਜਵਅਕਤੀ ਜਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15-15 ਜਕਲੋ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੰੂ ਜਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਤੰਨ ਜਤੰਨ ਜਕਲੋ 
ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਡਪੂ ਹੋਲਡਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਿੀ.ਓ.ਿੀ. ਜਦਆਲ ਜਸੰਘ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ 
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜਸੰੈੰਘ ਅਤੇ ਅਜਮਤ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਪੰਡ ਜਵੱਚ 145 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਿ 85 
ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਜਪੰਡ ਅਿਾਦੀ ਕੋਠੇ ਜਖਆਲਾ ਜਵੱਚ ਕਰੀਿ 186 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ 
ਅਤੇ ਅੱਿ 95 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

   

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(26 ਮਈ 2) ਜਪੰਡ ਅਿਾਦੀ ਕੋਠੇ ਜਖਆਲਾ ਜਵਖੇ ਅਨਾਿ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਧਕਾਰੀ ।  
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(26 ਮਈ 3) ਜਪੰਡ ਕੋਠੇ ਪਰੇਮ ਜਸੰਘ ਕੇਂਦਰ ਤਾਰਾਗੜ ਜਵੱਚ ਅਨਾਿ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਿੀ.ਓ.ਿੀ. ਅਤੇ ਜਵਭਾਗੀ 
ਅਜਧਕਾਰੀ 

 


