
ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ  ਸ਼ੁੁੱ ਧ ਰੁੱਖਣ ਅਤ ੇਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ ੰਦ-ਖ ੰ  ਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ 
ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ-ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾ ੜਾ 
ਜ਼ਕਸਾਨ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ (ਪਰਮਲ) ਦੀਆ ਂਪੀਆਰ-128 ਅਤ ੇਪੀਆਰ-129 ਜ਼ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ 

ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਛੇਤੀ ਪੁੱਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਖਪਤ ਅਤ ੇਪਰਾਲੀ ਨ ੰ  ਸਾੜ ੇਜ਼ਬਨਾਂ ਢੁੁੱ ਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀਆ ਂਜ਼ਵਲੁੱ ਖਣ 

ਜ਼ਵਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ  ਨ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16  ਮਈ (          ) ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾ ੜਾ  ਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂ

ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨ ੰ  ਸਫਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾਜ਼ੜ•ਆ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ 

 ੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆ ਂਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨ ੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ ਗਈ  ੈ। ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 

ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ ੰਦ ਖ ੰ  ਦ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵਾ ੁਣ ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ 

ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ  ੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਪੰਡ ਪੁੱਧਰ ਤਕ ਜਾਗਰਕ ਤਾ ਮੁਜ਼ ੰਮ ਜ਼ਵੁੱ ਢੀ ਗਈ  ੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ 

(ਪਰਮਲ) ਦੀਆ ਂਪੀਆਰ-128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ-129 ਜ਼ਕਸਮਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾ  ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ  ੈ। 
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾ ੜਾ ਨੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯ ਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਦੀਆ ਂਜ਼ਸਫਾਜ਼ਰਸ਼ਾਂ 'ਤ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ 

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ (ਪਰਮਲ) ਦੀਆ ਂਪੀਆਰ-128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ-129 ਜ਼ਕਸਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਲਾ  ਜ਼ਦੁੱ ਤੀ  ੈ ਜੋ ਫਸਲ ਦੇ ਛਤੇੀ ਪੁੱਕਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨ ੰ  ਸਾੜ ੇਜ਼ਬਨਾਂ ਢੁੁੱ ਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀਆ ਂ

ਆਪਣੀਆ ਂਜ਼ਵਲੁੱ ਖਣ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਕਰਕ ੇਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ  ਨ। 
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾ ੜਾ ਨੇ ਅੁੱ ਗੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਅੁੱਜ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮ ਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾ ਮਣਾ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ ਅਤੇ 
ਸਾ  ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ, ਨਾੜ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ  ੋਏ ਧ ੰ ਏ ਤ ੇਪਰਦ ਸ਼ਣ ਨਾਲ  ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਭਾਜ਼ਵਤ  ੰੁਦ ੇ ਨ 

ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਕਵਰੀ ਪਰਭਾਜ਼ਵਤ  ੰੁਦੀ  ੈ। ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ  ਪਰਦ ਜ਼ਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ, ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਮੋਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵਾਤਵਰਣ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁੁੱ ਧ  ੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਜ਼ਟਰਬ ਨਲ, 

ਨਵੀ ਜ਼ਦੁੱ ਲੀ ਵੁੱ ਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ  ੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਜ਼ਬਕ ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ ੰਦ-ਖੰੁ ਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪ ਰਨ ਤੋਰ ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ 

ਲਗਾਈ ਗਈ  ੈ। ਪਰੰ ਤ  ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਵੁੱ ਲੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਦੀ  ੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਸਰਫ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸ ਤ ਤ ੇਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈਦਾ  ੈ, ਸਗੋ ਿਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ  ੈ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਅੁੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਜਥ ੇਵਾਤਾਵਰਣ 

ਪਰਦ ਜ਼ਸ਼ਤ  ੰੁਦਾ  ੈ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨ ੀਂ ਰਜ਼ ੰਦੀ  ੈ। ਅੁੱਗ ਲਾਗਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 

ਜ਼ਵਚਲੇ ਜ਼ਮੁੱ ਤਰ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ  ਨ। 
----------------- ਕੈਪਸ਼ਨ--- 

ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾ ੜਾ  ਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 



ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਪੰਡ ਭੁੱ ਟੀਆ,ਂ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਗਰ/ਬਾਜਵਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਾ ਤ 

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛਟੋਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬ ਾਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਅਪਰੈਲ (             ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁ ੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਕਾ ਨ ੰ ਵਾਨ ਨ ੰ  14 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨ ੰ  ਕੰਟਨੋਜ਼ਮੰਟ ਿੋਨ 

(containment zone) ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ 

ਗਈਆ ਂਸਨ। ਇਸ ੇਤਰਾਂ ਜ਼ਪੰਡ ਭੁੱ ਟੀਆਂ ਜ਼ਵਖੇ 20 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨ ੰ  ਕੰਟੋਨਜ਼ਮੰਟ ਿੋਨ (containment zone) ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆ ਂਸਨ ਅਤ ੇ03 ਮਈ ਨ ੰ  ਸੰਤ 
ਨਗਰ/ਬਜਾਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨ ੰ  ਕੰਟਨੋਜ਼ਮੰਟ ਿੋਨ (containment zone) ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ 

ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆ ਂਸਨ। 
ਪਰ ਅੁੱ ਜ ਸਬ ਡਵੀਿਨਲ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਸਫਾਜ਼ਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱ ਦਨੇਜਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਪੰਡ ਭੁੱ ਟੀਆ,ਂ ਜ਼ਪੰਡ 
ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਕਾ ਨ ੰ ਵਾਨ ਅਤ ੇਸੰਤ ਨਗਰ/ਬਾਜਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਵਚ ਕੰਟੋਨਜ਼ਮੰਟ ਿੋਨ (containment 

zone)  ਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ  ੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਦੁੱ ਤੀਆ ਂਛਟੋਾਂ ਬ ਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ  ਨ। 
---------------- 

  



ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
'ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਜ਼ ਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜ਼ਲਮਜ਼ਟਡ' ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤ ੇਗਰਾ ਕਾਂ ਦੀ ਸ ਲ ਤ ਚਲਾਈ ਮੋਬਾਇਲ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਮਈ (   )  ਸ. ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਡਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਾਕਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ. 

ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਜ਼ ਕਾਰਤਾ ਤ ੇਜੇਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ੇਠ ਸਜ਼ ਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ ੁੱਤ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ 

ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ  ਨ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮ ਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 'ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਜ਼ ਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜ਼ਲਮਜ਼ਟਡ' ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤ ੇਗਰਾ ਕਾਂ 

ਦੀ ਸ ਲ ਤ ਨ ੰ  ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰੁੱਖਦੇ  ੋਏ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ, ਜ਼ਜਲੇ ਦ ੇਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰ ੀ  ੈ, ਤਾਂ ਜੋ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਦੁੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। 
ਉਨਾਂ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਨ ੰ  ਅੁੱਜ ਜ਼ਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇਸ  ੁੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਜ਼ਵਖੇ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ  ੈ ਤਾਂ ਜੋ 

ਇਸ ਮ ਾਂ ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ੁੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਗਰਾ ਕਾਂ ਨ ੰ  ਬੈਂਕ ਜ਼ਵਚ ਜਮ•ਾਾ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਨਕਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ 

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾ ਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵ।ੇ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤਰਫੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਨੀਟਾਇਿ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜ਼ਸਆ 

ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ  ਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ ੁੱਤ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਖਆਲ ਜ਼ਗਆ। 
-------------ਕੈਪਸ਼ਨ--- 

ਸਰ ੁੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਜ਼ਵਖੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਇਲ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਕੈਂਸ਼ ਵੈਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ  ੋਏ। 

 


