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ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .1 

----ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਾਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

----ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕੂਲ 88 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ, 50 ਲੋਕ� ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਰੀਕਵਰ, ਐਕਿਟਵ ਕੇਸ 34 ਅਤ ੇ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਦੀ ਹੋਈ ਮੋਤ 

---- ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ 7 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਨੰੂ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ ੇਭੇਿਜਆ ਘਰ , ਕਰੋਨਾ ਰੀਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ ਹੋਈ 50 

----- 50 ਲੋਕ� ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਿਰਕਵਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਵੱਲ ਵੱਧਦ ੇਕਦਮ 

  

ਪਠਾਨਕੋਟ, 7 ਜੂਨ 2020 ---ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ 

ਪਾਜੀਿਟਵ ਆ�ਣ ਨਾਲ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ 88 ਹ ੋਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥ ੇ

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਵੱਲ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ 7 ਲੋਕ� ਦ ੇਕਰੋਨਾ ਰੀਕਵਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਿਰਕਵਰ ਕਰਨ 

ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ 50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  

ਕੀਤਾ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਤ ੇਫਿਤਹ ਪਾ�ਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਿਜਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝੇ ਅਤ ੇਿਦੱਤੀਆ ਂ

ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। 

ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦ ੋਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਮਾਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ� ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਕ�ਪ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਦੋਰਾਨ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਲਗਾ�ਣ ਵਾਲੇ 

ਲੋਕ� ਦੀ ਸ�ਿਪਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਨ� ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� ਦ ੋਲੋਕ� ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਲੱਛਣ ਸਨ ਿਜਨ� ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ 

ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜਨ� ਦ ੋਲੋਕ� ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਰਪੁਰ 

ਕਾਲੋਨੀ ਅਤ ੇਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮ� ਵੱਲ� 

ਇਨਾ ਦੋਨ�  ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਲੋਕ� ਦੀਆ ਂਸੂਚੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ◌ੇ ਜਲਦੀ 

ਹੀ ਇਨ� ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲੋਕ� ਦੀ ਵੀ ਸ�ਿਪਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਕੁਲ ਕੇਸ 88 

ਹ ੋਗਏ ਹਨ ਿਜਨ� ਿਵੱਚ� 50 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨੰੂ ਿਰਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। 

ਉਨਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ 34 ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਹਨ ਅਤ ੇਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੋਕ� ਦੀ ਕਰੋਨਾ 

ਪਾਜੀਿਟਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਚਲਾਏ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਅਧੀਨ ਿਜਲਾ 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮ� ਵੱਲ� ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਗਿਰਕ ਦ ੇ

ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਿਹਸਟਰੀ ਲੱਭੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਉਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੀ 



Page 2 of 7 
 

ਸ�ਿਪਗ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਤ� ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੜੀ ਨੰੂ ਤੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ ਹੈ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਅਤ ੇਅਸ� ਤੱਦ ਹੀ ਇਸ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ 

ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ� ਅਗਰ ਅਸ� ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਡਵਾਈਜਰੀ ਤ ੇਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹ�। ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ 

ਿਬਨ� ਮਾਸਕ ਤ� ਨਾ ਿਨਕਲੋ, ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਚੀਜ ਨੰੂ ਸੁਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੇ ਅਤ ੇਸੋਸਲ 

ਿਡਸਟ�ਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖ�। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸ� ਕਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਤ ੇਫਿਤਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 

ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਅਿਤ ਜਰੂਰੀ ਹ ੋਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦ ੇਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤ ੇਤੁਰੰਤ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਤ� ਜੋ 

ਬੀਮਾਰੀ ਨੰੂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਕਾਬ ੂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਿਜਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 

ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਿਜਆਦਾ ਵਾਰ ਿਭਆਨਕ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹ� ਲ�ਦ ੇਅਤ ੇਜਦ� ਤੱਕ 

ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਤੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹ ੋਚੁੱ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਓ ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਫਿਤਹ ਕਰੀਏ ਅਤ ੇਕਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਤ ੇਕਾਬੂ ਪਾਈਏ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(7 ਜੂਨ 1 ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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I/31848/2020  

 ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .2 

---- ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ 7 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਨੰੂ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ ੇਭੇਿਜਆ ਘਰ 

----- ਅੱਜ 7 ਲੋਕ� ਦ ੇਘਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਤ� ਿਰਕਵਰ ਹ ੋਚੁੱ ਕੇ 

ਹਨ 

---- ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਤਰਜੀਹ, ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਜਾਗਰੁਕ 

  

ਪਠਾਨਕੋਟ, 7 ਜੂਨ 2020 ---ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਅਧੀਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ ਹੈ 

ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤ ੇਫਿਤਹ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਿਜਸ ਦ ੇਚਲਿਦਆ ਂਅੱਜ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 

ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਿਚੰਤਪੂਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� 7 ਲੋਕ ਿਜਨ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਿਲਸੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਅੱਜ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਘਰ� ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 

ਪ�ਗਟਾਵਾ ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਕੀਤਾ। ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅੱਜ 7 ਲੋਕ� ਦ ੇਘਰ ਜਾਣ ਨਾਲ 

ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਤ� ਿਰਕਵਰ ਹ ੋਚੁੱ ਕ ੇਹਨ। 

ਡਾ. ਿਵਨ� ਦ ਸਰੀਨ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅੱਜ ਿਜਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਘਰ� ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਨ� 

ਿਵੱਚ� 4 ਲੋਕ ਸਲਾਰੀਆ ਂਨਗਰ, 2 ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨ ਬਾਜਾਰ ਅਤ ੇਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਓੁਬਰਾਏ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। 

ਉਨ� ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅੱਜ ਘਰ� ਨੰੂ ਭੇਜ ੇਗਏ 7 ਲੋਕ� ਵੱਲ� ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 

ਤੱਦ ਹੀ ਉਨ� ਵੱਲ� ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਤ ੇਫਿਤਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ ਹੈ 

ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਿਕ ਹਰ ਤਰ� ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ� ਇਸ 

ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸ� ਜਾਗਰੁਕ ਨਹ� ਹੋਵ�ਗ ੇਤੱਦ ਤੱਕ ਅਸ� ਕਰੋਨਾ 

ਬੀਮਾਰੀ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਨਹ� ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਵੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ 

ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲੱਿਗਆ ਂਮਾਸਕ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰੋ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵ� ਅਤ ੇਅਗਰ ਸਾਬਣ ਨਾ 

ਹੋਵੇ ਤ� ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ ਕਰੋ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਜਰੂਰੀ ਹ ੈਿਕ ਸੋਸਲ ਿਡਸਟ�ਸ ਬਣਾ ਕ ੇ

ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹ ੈਅਗਰ ਅਸ� ਆਪਣ ੇਅਿਧਕਾਰ� ਦ ੇ

ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਫਰਜ� ਜ� ਿਜਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ�ਗ ੇਤੱਦ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤ ੇਕਾਬੂ 

ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(7 ਜੂਨ 2 ) ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਚੰਤਪੂਰਨੀ ਮੈੜੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤ� ਅੱਜ 7 ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� 

ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਘਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਟੀਮ ਮ�ਬਰ 
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ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .3 

-----ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਘਾਟ ਦ ੇਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ,ਕੱਦ ੂਵਾਲੇ ਝੋਨ�  ਦਾ ਿਬਹਤਰ ਿਵਕਲਪ : 

ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ 

-----ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਿਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਨੰੂ ਉਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਪੰਡ ਫੁਲੜਾ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

---ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਤ� ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੁਕ 

 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 7 ਜੂਨ 2020 (       ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਚਲਾਏ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਅਧੀਨ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 

ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਕਸ ਤਰ� ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤ ੇਫਿਤਹ ਪਾ�ਣੀ ਹ ੈਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ 

ਸੁੱ ਧ ਅਤ ੇਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਿਜਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਦ ੇਚਲਿਦਆ ਂਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਘਟਦੇ 

ਪੱਧਰ ਅਤ ੇਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਚੱਲਿਦਆ ਂਝੋਨ�  ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਘਾਟ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਿਦਆਂ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਿਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਨੰੂ ਉਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਇਸ ਸੀਜਨ ਿਵੱਚ ਜ ੋਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਿਚੱਤ 

ਹੱਲ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ� ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਦ ੇਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਤ ੇਡਾ. 

ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਿਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਿਹੰਮ ਤਿਹਤ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਿਪੰਡ 

ਫੁੱ ਲੜ� ਦ ੇਿਕਸਾਨ ਬੂਟਾ ਰਾਮ  ਦ ੇਖੇਤ� ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਰਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਕੇ ਝੋਨ�  ਦੀ 

ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਅਰਜੁਨ ਿਸੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਕਾਸ ਅਫਸਰ(ਪੌਦ ਸੁਰੱਿਖਆ),ਸ਼�ੀ ਗੁਰਿਦੱਤ ਿਸੰਘ ,ਸ਼�ੀ 

ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਸਥਾਰ ਅਫਸਰ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖੇਤੀ ਉਪ ਿਨਰੀਖਕ,ਿਵਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਸਮੇਤ ਕਈ ਿਕਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

  ਿਕਸਾਨ� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਦਆ ਂਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਨ�  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਤ ੇਰੋਸਨੀ ਪਾ�ਿਦਆਂ 

ਅਤ ੇਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਬਾਰ ੇਦੱਿਸਆ । ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਚੱਲਿਦਆਂ ਝੋਨ�  ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮ� 

ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਸੰਭਾਿਵਤ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੌਨ�  ਦਾ ਇਕ ਿਬਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ 

ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ,ਸਮ�,ਮਜ਼ਦੂਰ� ਤ ੇਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ,ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਘਸਾਈ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੂਨ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਝੋਨ�  ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਅਤ ੇਿਮਆਰ ਿਦੰਦੀ 

ਹ ੈਅਤ ੇਮਈ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਅਗੇਤੀ ਿਬਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਨਦੀਨ� ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ 

ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆ�ਦੀ ਹੈ।ਉਨ� ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆ ਡਿਰੱਲ� ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
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ਿਵਭਾਗ ਸ. ਕਾਹਨ ਿਸੰਘ ਪੰਨੂ ਦ ੇਿਨਰਦੇਸ਼� ਤ ੇਬੂਟਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰ ੋਡਿਰੱਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੁਝ 

ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਡਿਰਲ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈਿਜਸ ਨਾਲ ਨਵ� ਬੀਜ ਡਿਰਲ ਤ ੇਹੋਣ 

ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈ।ਉਨ� ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਿਕਸਾਨ ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 

ਹ ੈਉਹ ਖੇਤੀ ਮਾਿਹਰ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਤ� ਜੋ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤ ੇਿਕਸਾਨ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ 

ਦੀ ਸਮੱਿਸਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨ� ਕਰਨਾ ਲਵੇ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਿਵਡ 19 ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ� ਦੀ 

ਮੰਗ ਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 10 ਜੂਨ ਿਮਥੀ ਗਈ ਹ ੈ। ਉਨ� ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਅਪੀਲ 

ਕੀਤੀ ਿਕ 10 ਜੂਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਝੋਨ�  ਦੀ ਲਵਾਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ� ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੂਨ ਦਾ 

ਪਿਹਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਲਈ ਅਤ ੇਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੂਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੰਦਰਵਾੜ� ਢੁਕਵ� ਸਮ� ਹੈ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਘੱਟ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪੀ ਆਰ 126 ਅਤੇ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਿਬਜਾਈ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜ ੇ

ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਤਰ ਵੱਤਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਤ� 

ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਰੌਣੀ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤ ਤਰ ਵੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ ੇਦ ੋਵਾਰ ਹੱਲ� ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ 

ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਦੋਹਰ ਜ� ਤੇਹਰ ਪਾ ਕ ੇਤੁਰੰਤ ਿਬਜਾਈ ਕਰ ਿਦਉ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਬਜਾਈ ਕਰਨ  ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੀਜ ਨੰੂ 8-

12 ਘੰਟ ੇਤਕ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਭ� ਕ ੇਰੱਖਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਛਾਵ� ਸੁਕਾ ਕ ੇਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ ਲਵੋ। ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨ�  ਿਕਹਾ 

ਿਕ  ਨਦੀਨ� ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਅਤ ੇਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ� ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਹ ੇਦੀ ਘਾਟ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਤ ੇ

ਤਕਰੀਬਨ 21 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਲਾਉ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਕਸਾਨ ਇਸ ਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਰੁਚੀ ਿਦਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਕਈ ਿਕਸਾਨ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦ ੇਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਿਤਆਂ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਤ� ਜੋ ਿਕਸ ੇਿਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨ� ਆਵੇ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(7 ਜੂਨ 3,4 ) ਬਲਾਕ ਪਟਾਨਕੋਟ ਦ ੇਿਪੰਡ ਫੁੱ ਲੜਾ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਡਿਰਲ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

ਕਰਕੇ ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਿਧਕਾਰੀ 
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I/31879/2020  

ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .4 

----“ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ” ਿਵਸ਼ੇ ਤ ੇਲਾਈਫ ਸਾਈਜ਼ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਿਦਆਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵੀਿਡਓ ਕਾਨਫਰੰਸ 

---- ਕੋਿਵਡ-19 ਦ ੇਪਸਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  ਸ਼ਰ ੂਕੀਤੇ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਨੰੂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਅਪੀਲ 

ਪਠਾਨਕੋਟ: 7 ਜੂਨ 2020 (    )  ਕੋਿਵਡ -19  ਨ�  ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਦ ੇਜਨਜੀਵਨ ਅਤ ੇਅਰਥਚਾਰੇ ਤ ੇਆਪਣਾ ਪ�ਭਾਵ 

ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ -19 ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਿਹਰ� ਵੱਲ� ਿਕਸਾਨ� ਤੱਕ ਿਪੰਡ� ਿਵੱਚ ਜਾ ਕ ੇਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ� ਨੰੂ 

ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕ�ਪ ,ਿਵਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਰਾਹ� ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ 

ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਿਦਆਂ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਚਲਾਏ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਦ ੇਅਧੀਨ 

ਖੇਤੀ ਮਾਿਹਰ� ਵੱਲ� ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਸਮਾਿਜਕ ਮਾਿਧਅਮ, ਵੀਡੀੳ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਨਵੀਨਤਮ 

ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ� ਨੰੂ ਿਕਸਾਨ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ। ਅਿਜਹ ੇਹੀ ਯਤਨ ਵੱਜ� ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਨਰਮਾਤਾ ਿਨ�ਜੀ ਅਦਾਰ ੇ

ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ� “ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ” ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਜ਼ ਆਨ 

ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵੀਿਡਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਦ ੇਿਕਸਾਨ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਮਿਨੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਡਾ. ਿਵਜ ੇਚੌਹਾਨ, ਸ਼�ੀ ਮਨ� ਜ ਭੰਡਾਰੀ, ਡਾ. ਅਮਰੀਕ 

ਿਸੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਡਾ. ਰਿਮੰਦਰ ਕੌਰ ਿ�ਰਸ਼ੀ ਿਵਿਗਆਂਨ ਕ�ਦਰ ਅੰਿ�ਰਤਸਰ, ਡਾ. ਮਨਦੀਪ 

ਕੌਰ, ਡਾ. ਿ�ਰਤਪਾਲ ਿਸੰ◌ੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਕਾਸ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ  ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। 

ਪੀ ਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਿਲਿਮਟਡ ਦ ੇਪੰਜਾਬ ਜ਼ੋਨ ਦ ੇਿਡਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨ� ਜ਼ਰ(ਮੰਡੀਕਰਨ) ਡਾ. ਮਿਨੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਨ�  

ਦੱਿਸਆਂ ਿਕ ਪੀਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ�  ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਿਤਆਂ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵੀਿਡਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹ� ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਵ� ਆਨ ਲਾਈਨ 

ਵੀਿਡਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਿਮੰਦਰ ਕੌਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਿਸਰਫ 

ਦਰਿਮਆਨੀਆਂ ਅਤ ੇਭਾਰੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ 

ਸਮ� ਿਵੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਕਸਮ� ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਨ�  

ਿਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦ ੇਤਜ਼ਰਬੇ ਸ�ਝ ੇਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਜੂਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਝੋਨ�  ਦੀ 

ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਲਈ ਅਤ ੇਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੂਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੰਦਰਵਾੜ� ਢੁਕਵ� ਸਮ� ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਘੱਟ ਸਮ� ਿਵੱਚ 

ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ 126 ਅਤ ੇਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਿਬਜਾਈ ਜੂਨ ਦ ੇਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਤਰ ਵੱਤਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਤ� ਬੇਹਤਰ ਹੈ।ਉਨ� ਨ�  ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਸ਼ਰ ੂਕੀਤੇ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਨੰੂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤ 
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ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਾ.ਿ�ਰਤਪਾਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਝੋਨ�  ਦੀ 

ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ,ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਿਦਆ ਂਝੋਨ�  ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮ� ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਸੰਭਾਿਵਤ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 

ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੌਨ�  ਦਾ ਇਕ ਬੇਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ,ਸਮ�,ਮਜ਼ਦੂਰ� ਤ ੇਹੋਣ 

ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ,ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਘਸਾਈ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼�ੀ ਮਨ� ਜ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤ ੇਿਵਜ ੇਚੌਹਾਨ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਦੀਨ� ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ� ਦੀ 

ਵਰਤ� ਸਹੀ ਸਮ�,ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤ ੇਸਹੀ ਿਛੜਕਾਅ ਤਕਨੀਕ� ਅਪਣਾ ਕ ੇਨਦੀਨ� ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ 

ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਤ� ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਿਕਸਾਨ� ਨ�  ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸ�ਝ ੇਕੀਤੇ। 

  

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(7 ਜੂਨ 5 ) “ਝੋਨ�  ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਿਬਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ” ਿਵਸ਼ੇ ਤ ੇਲਾਈਫ ਸਾਈਜ਼ ਆਨ ਲਾਈਨ 

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆ ਂਵੈਬੀਨਾਰ ਵੀਿਡਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੋਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮਾਿਹਰ । 

 


