ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵੱਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਤੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ , 11 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ
ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ ਫਸਲ ਦੀ ਰਿਹੰਦ -ਖਹੁੰਦ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦ ਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਨ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਸਾਨ
ਿਵੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦ ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਨੂੰ ਪੇਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤ ਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਿਸਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ
ਨ ਇਸ ਸੱਮਿਸਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਿਹੰਮ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ,
ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਖੇਤ ੀਬਾੜੀ, ਮਾਲ, ਸਾਇੰਸ , ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਿਸਵਲ
ਸਪਲਾਈ ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਨੜੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨ ਸਬਿਸਡੀ ਦੇ ਰਾਹ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤ ੀਬਾੜੀ
ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਧ ਤੋ ਵਧ ਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਤ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ ਿਕ ਫਸਲ ਦੀ ਰਿਹੰਦ -ਖੁਹੰਦ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਹੱਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਤੰਨ ਐਂਡ ਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਿਰਮੋਟ ਸਿਸੰਗ ਸਟਰ
(ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ) ਵੱਲ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਵੱਚ ਇਕ ਆਈ-ਖੇਤ-ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਰਿਹੰਦ -ਖੁਹੰਦ
ਦੇ ਪਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤ ੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ। e-P58aL ਪੌਦ ੇ ਲਾਉਣ
'ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ e-Prevent ਫਸਲ ਦੀ ਰਿਹੰਦ -ਖੁਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਜ਼ਲ•◌ਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਿਪੰ ਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ ਿਪੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਨਡਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ
ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਿਹੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਐਨ. ਐਸ.ਐਸ ਵਲੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ
ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੱਜਣ ਲਈ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਿਵਕਾਸ) ਿਵਸ਼ਵਾਜੀਤ ਖੰਨ ਾ ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਿਵੱਚ ਝੋਨ ਾ ਲਗਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ 20 ਿਮਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦ ਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦਿਕ ਕੇਵਲ 5 ਿਮਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਹੀ ਪਬੰਧਨ ਹੁੰਦ ਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 15
ਿਮਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਾੜ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ•◌ਾ◌ਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ 5.5
ਿਕਲੋਗ ਾਮ ਨਾਈਟਰੋਜਨ, 2.3 ਿਕਲੋਗ ਾਮ ਫਾਰਸਫੋਰਸ, 25 ਿਕਲੋਗ ਾਮ ਪੋਟ ਾਸ਼ੀਅਮ, 1.2 ਿਕਲੋਗ ਾਮ ਸਲਫ਼ਰ, 400 ਿਕਲੋਗ ਾਮ
ਆਰਗੈਿਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜੇ ਮਕੋਿੜਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਸੀ ਖੰਨ ਾ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਿਮਆਰ ਿਵੱਚ ਿਨਘਾਰ ਆ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦ ਾ
ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭ ਦੀ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪਭਾਵ ਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 4.30 ਿਮਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ
ਵੱਲ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹ ਸਾਿੜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਸੀ ਖੰਨ ਾ ਨ ਅੱਗੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪਬੰਧਨ ਲਈ
ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕੋ- ਅਪਰੇਿਟਵ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ
ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸਟਰ , ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ 13290 ਖੇਤ ੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾ/ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ
ਿਵਤਰਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦਿਕ ਟੀਚਾ 24000 ਮਸ਼ੀਨ /ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ , ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ -ਕਮ-ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ ਐਮ.ਪੀ ਿਸੰਘ , ਪਮੁੱਖ
ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਿਸਨਹਾ, ਪਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ /ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਿਸੰਘ , ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ /ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਿਕਰਤ ਿਕਪਾਲ ਿਸੰਘ , ਪਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਇੰਸ , ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ
ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਨੰਿਦਤਾ ਿਮਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਰਮੋਟ ਸਿਸੰਗ ਸਟਰ ਡਾ. ਬਰਿਜੰਦਰ ਪਾਤਰਯਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

