ਹੁਕਮ :ਾਰ 2020-2021 ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਵਾਰੀ ਸ। ਆਂਭ ਤਯ ਤ ਵਖਣ ਵਵਚ ਆਇਆ ਸ ਵਕ ਕਣਕ ਕੱ ਟਣ ਉਯੰ ਤ
ਨਾੜ/ਕਣਕ ਦੀ ਯਵਸੰ ਦ ਖੂੰ ਸਦ ਨੂੰ ਫੰ ਧਤ ਭਾਰਕਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਅੱ ਗ ਰਗਾਉਣ ਦੀ ਰਥਾ ਸਣ ਕਯਕ ਕਣਕ ਦੀ ਯਵਸੰ ਦ ਖੂੰ ਸਦ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਰਗਾ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਨਾੜ/ਕਣਕ ਦੀ ਯਵਸੰ ਦ ਖੂੰ ਸਦ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਰਗਾਉਣ ਨਾਰ ਨੁਕਾਨ ਸਣ ਦੀ ੰ ਬਾਵਨਾ ਫਣੀ ਯਵਸੰ ਦੀ ਸ। ਸਵਾ ਵਵਚ ਧੂੰ  ਨਾਰ ਫਸੁਤ ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਦਾ ਸ।
ਵਜ ਨਾਰ ਾਸ ਦੀਆਂ ਵਫਭਾਯੀਆਂ ਸ ਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾੜ/ਕਣਕ ਦੀ ਯਵਸੰ ਦ ਖੂੰ ਸਦ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਰਗਾਉਣ ਨਾਰ ਜਭੀਨ ਦਾ ਉਮਗੀ ਜੀਵਕ ਭਾਦਾ ਜ
ਵਕ ਜ਼ਭੀਨ ਰਈ ਫਸੁਤ ਰਾਬਦਾਇਕ ਸ, ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਾਨ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਇ ਨਾਰ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਉਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਸ। ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਉੱਯਰੀ ਤਹਾ
ਅੱ ਗ ਨਾਰ ਜਰਣ ਕਾਯਨ ਇ ਵਵਚ ਭਜੂਦ ਕਈ ਰਾਬਦਾਇਕ ਜੀਵਾਣੂ ਭਯ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਵਜ ਨਾਰ ਖਤ ਦੀ ਉਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਸੁੰ ਦੀ ਸ। ਇ
ਨਾਰ ਆਰ ਦੁਆਰ ਖੜੀ ਪਰ ਜਾਂ ਵੰ ਡ ਵਵਚ ਵੀ ਅੱ ਗ ਰੱਗਣ ਦਾ ਡਯ ਯਵਸੰ ਦਾ ਸ। ਵਜ ਨਾਰ ਵੱ ਡ ਸਾਦ ਵੀ ਵਾਯ ਕਦ ਸਨ । ੜਕਾਂ ਦੁਆਰ

ਭਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਯਵਸੰ ਦ ਖੂੰ ਸਦ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਰਗਾਉਣ ਨਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਵਚ ਵਵਘਨ ੈਂਦਾ ਸ ਅਤ ਕਈ ਸਾਦ ਸਣ ਦਾ ਖਤਯਾ ਫਵਣਆ ਯਵਸੰ ਦਾ ਸ। ਇ
ਨਾਰ ਵੰ ਡਾਂ ਵਵਚ ਰੜਾਈ ਸਣ ਦਾ ਵੀ ਡਯ ਯਵਸੰ ਦਾ ਸ। ਵਜ ਨਾਰ ਵੱ ਧਾ ਨੁਕਾਨ ਵਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰ ਦਾ ਸ ਅਤ ਉ ਦਾ ਅਵੱ ਧ ਤਯ ਤ ਅਯ ਦਸ਼ ਦ
ਉਤਾਦਨ ਤ ੈਂਦਾ ਸ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਜ਼ਿਕਯ ਮਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਿਡ-19 ਿਰੋਂ ੂਯੇ ਜ਼ਿਸ਼ਿ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਦਜ਼ਹਸ਼ਤ ਪੈਰਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਸ ਨੂੂੰ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਿੀ
ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਘਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਚਿੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਣੇ ੈਯ ਬਾਯਤ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਿੀ ਸਾਯਨੇ ਸ਼ਯੂ ਕਯ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਸ ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਕਯਨੀ
ਫਹਤੀ ਿਯੂਯੀ ਹ ਚਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਕਜ਼ਿਡ-19 ਦੀ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦੀ ਗੂੰ ਬੀਯਤਾ ਨੂੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਏ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਅਤੇ ੂੰ ਿਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ National
Disaster Management Act.-2005 ਅਤੇ Epidemic Diseases Act., 1897 ਜ਼ਹਰਾਂ ਹੀ ਇਨਿਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਚਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਿਹੇ ਹਾਰਾਤ
ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਿਦੋਂ ਜ਼ਕ COVID-19 ਨਾਰ ਜ਼ਿਹੜੇ ਗਯਸਤ ਭਯੀਿ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਜ਼ਹਰਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਰੈ ਣ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜ਼ਿਹੇ ਹਾਰਾਤ ਜ਼ਿਿੱ ਚ
ਨਾੜ/ਕਣਕ ਦੀ ਯਜ਼ਹੂੰ ਦ ਖੂੂੰ ਹਦ ਨੂੂੰ ਅਿੱ ਗ ਰਾਉਣ ਨਾਰ ਹਿਾ ਦੇ ਰਦੂਜ਼ਸ਼ਤ ਹਣ ਨਾਰ ਇਹ ਸਭਿੱ ਜ਼ਸਆ ਹਯ ਿੀ ਿਿੱ ਧ ਿਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਰ COVID-19 ਦੇ
ਭਯੀਿਾਂ ਦੀ ਿਾਨ ਨੂੂੰ ਿੀ ਖਤਯਾ ੈਦਾ ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇ ਰਈ ਭੈਂ ਵਵਯੰ ਦਯ ਕੁਭਾਯ ਸ਼ਯਭਾ, ਆਈ.., ਵਜਰਹਾ ਭਵਜਟਯਟ, ਜਰੰਧਯ ਪਜਦਾਯੀ ਜ਼ਾਫਤਾ ੰ ਘਤਾ ਦੀ ਧਾਯਾ 144
ਅਤ National Disaster Management Act.-2005 ਤਜ਼ਹਤ ਰਾਤ ਹਏ ਅਜ਼ਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਦ ਸ ਵਜਰਹਾ ਜਰੰਧਯ ਵਵੱ ਚ ਨਾੜ/ਕਣਕ
ਦੀ ਯਵਸੰ ਦ ਖੂੰ ਸਦ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਰਗਾਉਣ ਦੀ ਾਫੰ ਦੀ ਰਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ।

ਇਸ ਸੁਕਭ ਭਜੂਦਾ ਵਥਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱ ਖ ਯੱ ਖਦ ਇਕ ਤਯਾ ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਆਭ ਰ ਕਾਂ ਦ ਨਾਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ।

ਇਸ ਸੁਕਭ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਤੋਂ ਵਭਤੀ 15/06/2020 ਤੱ ਕ ਰਾਗੂ ਯਸਗਾ । ਇਸਨਾਂ ਸੁਕਭਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾਂ ਕਯਨ ਵਾਰ ਵਵਯੁੱ ਧ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।
ਇਸ ਸੁਕਭ ਢਰ ਵਜਾ ਕ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਵਵਬਾਗ ਦੀ ਰਚਾਯ ਵਨ, ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ, ਦੂਯਦਯਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਫਯਾਂ ਯਾਸੀਂ ਅਤ ੁਵਰ
ਟਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਯਾਵਰਕਾਂ, ਭੂਸ ਉ ਭੰ ਡਰ ਭਵਜਟਯਟ, ਜਰੰਧਯ, ਭੂਸ ਤਵਸੀਰਦਾਯ, ਜਰੰਧਯ ਦ ਦਤਯਾਂ ਅਤ ਦਯ ਭੁਕਾਭਾਂ ਦ ਨੋਵਟ
ਫਯਡ ਤ ਇ ਸੁਕਭ ਦੀ ਨਕਰ ਵਚਕਾ ਕ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ।

ਇਸ ਸੁਕਭ ਸਤਾਖਯ ਅਤ ਭਸਯ ਅਦਾਰਤ ਸਠ ਵਭਤੀ 14.04.2020 ਨੂੰ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।
ਵਵਯੰ ਦਯ ਕੁਭਾਯ ਸ਼ਯਭਾ, IAS,
ਵਜਰਹਾ ਭਵਜਟਯਟ,

ਜਰੰਧਯ ।

ਵੱ ਠ ਅੰ ਕਣ ਨੰ: 5920

/ਭ.ੀ.4/ਭ.. ਵਭਤੀ:

14.04.2020

ਇ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਯਾ ਵਾ ਵਵਖ:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ਭੁੱ ਖ ਕੱ ਤਯ, ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ ।

ਗਰਵਸ ਕੱ ਤਯ, ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ ।

ਡਾਇਯਕਟਯ ਜਨਯਰ ੁਵਰ, ੰ ਜਾਫ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ।
ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਭੰ ਡਰ ਜਰੰਧਯ, ਜਰੰਧਯ ।

ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.ੁਵਰ ਜਰੰਧਯ ਯਜ਼, ਜਰੰਧਯ ।

ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਆਪ ਜ਼ਰਸ/ੀਨੀਅਯ ੁਵਰ ਕਤਾਨ (ਵਦਸਾਤੀ) ਜਰੰਧਯ (ਵਾਧੂ 10 ਕਾੀਆਂ) ।
ਭੂਸ ਵਜਰਹਾ ਭਵਜਟਯਟ ੰ ਜਾਫ ਯਾਜ ।
ਵਜਰਹਾ ਸ਼ਨ ਜੱ ਜ, ਜਰੰਧਯ ।
ਵਜਰਹਾ ਅਟਾਯਨੀ, ਜਰੰਧਯ ।

10. ਡੀ.ਡੀ.ੀ.. ਜਰੰਧਯ ।

11. ਵਜ਼ਰਹਾ ਖੁਯਾਕ ਅਤ ਰਾਈ ਅਯ, ਜਰੰਧਯ ।
12. ਵਜਰਹਾ ਭੰ ਡੀ ਅਪਯ, ਜਰੰਧਯ ।

13. ਵਜਰਹਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਪਯ, ਜਰੰਧਯ (ਵਾਧੂ 10 ਕਾੀਆਂ) ।
14. ੁਯਡੈਂਟ ਗਯਡ-1, ੀ.. ਟੂ ਡੀ.ਭ, ਟਨੋ ਟੂ .ਡੀ.ਭ, ਟਨੋ ਟੂ .ੀ(ਜ), ਟਨੋ ਟੂ .ੀ(ਵ) ਜੀ ਨੂੰ ੂਚਨਾ ਅਤ ਰ ੜੀਂਦੀ
ਕਾਯਵਾਈ ਵਸੱ ਤ ਬਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜੀ ।

ਿਾ: ਵਜਰਹਾ ਭਵਜਟਯਟ,
ਿਰੂੰਧਯ।

