ਖਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲ ਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਲਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਜਾਗਰਿ-ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਿ
*ਫ਼ਸਿੀ ਲਵਲ ੰਨਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਲਿਤ ਸਾਉਣੀ ਮੱਿੀ ਦੇ ਟੀਲਚਆਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਸ਼ਤ-ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਗਤੀ
*ਲਿਪਟੀ ਿਲਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲਵ ਾਗਾਾਂ ਦੀ ਿਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਖਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਲਿਸਾਨਾਾਂ ਨੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰਿ ਿੀਤਾ
ਜਾਵੇ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਨਾਾਂ ਦੀ ਬੇਿੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਿ ਿੋਣ ਵਾਿੇ ਨੁ ਿਸਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਿੋ ਸਿੇ। ਇਿ ਿਦਾਇਤ ਲਿਪਟੀ
ਿਲਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਿ ਨੇ ਲਜ਼ਿਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਿਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਲਟੰਗ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ
ਿਰਲਦਆਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਵ ਾਗ ਦੇ ਅਲਧਿਾਰੀਆਾਂ ਨੰ ਿੀਤੀ। ਉਨਾਾਂ ਲਿਿਾ ਲਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਸਾਨ
ਜਾਗਰਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਿਾਰਨ ਜਾਾਂ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਖਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਬੇਿੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਦੇ ਿਨ, ਲਜਸ
ਨਾਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਸਿਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਲਜਸ ਿਰਿੇ ਉਨਾਾਂ
ਨੰ ਫਾਇਦਾ ਿੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁ ਿਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਉਨਾਾਂ ਲਿਿਾ ਲਿ ਲਪਛਿੇ ਿਈ ਸਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਿੀ
ਰਲਿੰਦ-ਖੰਿਦ ਨੰ ਖੇਤਾਾਂ ਲਵਚ ਵਾਿੁਣ ਨਾਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੈਲਵਿ ਮਾਦਾ ਵਲਧਆ ਿੈ, ਇਸ ਿਈ ਖਾਦਾਾਂ ਦੀ ਘੱਟ
ਵਰਤੋਂ ਨਾਿ ਵੀ ਫ਼ਸਿ ਤੋਂ ਪਰਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਈ ਲਿਸਾਨਾਾਂ ਨੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰਿ
ਿਰਨਾ ਬੇਿੱਦ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ।
ਉਨਾਾਂ ਦੱਲਸਆ ਲਿ ਲਜ਼ਿੇ ਲਵਚ ਫ਼ਸਿੀ ਲਵਲ ੰਨਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਲਿਤ ਵਧੀਆ ਿੰਮ ਿੋ ਲਰਿਾ ਿੈ , ਲਜਸ ਤਲਿਤ
ਸਾਉਣੀ ਮੱਿੀ ਦੇ ਟੀਲਚਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤ-ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਗਤੀ ਿਰਲਦਆਾਂ ਮੱਿੀ ਦੀਆਾਂ 30 ਿਿੱਸਟਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਾਂ
(10 ਿੈਿਟੇਅਰ ਿਰੇਿ) ਿਗਵਾ ਿੇ ਿਾ ਪਾਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਖਾਲਤਆਾਂ ਲਵਚ ਸਬਲਸਿੀ ਦੀ ਰਿਮ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਿੀਤੀ
ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੀਮ ਐਨ. ਐਫ. ਏ. ਸੀ. ਸੀ ਅਧੀਨ ਬਿਾਿ ਲਿਿਵਾਾਂ ਲਵਚ ਝੋਨੇ ਿੇਠ
ਰਿਬੇ ਨੰ ਘਟਾ ਿੇ ਮੱਿੀ ਿੇਠ ਲਿਆਾਂਦਾ ਲਗਆ ਿੈ। ਉਨਾਾਂ ਦੱਲਸਆ ਲਿ ਫ਼ਸਿੀ ਲਵਲ ੰਨਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ
ਝੋਨੇ ਿੋਠੋਂ ਰਿਬਾ ਘਟਾ ਿੇ 8310 ਿੈਿਟੇਅਰ ਰਿਬਾ ਬਾਸਮਤੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ 2500 ਿੈਿਟੇਅਰ ਰਿਬਾ ਮੱਿੀ
ਅਧੀਨ ਲਿਆਾਂਦਾ ਲਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਮੌਿੇ ਉਨਾਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲਵ ਾਗਾਾਂ ਲਜਵੇਂ ਲਿ ਮੱਛੀ
ਪਾਿਣ, ਪਸ਼ ਪਾਿਣ, ਿੇਅਰੀ ਲਵਿਾਸ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੀ ਸੰ ਾਿ, ਸਲਿਿਾਰਤਾ, ਵਣ, ਜਿ ਲਨਿਾਸ ਆਲਦ ਦੀ
ਿਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿੈ ਣ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਫ਼ਸਿੀ ਰਲਿੰਦ-ਖੰਿਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪਰਬੰਧਨ ਿਈ ਸਬਲਸਿੀ ’ਤੇ
ਲਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਿਾਾਂਿਣ ਵੀ ਿੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਿੇ ਮੁਖ
ੱ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਿਪਰਥਿਾ ਸ. ਿੰਵਿਜੀਤ ਲਸੰਘ ਨੇ ਲਿਪਟੀ ਿਲਮਸ਼ਨਰ ਨੰ ਦੱਲਸਆ ਲਿ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਵ ਾਗ ਵੱਿੋਂ ਖਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਮੀਿੀਆ ਅਤੇ
ਲਸਖਿਾਈ ਿੈਂਪਾਾਂ ਰਾਿੀਂ ਲਿਸਾਨਾਾਂ ਨੰ ਜਾਗਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਲਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਾਾਂ ਦੱਲਸਆ ਲਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਸਾਿ
ਇਿ ਲਜ਼ਿਾ ਪੱਧਰੀ, 13 ਬਿਾਿ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ 226 ਲਪੰਿ ਪੱਧਰੀ ਲਸਖਿਾਈ ਿੈਂਪ ਿਗਾਏ ਗਏ ਿਨ। ਉਨਾਾਂ
ਦੱਲਸਆ ਲਿ ਖਾਦਾਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਲਮੱਟੀ ਦੀ ਲਸਿਤ ਜਾਨਣੀ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ। ਉਨਾਾਂ ਦੱਲਸਆ ਲਿ

ਇਸ ਿਈ ਸਰਿਾਰ ਵੱਿੋਂ ਚਿਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਸਾਇਿ ਿੈਿਥ ਿਾਰਿ ਸਿੀਮ ਤਲਿਤ ਲਗਿ੍ਰਿ ਲਸਸਟਮ ਰਾਿੀਂ
ਲਮੱਟੀ ਦੇ 12100 ਸੈਂਪਿ ਇਿੱਤਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਿਨ, ਲਜਨਾਾਂ ਲਵਚੋਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6050 ਸੈਂਪਿਾਾਂ ਦੇ ਸਾਇਿ
ਿੈਿਥ ਿਾਰਿ ਲਿਸਾਨਾਾਂ ਨੰ ਵੰਿੇ ਜਾ ਚੁੱਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਬਿਾਇਆ 6050 ਸੈਂਪਿਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਿਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਿੈ।
ਇਸ ਮੌਿੇਲਿਪਟੀ ਿਾਇਰੈਿਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ. ਨਲਰੰਦਰ ਲਸੰਘ ਮੱਿੀ, ਲਿਪਟੀ ਿਾਇਰੈਿਟਰ ਪਸ਼ ਪਾਿਣ
ਲਵ ਾਗ ਿਾ. ਪਰਦੀਪ ਿੁ ਮਾਰ ਗੋਇਿ ਤੇ ਸਿਾਇਿ ਿਾਇਰੈਿਟਰ ਿਾ. ਦਲਵੰਦਰ ਆਨੰਦ, ਉੱਪ ਮੰਿਿ ਮੀ
ਰੱਲਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਲਸੰਘ, ਵਣ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਦਲਵੰਦਰਪਾਿ ਲਸੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਿੁ ਮਾਰ ਤੇ ਸ. ਐਚ. ਪੀ. ਐਸ ਰੋਤ, ਇੰਜ: ਜਗਦੀਸ਼ ਲਸੰਘ, ਿੇਅਰੀ ਲਵ ਾਗ ਤੋਂ ਸਰੀ ਿਪਿਮੀਤ
ਲਸੰਘ ਸੰਧ, ਮੱਛੀ ਪਸਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਐਚ. ਐਸ ਬਾਵਾ, ਖੇਤੀ ਲਵਿਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਿਾ. ਜਸਪਾਿ ਲਸੰਘ ਧੰਜ,
ਸਿਾਇਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀ ਪਰਲਮੰਦਰ ਿੁ ਮਾਰ, ਸ. ਬਿਰਾਜ ਲਸੰਘ, ਸ਼ ਗੁਰਜੀਤ ਲਸੰਘ, ਸ. ਮਨਮੀਤ
ਲਸੰਘ ਤੇ ਿੋਰ ਿਾਜ਼ਰ ਸਨ।

