ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱ ਸਸਆ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ
ਜਾਣ- ਪਸਿਚਾਣ: ਸੰ ਨ 1962 ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਿੀਂ ਵਸੰ ਚਾਈ
ਸਿੂਲਤਾਂ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਵਮਿਨਤੀ ਵਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰ ਾਇਤੀ .ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਿੇ
ਿਣਿ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੋ-.ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਿੀਤਾ ਵਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਿਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਿਰਨ ਵਿਤ ਿੇਂਦਰ ਸਰਿਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿੱ ਲ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਿਣਿ ਖਰੀਦਣ ਦੀ
ਵ

ਸਥਾ ਿੀਤੀ ਿਈ। ਰਾਜ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਮੰ ਡੀਿਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਵਸੰ ਚਾਈ

ਸਿੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਬਜਲਈ ਵਟਊਬ ੈੈੱਲ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੇ। ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਰੀਿਰਾਂਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਮੋਿਰੀ ਭੂਵਮਿਾ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਸਮਿੱ ਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਿੀਤਾ। ਅਿੱ ਜ ਇਿਿੱ ਲਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਮਿੱ ਚੇ ਿੇਂਦਰੀ ਭੰ ਡਾਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 60% ਿਣਿ ਅਤੇ 35% ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਅਨਾਜ ਟੋਿਰੀ’ ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਰੀ ਿਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਬਿ-ਫਸਲੀ
ਰ ਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਪਿੱ ਧਤੀ ਿਣਿ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੋ-ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਪਿੱ ਧਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਮਟ ਿੇ ਰਵਿ ਿਈ।
ਵਨਰਸੰ ਦੇਿ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਨਹਾਂ ਦੋ ਾਂ ਫਸਲਾਂ ਿੇਠ ਖੇਤੀ ਰਿਬਾ ਵਧਆ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ
ਵ ਿੱ ਚ ੀ ਾਧਾ ਿੋਇਆ ਪਰੰ ਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਾਲੀ ਠੋਸ ਰਵਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਿਦ ੀ
ਇਿੱ ਿ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਿਰ ਿਈ। ਰ ਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ
ਾਲੀ ਰਵਿਿਂਦ-ਖੂੰ ਿਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਤੀ ਵਜਆਦਾ ਨਿੀਂ ਿੰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਨ ਇਸਦੀ

ਰਤੋਂ

ਬਾਲਣ, ਚਾਰੇ, ਤੂੜੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਲਾਿੇ ੰ ਦ ਿਾਰਜਾਂ ਲਈ ਿਰ ਲੈਂ ਦੇ ਸਨ। ਅਜੋਿੇ ਸਮੇਂ
ਾਤਾ ਰਨ ਲਈ ਵਭਆਨਿ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਿਰ ਚਿੱ ਿੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਮਿੱ ਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਝੋਨੇ
ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਿੀ ਜੜੀ ਿੋਈ ਿੈ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ: ਿਣਿ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ .ਫਸਲ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਝਾੜ ਲੈ ਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ
ਵ ਿੱ ਚ ਰਸਾਇਵਣਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਵਜਸਦੇ ਵਸਿੱ ਟੇ ਜੋਂ

ਿੱ ਡੀ

ਮਾਤਰਾ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾੜ ੀ ਪੈਦਾ ਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਨਾੜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ .ਫਸਲ ਦੇ ਵਸਿੱ ਵਟਆਿਂ
ਨੂੰ ਖੜਹਾ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਪਿੱ ਿਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰਦੀ ਿੈ।

ਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਣਿ ਦੀ ਨਾੜ ਤੋਂ

ਰੀਪਰ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜਦਵਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਲੀਿਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਵਜਆਦਾ ਿੋਣ ਿਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤ ਵ ਿੱ ਚ ਿੀ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ .ਫਸਲ ਦੀ ਠੋਸ
ਰਵਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਿਦ ਜੋਂ ਪਈ ਇਸੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ੀ ਵਿਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨੰ ਅੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ: ਪੰ ਜਾਬ ਵ ਿੱ ਚ ਲਿਭਿ 70% ਿਣਿ ਅਤੇ
90% ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਾਢੀ ਿੰ ਬਾਈਨ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਵਸਿੱ ਟੇ ਜੋਂ ਿਰ ਸਾਲ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ
ਝੋਨੇ ਦੀ 197 ਲਿੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਿੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਚੋਂ 43 ਲਿੱਖ ਟਨ ਮਾਤਰਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ
ਚਿੱ ਲਣ ਾਲੇ ਵਬਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਿਾਿਜ਼ ਅਤੇ ਿਿੱ ਤਾ ਫੈਿਟਰੀਆਿਂ ਵ ਿੱ ਚ ਰਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 154
ਲਿੱਖ ਟਨ ਮਾਤਰਾ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਿ ਲਿਾ ਿੇ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਣਿ ਦੀ ਿੰ ਬਾਈਨ ਨਾਲ
ਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ 80% ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਦਵਿ ਬਾਿੀ ਬਚਦੀ
ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਿ ਲਿਾ ਿੇ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਣਿ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਿੇ ਡੰ ਿਰਾਂ
ਲਈ ਖਰਾਿ ਜੋਂ ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਰੰ ਤੂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਲੀਿਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਜਆਦਾ ਿੋਣ
ਿਾਰਨ ਿਣਿ ਾਂਿ ਇਸਦੀ ਰਤੋਂ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ। ਿੰ ਬਾਈਨ ਨਾਲ
ਿਣਿ ਿਿੱ ਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਲੇ ਰੀ .ਫਸਲ ਲਈ ਖੇਤ ਵਤਆਰ ਿਰਨ ਦੀ ਿਾਿਲ ਵ ਿੱ ਚ ਅਨੇਿਾਂ
ਵਿਸਾਨ ਿਣਿ ਦੇ ਨਾੜ ਤੋਂ ੀ ਤੂੜੀ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਾਢੀ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਿਣਿ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਲਿਭਿ ਇਿੱ ਿ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ
ਿੋਈ ਢਿੱ ਿ ਾਂ ਿਿੱ ਲ ਸੰ ਭ ਨਿੀਂ ਿੰ ਦਾ। ਅਵਜਿੀ ਸੂਰਤ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿਨਾਂ .ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਰੂਪੀ ਇਸ
ਠੋਸ ਰਵਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਿਦ ਦਾ ਿੋਈ ਿੋਰ ਜਲਦ ਵਨਪਟਾਰਾ ਉਪਲਿੱਬਧ ਨਾ ਿੋਣ ਿਾਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਿੱ ਸ
ਵਿਸਾਨ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਿੱ ਿ ਲਾ ਿੇ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿੀ ਸਾੜ ਵਦੰ ਦੇ ਿਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ
ਵਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਿ ਰਝਾਨ

ਧਦਾ ਵਿਆ ਿੈ ਅਤੇ ਿਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਿੱ ਿ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਇਿ

ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਇਿੱ ਿ ਿੰ ਭੀਰ ਾਤਾ ਰਨ ਚਣੋਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਿਰ ਚਿੱ ਿੀ ਿੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਰ ਪਰਭਾਵ: ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਾਈ ਿਈ ਅਿੱ ਿ
ਿਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਿੱ ਚਾ

ਾਤਾ ਰਨ ਪਲੀਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਿਾਰਨ ਪੈਦਾ ਿੋਈਆਿਂ

ਿੈਸਾਂ (ਿਾਰਬਨ ਡਾਇਆਿਸਾਈਡ, ਿਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਿਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੇ
ਆਿਸਾਈਡ) ਿਰਾ ਿਰਵਿ ਪਰਭਾ

ਪੈਦਾ ਿਰਦੀਆਿਂ ਿਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਿੋਰ

ਧਾਉਂਦੀਆਿਂ ਿਨ। ਚਾਰ-ਚਫੇਰੇ ਫੈਵਲਆ ਧੂੰ ਆਿਂ ਅਤੇ ਧੂੜ-ਿਣ ਸਾਿ ਦੀਆਿਂ ਬੀਮਾਰੀਆਿਂ, ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੀ
ਜਲਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਿਾਂ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਦੇ ਿਨ। ਬਿੱ ਵਚਆਿਂ, ਬਜ਼ਰਿਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਜਆਦਾ ਪਰਸ਼
ੇ ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਿਸਾਈਡ ਿ ਾ
ਵ ਿੱ ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਜ਼ਲ- ਾਸ਼ਪਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਰਆ ਿਰਿੇ ਤੇਜਾਬੀ ਰਖਾ ਨੂੰ ਸਿੱ ਦਾ ਵਦੰ ਦੇ ਿਨ। ਸੜਿਾਂ ਅਤੇ
ਰਾਿਾਂ ਵਿਨਾਰੇ ਖੜਹੇ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿੱ ਖ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਾਈ ਿਈ ਅਿੱ ਿ ਵ ਿੱ ਚ ਝਲਸੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਸੜਿੀ
ਆ ਾਜਾਈ ਵ ਿੱ ਚ

ੀ ਵ ਘਨ ਪੈਦਾ ਿੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦਰਘਟਨਾ ਾਂ

ਾਪਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਧ ਜਾਂਦੇ

ਿਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਡੀ ਵਚੰ ਤਾ ਦਾ ਵ ਸ਼ਾ ਇਿ ਿੈ ਵਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਿੱ ਿ ਿਾਰਨ ਸਾਡੇ
ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਰਾਸਵਥਤਿ ਸੰ ਤਲਨ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਧਣ ਿਾਰਨ ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਲਣ

ਾਲੇ ਅਨੇਿਾਂ ਵਿਸਮ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜੀ , ਬੈਿਟੀਰੀਆ, ਉੱਲੀ,

ਵਮਿੱ ਤਰ ਿੀੜੇ ਅਤੇ ਪੰ ਛੀ ਬੇ ਿਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਸ਼ਿਾਰ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲਣ
ਾਲੇ ਲਾਭਦਾਇਿ ਤਿੱ ਤ ਅਤੇ ਯੋਵਿਿ ੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵ ਿੱ ਚ ਿੋਣ ਾਲੇ

ਾਧੇ ਿਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਿੋ ਜਾਦੇ

ਿਨ। ਇਿੱ ਿ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ 400 ਵਿਲੋ ਿਰਾਮ ਜੈਵ ਿ ਿਾਰਬਨ, 5.5 ਵਿਲੋ ਿਰਾਮ
ਨਾਈਟਰੋਜਨ, 2.3 ਵਿਲੋ ਿਰਾਮ ਫਾਸਫੋਰਸ, 25 ਵਿਲੋ ਿਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ 1.2 ਵਿਲੋ ਿਰਾਮ ਸਲਫਰ ਦਾ
ਨਿਸਾਨ ਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਵਸਿੱ ਟੇ ਜੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਸਿਤ ਿਰ ਸਾਲ ਵਨੈੱਘਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ
ਾਢੀ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਿਾਰਨ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਧੂੰ ਏ ਰੂਪੀ ਧੰ ਦ ਅਤੇ ਾਤਾ ਰਨ ਦੀ ਦੂਵਸ਼ਤਾ ਿ ਾ
ਦੇ ਰਖ ਅਨਸਾਰ ਲਾਿਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿੱ ਲ

ੀ ਪਸਰ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਿਰਿੇ ਿੌ ਮੀ ਿਰੀਨ

ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਿੋਲ ਪਿੰ ਚੀਆਿਂ ਸ਼ਿਾਇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਿਵਰਆਣਾ ਦੇ ਵਿਸਾਨਾਂ ਦਆਰਾ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰਝਾਨ ਨੂੰ ਵਦਿੱ ਲੀ ਵ ਿੱ ਚ ਛਾਈ ਧੂੰ ਆਿਂ ਰੂਪੀ ਧੰ ਦ ਲਈ ਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰ ਠਵਿਰਾਇਆ
ਵਿਆ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਵਿ ਅਵਜਿੇ ਵਿਸੇ ਰਤਾਰੇ ਦੀ ਿਾਲੇ ਤਿ ਿੋਈ ਵ ਵਿਆਨਿ ਪਸ਼ਟੀ ਨਿੀਂ ਿੀਤੀ
ਜਾ ਸਿੀ ਿੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪਰਭਾਵੀ ਪਰਬੰਧਨ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਿਟਾਈ ਅਤੇ ਿਣਿ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਦਰਵਮਆਨ ਵਸਰਫ ਦੋ
– ਵਤੰ ਨ ਿਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿੰ ਦਾ ਿੈ ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਿਲੇ ਰੀ ਫਸਲ ਲਈ
ਵਤਆਰ ਿਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉਵਚਤ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਰਵਥਿ ਪਿੱ ਖੋਂ
ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤਟਫਟ ਤਰੀਿਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਿੋਣ ਿਾਰਨ ਵਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿੀ
ਸਾੜ ਵਦੰ ਦੇ ਿਨ। ਪਰੰ ਤੂ ਬੀਤੇ ਿਿੱ ਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮਾਵਿਰਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਅਵਜਿੀਆਿਂ ਤਿਨੀਿਾਂ ਅਤੇ
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵ ਿਸਤ ਿੀਤੀਆਿਂ ਜਾ ਚਿੱ ਿੀਆਿਂ ਿਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਦੀ

ਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ

ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ

ਾਤਾ ਰਨ ਪਰਤੀ ਸਖਾਂ ਾ ਅਤੇ ਆਰਵਥਿ ਪਿੱ ਖੋਂ ਲਾਭਦਾਇਿ

ਪਰਬੰਧਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ।
(ੳ) ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਸਵੱ ਚ ਿੀ ਪਰਬੰਧਨ: ਪੰ ਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ, ਲਵਧਆਣਾ ਵ ਿੱ ਚ
ਿੰ ਮ ਿਰ ਰਿੇ ਖੇਤੀ ਮਾਵਿਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਲਾਉਣ ਲਈ ਿਈ ਵਿਸਮ ਦੀਆਿਂ
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਦੇ ਿਨ ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿੈਪੀ-ਸੀਡਰ, ਰੋਟਾ ੇਟਰ, ਉਲਟਾ ੇਂ ਿਲ, ਚੋਪਰ
ਆਵਦ ਪਰਮਖ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਿਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਵ ਿੱ ਚ ਵਖਲਰੀ
ਜਾਂ ਖੜਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵ ਿੱ ਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਚੋਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ
ਬਰੀਿ ਿਤਰਾ ਿਰਦੀ ਿੋਈ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿਸਾਰ ਵਖਲਾਰ ਵਦੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ
ਰਤੋਂ 40-45 ਿਾਰਸ ਪਾ ਰ ਦੇ ਟਰੈਿਟਰ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਲਟਾ ੇਂ ਿਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ
ਿਾਈ ਲਈ

ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਰੋਟਾ ੇਟਰ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੋਪਰ ਦਆਰਾ ਿਤਰਾ ਿੀਤੀ

ਿਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਮਿੱ ਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਵਜਿਾ ਿਰਨ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਦੀ ਿਲਣਾ
ਸ਼ਰੂ ਿਰ ਵਦੰ ਦੀ ਿੈ। ਵਫਰ ਸਧਾਰਨ ਡਵਰਿੱ ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਿਣਿ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ।
ਚੋਪਰ ਚਲਾਉਣ ਉਪਰੰ ਤ ਜ਼ੀਰੋ ਵਟਲ ਡਵਰਿੱ ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਿਣਿ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਬਨਾਂ
ਵਮਿੱ ਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਲਾਇਆਿਂ ਵਸਿੱ ਵਧਆਿਂ ਿੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਿੈਪੀਸੀਡਰ ਨਾਮੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ
ਦੀ ਿੰ ਬਾਈਨ ਦਆਰਾ ਿਟਾਈ ਤੋਂ ਤਰੰ ਤ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਵ ਿੱ ਚ ਿਣਿ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਧਆਿਂ ਿੀ ਵਬਜਾਈ ਿੀਤੀ
ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਿਤਰਣ ਲਈ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਪਰ ਅਤੇ ਿਣਿ ਦੀ ਵਬਜਾਈ
ਲਈ ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵਟਲ ਡਵਰਿੱ ਲ ਦਾ ਿਾਰਜ ਇਿਿੱ ਵਲਆਿਂ ਿੀ ਇਿੱ ਿੋ ਸਮੇਂ ਿੰ ਮ ਿਰ ਵਦੰ ਦੀ ਿੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ

ਿਾਈ

ੀ ਨਿੀਂ ਿਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਿਨਾਂ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵ ਿੱ

ਮੜ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਵਸਿੱ ਟੇ ਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵ ਿੱ ਚ

ਮੌਜੂਦ ਖਰਾਿੀ ਤਿੱ ਤ ਮੜ ਵਮਿੱ ਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਲ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਅਿਲੇ ਰੀ ਫਸਲ ਦਾ

ਾਧੇ ਵ ਿੱ ਚ

ਸਿਾਈ ਵਸਿੱ ਧ ਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਾਇਵਣਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਵ ਿੱ ਚ

ਰਤੋਂ

ਿਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਿੈ। ਇਿੱ ਿ ਅਨਮਾਨ ਅਨਸਾਰ ਇਨਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ
ਦੇ ਵਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਭਿ 500 ਿਰੋੜ ਰਪਏ ਦੀ ਬਿੱ ਚਤ ਿੋ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੜ

ਾਪਸ

ਵਮਿੱ ਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਿਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਸਿਤ ਵ ਿੱ ਚ ੀ ਸਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ
ਦੀ ਰੋਿਥਾਮ

ੀ ਆਸਾਨ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਨਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿਨੀਿਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਿੇ ਵਿਸਾਨ

ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿੀ ਉਵਚਤ ਪਰਬੰਧਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ।
(ਅ) ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਪਰਬੰਧਨ: ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਿੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ
ਮੰ ਤ ਾਂ ਲਈ

ਰਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਵਨਰਸੰ ਦੇਿ ਇਿ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਮਿੱ ਖ ਰੂਪ ਵ ਿੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ

ਨਾਲ ਜੜੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਿਣਿ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਿਤੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਰੀਪਰ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜੋ ਵਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਡੰ ਿਰਾਂ ਲਈ ਖਰਾਿ

ਜੋਂ

ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵ ਿੱ ਚ

ਵਸਲੀਿਾ ਦੀ ਵਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ (8-14%) ਿੋਣ ਿਰਿੇ ਇਿ ਇਸਨੂੰ ਡੰ ਿਰਾਂ ਲਈ ਖਰਾਿ ਜੋਂ ਨਿੀਂ
ਰਵਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਵਿਉਂਵਿ ਵਸਲੀਿਾ ਦੀ ਬਿਤੀ ਮਾਤਰਾ ਿਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਪਚਣਯੋਿ ਨਿੀਂ
ਿੰ ਦੀ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰੋਟੀਨ, ਿੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ੀ ਘਿੱ ਟ ਿੰ ਦੀ ਿੈ। ਵਫਰ

ੀ

ਜੇਿਰ ਇਸਦੀ ਸਿੀ ਸੰ ਭਾਲ ਤੇ ਭੰ ਡਾਰਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਿੋਰਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਾਿੇ
ਵਿਸੇ ਿਿੱ ਦ ਤਿ ਡੰ ਿਰਾਂ ਲਈ

ਰਵਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਿਈ ਵਜ਼ਵਲਹਆਿਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿਿੱ ਜਰ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੱ ਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਡੰ ਿਰਾਂ ਦੀ ਖਰਾਿ

ਜੋਂ

ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾ ਾ

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਿਂ ਵ ਿੱ ਚ ਡੰ ਿਰਾਂ ਿੇਠ ਸਿੱ ਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ੀ ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ

ਰਤੋਂ ਵਬਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਿਾਿਜ਼ ਤੇ ਿਿੱ ਤਾ ਫੈਿਟਰੀਆਿਂ, ਇਿੱ ਟਾਂ ਬਨਾਉਣ

ਾਲੇ

ਭਿੱ ਵਠਆਿਂ, ਖੰ ਭਾਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ਤ, ਬਾਇਓਿੈਸ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਵ ਿੱ ਚ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸੰ ਪੂਰਨ ਐਿਰੀ
ੈਨਚਰਜ਼ ਪਰਾਈ ਟ
ੇ ਵਲਮਵਟਡ (SAVPL), ਫਾਵਜ਼ਲਿਾ ਿੱ ਲੋਂ ਪੰ ਚਾ ਾਲੀ ਵਪੰ ਡ ਵ ਖੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ
ਵਤਆਰ ਿੀਤੀ ਿਈ ਬਾਇਓਿੈਸ ਨਾਲ ਚਿੱ ਲਣ

ਾਲਾ ਵਬਜਲੀ ਘਰ (2006) ਸਥਾਵਪਤ ਿੀਤਾ

ਵਿਆ ਿੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ 1.0 ਮੈਿਾ ਾਟ ਵਬਜਲੀ ਪੈਦਾ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਯੂਨੀ ਰਸਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਏਨਰਜ਼ੀ ਪਰਾਈ ੇਟ ਵਲਮਵਟਡ (UBEPL) ਿੱ ਲੋਂ ਮਿਤਸਰ
ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਚੰ ਨੂ ਵਪੰ ਡ ਵ ਿੱ ਚ 14.5 ਮੈਿਾ ਾਟ ਦਾ ਵਬਜਲੀ ਘਰ (2008) ਸਥਾਵਪਤ ਿੀਤਾ ਵਿਆ ਿੈ
ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਿੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਵਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਿਦ ਨੂੰ ਨਵ ਆਉਣਯੋਿ
ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਾਲਣ

ਜੋਂ

ਰਤ ਿੇ ਵਬਜਲੀ ਪੈਦਾ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰ ਜਾਬ ਵ ਿੱ ਚ

ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਵਰਤ ਸਿੱ ਤ ਵਬਜਲੀ ਘਰ ਚਿੱ ਲ ਰਿੇ ਿਨ ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 10 ਲਿੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ
ਤੋਂ 62.5 ਮੈਿਾ ਾਟ ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਵ ਿੱ ਚ ਅਵਜਿੇ ਿਈ ਿੋਰ
ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਵਰਤ ਵਬਜਲੀ ਘਰ ਸਾਲ 2018-19 ਤਿ ਪਰਾਈ ਟ
ੇ ਅਦਾਵਰਆਿਂ ਿੱ ਲੋਂ ਮਿੰ ਮਲ ਿਰ
ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ। ਿਾਿਜ਼ ਅਤੇ ਿਿੱ ਤਾ ਫੈਿਟਰੀਆਿਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਿਿੱ ਚੇਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱ ਚ
ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਖੰ ਭਾਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੰ ਭਾਂ ਉਿਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ

ਜੋਂ

ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਵਿ ਇਿੱ ਿ ਬਿਤ ਿੀ ਲਾਿੇ ੰ ਦ ਸਿਾਇਿ ਧੰ ਦੇ ਜੋਂ ਸ਼ਰੂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ
ਿੈ। ਖੰ ਭਾਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਚਦੀ ਿੋਈ ਰਵਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਿਦ ਜੈਵ ਿ ਖਾਦ ਜੋਂ ਖੇਤਾਂ

ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਸ਼ਰੂਮ, ਸੋਲਨ ਵ ਖੇ
ਪੂਰੀ ਤਿਨੀਿੀ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿੱ ਟਾਂ ਬਨਾਉਣ

ਾਲੇ ਭਿੱ ਵਠਆਿਂ ਵ ਿੱ ਚ

ੀ

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਬਾਲਣ ਜੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਪਾਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਥਰਮੋਿੋਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ
ਪੈਵਿੰ ਿ ਲਈ

ੀ

ਰਵਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਰਾਜ ਸਰਿਾਰ

ਿੱ ਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਈਥਾਨਾਲ ਦੀ

ਉਦਗ਼ੋਵਿਿ ਪਿੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਵਤਆਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵ ਚਾਵਰਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਢੰ ਿਾਂ ਨਾਲ ਪਰਬੰਧਨ ਿਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ
ਇਿਿੱ ਠਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਵਫਰ ਉਦਯੋਵਿਿ ਇਿਾਈਆਿਂ ਤਿ ਪਿੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਅਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਿ
ਇਸਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ੇ। ਬੇਲਰ ਇਿੱ ਿ ਅਵਜਿੀ ਮਸ਼ੀਨ ਿੈ ਜੋ ਵਿ ਟਰੈਿਟਰ ਨਾਲ
ਚਲਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵ ਿੱ ਚ ਵਖਲਰੀ ਿੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਿਂ ਆਇਤਾਿਾਰ ਜਾਂ ਿੋਲ ਿਿੱ ਠਾਂ ਬਣਾ ਵਦੰ ਦੀ
ਿੈ। ਵਿਉਂਵਿ ਇਿ ਮਸ਼ੀਨ ਵਸਰਫ ਵਖਲਰੀ ਿੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਿੀ ਇਿੱ ਿਠਾ ਿਰਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਿ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਿ ਬੇਲਰ ਨਾਲ ਿਿੱ ਠਾਂ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਖੇਤ ਵ ਿੱ ਚ ਖੜਹੀ ਿੋਈ ਪਰਾਲੀ ਉਪਰ
ਸਟਬਲ ਸ਼ੇ ਰ ਚਲਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇ। ਿਿੱ ਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਿਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਮਟ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ ੳਤੇ ਇਿ ਿਿੱ ਠਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚਿੱ ਲਣ

ਾਲੇ ਵਬਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਭਿੱ ਵਠਆਿਂ ਅਤੇ ਿਿੱ ਤਾ

ਫੈਿਟਰੀਆਿਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਿੰ ਚਾਈਆਿਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆਿਂ ਿਨ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ

ੇਖਦੇ ਿਾਂ

ਾਤਾ ਰਨ ਦੀ ਦੂਵਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਵਚਤ

ਰਤੋਂ

ਿਰਨ ਅਤੇ ਮਨਿੱ ਖੀ ਵਸਿਤ ਸੰ ਭਾਲ ਨੂੰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ
ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਨਾ ਸਾਵੜਆ ਜਾ ੇ। ਬਲਵਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢਿੱ ਿ ੇਂ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵ ਿਸਤ
ਿੀਤੀ ਿਈ ਤਿਨਾਲੋ ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ

ਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਿੋਏ ਇਸਤੋਂ ਆਰਵਥਿ ਮਨਾਫਾ ਖਿੱ ਟਣ

ਅਤੇ ਾਤਾ ਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਉਚੇਚਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਅਵਜਿੀ ਤਿਨਾਲੋ ਜ਼ੀ ਅਤੇ
ਸਰਿਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀਆਿਂ ਜਾਂਦੀਆਿਂ ਿੋਰ ਸਿੂਲਤਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ

ਲਈ ਉਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਿੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿ
ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਿੋਰ ਰਵਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਿਦ ਦੇ ਢਿੱ ਿ ੇਂ ਪਰਬੰਧਨ ਨੂੰ
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਤ ਸਰਿਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਲਾਿੂ ਿੀਤੇ ਿਏ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਦੇ

ੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ

ਿਰੀਏ। ਿੌ ਮੀ ਿਰੀਨ ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਦੀਆਿਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨਸਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਿੰ ਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਿੱ ਲੋਂ
ਪੰ ਜਾਬ ਰੀਮੋਟ ਸੈਂਵਸੰ ਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਾਲੇ ਵਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅਿੱ ਖ
ਰਿੱ ਖੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਾਨੇ
ਅਤੇ ਿੈਰ-ਸਰਿਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਿੱ ਲੋਂ

ੀ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਰਿਾਰੀ

ੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਦੇ ਬਿਪਿੱ ਖੀ ਪਵਿਲੂਆਿਂ ਸਬੰ ਧੀ

ਵਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵ ਿੱ ਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਿੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।

ਿੈਪੀਸੀਡਰ

ਚੋਪਰ

ਰੋਟਾ ੇਟਰ

ਜ਼ੀਰੋ ਵਟਲ ਡਵਰਿੱ ਲ ਮਸ਼ੀਨ

ਬੇਲਰ

ਰੀਪਰ

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਸਵੱ ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਅਸਭਆਸ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ
1. ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤੂੜੀ ਵਿਉਂ ਨਿੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਿਦੀ?
2. ਵਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਿੱ ਿ ਵਿਉਂ ਲਿਾਉਂਦੇ ਿਨ?
3. ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਧੂੰ ਆ ਮਨਿੱ ਖੀ ਵਸਿਤ ਨੂੰ ਵਿ ੇਂ ਪਰਭਾਵ ਤ ਿਰਦਾ ਿੈ?
4. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਵਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਿਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਸਿਤ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨਘਾਰ ਵਿਉਂ
ਆਉਂਦਾ ਿੈ?
5. ਅਵਜਿੇ ਿਿੱ ਝ ਉਦਯੋਿਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿਰੋ ਵਜਿਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ?
6. ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪਰਭਾ ੀ ਪਰਬੰਧਨ ਵ ਿੱ ਚ

ਰਤੀਆਿਂ ਜਾਣ

ਾਲੀਆਿਂ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ

ਰਤੋਂ ਉਪਰ

ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ।
7. ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਾਲੇ ਵਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬ ਪਰਦਸ਼
ੂ ਣ ਿੰ ਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿ ੇਂ ਪਤਾ
ਲਿਦਾ ਿੈ?

Environmental Education +2
unit--2
The Problem of Stubble and its Management
Introduction:- In 1962, after the construction of Bhakhra Dam, the hard working
farmers of Punjab were inspired for double farming (rice-wheat) instead of
traditional farming. Arrangements were made by the Central Government to buy
rice-wheat crops at the minimal rates in order to cover up for deficiency of grains
in the country. The State Government encouraged marketing and provided the
facility of electric tubewells to the farmers for proper irrigation. Punjab known for
its contribution in Green Revolution acted as a guidance factor for the whole
country. Today, Punjab is the only state which contributes 60% wheat and 35%
rice to the total crop production hence it is known as the Food Basket of country.
During Green Revolution, our traditional multi-crop farming lost its value to the
emergence of rice-wheat double crop agriculture practice. Undoubtedly area under
farming increased due to these two crops and crop production also increased
incredibly but at the same time it also led to one major challenge, 'The
management of agriculture wastes'. In traditional farming the amount of stubble
(agricultural wastes) were not high. Farmers used this residue in the form of fuel,
fodder, husk and for other useful tasks. In modern times, stubble management has
evolved as major problem which is actually connected with rice farming.
Composition of Stubble:- In order to get maximum production of rice, chemical
fertilizers and pesticides are used on a large scale resulting in a larger quantity of
agricultural wastes. The strength of stubble adds to keep the crop erect and helps in
its ripening also. After harvesting, the stubble of wheat is changed into husk with
the help of reaper whereas stubble of rice is left in the field due to big amount of
Silica. This solid agricultural waste is known as stubble.
Increased Practice of burning the Stubble and its causes :In Punjab 70% of wheat and 90% of rice crops are harvested using a
combine harvester as a result approximately 197 lac tonnes of rice stubble is
produced. Out of this 43 lac tonnes stubble is used as a fuel in electricity
production, in paper making factories and the rest 154 lac tonnes is left in the form
1

of stubble which is later burned. After harvesting wheat 80% of the stubble is
changed into husk which is used as a fodder for cattle but because of high silica
content, rice stubble can not be changed into husk. Farmers, in a hurry to prepare
the field for next crop, sometimes do not even change the wheat stubble into husk.
After harvesting of rice crop and before the sowing of wheat crop, there is no
effective solution for rice stubble during this period. So, due to non-availability of
any quick solution for the management of this solid waste, the farmers are forced
to burn this stubble. This problem has increased in the past few years and has
become a major environmental challenge.
Effects of burning of stubble on the Environment:- Burning of stubble leads to
serious environmental pollution. It produce gases like carbondioxide, carbon
mono-oxide, methane, nitrous oxide which leads to green house effect causing
threat of global warming. Smoke surrounds the environment and causes respiratory
problems, inflammation in the eyes and skin diseases. Children, old persons and
patients are most affected. Oxides of nitrogen and sulphur react with water vapours
in the atmosphere and cause acid rain. The trees along the roads get damaged due
to burning of stubble. It distrupts road traffic by causing accidents. The major
concern caused by burning of stubble is ecological imbalance. Due to the increase
in temperature of top soil different kinds of micro-organisms bacteria, fungi,
friendly pests and birds die untimely. Important minerals are destroyed and
compounds of the soil which are useful for crop are also destroyed. When one tonn
of stubble is burnt, 400 kg of reactive carbon, 5.5 kg nitrogen, 2.3 kg phosphorous,
25 kg of potash and 1.2 kg of sulphur is lost. The quality of our soil goes on
decreasing every year. When rice crop is harvested the smoke and polluted air
produced by burning of stubble spreads to nearby areas. This may be the reason
that complaints are lodged at National Green Tribunal, in which Punjab and
Haryana farmers are held responsible for the dust and smog in Delhi.
Effective management of Stubble:- The time between harvesting of rice and
sowing of wheat is only 3 weeks and during this period a farmer prepares his field
for the forthcoming crop. In this limited period due to non availability of cheap and
easily applicable method for stubble management a farmer has no other option but
to burn the stubble. But during the last few years, agricultural experts have evolved
many techniques and machines which can be used by our farmers in their fields
2

and outside the fields to effectively manage the stubble in an eco-friendly manner
which has economic value also.
Management of Stubble in Fields:- The agricultural experts of Punjab
Agricultural University, Ludhiana recommend various types of machines for
mixing the stubble again in the soil, like Happy-Seeder; Rotavator; Inverted
ploughs; Choppers etc. With the help of these kind of machines, the stubble
standing in the field and spread on the ground can be mixed into the soil. Chopper
machine cuts the stubble into fine pieces and spreads these fine pieces uniformly in
the field. This machine is used along with tractor having Horsepower of 40-45
tractors. Inverted ploughs are used for deep levelling. The chopped stubble is
mixed in the soil with the help of rotavator. By doing this, the chopped stubble
starts decaying faster. Then wheat crop is sowed with the help of simple drill
machine. After using chopper the sowing of wheat can be done with the help of
Zero- till drill machine without mixing the stubble in the soil. Immediately after
harvesting of rice with the help of happy-seeder, wheat can be directly sown in the
soil. This machine does the work of both chopper and machine used for sowing of
wheat (zero-till drill) all by itself at once. There is no need to plough the field again
and again. Instead of burning the stubble in the fields, the stubble can be mixed
into the soil with the help of these machines. As a result the nutrients present in the
stubble are again mixed in the soil and helps in growth of the next crop thus lessen
the use of chemical fertilizers. According to an estimate, if the chemical fertilizers
are used in lesser quantity, the farmers can save 500 crore rupees annually. If the
stubble is mixed in the soil the quality of our soil can improve and weeds can also
be controlled easily. The farmers can manage the stubble with in the fields by
using these machines and new techniques.
Management of stubble outside fields:- Large amounts of stubble can be used
outside the fields for various purposes. Undoubtedly this problem is associated
with rice crop. Wheat stubble is used for making husk with the help of a reaper.
This husk is used as a fodder for the cattle. Rice stubble cannot be used as a fodder
for the cattle because it has silica (8-14%) which is not be digested easily by the
cattle. It has protein, calcium, phosphorous in lesser amounts but if proper care is
taken and stored properly it can be used as fodder for the cattle to some extent. In
many districts of Punjab rice stubble is used as cattle feed by gujjar community.
Other than this, stubble is used to provide dry cover beneath the cattle. Rice
3

stubble is used in generating electricity in power stations, paper and cardboard
industry, brick kilns, mushroom farming and in preparation of Bio-Gas.
Sampooran Agriventures Private Limited. (SAVPL) in Fazilka has established a
power station in Panchavali village which is run with the help of Biogas produced
from rice stubble in 2006. In this plant, 1.0 megawatt electricity is produced in a
day by the use of 10 tonnes of stubble. In the same way universal Biomass Energy
Private Limited (UBEPL) established 14.5 megawatt electricity producing power
plant in 2008 of Channu village of Sri Muktsar Sahib district. In this plant rice
stubble along with other wastes of different crops are used as renewable biomass
fuel for producing electricity. In Punjab many stubble based electricity producing
power plants are going to be established by the year 2018-19 by some private
companies. Many projects using energy from biomass have been given approval by
the state government in which 200 megawatt of energy will be produced with the
use of 10 lac tonnes of stubble. In paper and card board industries stubble has been
used as raw material. Stubble has been used as ground for the cultivation of
mushroom which can be started as a very beneficial side business, complete
technical training is provided at National Research Centre for growing mushroom
in Solan. In brick kilns, the stubble is used as a fuel. Like polythene and thermocol
stubble can also be used in packaging. Manufacture of ethanol from stubble at
industrial level is being considered by the state government.
In order to manage the stubble outside the fields by different methods, it is very
necessary to collect the stubble from the fields and make it available to the
industrial units and its spread should decrease. Bailor is such a machine that runs
with a tractor and make rectangular and round rolls of stubble which is spread in
the fields. Because this machine only collects the stubble which is spread in the
fields therefore it is necessary that before making round rolls with the help of
Bailor, the standing stubble in the field should be rolled over by stubble shaver. By
making round rolls of stubble, It shrinks in its volume and this roll can be sent to
power stations, brick kilns and paper making industries which use stubble as fuel.
In this way, we see that in order to reduce the environmental pollution to
make proper use of soil and for securing human health, it is necessary that stubble
should not be burnt. In fact, our farmers should use machinery and the developed
technology for the effective management of stubble and should make remarkable
contribution in making economic benefits and play an important role in
4

environmental protection. Information regarding this technology and the facilities
provided by the government can be had from the Regional Agricultural Research
Centre.
It is our duty that we should not ignore the guidelines provided by the government
regarding the effective management of the stubble and the crop residue. Many
government and non government organizations should make efforts to create
awareness among farmers and common man regarding the manifold aspects of
problem of stubble and its management.

Happy Seeder

Zero Drill Machine

Chopper

Bailor
5

Rotavator

6

Reaper

Exercise
1. why stubble cannot be used as husk?
2. Why do farmers burn stubble?
3. How does smoke produced by burning stubble affect human health?
4. Why do the quality of soil deteriorate due to burning of agricultural waste in the fields?
5. Discuss a few industries which use stubble as raw material?
6. Explain the use of two machines which are used for the effective management of stubble?

7

ßæÌæßÚU‡æ çàæÿææ ÕæÚUãUßè´ Ÿæð‡æè
ØéçÙÅU-w
ÂÚUæÜè ·¤è â×SØæ ¥æñÚU ÂýÕ¢ÏÙ
ÂýSÌæßÙæÑÌæßÙæÑ- âÙ÷ï v~{w ×ð´ Öæ¹Ç¸Uæ ÇñU× ·¤æ çÙ×æü‡æ ãUæðÙð ·ð¤ Âà¿æÌ÷ï ç·¤âæÙæð´ ·¤æð ÙãUÚUè ÁÜ
·¤è âéçßÏæ°¡ ÂýæŒÌ ãéU§üÐ ÌÕ ÂçÚUŸæ×è ç· âæÙæð´ ·¤æ ŠØæÙ ÂæÚU ÂçÚU·¤ ¹ðÌè âð ãUÅUæ ·¤ÚU ©U‹ãð´U »ðãê¡ ¥æñÚU
ÏæÙ ·¤è Îæð-È¤âÜè ¹ðÌè ·ð¤ çÜ° ÂýðçÚUÌ ç·¤Øæ »ØæÐ Îðàæ ×ð´ âð ¥ÙæÁ ·¤è ·¤×è ·¤æð ÂêÚUæ ·¤ÚUÙð ãðUÌé
·ð¤‹¼ýèØ âÚU·¤æÚU ·¤è ¥æðÚU âð ‹ØêÙÌ× ×êËØ ÂÚU ÏæÙ ¥æñÚ »ðãê¡ ¹ÚUèÎÙð ·¤è ÃØßSÍæ ·¤è »§üÐ ÚUæ…Ø
âÚU·¤æÚU Ùð ×¢ÇUè·¤ÚU‡æ ·¤æð ÂýæðˆâæçãUÌ ç·¤Øæ ÌÍæ çâ¢¿æ§ü ·¤è ©Uç¿Ì âéçßÏæ¥æð´ ·ð¤ çÜ° ç·¤âæÙæð´ ·¤æð
çßléÌ÷ï Å÷UïØêÕßñÜ ÂýÎæÙ ç·¤°Ð Â¢ÁæÕ ÚUæ…Ø Ùð Îðàæ ·¤è ãUçÚUÌ ·ý¤æç‹Ì ×ð´ ×é Ø Öêç×·¤æ çÙÖæÌð ãéU°
â×ê¿ð Îðàæ ·¤æ ×æ»üÎàæüÙ ç·ð¤ØæÐ ¥æÁ ¥·ð¤Üæ Â¢ÁæÕ ãUè Îðàæ ·ð¤ âÖè ·ð¤‹¼ýèØ Ö¢ÇUæÚUæð´ ×ð´ {®' »ðãê¡
ÌÍæ xz' ÏæÙ ·¤æ Øæð»ÎæÙ ÎðÌæ ãñU ÌÍæ §âð Îðàæ ·¤è Ò¥ÙæÁ ÅUæð·¤ÚUèÓ ·ð¤ Ùæ× âð ÁæÙæ ÁæÌæ ãñUÐ ãUçÚUÌ
·ý¤æç‹Ì ·ð¤ ÎæñÚUæÙ ãU×æÚUè ÒÕãéU-È¤âÜè ÂæÚ¢UÂçÚ·¤ ¹ðÌè ÂÎ÷ïÏçÌ,Ó Ò»ðãê¡U-ÏæÙ ·¤è Îæð-È¤âÜè ¹ðÌè
ÂÎ÷ïÏçÌÓ ×ð´ çâ×ÅU ·¤ÚU ÚUãU »§üÐ çÙSâ‹ÎðãU ãU×æÚðU ¹ðÌæð´ ×ð´ §Ù ÎæðÙæð´ È¤âÜæð´ ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ·ë¤çcæ ÿæð˜æ ÕÉU¸æ
¥æñÚU È¤âÜæð´ ·ð¤ ÛææÇ¸U ×ð´ Öè ßëÎ÷ïçÏ ãéU§ü ÂÚU‹Ìé §â·ð¤ âæÍ ãUè È¤âÜæð´ âð ÂñÎæ ãUæðÙð ßæÜð ÆUæðâ ¥ßàæðcæ
Ùð Öè °·¤ ¿éÙæñÌè ·¤æ M¤Â ÏæÚU‡æ ·¤ÚU çÜØæÐ ¥Ü»-¥Ü» Âý·¤æÚU ·¤è È¤âÜæð´ ·¤è ·¤ÅUæ§ü ·ð¤ Âà¿æÌ
¥ßàæðcæ ·¤è ×æ˜ææ ÕãéUÌ ¥çÏ·¤ ÙãUè´ ãUæðÌè ÍèÐ ¥ÌÑ ç·¤âæÙ §â·¤æ ÂýØæð» §ZÏÙ, ¿æÚðU, Öêâæ (ÌêÇ¸Uè)
ÌÍæ ¥‹Ø ÜæÖÎæØ·¤ ·¤æØæðZ ·ð¤ çÜ° ·¤ÚU ÜðÌð ÍðÐ ßÌü×æÙ â×Ø ×ð´ ßæÌæßÚU‡æ ·ð¤ çÜ° ÖØæÙ·¤ M¤Â
ÏæÚU‡æ ·¤ÚU ¿é·¤è ÂÚUæÜè ·¤è â×SØæ ×é Ø M¤Â âð ÏæÙ ·¤è È¤âÜ âð â¢Õ¢çÏÌ ãñUÐ
ÂÚUæÜè ·¤è ÕÙæßÅUÑ- »ðãê¡ ÌÍæ ÏæÙ ·¤è È¤âÜ ·¤æ ÖÚUÂêÚU ÛææÇ¸U ÜðÙð ·ð¤ çÜ° ÖæÚUè ×æ˜ææ ×ð´ ÚUæâæØçÙ·¤
¹æÎ ¥æñÚU ·¤èÅUÙæàæ·¤æð´ ·¤æ ÂýØæð» ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñU, çÁâ·ð¤ ÂçÚU‡ææ×SßM¤Â §Ù È¤âÜæð´ ·¤æ ÙæÇ¸U Öè ÕãéUÌ
¥çÏ·¤ ×æ˜ææ ×ð´ ÂñÎæ ãUæðÌæ ãñUÐ ÙæÇ¸U ·¤è ×ÊæÕêÌè È¤âÜæð´ ·¤æð ¹Ç¸Uæ Ú¹Ùð ÌÍæ ©U‹ãð´U Â·¤Ùð ×ð´ âãUæØÌæ
·¤ÚUÌè ãñUÐ »ðãê¡U ·¤è È¤âÜ ·¤è ·¤ÅUæ§ü ·ð¤ Âà¿æÌ÷ï ÚUèÂÚU mæÚUæ ÙæÇ¸U âð ÌêÇ¸Uè ÕÙæ Üè ÁæÌè ãñU ÁÕç·¤ ÏæÙ
·¤è ÙæÇ¸U ×ð´ çâçÜ·¤æ ·¤è ×æ˜ææ ¥çÏ·¤ ãUæðÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ §âð ¹ðÌ ×ð´ ãUè ÀUæðÇ¸U çÎØæ ÁæÌæ ãñÐ ¹ðÌæð´ ×ð´
È¤âÜ ·ð¤ ÆUæðâ ¥ßàæðcæ ·ð¤ M¤Â ×ð´ ÂÇ¸Uè ãéU§ü §âè ÙæÇ¸U ·¤æð ÂÚUæÜè ·¤ãUæ ÁæÌæ ãñÐ
ÂÚUæÜè ·¤æð ÁÜæÙð ·¤è Âýßëçž æ ¥æñÚU ·¤æÚU‡æÑæÑ- Â¢ÁæÕ ×ð´ Ü»Ö» |®' »ðãê¡ ·¤è È¤âÜ ÌÍæ ~®' ÏæÙ ·¤è
È¤âÜ ·¤è ·¤ÅUæ§ü ·¤ Õæ§Ùæð´ âð ·¤è ÁæÌè ãñÐ §â·ð¤ ÂçÚU‡ææ×SßM¤Â ÏæÙ ·¤è Ü»Ö» v~| Üæ¹ ÅUÙ
ÂÚUæÜè ÂñÎæ ãUæðÌè ãñUÐ §â×ð´ âð yx Üæ¹ ÅUÙ ÂÚUæÜè ·¤æ ©UÂØæð» §ââð ¿ÜÙð ßæÜð çßléÌ÷ïƒæÚ ,U ·¤æ»Êæ
¥æñÚU »ž ææ Èñ¤žÅUçÚUØæð´ ×ð´ ·¤ÚU çÜØæ ÁæÌæ ãñ ¥æñÚU vzy Üæ¹ ÅUÙ ÂÚUæÜè ¹ðÌæð´ ×ð´ ãUè ÁÜæ Îè ÁæÌè ãñÐ
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·¤ Õæ§Ù âð »ðãê¡U ·¤è È¤âÜ ·¤è ·¤ÅUæ§ü ·ð¤ Âà¿æÌ÷ï Õ¿è ãé§ü ÂÚUæÜè âð }®' ÌêÇ¸Uè ÕÙæ Üè ÁæÌè ãñ ÌÍæ
àæðcæ ÂÚUæÜè ·¤æð ¹ðÌæð´ ×ð´ ãUè ¥æ» Ü»æ ·¤ÚU ÁÜæ çÎØæ ÁæÌæ ãñÐ »ðãê¡U ·¤è ÙæÇ¸U ·¤æð ÌêÇ¸Uè ×ð´ ÂçÚUßçÌüÌ
·¤ÚU·ð¤ Âàæé¥æð´ ·ð¤ çÜ° ¹éÚUæ·¤ ·ð¤ ÌæñÚU ÂÚU ÂýØæð» ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñU, ÂÚU‹Ìé ÏæÙ ·¤è ÙæÇ¸U ×ð´ çâçÜ·¤æ ·¤è
×æ˜ææ ¥çÏ·¤ ãUæðÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ §â·¤æ ÂýØæð» Öêâæ (ÌêÇ¸Uè) ÕÙæÙð ·ð¤ çÜ° ÙãUè´ ç·¤Øæ Áæ â·¤ÌæÐ
·¤ Õæ§Ù âð »ðãê¡U ·¤è È¤âÜ ·¤è ·¤ÅUæ§ü ·ð¤ ©UÂÚUæ‹Ì ¥»Üè È¤âÜ ·ð¤ çÜ° ¹ðÌ ·¤æð ÌñØæÚU ·¤ÚUÙð ·¤è
àæèƒæýÌæ ×ð´ ¥Ùð·¤ ç·¤âæÙ »ðãê¡ ·¤è ÙæÇ¸U âð Öè Öêâæ (ÌêÇ¸Uè) Ù ÕÙæÙð ·¤æ çÙ‡æüØ Üð ÜðÌð ãñ´UÐ ÏæÙ ·¤è
È¤âÜ ·¤è ·¤ÅUæ§ü ·ð¤ ÕæÎ ÌÍæ »ðãê¡U ·ð¤ ÕèÁ ÕæðÙð âð ÂãUÜð Ü»Ö» °·¤ ×ãUèÙð ·ð¤ ¥¢ÌÚUæÜ ×ð´ ÏæÙ ·¤è
ÂÚUæÜè ·¤æ ·¤æð§ü â×éç¿Ì â×æÏæÙ â Öß ÙãUè´ ãUæðÌæÐ §â çSÍçÌ ×ð´ È¤âÜæð´ ·¤è ÂÚUæÜè M¤Âè §â ÆUæðâ
¥ßàæðcæ ·¤æ ·¤æð§ü Ìˆ·¤æÜ ©UÂæØ Ù ç×ÜÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ çßßàæÌæßàæ ç·¤âæÙ §â ÂÚUæÜè ·¤æð ¹ðÌæð´ ×ð´ ãUè
ÁÜæ ÎðÌð ãñ´Ð ÕèÌð ßcææðZ ×ð´ ç·¤âæÙæð´ ·¤è ØãU Âýßëçž æ ÕÉ¸Ìè »§ü ¥æñÚU ¥Õ ÂÚUæÜè ·¤æð ÁÜæÙð ·¤è ØãU
â×SØæ ßæÌæßÚU‡æ ·ð¤ çÜ° °·¤ » ÖèÚU ¿éÙæñÌè ·¤æ M¤Â ÏæÚU‡æ ·¤ÚU ¿é·¤è ãñUÐ
ÂÚUæÜè ·¤æð ÁÜæÙð ·¤æ ßæÌæßÚU‡æ ÂÚU ÂýÖæßÑæßÑ- ¹ðÌæð´ ×ð´ ÂÚUæÜè ·¤æð Ü»æ§ü ÁæÙð ßæÜè ¥æ» ·ð¤ ·¤æÚU‡æ
ãU×æÚUæ â×ê¿æ ßæÌæßÚU‡æ ÂýÎêçcæÌ ãUæð ÁæÌæ ãñÐ ÂÚUæÜè ·ð¤ ÁÜÙð âð ©UˆÂ‹Ù ãUæðÙð ßæÜè »ñâð´ (·¤æÕüÙ
ÇUæ§¥æòžâæ§ÇU, ·¤æÕüÙ ×æðÙæð-¥æòžâæ§ÇU,×èÍðÙ, Ùæ§ÅþUâ ¥æòžâæ§ÇU) ÒãUçÚUÌ »ëãUãU ÂýÖæßÓ ÂñÎæ ·¤ÚUÌè
ãñ´U ¥æñÚU ßñçàß·¤ ª¤c×æ (‚ÜæðÕÜ ßæì×»)·ð¤ ¹ÌÚðU ·¤æð ¥æñÚU Öè ÕÉ¸Uæ ÎðÌè ãñ´UÐ ¿æÚUæð´ ÌÚUÈ¤ Èñ Üæ Ïé¥æ¡
ÌÍæ ÏêÜ ·¤‡æ âæ¡â ·¤è Õè×æçÚUØæ¡, ¥æ¡¹æð´ ·¤è ÁÜÙ ¥æñÚU ¿×ü ÚUæð» ·¤æ ·¤æÚU‡æ ÕÙÌð ãñ´UÐ Õ“ææð´, ÕêÉ¸Uæð´
ÌÍæ Õè×æÚU Üæð»æð´ ·¤æð âÕâð ¥çÏ·¤ ÂÚðUàææÙè ·¤æ âæ×Ùæ ·¤ÚUÙæ ÂÇ¸UÌæ ãñUÐ Ùæ§ÅþUæðÁÙ ÌÍæ âË$È¤ÚU ·ð¤
¥æòžâæ§ÇU ßæØé ×ð´ ×æñÁêÎ ÁÜßæcÂæð´ ·ð¤ âæ‰æ ç·ý¤Øæ ·¤ÚU·ð¤ ¥ Üè ßcææü (°çâÇU ÚðUÙ) ·¤æð ‹ØæðÌæ ÎðÌð
ãñ´UÐ âÇ¸U·¤æð´ ÌÍæ Âý×é æØ ×æ»æðZ ·ð¤ ç·¤ÙæÚðU ¹Ç¸ðU ãUÊææÚUæð´ ÂðÇ¸U ¥æ» ×ð´ ÛæéÜâ ÁæÌð ãñ´Ð âÇ¸U·¤ ÂÚU
ØæÌæØæÌ ×ð´ çßƒÙ ©UˆÂ‹Ù ãUæðÌæ ãñU ¥æñÚU ÎéƒæüÅUÙæ ãUæðÙð ·ð¤ ¥æâæÚU ÕÉ¸U ÁæÌð ãñ´UÐ âÕâð ¥çÏ·¤ ç¿‹Ìæ ·¤æ
çßcæØ ØãU ãñU ç·¤ ÂÚUæÜè ×ð´ Ü»æ§ü »§ü ¥æ» ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ãU×æÚðU ¹ðÌæð´ ·¤æ ÂæçÚUçSÍçÌ·¤ â‹ÌéÜÙ çÕ»Ç¸U
ÁæÌæ ãñÐ Âëàßè ·¤è ª¤ÂÚUè âÌãU ·¤æ ÌæÂ×æÙ ÕÉ¸UÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ØãUæ¡ ãUæðÙð ßæÜð ¥Ùð·¤ Âý·¤æÚU ·ð¤ âêÿ×
Áèß, ÕñžÅUèçÚUØæ, È¤Èê¡¤Î (È¢¤»â), ç×˜æ ·¤èÅUæ‡æé ¥æñÚU Âÿæè ¥â×Ø ãUè ×æñÌ ·ð¤ çàæ·¤æÚU ãUæð ÁæÌð ãñ´Ð
Êæ×èÙ ×ð´ âð È¤âÜæð´ ·¤æð ç×ÜÙð ßæÜð ÜæÖÎæØ·¤ Ìˆß ÌÍæ Øæñç»·¤ Öè ÌæÂ×æÙ-ßëÎ÷ïçÏ ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ÙcÅ
ãUæð ÁæÌð ãñ´UÐ °·¤ ÅUÙ ÂÚUæÜè ÁÜæÙð âð y®® ç·¤Üæð»ýæ× Áñçß·¤ ·¤æÕüÙ, z.z ç·¤Üæð»ýæ× Ùæ§ÅþUæðÁÙ, w.x
ç·¤Üæð»ýæ× È¤æâÈ¤æðÚUâ, wz ç·¤Üæð»ýæ× ÂæðÅUæàæ °ß¢ v.w ç·¤Üæð»ýæ× âË$È¤ÚU ·¤è ãUæçÙ ãUæðÌè ãñU çÁâ·ð¤
ÂçÚU‡ææ× SßM¤Â ãU×æÚUè Âë‰ßè ·¤è ©UÂÁæª¤ ÿæ×Ìæ ÿæè‡æ ãUæðÌè ÁæÌè ãñUÐ ÏæÙ ·¤è È¤âÜ ·¤è ·¤ÅUæ§ü ·ð¤
â×Ø ÂñÎæ ãéU§ü Ïé°¡ M¤Âè Ïé¢Ï ¥æñÚU ßæÌæßÚU‡æ ·¤è ÂýÎêçcæÌ ßæØé , ßæØé-çÎàææ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ¥æâ-Âæâ ·ð¤
ÿæð˜ææð´ ×ð´ Èñ¤Ü ÁæÌè ãñUÐ â¢ÖßÌÑ §âè ·¤æÚU‡æ ÒÚUæcÅþUèØØ-»ýèÙÙ-çÅþUŽØêÙÜÓ ·ð¤ Âæâ Âã¡éU¿è çàæ·¤æØÌæðð´ ×ð´
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ç·¤âæÙæð´ mæÚUæ ÂÚUæÜè ·¤æð ÁÜæ° ÁæÙð ·¤è Âýßëçžæ ·¤æð ãUè çÎËÜè ×ð´ ÀUæ§ü Ïé°¡ M¤Âè Ïé¢Ï ·ð¤ çÜ°
©UžæÚUÎæØè ÆUãUÚUæØæ ÁæÌæ ãñUÐ
ÂÚUæÜè ·¤æ ÂýÖæßè ÂýÕ¢ÏÙÑÙÑ- ÏæÙ ·¤è ·¤ÅUæ§ü ¥æñÚU »ðãê¡ ·¤è çÕÁæ§ü ÎæñÚUæÙ ·ð¤ßÜ Îæð-ÌèÙ
âŒÌæã ·¤æ â×Ø ãUæðÌæ ãñU çÁâ×ð´ ç·¤âæÙ ¥ÂÙð ¹ðÌæð´ ·¤æð ¥»Üè È¤âÜ ·ð¤ çÜ° ÌñØæÚU ·¤ÚUÌð ãñ´UÐ §â
âèç×Ì â×Ø ×ð´ ÂÚUæÜè ·ð¤ ©Uç¿Ì ÂýÕ¢ÏÙ ·ð¤ çÜ° ¥æíÍ·¤ ÌæñÚU ÂÚU âSÌæ ÌÍæ Ìˆ·¤æÜ ©UÂæØ
©UÂÜŽÏ Ù ãUæðÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ç·¤âæÙ §âð ¥ÂÙð ¹ðÌæð´ ×ð´ ãUè ÁÜæ ÎðÌð ãñ´U, ÂÚU‹Ìé ÕèÌð ·é¤ÀU ßcææðZ ×ð´ ·ë¤çcæ
çßàæðcæ™ææð´ ·¤è ¥æðÚU âð °ðâè ·é¤ÀU Ì·¤Ùè·ð´¤ ÌÍæ ×àæèÙð´ çß·¤çâÌ ·¤è Áæ ¿é·¤è ãñ´U çÁÙ·ð¤ ÂýØæð» âð
ãU×æÚðU ç·¤âæÙ ¹ðÌæð´ ×ð´ Öè ÌÍæ ¹ðÌæð´ ·ð¤ ÕæãUÚU Öè ÂÚUæÜè ·¤æ °ðâæ ÂýÕ¢ÏÙ ·¤ÚU â·¤Ìð ãñ´U Áæð ßæÌæßÚU‡æ
·ð¤ çÜ° ©Uç¿Ì ¥æñÚU ¥æíÍ·¤ ÌæñÚU ÂÚU ÜæÖÎæØ·¤ ãUæðÐ
(·¤) ÂÚUæÜè ·¤æ ¹ðÌæð´ ×ð´ ãUè ÂýÕ¢ÏÙÑÙÑ- Â¢ÁæÕ ·ë¤çcæ çßàßçßlæÜØ, ÜéçÏØæÙæ ×ð´ ·¤æ× ·¤ÚU ÚUãðU ·ë¤çcæ
çßàæðcæ™ææð´ Ùð ÂÚUæÜè ·¤æð ÂéÙÑ Êæ×èÙ ×ð´ ãUè ç×ÜæÙð ·ð¤ çÜ° ·¤§ü Âý·¤æÚU ·¤è ×àæèÙæð´ ·¤è çâÈ¤æçÚUàæ ·¤è
çÁÙ×ð´ ãñUÂè âèÇUÚU, ÚUæðÅUæßðÅUÚU, ç×Å÷UïÅUè ÂÜÅUæÙð ßæÜð ãUÜ, ¿æñÂÚU ¥æçÎ Âý×é¹ ãñ´UÐ §Ù ×àæèÙæð´ ·ð¤ ÂýØæð»
âð ÏæÙ ·¤è È¤âÜ ·¤è ·¤ÅUæ§ü ·ð¤ Âà¿æÌ÷ï ¹ðÌ ×ð´ çÕ¹ÚUè Øæ ¹Ç¸Uè ÂÚUæÜè ·¤æð ßæÂâ Êæ×èÙ ×ðð´ ãUè
ÎÕæØæ Áæ â·¤Ìæ ãñUÐ Ò¿æñÂÚUÓ ×àæèÙ ÂÚUæÜè ·¤æð ÕæÚUè·¤ ·¤æÅUÌè ãéU§ü §âð ¹ðÌ ×ð´ ÕÚUæÕÚU Èñ¤Üæ ÎðÌè ãñUÐ
§â ×àæèÙ ·¤æ ÂýØæð» y®-z® ãUæñâüÂæßÚU ·ð¤ ÅþñUžÅUÚU ·ð¤ âæÍ ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñÐ ç×Å÷UïÅUè ©UÜÅUæÙð ßæÜð ãUÜ
Êæ×èÙ ·¤è »ãUÚUè ÁéÌæ§ü ·ð¤ çÜ° ÂýØæð» ç·¤° ÁæÌð ãñ´UÐ ÚUæðÅUæßðÅUÚU ·¤è âãUæØÌæ âð ÕæÚUè·¤ ·¤æÅUè »§ü
ÂÚUæÜè ·¤æð ç×UÅ÷UïÅUè ×ð´ ç×ÜæØæ ÁæÌæ ãñUÐ °ðâæ ·¤ÚUÙð âð ÂÚUæÜè ÁËÎè »ÜÙæ ¥æÚ¢UÖ ·¤ÚU ÎðÌè ãñUÐ çÈ¤ÚU
âæÏæÚU‡æ çÇþUÜ ×àæèÙ mæÚUæ »ðãê¡U ·¤è çÕÁæ§ü ·¤è Áæ â·¤Ìè ãñÐ ¿æñÂÚU ¿ÜæÙð ·ð¤ ©UÂÚUæ‹Ì ÂÚUæÜè ·¤æð
çÕÙæ ç×Å÷UïÅUè ×ð´ ç×Üæ° ÒÊæèÚUæð çÅUÜ çÇþUÜÓ ×àæèÙ mæÚUæ âèÏð ãUè »ðãê¡U ·¤è çÕÁæ§ü ·¤è Áæ â·¤Ìè ãñUÐ
ÒãñUÂèâèÇUÚUÓ Ùæ× ·¤è ×àæèÙ âð ÏæÙ ·¤è È¤âÜ ·¤è ·¤ Õæ§Ù mæÚUæ ·¤ÅUæ§ü ·ð¤ ÌéÚ¢UÌ ÕæÎ ¹ðÌ ×ð´ »ðãê¡U
·¤è âèÏð ãUè çÕÁæ§ü ·¤è Áæ â·¤Ìè ãñUÐ ØãU ×àæèÙ ÂÚUæÜè ·¤æð ·é¤ÌÚUÙð ·ð¤ çÜ° ÂýØæð» ç·¤° ÁæÙð ßæÜð
Ò¿æñÂÚUÓ ÌÍæ »ðãê¡U ·¤è çÕÁæ§ü ×ð´ ÂýØæð» ·¤è ÁæÙð ßæÜè ×àæèÙ ÒÊæèÚUæð çÅUÜ çÇþUÜÓ ·¤æ ·¤æ× ¥·ð¤Üð ãUè
¥æñÚU °·¤ ãUè â×Ø ×ð´ ·¤ÚU ÎðÌè ãñÐ Êæ×èÙ ·¤è ÕæÚU-ÕæÚU ÁéÌæ§ü Öè ÙãUè´ ·¤ÚUÙè ÂÇ¸UÌèÐ ÂÚUæÜè ·¤æð
ÁÜæÙð ·¤è ÕÁæ° §âð ×àæèÙæð´ ·¤è âãUæØÌæ âð ÎéÕæÚUæ Êæ×èÙ ×ð´ ÎÕæØæ Öè Áæ â·¤Ìæ ãñÐ §â·¤æ
ÂçÚU‡ææ× ØãU ãUæðÌæ ãñU ç·¤ ÂÚUæÜè ×ð´ ×æñÁêÎ ÂæñçcÅU·¤ Ìˆß ÂéÙÑ ç×Å÷UïÅUè ×ð´ ç×Ü ÁæÌð ãñ´U ¥æñÚU ¥»Üè
È¤âÜ ·¤è ßëÎ÷ïçÏ ×ð´ âãUæØ·¤ çâÎ÷ïÏ ãUæðÌð ãñ´UÐ ç·¤âæÙæð´ ·¤æð ÚUæâæØçÙ·¤ ¹æÎ ·¤× ×æ˜ææ ×ð´ ÂýØæð»
·¤ÚUÙè ÂÇ¸UÌè ãñUÐ °·¤ ¥Ùé×æÙ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU §Ù ¹æÎæð´ ·ð¤ ÂýØæð» ×ð´ ·¤×è ¥æÙð âð Â¢ÁæÕ ·ð¤ ç·¤âæÙæð´
·¤è Ü»Ö» z®® ·¤ÚUæðÇ¸U L Â° ·¤è Õ¿Ì ãUæð â·¤Ìè ãñÐ ÂÚUæÜè ·ð¤ ÂéÙÑ ç×Å÷UïÅUè ×ð´ ç×ÜÙð âð ãU×æÚUè Êæ×èÙ
·¤è ©UˆÂæÎ·¤Ìæ ×ð´ âéÏæÚU ãUæð ÁæÌæ ãñU ÌÍæ ÙÎèÙæð´ ·¤è ÚUæð·¤Íæ× Öè âÚUÜ ãUæð ÁæÌè ãñÐ §Ù ×àæèÙæð´ ¥æñÚU
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Ì·¤Ùè·¤æð´ ·¤æð ¥ÂÙæ·¤ÚU ç·¤âæÙ âèç×Ì â×Ø ×ð´ ¥ÂÙð ¹ðÌæð´ ×ð´ ãUè ÂÚUæÜè ·¤æ ©Uç¿Ì ÂýÕ¢ÏÙ ·¤ÚU
â·¤Ìð ãñÐ

(¹) ÂÚUæÜè ·¤æ ¹ðÌæð´ ·ð¤ ÕæãUÚU ÂýÕ¢ÏÙÑÙÑ- ÂÚUæÜè ·¤è °·¤ ÕÇ¸Uè ×æ˜ææ ¹ðÌæð´ ·ð¤ ÕæãUÚU Öè
¥Ü»-¥Ü» ×‹ÌÃØ ·ð¤ çÜ° ÂýØæð» ·¤è Áæ â·¤Ìè ãñUÐ çÙSâ¢ÎðãU ØãU â×SØæ ×é Ø M¤Â âð ÏæÙ ·ð¤
âæÍ ÁéÇ¸Uè ãéU§ü ãñÐ »ðãê¡U ·¤è ÂÚUæÜè ·¤è ¥çÏ·¤ÌÚU ×æ˜ææ âð ÒÚUèÂÚU ·ð¤ âæÍ ÌêÇ¸Uè ÕÙæ Üè ÁæÌè ãñU Áæð
ç·¤ ßcæüÖÚU Âàæé¥æð´ ·¤è $¹éÚUæ·¤ ·ð¤ M¤Â ×ð´ ÂýØæð» ·¤è ÁæÌè ãñUÐ ÏæÙ ·¤è ÂÚUæÜè ×ð´ çâçÜ·¤æ ·¤è ×æ˜ææ
(}-vy') ¥çÏ·¤ ãUæðÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ §âð Âàæé¥æð´ ·¤è $¹éÚUæ·¤ ·ð¤ ÌæñÚU ÂÚU ÂýØæð» ÙãUè´ ç·¤Øæ Áæ â·¤Ìæ
€Øæð´ç·¤ §â·ð¤ ·¤æÚU‡æ ØãU ¥æâæÙè âð Â¿Ùð Øæð‚Ø ÙãUè´ ãUæðÌèÐ §â×ð´ ÂýæðÅUèÙ, ·ñ¤ÜçàæØ× ÌÍæ
È¤æâÈ¤æðÚUâ ·¤è ×æ˜ææ Öè ·¤× ãUæðÌè ãñÐ çÈ¤ÚU Öè ØçÎ §â·¤è âãUè â¢ÖæÜ ÌÍæ âãUè Ö¢ÇUæÚU‡æ ç·¤Øæ Áæ°
Ìæð §âð ¥‹Ø ¹æÎ÷ïØ ÂÎæÍæðZ ·ð¤ âæÍ ç×Üæ·¤ÚU ç·¤âè ãUÎ Ì·¤ Âàæé¥æð´ ·ð¤ çÜ° ÂýØæð» ç·¤Øæ Áæ â·¤Ìæ
ãñUÐ Â¢ÁæÕ ·ð¤ ·¤§ü çÁÜæð´ ×ð´ »é”æÚUæð´ mæÚUæ ÏæÙ ·¤è ÂÚUæÜè ·¤æð Âàæé¥æð´ ·¤è $¹éÚUæ·¤ ·ð¤ ÌæñÚU ÂÚU ÂýØæð»
ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñÐ §â·ð¤ ¥çÌçÚUžÌ âíÎØæð´ ×ð´ ÂÚUæÜè ·¤æð Âàæé¥æð´ ·ð¤ Ùè¿ð âê¹æ SÍæÙ ÕÙæÙð ·ð¤ çÜ° Öè
ÂýØæð» ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñUÐ
ÏæÙ ·¤è ÂÚUæÜè ·¤æ ÂýØæð» çÕÁÜè ƒæÚUæð´, ·¤æ»Êæ ÌÍæ »ž ææ Èñ¤žÅUçÚUØæð´, §ZÅUæð´ ·ð¤ ÖÅ÷UïÆUæð´, ¹é Õæð´
·ð¤ ©UˆÂæÎÙ ¥æñÚU ÕæØæð»ñâ ·¤è ÌñØæÚUè ×ð´ ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñÐ â Âê‡æü °»ýæð ßñ´¿Êæü Âýæ§ßðÅU çÜ×çÅUÇU (SAVPL),
$È¤æçÊæË·¤æ ·¤è ¥æðÚU âð Â¢¿æßæÜè »æ¡ß ×ð´ ÂÚUæÜè âð ÌñØæÚU ·¤è »§ü ÕæØæð»ñâ mæÚUæ ¿ÜÙð ßæÜæ
çÕÁÜèƒæÚU (w®®{) SÍæçÂÌ ç·¤Øæ »Øæ çÁâ×ð´ ÂýçÌçÎÙ v® ÅUÙ ÂÚUæÜè âð v.® ×ñ»æßæÅU çÕÁÜè ÂñÎæ ·¤è
ÁæÌè ãñUÐ §âè ÌÚUãU ÒØêçÙßâüÜ ÕæØæð×æâ °ÙÁèü Âýæ§ßðÅU çÜ×çÅUÇ (UBEPL)ÓU ·¤è ¥æðÚU âð ×éžÌâÚU çÊæÜð
·ð¤ ¿‹Ùê »æ¡ß ×ð´ vy.z ×ñ»æßæÅU ·¤æ çÕÁÜè ƒæÚU(w®®}) SÍæçÂÌ ç·¤Øæ »Øæ çÁâ×ð´ ÏæÙ ·¤è ÂÚUæÜè
âçãUÌ ¥‹Ø È¤âÜæð´ ·ð¤ ¥ßàæðcæ ÒÚUèâæ§ç·¤Ü ÕæØæð×æâ §ZÏÙÓ ·ð¤ M¤Â ×ð´ ÂýØæð» ·¤ÚU·ð¤ çÕÁÜè ÂñÎæ
·¤è ÁæÌè ãñÐ Â¢ÁæÕ ×ð´ °ðâð ·¤§ü ¥æñÚU ÂÚUæÜè ÂÚU ¥æÏæçÚUÌ çÕÁÜè ƒæÚU ßcæü w®v}-v~ Ì·¤ Âýæ§ßðÅU
â¢SÍæ¥æð´ ·¤è ¥æðÚU âð â Âê‡æü ç·¤° ÁæÙð ·¤è ØæðÁÙæ ãñÐ ÚUæ…Ø âÚU·¤æÚU ·¤è ¥æðÚU âð §âè Âý·¤æÚU ·ð¤ ·¤§ü
ÒÕæØæð×æâ âð ª¤ÁæüÓ ·ð¤ç‹¼ýÌ ÂýæðÁñžÅUæð´ ·¤æð Sßè·ë¤çÌ Îè Áæ ¿é·¤è ãñU çÁÙ×ð´ v® Üæ¹ ÅUÙ ÂÚUæÜè ·¤è
¹ÂÌ âð w®® ×ñ»æßæÅU ª¤Áæü ·¤æ ©UˆÂæÎÙ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ ·¤æ»Êæ ¥æñÚU »ˆÌæ Èñ¤€ÅUçÚUØæð´ ×ð´ ÂÚUæÜè ·¤“æð
×æÜ ·ð¤ M¤Â ×ð´ ·¤æ× ¥æÌè ãñUÐ ¹é¢Õæð´ ·¤è ¹ðÌè ·ð¤ çÜ° ÂÚUæÜè ·¤æð ¹é¢Õæð´ ·ð¤ ©UˆÂæÎÙ ·¤è Êæ×èÙ ·ð¤
M¤Â ×ð´ ÂýØæð» ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñ Áæð ç·¤ ¥ˆØçÏ·¤ ÜæÖ·¤æÚUè ÒâãUæØ·¤ ÃØßâæØÓ ·ð¤ ÌæñÚU ÂÚU ÂýæÚ¢UÖ ç·¤Øæ
Áæ â·¤Ìæ ãñÐ ¹é Õæð´ ·¤è ¹ðÌè ·ð¤ ©UÂÚUæ‹Ì Õ¿è ¹é¿è ÂÚUæÜè Áñçß·¤ ¹æÎ ·ð¤ M¤Â ×ð´ ¹ðÌæð´ ×ð´ ÇUæÜè
Áæ â·¤Ìè ãñÐ §â â¢Õ¢Ï ×ð´ ÒÙñàæÙÜ çÚUâ¿ü âñ´ÅUÚU È¤æòÚU ×àæM¤×Ó âæðÜÙ ×ð´ ÂêÚUè Ì·¤Ùè·¤è çàæÿææ ÂýÎæÙ
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·¤è ÁæÌè ãñÐ §ZÅð´U ÕÙæÙð ßæÜð ÖÅ÷UïÆUæð´ ×ð´ Öè ÂÚUæÜè ·¤æ ÂýØæð» §ZÏÙ ·ð¤ M¤Â ×ð´ ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñÐ
ÂæòÜèÍèÙ ¥æñÚU Í×æðü·¤æðÜ ·¤è ÌÚUãU ÂÚUæÜè ·¤æð Âñç·¢¤» ·ð¤ çÜ° Öè ÂýØæð» ×ð´ ÜæØæ Áæ â·¤Ìæ ãñUÐ ÚUæ…Ø
âÚU·¤æÚU ·¤è ¥æðÚU âð ÒÂÚUæÜè âð §üÍðÙæòÜ ·¤è ¥æñlæðç»·¤ SÌÚU ÂÚU ÌñØæÚUèÓ ·¤è ØæðÁÙæ ÂÚU çß¿æÚU ç·¤Øæ
Áæ ÚUãUæ ãñÐ
¹ðÌæð´ ·ð¤ ÕæãUÚU ÂÚUæÜè ·¤æ çßçÖ‹Ù Âý·¤æÚU âð ÂýÕ¢ÏÙ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° §âð ¹ðÌæð´ ×ð´ âð §·¤Å÷UïÆUæ
·¤ÚUÙð ÌÍæ çÈ¤ÚU ¥æñlæðç»·¤ §·¤æ§Øæð´ Ì·¤ Âãé¡U¿æÙð ·ð¤ çÜ° ØãU ¥æßàØ·¤ ãñU ç·¤ §â·ð¤ Èñ¤Üæß ·¤æð
·¤× ç·¤Øæ Áæ°Ð ÒÕðÜÚUÓ °·¤ °ðâè ×àæèÙ ãñU Áæð ÅþñUžÅUÚU Î÷ïßæÚUæ ¿Üæ§ü ÁæÌè ãñUÐ ØãU ×àæèÙ ¹ðÌ ×ð´
çÕ¹ÚUè ãéU§ü ÂÚUæÜè ·ð¤ ¥æØÌæ·¤æÚU Øæ »æðÜæ·¤æÚU »Å÷UïÆUÚU ÕÙæ ÎðÌè ãñUÐ ¥Õ žØæð´ç·¤ ØãU ×àæèÙ ·ð¤ßÜ
çÕ¹ÚUè ãéU§ü ÂÚUæÜè ·¤æð §·¤Å÷UïÆUæ ·¤ÚUÌè ãñU §âçÜ° ØãU ¥æßàØ·¤ ãñU ç·¤ ÕðÜÚU Î÷ïßæÚUæ »Å÷UïÆUÚU ÕÙæÙð âð
ÂãUÜð ¹ðÌ ×ð´ ¹Ç¸Uè ÂÚUæÜè ÂÚU ÒâÅUÕÜ àæðßÚUÓ ¿Üæ çÎØæ Áæ°Ð »Å÷UïÆUÚU ÕÙæÙð âð ÂÚUæÜè ·¤è ×æ˜ææ
¥æ·¤æÚU ×ð´ çâ×ÅU ÁæÌè ãñU ÌÍæ Øð »Å÷UïÆUÚU ÂÚUæÜè âð ¿ÜÙð ßæÜð çÕÁÜè ƒæÚUæð´, ÖÅ÷UïÆUæð´ ¥æñÚU »ˆÌæ
Èñ¤žÅUçÚUØæð´ ×ð´ Âãé¡U¿æ° Áæ â·¤Ìð ãñ´UÐ
§â ÌÚUãU ãU× Îð¹Ìð ãñ´U ç·¤ ßæÌæßÚU‡æ ×ð´ ÂýÎêcæ‡æ ·¤æð ·¤× ·¤ÚUÙð, Êæ×èÙ ·¤æ ©Uç¿Ì ©UÂØæð»
·¤ÚUÙð ÌÍæ ×æÙß SßæS‰Ø ·¤æð çßàßâÙèØ ÕÙæÙð ·ð¤ çÜ° ØãU ¥æßàØ·¤ ãñU ç·¤ ÂÚUæÜè ·¤æð ¹ðÌæð´ ×ð´ Ù
ÁÜæØæ Áæ°Ð ãU×æÚðU ç·¤âæÙ ÂÚUæÜè ·ð¤ â×éç¿Ì ÂýÕ¢ÏÙ ·ð¤ çÜ° çß·¤çâÌ ·¤è »§ü Ì·¤Ùè·¤ ¥æñÚU
×àæèÙÚUè ·¤æ ÂýØæð» ·¤ÚUÌð ãéU° §ââð ¥æíÍ·¤ ÜæÖ ·¤×æÙð ÌÍæ ßæÌæßÚU‡æ ·¤è âéÚUÿææ ÕÙæ° ÚU¹Ùð ×ð´
¥ÂÙæ çßàæðcæ Øæð»ÎæÙ Îð´Ð °ðâè Ì·¤Ùè·¤æð´ ÌÍæ âÚU·¤æÚU ·¤è ¥æðÚU âð ÂýÎæÙ ·¤è ÁæÙð ßæÜè ¥‹Ø
âéçßÏæ¥æð´ â Õ¢Ïè ¥æßàØ·¤ ÁæÙ·¤æÚUè ÂýæŒÌ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ßð ¥ÂÙð Òÿæð˜æèØ ¹ðÌèÕæÇ¸Uè ¥Ùéâ¢ÏæÙÓ
·ð¤‹¼ý âð â Â·ü¤ ·¤ÚU â·¤Ìð ãñ´UÐ ãU×æÚðU çÜ° ØãU Öè ¥æßàØ·¤ ãñU ç·¤ ãU× ÂÚUæÜè ÌÍæ ¥‹Ø Õ¿è ¹é¿è
È¤âÜæð´ ·ð¤ â×éç¿Ì ÂýÕ¢ÏÙ ·¤æð çßàßâÙèØ ÕÙæÙð ·ð¤ çÜ° âÚU·¤æÚU ·¤è ¥æðÚU âð Üæ»ê ç·¤° »°
çÙÎðüàææð´ ·¤æ ·¤Öè Öè ©UËÜ¢ƒæÙ Ù ·¤Úð´UÐ ç·¤âæÙæð´ ÌÍæ ¥æ× ÁÙÌæ ×ð´ ÂÚUæÜè ·¤è â×SØæ ·ð¤ ÕãéUÂÿæèØ
ÂãUÜé¥æð´ âð â ÕçÏÌ ¿ðÌÙæ Á»æÙð ·ð¤ çÜ° çÖ‹Ù çÖ‹Ù âÚU·¤æÚUè ÌÍæ $»ñÚU âÚU·¤æÚUè â¢SÍæ¥æð´ ·¤è ¥æðÚU
âð ØˆÙ ç·¤° ÁæÙð ¿æçãU°Ð
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âÅUÕÜ àæðßÚU

ÊæèÚUæð çÅUÜ çÇþUÜ

¿æñÂÚU

ÕðÜÚU
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Rotavator

ÚUèÂÚ
¥ Øæâ ·ð¤ çÜ° ÂýàÙ
7

v.
w.
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ÇUæÜð´Ð

ÏæÙ ·¤è ÂÚUæÜè âð Öêâæ žØæð´ ÙãUè´ ÕÙæØæ Áæ â·¤Ìæ?
ç·¤âæÙ ÂÚUæÜè ·¤æð ¥æ» žØæð´ Ü»æÌð ãñ´U?
ÂÚUæÜè ÁÜæÙð âð ÂñÎæ ãéU¥æ Ïé¥æ¡ ×æÙßèØ SßæS‰Ø ·¤æð ·ñ¤âð ÂýÖæçßÌ ·¤ÚUÌæ ãñU?
È¤âÜæð´ ·ð¤ ¥ßàæðcæ ¹ðÌæð´ ×ð´ ÁÜæ ÎðÙð âð Êæ×èÙ ·¤è ©UˆÂæÎÙ àæç€Ì Øæ ©UˆÂæÎ·¤Ìæ ×ð´ ç»ÚUæßÅU
žØæð´ ¥æÌè ãñ?
°ðâð ·é¤ÀU ©Ulæð»æð´ ·¤è ¿¿æü ·¤Úð´U çÁÙ×ð´ ÂÚUæÜè ·¤æ ÂýØæð» ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñU?
ÂÚUæÜè ·ð¤ ÂýÖæßè ÂýÕ¢ÏÙ ×ð´ ÂýØæð» ·¤è ÁæÙð ßæÜè Îæð ×àæèÙæð´ ·¤è ·¤æØüÂý‡ææÜè ÂÚU Âý·¤æàæ

U
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