
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਸਆ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ 

ਜਾਣ- ਪਸਿਚਾਣ: ਸੰਨ 1962 ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਖੜਾ ਡਮੈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਿੀਂ ਵਸੰਚਾਈ 

ਸਿੂਲਤਾਂ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਮਿਨਤੀ ਵਿਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰ ਾਇਤੀ .ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੜੋ ਿ ੇ

ਿਣਿ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਦ-ੋ.ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਿੀਤਾ ਵਿਆ। ਦਸ਼ੇ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਿਮੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਿਰਨ ਵਿਤ ਿੇਂਦਰ ਸਰਿਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮ ਿੱ ਲ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਿਣਿ ਖਰੀਦਣ ਦੀ 

ਵ  ਸਥਾ ਿੀਤੀ ਿਈ। ਰਾਜ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਿਰਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਵਸੰਚਾਈ 

ਸਿੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵਬਜਲਈ ਵਟਊਬ ੈੈੱਲ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਰੀ-

ਿਰਾਂਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਮੋਿਰੀ ਭੂਵਮਿਾ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਸਮ ਿੱ ਚ ੇਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਿੀਤਾ। ਅਿੱਜ ਇਿਿੱਲਾ 

ਪੰਜਾਬ ਸਮ ਿੱ ਚ ੇਿੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 60% ਿਣਿ ਅਤੇ 35% ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇ

ਇਸਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਅਨਾਜ ਟੋਿਰੀ’  ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਰੀ ਿਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਬਿ -ਫਸਲੀ 

ਰ ਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਪਿੱ ਧਤੀ ਿਣਿ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਦ-ੋਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਪਿੱ ਧਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਮਟ ਿ ੇ ਰਵਿ ਿਈ। 

ਵਨਰਸੰਦੇਿ, ਸਾਡ ੇਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ੋਾਂ ਫਸਲਾਂ ਿੇਠ ਖੇਤੀ ਰਿਬਾ  ਵਧਆ ਅਤ ੇਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ 

ਵ ਿੱ ਚ  ੀ  ਾਧਾ ਿੋਇਆ ਪਰੰ ਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ  ਾਲੀ ਠੋਸ ਰਵਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ  ੀ 

ਇਿੱ ਿ ਚ ਣੌਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਿਰ ਿਈ। ਰ ਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ 

 ਾਲੀ ਰਵਿਿਂਦ-ਖੰੂਿਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿ ਤੀ ਵਜਆਦਾ ਨਿੀਂ ਿ ੰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਨ ਇਸਦੀ  ਰਤੋਂ 

ਬਾਲਣ, ਚਾਰੇ, ਤੂੜੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਲਾਿੇ ੰਦ ਿਾਰਜਾਂ ਲਈ ਿਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਜੋਿੇ ਸਮੇਂ 

 ਾਤਾ ਰਨ ਲਈ ਵਭਆਨਿ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਿਰ ਚ ਿੱ ਿੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਮ ਿੱ ਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਝੋਨੇ 

ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਿੀ ਜ ੜੀ ਿੋਈ ਿੈ। 



ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ: ਿਣਿ ਅਤ ੇਝੋਨੇ ਦੀ .ਫਸਲ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 

ਵ ਿੱ ਚ ਰਸਾਇਵਣਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਵਜਸਦ ੇਵਸਿੱਟੇ  ਜੋਂ   ਿੱ ਡੀ 

ਮਾਤਰਾ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾੜ  ੀ ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਨਾੜ ਦੀ ਮਜ਼ਬਤੂੀ .ਫਸਲ ਦੇ ਵਸਿੱ ਵਟਆਿਂ 

ਨੰੂ ਖੜਹਾ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤ ੇਪਿੱਿਣ 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 ਇਸਨੰੂ ਖੇਤ ਵ ਿੱ ਚ ਿੀ ਛਿੱਡ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ .ਫਸਲ ਦੀ ਠੋਸ 

ਰਵਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ  ਜੋਂ ਪਈ ਇਸ ੇਨਾੜ ਨੰੂ ਪਰਾਲੀ  ੀ ਵਿਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

ਪਰਾਲੀ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ: ਪੰਜਾਬ ਵ ਿੱ ਚ ਲਿਭਿ 70% ਿਣਿ ਅਤ ੇ

90% ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ  ਾਢੀ ਿੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਵਸਿੱ ਟ ੇ ਜੋਂ ਿਰ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 

ਝੋਨੇ ਦੀ 197 ਲਿੱ ਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚੋਂ 43 ਲਿੱ ਖ ਟਨ ਮਾਤਰਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ 

ਚਿੱਲਣ  ਾਲੇ ਵਬਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਿਾਿਜ਼ ਅਤੇ ਿਿੱਤਾ ਫੈਿਟਰੀਆਿਂ ਵ ਿੱ ਚ  ਰਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 154 

ਲਿੱ ਖ ਟਨ ਮਾਤਰਾ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੱਿ 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 ਅਿੱਿ ਲਿਾ ਿੇ ਸਾੜ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਣਿ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਤੜੂੀ ਬਣਾ ਿੇ ਡੰਿਰਾਂ 

ਲਈ ਖ ਰਾਿ  ਜੋਂ  ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਰੰ ਤੂ ਝੋਨੇ ਦ ੇਨਾੜ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਲੀਿਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਜਆਦਾ ਿੋਣ 

ਿਾਰਨ ਿਣਿ  ਾਂਿ ਇਸਦੀ  ਰਤੋਂ ਤੜੂੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ। ਿੰਬਾਈਨ ਨਾਲ 

ਿਣਿ ਿਿੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਲੇਰੀ .ਫਸਲ ਲਈ ਖੇਤ ਵਤਆਰ ਿਰਨ ਦੀ ਿਾਿਲ ਵ ਿੱ ਚ ਅਨੇਿਾਂ 

ਵਿਸਾਨ ਿਣਿ ਦ ੇਨਾੜ ਤੋਂ  ੀ ਤੜੂੀ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ  ਾਢੀ ਤੋਂ 



ਬਾਅਦ ਿਣਿ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਲਿਭਿ ਇਿੱਿ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 

ਿੋਈ ਢ ਿੱ ਿ ਾਂ ਿਿੱਲ ਸੰਭ  ਨਿੀਂ ਿ ੰ ਦਾ। ਅਵਜਿੀ ਸੂਰਤ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿਨਾਂ .ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਰੂਪੀ ਇਸ 

ਠੋਸ ਰਵਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ ਦਾ ਿਈੋ ਿੋਰ ਜਲਦ ਵਨਪਟਾਰਾ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਨਾ ਿੋਣ ਿਾਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ  ਿੱਸ 

ਵਿਸਾਨ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਅਿੱਿ ਲਾ ਿੇ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿੀ ਸਾੜ ਵਦੰਦੇ ਿਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 

ਵਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਿ ਰ ਝਾਨ  ਧਦਾ ਵਿਆ ਿੈ ਅਤੇ ਿ ਣ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਅਿੱਿ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਇਿ 

ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਇਿੱਿ ਿੰਭੀਰ  ਾਤਾ ਰਨ ਚ ਣਤੋੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਿਰ ਚ ਿੱ ਿੀ ਿੈ।  

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਰ ਪਰਭਾਵ: ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਲਿਾਈ ਿਈ ਅਿੱਿ 

ਿਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮ ਿੱ ਚਾ  ਾਤਾ ਰਨ ਪਲੀਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਿਾਰਨ ਪੈਦਾ ਿੋਈਆਿਂ 

ਿੈਸਾਂ (ਿਾਰਬਨ ਡਾਇਆਿਸਾਈਡ, ਿਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਿਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦ ੇ

ਆਿਸਾਈਡ) ਿਰਾ ਿਰਵਿ ਪਰਭਾ  ਪੈਦਾ ਿਰਦੀਆਿਂ ਿਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦ ੇਖਤਰੇ ਨੰੂ ਿੋਰ 

 ਧਾਉਂਦੀਆਿਂ ਿਨ। ਚਾਰ-ਚ ਫੇਰੇ ਫੈਵਲਆ ਧੰੂਆਿਂ ਅਤ ੇਧੂੜ-ਿਣ ਸਾਿ ਦੀਆਿਂ ਬੀਮਾਰੀਆਿਂ, ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੀ 

ਜਲਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਿਾਂ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਦੇ ਿਨ। ਬਿੱ ਵਚਆਿਂ, ਬਜ਼ ਰਿਾਂ ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵਜਆਦਾ ਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦ ੇਆਿਸਾਈਡ ਿ ਾ 

ਵ ਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਲ- ਾਸ਼ਪਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਰਆ ਿਰਿ ੇਤਜੇਾਬੀ  ਰਖਾ ਨੰੂ ਸਿੱਦਾ ਵਦੰਦੇ ਿਨ। ਸੜਿਾਂ ਅਤ ੇ

ਰਾਿਾਂ ਵਿਨਾਰੇ ਖੜਹੇ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਰ ਿੱ ਖ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਲਿਾਈ ਿਈ ਅਿੱਿ ਵ ਿੱ ਚ ਝ ਲਸੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਸੜਿੀ 

ਆ ਾਜਾਈ ਵ ਿੱ ਚ  ੀ ਵ ਘਨ ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਦ ਰਘਟਨਾ ਾਂ  ਾਪਰਨ ਦ ੇਆਸਾਰ  ਧ ਜਾਂਦ ੇ

ਿਨ। ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੀ ਵਚੰਤਾ ਦਾ ਵ ਸ਼ਾ ਇਿ ਿੈ ਵਿ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਲਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਿੱਿ ਿਾਰਨ ਸਾਡ ੇ

ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਰਾਸਵਥਤਿ ਸੰਤ ਲਨ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 



 ਧਣ ਿਾਰਨ ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਲਣ  ਾਲੇ ਅਨੇਿਾਂ ਵਿਸਮ ਦ ੇ ਸੂਖਮ ਜੀ , ਬੈਿਟੀਰੀਆ, ਉੱਲੀ, 

ਵਮਿੱ ਤਰ ਿੀੜੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਬੇ ਿਤੀ ਮਤੌ ਦਾ ਵਸ਼ਿਾਰ ਿੋ ਜਾਂਦ ੇਿਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਵ ਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਣ 

 ਾਲੇ ਲਾਭਦਾਇਿ ਤਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਵਿਿ  ੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵ ਿੱ ਚ ਿੋਣ  ਾਲੇ  ਾਧੇ ਿਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਿੋ ਜਾਦ ੇ

ਿਨ। ਇਿੱਿ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ 400 ਵਿਲੋਿਰਾਮ ਜੈਵ ਿ ਿਾਰਬਨ, 5.5 ਵਿਲੋਿਰਾਮ 

ਨਾਈਟਰੋਜਨ, 2.3 ਵਿਲੋਿਰਾਮ ਫਾਸਫੋਰਸ, 25 ਵਿਲੋਿਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ 1.2 ਵਿਲੋਿਰਾਮ ਸਲਫਰ ਦਾ 

ਨ ਿਸਾਨ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਵਸਿੱ ਟ ੇ ਜੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਸਿਤ ਿਰ ਸਾਲ ਵਨੈੱਘਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ 

 ਾਢੀ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਿਾਰਨ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਧੰੂਏ ਰੂਪੀ ਧ ੰ ਦ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਨ ਦੀ ਦੂਵਸ਼ਤਾ ਿ ਾ 

ਦੇ ਰ ਖ ਅਨ ਸਾਰ ਲਾਿਲੇ ਖੇਤਰਾਂ  ਿੱ ਲ  ੀ ਪਸਰ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ੇਿਰਿ ੇ ਿੌਮੀ ਿਰੀਨ 

ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਿੋਲ ਪਿ ੰ ਚੀਆਿਂ ਸ਼ਿਾਇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇ ਿਵਰਆਣਾ ਦ ੇ ਵਿਸਾਨਾਂ ਦ ਆਰਾ 

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰ ਝਾਨ ਨੰੂ ਵਦਿੱ ਲੀ ਵ ਿੱਚ ਛਾਈ ਧੰੂਆਿਂ ਰੂਪੀ ਧ ੰ ਦ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਠਵਿਰਾਇਆ 

ਵਿਆ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਵਿ ਅਵਜਿੇ ਵਿਸੇ  ਰਤਾਰੇ ਦੀ ਿਾਲੇ ਤਿ ਿੋਈ ਵ ਵਿਆਨਿ ਪ ਸ਼ਟੀ ਨਿੀਂ ਿੀਤੀ 

ਜਾ ਸਿੀ ਿੈ। 

ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪਰਭਾਵੀ ਪਰਬੰਧਨ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਿਟਾਈ ਅਤੇ ਿਣਿ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਦਰਵਮਆਨ ਵਸਰਫ ਦ ੋ

– ਵਤੰਨ ਿਫਤ ੇਦਾ ਸਮਾਂ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੰੂ ਅਿਲੇਰੀ ਫਸਲ ਲਈ 

ਵਤਆਰ ਿਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉਵਚਤ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਰਵਥਿ ਪਿੱਖੋਂ 

ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤਟਫਟ ਤਰੀਿਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਿੋਣ ਿਾਰਨ ਵਿਸਾਨ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿੀ 

ਸਾੜ ਵਦੰਦੇ ਿਨ। ਪਰੰ ਤ ੂਬੀਤੇ ਿ ਿੱ ਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮਾਵਿਰਾਂ  ਿੱ ਲੋਂ ਅਵਜਿੀਆਿਂ ਤਿਨੀਿਾਂ ਅਤ ੇ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵ ਿਸਤ ਿੀਤੀਆਿਂ ਜਾ ਚ ਿੱ ਿੀਆਿਂ ਿਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇ ਵਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 



ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ  ਾਤਾ ਰਨ ਪਰਤੀ ਸ ਖਾਂ ਾ ਅਤੇ ਆਰਵਥਿ ਪਿੱਖੋਂ ਲਾਭਦਾਇਿ 

ਪਰਬੰਧਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ।  

(ੳ) ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਸਵੱਚ ਿੀ ਪਰਬੰਧਨ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ, ਲ ਵਧਆਣਾ ਵ ਿੱ ਚ 

ਿੰਮ ਿਰ ਰਿੇ ਖੇਤੀ ਮਾਵਿਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਮ ੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਲਾਉਣ ਲਈ ਿਈ ਵਿਸਮ ਦੀਆਿਂ 

ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਦੇ ਿਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿੈਪੀ-ਸੀਡਰ, ਰੋਟਾ ੇਟਰ, ਉਲਟਾ ੇਂ ਿਲ, ਚੋਪਰ 

ਆਵਦ ਪਰਮ ਖ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਿਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਵ ਿੱ ਚ ਵਖਲਰੀ 

ਜਾਂ ਖੜਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਮ ੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵ ਿੱ ਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਚੋਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 

ਬਰੀਿ ਿ ਤਰਾ ਿਰਦੀ ਿੋਈ ਇਸਨੰੂ ਖੇਤ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿਸਾਰ ਵਖਲਾਰ ਵਦੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ 

 ਰਤੋਂ 40-45 ਿਾਰਸ ਪਾ ਰ ਦੇ ਟਰੈਿਟਰ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਲਟਾ ੇਂ ਿਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ 

 ਿਾਈ ਲਈ  ਰਤ ੇਜਾਂਦ ੇਿਨ। ਰੋਟਾ ੇਟਰ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੋਪਰ ਦ ਆਰਾ ਿ ਤਰਾ ਿੀਤੀ 

ਿਈ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਵਮਿੱ ਟੀ ਵ ਿੱਚ ਵਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਵਜਿਾ ਿਰਨ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਦੀ ਿਲਣਾ 

ਸ਼ ਰੂ ਿਰ ਵਦੰਦੀ ਿੈ। ਵਫਰ ਸਧਾਰਨ ਡਵਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਿਣਿ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ। 

ਚੋਪਰ ਚਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ੀਰੋ ਵਟਲ ਡਵਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਿਣਿ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਵਬਨਾਂ 

ਵਮਿੱ ਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਲਾਇਆਿਂ ਵਸਿੱ ਵਧਆਿਂ ਿੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਿੈਪੀਸੀਡਰ ਨਾਮੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ 

ਦੀ ਿੰਬਾਈਨ ਦ ਆਰਾ ਿਟਾਈ ਤੋਂ ਤ ਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਵ ਿੱ ਚ ਿਣਿ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਧਆਿਂ ਿੀ ਵਬਜਾਈ ਿੀਤੀ 

ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਿ ਤਰਣ ਲਈ  ਰਤ ੇਜਾਂਦੇ ਚੋਪਰ ਅਤੇ ਿਣਿ ਦੀ ਵਬਜਾਈ 

ਲਈ  ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵਟਲ ਡਵਰਿੱਲ ਦਾ ਿਾਰਜ ਇਿਿੱ ਵਲਆਿਂ ਿੀ ਇਿੱਿੋ ਸਮੇਂ ਿੰਮ ਿਰ ਵਦੰਦੀ ਿੈ।  

ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ  ਿਾਈ  ੀ ਨਿੀਂ ਿਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਿਨਾਂ 



ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵ ਿੱ   ਮ ੜ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਵਸਿੱ ਟ ੇ ਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵ ਿੱ ਚ 

ਮੌਜੂਦ ਖ ਰਾਿੀ ਤਿੱਤ ਮ ੜ ਵਮਿੱਟੀ ਵ ਿੱਚ ਵਮਲ ਜਾਂਦ ੇ ਿਨ ਅਤ ੇ ਅਿਲੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ  ਾਧੇ ਵ ਿੱ ਚ 

ਸਿਾਈ ਵਸਿੱ ਧ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸਾਇਵਣਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਿੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵ ਿੱ ਚ  ਰਤੋਂ 

ਿਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਿੈ। ਇਿੱ ਿ ਅਨ ਮਾਨ ਅਨ ਸਾਰ ਇਨਹ ਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 

ਦੇ ਵਿਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਲਿਭਿ 500 ਿਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਿੋ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮ ੜ  ਾਪਸ 

ਵਮਿੱ ਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਿਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਸਿਤ ਵ ਿੱ ਚ  ੀ ਸ ਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ 

ਦੀ ਰੋਿਥਾਮ  ੀ ਆਸਾਨ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿਨੀਿਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਿੇ ਵਿਸਾਨ 

ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿੀ ਉਵਚਤ ਪਰਬੰਧਨ ਿਰ ਸਿਦ ੇਿਨ।  

(ਅ) ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਪਰਬੰਧਨ: ਪਰਾਲੀ ਦੀ  ਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ 

ਮੰਤ ਾਂ ਲਈ  ਰਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਵਨਰਸੰਦੇਿ ਇਿ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਮ ਿੱ ਖ ਰੂਪ ਵ ਿੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 

ਨਾਲ ਜ ੜੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਿਣਿ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਿ ਤੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਰੀਪਰ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ 

ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜੋ ਵਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਡੰਿਰਾਂ ਲਈ ਖ ਰਾਿ  ਜੋਂ  ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵ ਿੱ ਚ 

ਵਸਲੀਿਾ ਦੀ ਵਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ (8-14%) ਿੋਣ ਿਰਿੇ ਇਿ ਇਸਨੰੂ ਡੰਿਰਾਂ ਲਈ ਖ ਰਾਿ  ਜੋਂ ਨਿੀਂ 

 ਰਵਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਵਿਉਂਵਿ ਵਸਲੀਿਾ ਦੀ ਬਿ ਤੀ ਮਾਤਰਾ ਿਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਪਚਣਯੋਿ ਨਿੀਂ 

ਿ ੰ ਦੀ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰੋਟੀਨ, ਿੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤ ੇਫਾਸਫਰੋਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ  ੀ ਘਿੱਟ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। ਵਫਰ  ੀ 

ਜੇਿਰ ਇਸਦੀ ਸਿੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਿੋਰਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਾਿ ੇ

ਵਿਸੇ ਿਿੱਦ ਤਿ ਡੰਿਰਾਂ ਲਈ  ਰਵਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿਈ ਵਜ਼ਵਲਹਆਿਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿ ਿੱ ਜਰ 



ਭਾਈਚਾਰੇ  ਿੱ ਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਡੰਿਰਾਂ ਦੀ ਖ ਰਾਿ  ਜੋਂ  ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾ ਾ 

ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਸਰਦੀਆਿਂ ਵ ਿੱਚ ਡੰਿਰਾਂ ਿੇਠ ਸ ਿੱ ਿ ਪਾਉਣ ਲਈ  ੀ  ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਵਬਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਿਾਿਜ਼ ਤ ੇਿਿੱਤਾ ਫਿੈਟਰੀਆਿਂ, ਇਿੱ ਟਾਂ ਬਨਾਉਣ  ਾਲੇ 

ਭਿੱ ਵਠਆਿਂ, ਖ ੰ ਭਾਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ਤ,  ਬਾਇਓਿੈਸ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਵ ਿੱ ਚ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਐਿਰੀ 

 ੈਨਚਰਜ਼ ਪਰਾਈ ਟੇ ਵਲਮਵਟਡ (SAVPL), ਫਾਵਜ਼ਲਿਾ  ਿੱ ਲੋਂ ਪੰਚਾ ਾਲੀ ਵਪੰਡ ਵ ਖੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ 

ਵਤਆਰ ਿੀਤੀ ਿਈ ਬਾਇਓਿੈਸ  ਨਾਲ ਚਿੱਲਣ  ਾ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 ਮ ਿਤਸਰ 

ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਚੰਨੂ ਵਪੰਡ ਵ ਿੱ ਚ 14.5 ਮੈਿਾ ਾਟ ਦਾ ਵਬਜਲੀ ਘਰ (2008) ਸਥਾਵਪਤ ਿੀਤਾ ਵਿਆ ਿੈ 

ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਿੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਵਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ ਨੰੂ ਨਵ ਆਉਣਯੋਿ 

ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਾਲਣ  ਜੋਂ  ਰਤ ਿ ੇ ਵਬਜਲੀ ਪੈਦਾ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵ ਿੱ ਚ 

ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਵਰਤ ਸਿੱ ਤ ਵਬਜਲੀ ਘਰ ਚਿੱਲ ਰਿੇ ਿਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 10 ਲਿੱ ਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 

ਤੋਂ 62.5 ਮੈਿਾ ਾਟ ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਪੰਜਾਬ ਵ ਿੱਚ ਅਵਜਿੇ ਿਈ ਿੋਰ 

ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਵਰਤ ਵਬਜਲੀ ਘਰ ਸਾਲ 2018-19 ਤਿ ਪਰਾਈ ਟੇ ਅਦਾਵਰਆਿਂ  ਿੱ ਲੋਂ ਮ ਿੰਮਲ ਿਰ 

ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ। ਿਾਿਜ਼ ਅਤੇ ਿਿੱਤਾ ਫੈਿਟਰੀਆਿਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਿਿੱਚੇਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱ ਚ 

 ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਖ ੰ ਭਾਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਖ ੰ ਭਾਂ ਉਿਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ  ਜੋਂ 

 ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਵਿ ਇਿੱਿ ਬਿ ਤ ਿੀ ਲਾਿੇ ੰਦ ਸਿਾਇਿ ਧੰਦ ੇ ਜੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ 

ਿੈ। ਖ ੰ ਭਾਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਚਦੀ ਿੋਈ ਰਵਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ ਜੈਵ ਿ ਖਾਦ  ਜੋਂ ਖੇਤਾਂ 



ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 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 ਅਤ ੇਥਰਮੋਿੋਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ 

ਪੈਵਿੰਿ ਲਈ  ੀ  ਰਵਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਰਾਜ ਸਰਿਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਈਥਾਨਾਲ ਦੀ 

ਉਦਗ਼ੋਵਿਿ ਪਿੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਤਆਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਵ ਚਾਵਰਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਢੰਿਾਂ ਨਾਲ ਪਰਬੰਧਨ ਿਰਨ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ 

ਇਿਿੱਠਾ ਿਰਨ ਅਤ ੇਵਫਰ ਉਦਯੋਵਿਿ ਇਿਾਈਆਿਂ ਤਿ ਪਿ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਅਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਿ 

ਇਸਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ੇ। ਬੇਲਰ ਇਿੱਿ ਅਵਜਿੀ ਮਸ਼ੀਨ ਿੈ ਜੋ ਵਿ ਟਰੈਿਟਰ ਨਾਲ 

ਚਲਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵ ਿੱ ਚ ਵਖਲਰੀ ਿੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਿਂ ਆਇਤਾਿਾਰ ਜਾਂ ਿੋਲ ਿਿੱਠਾਂ ਬਣਾ ਵਦੰਦੀ 

ਿੈ। ਵਿਉਂਵਿ ਇਿ ਮਸ਼ੀਨ ਵਸਰਫ ਵਖਲਰੀ ਿੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਿੀ ਇਿੱਿਠਾ ਿਰਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਿ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਿ ਬੇਲਰ ਨਾਲ ਿਿੱਠਾਂ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਖੇਤ ਵ ਿੱ ਚ ਖੜਹੀ ਿੋਈ ਪਰਾਲੀ ਉਪਰ 

ਸਟਬਲ ਸ਼ੇ ਰ ਚਲਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇ। ਿਿੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਿਾਰ ਵ ਿੱਚ ਵਸਮਟ 

ਜਾਂਦੀ ਿੈ ੳਤ ੇ ਇਿ ਿਿੱਠਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚਿੱਲਣ  ਾਲੇ ਵਬਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਭਿੱ ਵਠਆਿਂ ਅਤ ੇ ਿਿੱਤਾ 

ਫੈਿਟਰੀਆਿਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਿ ੰ ਚਾਈਆਿਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆਿਂ ਿਨ। 

ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ  ੇਖਦ ੇਿਾਂ  ਾਤਾ ਰਨ ਦੀ ਦੂਵਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਵਚਤ  ਰਤੋਂ 
ਿਰਨ ਅਤ ੇਮਨ ਿੱ ਖੀ ਵਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਿ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ 
ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਨਾ ਸਾਵੜਆ ਜਾ ੇ। ਬਲਵਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦ ੇਢ ਿੱ ਿ ੇਂ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵ ਿਸਤ 
ਿੀਤੀ ਿਈ ਤਿਨਾਲੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਦ ੇਿੋਏ ਇਸਤੋਂ ਆਰਵਥਿ ਮ ਨਾਫਾ ਖਿੱਟਣ 
ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਉਚੇਚਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਅਵਜਿੀ ਤਿਨਾਲੋਜ਼ੀ ਅਤ ੇ
ਸਰਿਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀਆਿਂ ਜਾਂਦੀਆਿਂ ਿੋਰ ਸਿੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ 



ਲਈ ਉਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਿੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿ 
 ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਿੋਰ ਰਵਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ  ਦ ੇ ਢ ਿੱ ਿ ੇਂ ਪਰਬੰਧਨ ਨੰੂ 
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਤ ਸਰਿਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਲਾਿੂ ਿੀਤੇ ਿਏ ਵਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਦੀ ਿਦੇ  ੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ 
ਿਰੀਏ। ਿੌਮੀ ਿਰੀਨ ਵਟਰਵਬਊਨਲ ਦੀਆਿਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਿੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ  ਿੱਲੋਂ 
ਪੰਜਾਬ ਰੀਮੋਟ ਸੈਂਵਸੰਿ ਸੈਂਟਰ ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ  ਾਲੇ ਵਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅਿੱਖ 
ਰਿੱ ਖੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤ ੇਦਸ਼ੋੀ ਵਿਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ ਰਮਾਨੇ  ੀ ਿੀਤ ੇਜਾ ਰਿੇ ਿਨ।  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਰਿਾਰੀ 
ਅਤੇ ਿੈਰ-ਸਰਿਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਾਂ  ਿੱ ਲੋਂ  ੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਦ ੇਬਿ ਪਿੱਖੀ ਪਵਿਲੂਆਿਂ ਸਬੰਧੀ 
ਵਿਸਾਨਾਂ ਅਤ ੇਆਮ ਜਨਤਾ ਵ ਿੱ ਚ ਚਤੇਨਾ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਿੀਤ ੇਜਾਣ ੇਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਸਵੱਚ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 

 

 

ਿੈਪੀਸੀਡਰ ਜ਼ੀਰੋ ਵਟਲ ਡਵਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨ 

ਬੇਲਰ 

 
 ਚੋਪਰ 

ਰੋਟਾ ੇਟਰ 

ਰੀਪਰ 

ਚੋਪਰ 

ਰੋਟਾ ੇਟਰ 



ਅਸਭਆਸ ਦ ੇਪਰਸ਼ਨ 

1. ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤੜੂੀ ਵਿਉਂ ਨਿੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਿਦੀ? 

2. ਵਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੰੂ ਅਿੱਿ ਵਿਉਂ ਲਿਾਉਂਦੇ ਿਨ? 

3. ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਧੰੂਆ ਮਨ ਿੱ ਖੀ ਵਸਿਤ ਨੰੂ ਵਿ ੇਂ ਪਰਭਾਵ ਤ ਿਰਦਾ ਿੈ? 

4. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਵਿੰਦ-ਖੰੂਿਦ ਨੰੂ 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 ਪੰਜਾਬ ਪਰਦਸ਼ੂਣ ਿੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਵਿ ੇਂ ਪਤਾ 

ਲਿਦਾ ਿੈ? 

 

  

 


