ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਵਖਆ

ਿਾਣਕਾਰੀ
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A No. 6

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ
ਲਈ (MEPs) ਲਈ ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਵਨਯਮ
ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ “ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ” ਜਾਂ MEPs
ਵਕਹਾ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ, ਵਜੱਥੋ ਤੱਕ
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵ।ੇ
MEPs ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਹੁਚ
ੰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਜਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਦੰਦ।ੇ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ
ਹੇਠ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਤੰਨ ਵਕਸਮ ਦੇ MEPs ਹਨ, ਵਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਕੰਮ ਵਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ:
1. ਬਰੋਮੋਕਸੀਵਨਲ (Bromoxynil) (ਬਕਟਵਰੱਲ, ਮੈਸਟਰੋ)
• ਇਸਤੇਮਾਲ: ਇਹ ਅਨਾਿ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾ,ਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਿਵਾਰ, ਪਟਸਨ, ਚਰ੍ ੀ, ਰੇਜ਼ਲਡ,
ੈਂ
ਪੁਦੀਨਾ, ਲਸਣ, ਜਪਆਜ਼, ਘਾਹ, ਅਤੇ ਜਬਨਾਂ ਫਸਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ
ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਰੋ
ੰ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਖ਼ਤਰਾ: ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਿੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਔਕਸੀਡੇਮੇਟੋਨ-ਮੇਥਾਇਲ (Oxydemeton-methyl) (ਮੈਟਾਵਸਸਟੌਕਸ-ਆਰ
(Metasystox-R) (MSR), ਇਜੈ
ੰ ਕਟ-ਏ-ਸਾਈਡ (Inject-A-Cide)
• ਇਸਤੇਮਾਲ: ਜਗਰੀਦਾਰ ਫਲਾ,ਂ ਫਲਾ,ਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਜੜਆਂ ਅਤੇ ਘੁਣ 'ਤੇ
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਖ਼ਤਰਾ: ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਰਵਜ਼ (ਤੰਤ)ੂ ਜਸਸਟਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ
'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋ ਿਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਸਰ
ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵੱਚ ਿੁਦ
ੰ ਲਾਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ
ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਥੋੜਾ੍ ਅਸਰ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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3. ਪ੍ਰੋਪਰਗਾਇਟ (ਓਮਾਈਟ, ਕਮਾਈਟ)
ੋ
• ਇਸਤੇਮਾਲ: ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਲਸਣ, ਅੰਗੂਰ, ਸਟ੍ਾਬਰੀ, ਜਪਆਜ਼, ਜਗਟਕ ਵਾਲੇ ਫਲਾ,ਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ
ਘੁਣ 'ਤੇ ਕਟਰੋ
ੰ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਖ਼ਤਰਾ: ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ
ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਵੱਚ ਿਲਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਜਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼
ਮਜਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਿੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਜਹਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ
ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜ
ੇ
ਂ

ੱ

• ਕਵਰਆਲ (ਿਾਂ ਲਮੀਆ
ੰ
ਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਮੀਆ
ੰ
ਂ ਪੈਂਟਾ)।
ਂ
• ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਕੱਪੜੇ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਜਸਰ, ਬਾਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਦੋਂ:
o ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ, ਲੱਦਣ, ਿਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਜਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਂ ਪਾਣੀ
ਜਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
o ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ,
o ਤੁਸੀਂ ਜਮੱਟੀ ਜਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਣ ਿਾਂ ਜਮਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ
o ਜਛੜਕਾਅ ਨੋ ਜ਼ਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਸਜਥਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਬੂਟ।
• ਕੁਝ ਹਵਾਜਲਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ।
• ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ) (ਇਸ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਦੇ ਅੰਤ ਜਵੱਚ ਸਾਰਨੀ ਦੇਖ)ੋ ।
ੈ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰਾ)ਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-5 ਸੁਰੱਜਖਆ ਲੀਫ਼ਲਟ
(ਪਰਚੇ) ਲਈ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

ਂ

ੇ

ੋ
ਂ

ਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
• ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੱਦਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਿੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ
ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ, ਸਾਬੁਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੌਲੀਏ।
• ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ, ਸਾਬੁਣ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ ਵਾਲੀ ਥਾ,ਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਬਦਲ ਸਕੋ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਮੂੰਹ ਿੋ ਸਕੋ।

ਸ ਬ ੰਧ ੀ

6

ਾਅ

ਜੇ

ਆ

ੁ
ਸਝ

o ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ MEPs ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ
ਹਵਾਜਲਆਂ ਨਾਲ।

ਸ ੁਰ ੱਖ ਿ

o ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ MEPs ਰਲਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ਲੱਦਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਿੂੜ ਿਾਂ ਪਾਊਡਰ), ਿੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਜਵੱਚ
ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਿ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਜਿੱਥੋ
ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ
MEPs ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਭਣ
ਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਥਾਂ।
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ਕੀ ਕੋਈ ਅਵਜਹੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਨਯਮ ਹਨ, ਵਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
• ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਜਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਕਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਜਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਿਾਂ ਹੋਰਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
PPE
ੁ
ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ PPE ਦੇ ਦੂਿੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾ,ਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਪਜਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-3 ਸੁਰੱਜਖਆ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਹੈ,
੍ਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਨੀ
ਪਜਹਲਾਂ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਪੜਨਾ
ਵਰਤੋ:

ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ

ਬਕਟਵਰੱਲ, ਮੈਸਟਰੋ

ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਜਫਲਟਰ (ਆਰ- ਿਾਂ ਪੀ-ਰੇਟ ਜਦੱਤਾ
ਹੋਇਆ)

ਮੈਟਾਵਸਸਟੌਕਸ-ਆਰ (MSR),
ਇਜੈ
ੰ ਕਟ-ਏ-ਸਾਈਡ

ਆਰ- ਿਾਂ ਪੀ-ਰੇਟ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਜਫਲਟਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਜਵਕ
ੈ
ਵਾਸ਼ਪ ਕਾਰਟਜਰਿ

ਓਮਾਈਟ, ਕਮਾਈਟ
ੋ

ਆਰ- ਿਾਂ ਪੀ-ਰੇਟ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਜਫਲਟਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਵਕ
ੈ
ਵਾਸ਼ਪ ਕਾਰਟਜਰਿ

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਟ�ੇਿਨਗ
ੰ ਿਵੱਚ ਲੜ�ਦੀ
ੋ
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ
ਜਾਂ ਤੁਸ� ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ
ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡੀਪੀਆਰ � ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ
ਸਥਾਨਕ ਸਫੈਦ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਾ
ਨੰਬਰ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 1-87PestLine 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
http://www.cdfa.ca.gov/exec/county/countymap
ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਨ:
• �ਤਰੀ (ਵਸਟ
ੈ
ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ) 916/376-8960
• ਸ�ਟਰਲ (ਕਲਇਸ)
ੋ
559/297-3511
• ਦੱਖਣੀ (ਐਨਾਹਾਇਮ) 714/279-7690

ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ:
https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psispunjabi.htm

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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