
dispatch No. I/29097/2020 

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

 

ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਪੰਡ ਝੋਟੀਵਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ 

ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ 

ਫਰੀਦਕੋਟ 30 ਮਈ,2020 ( ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ 
ਨ ੰ  15 ਜ਼ਕਲੋ ਪਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਕਿੱ ਲੋ ਦਾਲ ਪਰਤੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਜ਼ਦਿੱਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਪੰਡ ਝੋਟੀਵਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ 

ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਜਲਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰੀ ਿਸਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱਤੀ।      
    ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼ਣ ਆਸ਼  ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਜ਼ਵਿੱਚ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਹਤ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਅਿੱਜ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਪੰਡ ਝੋਟੀਵਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।         
 ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਿੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਜ਼ੈਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਜ਼ੈਕੰਗ 

ਦੌਰਾਨ ਊਣਤਾਈਆਂ/ਖਾਮੀਆ ਂਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dispatch No.   I /29108/2020 

 

 

ਦਫਤਰ ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ  

 

ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਕੀਤੀ ਮੌਕ ਡਜ਼ਰਿੱਲ 

 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਚਕੋਸ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ/ਕੋਟਕਪ ਰਾ 30 ਮਈ (     )   ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਰੀ 
ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਆਈ.ਏ ਐਸ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਿੱਜ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਕੋਟਕਪ ਰਾ ਦੇ ਜ਼ਪੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਜ਼ਵਖੇ ਮੌਕ ਡਜ਼ਰਿੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਜ਼ਬਰਗੇਡ ਅਵਾਜੀ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ 

ਪੰਪਾਂ ਆਜ਼ਦ ਦੇ ਪ ਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਾਖ ਬੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।  
 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ  ਜ਼ਡਊਟੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਚਣੌਤੀ ਹੈ,ਜ਼ਜਸ ਦਾ ਸਾਨ ੰ  ਡਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।ਉਨਾਂ  ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਮੰਗਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ ਰਤ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ 
ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਬੇਹਿੱਦ ਜਰ ਰੀ ਹੈ।ਉਨ•ਾਾਾਂ ਸਮ ਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨ ੰ  ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਣੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਜ਼ਤਆਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ।ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਲਈ 

ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਵਿੱਡੀਆਂ ਟਾਰਚਾਂ ਦੀ ਮਿੱਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ,ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਾਤ ਨ ੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹ ੈਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਰਚ 

ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਪਵਗੇੀ। 
 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਸੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾੲਾੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਬੰਧ 

ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।ਉਨਾ  ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜ਼ਟਿੱਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਾਲ ਸਮ ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਦਨ ਵੇਲੇ ਉਡਦਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨ ੰ  
ਦਰਖਤਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ੳਾੁਨ•ਾਾਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ੲਜ਼ਾਹ ੲਜ਼ਾਾਿੱਕ ਝੁੰਡ ਜ਼ਵਿੱਚ ਲਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਟਿੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ੲਜ਼ਾਹ ਜ਼ਟਿੱਡੀਆਂ ੲਜ਼ਾਾਿੱਕ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਿੱਚ 150 ਜ਼ਕਲੋਮੀਟਰ ਤਿੱਕ ਸਫਰ ਤਜ਼ਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ੳਾੁਨ•ਾਾਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਿੱਡੀਆਂ 
ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਮਾਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ੳਾੁਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ੲਜ਼ਾਸ ਕੀਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾੳਾੁਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ 

ਨਹੀਂ,ਬਲਜ਼ਕ ੲਜ਼ਾਸ ਨ ੰ  ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਘਟਾੲਜ਼ਾਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ੳਾੁਨ•ਾਾਾਂ 

ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਨ ਵੇਲੇ ਢੋਲ,ਪੀਪੇ ਆਜ਼ਦ ਜਾਂ ਟਰਕੈਟਰਾਂ ਤੇ ਡੈੈੱਕ ਰਾਂਹੀ ੳਾੁਾਿੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਕਿੱਢ ਕੇ ਜ਼ਟਿੱਡੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚੋਂ 
ੳਾੁਡਾੲਜ਼ਾਆ ਜਾਵ।ੇ 
 

ੳਾੁਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ ਰਤ ਜ਼ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ,ਬਾਗਵਾਨੀ ਜ਼ਵਭਾਗ,ਜ਼ਕਰਸ਼ੀ 
ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਰੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਜ਼ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ੲਜ਼ਾਸ ਨ ੰ  ਕਾਬ  



ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਵੳਾੁਾਂਤ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
ੲਜ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਕੋਟਕਪ ਰਾ ਮੇਜਰ ਅਜ਼ਮਤ ਸਰੀਨ, ਪਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਤਮਾ ਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੇਸ਼ਵ, ਸਹਾਇਕ ਪਰਾਜਕੈਟਰ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਤਮਾ ਸਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਖਤੇੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰੀ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ,ਕੋਟਕਪ ਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ੲਜ਼ਾਾੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਪਾਖਰ ਜ਼ਸੰਘ ,ਡਾ. 
ਅਵਜ਼ਨੰਦਰ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ, ਡਾ ਰਣਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ,ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ,ਡਾ. ਨਵਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਗਾਹ ਵਧ  ਜ਼ਕਸਾਨ 

ਅੰਗਰੇਜ ਜ਼ਸੰਘ,ਗੁਰਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਵਰਕ ਹਾਜ਼ਜਰ ਸਨ। 

 


