dispatch No. I/29097/2020
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੰ ਜ਼ਪੰ ਡ ਝੋਟੀਵਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰ ਡ
ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅੰ ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ
ਫਰੀਦਕੋਟ 30 ਮਈ,2020 ( ) ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅੰ ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ
ਨੰ 15 ਜ਼ਕਲੋ ਪਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਕਿੱ ਲੋ ਦਾਲ ਪਰਤੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਪੰ ਡ ਝੋਟੀਵਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ
ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਜਲਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਸਰੀ ਿਸਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ।
ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਭਾਰਤ ਭਸ਼ਣ ਆਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅੰ ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਹਤ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰ ਡ ਅਿੱ ਜ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਪੰ ਡ ਝੋਟੀਵਾਲਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰ ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲੋੜਵੰ ਦਾਂ ਤਿੱ ਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ
ਦੌਰਾਨ ਊਣਤਾਈਆਂ/ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Dispatch No. I /29108/2020

ਦਫਤਰ ਜ਼ਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਜਰ ਕੀਤੀ ਮੌਕ ਡਜ਼ਰਿੱ ਲ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਚੋਕਸ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਫਰੀਦਕੋਟ/ਕੋਟਕਪਰਾ 30 ਮਈ (

)

ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਜਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਰੀ

ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਆਈ.ਏ ਐਸ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਿੱ ਜ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋ ਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਕੋਟਕਪਰਾ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਸੰ ਧਵਾਂ ਜ਼ਵਖੇ ਮੌਕ ਡਜ਼ਰਿੱ ਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਜ਼ਬਰਗੇਡ ਅਵਾਜੀ ਯੰ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ
ਪੰ ਪਾਂ ਆਜ਼ਦ ਦੇ ਪਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਾਖਬੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਬੰ ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮਹ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਡਊਟੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਚਣੌਤੀ ਹੈ,ਜ਼ਜਸ ਦਾ ਸਾਨੰ ਡਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਮੰ ਗਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਰਤ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਦੀਆ ਪੰ ਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ
ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਬੇਹਿੱਦ ਜਰਰੀ ਹੈ।ਉਨ•ਾਾਾਂ ਸਮਹ ਪੰ ਚਾਇਤ ਨੰ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਣੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰਨ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰ ਪ ਜ਼ਤਆਰ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ।ਉਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਲਈ
ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਟਾਰਚਾਂ ਦੀ ਮਿੱ ਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ,ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਾਤ ਨੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਰਚ
ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਜਰਰਤ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਹਰਨੇ ਕ ਜ਼ਸੰ ਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾੲਾੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਬੰਧ
ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।ਉਨਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਾਲ ਸਮਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਦਨ ਵੇਲੇ ਉਡਦਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੰ
ਦਰਖਤਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ੳਾੁਨ•ਾਾਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ੲਜ਼ਾਹ ੲਜ਼ਾਾਿੱਕ ਝੁੰ ਡ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਲਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ੲਜ਼ਾਹ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀਆਂ ੲਜ਼ਾਾਿੱਕ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 150 ਜ਼ਕਲੋ ਮੀਟਰ ਤਿੱ ਕ ਸਫਰ ਤਜ਼ਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ੳਾੁਨ•ਾਾਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀਆਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਮਾਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ੳਾੁਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ੲਜ਼ਾਸ ਕੀਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾੳਾੁਣ ਦੀ ਜਰਰਤ
ਨਹੀਂ,ਬਲਜ਼ਕ ੲਜ਼ਾਸ ਨੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰ ਘਟਾੲਜ਼ਾਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ੳਾੁਨ•ਾਾਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਨ ਵੇਲੇ ਢੋਲ,ਪੀਪੇ ਆਜ਼ਦ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡੈੈੱਕ ਰਾਂਹੀ ੳਾੁਾਚ
ਿੱ ੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀਆਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ
ੳਾੁਡਾੲਜ਼ਾਆ ਜਾਵੇ।
ੳਾੁਨ•ਾਾਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਟਿੱ ਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਰਤ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ,ਬਾਗਵਾਨੀ ਜ਼ਵਭਾਗ,ਜ਼ਕਰਸ਼ੀ
ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਜ਼ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ੲਜ਼ਾਸ ਨੰ ਕਾਬ

ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਵੳਾੁਾਂਤ ਬੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ੲਜ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਕੋਟਕਪਰਾ ਮੇਜਰ ਅਜ਼ਮਤ ਸਰੀਨ, ਪਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਤਮਾ ਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੇਸ਼ਵ, ਸਹਾਇਕ ਪਰਾਜੈਕਟਰ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਤਮਾ ਸਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਸਰੀ ਜਸਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ,ਕੋਟਕਪਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ੲਜ਼ਾਾੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਪਾਖਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ,ਡਾ.
ਅਵਜ਼ਨੰਦਰ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਡਾ ਰਣਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ,ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ,ਡਾ. ਨਵਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਅਗਾਹ ਵਧ ਜ਼ਕਸਾਨ
ਅੰ ਗਰੇਜ ਜ਼ਸੰ ਘ,ਗੁਰਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਵਰਕ ਹਾਜ਼ਜਰ ਸਨ।

