ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜਟਿੱ ਡੀ ਦਲ੍ ਦੇ ਹਮਲ੍ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਜਦਕ ਅਤੇ ਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਵਾਲ੍ਾ ਜਵਖੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ੍ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਮਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ

ਫਰੀਦਕੋਟ 16 ਮਈ () ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਕਮਾਰ ਸੋਰਭ ਰਾਿ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਨੇ ਕ
ਜਸੰ ਘ ਰੋਡੇ ਮਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਪੰ ਡ ਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਵਾਲ੍ਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਜਦਕ ਦੇ ਦਫਤਰ
ਜਵਖੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਕਸਾਨਾਂ, ਸਰਪੰ ਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਂ ਨਾਲ੍ ਜਟਿੱ ਡੀ ਦਲ੍ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਹਮਲ੍ੇ ਨੰ ੂ ਮਿੱ ਦੇ ਨਿਰ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ੍, ਮਜਹਕਮੇ ਵਿੱ ਲ੍ੋ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਸਥਾਰ ਸਜਹਤ ਜਵਚਾਰ ਵਟਾਦਰਾਂ
ਕੀਤਾ ਜਗਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਵਜਨੰਦਰਪਾਲ੍ ਜਸੰ ਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਟਿੱ ਡੀ ਦਲ੍ ਦੇ ਹਮਲ੍ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲ੍ੇ ਨਕਸਾਨ ਸਬੰ ਧੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਜਟਿੱ ਡੀ ਦੀ ਤੀਿੀ ਸਟੇਜ਼ ਿਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖੰ ਭ ਉਗ ਜਨਕਲ੍ ਆਉਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਸਭ ਨਾਲ੍ੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੀ ਸਟੇਜ਼ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 01 ਸਕੇਅਰ ਜਕਲ੍ੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਲ੍ ਜਵਿੱ ਚ ਲ੍ਗਭਗ 08 ਕਰੋੜ
ਤਿੱ ਤ ਜਟਿੱ ਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਦਾ ਜਟਿੱ ਡੀ ਰੇਤਲ੍ੀ ਜਮਿੱ ਟੀ ਜਵਿੱ ਚ 15 ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਡੰ ਘਾਈ 08 ਤੋਂ 10 ਜਸਲ੍ੀ ਰੇਤਲ੍ੀ ਜਮਿੱ ਟੀ
ਜਵਚ ਜਤੰ ਨ ਵਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ 1000 ਆਂਡੇ ਪਰਤੀ ਸਕੇਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਵਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਇੰ ਨਫੋਰਸਮੈਟਂ) ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਮਜਹਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਪਲ੍ਬਧਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਜਿੜਕਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਜਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਾਜਦਕ, ਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਵਾਲ੍ਾ ਅਤੇ ਿੰ ਡ ਸਾਜਹਬ ਜਵਖੇ
ਦਵਾਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਫਤ ਜਵਿੱ ਚ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ੍ ਹੀ
ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਲ੍ੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ੍ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜਹਕਮੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇਸ
ਸਜਥਤੀ ਨਾਲ੍ ਨਿੀਜਠਆ ਿਾ ਸਕੇ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਜਲ੍ਆਂਦਾ ਜਕ ਇਹ ਜਟਿੱ ਡੀਆਂ ਦਾ ਝੰ ਡ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲ੍ੇ ਉਚੇ
ਦਰਿੱ ਖਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲ੍ਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲ੍ੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਹ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਧਆਨ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਅਿੇਹਾ
ਜਟਿੱ ਡੀਆਂ ਦਾ ਦਲ੍ ਜਦਖਾਈ ਜਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਲ੍ਦ ਤੋਂ ਿਲ੍ਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜਹਕਮੇ ਨਾਲ੍ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ।
ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਵਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਵਜਭੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸਿੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਪਰਾਣੀਆਂ
ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਲ੍ੋ ੜ ਮਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲ੍ੀ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸਿੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਲ੍ਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ
ਡਾ. ਹਰਨੇ ਕ ਜਸੰ ਘ ਰੋਡੇ ਮਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲ੍ੋ
ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲ੍ੂ ਬਗੀਚੀ ਸਬੰ ਧੀ ਨਕਜਤਆਂ ਨਾਲ੍ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੰ ਤ ਜਵਿੱ ਚ ਡਾ.
ਯਾਦਜਵੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਵਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਿੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਫਸਲ੍ਾਂ ਝੋਨਾ, ਮਿੱ ਕੀ, ਨਰਮਾ ਆਜਦ
ਸਬੰ ਧੀ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਵਿੱ ਲ੍ੋ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਕਸਮਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ
ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ਜਕਲ੍ਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ੍ਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਜਦਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਸਖਦੀਪ ਜਸੰ ਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪ ਜਨਰੀਖਕ ਵੀ
ਹਾਿਰ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਤੋ ਇਲ੍ਾਵਾ ਸਰੀ ਦੀਪਕ ਕਮਾਰ ਸੋਨੰ ੂ ਚੇਅਰਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਜਦਕ, ਸ਼ਰੀ ਬਲ੍ਜਿੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਦੀਪ ਜਸੰ ਘ

ਵਾਲ੍ਾ, ਸੋਨੂ ਸਰਪੰ ਚ ਮਮਾਰਾ, ਸ਼ਰੀ ਜਸ਼ਵਰਾਿ ਜਸੰ ਘ ਸਰਪੰ ਚ ਸਾਜਦਕ, ਸ਼ਰੀ ਸਖਦੇਵ ਜਸੰ ਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰ ਚ ਸੰ ਗਰਾਹਰ, ਸ਼ਰੀ ਸਰਮਿੱ ਖ
ਜਸੰ ਘ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਕਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਹਾਿਰ ਸਨ

