
I/31605/2020 

ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜਪੁਰ 

  
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  'ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ' ਤਿਹਤ ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕ ਦਰ! 'ਚ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ- 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ    

ਿਕਹਾ, ਕਰਿਫਉ ਅਤੇ ਲਾ&ਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  ਿਜਲੇ ਦੇ 21,740 ਮਜਦੂਰ! ਦੇ ਬੈ.ਕ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵਚ 
13.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ  

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁ& ਖ ਮੰਤਵ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਖਲਾਫ ਚਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵ& ਧ ਤ� 
ਵ& ਧ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ  
  
ਿਫਰੋਜਪੁਰ, 06 ਜੂਨ 2020- 
ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁ& ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ�  'ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ' ਤਿਹਤ 
ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਿਬਲਿਡੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀ ਭਲਾਈ 
ਬੋਰਡ ਵਲ�  ਿਜ਼ਲੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 25 ਸੇਵਾ ਕ ਦਰ! ਿਵਖੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ  ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

  
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ@  ਦ& ਿਸਆ ਿਕ ਸਾਰੇ 
ਮਜ਼ਦੂਰ ਿਜਨ! ਿਵ& ਚ ਿਮਸਤਰੀ, ਿਦਹਾੜੀਦਾਰ, ਪਲੰਮਬਰ, ਤਰਖਾਣ, ਪ ਟਰ, ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ਨ, ਭ& ਿਠਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਸਟੀਲ ਿਫਕਸਰ, ਵੈਲਡਰ ਆਿਦ ਅਪਣ ੇਨ@ ੜੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕ ਦਰ ਿਵਖੇ 25 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ! ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ 
ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵ& ਖ-ਵ& ਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ! ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ! ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੇਵਾ ਕ ਦਰ ਿਵਖੇ ਪBੋਸੈਿਸੰਗ ਫੀਸ ਕੇਵਲ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਿਕ ਿਕਰਤੀ 
ਨੰੂ 10 ਰੁਪਏ ਪBਤੀ ਮਹੀਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।   
  
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ@  ਅ& ਗੇ ਦ& ਿਸਆ ਿਕ ਉਸਾਰੀ ਿਕਰਤੀ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਹੂਲਤ! ਿਜਵ  ਐਕਸ 
ਗBੇਸ਼ੀਆ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬ& ਤ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ, ਲੜਕੀ ਦੇ 
ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ! ਦਾ ਲਾਭ ਪBਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ! ਦ& ਿਸਆ ਿਕ ਕਰਿਫ਼ਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 
ਬੋਰਡ ਵਲ�  21,740 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ 13.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਿਦ& ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ! ਦ& ਿਸਆ ਿਕ 
ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪBੈਲ ਮਹੀਨ@  ਦੌਰਾਨ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬGਕ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵ& ਚ ਦੋ ਿਕਸਤ! 
ਿਵ& ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

  



 ਉਨ! ਦ& ਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁ& ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੰੂ ਹੇਠਲੇ 
ਪ& ਧਰ ਤ& ਕ ਲੜਨ ਲਈ 'ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ' ਤਿਹਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹ!ਮਾਰੀ ਿਖਲਾਫ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚ& ਲਣ ਵਾਲੀ 
ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ ਪਹਲੀ ਜੂਨ ਤ� ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ ਮੁ& ਖ ਮੰਤਵ ਕੋਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਮਹ!ਮਾਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੰੂ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰ! ਿਵ& ਚ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਅ& ਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ 
ਿਖਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵੰਡ ਜੰਗ ਨੰੂ ਲੋਕ! ਦੀ ,ਲੋਕ! ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ! ਲਈ 
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।  
  

ਸਹਾਇਕ ਿਕਰਤ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼Bੀ ਿਵਪਨ ਪਰਮਾਰ ਨ@  ਦ& ਿਸਆ ਿਕ ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ 
ਘੜੀ ਿਵ& ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਮਜਦੂਰ! ਤ& ਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰ ਚਾਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ।  ਉਨH ! 
ਨ@  ਦ& ਿਸਆ ਿਕ ਲਾਕਡਾਉਨ ਅਤੇ ਕਰਿਫਊ ਪੀਿਰਅਡ ਿਵ& ਚ 2717 ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰ! ਨੰੂ 2. 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪBਦਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਉਨH ! ਦੇ ਕੇਸ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਰਿਮਕ ਵੈਲਫੇਇਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵ& ਲ�  ਅਪIਵ ਕਰ ਲੇ ਗਏ ਹਨ 
ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰ! ਦੇ ਬGਕ ਖਾਤੀਆਂ ਿਵ& ਚ ਟਰ!ਸਫਰ ਕਰ ਿਦ& ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨH ! ਿਕਹਾ 
ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਚ& ਲ ਰਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਿਵ& ਚ ਇਸ ਮਹ& ਤਵਪੂਰਣ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ 
ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬ& ਧ ਹੈ ਤ!ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤ� ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਣ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I/31645/2020 

ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਿਫਰੋਜਪੁਰ 

  

ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ: ਿਜਲHੇ  ਿਵ& ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜ!ਚ ਲਈ 4075 ਲੋਕ!  ਦੇ ਸGਪਲ ਲਏ ਗਏ,  88 . 12 ਫ਼ੀਸਦੀ 
ਸGਪਲ ਿਨਕਲੇ ਨL ਗੇਿਟਵ: ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਿਕਹਾ,  ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ  ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜਲHੇ  ਿਵ& ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰH! ਕਾਬੂ ਕਰਣ ਲਈ ਤੇਜ ਕਰ ਿਦ& ਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਸੈ.ਪਿਲੰਗ 

ਿਜਲਾ ਪBਸ਼ਾਸਨ  ਵ& ਲ�  ਇਸ ਰੋਗ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹM ਛ& ਡੀ ਜਾਵੇਗੀ 
  

ਿਫਰੋਜਪੁਰ,  6 ਜੂਨ - 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼Bੀ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ@  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁ& ਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰ ਦਰ ਿਸੰਘ ਵ& ਲ�  
ਲ!ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ  ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ  ਵ& ਲ�  ਿਜਲHੇ  ਿਵ& ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਸGਪਿਲੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ ਕਰ ਿਦ& ਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨH !ਨ@  ਦ& ਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤ& ਕ ਿਜਲHੇ  ਿਵ& ਚ 4075 ਲੋਕ! ਦੀ ਸGਪਿਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁ& ਕੀ 
ਹੈ,  ਿਜਸ ਿਵਚ� 3591 ਲੋਕ! ਦੀ ਟੇਸਟ ਿਰਪੋਰਟ ਨL ਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹ,ੈ  ਜੋਿਕ ਕੁਲ ਸGਪਲ! ਦਾ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤ� 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ।  ਉਨH ! ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਲਾ ਪBਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਰੋਗ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਿਵ& ਚ ਰ& ਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰH! ਵਚਨਬ& ਧ 
ਹੈ,  ਿਜਸਦੇ ਤਿਹਤ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ! ਸGਪਿਲੰਗ ਸਮਰ& ਥਾ ਿਵ& ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ।  

ਉਨH ! ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਤ& ਕ ਿਜਨH ! 4075 ਲੋਕ!  ਦੇ ਸGਪਲ ਜ!ਚ ਲਈ ਇਕ& ਠ@  ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ,  ਉਨH ! 
ਿਵ& ਚ 259 ਲੋਕ ਨ!ਦੇੜ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਪਰਤੇ ਸਨ,  3 ਲੋਕ ਕੋਟਾ ਤੋ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ,  704 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਸਨ 
ਅਤੇ 3073 ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ,  ਜੋਿਕ ਸਲਮ ਏਿਰਆ ਿਵ& ਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜ! ਿਫਰ ਿਜਨH ! ਨ@  ਖੰਘ-ਜੁਕਾਮ ਦੀ 
ਦਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਿਵ& ਚ ਪਹੁਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ।  ਉਨH ! ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੁਲ 3591 ਲੋਕ! 
ਦੇ ਸGਪਲ ਨL ਗੇਿਟਵ ਆਏ ਹਨ ਜਦ� ਿਕ 116 ਲੋਕ!  ਦੇ ਸGਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਿਰਪੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ@  ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਤ& ਕ ਿਜਲHੇ  ਿਵ& ਚ ਕੁਲ 43 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿਜਿਟਵ ਮਰੀਜ ਿਰਪੋਰਟ ਹੋਏ 
ਸਨ ,  ਜੋਿਕ ਇਲਾਜ  ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ� ਠੀਕ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁ& ਕੇ ਹਨ ।  ਉਨH ! 
ਦ& ਿਸਆ ਿਕ ਿਮਸ਼ਨ ਫਤੇਹ  ਦੇ ਤਿਹਤ ਇ& ਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸGਪਿਲੰਗ ਮੁਿਹੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ,  ਿਜਸਦੇ ਤਿਹਤ ਵ& ਡੀ 



ਤਾਦਾਦ ਿਵ& ਚ ਲੋਕ! ਦੇ ਸGਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤ! ਜੋ ਿਜਲHੇ  ਿਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰH! 
ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਿਵ& ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ@  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ! ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹM ਹੈ ਿਕNਿਕ 
ਪBਸ਼ਾਸਨ ਵ& ਲ�  ਲੋਕ! ਨੰੂ ਇਸ ਰੋਗ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ  ਚੁ& ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।  ਉਨH ! ਲੋਕ! ਨੰੂ 
ਇਸ ਵਾਇਰਮ ਤ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ  ਵ& ਲ�  ਜਾਰੀ ਕੁ& ਝ ਸੁਝਾਵ! ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 
ਵੀ ਕੀਤੀ,  ਿਜਸ ਿਵ& ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ ਿਸੰਗ,  ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ,  ਹ& ਥ ਧੋਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ 
।  ਉਨH ! ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਿਹੰਮ ਨੰੂ ਇ& ਕ ਲੋਕ ਲਿਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ,  ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀ 
ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੰੂ ਿਜ& ਤ ਸ& ਕਦੇ ਹ! । 
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ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲHਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 

 
ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ: 
 ਿਕਸਾਨ! ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਿਲਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਦ! ਮੁਹ& ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਵ& ਲ�  ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਿਕੰਗ 

ਿਜ਼ਲHੇ  ਅੰਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਝੋਨ@  ਦੀ ਿਸ& ਧੀ ਿਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ 

ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 6 ਜੂਨ 2020. 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਵ& ਲ�  ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ ਤਿਹਤ ਕੁਆਿਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵ& ਖ-ਵ& ਖ ਟੀਮ! ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਦ! ਦੀ 
ਚੈਿਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਕਸਾਨ! ਨੰੂ ਝੋਨ@  ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਦ! ਮੁਹ& ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਟੀਮ! ਵ& ਲ�  ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਿਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁ& ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ 
ਨ@  ਿਦ& ਤੀ। 
ਮੁ& ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨ@  ਦ& ਿਸਆ ਿਕ ਿਕਸਾਨ! ਨੰੂ ਝੋਨ@  ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਆਿਲਟੀ ਖਾਦ ਮੁਹ& ਈਆ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਖਾਦ! ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਿਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨH ! 
ਦ& ਿਸਆ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਜ! ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ! ਪਾਸ� ਮਾੜੀਆਂ ਖਾਦ! ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜ!ਦੀ ਹੈ ਤ! 
ਉਨH ! ਿਖਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨH ! ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੁਆਿਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 
ਟੀਮ! ਮੁ& ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਕਰੋਿਨਊਟਿਰਐਟਂ ਖਾਦ!, ਬਾਇਓ ਖਾਦ! ਅਤੇ ਓਰਗੈਿਨਕ ਖਾਦ! ਦੀ ਚੈਿਕੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ। 
ਉਨH ! ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ ਤਿਹਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ ਿਕ ਬਲਾਕ ਿਵਚ ਪGਦੇ ਿਜਹੜੇ ਦੀ ਬੀਜ ਦੇ ਡੀਲਰ ਹਨ ਉਨH ! ਦੀ ਚੈਿਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ! ਜੋ ਿਕਸਾਨ! ਨੰੂ ਿਕਸੇ 
ਿਕਸਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜ! ਵ& ਧ ਰੇਟ ਤੇ ਬੀਜ ਨਾ ਵੇਿਚਆਂ ਜਾਵੇ। 
ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ ਨ@  ਦ& ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨ@  ਦੀ ਿਸ& ਧੀ ਿਬਜਾਈ ਹੇਠ ਿਜ਼ਲHੇ  ਿਵਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ 
ਆਇਆ ਹੈ। ਿਸ& ਧੀ ਿਬਜਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ 
ਵੀ ਹ& ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨH ! ਦ& ਿਸਆ ਿਕ ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ ਤਿਹਤ ਉਨH ! ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵ& ਲ�  ਕੋਿਵਡ-19 

ਤਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਵ& ਲ�  ਸਮ -ਸਮ  ਿਸਰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ! ਦੀ ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।   
 

  
  

 


