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ਮਜ਼ ੰ ਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਬਿੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲ੍ੇ ਦੋ ਸਬਿੀ ਜ਼ਵਕ੍ੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੱ ਦ
ਗ੍ੇਸਰੀ ਵਸਤੂਆ,ਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਫਲ੍-ਸਬਿੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲ੍ਈ ਗਜ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਨ ਸਪਰਸ਼ਲ੍ ਟੀਮਾਂ:-ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ 8 ਅਪ੍ਲ੍
ਰ 2020
ਿਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱ ਲ੍ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾਫ਼ ਸਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ
ਸਬਿੀ ਜ਼ਵਕ੍ੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਰੱ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੇ

ੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਨੂੰ 2

ਨ। ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਏ
ੋ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ

ਸ੍. ਕੁਲ੍ਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਗ੍ੇਸਰੀ, ਫਲ੍-ਸਬਜੀਆਂ, ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸ ੀ ਰੇਟ
ਤੇ ਉਪਲ੍ੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਰਪ੍ਾਇਿ ਚਰਜ਼ਕੰ ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

ਰ। ਇ

ਚਰਜ਼ਕੰ ਗ

ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ

ਰ ੀ

।ਰ

ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ

ਵੱ ਲ੍ੋਂ

ਗਜ਼ਿਤ

ਸਪਰਸ਼ਲ੍

ਟੀਮਾਂ

ਵੱ ਲ੍ੋਂ

ਕੀਤੀ

ਜਾ

ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੁੱ ਝ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜ਼ਕ ਕੁੱ ਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਗ੍ੇਸਰੀ ਅਤੇ
ਸਬਿੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਰ ੇ

ਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਚਤਾਵਨੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ੋਏ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਚਤ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁ ੱ ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲ੍ਈ ਸਪਰਸ਼ਲ੍ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਕ
ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਲ੍ਈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲ੍ੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾਫ਼
ਸਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਜ਼ਚਤ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉੱਪਲ੍ੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲ੍ਈ
ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵਚਨਬੱ ਧ ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲ੍ਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਖਾਦ ਤੇ ਆਪਰੂਤੀ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਿੋਨਲ੍ ਲ੍ਾਇਸਜ਼ਸੰ ਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ
ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਚਰਜ਼ਕੰ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲ੍ਾਬਾਿਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲ੍ਗਾਉਣ ਦੇ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਗਆ
ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ਲ੍ ਟੀਮਾਂ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਸਰਪ੍ਾਇਿ ਚਰਜ਼ਕੰ ਗ ਕਰ ਰ ੀਆਂ
ਰ ੇ

ਰ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਨਹਾਂ

ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਫਾਲ੍ਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ

ਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਨਹਾਂ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ੍ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਪਜ਼ ਲ੍ਾ

ੀ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱ ਲ੍ ਨ ੀਂ ਵਸੂਲ੍ ਸਕਦਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉ

ਨ ਇਸ ਲ੍ਈ

ਓਵਰਚਾਰਜ਼ਜੰ ਗ ਦੇ

ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਖੁੱ ਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾਫ਼ ਸਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮ ਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱ ਲ੍ਦੇ ਇ

ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰ ਕਟ ਭਜ਼ਰਆ

ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਦੇ ਲ੍ਈ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ।ਰ ਪਰ ਕੁੱ ਝ ਲ੍ੋ ਕ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਓਵਰਚਾਰਜ਼ਜੰ ਗ ਤੋਂ ਬਾਿ ਨ ੀਂ ਆ ਰ ੇ।

ਰ ਅਤੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ
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ਕਰਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਪਤਾਲ੍ ਗੁਰੂ ਰਸ ਾਏ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਸ ਤ ਸੁਜ਼ਵਧਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਇਿਾ
ਜ਼ਕ ਾ, ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਨਜ਼ਜੱ ਿਣ ਲ੍ਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨ ੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ 8 ਅਪ੍ਲ੍
ਰ ( ) ਕਰਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ (ਖੇਿਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ
ਅਨੁਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਗਏ

ੀਰਾ ਸੋਢੀ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸੀ. ਐੈੱਚ .ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਸ ਾਏ ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮ ਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਨਜ਼ਜੱ ਿਣ ਲ੍ਈ ਬਣਾਏ

ਆਈਸੋਲ੍ੇਸ਼ਨ

ਵਾਰਿ

ਕਰਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ

ਅਤੇ

ਸਪਤਾਲ੍

ਜ਼ਵਖੇ

ਜ਼ਸ ਤ

ਪ੍ਬੰਧਾਂ

ਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਿਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂ

ਦਾ

ਜਾਇਿਾ

ਸਟਾਫ਼ ਦੀ

ਜ਼ਲ੍ਆ

ਜ਼ਗਆ

।

ੌਸਲ੍ਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਜੰ ਗ ਲ੍ੜਨ ਲ੍ਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇ ੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕ ਾ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍
ਨਜ਼ਜੱ ਿਣ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ

ਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨ ੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਨਜ਼ਜੱ ਿਣ ਲ੍ਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰ ੇ ਨ ਅਤੇ ਇ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫਰਲ੍ੇ ਜ਼ਜਸ ਲ੍ਈ
ਸੂਬੇ ਜ਼ਵਚ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਰ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ
ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ੋਰ ਿਰੂਰੀ ਸੁਜ਼ਵਧਾਵਾਂ ਪ ਚਾਈਆਂ
ੁੰ
ਜਾ ਰ ੀਆਂ ਨ।
ਉਨਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ ਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਘਰੋਂ ਬਾ ਰ ਨਾ
ਜਾਣ, ਘਰ ਜ਼ਵਚ ੀ ਰਜ਼ ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨਾਲ੍ ਗੱ ਲ੍ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲ੍ਾ ਿਰੂਰ ਰੱ ਖਣ,ਆਪਣੇ
ੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋਣ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਾਫ਼ ਜੰ ਗ ਨੂੰ ਜ਼ਜੱ ਜ਼ਤਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹਾਂ ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਿਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਉ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਪੰ ਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕੇ ਫਲ੍ੂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲ੍ੱਭਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਸ ਤ ਸ ੂਲ੍ਤਾਂ ਮੁ ੱ ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਾ. ੁਸਨ ਪਾਲ੍ ਮਰਿੀਕਲ੍ ਸਪਰਸ਼ਜ਼ਲ੍ਸਟ,ਿਾਕਟਰ ਰਬੰ ਸ ਲ੍ਾਲ੍ ,ਿਾ
ਗੁਰਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਬੱ ਕੀ ਕੌ ਰ ਬੀ.ਈ.ਈ.,ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ,ਅੰ ਗਰੇਿ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਐਮ ਐਲ੍ ਟੀ ,ਸੰ ਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਆਜ਼ਦ
ਸਨ।

ਾਿਰ
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ਜ਼ਨਸ਼ਕਾਮ ਵਰੈੱਲ੍ਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਜ਼ ਯੋਗ ਨਾਲ੍ 1500 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿਰੂਰਤਮੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਿਾਨਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾ
ਜ਼ਰ ਾ ਭੋਜਨ
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਰੂਰਤਮੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਮੁਜ਼ ੰ ਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ 8 ਅਪ੍ਰਲ੍ 2020 ( ) ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍: ਕੁਲ੍ਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਰੂਰਤਮੰ ਦਾਂ ਤੱ ਕ ਭੋਜਨ
ਰ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਅਤੇ

ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ ਚਾਉਣ
ੁੰ
ਦਾ ਕੰ ਮ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ

ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸੰ ਗਿਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰ ੇ

ਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ

ੀ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾ ਜ਼ਨਸ਼ਕਾਮ

ਵਰੈੱਲ੍ਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਰੂਰਤਮੰ ਦਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ ਰ। ਵਰੈੱਲ੍ਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ
ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੋਜ਼ ਤ ਬਾਂਸਲ੍ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਰੂਰਤਮੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਇ

ਮੁਜ਼ ੰ ਮ ਚਲ੍ਾਈ ਗਈ

ਲ੍ੰਗਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਤੱ ਕ ਪ ਚਾਇਆ
ੁੰ
ਜਾਂਦਾ

ਰ, ਜ਼ਜਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਿਾਨਾ 1500 ਤੋਂ 2000 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲ੍ਈ

।ਰ ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੂੰ

ੋਮੋਪਰਜ਼ਥਕ

ਅਤੇ ਿੇਂਗੂ ਆਜ਼ਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨ ੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ
ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਤੱ ਕ ਪ ਚਾਉਣ
ੁੰ
ਲ੍ਈ

ਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ

ਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਜ਼ਦ ਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇਣ

ਲ੍ਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ ਯੋਗ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ ਰ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਛੇੜੀ ਜੰ ਗ ਨੂੰ ਜ਼ਜੱ ਤਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦਾ
ਸਜ਼ ਯੋਗ ਵੀ ਬ ੁਤ ਿਰੂਰੀ ਰ ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਪਾਲ੍ਨਾ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ ਸਭ ਦਾ
ਪਜ਼ ਲ੍ਾ ਫ਼ਰਿ ਬਣਦਾ ।ਰ

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ
ਪ੍ਰਸ ਨੋਟ 4
ਜ਼ਮੰ ਯਕ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਸੰ ਸਥਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ, ਲ੍ਗਭਗ 200 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਸਕ ਅਤੇ ੈਂਿ ਸਰਨੇਟਾਈਿਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰ ਿੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਨਜ਼ਜੱ ਿਣ ਲ੍ਈ ਸਰਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ ਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰ ੀ ਰ-ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ
ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ 8 ਅਪ੍ਰਲ੍ 2020 ( ) ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਪੂਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੜ ਜ਼ਰ ਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ

ਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ

,ਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਵੀ

ਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰਜ਼ ਣਾ ਚਾ ੀਦਾ

ਰ। ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ

ਜ਼ਵਭਾਗ, ਜ਼ਸ ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਪ੍ਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਇੱ ਕ ਕਰਕੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲ੍ਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰ ੇ ਨ।
ਇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਮੰ ਯਕ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅ ੁਦੇਦਾਰ ਸ਼੍ੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਤੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ
ਦਾ ਪ੍ਕੋਪ ਚੱ ਲ੍ ਜ਼ਰ ਾ

ਰ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸ: ਪਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੁਖੀਜਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ

ਟੀਮ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲ੍ਈ ਰ ਸੰ ਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ ਰ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰੋਿਾਨਾ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨ ਅਤੇ ਲ੍ਗਭਗ 40 ਟਨ ਕਚਰਾ ਰੋਿਾਨਾ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ
ਜ਼ਵਚੋਂ ਿੋਰ ਟੂ ਿੋਰ ਇਕੱ ਿਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਉਸ ਕਚਰੇ ਦਾ ਜ਼ਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਨੂੰ

ਰ ਰੋਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ

ਤੋ ਇਲ੍ਾਵਾ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ ੱ ਜ਼ਸਆਂ ਨੂੰ ਸਰਨੇਟਾਇਿ ਕਰਦੇ ਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ
ਤੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਯੰ ਕ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਸੰ ਸਥਾ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦੇ ਲ੍ਗਭਗ 200 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਵਰਕਰਾਂ),
ਗਾਰਬੇਿ ਕੁਲ੍ੇਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਨੇਟਾਈਿਰ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ੈਂਿ ਸਰਨੇਟਾਈਿਰ ਵੰ ਿੇ ਗਏ

ਨ ਤੇ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ ਵੀ

ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਰ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਬਾਕੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਨਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ੍ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲ੍ਈ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ।
ਅੰ ਤ ਜ਼ਵਚ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਪਰਜ਼ਮੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਸਮੂ

ਟੀਮ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ

ਸਰਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਰਕਟਰੀ ਇੰ ਸਪਰਕਟਰ ਸ: ਸੁਖਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਸ: ਗੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਕੁਆਿੀਨੇਟਰ ਸ:
ਜ਼ਸਮਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ੀ ਅਮਨਦੀਪ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਪਛਲ੍ੇ ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲ੍ਾਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਇਸੇ
ਪ੍ਕਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪ੍ੇਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੰ ਯਕ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਵਚ ਸ਼੍ੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ੀ ਸੰ ਜੀਵ
ਟੰ ਿਨ, ਿਾ: ਤਰਨਜੀਤ ਬੇਦੀ, ਸ਼੍ੀ ਦੀਪਕ ਗਰੋਵਰ, ਐਿਵੋਕੇਟ ਕਰਨ ਪੂਗਲ੍, ਐਿਵੋਕੇਟ ਰਵਨੀਤ ਮਜ਼ ਤਾ ਅਤੇ ਨਗਰ
ਕੌਂ ਸਲ੍ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

