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ਮਜ਼ ੰਗੇ ਰੇਟ ਤ ੇਸਬਿੀਆਂ ਵਚੇਣ ਵਾਲੇ੍ ਦੋ ਸਬਿੀ ਜ਼ਵਕ੍ੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ 

ਗੇ੍ਸਰੀ ਵਸਤਆੂ,ਂ ਦਵਾਈਆ,ਂ ਫਲ੍-ਸਬਿੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤ ੇਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇਲ੍ਈ ਗਜ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂ
 ਨ ਸਪਰਸ਼ਲ੍ ਟੀਮਾਂ:-ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

 

ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ 8 ਅਪ੍ਰਲ੍ 2020 

 

ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਆੂਂ ਨੰੂ ਮੁੱਲ੍ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚੇਣ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾਫ਼ ਸਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ  ੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਨੰੂ 2 

ਸਬਿੀ ਜ਼ਵਕ੍ੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੇ  ਨ। ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ  ੋਏ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ 
ਸ੍. ਕੁਲ੍ਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਆੂ ਂਗੇ੍ਸਰੀ, ਫਲ੍-ਸਬਜੀਆ,ਂ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਸ ੀ ਰੇਟ 

ਤੇ ਉਪਲੱ੍ਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵੱਚ ਸਰਪ੍ਾਇਿ ਚਰਜ਼ਕੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ  ਰ। ਇ  ਚਰਜ਼ਕੰਗ 

ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਗਜ਼ਿਤ ਸਪਰਸ਼ਲ੍ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ  ਰ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੁੱ ਝ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਲੋ੍ ਆਈਆ ਂਸੀ ਜ਼ਕ ਕੁੱ ਝ ਦਕੁਾਨਦਾਰ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਆੂਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਗੇ੍ਸਰੀ ਅਤ ੇ

ਸਬਿੀਆ ਂਦ ੇਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤ ੇਵਚੇ ਰ ੇ  ਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਸਵਾਰਥੀ ਦਕੁਾਨਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਚਤਾਵਨੀ ਜ਼ਦੰਦੇ  ੋਏ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਜ਼ਵੱਚ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸਵੇਾ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਜ਼ਚਤ ਰੇਟਾਂ ਤ ੇਿਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆ ਂਮੁ ੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦ ੇਲ੍ਈ ਸਪਰਸ਼ਲ੍ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਕ 

ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਲ੍ਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਮਨੁਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਚੋਣ ਵਾਲੇ੍ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾਫ਼ 

ਸਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆ ਂਿਰੂਰੀ ਵਸਤਆੂਂ ਉੱਜ਼ਚਤ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉੱਪਲੱ੍ਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲ੍ਈ 
ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਜ਼ਵੱਚ ਵਚਨਬੱਧ  ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਲ੍ਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਟੇੀ, ਖਾਦ ਤੇ ਆਪਰੂਤੀ ਜ਼ਵਭਾਗ, ਿੋਨਲ੍ ਲ੍ਾਇਸਜ਼ਸੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੰੂ 

ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਚਰਜ਼ਕੰਗ ਕਰਨ ਅਤ ੇਮਨੁਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲ੍ਾਬਾਿਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲ੍ਗਾਉਣ ਦ ੇਲ੍ਈ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਗਆ  ਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ 
ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ਲ੍ ਟੀਮਾਂ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਸਰਪ੍ਾਇਿ ਚਰਜ਼ਕੰਗ ਕਰ ਰ ੀਆਂ  ਨ ਅਤ ੇ ਜ਼ਿਫਾਲ੍ਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਰੱਦ ਕੀਤ ੇਜਾ 

ਰ ੇ  ਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਆੂਂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ੍ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਪਜ਼ ਲ੍ਾ  ੀ ਜ਼ਨਰਧਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ  ਨ ਇਸ ਲ੍ਈ 

ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱ ਲ੍ ਨ ੀਂ ਵਸੂਲ੍ ਸਕਦਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉ  ਓਵਰਚਾਰਜ਼ਜੰਗ ਦ ੇ

ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਖੱੁਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾਫ਼ ਸਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮ ਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ੍ਦੇ ਇ  ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਕਟ ਭਜ਼ਰਆ  ਰ ਅਤੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ 

ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਦ ੇਲ੍ਈ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ  ਰ। ਪਰ ਕੁੱ ਝ ਲੋ੍ਕ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਓਵਰਚਾਰਜ਼ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਿ ਨ ੀਂ ਆ ਰ ੇ। 
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ਕਰਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਜ਼ਸਵਲ੍  ਸਪਤਾਲ੍ ਗੁਰੂ ਰਸ ਾਏ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਸ ਤ ਸੁਜ਼ਵਧਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਇਿਾ 
ਜ਼ਕ ਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਨਜ਼ਜੱਿਣ ਲ੍ਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨ ੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
 

 

ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ 8 ਅਪ੍ਰਲ੍ ( )  ਕਰਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ (ਖੇਿਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸਵੇਾਵਾਂ) ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਸਢੋੀ ਅਤ ੇਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ 
ਅਨੁਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ  ੀਰਾ ਸੋਢੀ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸੀ. ਐੈੱਚ .ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਸ ਾਏ ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮ ਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਨਜ਼ਜੱਿਣ ਲ੍ਈ ਬਣਾਏ 

ਗਏ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਵਾਰਿ ਅਤ ੇ  ਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਸ ਤ ਪ੍ਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜ਼ਗਆ । 
ਕਰਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਢੋੀ ਨੇ  ਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਊਟੀ ਕਰਦ ੇਿਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂ  ਸਟਾਫ਼ ਦੀ  ੌਸਲ੍ਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਜੰਗ ਲ੍ੜਨ ਲ੍ਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇ ੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕ ਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ 

ਨਜ਼ਜੱਿਣ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨ ੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਨਜ਼ਜੱਿਣ ਲ੍ਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰ ੇ  ਨ ਅਤ ੇਇ  ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫਰਲੇ੍ ਜ਼ਜਸ ਲ੍ਈ 

ਸੂਬੇ ਜ਼ਵਚ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ  ਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਕਈੋ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 

ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ  ੋਰ ਿਰੂਰੀ ਸੁਜ਼ਵਧਾਵਾਂ ਪ ੰੁਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰ ੀਆਂ  ਨ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉ  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ ਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਘਰੋਂ ਬਾ ਰ ਨਾ 
ਜਾਣ, ਘਰ ਜ਼ਵਚ  ੀ ਰਜ਼ ਣ ਅਤ ੇਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨਾਲ੍ ਗੱਲ੍ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲ੍ਾ ਿਰੂਰ ਰੱਖਣ,ਆਪਣ ੇ

 ੱਥਾਂ ਨੰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋਣ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੰੂ ਜ਼ਜੱਜ਼ਤਆ ਜਾ ਸਕੇ । 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਉ  ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕੇ ਫਲ੍ੂ ਕੇਸਾਂ ਨੰੂ ਲੱ੍ਭਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਬਣਦੀਆ ਂਜ਼ਸ ਤ ਸ ੂਲ੍ਤਾਂ ਮੁ ੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ । ਇਸ ਮੌਕ ੇਿਾ. ੁਸਨ ਪਾਲ੍ ਮਰਿੀਕਲ੍ ਸਪਰਸ਼ਜ਼ਲ੍ਸਟ,ਿਾਕਟਰ  ਰਬੰਸ ਲ੍ਾਲ੍ ,ਿਾ 
ਗੁਰਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਜ਼ਬੱਕੀ ਕੌਰ ਬੀ.ਈ.ਈ.,ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ,ਅੰਗਰੇਿ ਜ਼ਸੰਘ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਐਮ ਐਲ੍ ਟੀ ,ਸੰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਆਜ਼ਦ  ਾਿਰ 

ਸਨ। 
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ਜ਼ਨਸ਼ਕਾਮ ਵਰੈੱਲ੍ਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਸਜ਼ ਯੋਗ ਨਾਲ੍ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੰੂ ਰੋਿਾਨਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾ 
ਜ਼ਰ ਾ ਭੋਜਨ 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਮੁਜ਼ ੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ 

 

 

ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ 8 ਅਪ੍ਰਲ੍ 2020 ( ) ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍: ਕਲੁ੍ਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ 

ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ ੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ  ਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕੰਮ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਅਤ ੇ

ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸੰਗਿਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰ ੇ  ਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ  ੀ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਨਸ਼ਕਾਮ 

ਵਰੈੱਲ੍ਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲ੍ੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਅਤ ੇਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ  ਰ। ਵਰੈੱਲ੍ਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੋਜ਼ ਤ ਬਾਂਸਲ੍ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲ੍ੋਂ ਇ  ਮੁਜ਼ ੰਮ ਚਲ੍ਾਈ ਗਈ  ਰ, ਜ਼ਜਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਿਾਨਾ 1500 ਤੋਂ 2000 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਲ੍ਈ 

ਲੰ੍ਗਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕ ੇਉਨਹ ਾਂ ਤੱਕ ਪ ੰੁਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ  ਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲ੍ੋਂ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ  ੋਮੋਪਰਜ਼ਥਕ 

ਅਤੇ ਿੇਂਗ ੂਆਜ਼ਦ ਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਵੀ ਮਫ਼ੁਤ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ  ਨ। 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ ਜ਼ਕਸ ੇਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨ ੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ 
ਵੱਲ੍ੋਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪ ੰੁਚਾਉਣ ਲ੍ਈ  ਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ  ਰ ਅਤ ੇਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਜ਼ਦ ਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦਣੇ 

ਲ੍ਈ ਸਮਾਜ ਸਵੇੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ ਯੋਗ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ  ਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਛੜੇੀ ਜੰਗ ਨੰੂ ਜ਼ਜੱਤਣ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦਾ 
ਸਜ਼ ਯੋਗ ਵੀ ਬ ੁਤ ਿਰੂਰੀ  ਰ ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਪਾਲ੍ਨਾ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਦਾ 

ਪਜ਼ ਲ੍ਾ ਫ਼ਰਿ ਬਣਦਾ  ਰ। 

  



ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ 
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ਜ਼ਮੰਯਕ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ, ਲ੍ਗਭਗ 200 ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ 
ਮਾਸਕ ਅਤ ੇ ੈਂਿ ਸਰਨੇਟਾਈਿਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਿੇ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਨਜ਼ਜੱਿਣ ਲ੍ਈ ਸਰਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ ਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰ ੀ  ਰ-ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ 
 

ਜ਼ਫ਼ਰੋਿਪੁਰ 8 ਅਪ੍ਰਲ੍ 2020 ( )  ਜ਼ਜੱਥ ੇਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੜ ਜ਼ਰ ਾ  ਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ  ਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ ਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ਰ। ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ 
ਜ਼ਵਭਾਗ, ਜ਼ਸ ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ 
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਪ੍ਵਾ  ਨਾ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲ੍ਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰ ੇ  ਨ। 
 

ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਮੰਯਕ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅ ੁਦੇਦਾਰ ਸ਼੍ੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਤੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 
ਦਾ ਪ੍ਕੋਪ ਚੱਲ੍ ਜ਼ਰ ਾ  ਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸ: ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੁਖੀਜਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਟੀਮ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲ੍ਈ  ਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ  ਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰੋਿਾਨਾ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ  ਨ ਅਤ ੇਲ੍ਗਭਗ 40 ਟਨ ਕਚਰਾ ਰੋਿਾਨਾ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 
ਜ਼ਵਚੋਂ ਿੋਰ ਟੂ ਿੋਰ ਇਕੱਿਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਕਚਰੇ ਦਾ ਜ਼ਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ  ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਨੰੂ  ਰ ਰੋਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 
ਤੋ ਇਲ੍ਾਵਾ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ ੱਜ਼ਸਆਂ ਨੰੂ ਸਰਨੇਟਾਇਿ ਕਰਦੇ  ਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ 
ਤੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਯੰਕ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ੍ੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਦੇ ਲ੍ਗਭਗ 200 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਵਰਕਰਾਂ), 
ਗਾਰਬੇਿ ਕੁਲੇ੍ਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਨੇਟਾਈਿਰ ਓਪਰੇਟਰ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ  ੈਂਿ ਸਰਨੇਟਾਈਿਰ ਵੰਿੇ ਗਏ  ਨ ਤੇ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ ਵੀ 
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ  ਰ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ੍ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲ੍ਈ ਅੱਗ ੇਆਉਣ। 
ਅੰਤ ਜ਼ਵਚ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਸਮੂ  ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਆਪਣੀ 
ਸਰਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਰਕਟਰੀ ਇੰਸਪਰਕਟਰ ਸ: ਸੁਖਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤ ੇਸ: ਗੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਕੁਆਿੀਨੇਟਰ ਸ: 
ਜ਼ਸਮਰਨਜੀਤ ਅਤ ੇਸ਼੍ੀ ਅਮਨਦੀਪ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਪਛਲੇ੍ ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵਚ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਸਲ੍ਾਜ਼ ਆ ਅਤ ੇਭਜ਼ਵੱਖ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਇਸੇ 
ਪ੍ਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪੇ੍ਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੰਯਕ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਵਚ ਸ਼੍ੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ੀ ਸੰਜੀਵ 
ਟੰਿਨ, ਿਾ: ਤਰਨਜੀਤ ਬੇਦੀ, ਸ਼੍ੀ ਦੀਪਕ ਗਰੋਵਰ, ਐਿਵੋਕੇਟ ਕਰਨ ਪੂਗਲ੍, ਐਿਵੋਕੇਟ ਰਵਨੀਤ ਮਜ਼ ਤਾ ਅਤ ੇਨਗਰ 
ਕੌਂਸਲ੍ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 
 
 


