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ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਵੱਲੋ ਕਰਆਰਨਟਹਈਨ ਸੈਟਰਰ ਜ਼ਵਵ ਮੱਛਰਰ ਤੋ ਬਵਹਅ ਲਈ ਰੋਜ਼ਹਨਹ ਫੋਜ਼ਗੰਗ ਕਰਵਹਈ ਜਰਦਦ  ੈ -
ਕਹਰਜਸਹਧਕ ਅਫਸਰ

ਕਰਆਰਨਟਹਈਨ ਸੈਟਰਰ ਜ਼ਵਖੇ ਰਜ਼  ਰ ੇ ਲੋਕਰ ਦਦ ਜ਼ਸ ਤ ਸਰਰੱਜ਼ਖਆ ਸਹਡਦ ਪਜ਼ ਲਦ ਜ਼ਜ਼ੰਮੇਵਹਰਦ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ 13 ਮਈ 2020 ( ) ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਜੱਥੇ ਲਗਹਤਹਰ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਦੇ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਹਜ਼ਕਆਆ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਹਈਜ਼ ਕਦਤਹ ਜਹ ਜ਼ਰ ਹ  ੈ  ਥੇ  ਦ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਜ਼ਵਵ ਸਥਹਜ਼ਪਤ ਕਰਆਰਨਟਹਈਨ
ਸੈਟਰਰ ਜ਼ਵਵ ਰਜ਼  ਰ ੇ ਲੋਕਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਹ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਆਰਨਟਹਈਨ ਸੈਟਰਰ ਜ਼ਵਵ ਰੋਜ਼ਹਨਹ ਫੋਜ਼ਗੰਗ,

ਸਹਫ਼ ਸਫ਼ਹਈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਹਈਜਰ ਸਪਰੇਅ ਦਹ ਜ਼ਛਿਕਹਓ ਕਦਤਹ ਜਰਦਹ  ੈ।
ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਕਹਰਜਸਹਧਕ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰ: ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸਰਖਦਜਹ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ:
ਕਰਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਹ ਜ਼ਨਰਦਸ਼ੇਰ ਅਨਰਸਹਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਜ਼ਵਵ ਸਥਹਜ਼ਪਤ ਕਰਆਰਨਟਹਈਨ ਸੈਟਰਰ ਜ਼ਵਵ ਮੱਛਰਰ ਤੋ
ਬਵਹਅ ਲਈ ਰੋਜ਼ਹਨਹ ਫੋਜ਼ਗੰਗ ਕਰਵਹਈ ਜਰਦਦ  ੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਹਲ  ਦ ਸੈਟਰਰ ਜ਼ਵਵ ਜਦਵਹਣੂ ਨਹਸ਼ਕ ਸਨੇੈਟਹਈਜਰ
ਸਪਰੇਅ ਦਹ ਵਦ ਜ਼ਛਿਕਹਓ ਕਦਤਹ ਜਰਦਹ  ੈ। ਇਸ ਸਬੰਧਦ  ੋਰ ਜਹਣਕਹਰਦ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਆ ਸਨੇੈਟਰਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਖਪਹਲ
ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਆਰਨਟਹਈਨ ਸੈਟਰਰ ਜ਼ਵਵ ਰਜ਼  ਰ ੇ ਲੋਕਰ ਨੰੂ ਸਹਫ-ਸਫਹਈ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਹ

ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦਦਆਆ ਟਦਮਰ ਵੱਲੋ ਰੋਜ਼ਹਨਹ ਸਫ਼ਹਈ ਕਦਤਦ ਜਰਦਦ  ੈ,  ਥੇ ਬਣੇ ਪਖਹਜ਼ਨਆਆ ਨੰੂ ਵਦ ਰੋਜ਼
ਸਹਫ਼ ਕਰਵਹਇਆ ਜਰਦਹ  ੈ। ਉਨ੍ਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਆਰਨਟਹਈਨ ਸੈਟਰਰ ਜ਼ਵਵ ਰਜ਼  ਰ ੇ ਲੋਕਰ ਦਦ ਜ਼ਸ ਤ ਸਬੰਧਦ
ਸਰਰੱਜ਼ਖਆ ਸਹਡਦ ਪਜ਼ ਲਦ ਜ਼ਜ਼ੰਮੇਵਹਰਦ  ੈ। ਉਨ੍ਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੈਟਰਰ ਜ਼ਵਖੇ ਲੋਕਰ ਨੰੂ ਮੱਛਰਰ ਤੋ ਬਵਹਅ ਲਈ ਰੋਜ਼
ਫੋਜ਼ਗੰਗ ਕਰਵਹਈ ਜਰਦਦ  ੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਦਦ ਰੋਕਥਹਮ ਲਈ ਕਰਆਰਨਟਹਈਨ ਸੈਟਰਰ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਹਈਜ ਵਦ
ਕਦਤਹ ਜਰਦਹ  ੈ। ਉਨ੍ਰ ਜ਼ਕ ਹ ਜ਼ਕ ਸਹਫ-ਸਫਹਈ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰ੍ਰ ਦਦ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨਹ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ

ਕੌਸਲ ਦਦਆਆ ਟਦਮਰ ਲਗਹਤਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰ ਦਆਆ  ਨ।
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ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦਦਆਆ ਮੰਡਦਆਆ 'ਵ ਕੱਲ੍ ਸ਼ਹਮ ਤੱਕ 7,58,434 ਮਦਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ  ੋਈ ਆਮਦ -ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰਦਦ ਏਜੰਸਦਆਆ ਵੱਲੋ 7,57,762 ਮਦਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਖ਼ਰਦਦ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ 13 ਮਈ 2020 ( )

ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਕਰਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਤੋ ਬਵਹਅ ਲਈ ਸਰਕਹਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਦੱਤਦਆਆ
 ਦਹਇਤਰ ਮਰਤਹਜ਼ਬਕ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦਦਆਆ ਮੰਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵ ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਦਦ ਕਦਤਦ ਜਹ ਰ ਦ  ੈ ਅਤੇ ਸਹਰਦ ਖ਼ਰਦਦ ਪ੍ਰਜ਼ਕ੍ਰਆ
ਤਸੱਲਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਹਲ ਜਹਰਦ  ੈ। ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦਦਆਆ ਮੰਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵ ਮੰਗਲਵਹਰ
ਸ਼ਹਮ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ 58  ਜ਼ਹਰ 434 ਮਦਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ  ੋਈ  ੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਵੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰਦਦ

ਏਜੰਸਦਆਆ ਵੱਲੋ 7 ਲੱਖ 57  ਜ਼ਹਰ 762 ਮਦਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਦਦ ਕਦਤਦ ਜਹ ਵਰੱ ਕਦ  ੈ।
ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕ ਹ ਜ਼ਕ ਮੰਡਦਆਆ ਜ਼ਵੱਵ ਜ਼ਕਸਹਨਰ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰ੍ਰ ਦਦ ਜ਼ਦੱਕਤ ਨ ੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤਦ ਜਹ ਰ ਦ  ੈ

ਤੇ ਮੰਡਦਆਆ ਜ਼ਵੱਵ ਜ਼ਕਸਹਨਰ ਵਹਸਤੇ  ਰ ਤਰ੍ਰ ਦੇ ਲੋਿੀਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਰਕੰਮਲ ਕਦਤੇ ਗਏ  ਨ। ਉਨ੍ਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਮੰਗਲਵਹਰ ਸ਼ਹਮ ਤੱਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵੱਲੋ 2,62,713 ਮਦਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਐਫ.ਸਦ.ਆਈ ਵੱਲੋ 28,941 ਮਦਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ,

ਮਹਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋ 1,91,886 ਮਦਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲੋ 1,49,018 ਮਦਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ, ਪੰਜਹਬ ਵੇਅਰ  ਹਊਸ ਵੱਲੋ
1,19,664 ਅਤੇ ਵਪਹਰਦਆਆ ਵੱਲੋ 5540 ਮਦਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਦਦ ਕਦਤਦ ਜਹ ਵਰੱ ਕਦ  ੈ ਅਤੇ 91 ਫ਼ਦਸਦਦ

ਕਣਕ ਦਦ ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟੰਗ ਕਦਤਦ ਜਹ ਵਰੱ ਕਦ  ੈ।  
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ਜ਼ਸ ਤ ਜ਼ਵਭਹਗ ਦਦ ਟਦਮ ਵੱਲੋ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦਦਆਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਕਹਨਰ ਜ਼ਵੱਵ ਐਕਸਪਹਇਰ  ੋ ਵਰੱ ਕੇ ਖਹਣ ਪਦਣ ਵਹਲੇ ਸਮਹਨ
ਨੰੂ ਕਦਤਹ ਜ਼ਗਆ ਨਸ਼ਟ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ 13 ਮਈ 2020 ( ) ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਕਰਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਹ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਹ  ੇਠ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਡਹ: ਨਵਦਦਪ ਜ਼ਸੰਘ ਤੇ ਡੈਜਦਗਨੇਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਡਹ: ਅਨਦਤਹ ਦਦ ਅਗਵਹਈ ਜ਼ਵੱਵ ਜ਼ਸ ਤ ਜ਼ਵਭਹਗ ਦਦ ਟਦਮ ਵੱਲੋ
ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ  ਦਦਆਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਕਹਨਰ ਜ਼ਵੱਵ ਐਕਸਪਹਇਰ  ੋ ਵਰੱ ਜ਼ਕਆ  ਖਹਣ ਪਦਣ ਵਹਲਹ ਸਮਹਨ ਨਸ਼ਟ ਕਦਤਹ ਜ਼ਗਆ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਹ. ਨਵਦਦਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ੋਵਡ-19 (ਕੋਰੋਨਹ) ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਲਹਕ ਡਹਊਨ ਕਹਰਨ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ
ਦਦਆਆ ਬ ਰਤ ਸਹਰਦਆਆ ਮਜ਼ਠਆਈ ਦਦਆਆ ਦਰਕਹਨਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰਦਆਆ ਬੰਦ  ੋ ਗਈਆਆ ਸਨ, ਜ਼ਜਸ ਕਹਰਨ ਦਰਕਹਨਰ ਜ਼ਵੱਵ
ਜ਼ਪਆ ਖਹਣ-ਪਦਣ ਦਹ ਸਮਹਨ ਪਰਰਹਣਹ  ੋ ਕੇ ਐਕਸਪਹਇਰ  ੋ ਵਰੱ ਜ਼ਕਆ ਸਦ, ਜ਼ਜਸ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਹ ਬ ਰਤ ਜ਼ਰੂਰਦ
ਸਦ। ਉਨ੍ਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟਦਮ ਵੱਲੋ ਜ਼ਦੱਲਦ ਗੇਟ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਜ਼ਵੱਵ ਭਗਤ ਦਦ ਦਰਕਹਨ ਜ਼ਵੱਵ ਕਕੋ, ਜ਼ਲਮਕਹ,
ਫਰੂਟਦ ਤੇ ਬਦਕਹਨੇਰ ਸਵਦਟ ਸੋਪ ਮੱਲਵਹਲ ਰੋਡ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪਰਰ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਪਹਸੋ ਫੈਟਹ ਕੋਕ ਅਤੇ ਨਹਵਲ ਟਦ ਸਵਦਟ ਸ਼ੋਪ
ਪਹਸੋ ਕਕੋ, ਐਪਦ ਜਸੂ, ਵਹਟਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਸਵਦਟ ਸੋਪ ਪਹਸੋ ਮੱਠਦਆਆ, ਕੋਕ ਆਜ਼ਦ ਐਕਸਪਹਇਰ  ੋ ਵਰੱ ਕੇ ਸਮਹਨ ਨੰੂ
ਨਸ਼ਟ ਕਦਤਹ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਹਵਹ ਕਰੱ ਝ ਕਜ਼ਰਆਨੇ ਦਦਆਆ ਦਰਕਹਨਰ ਦਦ ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਦਤਦ ਗਈ, ਉਨ੍ਰ ਪਹਸੋ
ਜ਼ਬਸਕਰਟ, ਕੋਕ ਆਜ਼ਦ ਸਮਹਨ ਨਸ਼ਟ ਕਦਤਹ ਜ਼ਗਆ। ਡਜੈਦਗਨੇਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਡਹ: ਅਨਦਤਹ ਵੱਲੋ ਸਹਫ਼ ਸਫ਼ਹਈ ਤੇ ਫਡੂ
ਸੇਫ਼ਟਦ ਸਟੈਡਰਡ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦਦਆਆ  ਦਹਇਤਰ ਦਦ ਪਹਲਣਹ ਕਰਨ ਸਬੰਧਦ ਤਹਿਨਹ ਕਦਤਦ ਗਈ।
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