
 

 

 

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਵਵੱਚ ਵਿਲ਼ਾਵਟ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦ ੇ
ਸੰਪਾਦਕ ਨ ੰ  ਪੱਤਰ। 

ਸੇਵਾ ਵਵਖੇ 

                                               ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਵਿਬ, 

                                                 ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ, 

                                            ਨਵਿਰ  ਗਾਰਡਨ ਰੋਡ,  

                                                              ਜਲੰਧਰ। 

 ਵਵਸ਼ਾ :- ਵਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਵੱਚ ਿੋ ਰਿੀ ਵਿਲਾਵਟ 
ਸਬੰਧੀ। 

ਸਰੀਿਾਨ ਜੀ,  



ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਵੱਚ ਿੁੰ ਦੀ 
ਵਿਲਾਵਟ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਵਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ 
ਿਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਕੁੱ ਝ ਵਪਾਰੀ  ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਧੇਰੇ 
ਿੁਨਾਫੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਵੱਚ ਵਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।  

 



ਦੇਸੀ ਵਿਓ ਦੀ ਕਵਿ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਿਵਿਆਈ ਅਕਸਰ ਬਨਾਉਟੀ 
ਵਿਓ ਦੁਆਰਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਬਣੇ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ 
ਲੱਡ ਆਂ ਵਵੱਚ ਕੈਿੀਕਲ ਰੰਗ ਿੀ ਵਿਲਾਇਆ  ਪਰਤੀਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਿਨੱੁਖੀ ਵਸਿਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਿ ਵਖਲਵਾੜ ਕਰ 
ਰਿੇ ਿਨ।  



ਕੱਲਹ ਦੀ ਿੀ ਗੱਲ ਿੈ ਵਕ ਿੇਰੇ ਿਾਤਾ ਜੀ ਬਾਜਾਰ ਵਵੱਚੋਂ ਿਰ ਲਈ 
ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵਲਆਏ। ਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਦਾਲਾਂ ਵਵੱਚ 
ਬਰੀਕ ਕੰਕਰ ਕਾਫੀ ਿਾਤਰਾ ਵਵੱਚ ਰਲੇ ਿੋਏ ਸਨ। ਚਾਿ-ਪੱਤੀ ਵਵੱਚ 
ਲੋਿ-ਚ ਰਨ ਵਿਵਲ਼ਆ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਦਸੇੀ ਵਿਓ ਵਵੱਚ ਬਣਾਉਟੀ ਵਿਓ 
ਵਿਲ਼ਾਇਆ ਪਰਤੀਤ ਿੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪਭੋਗਤਾ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

 



ਦੁੱ ਧ, ਪਨੀਰ, ਖੋਏ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਈ ਨ ੰ  ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ 
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. 
ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਿੀਂ ਜੱਗ ਜਾਵਿਰ ਿੋ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਪਰੰ ਤ  ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤ ੇ
ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਿਨ ਬਿੁਤ ਦੁਖੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 



 ਿੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਿੈ ਵਕ ਸੰਬੰਵਧਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਵਜਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ
ਵਟਕਾਵਣਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇ ਿਾਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਤਆਰ 
ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤ ਆਂ ਦੇ ਨਿ ਨੇ ਭਰਦੇ ਰਵਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਅਵਜਿੇ ਲੋਕ ਵਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ 
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿੋਣ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 



ਆਸ ਿੈ ਵਕ ਸਬੰਵਧਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦ ੇਆਗ  ਇਸ ਪਰਕਾਰ 
ਦੇ ਿੋ ਰਿੇ ਵਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਿਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। 

                   ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ,             

             ਰਿਨਪਰੀਤ ਵਸੰਿ ਸਪੱੁਤਰ ਸ. ਅਿਰੀਕ ਵਸੰਿ, 

             ਵਪੰਡ : ਰੁੜਕੀ, ਤਵਿਸੀਲ :  ਗੜਹਸ਼ੰਕਰ, 

                    ਵਜਲਹਾ : ਿੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ। 

ਵਿਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020. 

 
                      ਵਤਆਰ ਕਰਤਾ  

                  ਸੰਦੀਪ ਵਸੰਿ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਟਰ  

                 ਸ.ਿ.ਸ ਵਭੰਡੀ ਔਲਖ (ਅੰਵਿਰਤਸਰ ) 

 


