
ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 'ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ' ਨੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ 
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੱਪੜ ੇਦ ੇਬਣਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਸਕ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਅਪਰੈਲ (        ) ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਜਦਹਾਤੀ ਅਿੀਜਵਕਾ ਜਮਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਜਿਲ•ਾਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਪੰਡਾਂ ਜਵੱਚ 

ਬਣ ੇਹੋਏ 'ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ' ਦੁਆਰਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਤੇ ਸਰੀ ਰਵੀਨੰਦਨ ਜਸੰਘ ਬਾਿਵਾ 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ•ਾਾ ਪਰੀਸਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦ ੇਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 

ਕੱਪੜੇ ਦ ੇਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸ. ਬਲਰਾਿ ਜਸੰਘ, ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸਨਰ (ਜਵਕਾਸ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋ 

ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੋਰਾਨ ਜਪੰਡਾਂ ਦੀਆ ਂਗਰੀਬ ਅੋਰਤਾ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਕ,ੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਿੀਜਵਕਾ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਿਾ ਸੰਸਥਾ  ਮਾਸਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ  97813-

11004  ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਜਵਕਾਸ) ਅਤ ੇਜਿਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਿਰ ਆਿੀਜਵਕਾ ਵੱਲੋ 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ•ਾਾ ਪਰੀਸਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾ ਨੰੂ 10 ਹਿਾਰ ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਆਡਰ ਦੇਣ ਤ ੇਧੰਨਵਾਦ 

ਕੀਤਾ। 
ਅਿੀਜਵਕਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਿਰ ਸਰੀ ਅਮਰਪਾਲ ਜਸੰਘ ਵੱਲੋ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਜਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵ ੈਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾ 
ਦੁਆਰਾ 26000 ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ , ਿੋ ਜਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਜਰਆ ਨੰੂ 13 ਰੁ: ਪਰਤੀ ਮਾਸਕ ਦੇ ਜਹਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੱਤ ੇਿਾ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਜਕ ਇਹ ਮਾਸਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿੋ ਜਕ ਜਸਵਲ ਹਸਤਪਾਲ ਤੋ ਸੈਨੇਟਾਈਿ 

ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਦੱਤ ੇਿਾਦ ੇਹਨ।ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਵੱਚ ਧੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ੋਜਵੱਚ 

ਜਲਆਦਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇਲਖਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਜਸਕੰਦਰ ਜਸੰਘ ਪੀ.ਏ, ਸਰੋਵਰ ਕੁੰ ਡਲ ਬੀ.ਪੀ.ਐਮ ਕਲਾਨੋਰ, ਿੋਜਗੰਦਰਪਾਲ 

ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਵਿੋਤ ਜਸੰਘ , ਸੁਨੀਲ ਕਮੁਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜਸੰਘ ਹਾਿਰ ਸਨ। 
--------------ਕੈਪਸ਼ਨ---1-2------- 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਵਖੇ ਸਵ ੈਸਹਾਇਤਾ ਗਰੱੁਪ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
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ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
 

ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਜਵੱਢੀ ਸ਼ੈਨੀਟਾਈਿ ਮੁਜਹੰਮ 

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨੰੂ ਮੈਨਟੈਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਅਪੀਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਅਪਰੈਲ (         ) ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕੌਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਵਰੱੁਧ ਜਪੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਜਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, 

ਗਲੀਆ-ਂਮੁਹੱਜਲਆ ਂਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਸ਼ੈਨੀਟਾਇਿਰ ਦਾ ਜਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਈ.ਓ ਿਜਤੰਦਰ ਮਹਾਿਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਨਗਰ ਕੋਂਸ਼ਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦ ੇਮੰਤਵ ਨਾਲ 

ਜਿੜਕਾਅ (ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਜਰਟ ਜਸਲਊਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ 

ਜਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰੇਜਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤ ੇਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਲਈ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਵਰੱੁਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਅਜਭਆਨ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤ ੇਬਿਾਰਾਂ ਤੇ 

ਮੁਹੱਜਲਆ ਂਜਵਚ ਕੂੜ ੇਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨੰੂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
---------------------ਕੈਪਸ਼ਨਾਂ---3-4 

ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਵਰੱੁਧ ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਹੇ ਜਿੜਕਾਅ ਦਾ ਜਦਰਸ਼। 

 I/17797/2020   

 

 

 

 

 

 

 

 



ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਤੀਸਰੇ ਜਦਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜਫਊ ਦੋਰਾਨ ਨੋਿਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਬਨਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ ਜਵਚ ਖੜ•ਣ ਦੀ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਜਸ਼ਕਾਇਤ 

ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਾਜਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਅਪਰੈਲ (         ) ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਫਊ ਦੋਰਾਨ ਗਲੀਆਂ-ਮਹੱਜਲਆ ਜਵਚ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਆਜਦ ਵਲੋਂ ਜਬਨਾਂ ਮਤਲਬ ਖੜ•ਾੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ ੇਪੁਜਲਸ ਜਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ। ਅੱਿ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸ. ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਧੀਕ 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਿ) ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫੰਰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਸਕੱਤਰ ਜਸੰਘ ਬੱਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਮਨ ਕੋਿੜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤ ੇਗੁਰਜਸਮਰਨ ਜਸੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਮੋਿੂਦ ਸਨ। 
ਅੱਿ ਤੀਸਰੇ ਜਦਨ ਸ. ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਿ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਪੰਡ ਪਜਨਆੜ ਦ ੇ

ਵਸਨੀਕ ਮੈਡਮ ਕਾਨੰੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਾਂਧੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀ ਪਜਨਆੜ ਤੋਂ ਰਿੇਸ਼ ਬੱਬੀ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜਸੰਘ ਵਲੋਂ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਜਕ ਲੋਕ 

ਖਾਸਕਰਕੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਜਬਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਜਵਤ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 

ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਬੰਜਧਤ ਏਰੀਏ ਦ ੇਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜਵਚ ਜਲਆਂਦੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
ਦਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਵੀਲਾ ਤੇਿਾ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਾਇ ਅੱਗੇ 

ਨਰਸਾਂ ਕੋਲੋ ਚੈੈੱਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਖੁਦ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲੋਕ ਿੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ 

ਲਈ ਵੀ ਕਰਜਫਊ ਜਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਜਵਸ਼ੇਸ ਡਾਕਟਰ/ਹਸਪਤਾਲ 

ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 70099-89791 ਤ ੇਸੂਜਚਤ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ। ਿਗਿੋਤ ਜਸੰਘ ਵਾਸੀ 

ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੁਝ ਸਮਾਿ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨੰੂ ਮੈਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਖਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਸਬੰਧੀ ਸ. ਸੰਧੂ  ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾ ਚੁੱ ਕ ੇਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਲੰਗਰ ਿਾਂ ਰਾਸ਼ਨ 

ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਸਬੰਜਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਪੰਰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਜਲਸ ਦੀ ਹਾਿਰੀ 

ਜਵਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਜਡਆਂ ਿਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਿੋ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨੰੂ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜਖਆ ਿਾ ਸਕ।ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ 

ਿਗ•ਾਾ ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ ਦੇਣ। 
ਪਰਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ ਵਾਸੀ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ 

ਸਬੰਜਧਤ।  ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬਜਧਤ ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ 

ਬਣਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਸਬੰਜਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਿਾਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ 

ਜਵਚ ਸਥਾਜਪਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਧਆਪਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਬੀਤੇ ਕੱਲ• ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਜਹਰ ਦ ੇਕੁਝ 

ਖੇਤਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਵਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਬਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘੁੰ ਮਣ ਜਫਰਨ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਨਿਰ ਆਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀ ਵਰੁਣ ਅਨੰਦ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸੰਗਲਪੁਰ ਰੋਡ ਜਵਖੇ 

ਹੋਲਸੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5-6 ਵਿੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ੇ



ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸ. ਬੱਲ ਨੰੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ। 
ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀ ਇਕ ਮਜਹਲਾ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਫਰਾਂਜਸਸ ਸਕੂਲ ਦ ੇਨੇੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਮਰਵਾਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਨੇੜੇ ਕਾਹਨੰੂਵਾਨ ਚੂੰ ਗੀ ਲਾਗੇ 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੋਜਕੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਨ ਆਜਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਇਸ 

ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਟਾਲਾ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜਵਚ ਜਲਆਂਦੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
ਪਰਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸ਼ੈਨੀਟਾਇਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਿੋ ਜਵਅਕਤੀ 

ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਜਵਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਜਟਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਤ ੇਸ਼ੈਨੀਟਾਇਿਰ ਦਾ ਜਿੜਕਾਅ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਇਸ 

ਮਸ਼ੀਨ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੈਨੀਟਾਈਿ ਹੋ ਸਕ।ੇ ਜਿਸ 

ਸਬੰਧੀ ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੰੂ ਡੈਮ ੋਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਿਾਵੇ ਉਪਰੰਤ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇ

ਜਨਯਮਾਂ ਤਜਹਤ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਵਲੋਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
ਕਲਾਨੋਰ ਵਾਸੀ ਸੰਿੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਰਜਫਊ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।     
--------------ਕੈਪਸ਼ਨ-----5-6 

ਸ. ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਿ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫੰਰਸ ਿਰੀਓ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਰਮਨ 

ਕੋਿੜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
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