
ਸੰਭਾਵੀ ਹੜਾ  ਾਲ  ਜਜੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ -ਜਡਪ੍ਟੀ ਕਜਮਿ ਰ  
ਜਡਪ੍ਟੀ ਕਜਮਿ ਰ ਵੱਲੋ ਰਾਵੀ ਦਜਰਿ ਦੇ  ਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ  ਦੌਰਾ
 

ਅੰਜਮਰਤਸਰ,  28 ਮਈ:
   ਿ ਰਹੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ  ੰੂ ਜਧਿ  ਜਵਿ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਡਪ੍ਟੀ ਕਜਮਿ ਰ ਸ. ਜਿਵਦਲੁਾਰ ਜਸੰਘ ਜਢਲੋ ਵੱਲੋ ਅੱਜ 
ਸਬੰਧਤ ਅਜਧਕਾਰੀਿਂ   ੰੂ  ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਜਰਿ  ਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੀ:ਓ:ਪ੍ੀ ਸਹਾਰ ਬੰ , ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਿ, ਲਬ ਦਜਰਿ, 

ਸਹਾਰ  ਿੋਕੀ ਅਤੇ ਰਾਣੀਿਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
 ਜਡਪ੍ਟੀ ਕਜਮਿ ਰ  ੇ ਦੱਜਸਿ ਜਕ ਹੜਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ  ੰੂ ਦੇਖਜਦਿਂ ਹੋਇਿਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹ  
ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਜਧਕਾਰੀਿਂ ਦੀਿਂ ਜਡਊਟੀਿਂ ਵੀ ਲਗਾ ਜਦੱਤੀਿਂ ਗਈਿਂ ਹ । ਸਰ ਜਢਲੋ  ੇ ਦੱਜਸਿ ਜਕ ਜਜੰ ਾ  ਥਾਵਾ ਤੇ ਹੜਾ
ਦਾ ਜਜਿਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉ ਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ  ਾਲ ਿੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉ ਾ ਦੱਜਸਿ ਜਕ ਪ੍ਰਸਾਿ  ਵੱਲੋ ਪ੍ੂਰੇ ਇੰਤਜਾਮ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ  ਅਤੇ ਹੜਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ   ੰੂ ਦੇਖਜਦਿਂ  ਹੋਇਿਂ  ਵੀਿਂ ਬੜੇੀਿਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ੁਰਾਣੀਿਂ ਬੇੜੀਿਂ
ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਡਪ੍ਟੀ ਕਜਮਿ ਰ  ੇ ਲੋਕਾ  ੰੂ ਭਰੋਸਾ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਉ ਾ  ੰੂ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਮੁਿਕਲ 
 ਹੀ ਿਉਣ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
   ਜਡਪ੍ਟੀ ਕਜਮਿ ਰ  ੇ ਰਾਵੀ ਦਜਰਿ ਦੇ  ਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਜਕਿਂ ਜਵਿ ਹੜ ਦੀ ਸਜ ਥਤੀ  ਾਲ ਜ ਪ੍ਟਣ ਲਈ 
ਅਜਧਕਾਰੀਿਂ ਦੀਿਂ ਜਪੰ੍ਡ ਪੱ੍ਧਰ ਉਤੇ ਜਡਊਟੀਿਂ ਲਗਾਉਣ, ਲੋਕਾ  ੰੂ ਸੁੱ ਰਜਖਅਤ  ਥਾਵਾ ਤੇ ਜਲਜਾਣ, ਉ ਾ ਦੇ ਖਾਣ-ਪ੍ੀਣ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ  ਅਤੇ ਪ੍ਿੂਿਂ ਦੇ ਿਾਰੇ ਿਜਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ  ਲਈ ਜਤਿਰ ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਕਹਾ। ਸ. ਜਢਲੋ  ੇ ਜਕਹਾ ਜਕ 
ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵਭਾਗਾ ਵੱਲੋ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦਾ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ ਰੀਖਣ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਵਿ 
ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਿਤ  ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਸ. ਜਢਲੋ   ੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਡਰੇ ਾ ਅਤੇ  ਾਜਲਿਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਕੇਵਲ ਖਾ ਾਪ੍ੂਰਤੀ  ਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ 
ਸਬੰਧਤ ਜਵਭਾਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਉਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜ ਗਾ ਰੱਖਣ। ਉ ਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਕਤ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਜਧਿ   ਾਲ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇ 
ਤਾ ਹੜਾ  ਾਲ ਹਣੋ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਤਤਰਾ ਟਾਜਲਿ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
                 ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਜਸੰਘ ਿਈ:ਏ:ਐਸ,  ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਰੀ ਦੀਪ੍ਕ ਭਾਟੀਿ, ਜਜਲਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਸਰੀ
ਮੁਕੇਿ ਿਰਮਾ, ਐਕਸੀਅ  ਡਰੇ ੇਜ਼ ਸਰ ਿਰ ਜੀਤ ਜਸੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਡੈਂਟ ਬੀ:ਐਸ:ਐਫ ਸਰੀ ਰਜਜੰਦਰ ਜਸੰਘ ਗੱੁਜਰ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਜਵਭਾਗਾ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸ ।
 

ਕੈਪ੍ਿ -
ਜਡਪ੍ਟੀ ਕਜਮਿ ਰ ਸ. ਜਿਵਦੁਲਾਰ ਜਸੰਘ ਰਾਵੀ ਦਜਰਿ  ਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
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