ਡਡਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲੋਂ ਭੰ ਡ ਖਤਰ ਡਵਚ ਸੜ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਭੀਂਸ ਨੰ ਡਧਆਨ ਡਵਚ ਰੱ ਖਡਦਆਂ ਡਦੱ ਤ ਡਤਆਰ ਰਡਸਣ ਦ ਡਨਰਦਸ਼
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਾਡਸਫ, 21 ਜਨ (

)-ਡਡਟੀ ਕਡਭਸ਼ਨਰ ਰੀ ਰਦੀ ਬਰਵਾਲ ਨ ਆ ਰਸ ਫਰਾਤ ਦ ਭੌਭ ਨੰ

ਵਖਦ ਸੋੲ ਭੰ ਡ ਇਲਾਕ ਦ ਡੰ ਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਡਵਬਾਗਾਂ ਦੀ ਟੀਭ ਨੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਅੱ ਜ ਆਣ ਇ
ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਧੰ ਦਾ, ਬੈਲ, ਭੰ ਡਾ ਡੰ ਡ ਆਡਦ ਡੰ ਡਾਂ ਨੰ ਲੱਗਦਾ ਡਫਆ ਦਡਰਆ ਕੰ ਢਾ ਵਡਖਆ ਅਤ ਦਡਰਆ ਵੱ ਲੋਂ ਨਾਲ
ਲੱਗਦ ਖਤਾਂ ਨੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਸੀ ਢਾਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਡਲਆ। ਰੀ ਬਰਵਾਲ ਨ ਦਡਰਆ ਵੱ ਲੋਂ ਕੰ ਢ ਨੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਸੀ
ਢਾਸ ਨੰ ਗੰ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂ ਦ ਸੋੲ ਭੀਂਸ ਤੋਂ ਡਸਲਾਂ-ਡਸਲਾਂ ਇ ਦਾ ਥਾਈ ਸੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਰੀ ਬਰਵਾਲ ਨ ਡਕਸਾ ਡਕ ਫਰਾਤ ਤੋਂ ਡਸਲਾਂ-ਡਸਲਾਂ ਡਜੱ ਥ ਦਡਰਆ ਡਜ਼ਆਦਾ ਕੰ ਢ ਵੱ ਲ ਵੱ ਧ ਡਰਸਾ ਸੈ, ਉਥ
ਫੈਂਫੋ ਕਰੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਜ਼ਆਦਾ ਭੀਂਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰ ਢ ਨੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਕ। ਉਨਾਂ
ਇ ਭੌਕ ਦਡਰਆ ਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਟੜੀ ਅਤ ਦਡਰਆ ਨੰ ਆਉਂਦ ਰਾਸਾਂ ਦੀ ਾਪ-ਪਾਈ ਕਰਨ ਦ ਸੱ ਕਭ ਵੀ
ਡਦੱ ਤ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰ ਗਾਭੀ ਸਾਲਤ ਡਵਚ ਡਭਸ਼ਨਰੀ ਆਡਦ ਨੰ ਦਡਰਆ ਤੱ ਕ ਡਲਆਉਣ ਡਵਚ ਕੋਈ ਡਦਕਤ ਨਾ ਆਵ। ਉਨਾਂ
ਡਕਸਾ ਡਕ ਇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੰ ਡ ਖਤਰ ਦ ਾਰ ਡੰ ਡਾਂ ਦ ਤਵੰ ਤ ੱ ਜਣਾਂ ਅਤ ੰ ਚਾਂ-ਰੰ ਚਾਂ ਦ ੰ ਰਕ ਨੰਫਰਾਂ ਦੀ
ਚੀ ਡਕ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਦਣ ਜਾਂ ਚਨਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। ਰੀ
ਬਰਵਾਲ ਨ ਇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ ਾਲਣ ਡਵਬਾਗ ਨੰ ੰ ਬਾਵੀ ਲੋ ੜ ਨੰ ਡਧਆਨ ਡਵਚ ਰੱ ਖਦ ਸੋੲ ਸ਼ਆਂ ਦ ੱ ਕ
ਚਾਰ ਆਡਦ ਦ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਭੱ ਢਲਾ ਖਾਕਾ ਡਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਡਸਤ ਡਵਬਾਗ ਦ
ਅਡਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਡਕਸਾ ਡਕ ਉਸ ਡਕ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦ ਖ਼ਤਰ ਨਾਲ ਡਨਜੱ ਠਣ ਲਈ ਡਤਆਰ ਰਡਸਣ ਤ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇ
ੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਫਭਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਭ ਲਈ ਲੋਂ ੜੀਦੀ ਭਾਤਰਾ ਡਵਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟਾਕ ਵੀ ਸੋਵ।
ਇ ਭੌਕ ਐਸ਼ ਡੀ ਐਭ ਖਡਰ ਾਡਸਫ ਰੀਭਤੀ ਲਵੀ ਚੌਧਰੀ, ਨਾਇਫ ਤਡਸੀਲਦਾਰ, ਐਕੀਅਨ ਅਵਤਾਰ
ਡੰ ਘ, ਗਰਭਸਾਂਵੀਰ ਡੰ ਘ ਰਸਾਲੀ, ਖਤੀਫਾੜੀ ਅਡਧਕਾਰੀ . ਡਕਰਾਲ ਡੰ ਘ ਡਢਲੋਂ ਅਤ ਸੋਰ ਅਡਧਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਰ
ਨ।

