
 

 

 

 

 

 

ਲੱਕੜ ਚੀਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ। 

ਸੇਵਾ ਡਵਖੇ  

                          ਿਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡਿਬ, 

                      ਡਿਲਹਾ ਸਾਡਿਬਿਾਦਾ ਅਜੀਤ ਡਸੰਘ ਨਗਰ। 

                                ਸਾਡਿਬਿਾਦਾ ਅਜੀਤ ਡਸੰਘ ਨਗਰ।  

ਡਵਸ਼ਾ : ਲੱਕੜ ਚੀਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ।     

 ਸਰੀਿਾਨ ਜੀ, 



        ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਡਕ ਸਾਡਿਬਿਾਦਾ ਅਜੀਤ ਡਸੰਘ ਨਗਰ ਦ ੇਫੇਜ 
68 ਦੇ ਡਰਿਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਡਵੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਚੀਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਆਰਾ 
ਲੱਡਗਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਿ ਆਰਾ ਡਦਨ-ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਡਿੰਦਾ ਿੈ। 

    



  ਇਸ ਨਾਲ਼ ਿਰ ਵਕਤ ਿਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਰਡਿੰਦਾ 
ਿੈ ਡਜਸ ਨਾਲ਼ ਬੱਡਚਆ,ਂ ਬਿ ਰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਬਿਾਰ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  
ਬਿ ਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। 

 



 ਬਿ ਰਗ ਅਤੇ ਡਬਿਾਰ ਡਵਅਕਤੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਨਿੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤ ੇ
ਬੱਚੇ ਪੜਹ ਨਿੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਜਸ ਨਾਲ਼ ਬੱਡਚਆਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ‘ਤ ੇ
ਨਤੀਡਜਆਂ ਤੇ ਬ ਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਿੈ।  



ਆਰੇ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਢੋ-ਢ ਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ 
ਕਾਰਨ  ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਟਰੈਡਫਕ ਦੀ ਸਿੱਡਸਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। 
ਡਜਸ ਨਾਲ ਕੰਿ ‘ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰ ਕਾਵਟ ਪੈਦਾ 
ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।  

 



ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਿੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦ ਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚ ੱ ਕੀਆਂ 
ਿਨ। 



      ਬਾਡਰਸ਼ ਦੇ ਡਦਨਾਂ ਡਵੱਚ ਲੱਕੜੀ  ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਗਲ਼ਨ ਕਾਰਨ 
ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਡਵੱਚ ਬਦਬ  ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਿੈ ਡਜਸ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 
ਡਿਆਨਕ ਡਬਿਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।  



ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਬੋਰਿ ਦੇ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਨ ੰ  ਡਿਲ਼ ਕੇ 
ਡਲਖਤੀ ਰ ਪ ਡਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਚ ੱ ਕੇ ਿਾਂ ਪਰੰ ਤ  ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੀਂ ਿੋਈ। ਿ ਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨ ੰ  ਡਨਿਰਤਾ ਸਡਿਤ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਡਕ ਆਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤ ਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਰਾਿ ਨਾਲ਼  ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ  ਕਰ 
ਸਕਣ। ਉਿੀਦ ਿੈ ਡਕ ਆਪ ਇਿ ਸਿੱਡਸਆ ਪਡਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ
ਿੱਲ ਕਰੋਗੇ। 

        ਧੰਨਵਾਦ ਸਡਿਤ             

                                                       ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ ੱ ਿਡਚੰਤਕ, 

                                                       ਸਿ ਿ ਇਲਾਕਾ ਡਨਵਾਸੀ , 

                               ਫੇਿ 68, ਸਾਡਿਬਿਾਦਾ ਅਜੀਤ ਡਸੰਘ ਨਗਰ, 

ਡਿਤੀ  16 ਅਪਰੈਲ 2020. 

 

ਡਤਆਰ ਕਰਤਾ  

ਸੰਦੀਪ ਡਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਟਰ  

ਸ.ਿ.ਸ. ਡਿੰਿੀ ਔਲਖ ( ਅੰਡਿਰਤਸਰ ) 


