
Press Note No.1 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲ੍ਾ 
 

ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਲ੍ ਰੱਿ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ - ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਬਟਾਲ੍ਾ 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ ੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਤਜ਼ਹਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹ ੰਚਾਇਆ 

 

ਬਟਾਲ੍ਾ, 3 ਅਪਰੈਲ੍ (      ) - ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜੂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਕਲ੍ 

ਨਾ ਆਵ ੇਇਸ ਲ੍ਈ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲ੍ੋਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਨਵਾਸ ਜ਼ਿਕਾਜ਼ਿਆ ਂਉੱਪਰ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲ੍ੋਂ ਮ ੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲ੍ੋਂ ਆਈ ਰਾਹਤ ਤਜ਼ਹਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹ ੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂ

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਬਟਾਲ੍ਾ ਸ. ਬਲ੍ਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲ੍ਈ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਿ 

ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲ੍ਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭੱਜ਼ਿਆ ਂਜ਼ਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਦ ੇਰੋਟੀ ਪਾਿੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਲ੍ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲ੍ੋਂ 
ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾਲ੍ ਹੀ ਭੱਿਾ ਮਾਲ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਸਿੇਟੀ ਨੰੂ ਲੈ੍ ਕੇ 

ਕੋਈ ਜ਼ ੱਲ੍ਮੱਿ ਨਾ ਵਰਤਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜ੍ਹੀ ਜ਼ਵੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਿਰਜ ਬਿਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਲੋ੍ੜ੍ਵੰਦ ਦੀ 
ਬਾਂਹ ਿੜ੍ਹੀਏ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਹਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦ ੇਅਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਜ਼ਹਿ ਲ੍ਈ 

ਸ਼ੈਲ੍ਟਰ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ੍ ਸਮਾਨ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੇ   ੱ ਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਪਰਵਾਸੀ ਮਜੂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਹਰ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
--------- -----------   
 
Press Note No.2 
 
ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲ੍ਾ 
 

ਪਸ਼ ੂਪਾਲ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ ੂਹਸਪਤਾਲ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਡਸਪੈਂਸਰੀਆ ਂਿ ਲ੍ੀਆਂ ਰਜ਼ਹਿਗੀਆ ਂ: ਜ਼ਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਵਾ 
 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਘਰੇਲ੍ ੂਪਸ਼ ੂਪਾਲ੍ਕਾ ਦੇ ਪਸ਼ਆੂਂ ਲ੍ਈ ਬਨਾਉਟੀ ਗਰਭਦਾਨ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ 
 

ਬਟਾਲ੍ਾ, 3 ਅਪਰੈਲ੍ (            ) - ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਜ਼ਥੱਤੀ ਦ ੇਚਲ੍ਜ਼ਦਆਂ ਸਬੂੇ ਜ਼ਵਚ 

ਪਜ਼ਹਲ੍ਾਂ ਲ੍ਾਕਡਾਉਨ ਅਤੇ ਹ ਿ ਕਰਜ਼ਿਊ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜ੍ੀ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਦ ੱ ਧ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਹਮ ਲੋ੍ੜ੍ ਹੈ, 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਮੀਟ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਜ਼ਹਮ ਜ਼ਹੱਸਾ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਨੰੂ ਦੇਿਜ਼ਦਆ ਂਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲ੍ਤ ਅਤ ੇਪਸ਼ ੂ

ਪਾਲ੍ਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲ੍ਈ ਸੂਬ ੇਦ ੇਸਾਰੇ ਪਸ਼ ੂਹਸਪਤਾਲ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਿ ਲ੍ੀਆ ਂਰੱਿੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਿਕਾਰੀ 
ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਪਸ਼ ੂਪਾਲ੍ਿ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਜ਼ਿ੍ਰਪਤ ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦ ਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ 
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬੜ੍ੇ ਹੀ ਮ ਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ ਦੌਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਗ ਜਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਬੂੇ ਜ਼ਵਚ ਿੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਵਲ੍ੋਂ ਪਸ਼ ੂ

ਪਾਲ੍ਿ ਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹੀ ਲੋ੍ਕ ਦ ਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮੀਕਾ 
ਜ਼ਨਭਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਅਜ਼ਜਹੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋ੍ੜ੍ ਹੈ, ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ੍ ਹੀ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟ ਵੀ ਅਜ਼ਹਮ ਲੋ੍ੜ੍ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਪਸ਼ ੂ

ਪਾਲ੍ਕਾਂ ਦੀਆ ਂਸਮੱਜ਼ਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰੱਿਜ਼ਦਆਂ ਪਸ਼ ੂਪਾਲ੍ਿ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲ੍ੋਂ ਸੂਬ ੇਭਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਨਭਾਈਆ ਂਜਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਸ਼ ੂਪਾਲ੍ਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਘਰਲੇ੍ੂ ਪਸ਼ ੂਪਾਲ੍ਕਾ ਦ ੇਪਸ਼ੂਆਂ ਲ੍ਈ ਬਨਾਉਟੀ 
ਗਰਭਦਾਨ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਸ਼ ੂਪਾਲ੍ਿ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਪਸ਼ ੂਪਾਲ੍ਕਾਂ ਦ ੇਪਸ਼ਆੂਂ ਨੰੂ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਦੇ 
ਟੀਕੇ ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤਰਲ੍ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜ਼ਵੱਚ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲ੍ਈ ਤਰਲ੍ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਗੈਸ 12000 ਲ੍ੀਟਰ ਤਰਲ੍ 

ਨਾਈਟ ੁ੍ਰ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੈਸਲ੍ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਇਸ ਲ੍ਈ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜ਼ਗਆ 

ਹੈ ਜ਼ਕ ਸੀਮਨ ਦੀ ਕ ਆਲ੍ਟੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਪਸ਼ ੂਪਾਲ੍ਕਾਂ ਤੱਕ ਬਨਾਉਟੀ ਗਰਭਦਾਨ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਨਰੰਤਰ 

ਜਾਰੀ ਰੱਿੀਆ ਂਜਾਿ। 
ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸ਼ ੂਪਾਲ੍ਿ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸੀਮਨ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਪਜ਼ਟਆਲ੍ਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਆਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ ੂਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ/ਜ਼ਡਸਪੈਸਰੀਆ ਂਜ਼ਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਜੱਥ ੇਜਾ ਕੇ ਘਰਲੇ੍ੂ 
ਪਸ਼ ੂਪਾਲ੍ਕ ਇਹ ਸਵੇਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਸਲ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
------------------------------------- 



Press Note No. 3 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲ੍ਾ 
 

ਝੂਿੀਆਂ ਿਬਰਾਂ ਿੈਲ੍ਾਉਿ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ - ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲ੍ਾ 
 

ਜ਼ਕਸ ੇਗਰ ੱ ਪ ਜ਼ਵੱਚ ਗਲ੍ਤ ਖ਼ਬਰ ਿੈਲ੍ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਜੰਮੇਵਾਰ ਗਰ ੱ ਪ ਦਾ ਐਡਜ਼ਮਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ 
 

ਲੋ੍ਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਜ਼ਹਿ 

 

ਬਟਾਲ੍ਾ, 3 ਅਪਰੈਲ੍ (                  ) - ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਝੂਿੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਿੈਲ੍ਾਉਿ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ‘ਤ ੇਜ਼ਸ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਜ਼ਦਆ ਂ

ਪੰਜਾਬ ਪ ਜ਼ਲ੍ਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇ੍ਟਿਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਸਬੂਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਇਕ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦ ੇਗਿਨ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਵਲ੍ੋਂ ਝੂਿੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਿੈਲ੍ਾਉਿ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਿ ਕਰਕ ੇਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਾਿ ਸਿਤ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲ੍ਾ ਸ. ਓਜ਼ਪੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਘ ੰ ਮਿ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਲ੍ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 

ਹਨ ਜ਼ਕ ਝੂਿੀਆ ਂਖ਼ਬਰਾਂ ਿਲੈ੍ਾਉਿ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆ ਂਜ਼ਖ਼ਲ੍ਾਫ਼ ਤ ਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 2005 ਦੇ ਆਪਦਾ 
ਪਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਜ਼ਹਤ, ਜ਼ਜਸ ਨੰੂ ਹ ਿ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ੍ ਨਜ਼ਜੱਿਿ ਲ੍ਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਵੱਚ ਲ੍ਾਗ ੂ

ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਗਲ੍ਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਿੈਲ੍ਾਉਿਾ ਇੱਕ ਜ ਰਮ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਾਿ ਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ੍ ਜ਼ਵਸ਼ੇ ‘ਤ ੇਝੂਿੀਆ ਂਖ਼ਬਰਾਂ ਿੈਲ੍ਾਉਿ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆ ਂਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਚਤੇਾਵਨੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਂਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲ੍ਾ 
ਸ. ਓਜ਼ਪੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਘ ੰ ਮਿ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ੍ ਜ਼ਵਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਉਸ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਪ ਜ਼ਲ੍ਸ ਆੜ੍ ੇਹੱਥੀਂ 

ਲ੍ਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਗਲ੍ਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਿੈਲ੍ਾਉਿ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰ ੱ ਪ ਦਾ ਐਡਜ਼ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਗਰ ੱ ਪ ਪਰਬੰਧਕਾਂ 
ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਿ ਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ ਪ ਜ਼ਲ੍ਸ ਦਾ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਿ ੇਜ਼ਨੱਜੀ ਏਜੰਡੇ ਲ੍ਈ ਉਨਾਂ ਦ ੇਗਰ ੱ ਪ ਦੀ 

ਦ ਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਿੇ ਿ ਦ ਦੇ ਏਜੰਡ ੇਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਿ ਲ੍ਈ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸੰਕਟ ਦਾ ਲ੍ਾਭ ਲੈ੍ਿ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਜ਼ਹਿ। 

---------------------------- 
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ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜ੍ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੰਨੇ ਬਾਲ੍ਾਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਜ਼ਹਲ੍ਾਵਾਂ ਦੀ ਿ ਰਾਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚਾਈ 

  

ਬਟਾਲ੍ਾ, 3 ਅਪਰੈਲ੍ (           ) - ਭਾਂਵੇ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸੂਬ ੇਭਰ ਜ਼ਵੱਚ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਊ 

ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਰ ਜ਼ਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਚਲ੍ਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜ੍ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 

ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿ ਰਾਕ ਆਂਗਨਵਾੜ੍ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ 
ਗਰਭਵਤੀ ਮਜ਼ਹਲ੍ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿ ਰਾਕ ਘਰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਬਟਾਲ੍ਾ ਦੇ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਆਂਗਨਵਾੜ੍ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਅਤ ੇਗਰਭਵਤੀ 
ਮਜ਼ਹਲ੍ਾਵਾਂ ਦੀ ਿ ਰਾਕ ਭੇਜ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਂਗਨਵਾੜ੍ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲ੍ੋਂ ਇਸ ਿ ਰਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਬਹ ਤ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ 
ਸਭ ਨੰੂ ਬਚਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਿੇ ਘਰ ਹੀ ਰਜ਼ਹਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ੍ 

ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
--------------- 
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ਕਰਜ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਬਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲ੍ਜ ਬਟਾਲ੍ਾ ਜ਼ਵਿੇ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਕਲ੍ਾਸਾਂ ਸ਼ ਰੂ 

 

ਗੂਗਲ੍ ਕਲ੍ਾਸ ਰੂਮ, ਿੂਮ ਐਪ, ਵਟਸਐਪ, ਯੂ ਜ਼ਟਊਬ, ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੜ੍ਾਈ 

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ੍ ਦਾ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਅਤ ੇਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ 

 

ਬਟਾਲ੍ਾ, 3 ਅਪਰੈਲ੍ (            ) - ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱ੍ਗੇ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਬੰਦ 

ਹੋਿ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲ੍ੋਂ ਆਨ-ਲ੍ਾਈਨ 

ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ 

ਜ਼ਦਸਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਸ਼ ਰੂ 

ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਨੰੂ ਭਰਵਾਂ ਹ ੰ ਗਾਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।   
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲ੍ਜ ਬਟਾਲ੍ਾ ਦੇ ਜ਼ਿ੍ਰੰਸੀਪਲ੍ ਇੰਜੀ: ਅਜੇ ਕ ਮਾਰ ਅਰੋੜ੍ਾ ਨੇ ਜਾਿਕਾਰੀ 
ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਸਾਡ ੇਸਰਕਾਰੀ ਬਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲ੍ਜ ਬਟਾਲ੍ਾ ਜ਼ਵਿੇ ਵੀ 
ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਕਲ੍ਾਸਾਂ ਸ ਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ੍  ਕਾਲ੍ਜ ਦੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਆਪਿੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 
ਬੈਿ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਵਧੀ ਦ ਆਰਾ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱ੍ਗੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਨ-ਲ੍ਾਈਨ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਰਾਹੀਂ 
ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦਾ ਹਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਾਲ੍ਜ ਦੇ ਜ਼ਮਹਨਤੀ ਸਟਾਿ ਵੱਲ੍ੋਂ ਗੂਗਲ੍ 

ਕਲ੍ਾਸ ਰੂਮ, ਿੂਮ ਐਪ, ਵਟਸਐਪ, ਯੂ ਜ਼ਟਊਬ, ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਸੱਜ਼ਿਆ ਮ ਹੱਈਆ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਿੈਸਲੇ੍ ਦੀ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਭਾਰੀ ਸਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ। 
 


