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ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪੇਂਡ ੂਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੇਂਡ ੂਜ਼ਿਕਾਸ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਿਮ ਜ਼ਨਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਜ਼ਮਕਾ - 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿੀਨੰਦਨ ਬਾਜਿਾ 
 

ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਜ਼ਦਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ 

 

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਜ਼ਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ੇਗਏ 

 

ਬਟਾਲਾ, 6 ਅਪਰੈਲ (          ) - ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਜ਼ਿਿੱਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੇਂਡ ੂ

ਜ਼ਿਕਾਸ ਅਤ ੇਪੰਚਾਜ਼ ੲਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਮੁਲਾਿਮ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਜ਼ਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਿਚ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਸੰਬੰਿੀ ਉਪਾਅ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਦਿਾਈ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਜ਼ਿਕਾਰ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਜ਼ਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ਿਊ 

ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਪਾਿਰ, ਕੋਜ਼ਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਿੀ ਜ਼ਲਟਰੇਚਰ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤਿੱਕ 

ਪਹੰੁਚਾਉਣ, ਪੇਂਡ ੂਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਸਿੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਜ਼ਦ ਦੀ 
ਜ਼ਜੰਮੇਿਾਰੀ ਪੇਂਡ ੂਜ਼ਿਕਾਸ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜ਼ਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਰਿੀਨੰਦਨ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੇਂਡ ੂ

ਜ਼ਿਕਾਸ ਅਤ ੇਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਪਕ ਮੁਜ਼ਹੰਮ ਜ਼ਿਿੱ ਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਿੱਡੇ ਪਿੱਿਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਲਈ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪਿੱਿਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ 

ਹੈ ਜ਼ਜਿੱ ਿ ੇਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਿਿੱਖਰੇ ਿਿੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਿਰਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਿਚ ਰੰਗ ਦੇ ਗੋਲ 

ਚਿੱਕਰ ਨੰੂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਨਸਾਨਬਿੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਿਚ ਰੋਿਾਨਾ 
ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿੀਨੰਦਨ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਦਿਾਈ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਜ਼ਿਕਾਰ  ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ  ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਪੰਡ ਪਿੱਿਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਿੱ ਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਿੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਿਿੱਿ ਤੋਂ ਿਿੱਿ 50000 ਰੁਪਏ 

ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਦਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਜ਼ਦਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਜ਼ਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਜ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਜ਼ਿਚ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਸਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ 
6 ਿਜੇ) ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਇਕ 

ਸੇਿਾਦਾਰ ਨੰੂ ਿਿੱਖਰਾ ਪਾਸ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਜ਼ਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਜ਼ਹੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਿਿੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਸਿੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਕਰਕੇ 

ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ 

ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜੰਗ ਜਰੂਰ ਜ਼ਜਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਜ਼ਦਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ 
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ਗਲਤ ਖਬਰ ਿੈਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਜ਼ਪੰਡ ਦਾਲਮ ਦੇ ਿਾਸੀ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਖਲਾਿ ਿਾਰਾ 188 ਤਜ਼ਹਤ ਮਾਮਲ ਦਰਜ 

 

ਿਾਣਾ ਜ਼ਕਲਹਾ ਲਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਜ਼ਹਰਾਸਤ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਜ਼ਲਆ 

 

ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਬਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤ ੇਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਿੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ - ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
 

ਬਟਾਲਾ, 6 ਅਪਰੈਲ (          ) - ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਅਿਿਾਹ ਿੈਲਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨ 

ਿਾਲੇ ਜ਼ਪੰਡ ਦਾਲਮ ਦੇ ਇਿੱਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਲਾਿ ਬਟਾਲਾ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਉਸ ਜ਼ਖਲਾਿ ਪਰਚਾ 
ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਗਰਿਤਾਰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਓਜ਼ਪੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਿੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਡ ਦਾਲਮ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹਰਭਜਨ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ 2020 

ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ ਿੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਪੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱਕ ਝੂਠੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਗੁਿੱ ਜਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਿੱ ਿ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਜਦਜ਼ਕ ਅਸਲ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ 
ਅਜ਼ਜਹ ੇਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 

ਦੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੁਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਇਹ ਗਲਤ ਅਫ਼ਿਾਹ ਿੈਲ ਗਈ ਸੀ। 
ਇਸ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਿੈਲਾਉਣ ਕਰਕੇ 5 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੰੂ ਿਾਣਾ ਜ਼ਕਲਾ ਲਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਿਖੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਨੰਬਰ 25 ਦਰਜ 

ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਖਲਾਿ ਿਾਰਾ 188 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਜ਼ਹਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਦੋਸ਼ੀ ਨੰੂ 

ਜ਼ਹਰਾਸਤ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਿੀ ਲੈ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਓਜ਼ਪੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਿੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਅਿਿਾਹ ਿਲੈਾਉਣਾ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਪਰਾਿ ਹੈ ਅਤ ੇਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਿੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਸੁਚੇਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਅਿਿਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਿਿਾਨ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤ ੇਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਬਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤ ੇਸੋਸਲ 

ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਿੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ। 
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ਸੇਂਟ ਿਰਾਂਜ਼ਸਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲੋੜਿੰਦ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 1000 ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਸੌਂਪੀਆਂ 

 

ਔਖੀ ਘੜੀ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਭੂ ਦਾ ਿੁਰਮਾਨ - ਿਾਦਰ ਪੀ.ਜੇ. ਿੋਸਿ 

 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਸੇਂਟ ਿਰਾਂਜ਼ਸਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੰਨਿਾਦ 

 

ਬਟਾਲਾ, 6 ਅਪਰੈਲ (         ) - ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦਰੌਾਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਿੰਦ 

ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੇਂਟ ਿਰਾਂਜ਼ਸਸ ਸਕੂਲ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਿੈਲਿੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹਿੱਿ 

ਜ਼ਮਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਿਰਾਂਜ਼ਸਸ ਸਕੂਲ ਬਟਾਲਾ ਿਲੋਂ ਅਿੱਜ 3 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 1000 ਪੈਕਟ ਅਿੱਜ 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਬਲਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਕੀਤ ੇਗਏ। 
 ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਸੇਂਟ ਿਰਾਂਜ਼ਸਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਪਰੰ ਸੀਪਲ ਿਾਦਰ ਪੀ.ਜੇ. ਿੋਸਿ ਅਤ ੇਿਾਦਰ 

ਜਾਨ ਪਾਲ ਜ਼ਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜਹੀ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਭੂ ਜ਼ਯਸੂ ਿਲੋਂ ਿੁਰਮਾਨ ਹੈ 

ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇਿੱਕ ਜ਼ਨਮਾਣਾ ਜ਼ਜਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਸੁਸਾਇਟੀ ਿਲੋਂ ਸੁਿੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 1000 ਪੈਕਟ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਿੱਕ ਪੈਕਟ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਪਜ਼ਰਿਾਰ 

ਲਈ ਕਰੀਬ 7 ਤੋਂ 10 ਜ਼ਦਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਜ਼ਿਿੱ ਖ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਜੇ ਹੋਰ ਿੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 
ਿਲੋਂ ਹੋਰ ਿੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਬਲਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਸੇਿਾ ਲਈ ਸੇਂਟ ਿਰਾਂਜ਼ਸਸ ਸਕੂਲ ਿੈਲਿੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ 



ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੰਸਿਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਿੰਦ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਂਹ ਿੜਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਹਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਅਤ ੇਸਬ ਡਿੀਿਨ ਦੇ 

ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋੜਿੰਦ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਸਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ 

ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ 

ਬਟਾਲਾ ਬਲਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਗਤੌਮ ਸੇਠ ਗੁਿੱ ਡ,ੂ ਿਾਦਰ ਜੋਜ਼ਸਨ, ਗੌਰਿ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।   
-------------------------------- 
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ਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਤਜ਼ਹਤ ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਜ਼ਬੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਜ਼ਡਆ 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਹਰ ਲੋੜਿੰਦ ਤ ੇਗਰੀਬ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਦ ੇਘਰ ਤਿੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ - ਜ਼ਿਿਾਇਕ ਲਾਡੀ 
 

ਬਟਾਲਾ, 6 ਅਪਰੈਲ (          ) - ਜ਼ਿਿਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਜ਼ਬੰਦਪੁਰ ਦ ੇਜ਼ਿਿਾਇਕ ਸ. ਬਲਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਲਾਡੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜਹੀ ਜ਼ਿਿੱਚ  ਜ਼ਕਸ ੇਨੰੂ ਿੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਿਗੇੀ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਹਰ 

ਲੋੜਿੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤਿੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੱਜ ਹਲਕ ੇਦ ੇਜ਼ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੰੂ 

ਗਰੀਬ ਤ ੇਲੋੜਿੰਦ ਪਜ਼ਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹਤ ਤਜ਼ਹਤ ਆਏ ਮਫ਼ੁਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 

ਹਲਕੇ ਦ ੇਹਰ ਲੋੜਿੰਦ ਪਜ਼ਰਿਾਰ ਤਿੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਪਹੰੁਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ 
ਸ. ਬਲਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
ਜ਼ਿਿਾਇਕ ਸ. ਬਲਜ਼ਿੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜ ੇਯੋਜਨਾਬਿੱ ਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜਿੱਠ 

ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਿਰੂਰਤ ਸਮਾਨ ਘਰ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਸ. ਲਾਡੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਬੂਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇ

ਿਾਇਰਸ ਨੰੂ ਿਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਊ ਿਰਗੇ ਪਰਭਾਿੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਿਤੀ 
ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨ। 
--------------------------- 
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ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲਾਿ ਜੰਗ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਜ਼ਨਭਾ ਜ਼ਰਹਾ ਜ਼ਮਸਾਲੀ ਸੇਿਾਿਾਂ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
 

ਸਜ਼ਿਤੀ ਕਾਬ ੂਹੇਠ ਪਰ ਅਜੇ ਿੀ ਪੂਰੀ ਸਾਿਿਾਨੀ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ 

 

ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜ਼ਸਖਲਾਈ   

 

ਬਟਾਲਾ, 6 ਅਪਰੈਲ (             ) - ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਿ ਜ਼ਸਸਟਮਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਚੀਮਾ 
ਨੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਿਰਗੀ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ 
ਜ਼ਖਲਾਿ ਪੂਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਜ਼ਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ 

ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ  ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਸਜ਼ਿਤੀ ਕਾਬ ੂਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਰ ਿੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਿਾਸੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਸਾਿਿਾਨੀ 
ਿਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਜ਼ਿਤੀ ਜ਼ਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ ਸਕੀਏ। 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤ ੇਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਿ ਨੰੂ 

ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਿੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਿੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਿੱਜ ਸਿੇਰੇ ਪਜ਼ਹਲੇ ਬੈਚ ਜ਼ਿਿੱ ਚ 443 

ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਦੁਜ਼ਪਹਰ 401 ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਆਨ 

ਲਾਈਨ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਲਈ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਿਰੰਸ, ਆਡੀਓ ਅਤ ੇਸਕਾਈਪ ਦਾ ਮਾਜ਼ਿਅਮ ਿਰਜ਼ਤਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਮਰੀਿ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਸ਼ਿ 

ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਿਲੋਂ ਜ਼ਨਰਿਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 
ਤਜ਼ਹਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲੇ ਨੰੂ 

ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਆਜ਼ਦ ਸਾਿੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ 
ਜ਼ਖਲਾਿ ਜੰਗ ਜ਼ਿਿੱ ਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਿ ਜੋ ਿਰੰਟ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਡਜ਼ਟਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸਿੱ ਿੂ ਨੇ ਿੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 

ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। 
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