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ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਿੰਮ ਿੋਰਾਂ ’ਤੇ 

* ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਜ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿ ੈਸਨੇੈਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 

* ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 

ਬਰਨਾਲਾ, 6 ਅਪਰੈਲ 

 ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ ਿੱਥੇ ਸਨੇੈਟਾਈਿੇਸ਼ਨ 
ਮੁਜ਼ਿੂੰ ਮ ਿੋਰਾਂ ’ਤ ੇਚਿੱਲ ਰਿੀ ਿੈ, ਉਥ ੇਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜ਼ਪੂੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਨੇੈਟਾਈਿੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਿੈ। 
ਇਸ ਮੁਜ਼ਿੂੰਮ ਜ਼ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆ,ਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਪੂੰਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪੇਂਡ  ਜ਼ਵਕਾਸ 
ਜ਼ਵਭਾਗ ਦ ੇਅਮਲੇ ਅਤੇ ਪੂੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। 
   ਇਿ  ਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੂੰਦੇ ਿੋਏ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇ  ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰਘ ਫ ਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ  ਾ ਰਿੇ ਿਨ। 
ਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ੇ ਸਫਾਈ ਮੁਜ਼ਿੂੰ ਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਗਰ 
ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਿੀਂ ਿਾਈਪਰੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ  ਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ 
ਬੈਂਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਾਿਾਰਾਂ ਤੇ ਿੋਰ  ਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤ ੇਇਿ ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ  ਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸੇ 
ਤਰਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨੇੈਟਾਈਿੇਸ਼ਨ  ੂੰਗੀ ਪਿੱ ਿਰ ’ਤੇ  ਾਰੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਿਰ 
ਦੇ ਸੇਖਾ ਰੋਡ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੈਨੇਟਾਈਿੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਪਜ਼ਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਿੀਨ ਜ਼ਪੂੰਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਨੇੈਟਾੲਿੇਸ਼ਨ ਮੁਕੂੰਮਲ ਿੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ। 
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ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਿੰਦ ੇਿੋਏ ਕਝੁ ਨੁਕਜ਼ਤਆ ਂਦਾ ਰਿੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਿਾਸ ਜ਼ਿਆਨ: ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ   
* ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿੀ ਰਜ਼ਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

* ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਡਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨ ੰ  ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਤਰਜੀਿ 

 

ਬਰਨਾਲਾ, 6 ਅਪਰੈਲ 

 

ਜ਼ਸਵਲ ਸਰ ਨ ਡਾ. ਗੁਜ਼ਰੂੰਦਰਬੀਰ ਜ਼ਸੂੰਘ ਨੇ ਕਰਨੋਾ ਵਾਂਜ਼ ੲਰਸ ਦ ੇਮਿੱਦਨੇਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ 
ਰਜ਼ਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਿਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿੈ। 
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਿਰ ਰੀ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰਿੱਖਣਾ ਬਿੁਤ 
ਿਰ ਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਚਿਰੇ, ਮ ੂੰ ਿ, ਅਿੱਖ, ਨਿੱ ਕ ਨ ੂੰ  ਿਿੱ ਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਿਿੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ 
ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਿੋਵੋ। ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਿਰ ਰ ਰਿੱ ਖੋ।  ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ 
ਿੋਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਸ ੇਵੀ ਚੀਿ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਦਰਵਾਿੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ 
 ੁਿੱ ਤੇ ਉਤਾਰਕ ੇਿੀ ਅੂੰਦਰ  ਾਓ। ਆਪਣ ੇਕਿੱਪੜੇ ਵਿੱ ਖਰੇ ਟਿੱਬ  ਾਂ ਬਾਲਟੀ ਜ਼ਵਚ ਿੋਣ ਲਈ ਰਿੱ ਖੋ। ਆਪਣ ੇ
ਬੈਗ, ਪਰਸ, ਬਟ ਏ, ਵਾਿਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਘਰ ਦ ੇਦਾਖਲਾ ਗੇਟ ’ਤੇ ਿੀ ਇਕ ਅਲਿੱ ਗ ਡਿੱਬ ੇਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਚ 
ਰਿੱ ਖੋ ਤ ੇਉਸ ਨ ੂੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕਰੋ। ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਤ ੋਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਿਰ ਰ 
ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਐਨਕ  ਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਜ਼ਦ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕਰੋ। ਬਾਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਲਆਂਦੀ 
 ਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਵਸਤ  ਦੇ ਤਲੇ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਨੇੈਟਾਈਿ ਕਰ ਕੇ ਿੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਬਾਿਰ ਤੋਂ 
ਜ਼ਲਆਂਦੀਆ ਂ ਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲ-ਸਬਿੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿੋ ਕੇ ਿੀ ਵਰਤੋ।  ਦੁਿੱ ਿ 
ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਿੋਵੋ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਿੋ ਕ ੇਦੁਿੱ ਿ 
ਦੇ ਬਰਤਣ ਜ਼ਵਚ ਪਾਓ।   
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ  ਾਵੇ। ਘਰਾਂ ਅੂੰਦਰ ਬਿੁਰਗਾਂ ਨ ੂੰ  
 ੇਕਰ ਸੂੰਭਵ ਿੋ ਸਕ ੇਤਾਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤ ੇਉਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਤ ੇਿੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਣੇ ਵੇਲੇ ਿਿੱਥ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਿੋਵੋ। ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿੁਰਗਾਂ ਨਾਲ  ਗਿੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 
ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕ ੇਰਿੱ ਖੋ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਅਤ ੇਖਾਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤ ੇਸਮੇਂ 
ਸਮੇਂ ’ਤ ੇਆਪਣ ੇਿਿੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਬਣ ਨਾਲ 20 ਸੈਜ਼ਕੂੰਡ ਤਿੱਕ ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਿੋ ਵੋੋ। ਟੀ.ਵੀ., ਜ਼ਰਮਟੋ, ਫਨੋ, 

ਲੈਪਟਾਪ, ਵਾਿਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਜ਼ਦ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਾਨਾ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਿਰ ਰ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ  ਾਵੇ। 



ਦਰਵਾਿੇ ਦੀ ਘੂੰਟੀ, ਿੈਂਡਲ, ਕੁੂੰ ਡੀ, ਚੁਟਕਨੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆ ਂਦੀ ਰੇਜ਼ ਗ, ਘਰ ਦ ੇਮੁਿੱ ਖ ਗੇਟ ਆਜ਼ਦ 
ਨ ੂੰ  ਰੋਿਾਨਾ 3-4 ਵਾਰ ਸਨੇੈਟਾਈਿ ਿਰ ਰ ਕਰੋ।  ੇਕਰ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਕਈੋ ਿੋਟਾ ਬਿੱਚਾ ਿੈ  ੋ ਰੁੜਦਾ ਿੈ 
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਿੱਥ-ਪੈਰ ਿਰ ਇਕ ਘੂੰਟੇ ਬਾਅਦ ਿੋਵੋ ਤ ੇਸੂੰ ਭਵ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਗੋਦੀ ’ਚ ਿੀ ਰਿੱ ਖੋ।  ਘਰ 
ਜ਼ਵਚ ਰੋਿਾਨਾ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਫਲੋਰ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਿਰ ਰ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉ।  ੇ ਸੂੰਭਵ ਿੋਵੇ ਤਾਂ 
ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਬਾਿਰਲੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਕਰੋ। ਬਾਿਰੋਂ 
ਜ਼ਲਆਂਦੀਆਂ  ਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਲਿੱ ਗ ਿੀ ਰਿੱ ਖੋ ਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਨੇੈਟਾਈਿ ਕਰੋ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ (ਕਸ਼ੈ) ਦੀ  ਗਾ ਜ਼ਡ ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨ ੂੰ  ਤਰ ੀਿ ਜ਼ਦਓ। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ 
 

ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱ ਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਘਰੋ ਘਰੀ ਮਫੁਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ 
 

ਸ਼ਜ਼ਿਣਾ/ਬਰਨਾਲਾ, 6 ਅਪਰੈਲ 

  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿੱ ਗੇ ਕਰਜ਼ਫੳ   ਦ ੇਮਿੱਦਨੇਿਰ ਲੋੜਵੂੰਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਘਰ 
ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੁੂੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਜ਼ਿੂੰ ਮ  ਾਰੀ ਿੈ। ਪੂੰ ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਆਦਸ਼ੇਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿੱ  ਟਿੱ ਲੇਵਾਲ, 

ਰਾਮਗੜ ਸਣੇ ਸ਼ਜ਼ਿਣਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਿੋਰ ਜ਼ਪੂੰਡਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਵਿੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਾਸ) ਸਰੀ ਅਰੁਣ 
ਜ਼ ੂੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੂੰ ਜ਼ਡਆ ਜ਼ਗਆ। 
ਇਸ ਮੌਕ ੇ ਸਰੀ ਅਰੁਣ ਜ਼ ੂੰਦਲ ਨੇ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਪੂੰ ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਆਦਸ਼ੇਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਫੳ   
ਦੌਰਾਨ ਪਜ਼ਿਲੇ ਪੜਾਅ ਜ਼ਵਚ ਰਾਸ਼ਨ (10 ਜ਼ਕਲੋ ਆਟਾ, 2 ਜ਼ਕਲੋ ਚੀਨੀ ਤ ੇ2 ਜ਼ਕਲੋ ਦਾਲ) ਦੀ ਵੂੰਡ 
ਕੀਤੀ  ਾ ਰਿੀ ਿੈ।  ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੂੰ ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਰਾਸ਼ਨ 
ਸ਼ਜ਼ਿਰੀ ਅਤ ੇਪੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ਥਕ ਪਿੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ, ਬੇਘਰਾਂ, ਅੂੰਗਿੀਣਾਂ, ਅਪਾਿ ਾਂ, 
ਬੇਸਿਾਰਾ ਬਿੁਰਗਾਂ, ਜ਼ਵਿਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਜ਼ਦਿਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ, ਝੁਿੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ 
ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਉਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੂੰ ਜ਼ਡਆ  ਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ,  ੋ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ 
ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਜ਼ਿ ਗਏ ਿਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਵਚ ਰੋਿਾਨਾ ਪਿੱ ਿਰ 
’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟੇ ਵੂੰਡ ੇ ਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਪੇਂਡ  ਜ਼ਵਕਾਸ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ 
ਵਲੂੰ ਟੀਅਰ ਇਸ ਕਾਰ  ’ਚ ਅਜ਼ਿਮ ਭ ਜ਼ਮਕਾ ਜ਼ਨਭਾਅ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸ ਮਕੌੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਵਕਾਸ ਤ ੇ
ਪੂੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਸੂੰ ੀਵ ਕਮੁਾਰ ਤ ੇਬੀਡੀਪੀਓ ਭ ਸ਼ਣ ਕਮੁਾਰ ਵੀ ਿਾਿਰ ਸਨ। 
 

 

        

 
 


