
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 1    ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ 
 

ਮਾਸਕ ਮੁਜ਼ਹੰਮ: ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ੍ ਗਰੁੁੱ ਪ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਲਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ’ਚ ਡਟੀਆਂ 
* ਜ਼ਪੰ੍ਡ ਜੋਧਪ੍ੁਰ, ਭੋਤਨਾ, ਜ਼ ੁੱਲਵਾਂ ’ਚ ਚੁੱ ਲ ਜ਼ਰਹੈ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 

  

ਬਰਨਾਲਾ, 2 ਅਪਰੈਲ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰ ੱ ਪ ਵੱਡਾ 
ਹ ਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਪੂੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰ ੱ ਪਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਲਾਵਾਂ ਸਮਾਜਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ 
’ਚ ਜ ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱੱੱਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ 
ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨ ਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰ ਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹ ਡ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਬਣੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰ ੱ ਪਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ 
ਮਜ਼ਹਲਾਵਾਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮ ਜ਼ਹੂੰ ਮ ਜ਼ਵੱਚ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਹਿਾਰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਟੀਚਾ ਜ਼ਮੱਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਜੋਧਪ ਰ, ਭੋਤਨਾ, ਜ਼ ੱਲਵਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰ ੱ ਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਨਾਲ 
ਜ ੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਲਾਵਾਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਵੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਬਡਬਰ ਤੇ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ 
ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰ ੱ ਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪਰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਵਸਤਾਂ 
ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 
ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਜੋਧਪ ਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਹੂੰ ਮਤ ਜ਼ਸੂੰਘ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰ ੱ ਪ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 
ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ 
ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਜ਼ਵੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰ ੱ ਪਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਦਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰਘ ਫ ਲਕਾ ਨੇ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਡੳੱ ਟੀ ਜ਼ਨਭਾਅ ਰਹੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ 
ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਇਨਾਂ ਜ਼ਪੂੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਹਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਔਖੀ 
ਘੜੀ ਜ਼ਵੱਚ ਵਰਦਾਨ ਸਾਜ਼ਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।   
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ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪੰ੍ਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਯਥੂ ਕਲੁੱ ਬਾ ਨੇ ਚੁੁੱ ਜ਼ਕਆ ਜ਼ਪੰ੍ਡਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ ੋਸੁਰੁੱ ਜ਼ਿਅਤ ਰੁੱ ਿਣ ਦਾ ਬੀੜਾ 
* ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਜ਼ਪੰ੍ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ‘ਨਾਕੇ’ ਅਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪ੍ਜ਼ਹਰ ੇ

* ਜ਼ਪੰ੍ਡਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰੇ ਪ੍ਾਜ਼ਸਓ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਰੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹੈ ਜ਼ਰਕਾਰਡ 

 

ਬਰਨਾਲਾ, 2 ਅਪਰੈਲ 

 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਰਕੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦ ੇਜ਼ਪੂੰਡਾਂ ਦ ੇਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ 
ਠੀਕਰੀ ਪਜ਼ਹਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚ ੱ ਜ਼ਕਆ ਜ਼ਗਆ ਹ ੈਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂੰਗ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਹਯੋਗ 
ਜ਼ਮਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਜ਼ਿੂੰ ਦਗੀਆਂ ਸ ਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰਜ਼ਹਣ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨ ਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦ ੇਲਗਭਗ 20 ਜ਼ਪੂੰਡਾਂ ਦੀਆ ਂਪੂੰਚਾਇਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਇਨਾਂ 
ਨਾਜ਼ਕਆ ਂ’ਤੇ ਜ਼ਡੳੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਫੳੱ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕ ੇਅਤ ੇ
ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆ ਂਦਾ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਾਕ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਭੱਠਲਾਂ, ਫਜ਼ਤਹਗੜ ਛੂੰਨਾ, ਕਾਲੇਕ,ੇ 

ਅਸਪਾਲ ਕਲਾਂ, ਜਲ ਰ, ਭਣੈੀ ਮਜ਼ਹਰਾਜ, ਪੱਤੀ ਸੋਹਲ, ਧਨੌਲਾ ਖ ਰਦ, ਕੋਠੇ ਗ ਰ , ਰ ੜੇਕ ੇਕਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ ਦੇ ਜ਼ਪੂੰਡ 
ਜੂੰਗੀਆਣਾ, ਜੈਮਲ ਜ਼ਸੂੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ ੱਲਵਾਂ ਨਾਭਾ, ਜ਼ ੱਲਵਾਂ ਪਜ਼ਟਆਲਾ, ਜ਼ ੱਲਵਾਂ ਪਜ਼ਟਆਲਾ ਖ ਰਦ, ਲਗਜਰੀ ਪੱਤੀ, ਜੈਤਾਸਰ, 

ਜ਼ ੱਲਵਾਂ ਦੱਖਣ ਤੇ ਬਲਾਕ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਨਹਾਲ ਵਾਲਾ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਪੂੰਡਾਂ ਦ ੇਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਪੂੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਪੂੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣ ੇਜ਼ਪੂੰ ਡਾਂ ’ਚੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਪੂੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤ ੇ
ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਫੳੱ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ।   
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰਘ ਫ ਲਕਾ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਪੂੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ 
ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ੱੲਸ ਸਮੇਂ ਇਕ-ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ 
ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਬਹ ਤ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਜੋ ਲੋੜ ਅਨ ਸਾਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ 
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦਾ ਸਾਿ ਦ ੇਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਠੀਕਰੀ ਪਜ਼ਹਜ਼ਰਆਂ ’ਤ ੇਡਟੇ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ 
ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਸ ਜ਼ਵਚ ਡੇ  ਡੇ  ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਿਰ ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਿਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ 
ਦੇਣ। 
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ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ, ਜ਼ਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜ਼ਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਰਾਬਤਾ 
ਬਰਨਾਲਾ, 2 ਅਪਰੈਲ 

ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸਮ ਹ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਵੀ 
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਪਛਲੇ 14 ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ, ਜ਼ਦੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕ ੇਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 01679-

230032, 01679-234777 ਜਾਂ 104 ’ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰਘ ਫ ਲਕਾ 
ਨੇ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਹਣ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣ, ਕਰਜ਼ਫੳੱ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਜ਼ਸਵਲ ਤੇ ਪ ਲੀਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਫੳੱ  ਜ਼ਵਰ ੱ ਧ ਜੂੰਗ ਜ਼ਜੱਤ ਸਕੀਏ।   
 

 

 


