ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 1

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਮਾਸਕ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ: ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ੍ ਗਰੁੁੱ ਪ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਲਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ’ਚ ਡਟੀਆਂ
* ਜ਼ਪ੍ੰ ਡ ਜੋਧਪ੍ੁਰ, ਭੋਤਨਾ, ਜ਼ ੁੱ ਲਵਾਂ ’ਚ ਚੁੱ ਲ ਜ਼ਰਹੈ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਬਰਨਾਲਾ, 2 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੱ ਪ ਵੱ ਡਾ

ਹਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਪੂੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੱ ਪਾਂ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਲਾਵਾਂ ਸਮਾਜਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ
’ਚ ਜਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ੱੱਲੋਂ ਕੱ ਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਾਇਆ
ਜ਼ਗਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹਡ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਬਣੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੱ ਪਾਂ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ
ਮਜ਼ਹਲਾਵਾਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਹੂੰ ਮ ਜ਼ਵੱ ਚ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਹਿਾਰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਟੀਚਾ ਜ਼ਮੱ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਜੋਧਪਰ, ਭੋਤਨਾ, ਜ਼ ੱ ਲਵਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੱ ਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਾਂ ਨਾਲ

ਜੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਲਾਵਾਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਬਡਬਰ ਤੇ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ
ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੱ ਪਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਐਪਰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ
ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਜੋਧਪਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਹੂੰ ਮਤ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੱ ਪ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ

ਵੱ ਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱ ਪੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ
ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਜ਼ਵੱ ਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੱ ਪਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਦਮ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਫਲਕਾ ਨੇ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋਂ ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਡੳੱਟੀ ਜ਼ਨਭਾਅ ਰਹੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਇਨਾਂ ਜ਼ਪੂੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਹਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਔਖੀ
ਘੜੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵਰਦਾਨ ਸਾਜ਼ਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 2 ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ੰ ਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਯੂਥ ਕਲੁੱਬਾ ਨੇ ਚੁੁੱ ਜ਼ਕਆ ਜ਼ਪ੍ੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਸੁਰੁੱਜ਼ਿਅਤ ਰੁੱ ਿਣ ਦਾ ਬੀੜਾ
* ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਜ਼ਪ੍ੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ‘ਨਾਕੇ’ ਅਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪ੍ਜ਼ਹਰੇ
* ਜ਼ਪ੍ੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪ੍ਾਜ਼ਸਓ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਰੁੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹੈ ਜ਼ਰਕਾਰਡ
ਬਰਨਾਲਾ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਪੂੰ ਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ

ਠੀਕਰੀ ਪਜ਼ਹਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱ ਜ਼ਕਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂੰ ਗ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਹਯੋਗ
ਜ਼ਮਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੂੰ ਦਗੀਆਂ ਸਰੱ ਜ਼ਖਅਤ ਰਜ਼ਹਣ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਜ਼ਪੂੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰ ਚਾਇਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਇਨਾਂ

ਨਾਜ਼ਕਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਡੳੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਫੳੱ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ

ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਾਕ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਭੱ ਠਲਾਂ, ਫਜ਼ਤਹਗੜ ਛੂੰ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਕ,ੇ
ਅਸਪਾਲ ਕਲਾਂ, ਜਲਰ, ਭੈਣੀ ਮਜ਼ਹਰਾਜ, ਪੱ ਤੀ ਸੋਹਲ, ਧਨੌਲਾ ਖਰਦ, ਕੋਠੇ ਗਰ, ਰੜੇਕੇ ਕਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸ਼ਜ਼ਹਣਾ ਦੇ ਜ਼ਪੂੰ ਡ

ਜੂੰ ਗੀਆਣਾ, ਜੈਮਲ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ ੱ ਲਵਾਂ ਨਾਭਾ, ਜ਼ ੱ ਲਵਾਂ ਪਜ਼ਟਆਲਾ, ਜ਼ ੱ ਲਵਾਂ ਪਜ਼ਟਆਲਾ ਖਰਦ, ਲਗਜਰੀ ਪੱ ਤੀ, ਜੈਤਾਸਰ,

ਜ਼ ੱ ਲਵਾਂ ਦੱ ਖਣ ਤੇ ਬਲਾਕ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਨਹਾਲਵਾਲਾ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਪੂੰ ਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਪੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਪੂੰ ਡਾਂ ’ਚੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਤੇ

ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਫੳੱ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ
ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਫਲਕਾ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱ ਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਪੂੰ ਡਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ ਦੇ ਕਦਮ
ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ੱੲਸ ਸਮੇਂ ਇਕ-ਦਜੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ

ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ ਬਹਤ ਿਰਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ੜ ਅਨਸਾਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦਾ ਸਾਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖ ਰਹੇ
ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਠੀਕਰੀ ਪਜ਼ਹਜ਼ਰਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਜ਼ਪੂੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਸ ਜ਼ਵਚ ਡੇ ਡੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਿਰਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਿਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱ ਠੀ ਨਾ ਹੋਣ
ਦੇਣ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 3 ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ
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 ਸਮਹ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ

ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਪਛਲੇ 14 ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ, ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 01679-

230032, 01679-234777 ਜਾਂ 104 ’ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੂੰ ਘ ਫਲਕਾ

ਨੇ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰਜ਼ਹਣ, ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣ, ਕਰਜ਼ਫੳੱ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਜ਼ਸਵਲ ਤੇ ਪਲੀਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਫੳੱ ਜ਼ਵਰੱ ਧ ਜੂੰ ਗ ਜ਼ਜੱ ਤ ਸਕੀਏ।

