
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 
--ਮੋਗਾ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਕਰਿਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ, 15 ਦੋਸ਼ੀ ਿਗਫਤਾਰ 

--ਮੋਗਾ ਪੁਿਲਸ ਵੱਲੋ ਅੱਜ 10 ਲੋੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰ  ਨੂ ੰ ਸੁ ੱ ਕਾ, 1000 ਪਿਰਵਾਰ  ਨੂ ੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ-

ਕਪਤਾਨ ਪੁਿਲਸ 

--ਿਜ਼ਲ ੇਦੇ ਿਪੰਡ  ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ  ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੀਲ 

--ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਿਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਵੱਲੋ 52 ਮੁ ੱ ਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 158 ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂ ੰ 

ਕੀਤਾ, 11 ਵਹੀਕਲ ਕੀਤੇ ਬੰਦ 

ਮੋਗਾ 6 ਅਪੈਲ: 
  
 ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਿਲਸ ਸੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ ਦ ੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼  ਹੇਠ ਕਪਤਾਨ ਪੁਿਲਸ 
(ਸਥਾਿਨਕ) ਮੋਗਾ ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ ਨ ਅੱਜ ਮੇਨ ਚੌਕ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿਵਖੇ ਪੁ ੱ ਜ ਕੇ ਥ ੇਤਾਇਨਾਤ ਪੁਿਲਸ 
ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਚੈਿਕੰਗ ਕੀਤੀ।  
 
  ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.(ਿਡਟੈਕਿਟਵ) ਮੋਗਾ ਸੀ ਜੰਗਜੀਤ ਿਸੰਘ ਵੱਲੋ ਿਜਲਾ ਿਵੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਿਲਸ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਣ ੇਦਾ ਪ ੰਬਧ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫਲ, ਫਰੂਟ, ਿਚਕਨ ਅਤ ੇਚੌਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ ਨੂ ੰ ਨਾਕੇ 
ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਿਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਿਵੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਿਗਆ। 
 
  ਸੀ ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੋਗਾ ਿਜਲਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਪੰਡਾ ਨੂ ੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁ ੱ ਕਾ 
ਹੈ। ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਨੂ ੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਮੁ ੱ ਖ 
ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਿਸਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪੀਤ ਿਸੰਘ ਨ ਆਪਣ ੇਏਰੀਏ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ 
ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਸਖਤੀ ਕਰਦ ੇਹੋਏ 01 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦੇ 15 ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂ ੰ ਮੌਕ ਤੇ ਹੀ ਿਗਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  
 
 ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਪੰਡਾ ਵੱਲੋ ਆਪਣ ੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਨਾਿਕਆ ਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਿਵਅਕਤੀਆਾ ਨੂ ੰ 
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾਈਮਸ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਵੰਡ ੇਗਏ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਨੂ ੰ 
ਕਾਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਨਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਿਡਊਟੀਆ ਤੋ ਜਾਣ ੂਕਰਵਇਆਂ ਿਗਆ, ਅਤ ੇਥਾਣਾ ਿਸਟੀ ਸਾਊਥ ਦ ੇਏਰੀਏ 
ਿਵੱਚ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾ ਨੂ ੰ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।  
 
 ਬੈਕਾ ਿਵੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਨੂ ੰ ਆਪਸੀ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਬੈਕ  ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਦੇ ਇੱਕਠ ਨੂ ੰ ਅਲ਼ੱਗ-
ਅਲੱਗ ਕਰਦ ੇਹਨ।  



 
 ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅੱਜ 10 ਲੋੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰ  ਨੂ ੰ ਸੁ ੱ ਕਾ ਅਤੇ 1000 ਪਿਰਵਾਰ  ਨੂ ੰ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਸੀ ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ ਨ ਹੋਰ ਦੱਸਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਤ ੋਇਲਾਵਾ ਇੰਸ: ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਮੁ ੱ ਖ 
ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋ ਆਪਣ ੇਏਰੀਏ ਿਵੱਚ 25 ਪਿਰਵਾਰਾ ਨੂ ੰ ਦਵਾਈਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ 
ਗਈਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜਲਾ ਮੋਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਿਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਹਨਾ ਿਵਰੁ ੱ ਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਮੋਗਾ 
ਪੁਿਲਸ ਵੱਲੋ 52 ਮੁ ੱ ਕਦਮ ੇਦਰਜ ਕਰਕੇ 158 ਕਰੀਬ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂ ੰ ਿਗਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁ ੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਵਹੀਕਲ ਬੰਦ 
ਕੀਤ ੇਜਾ ਚੁ ੱ ਕੇ ਹਨ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਪੰਡ  ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨੂ ੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਗਏ 
ਹਨ।  
 
ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹਲਕਾ ਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ ਦ ੇਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿਪੰਡ  ਦ ੇਮੁ ੱ ਖ ਰਸਤ ੇਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤ ੇਹਨ 
ਲੋਕ  ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ  ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤ ੇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਪੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਵੀ ਰਸਤ ੇ
ਬੰਦ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜ ੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ  ਜਗਜੀਤ ਿਸੰਘ ਲਾਲ਼ੀ, ਿਸੰਕਦਰ ਿਸੰਘ, ਜਸਮੇਲ ਿਸੰਘ ਤੇ 
ਹਰੀਦੇਵ ਿਸੰਘ ਹੁਰ  ਦਾ ਨ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਆ ਤ  ਿਕ ਕੋਈ ਿਪੰਡ ਤੋ ਬਾਹਰਲਾ ਿਵਅਕਾਤੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵ ੇ
ਅਤ ੇਿਪੰਡ ਨੂ ੰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੋ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵ।ੇ  
 
ਿਪੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹਨ  ਵੱਲੋ ਿਪੰਡ ਨੂ ੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤ ੇਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 
ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕ  ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਿਪੰਡ ਖਾਈ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਪੰਚਾਈਤ ਮੈਬਰ ਨ 
ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ  ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤ ੇਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਘਰ  ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਰਿਹਣ।  
 
ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਿਸੰਘ ਦ ੇਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ ਸੰਜੇ ਪਵਾਰ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕ 
ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਤਰ  ਲੋਕੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੋ ਦੂਰ ਰਿਹਣਗੇ। ਿਪੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਭੁਰ 
ਬਲਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ,ਦਸ਼ਮੇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਤ ੇਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵੀਰ  ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਪੰਡ ਦੇ 
ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ  ਨੂ ੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ 
ਹੈ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਵੱਲੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂ ੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਿਦਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 
 
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਟ ਇਸ ੇਖਾਨ ਅਤੇ ਫਤੇਹਗਢ ਪੰਜਤੂਰ ਵਲ ਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਇਲਾਕੇ ਦੇ ਏ ਟੀ 
ਐਮ ਅਤ ੇਬਕ  ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂ ੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਿਗਆ . ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਦਾਰ ਮੋਗਾ ਕਰਮਜੀਤ 



ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲ ਅੱਜ ਲੋੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰ  ਨੂ ੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡ ੇਗਏ ਿਜਸ ਚ ਿਪੰਡ ਦ ੇਸਰਪੰਚ ਜੁਗਰਾਜ ਿਸੰਘ 
ਅਤ ੇਿਪੰਡ ਦ ੇਹੋਰ ਸੱਜਣ  ਨ ਉਹਨ  ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ  
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ 

--ਨਸ਼ਾ ਪੀਿੜਤ ਮਰੀਜ  ਦਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਵਸ਼ੇਸ ਿਖਆਲ: ਡਾ: ਨੀਲਮ ਭਾਟੀਆ 

 

--ਨਸ਼ਾ ਪੀਿੜਤ ਮਰੀਜ਼  ਨੂ ੰ ਇਕੱਠੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਇੰਤਜਾਮ 

 

-ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ  672 ਮਰੀਜ਼  ਨੂ ੰ ਢੁ ੱ ਡੀਕੇ ਿਵਖ ੇਿਦੱਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ 

 
ਅਜੀਤਵਾਲ,(ਮੋਗਾ) 6 ਅਪੈਲ: 
   ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿਸਹਤ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਦੇ ਹੁਕਮ  ਅਤ ੇਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ 
ਡਾਕਟਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਢੁ ੱ ਡੀਕੇ ਿਵਖੇ ਓਟ ਸਟਰ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਰ 
ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਟਡ ਕੁ ੱ ਲ 600 ਮਰੀਜ ਰੋਜਾਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।  
 ਇਨ  ਸ਼ਬਦ  ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਕਰਿਦਆਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਢੁ ੱ ਡੀਕੇ ਦ ੇਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ 
ਡਾ ਨੀਲਮ ਭਾਟੀਆ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਕਾਰਣ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫਊ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਸ਼ ੇਤ ਪੀਿੜਤ 
ਮਰੀਜ  ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਓਟ ਸਟਰ ਦੇ 
ਿਨਯਮ  ਮੁਤਾਿਬਕ ਮਰੀਜ  ਨੂ ੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਾਿਹਰ ਡਾਕਟਰ, ਕਸਲਰ ਅਤ ੇਕਾਿਬਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਿਵੱਚ ਹੀ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਫੈਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹ ਮਾਰੀ ਅਤ ੇਕਰਿਫਊ ਦੇ ਹਾਲਾਤ  ਨੂ ੰ ਦੇਖਿਦਆਂ ਮਾਨਯੋਗ 
ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਨ ਮਰੀਜ  ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਨੂ ੰ ਦੇਖਿਦਆਂ ਇੰਨ  



ਿਨਯਮ  ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤ ੇਚੱਲਿਦਆਂ ਹੁਣ ਮਰੀਜ  ਨੂ ੰ ਦੋ-ਦੋ ਹਫ਼ਤ ੇਦੀ ਇਕੱਠੀ 
ਦਵਾਈ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂ ੰ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 
  ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਐਜੂਕੇਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਮੁਿਹੰਮ ਤਿਹਤ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨੀ 672 ਮਰੀਜ  
ਨੂ ੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦਿਕ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਕਰੀਬ 600 ਮਰੀਜ  ਨੂ ੰ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ  ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਮਰੀਜ  ਨੂ ੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ 
ਆਉਣ ਸਮ ਆਪਣਾ ਿਵਭਾਗੀ ਪਿਹਚਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 
 ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਿਦਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਓਟ ਸਟਰ ਦੀ ਕਸਲਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨ ਿਕਹਾ 
ਿਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦ ੇਦੇਖਿਦਆਂ ਮਰੀਜ  ਨੂ ੰ ਦਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ  ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ ਲੋੜ ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੀ 
ਕਰਨ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ  ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
  ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨ  ਤ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਬ ਸਲ, ਚੀਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਚਮਕੌਰ 
ਿਸੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਐਮ.ਐਲ.ਟੀ ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਓਟ ਸਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਮੇਲ 
ਿਸਮਰਜੋਤ ਿਸੰਘ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਚੰਨਪੀਤ ਿਸੰਘ ਸਰ  ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ. 
 
 


