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Homeopathic Dispensaries to ensure availability of Arsenium Album 30   

 

  

 

S. A. S. Nagar, April 29: 

 

  

 

In light of the advisory issued by the government, all the dispensaries have been directed to 

ensure that the homeopathic medicine Arsenium Album 30, be available. The medicine is to be 

given to the desirous people,after a thorough medical check up. The medicine can be taken for 

three days every morning empty stomach in one dose (4-5 tablets). 

 

  

 

Disclosing this, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that the entire record would 

be maintained with regard to the dispensing of the medicine. This would help in analyzing the 

data that how effective the medicine has proved to be. 

 

  

 

The DC also said that the District Homeopathic Officers/Homeopathic Medical Officers would 

also make the people aware that this medicine must not be considered as the treatment for corona 

virus. It is just an immunity booster to fight diseases. 
-- 
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District Administration comes to aid of Diabetic patient from Nayagaon  
 
  
 
Provides insulin after receiving request on helpline  
 
  
 
S. A. S. Nagar, April 29: 
 
  
 
Living up to its promise of delivering essentials to needy people at their doorsteps, The District Red 
Cross Society and the District Administration today provided insulin to a diabetic person from 
Nayagaon.  



 
  
 
The person is an auto rickshaw driver and called at the helpline number 112 from where he was 
given the number of Drug Control Officer S. A. S. Nagar. 
 
  
 
A team of drug control officers comprising Manpreet Kaur, Jasraman Kaur and Mr. Sukhwant Singh 
from the District Red Cross Society reached the house of the person and handed over insulin to him. 
 

-- 
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District administration to decide on curfew relaxation after consultation with stakeholders 
  

9 more corona virus positive cases emerge in district  
  

S. A. S. Nagar, April 29: 
  
The State Government has announced a relaxation in curfew by allowing opening of 

shops/industry from 7 am till 11 am in the state but S.A.S. Nagar being the hotspot, the District 

Administration would take a call by holding consultations with the stakeholders. This was 

disclosed here today by the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan. 
  
Updating on the corona status, he said that today 9 more corona virus positive cases have 

surfaced in the district. They include 6 pilgrims from Nanded (5 Mohali/1 Ambala). There are 2 

males and four females. They are aged respectively 50,55,43,45,45, and 28. 
while, 3 positive cases were reported from village Jawaharpur.  
  

With these cases, the total number of positive cases has reached 73. The active cases number 41. 

While 30 people have been cured. 
 
-- 
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Nine media persons screened at CHC Dhakoli  

 

7 found asymptomatic, 2 had dry cough  

 

Zirakpur, April 29: 

 

As part of the efforts to ensure comprehensive screening to combat corona virus disease, the 

screening of 9 mediapersons was today carried out at the flu corner of the Community Health 

Center (CHC) here today. 

 



Out of these 9, 7 were found asymptomatic while the other two had only dry cough. 

 

On the occasion, the Chief Medical Officer (CMO) Dr. Suman Lata gave a talk listing the 

benefits of keeping surroundings clean besides ensuring personal hygiene and emphasized the 

following of the social distancing guidelines and use of the masks and sanitisers.  

 
-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ ਨਗਯ 

ਹਜਭਜਥਕ ਜਡਸੈਂਸਯੀਆਂ ਅਯਸਨੀਅਭ ਰਫਭ 30 ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗੀਆਂ  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 29 ਅਰਰ: 

ਸਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਡਵਾਈ਼ਿਯੀ ਦ ਭੱਦਨ਼ਿਯ, ਸਾਯੀਆਂ ਜਡਸੈਂਸਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜਨਯਦਸ਼ ਜਦੱਤ ਗ ਹਨ ਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਹਜਭਜਥਕ ਦਵਾਈ ਅਯਸਨੀਅਭ ਰਫਭ 30  ਉਰਫਧ ਹਵ। ੂਯੀ ਡਾਕਟਯੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦਵਾਈ 

ਰੜੀਂਦ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹ। ਹਯ ਯ਼ਿ ਸਵਯ ਖਾਰੀ ਟ ਇਕ ਖੁਯਾਕ (4-5 ਗਰੀਆਂ) ਜਵਚ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਜਤੰਨ ਜਦਨਾਂ 
ਰਈ ਜਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।  
ਇਹ ਰਗਟਾਵਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਦ ਸਫੰਧ ਜਵਚ 

ੂਯਾ ਜਯਕਾਯਡ ਕਾਇਭ ਯੱਜਖਆ ਜਾਵਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜ ਦਾ ਜਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਕਯਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਗੀ ਜਕ ਦਵਾਈ ਜਕੰਨੀ 
ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਸਾਫਤ ਹਈ ਹ। 

ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਹਜਭਜਥਕ ਅਜਧਕਾਯੀ / ਹਜਭਜਥਕ ਭਡੀਕਰ ਅਜਧਕਾਯੀ ਵੀ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਯੂਕ 

ਕਯਨਗ ਜਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯਸ ਦਾ ਇਰਾਜ ਨਹੀਂ ਭੰਜਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਯਗਾਂ ਨਾਰ ਰੜਨ ਰਈ 

ਜਸਯਪ ਇਜਭਊਜਨਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹ। 

 
-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਮਾਗਾਓਂ ਤੋਂ ਸੂ਼ਗਯ ਯਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  
ਹਰਰਾਈਨ 'ਤ ਫਨਤੀ ਜਭਰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਨਸੁਜਰਨ ਕੀਤੀ ਭਹੱੁਈਆ  

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 29 ਅਰਰ: 

ਰੜਵੰਦ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਘਯ-ਘਯ ਼ਿਯੂਯੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਹੰੁਚਾਉਣ ਦ ਆਣ ਵਾਅਦ 'ਤ ਖਯਾ ਉਤਯਜਦਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਡ ਕਯਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਮਾਗਾਓਂ ਦ ਇਕ ਸੂ਼ਗਯ ਯਗੀ ਨੰੂ ਇਨਸੁਜਰਨ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਵਾਈ। 
ਇਹ ਜਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਆਟ ਜਯਕਸ਼ਾ ਚਾਰਕ ਹ ਅਤ ਉਸ ਨੇ ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ 112 ‘ਤ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਜੱਥੋਂ ਉਸਨੰੂ ਡਯੱਗ ਕੰਟਯਰ 

ਅਪਸਯ ਸ  ਸ ਨਗਯ ਦਾ ਨੰਫਯ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਡ ਕਯਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਭਨਰੀਤ ਕਯ, ਜਸਯਾਭਨ ਕਯ ਅਤ ਸਰੀ ਸੁਖਵੰਤ ਜਸੰਘ ਵਾਰੀ ਡਯੱਗ ਕੰਟਯਰ ਅਪਸਯਾਂ ਦੀ ਟੀਭ 

ਜਵਅਕਤੀ ਦ ਘਯ ਹੰੁਚੀ ਅਤ ਉਸ ਨੰੂ ਇਨਸੁਜਰਨ ਸੌਂੀ ਗਈ। 
 

 
-- 



ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਈਵਾਰਾਂ ਨਾਰ ਸਰਾਹ-ਭਸ਼ਵਯ ਉਯੰਤ ਕਯਜਪਊ ਜਵਚ ਜਢੱਰ ਦਣ ਸਫੰਧੀ ਕਯਗਾ ਪਸਰਾ  
ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵੱਚ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯਸ ਦ 9 ਹਯ ਾਜਜਟਵ ਭਾਭਰ  ਆ ਸਾਹਭਣ  
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 29 ਅਰਰ: 

ਸੂਫਾ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਸੂਫ ਜਵੱਚ ਸਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਸਵਯ 11 ਵਜ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ / ਉਦਮਗ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦ ਕ ਕਯਜਪਊ 

ਜਵੱਚ ਜਢੱਰ ਦਣ ਦਾ ਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹ ਯ ਸ..ੱਸ. ਨਗਯ ਹਾਟਸਟ ਹਣ ਕਾਯਨ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਈਵਾਰਾਂ ਨਾਰ 

ਜਵਚਾਯ ਵਟਾਂਦਯਾ ਕਯਕ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਪਸਰਾ ਕਯਗਾ। ਇਹ ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ 

ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

ਕਯਨਾ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅੱਜ ਜ਼ਿਰਹ  ਜਵੱਚ ਕਯਨਾ ਵਾਇਯਸ ਦ 9 ਹਯ ਾ਼ਿਜਟਵ ਕਸ 

ਸਾਹਭਣ ਆ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਭਜਰਆਂ ਜਵੱਚ ਨਾਂਦੜ ਤੋਂ ਵਾਸ ਆ 6 ਸ਼ਯਧਾਰੂ (5 ਭੁਹਾਰੀ / 1 ਅੰਫਾਰਾ) ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ 2 ੁਯਸ਼ ਅਤ ਚਾਯ ਭਜਹਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਕਰਭਵਾਯ 50,55,43,45,45 ਅਤ 28 ਸਾਰ ਹ। 

ਜਦਜਕ 3 ਾਜਜਟਵ ਭਾਭਰ  ਜੰਡ ਜਵਾਹਯੁਯ ਤੋਂ ਸਾਹਭਣ ਆ ਹਨ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਭਾਭਜਰਆਂ ਨਾਰ, ਾਜਜਟਵ ਕਸਾਂ ਦੀ ਕੱੁਰ ਜਗਣਤੀ 73 ਤੱਕ ਹੰੁਚ ਗਈ ਹ। ਕਜਟਵ ਕਸਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 41 ਹ 
ਜਦਜਕ 30 ਜਵਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹ ਗ ਹਨ। 

  

-- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

 

ਸੀਚਸੀ ਢਕਰੀ ਜਵਖ 9 ੱਤਯਕਾਯਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜਕਰਜਨੰਗ  

7 ਨੰੂ ਜਫਨਹ ਾਂ ਰੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਾਇਆ ਜਗਆ, 2 ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ  

਼ਿੀਯਕੁਯ, 29 ਅਰਰ: 

ਕਯਨਾ ਵਾਇਯਸ ਜਫਭਾਯੀ ਦਾ ਭੁਕਾਫਰਾ ਕਯਨ ਰਈ ਜਵਆਕ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਦ ਮਤਨਾਂ ਦ ਜਹੱਸ ਵਜੋਂ, 
ਅੱਜ ਇਥ ਕਜਭਊਜਨਟੀ ਹਰਥ ਸੈਂਟਯ (ਸੀ.ੱਚ.ਸੀ.) ਦ ਪਰ ੂਕਾਯਨਯ ਜਵੱਚ 9 ੱਤਯਕਾਯਾਂ ਦੀ ਸਕਯੀਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਨਹ ਾਂ 9 ਜਵਚੋਂ 7 ਜਫਨਹ ਾਂ ਰੱਛਣਾਂ ਦ ਾ ਗ ਜਦਜਕ ਫਾਕੀ ਦਵਾਂ ਨੰੂ ਜਸਯਪ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਸੀ। 

ਇਸ ਭਕ ਭੱੁਖ ਭਡੀਕਰ ਅਪਸਯ (ਸੀ.ੱਭ..) ਡਾ. ਸੁਭਨ ਰਤਾ ਨੇ ਜਨੱਜੀ ਸਵੱਛਤਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 
ਵਾਤਾਵਯਣ ਨੰੂ ਸਾਪ ਯੱਖਣ ਦ ਪਾਇਜਦਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਸੰਫਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤ ਸਭਾਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ 
ਅਤ ਭਾਸਕ ਤ ਸਨੀਟਾਈ਼ਿਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਦੀ ਾਰਣਾ 'ਤ ਼ਿਯ ਜਦੱਤਾ। 

 

 
-- 
 
 


