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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਜਜਲੇ ਜਵੱ ਚ 12 ਨਵੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਏ ਸਾਮਮਣੇ-ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ
ਲੋ ਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਪਮਸਾਿਨ ਵੱ ਲੋ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਨਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਮਬੰਧ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, 29 ਮਈ:
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਜਜਲੇ ਅੱ ਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 12 ਨਵੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮਮਣੇ ਏ ਮਨ ਇਨਾ ਜਵੱ ਚੋ 5 ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਅਤੇ 5 ਬਾਬਾ ਬਾਕਲਾ
ਅਤੇ 2 ਮੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਮਨ।
ਸਮੀ ਜਮਮਾਿੂ ਅਗਰਰਵਾਲ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਵੱ ਲੋ ਸਬੰ ਧਤ ਅਜਧਕਾਰੀਏਕ ਨਾਲ ਇਕ ਜਵਿੇਿ ਮੀਜਟੰ ਗਰ ਕੀਤੀ ਗਰਈ ।
ਮੀਜਟੰ ਗਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀ ਜਮਮਾਿੂ ਨੇ ਦੱ ਜਸਏ ਜਕ ਜਜਲੇ ਜਵੱ ਚ ਮੁਣ ਤੱ ਕ 374 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ ਸਨ ਜਜੰ ਨਾ ਜਵੱ ਚੋ 307 ਠੀਕ ਮੋ ਕੇ
ਏਪਣੇ ਘਰਾ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱ ਕੇ ਮਨ, 7 ਜਵਅਕਤੀਏਕ ਦੀ ਮੌਤ ਮੋਈ ਮੈ ਅਤੇ 60 ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ ਮਨ ਜੋ ਜਕ ਮਸਪਤਾਲ ਜਵੱ ਚ ਜੇਰੇ
ਇਲਾਜ ਮਨ। ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਨੇ ਜਜਲਾ ਵਾਸੀਏਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਉਮ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਮੀ ਮੈ ਅਤੇ
ਪਮਸਾਿਨ ਜਸਮਤ ਜਵਭਾਗਰ ਦੀਏਕ ਸਲਾਮਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਜਦਏਕ ਸਾਰੀਏਕ ਸਾਵਧਾਨੀਏਕ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਉਨਾ ਨੇ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਜਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੱ ਥ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਾਸਕ ਪਜਮਨਣ, ਸਮਾਜਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਜਨਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਸਮੀ ਜਮਮਾਿੂ ਨੇ ਜਸਮਤ ਜਵਭਾਗਰ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਏਕ ਨੂੰ ਮਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਜਟਵ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵੱ ਚ ਏ ਲੋ ਕਾ ਨੂ
ਕਾਤਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਤਰਾ ਦੀ ਅਣਗਰਜਮਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ
ਕਜਮਿਨਰ ਨੇ ਸਬੰ ਧਤ ਅਜਧਕਾਰੀਏਕ ਨੂੰ ਮਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਜਜੰ ਨਾ ਇਲਾਜਕਏਕ ਜਵੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਜਾਦੇ ਮਨ , ਉਥੇ
ਪੂਰੀ ਅਜਮਜਤਏਤ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ ਕਰਵਾਇਏ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੀਜਟੰ ਗਰ ਜਵੱ ਚ ਸਮ ਅੰ ਕੁਰਜੀਤ ਜਸੰ ਘ ਏਈ: :ਐਸ, ਸਮ ਸਰਤਾਜ ਜਸੰ ਘ ਚਾਮਲ , ਸਮੀ ਸੰ ਦੀਪ ਮਜਲਕ (ਦੋਵੇ :ਡੀ:ਸੀ:ਪੀ),
ਮੈਡਮ ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਏ ਸਮਾਇਕ ਕਜਮਿਨਰ, ਸਮੀ ਜੁਗਰਲ ਜਕਿੋਰ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਡਾ: ਮਦਨ ਮੋਮਨ, ਸਮੀ ਮੁਕੇਸ ਿਰਮਾ
ਜਜਲਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰ ਜਵਭਾਗਰਾ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀ ਮਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਿਨ
ਸਮੀ ਜਮਮਾਿੂ ਅਗਰਰਵਾਲ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਜਵਖੇ ਮੀਜਟੰ ਗਰ ਦੀ ਪਮਧਾਨਗਰੀ ਕਰਦੇ ਮੋ । ਨਾਲ ਮਨ ਸਮ
ਅੰ ਕੁਰਜੀਤ ਜਸੰ ਘ ਏਈ: :ਐਸ, ਸਮ ਸਰਤਾਜ ਜਸੰ ਘ ਚਾਮਲ, ਸਮੀ ਸੰ ਦੀਪ ਮਜਲਕ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਡਾਇਨਾਜਮਕ ਹੋਜਮਿਪਪਜਥਥਕ ਸਸੋਰ ਨੇ ਰਪਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਭੇਸ ਕਕੀਤਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, 29 ਮਈ:
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰਕੀ ਨਾਲ ਜਨਪਸਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕੀ ਸੰ ਸਥਥਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜਮਲਾ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਰਹਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਕੀ ਪੁੱ ਜਦਾ ਕਰ ਰਹਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਹਕੀ ਲੜਕੀ ਤਜਹਤ ਅੱ ਜ
ਡਾਇਨਾਜਮਕ ਹੋਜਮਿਪਪਜਥਥਕ ਸਸੋਰ ਵੱ ਲੋ ਸਮਕੀ ਜਹਮਾਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀਕੀਕ ਜਡਪਸਕੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰਕੀ
ਨਾਲ ਜਨਪਸਣ ਲਈ ਆਯੂਸ਼ ਜਵਭਾਗ ਤੋ ਪਮਵਾਨਤ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਸ ਕਕੀਤਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਡਾਇਨਾਜਮਕ ਹੋਜਮਿਪਪਜਥਥਕ ਸਸੋਰ ਦੇ ਡਾਕਸਰ ਸਮਕੀ ਰਣਬਕੀਰ ਬੇਰਕੀ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਵਅਕਤਕੀ ਦਕੀ ਸਰਕੀਰਕ
ਸਮਰਥਥਾ (ਇਜਮਿਊਨਸਕੀ) ਵੀਾਉਣ ਜਵੱ ਚ ਕਾਫਕੀ ਕਾਰਗਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਕੀ ਜਹਮਾਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱ ਲੋ ਉਨਾ ਦਕੀ ਭਰਪੂਰ
ਪਮਸੰਸਾ ਕਕੀਤਕੀ। ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਦਾਨਕੀ ਸੱ ਜਣਾ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹਕੀ ਰਪਡ ਕਰਾਸ ਵੱ ਲੋ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਜਵਅਕਤਕੀਆਂ ਦਕੀ ਮਦਦ ਕਕੀਤਕੀ
ਜਾ ਰਹਕੀ ਹਪ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਪਡਮ ਅਲਕਾ ਕਾਲਕੀਆ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ , ਡਾ: ਸ਼ਕੀਤਲ ਬੇਰਕੀ, ਸਮਕੀ ਰਜਤ ਸਲਹੋਤਰਾ ਵਕੀ ਹਾਤਰ
ਸਨ।
ਕਪਪਸ਼ਨ
ਡਾਕਸਰ ਸਮਕੀ ਰਣਬਕੀਰ ਬੇਰਕੀ ਡਾਇਨਾਜਮਕ ਹੋਜਮਿਪਪਜਥਥਕ ਸਸੋਰ ਸਮਕੀ ਜਹਮਾਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀਕੀਕ ਜਡਪਸਕੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ9। ਨਾਲ ਹਨ ਮਪਡਮ ਅਲਕਾ ਕਾਲਕੀਆ ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਥੁੱ ਕਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 29 ਮਈ (

)-ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਗ ਵੱ ਲੋ ਪੰ ਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਤੋ ਬਚਾਾਣਣ ਲਈ ਜਨਤਕ

ਥਾਵਾ ਣਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਣਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ , ਤਾ ਜ਼ਕ ਵਾਇਰਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜੋ ਜ਼ਵਅਕਤੀ
ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਜ਼ਵਚਾ ਸੜਕਾ, ਗਲੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਦਫਤਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਜ਼ਦ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ, ਮਾਸਕ ਨਹੀ
ਪਾਵੇਗਾ, ਣਸਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੱ ਜ਼ਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਣਕਤ ਸਬਦਾ ਦਾ ਪਮਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢੱ ਲੋ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਗ ਵੱ ਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਣਣ ਣਤੇ 500
ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੱ ਜ਼ਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਹ ਚਾਲਾਨ ਬੀ. ਿੀ. ਪੀ. ਓ, ਨਾਇਰਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ, ਏ. ਐਸ.
ਆਈ ਜਾ ਇਰੰ ਨਾ ਤੋ ਵੱ ਿਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਨਯੁੱ ਕਤ ਕੀਤੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਣਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਰਸ ਤੋ ਇਰਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਣਤੇ ਥੁੱ ਕਣ ਣਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚਾ ਇਰਕਾਤਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਇਰਕਾਤਵਾਸ ਦੀ ਅਵੱ ਜ਼ਗਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਣਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾ ਜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਵਾ ਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਜ਼ਨਯਮਾ ਦੀ ਣਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਇਰਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਜ਼ਰਕ
ਘਰ ਤੋ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲੱਜ਼ਗਆ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਰਨਾ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ਼ਵੱ ਚਾ ਕੋਈ
ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਣਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਨਯਮਾ ਦੀ ਅਵੱ ਜ਼ਗਆ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱ ਸਾ ਨੂੰ
3000 ਰੁਪਏ, ਕਾਰ ਚਾਾਲਕ ਨੂੰ 2000 ਰੂਪਏ, ਆਟੋ ਜ਼ਰਕਸ਼ਾ, ਟੂ ਵੀਲਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਣਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗੱ ਿੀ ਜਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਣਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਜ਼ਵਅਕਤੀ , ਦਫਤਰਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਵਚਾ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮਾਸਕ ਲਗਾਣਣ। ਣਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਾਸਕ ਸਧਾਰਨ ਕੱ ਪੜੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ਣਆ
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਧੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਰਸ ਤੋ ਇਰਲਾਵਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਵਚਾ ਰੁਮਾਲ, ਦੁਪੱਟਾ, ਸਟੋਲ
ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵੀ ਮੂੰ ਹ ਢੱ ਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਣਨਾ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾ ਣਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਰਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ

ਣਸ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲਾਨ ਕੱ ਜ਼ਟਆ ਜਾਵੇ

ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
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