
PRESS NOTE : 1 

I/31838/2020 

DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, JALANDHAR 

  

ADMINISTRATION SUPPLIES 110789-LITRES MILK, 842-KG CHEESE, 

10176-KG CURD, 12096-LITRES LASSI AND 354-KG KHEER TO PEOPLE 

AT THEIR DOORSTEPS UNDER MISSION FATEH 

  

Jalandhar, June 7- The Jalandhar district administration on Sunday under 

Chief Minister Capt Amarinder Singh's flagship program 'Mission Fateh' 

supplied 110789-litres of milk and other products to the people at their 

doorsteps in the lockdown imposed to contain Covid-19 pandemic. 

  

The teams of the Milkfed under the supervision of Deputy Commissioner Mr 

Varinder Kumar Sharma were working round the clock to ensure these 

essentials to the residents. 

  

The Milkfed’s teams led by General Manager Mr Asit Sharma were reaching to 

maximum households in the district with supply of Milk and other products. 

  

As per the details on Sunday, the teams of Milkfed delivered around 110789-

litres of milk to the people of the district besides, 842-kg Cheese, 10176-kg 

curd, 12096-litre lassi and 354-kg Kheer through the authorized dealers of 

Verka in every locality. 

  

Deputy Commissioner Mr Varinder Kumar Sharma said that the district 

administration was committed to ensure there must not be any sort of 

problem in the delivering the essential commodities. 

  

Taking the state’s battle against Covid to the grassroots, Punjab Chief Minister 

Captain Amarinder Singh had launched a month-long drive, as part of `Mission 

Fateh’, to spread mass awareness about the pandemic. The campaign aims at 

broadening the ambit of Mission Fateh beyond the frontline workers by 

bringing the people of Punjab into its fold to make the fight against Covid a 

battle of the people, by the people and for the people. 

 
 

  

 



 

 

ਦਫ਼ਤਰ,ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜਲੰਧਰ 

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ  'ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ' ਤਿਹਤ 110789 ਲੀਟਰ ਦੁ� ਧ, 842 ਿਕਲੋ 

ਪਨੀਰ, 10176 ਿਕਲੋ ਦਹ#, 12096 ਲੀਟਰ ਲ� ਸੀ ਅਤੇ 354 ਿਕਲੋ ਖੀਰ ਲੋਕ) ਦੇ 

ਘਰ) ਤ� ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਈ 

ਜਲੰਧਰ 07 ਜੂਨ 2020 

                       ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ� ਅ� ਜ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵਲ� 'ਿਮਸ਼ਨ 

ਫ਼ਿਤਹ' ਤਿਹਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ'ਮਾਰੀ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ' ਦੇ ਘਰ' 

ਤ� ਕ 110789 ਲੀਟਰ ਦੁ� ਧ ਅਤੇ ਦੁ� ਧ ਤ� ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹ�ਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 

 

                       ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ�ੀ ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਿਵ� ਚ ਿਮਲਕਫ਼ੈਡ ਅਤੇ 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮ' ਵਲ� ਿਜ਼ਲ	ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ' ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

                       ਜਨਰਲ ਮੇਨ; ਜਰ ਅਿਸਟ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵ� ਚ ਿਮਲਕਫ਼ੈਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮ' ਵਲ� ਿਜ਼ਲ	ੇ  

ਿਵ� ਚ ਵ� ਧ ਤ� ਵ� ਧ ਤਰ' ਤ� ਕ ਦੁ� ਧ ਅਤੇ ਦੁ� ਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ' ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

                       ਪ�ਾਪਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਿਮਲਕਫ਼ੈਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮ' ਵਲ� ਅ� ਜ 110789 ਲੀਟਰ 

ਦੁ� ਧ, 842 ਿਕਲੋ ਪਨੀਰ, 10176 ਿਕਲੋ ਦਹ?, 12096 ਲੀਟਰ ਲ� ਸੀ ਅਤੇ 354 ਿਕਲੋ ਖੀਰ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ 

ਡੀਲਰ' ਵਲ� ਲੋਕ' ਦੇ ਘਰ' ਤ� ਕ ਪਹੰੁਚਾਈ ਗਈ। 

                       ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ�ੀ ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨC  ਦਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਚਨਬ� ਧ ਹੈ 

ਿਕ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵ� ਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ' ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। 

                    ਜ਼   ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਰੁ� ਧ ਲੜਾਈ ਨੰੂ ਹੇਠਲੇ ਪ� ਧਰ ਤ� ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵਲ� ਸੋਮਵਾਰ ਨੰੂ ਲੋਕ' ਿਵ� ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹ'ਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨC  ਤ� ਕ ਚ� ਲਣ ਵਾਲੀ 'ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ' ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਿਹੰਮ 

ਦਾ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਵ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹ'ਮਾਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੰੂ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰ' ਿਵ� ਚ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� 

ਅ� ਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਿਖਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਕੇ ਕੋਿਵੰਡ ਜੰਗ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੰੂ ਜਨ ਲਿਹਰ 

ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

 

 

                               --------------- 

  



PRESS NOTE : 2 
I/31893/2020 

DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, JALANDHAR 

• SCREENING OF 25230 PERSONS DONE DURING DOOR TO 

DOOR SURVEY OF 5303 HOUSES UNDER CM’S ‘MISSION FATEH’ 

• 80 TEAMS OF HEALTH WORKERS UNDERTAKE THIS TASK TO 

MAKE JALANDHAR CORONA VIRUS FREE 

Jalandhar, June 7-  

Under the ‘Mission Fateh’ program launched by the Punjab Chief Minister 

Captain Amarinder Singh on Monday, 80 teams of the Health department 

today screened 25230 persons during the door-to-door survey of 5303 

houses. 

Divulging the details, the Civil Surgeon Dr. Gurinder Chawla and Medical 

Superintendent of Civil Hospital Dr. Harinder Singh said that this survey was 

being done continuously to check the spread of the Corona Virus in the 

district. They said that the Health teams aggressively visited the houses and 

conducted the medical screening of the people. They said that no stone was 

being left unturned for making Jalandhar a Corona free district. 

The Civil Surgeon and Medical Superintendent said that till now around 9284 

persons were home quarantined by the Health authorities for being in contact 

with the Corona positive persons. They said that out of these 8690 people 

have successfully completed their Home quarantine period of 14 days. Both 

the officers said that still quarantine period of another 594 persons were 

active. 

The Civil Surgeon and Medical Superintendent said that in order aggressively 

to trace the Covid 19 patients in the district, the Jalandhar administration has 

so far conducted 10246 Throat Swab Test of the suspected patients in the 

district. They said that samples of 9210 persons have been found negative 

whereas 560 were still pending. They said that the Health department was 

making strenuous efforts to check the pandemic in the district and no stone 

would be left unturned for this noble cause. 

 
 



                                        ਦਫ਼ਤਰ,ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜਲੰਧਰ 

ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ' ਤਿਹਤ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ 5303 ਘਰ) 'ਚ 

ਜਾ ਕੇ 25230 ਲੋਕ) ਦੀ ਜ)ਚ 

 

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ 80 ਟੀਮ) ਵਲ  ਜਲੰਧਰ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ 

ਇਹ ਕਾਜ 

ਜਲੰਧਰ 07 ਜੂਨ 2020 

                       ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲ� ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ' ਤਿਹਤ 

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ  80 ਟੀਮ' ਵਲ� ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ 5303 ਘਰ' ਿਵ� ਚ ਜਾ ਕੇ 25230 ਲੋਕ' ਦੀ 

ਿਸਹਤ ਜ'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

                       ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਜਲੰਧਰ ਡਾ.ਗੁਿਰੰਦਰ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੰਟ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾ.ਹਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨC  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵ� ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� 

ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ	 ' ਿਕਹਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਸਹਤ ਟੀਮ' ਘਰ' ਿਵ� ਚ ਜਾ ਕੇ 

ਲੋਕ' ਦੀ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ	 ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਜਲੰਧਰ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ 

ਬਾਕੀ ਨਹ? ਛ� ਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

               ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੰਟ ਨC  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤ� ਕ 9284 ਲੋਕ' ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ' ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵ� ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਘਰ' ਿਵ� ਚ ਇਕ'ਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ� 8690 ਲੋਕ' 

ਨC  ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ 14 ਿਦਨ ਦਾ ਇਕ'ਤਵਾਸ ਦਾ ਸਮ' ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ 594 ਲੋਕ' ਦਾ ਇਕ'ਤਵਾਸ ਸਮ' 

ਚ� ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

                       ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੰਟ ਨC  ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵ� ਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਰੀਜ਼' ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ 

ਲਈ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ� ਹੁਣ ਤ� ਕ 10246 ਸ਼�ਕੀ ਮਰੀਜ਼' ਦੇ ਗਲੇ ਰਾਹ? ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾ ਚੁ� ਕੇ ਹਨ । ਉਨ	 ' ਦ� ਿਸਆ 

ਿਕ 9210 ਸIਪਲ' ਦੀ ਜ'ਚ ਿਰਪੋਰਟ ਨ; ਗੇਿਟਵ ਆਈ ਹੈ ਜਦਿਕ 560 ਸIਪਲ' ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਉਨ	 ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵ� ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਥ� ਕ ਯਤਨ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

                               ------------------        

  



 

PRESS NOTE : 3 
 

I/31895/2020 

DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, JALANDHAR 

• UNDER 'MISSION FATEH' COMMISSIONERATE POLICE IMPOSE FINE 

WORTH RS 30,000 ON OVERLOADED FOUR WHEELERS, RS 8500 ON 

OVERLOADED AUTOS AND 2000 FOR VIOLATING SOCIAL DISTANCING 

• FINE WORTH RS 17.39 LAKH IMPOSED ON 4787 PEOPLE WITHOUT MASK 

SINCE MARCH 23 

Jalandhar, June 7- 

Continuing its drive against people for endangering  the lives of people by not 

wearing the mask, the Jalandhar Commissionerate Police has so far issued 

4787 challans to them, under the 'Mission Fateh' initiated by Chief Minister 

Captain Amarinder Singh, thereby imposing a fine of Rs 17.39 lakh on them. 

Divulging the details, the Commissioner of Police Mr. Gurpreet Singh Bhullar 

said that the Police have so far issued 4787 without mask challans and 

collected a fine worth Rs 17.39 lakh from the violators. He said that a fine 

worth Rs 23,000 has been imposed so far for violation of home quarantine 

instructions adding that 282 persons have been fined Rs 30,600 for spitting in 

public place. Likewise Mr. Bhullar said that a total of 30964 challans have 

been issued so far to the traffic violators and 1914 vehicles have been 

impounded.  

The Commissioner of Police further said that fine worth Rs 30,000 has been 

imposed on overloaded 21 four wheelers, Rs 8500 on overloaded 17 Autos 

and fine worth Rs 2000 has been imposed on a person for violating social 

distancing norms. He said that on Sunday 243 traffic challans were issued. Mr. 

Bhullar said that today 174 persons without mask were challaned and a fine 

worth Rs 87,000 was imposed on them. Mr. Bhullar said that this drive would 

continue in the coming days and action would be taken against the violators 

adding that the people have to play a vanguard role for further checking the 

spread of COVID 19. He said that it was the social responsibility of the 

residents to ensure the following the directives of the government to contain 

the spread of the Covid-19 pandemic. 
 

 
  

  



ਦਫ਼ਤਰ,ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜਲੰਧਰ 

'ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ' 

ਕਿਮਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਿਲਸ ਨ7  ਓਵਰਲੋਿਡਡ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ) 'ਤੇ  30000 ਰੁਪਏ, ਓਵਰਲੋਿਡਡ 

ਆਟੋਸ 'ਤੇ 8500 ਰਪੁਏ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਲ ਿਡਸਟ<ਿਸੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ 2000 ਰੁਪਏ 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਿਲਸ ਵਲ ਹੁਣ ਤ� ਕ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ 4787 ਲੋਕ) ਨੰੂ 17.39 ਲ� ਖ 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ 

ਜਲੰਧਰ 07 ਜੂਨ 2020 

                       ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ' ਿਖਲਾਫ਼ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰ�ਖਿਦਆਂ ਜਲੰਧਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰੇਟ 

ਪੁਿਲਸ ਵਲ� ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵਲ� ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ੇਗਏ 'ਿਮਸ਼ਨ ਫ਼ਿਤਹ' ਤਿਹਤ ਹੁਣ ਤ� ਕ 4787 ਲੋਕ' 17.39 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ 

ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

                       ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਪੁਿਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ�ੀ ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ ਨC  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ 

ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਿਹਨ ਕੇ ਿਨਯਮ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4787 ਲੋਕ' ਪਾਸ� 17.39 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਉਨ	 ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂ ਨੰੂ 23000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਉਨ	 ' ਇਹ ਵੀ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵ' 'ਤੇ ਥੁ� ਕਣ ਵਾਲੇ 282 ਲੋਕ' ਨੰੂ 30600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਸ�ੀ ਭੁ� ਲਰ ਨC  ਅ� ਗੇ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਇਸੇ ਤਰ	' ਹੁਣ ਤ� ਕ 30964 ਟਰੈਿਫਕ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ 1914 ਵਾਹਨ' ਨੰੂ ਜਬਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। 

                       ਪੁਿਲਸ ਕਿਮਸਨਰ ਨC  ਅ� ਗੇ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ 21 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਓਵਰਲੋਿਡਡ ਵਾਹਨ' 'ਤੇ 30000 ਰੁਪਏ, 

17 ਓਵਰਲੋਿਡਡ ਆਟੋਸ 'ਤੇ 8500 ਰੁਪਏ ਅਤ ੇ2000 ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟLਿਸੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਉਨ' ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਅ� ਜ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ 243 ਟ�ੈਿਫਕ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ	 ' ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਅ�ਜ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ 

174 ਲੋਕ' ਦ ੇਚਲਾਨ ਕਰਕੇ 87000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ	 ' ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਮੁਿਹੰਮ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ' 

ਿਵ� ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰ� ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਖਲਾਫ਼ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

                       ਪੁਿਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨC  ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਕ' ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹ�ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ 

ਿਨਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ	 ' ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ' ਦੀ ਨ; ਿਤਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਕੋਿਵਡ-

19 ਮਹ'ਮਾਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਦਾਇਤ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

********************* 

 

 


