Vigilance Bureau, Punjab
Vigilance Bureau distributes face shields to health workers, police officials
Chandigarh, April 24 : In a battle against Covid-19 pandemic outbreak in the state, Punjab
Vigilance Bureau (VB) today distributed face shields for protection of frontline health workers
at Primary Health Centre Nawan Gaon in S.A.S Nagar district besides police personnel deployed
at various nakas in the area.
Disclosing this here today, spokesperson of the Vigilance Bureau said on the directions
of Chief Director-cum ADGP Vigilance Bureau B.K. Uppal, different teams from flying squad
have already been formed to monitor the problems being faced by the people and steps have
been taken to resolve their grievances. In this regard, these teams were also providing ration
and essential items to the needy persons.
He further informed that a team of VB flying squad-1 led by AIG Ashish Kapoor today
distributed face shields to the front line employees of the Primary Health centre (PHC) Nawan
Gaon to protect them from any kind of virus attack. VB team have asked the PHC staff about
the need of more such face shields and assured to provide more protection shields as and when
required in future.
He encouraged the health workers as well as police personnel at various nakas at
Nawan Gaon and told them to work hard while keeping themselves safe. He said the Bureau
would always be at your disposal if you face any difficulty while performing your duty.
Among others present on the occasion included DSP Gurvinder Pal Singh, Inspector
Sukhminder Singh, District Epidemic Prevention Officer Dr. Renu Singh, Dr. Sanjay Singh, Health
Inspector Dinesh Choudhary, Kulwinderjit Singh, MPH Avtar Singh, Jaspal Singh and other
health workers.
-----------

Vigilance Bureau AIG Ashish Kapoor handing over face shields to health workers at Primary
Health centre Nawan Gaon in S.A.S Nagar district.

(2) Vigilance Bureau AIG Ashish Kapoor handing over face shields to police personnel deployed
at police naka in Nawan Gaon in S.A.S Nagar district.

ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬ
ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਊਰੋ ਨ ਨਵ ਗਾ ਿਵਖੇ ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਵੰ ਡੇ
ਚੰ ਡੀਗੜ, 24 ਅਪੈਲ : ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹਮਾਰੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ$ਿਦਆਂ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਊਰੋ ਨ' ਅੱ ਜ
ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਨਵ ਗਾ* (ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ) ਿਵਖੇ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਘੜੂੰ ਆਂ ਦੀ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਡਾ. ਕੁਲਜੀਤ ਕੌ ਰ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵੱ ਚ
ਪਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸਟਰ ਨਵ ਗਾ* ਿਵਖੇ ਿਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਵੰ ਡੀਆਂ। ਇਸ ਤ=
ਇਲਾਵਾ ਨਵ ਗਾ* ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਿਜਲਾ ਪੁਿਲਸ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱ ਲ= ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਾਿਕਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਿਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਵੰ ਡੀਆਂ ਤ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਿਕਸੇ ਤਰ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਹਮਲੇ ਤ= ਬਚ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ' ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਮੁੱ ਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ ਏਡੀਜੀਪੀ
ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਊਰੋ, ਸੀ ਬੀ.ਕੇ @ਪਲ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼
ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਗਿਠਤ ਕਰਕੇ ਉਨ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿਨਵਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰ ਧ
ਿਵੱ ਚ ਿਬਊਰੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਏਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਉਡਣ ਦਸਤਾ -1 ਦੀਆਂ
ਟੀਮ ਨ' ਅੱ ਜ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਨਵ ਗਾ* ਿਵਖੇ ਿਡਊਟੀ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤ=
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਵੰ ਡੇ। ਇਸ ਤ= ਇਲਾਵਾ ਏਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨ' ਊਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਿਵਚ
ਫਰੰ ਟਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ / ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ੀਲਡ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਿਦੱ ਤਾ। ਬੀਤੇ ਿਦਨ ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਊਰੋ ਵੱ ਲ= ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ
ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਸਹਤ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਵੰ ਡੇ ਵਏ ਸਨ।
ਉਨ ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਿਦਆਂ ਉਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ
ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆFਦੀ ਹੈ ਤ ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਊਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਟੀਮ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰਨ ਤ= ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਿਵੰ ਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰ ਘ, ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਿਜ਼ਲਾ ਮਹਮਾਰੀ
ਰੋਕੂ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਰੇਨੂ ਿਸੰ ਘ, ਡਾ: ਸੰ ਜੇ, ਿਸਹਤ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਿਦਨ'ਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਕੁਲਿਵੰ ਦਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ, ਅਵਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਐਮ.ਪੀ.ਐਚ,
ਜਸਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨਵ ਗਾ* (ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ) ਿਵਖੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਵੰ ਡਦੇ ਹੋਏ।

ਿਵਜੀਲ ਸ ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨਵ ਗਾ* (ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ) ਿਵਖੇ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ
ਵੰ ਡਦੇ ਹੋਏ।

