PRESS NOTE
VIGILANCE BUREAU TO ASSIST DISTRICT ADMIN TO CONTAIN COVID-19
Vigilance officers instructed to keep check on hoarding, black marketing of
essential goods
Chandigarh March 24 : The pandemic of COVID-19 has today emerged as biggest
public health emergency of global concern. Government of Punjab, under
leadership of Hon'ble Chief Minister Punjab, is taking all necessary steps including
imposition of curfew to contain transmission of its dangerous virus.
Therefore, in view of prevailing situation, understanding the fact that
district administration is hard pressed for resources, Chief Director, Vigilance
Bureau BK Uppal has directed all vigilance bureau officers to tie up with district
administration and district police and to offer all cooperation and assistance.
A spokesperson of Vigilance bureau revealed that acting on the directions
of VB Chief Director, Vigilance Bureau SSPs have already written demi official
letters to respective Deputy Commissioners and district police heads, offering
them all their all assistance and cooperation.
Additionally, BK Uppal has also directed its officers to keep a check on
hoarding or black marketing of essential goods and on intentional irregularities in
implementing govt. measures against COVID-19. It is pertinent to mention that,
Vigilance Bureau officials have already decided to contribute their one day salary
to CM’s Relief Fund.
---------------

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਵਰੋਧੀ ਮੁਵ ਿੰ ਮ ’ਚ ਵਵਜੀਲੈਂ ਸ ਵਿਓਰੋ ਦੇਵਗ
ੇ ੀ ਵਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਿੰ ਮੱ ਦਦ

ਵਿਜੀਲੈਂ ਸ ਰੱ ਖੇਗੀ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਭੰ ਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਖੋਰੀ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ
ਚੰ ਡੀਗੜ 24 ਮਾਰਚ : ਕੋਵਿਡ-19 (ਕਰੋਨਾ) ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅੱ ਜ ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪ੍ੀ ਵਚੰ ਤਾ ਦੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਡੀ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਸੰ ਕਟ ਿਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਕੈਪ੍ਟਨ

ਅਮਵਰੰ ਦਰ ਵਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਫੈਲਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਵਫਊ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਸਭ ਪ੍ਾਵਸਓਂ
ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱ ਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੀਲੈਂ ਸ ਵਬਓਰੋ ਬੀ.ਕੇ. ਉੱਪ੍ਲ ਨੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਵਿਤੀ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ

ਤੱ ਿ ਨੂੰ ਸਮਝਵਦਆਂ ਵਕ ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਪ੍ਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ

ਦਬਾਅ ਹੈ, ਵਬਓਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ੁਵਲਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ
ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱ ਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰ ਿੀ ਵਿਜੀਲੈਂ ਸ ਵਬਓਰੋ ਦੇ ਇੱ ਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਵਬਓਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਦਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂ ਸ ਵਬਓਰੋ ਦੇ ਐਸਐਸਪ੍ੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰ ਿਤ

ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ੁਵਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ੱ ਤਰ ਭੇਜ ਵਦੱ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱ ਲੋਂ ਹਰ ਸੰ ਭਿ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬੀ.ਕੇ. ਉੱਪ੍ਲ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱ ਤੇ

ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭੰ ਡਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਖੋਰੀ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ
ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ

ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਬੇਵਨਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ। ਵਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਵਿਜੀਲੈਂ ਸ
ਵਬਓਰੋ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰੀ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪ੍ਣੀ ਇਕ ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰ ਡ ਵਿੱ ਚ
ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ।
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