
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1551/2020-DPRO Patiala  

I/29128/2020 

çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

 

êzèÅé î§åðÆ ×ðÆì ÕÇñÁÅä ï¯ÜéÅ åÇÔå Ô¹ä å¾Õ Ç÷ñ·¶ ç¶ I@ ëÆÃçÆ 

ñÅíêÅåðÆÁ» ù ÕäÕ å¶ çÅñ ò§âÆ-Õ¹îÅð ÁÇîå 

-Ç÷ñ·¶ ç¶ ÃÅð¶ ìñÅÕ» ÓÚ ÕäÕ å¶ çÅñ çÆ ò§â ñÂÆ Ö¹ðÅÕ, ÇÃòñ ÃêñÅÂÆÜ å¶ 

ÖêåÕÅð Ã¹ð¾ÇÖÁÅ îÅîñ¶ ÇòíÅ× î¹ÃåËç-âÆ.ÃÆ. 

êÇàÁÅñÅ, C@ îÂÆ: 

 êÇàÁÅñÅ ç¶ ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÃzÆ Õ¹îÅð ÁÇîå é¶ ç¾ÇÃÁÅ þ ÇÕ êzèÅé î§åðÆ ×ðÆì ÕÇñÁÅä 

ï¯ÜéÅ ÃÕÆî åÇÔå Ç÷ñ·¶ ç¶ B ñ¾Ö AA Ô÷Åð AF ÕÅðâ èÅðÕ» Çò¾Ú¯º Ô¹ä å¾Õ I@ ëÆÃçÆ ÕÅðâ èÅðÕ 

ñÅíêÅåðÆÁ» ù Çå§é îÔÆé¶ çÆ ÕäÕ å¶ çÅñ ò§âÆ ÜÅ ü¾ÕÆ þÍ  

ÃzÆ Õ¹îÅð ÁÇîå é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ç÷ñ·¶ Çò¾Ú H@GI Á§éå¯ÇçÁÅ ñÅíêÅåðÆ ÕÅðâ èÅðÕ» Áå¶ B ñ¾Ö 

B Ô÷Åð ICG (êÆ.ÁËÚ.) êzÅÇÂúðàÆ ÔÅÀ±ÃÔ¯ñâ ÕÅðâ èÅðÕ» ù Ö¹ðÅÕ, ÇÃòñ ÃêñÅÂÆÜ Áå¶ ÖêåÕÅð 

Ã¹ð¾ÇÖÁÅ îÅîñ¶ ÇòíÅ× ò¾ñ¯º êzåÆ ÕÅðâ êzåÆ îÔÆéÅ A ÇÕ¾ñ¯ çÅñ Áå¶ êzåÆ îËºìð E ÇÕ¾ñ¯ êzåÆ îÔÆéÅ 

ÕäÕ êzçÅé ÕÆåÆ ÜÅäÆ þ Áå¶ ÇÂé·» Çò¾Ú¯º Ô¹ä å¾Õ A ñ¾Ö HG Ô÷Åð IE@ å¯º òè¶ð¶ ñÅíêÅåðÆÁ» ù 

ÁéÅÜ ò§ÇâÁÅ ÜÅ ü¾ÕÅ þÍ 

ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ çÆ ñÅ× ù ëËñä å¯º ð¯Õä ñÂÆ ÕðÇëÀ± Áå¶ 

åÅñÅì§çÆ ÕðÕ¶ êzíÅòå Ô¯Â¶ ñ¯óò§ç» ù î¹¾Ö î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø ç¶ ÇçôÅ Çéðç¶ô» Óå¶ Ö¹ðÅÕ, 

ÇÃòñ ÃêñÅÂÆÜ Áå¶ ÖêåÕÅð Ã¹ð¾ÇÖÁÅ îÅîñ¶ ÇòíÅ× ç¶ î§åðÆ ÃzÆ íÅðå í±ôé ÁÅô± çÆ Çé×ðÅéÆ Ô¶á 

ÇòíÅ× çÆ Ç÷ñ·Å ê¾èðÆ àÆî ò¾ñ¯º ÁêzËñ, îÂÆ Áå¶ Ü±é å¾Õ Çå§é îÔÆÇéÁ» çÅ ðÅôé ê±ðÆ î¹ÃåËçÆ éÅñ 

ò§ÇâÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ 

 ÇÂÃ¶ ç½ðÅé Ç÷ñ·Å Õ§àð¯ñð ÃzÆ ÔðôðéÜÆå ÇÃ§Ø ìðÅó é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ö¹ðÅÕ, ÇÃòñ ÃêñÅÂÆÜ Áå¶ 

ÖêåÕÅð îÅîÇñÁ» ç¶ âÅÇÂðËÕàð ÃzÆîåÆ ÁÇé§ÇçåÅ Çî¾åðÅ ÇÂÃ Õ§î çÅ õ¹ç ð¯÷ÅéÅ ÜÅÇÂ÷Å ñËºç¶ ÔéÍ 

À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇòíÅ× çÆ Ãî¹ÚÆ àÆî ò¾ñ¯º ÁÅÀ¹ºç¶ Ççé» ÓÚ Ç÷ñ·¶ ç¶ ìÅÕÆ ðÇÔ§ç¶ ÃÅð¶ ñÅíêÅåðÆÁ» ù 

ÕäÕ ç¶ çÅñ çÆ ÇéðèÅðå îÅåðÅ ò§â Çç¾åÆ ÜÅò¶×ÆÍ  

 âÆ.ÁËë.ÁËÃ.ÃÆ. Ã. ìðÅó é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ç÷ñ·¶ ç¶ ÃÅð¶ ìñÅÕ» ÓÚ ÕäÕ å¶ çÅñ çÆ ò§â Ãî¶º Õ¯ð¯éÅ 

òÅÇÂðÃ çÆ ñÅ× å¯º ìÚä ñÂÆ ê±ð¶ ÁÇÔÇåÁÅå òðå¶ Ü»ç¶ Ôé Áå¶ ÇÂÃ ÕÅðÜ çÆ Çé×ðÅéÆ ñÂÆ 

Ö¹ôÔÅñÆ ç¶ ðÅÖ¶-ÜÆ.ú.ÜÆ. Áå¶ ÃæÅéÕ ê¾èð Óå¶ Çé×ðÅé Õî¶àÆÁ» òÆ ÃÅæ ç¶ ðÔÆÁ» ÔéÍ  

********** 

ë¯à¯ ÕËêôé-êÇàÁÅñÅ Ç÷ñ·¶ ÓÚ êzèÅé î§åðÆ ×ðÆì ÕÇñÁÅä ï¯ÜéÅ åÇÔå ÕäÕ Áå¶ çÅñ ÔÅÃñ Õðé 

Ãî¶º ÕÅðâ èÅðÕ ñÅíêÅåðÆ ÃîÅÇÜÕ Çò¾æ ç¶ Çéïî çÅ êÅñä Õðç¶ Ô¯Â¶Í 

ë¯à¯ ÕËêôé-êÇàÁÅñÅ Ç÷ñ·¶ ÓÚ êzèÅé î§åðÆ ×ðÆì ÕÇñÁÅä ï¯ÜéÅ åÇÔå ÕÅðâ èÅðÕ ñÅíêÅåðÆÁ» ù 

ÕäÕ Áå¶ çÅñ ò§âä Ãî¶º Çé×ðÅéÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÜÆ.ú.ÜÆ.Í 

 

 



 

ਟਿਆਲਾ ਟ਼ਿਲਹੇ  ’ਚ ਲਏ ਸਾਰ ੇ297 ਕੋਟਿਡ ਸੈਂਲਾਂ ਦੀ ਟਰੋਰਿ ਆਈ ਨੈਗੇਟਿਿ 
ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਛ ੱ ਿੀ 

ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਾਉਣ ਅਤ ੇਥ ੱ ਕਣ ਤੇ ਜ ਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਿਾਧਾ : ਡਾ. ਮਲਹੋਤਰਾ 

ਟਿਆਰਾ 30 ਭਈ: 
  ਟਿਵਰ ਿਯਜਨ ਡਾ. ਹਯੀਸ਼ ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ  ਟਦਿੰ ਟਦਆ ਦੱਟਿਆ ਟਕ ਫੀਤ ਟਦਨੀਂ ਕਟਵਡ ਜਾਂਚ 
ਿਫਿੰ ਧੀ ਰਫ ਟਵਚ ਬਜ ਗਏ 297 ਿੈਂਰਾਂ ਟਵਚੋਂ ਿਾਯ ਹੀ ਿੈਂਰਾਂ ਦੀ ਟਯਯਿ ਕਟਵਡ ਨੈਗਟਿਵ ਾਈ ਗਈ ਹ ਅਤ 
ਅੱਜ ਕਈ ਕਟਵਡ ਜਟਿਵ ਕਿ ਟਯਯਿ ਨਹੀਂ ਹਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਟਿਆ ਟਕ ਅੱਜ ਟਿਆਰਾ ਦ ਐਿ.ਐਿ.ਿੀ. ਨਗਯ 
ਦਾ ਯਟਹਣ ਵਾਰਾ ਇੱਕ ਟਵਅਕਤੀ ਜ ਟਕ ਕਟਵਡ ਜਟਿਵ ਆਉਣ ’ਤ ਯਾਟਜਿੰ ਦਯਾ ਹਿਤਾਰ ਟਵਚ ਦਾਖਰ ਿੀ, ਨੂਿੰ  ਵੀ 
ਕਯਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹਣ ਅਤ ਗਾਈਡ ਰਾਈਨ ਅਨੁਿਾਯ ਹਿਤਾਰ ਤੋਂ ਛੱੁਿੀ ਦ ਕ ਘਯ ਬਜ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਹ ਇਿ ਤਯਾਂ 
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਯਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹਣ ਵਾਟਰਆਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ 105 ਹ ਗਈ ਹ। 
  ਡਾ. ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਿਆ ਟਕ ਅੱਜ ਵੀ ਟ਼ਿਰਹ ਟਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿਹਤ ਟਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਿੀਭਾਂ ਵੱਰੋਂ 
ਕੱੁਰ 314 ਿੈਂਰ ਰਏ ਗਏ ਹਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ ਫੀਤ ਟਦਨੀਂ ਜਟਿਵ ਆਏ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਨੇੜਰ ਿਿੰਯਕ ਟਵਚ ਆਏ 
ਟਵਅਕਤੀਆਂ, ਫਾਹਯੀ ਯਾਜਾਂ, ਟਵਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਯਹ ਮਾਤਯੀਆਂ, ਰਫਯ, ਪਰ ੂ ਰੱਛਣਾਂ ਵਾਰ ਭਯੀ਼ਿ, ਿੀ.ਫੀ. ਭਯੀ਼ਿ, 
ਟਿਹਤ ਟਵਬਾਗ ਦ ਫ਼ਯਿੰਿ ਰਾਈਨ ਵਯਕਯ ਆਟਦ ਦ ਰਏ ਗਏ ਿੈਂਰ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ।ਟਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟਯਯਿ ਕੱਰਹ ਨੂਿੰ  
ਆਵਗੀ। 
   ਡਾ. ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਿਆ ਟਕ ਹੁਣ ਡਾਇਯਕਿਯ ਟਿਹਤ ਿਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਨ ਿੀਟਫ਼ਕਸ਼ਨ ਅਨੁਿਾਯ 
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤ ਭਾਿਕ ਨਾ ਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤ ਥੱੁਕਣ, ਘਯ ਟਵਚ ਇਕਾਂਤਵਾਿ ਦੀ ਉਰਿੰ ਘਣਾ ਕਯਨ ’ਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ ਦੀ ਯਕਭ ਵਧਾ ਟਦੱਤੀ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਟਕਹਾ ਟਕ ਨਵੇਂ ਨ ਿੀਟਫ਼ਕਸ਼ਨ ਅਨੁਿਾਯ ਹੁਣ ਕਿੰਭ ਕਾਜ ਵਾਰੀਆਂ 
ਥਾਵਾਂ/ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤ ਭਾਿਕ ਨਾ ਾਉਣ ਵਾਰ ਨੂਿੰ  200/- ਦੀ ਫਜਾਏ 500/- ਯੁਏ, ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤ ਥੱੁਕਣ ਤ  
100 ਦੀ ਫਜਾਏ 500/- ਯੁਏ, ਘਯ ਟਵਚ ਇਕਾਂਤਵਾਿ ਦੀ ਉਰਿੰ ਘਣਾ ਕਯਨ ਤ 2000/- ਯੁਏ, ਦੁਕਾਨ ਦ 
ਭਾਰਕ/ਵਾਯਕ ਅਦਾਯ ਨੂਿੰ  ਅਦਾਯ ਟਵਚ ਿਸ਼ਰ ਟਡਿਿੈਂਿ ਨਾ ਫਣਾ ਕ ਯੱਖਣ ਤ 2000/- ਯੁਏ, ਇਿ ਤਯਾਂ 
ਵਹੀਕਰ ਦ ਭਾਰਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਿਫ਼ਯ ਦਯਾਨ ਵਹੀਕਰ ਟਵਚ ਿਸ਼ਰ ਟਡਿਿੈਂਿ ਨਾ ਫਣਾਉਣ ਤ ਫੱਿ ਭਾਰਕਾ ਨੂਿੰ  3000/- 
ਯੁਏ, ਕਾਯ ਵਾਰ ਨੂਿੰ  2000/- ਅਤ ਆਿ ਟਯਕਸ਼ਾ/ਿੂ ਵੀਰਯ ਨੂਿੰ  500/- ਯੁਏ ਜੁਯਭਾਨੇ ਦੀ ਟਵਵਿਥਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਟਿਆ ਟਕ ਨਵੇਂ ਨ ਿੀਟਫ਼ਕਸ਼ਨ ਅਨੁਿਾਯ ਉਹ ਿਾਯ ਅਟਧਕਾਯੀ ਜ ਟਕ ਫੀ.ਡੀ.ੀ. ਦ ਅਹੁਦ ਤੋਂ ਘੱਿ 
ਨਹੀਂ ਹਣਗ ਜਾਂ ਨੈਫ ਤਟਹਿੀਰਦਾਯ ਦ ਅਹੁਦ ਤੋਂ ਘੱਿ ਨਹੀਂ ਹਣਗ ਜਾਂ ੁਟਰਿ ਅਫ਼ਿਯ ਜ ਟਕ ਏ.ਐਿ.ਆਈ.ੁਟਰਿ 
ਦ ਅਹੁਦ ਤੋਂ ਘੱਿ ਨਹੀਂ ਹਣਗ ਜਾਂ ਟ਼ਿਰਹ ਦ ਟਡਿੀ ਕਟਭਸ਼ਨਯ ਵੱਰੋਂ ਅਟਧਕਾਯਤ ਅਟਧਕਾਯੀ ਇਿ ਨੂਿੰ  ਰਾਗੂ 
ਕਯਵਾਉਣਗ ਅਤ ਜੁਯਭਾਨਾ ਨਾ ਦਣ ਦੀ ਿੁਯਤ ਟਵਚ ਦਸ਼ੀ ਟਵਯੱੁਧ ਐੀਡਟਭਕ ਡਜੀਜ ਐਕਿ 1897 ਤਟਹਤ ਫਣਦੀ 
ਕਾਯਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਆਭ ਜਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਭੁੜ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਟਕ ਿਭੂਹ ਜਨਤਾ ਦ ਿਟਹਮਗ ਨਾਰ ਹੀ ਕਯਨਾ 
ਦੀ ਜਿੰਗ ਨੂਿੰ  ਟਜੱਟਤਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ। 
  ਟ਼ਿਰਹ ਟਵਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦ ਕਟਵਡ ਅਡਿ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਟਦਿੰ ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਟਕਹਾ ਟਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਟਵਡ ਜਾਂਚ 
ਿਫਿੰ ਧੀ 5201 ਿੈਂਰ ਰਏ ਜਾ ਚੱੁਕ ਹਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ 122 ਕਟਵਡ ਜਟਿਵ ਜ ਟਕ ਟ਼ਿਰਹਾ ਟਿਆਰਾ ਨਾਰ ਿਫਿੰ ਧਤ 
ਹਨ, 4765 ਨੈਗਟਿਵ ਅਤ 314 ਦੀ ਟਯਯਿ ਆਉਣੀ ਅਜ ਫਾਕੀ ਹ। ਜਟਿਵ ਕਿਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਦ ਜਟਿਵ ਕਿ ਦੀ 
ਭਤ ਹ ਚੱੁਕੀ ਹ ਅਤ 105 ਕਿ ਠੀਕ ਹ ਚੱੁਕ ਹਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਟਿਆ ਟਕ ਟ਼ਿਰਹ ਟਵੱਚ ਇਿ ਿਭੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕਿਾਂ ਦੀ 
ਟਗਣਤੀ 15 ਹ । 
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