
çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

 

çðì§×Å Ç÷ñ·¶ ç¶ òÃéÆÕ» ù ñË Õ¶ êÇàÁÅñÅ å¯º HòÆº ð¶ñ ×¾âÆ ðòÅéÅ 

-Üð±ðåî§ç» êzòÅÃÆÁ» ù êÇÔñ ç¶ ÁèÅð Óå¶ òÅêÃ Øð í¶Ü ðÔÆ þ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð-Õ¹îÅð ÁÇîå 

-Ô¹ä å¾Õ ìÅÔðñ¶ ðÅÜ» ç¶ AA Ô÷Åð òÃéÆÕ» ù À¹é·» ç¶ Øð í¶ÇÜÁÅ-ÇâêàÆ ÕÇîôéð 

êÇàÁÅñÅ, AD îÂÆ:   

 êÇàÁÅñÅ ç¶ ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ç¾ÇÃÁÅ þ ÇÕ ê§ÜÅì ÃðÕÅð ò¾ñ¯º Ô¹ä å¾Õ êÇàÁÅñÅ Ç÷ñ·¶ Çò¾Ú¯º 

AA Ô÷Åð å¯º òè¶ð¶ ìÅÔðñ¶ Ã±ÇìÁ» ç¶ òÃéÆÕ» ù H ð¶ñ ×¾âÆÁ» Áå¶ ì¾Ã» ÁÅÇç ðÅÔÆº ÁÅê¯ ÁÅêä¶ Øð» ù 

òÅêÃ í¶ÇÜÁÅ þÍ ÃzÆ Õ¹îÅð ÁÇîå Á¾Ü êÇàÁÅñÅ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé å¯º ÇìÔÅð ç¶ çðì§×Å Ç÷ñ·¶ ç¶ òÃéÆÕ» ù 

ñËÕ¶ ÜÅä òÅñÆ Çòô¶ô ð¶ñ ×¾âÆ ù ðòÅéÅ Õðé å¯º êÇÔñ» ÕÆå¶ ×Â¶ êzì§è» çÅ ÜÅÇÂ÷Å ñË ðÔ¶ ÃéÍ  

 ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ î¹¾Ö î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ê¿ÜÅì ÃðÕÅð é¶ 

ðÅÜ Á§çð ç¶ô ÇòÁÅêÆ åÅñÅì§çÆ ÕðÕ¶ ìÅÔðñ¶ ðÅÜ» ç¶ î÷ç±ð» Áå¶ Ô¯ð òÃéÆÕ» ù À¹é·» ç¶ ÇêåðÆ ðÅÜ» 

ù òÅêÃ í¶Üä ñÂÆ Çòô¶Ã êÇÔñÕçîÆ ÕÆåÆ þÍ ÇÜÃ åÇÔå ê¿ÜÅì ÃðÕÅð é¶ ÇÂé·» ÇòÁÕåÆÁ» ñÂÆ 

î¹øå ð¶ñ ÇàÕà Ãî¶å í¯Üé Áå¶ êÅäÆ çÅ êzì§è ÕÆåÅ þÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ô¹ä å¾Õ ìÅÔðñ¶ ðÅÜ» ç¶ EF 

Ô÷Åð ÇòÁÕåÆÁ» é¶ ÁÅêäÆ Øð òÅêÃÆ ñÂÆ ðÇÜÃàð¶ôé ÕðòÅÂÆ þÍ 

ÇÂÃ ç½ðÅé êÇàÁÅñÅ ç¶ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé Óå¶ ð¶ñ ×¾âÆ Çò¾Ú ìËá¶ ïÅåðÆÁ» ÃÇÚå, î¹ðåÜÅ, ÕÇñÁÅäÆ 

ç¶òÆ, ìËÜ± Õ¹îÅð ïÅçò Ãî¶å ÕÂÆ Ô¯ðé», Ü¯ ÇÕ êÇàÁÅñÅ Ç÷ñ·¶ ÇòÖ¶ ÇîÔéå î÷ç±ðÆ Õðé ÁÅÂ¶ Ô¯Â¶ Ãé, 

é¶ ×¾ñìÅå ç½ðÅé ÁÅêäÆ Øð òÅêÃÆ ñÂÆ î¹¾Ö î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø çÅ Çòô¶ô è§éòÅç ÕðÇçÁ» 

ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ò¾ñ¯º ÕÆå¶ ×Â¶ êzì§è» çÆ ôñÅØÅ ÕÆåÆÍ  

ÇÂÃ î½Õ¶ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé Óå¶ ÁËÃ.âÆ.ÁËî. ÚðéÜÆå ÇÃ§Ø, ÃÔÅÇÂÕ ÕÇîôéð ÃzÆîåÆ ÇÂéÅÇÂå Áå¶ 

âÅ. ÇÂÃîå ÇòÜ¶ ÇÃ§Ø, ÜÃñÆé Õ½ð, Ãà¶ôé Ã¹êðâËºà ÁÜÆå ÇÃ§Ø ÚÆîÅ, âÆ.ÁËÃ.êÆ. (ÁËÚ) ê¹éÆå ÇÃ§Ø 

ÚÇÔñ Ãî¶å Ô¯ð ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ïÅåðÆÁ» çÆ îËâÆÕñ ÃÕðÆÇé§×, ÇàÕà» Áå¶ ÖÅäÅ êÔ¹§ÚÅÀ¹ä çÆ êzÇ´ÁÅ 

ù é¶êð¶ Úó·ÅÇÂÁÅÍ   

*********** 

ë¯à¯ ÕËêôé- ÇìÔÅð ç¶ çðì§×Å Ç÷ñ·¶ ù ÜÅä òÅñÆ Çòô¶ô ð¶ñ ×¾âÆ ç¶ ïÅåðÆ ÃîÅÇÜÕ ç±ðÆ Çéïî çÅ 

êÅñä ÕðÕ¶ ð¶ñ ×¾âÆ Çò¾Ú ÃòÅð Ô¯ä Ü»ç¶ Ô¯Â¶Í 
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ਪਟਿਆਲਾ ਟ਼ਿਲਹੇ  ’ਚ 19 ਹੋਰ ਟਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਠੀਕ 
-ਟ਼ਿਲਹੇ   ਟਿਚ ਇੱਕ ਕੋਟਿਡ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਿੀ  

-102 ਕੋਟਿਡ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਟਰਪੋਰਿ ਆਈ ਨੈਗੇਟਿਿ : ਡਾ. ਮਲਹੋਤਰਾ 
ਟਿਆਰਾ 14 ਭਈ:  
  ਟਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਸਯੀਸ਼ ਭਰਸਤਯਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਟਦਿੰ ਟਦਆ ਦੱਟਆ ਟਕ ਫੀਤ ਟਦਨੀਂ ਕਟਵਡ ਜਾਂਚ 
ਫਿੰ ਧੀ ਰਫ ਟਵਚ ਬਜ ਗ 103 ੈਂਰਾਂ ਟਵੱਚੋਂ 102 ੈਂਰਾਂ ਦੀ ਟਯਯਿ ਕਟਵਡ ਨੈਗਟਿਵ ਾਈ ਗਈ ਸ, ਟਜਨਹ ਾਂ 
ਟਵਚੋਂ ਟਦੱਰੀ ਤੋਂ ਯਤ 15 ਮਾਤਯੀ, ਜ ਟਕ ਭਾਡਰ ਿਾਊਨ ਦ ਕੂਰ ਟਵੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾ ਟਵਚ ਠਟਸਯਾ ਗ ਨ, ਉਨਾਂ 
ਟਵਚੋਂ ਇੱਕ ਟਵਅਕਤੀ ਕਟਵਡ ਜਟਿਵ ਾਇਆ ਟਗਆ ਸ ਜ ਟਕ ਯਾਜੁਯਾ ਇਰਾਕ ਨਾਰ ਫਿੰ ਧਤ ਸ। ਟਯਯਿ 
ਰਾਤ ਸਣ ’ਤ ਤੁਯਿੰ ਤ ਆਯ.ਆਯ.ਿੀ.ਿੀਭ ਯਾਸੀਂ ਇ ਟਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਯਾਟਜਿੰ ਦਯਾ ਸਤਾਰ ਦ ਆਈਰਸ਼ਨ ਵਾਯਡ 
ਟਵਚ ਬਯਤੀ ਕਯਵਾ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਸ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਟਆ ਟਕ ਅੱਜ ਰਕਰ ਟਿਆਰਾ ਟਵਚੋਂ ਕਈ ਵੀ ਕ ਟਯਯਿ ਨਸੀਂ 
ਸਇਆ ਅਤ ਜ ਵੀ ਜਟਿਵ ਕ ਆਇਆ ਸ ਉਸ ਟਦੱਰੀ ਤੋਂ ਆ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨਾਰ ਫਿੰ ਧਤ ਸ। 
  ਡਾ. ਭਰਸਤਯਾ ਨੇ ਠੀਕ  ਸ ਭਯੀਜਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਟਦਿੰ ਟਦਆ ਦੱਟਆ ਟਕ ਅੱਜ ਯਾਟਜਿੰ ਦਯਾ ਸਤਾਰ 
ਟਵਚ ਦਾਖਰ 19 ਸਯ ਭਯੀਜ ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ 18 ਯਾਜੁਯਾ ਅਤ ਇੱਕ ਟਿਆਰਾ ਦ ਪਾਫਾਦੀ ਗਿ ਯੀ ਟਵਚ ਯਟਸਣ 
ਵਾਰਾ ਸ, ਦੀਆਂ ਕਯਨਾ ਜਾਂਚ ਫਿੰ ਧੀ ਦਨੋਂ  ਟਯਯਿਾਂ ਕਟਵਡ ਨੈਗਟਿਵ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤ ਕਟਵਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸ ਚੱੁਕ 
ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਅੱਜ ਸੀ ਯਟਜਿੰ ਦਯਾ ਸਤਾਰ ਟਵਚੋਂ ਛੱੁਿੀ ਦ ਕ ਘਯ ਬਜ ਟਦੱਤਾ ਜਾਵਗਾ।  
 ਟਵਰ ਯਜਨ ਨੇ ਦੱਟਆ ਟਕ ਦੂਜ ਯਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਇਕਾਂਤਵਾ ਕੀਤ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਇ ਟਫਭਾਯੀ ਦ ਡਯ 
ਕਾਯਨ ਜਾਂ ਟਯਵਾਯ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਟਸਣ ਕਾਯਨ ਟਕ ਟਕਭ ਦੀ ਭਾਨਟਕ ਯਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯੱਖਣ ਰਈ ਟਸਤ 
ਿੰਥਾਵਾਂ ਦ ਕਾਊਂਰਯਾਂ ਵੱਰੋਂ ਇਸਨਾਂ ਕੂਰਾਂ ਟਵਚ ਜਾ ਕ ਇਕਾਂਤਵਾ ਟਵਚ ਯਟਸ ਯਸ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰਿੰ ਗ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ ਤਾਂ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਯਨਾ ਟਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਬਅ ਭੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕ। ਉਨਹ ਾਂ ਟਕਸਾ ਟਕ ਟਦਰੜ੍ਹ ਭਾਨਟਕ 
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ਵਧੀਆ ਖੁਯਾਕ ਨਾਰ ਸੀ ਇ ਟਫਭਾਯੀ ਨੂਿੰ  ਅਾਨੀ ਨਾਰ ਸਯਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 
ਇਸਨਾਂ ਕਾਉਂਰਯਾ ਵੱਰੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਕਯਨਾ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਭਾਟਜਕ ਦੂਯੀ, ਵਾਯ ਵਾਯ ਸੱਥਾਂ ਨੂਿੰ  
ਾਫਣ ਅਤ ਾਫ਼ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਣਾ,ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤ ਭੂਿੰ ਸ ਤ ਭਾਕ ਾ ਕ ਯੱਖਣਾ ਵਯਗੀਆਂ ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਯਤਣ 
ਰਈ ਭਝਾਇਆ ਜਾ ਟਯਸਾ ਸ। 
  ਡਾ. ਭਰਸਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਆ ਟਕ ਅੱਜ ਟਜਰਹ ਟਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਸਤ ਟਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਿੀਭਾਂ ਵੱਰੋਂ ਕੱੁਰ 
74 ੈਂਰ ਰ ਗ ਸਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ ਟਜਆਦਾਤਯ ਫਾਸਯੋਂ ਆ ਯਸ ਮਾਤਯੀਆਂ/ਰਫਯ, ਪਰ ੂਕਾਯਨਯਾਂ ਤ ਰ ਗ 
ੈਂਰ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟਯਯਿ ਕੱਰਹ ਨੂਿੰ  ਆਵਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਟਆ ਟਕ ਇ ਭੇਂ ਯਾਟਜਿੰ ਦਯਾ ਸਤਾਰ ਟਵਚ 
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ਦਾਖਰ ਾਯ ਕਟਵਡ ਜਟਿਵ ਟਵਅਕਤੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਨ। ਟਜਰਹ  ਟਵਚ ਸੁਣ ਤੱਕ ਦ ਕਟਵਡ ਅਡਿ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਟਦਿੰ ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਟਕਸਾ ਟਕ ਸੁਣ ਤੱਕ ਕਟਵਡ ਜਾਂਚ ਫਿੰ ਧੀ 2033 ੈਂਰ ਰ ਜਾ ਚੱੁਕ ਸਨ ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ 104 ਕਟਵਡ 
ਜਟਿਵ ਜ ਟਕ ਟਜਰਹਾ ਟਿਆਰਾ ਨਾਰ ਫਿੰ ਧਤ ਸਨ, 1863 ਨੈਗਟਿਵ ਅਤ 74 ਦੀ ਟਯਯਿ ਆਉਣੀ ਅਜ ਫਾਕੀ 
ਸ। ਜਟਿਵ ਕਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਦ ਜਟਿਵ ਕ ਦੀ ਭਤ ਸ ਚੱੁਕੀ ਸ ਅਤ 44 ਕ ਠੀਕ ਸ ਚੱੁਕ ਸਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਟਆ ਟਕ 
ਟਜਰਹ ਟਵੱਚ ਇ ਭੇਂ ਕਟਿਵ ਕਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ 58 ਸ ।  
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