
çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

 

êÇàÁÅñÅ å¯º Ô¹ä å¾Õ AC ð¶ñ ×¾âÆÁ» ç±Ü¶ ðÅÜ» ç¶ òÃéÆÕ» ù ñËÕ¶ ðòÅéÅ Ô¯ÂÆÁ» 

-Ô¹ä å¾Õ AH Ô÷Åð ç¶ ÕðÆì ç±Ü¶ ðÅÜ» ç¶ òÃéÆÕ ÁÅêä¶ Øð» ù 

Ã¹ð¾ÇÖÁå í¶Ü¶-Õ¹îÅð ÁÇîå 

-ï±.êÆ. ç¶ ×Å÷Æê¹ð-Ü½éê¹ð Áå¶ î¾èêzç¶ô ç¶ ðÆòÅ ù Á¾Ü òÆ ×ÂÆÁ» ç¯ ð¶ñ» 

êÇàÁÅñÅ, AG îÂÆ: 

 ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ò¾ñ¯º î¹¾Ö î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø çÆ Çòô¶ô êÇÔñÕçîÆ åÇÔå ÁÅêä¶ Çê¾åðÆ 

ðÅÜ» ù ÜÅä ç¶ ÚÅÔòÅé åÅñÅì§çÆ ÕðÕ¶ ê¿ÜÅì ÓÚ ð¹Õ¶ Ô¯Â¶ ç±Ãð¶ ðÅÜ» ç¶ î÷ç±ð» Áå¶ Ô¯ð òÃéÆÕ» ù 

À¹é·» ç¶ Øð òÅêÃ í¶Üä ñÂÆ êÇàÁÅñÅ å¯º Á¾Ü å¾Õ AC Çòô¶ô ð¶ñ ×¾âÆÁ» ðÅÔÆº ðòÅéÅ ÕÆåÅ ÜÅ ü¾ÕÅ 

þÍ 

ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁ» ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÃzÆ Õ¹îÅð ÁÇîå é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂé·» ð¶ñ ×¾âÆÁ» Ãî¶å 

ì¾Ã» ÁÅÇç ò¾Ö-ò¾Ö ÃÅèé» ðÅÔÆº ç±Ü¶ ðÅÜ» ç¶ AH Ô÷Åð ç¶ ÕðÆì ñ¯Õ» ù Ã¹ð¾ÇÖÁå À¹é·» ç¶ Øð» å¾Õ 

ê¾¹ÜçÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ  

 ÃzÆ Õ¹îÅð Õ¹îÅð ÁÇîå é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Á¾Ü êÇàÁÅñÅ ç¶ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé å¯º Á¾Ü ç¯ Çòô¶ô ð¶ñ ×¾âÆÁ» 

ï±.êÆ. Áå¶ î¾è êzç¶ô ç¶ êzòÅÃÆ î÷ç±ð» å¶ À¹é·» ç¶ êÇðòÅð» ù ñË Õ¶ ðòÅéÅ Ô¯ÂÆÁ»Í ÇÂé·» ×¾âÆÁ» Çò¾Ú 

ç¹êÇÔð AB òÜ¶ î¾è êzç¶ô ç¶ ðÆòÅ Ãà¶ôé ù ×ÂÆ ×¾âÆ Çò¾Ú IHA ïÅåðÆ Áå¶ ôÅî ù E òÜ¶ ï±.êÆ. ç¶ 

×Å÷Æê¹ð-Ü½éê¹ð ñÂÆ ×ÂÆ ×¾âÆ Çò¾Ú AECF ïÅåðÆ ÃòÅð ÃéÍ ÇÂé·» ×¾âÆÁ» ù ðòÅé» Õðé å¯º êÇÔñ» 

é×ð Çé×î ç¶ ÕðîÚÅðÆÁ» é¶ ÇâÃÇÂéëËÕà òÆ ÕÆåÅÍ 

 ÇÂé·» ×¾âÆÁ» ç¶ ÃòÅð» é¶ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ò¾ñ¯º À¹é·» ç¶ ÖÅä-êÆä Áå¶ î¹øå ïÅåðÅ ñÂÆ ÕÆå¶ 

ê¹õåÅ ì§ç¯ìÃå ñÂÆ î¹¾Ö î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø çÅ Çòô¶ô è§éòÅç ÕÆåÅÍ ÇÂé·» ïÅåðÆÁ» Çò¾Ú ë±ñ 

Ú§ç, Áô¯Õ Õ¹îÅð, Ã§å¯ô Õ¹îÅð, ê¶ºàð í¯ñÅ Áå¶ Ô¯ðé» é¶ ÖÅä¶ Áå¶ êÅäÆ çÆÁ» ì¯åñ» êzçÅé Õðé çÆ 

ôñÅØÅ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ò¾ñ¯º ÇÂÃ Ã§Õà çÆ ØóÆ Çò¾Ú À¹é·» çÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÔÅÇÂåÅ ñÂÆ 

ÃçÅ ÇðäÆ ðÇÔä×¶Í 

*********** 

ë¯à¯ ÕËêôé-êÇàÁÅñÅ ç¶ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé Óå¶ ×ÅÜÆê¹ð ù ðòÅéÅ Ô¯ä å¯º êÇÔñ» ð¶ñ ×¾âÆ ù ÇâÃÇÂéëËÕà 

Õðç¶ Ô¯Â¶ é×ð Çé×î ç¶ ÕðîÚÅðÆÍ 
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ਪਟਿਆਲਾ ਟਿਲਹੇ  ’ਚ 72 ਕੋਟਿਡ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਟਿਪੋਿਿ ਆਈ ਨੈਗੇਟਿਿ 

ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤ ੇਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤ ੇਥ ੁੱ ਕਣ ਤ ੇਹੋਿੇਗਾ ਜ ਿਮਾਨਾ: ਡਾ. ਮਲਹੋਤਿਾ 
 

ਟਿਆਰਾ, 17 ਭਈ :  
  ਟਿਵਰ ਿਯਜਨ ਡਾ. ਹਯੀਸ਼ ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਫੀਤ ਟਦਨੀਂ ਿਟਵਡ ਜਾਂਚ ਿਫੰਧੀ ਰਫ ਟਵਚ ਬਜ ਗਏ 

86 ਿੈਂਰਾਂ ਟਵਚੋਂ 72 ਿੈਂਰਾਂ ਦੀ ਟਯਯਿ ਿਟਵਡ ਨੈਗਟਿਵ ਾਈ ਗਈ ਹ ਅਤ ਫਾਿੀ ਿੈਂਰਾਂ ਦੀ ਟਯਯਿ ਿੱਰਹ ਨੰੂ 

ਆਵਗੀ। ਅੱਜ ਿਈ ਿਟਵਡ ਜਟਿਵ ਟਯਯਿ ਨਹੀਂ ਹਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਟਿਹਾ ਟਿ ਟ਼ਿਰਹ  ਰਈ ਇਹ ਇੱਿ ਫੜੀ ਯਾਹਤ ਬਯੀ 
ਖ਼ਫਯ ਹ ਟਿ ਟਛਰ  ਿੁਝ ਟਦਨਾਂ ਤੋਂ ਟ਼ਿਰਹ  ਬਯ ਟਵਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਰਏ ਜਾ ਯਹ ਿੈਂਰਾਂ ਟਵਚੋਂ ਿਈ ਵੀ ਿਟਵਡ ਜਟਿਵ 

ਿਿ ਟਯਯਿ ਨਹੀਂ ਹਇਆ। ਡਾ. ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਅੱਜ ਵੀ ਟ਼ਿਰਹ  ਟਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿਹਤ ਟਵਬਾਗ ਦੀਆਂ 

ਿੀਭਾਂ ਵੱਰੋਂ  ਿੱੁਰ 117 ਿੈਂਰ ਰਏ ਗਏ ਹਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ ਟ਼ਿਆਦਾਤਯ ਫਾਹਯੋਂ ਆ ਯਹ ਮਾਤਯੀਆਂ/ਰਫਯ, ਪਰ ੂਿਾਯਨਯਾਂ 
ਤ ਰਏ ਗਏ ਿੈਂਰ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟਯਯਿ ਿੱਰਹ ਨੰੂ ਆਵਗੀ। 
 ਡਾ. ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਟਿਹਾ ਟਿ ਿਯਨਾ ਟਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਿੰਭ ਿਾਜ ਵਾਰੀਆ ਥਾਵਾਂ ‘ਤ ਿਭਾਟਜਿ ਦੂਯੀ 
ਫਣਾਉਣ ਵਾਯ ਵਾਯ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਿਾਫਣ ਅਤ ਿਾਫ਼ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਣਾ, ਜਨਤਿ ਥਾਵਾਂ ਤ ਭੰੂਹ ਤ ਭਾਿਿ ਾ ਿ ਯੱਖਣਾ 
ਵਯਗੀਆਂ ਿਾਵਧਾਨੀਆਂ ਼ਿਯੂਯ ਵਯਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤ ਿਯਿਾਯ ਵੱਰੋਂ  ਿਭੇਂ ਿਭੇਂ ਤ ਟਦੱਤ ਜਾਂਦ ਟਦਸ਼ਾ ਟਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਾਰਣ 

਼ਿਯੂਯ ਿੀਤਾ ਜਾਵ।ਡਾ. ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਿਆਂ ਟਿ ਹੁਣ ਡਾਇਯਿਿਯ ਟਿਹਤ ਿਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨ ਿੀਟਫ਼ਿਸ਼ਨ ਅਨੁਿਾਯ 

ਹਯਿ ਟਵਅਿਤੀ ਰਈ ਜਨਤਿ ਿਥਾਨ, ਗਰੀਆਂ, ਹਿਤਾਰ, ਦਫ਼ਤਯ, ਭਾਯਟਿਿ ਟਵਚ ਜਾਣ ਿਭੇਂ, ਵਾਹਨ ਟਵਚ ਿਫ਼ਯ 

ਿਯਨ ਿਭੇਂ ਿੂਤੀ ਿੱੜ ਦਾ ਭਾਿਿ ਜਾਂ ਟਿਰਰ ਰਅਯ ਭਾਿਿ ਜਾਂ ਘਯ ਟਵਚ ਿੱੁਤੀ ਿੱੜ ਦਾ ਟਤਆਯ ਿੀਤਾ ਭਾਿਿ ਟਜਿ 

ਨੰੂ ਿਾਫਣ/ ਟਡਿਯਜੈਂਿ ਨਾਰ ਚੰਗੀ ਤਯਾਂ ਧਿ ਦੁਫਾਯਾ ਵਯਤੋਂ ਟਵਚ ਟਰਆਂਦਾ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹ, ਾਉਣਾ ਼ਿਯੂਯੀ ਹਵਗਾ। 
ਜਿਯ ਭਾਿਿ ਉਰਫਧ ਨਹੀਂ ਹ ਤਾਂ ਯੁਭਾਰ, ਦੁੱਿਾ, ਯਨਾ ਆਟਦ ਵੀ ਵਯਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਿਦੀ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਟਿਹਾ ਟਿ 

ਜਿਯ ਿਈ ਵੀ ਟਵਅਿਤੀ ਿੰਭ ਿਾਜ ਵਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਿ ਿਥਾਨ ਤ ਭਾਿਿ ਨਹੀਂ ਟਹਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ 200/- 

ਯੁਏ, ਜਿਯ ਿਈ ਟਵਅਿਤੀ ਜਨਤਿ ਥਾਂ ਤ ਥੱੁਿਦਾ ਹ ਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ 100/- ਯੁਏ ਅਤ ਘਯ ਟਵਚ ਇਿਾਂਤਵਾਿ ਦੀ 
ਉਰੰਘਣਾ ਿਯਨ ਤ 500/- ਯੁਏ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਹ ਿਿਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਨ ਿੀਟਫ਼ਿਸ਼ਨ ਅਨੁਿਾਯ ਉਹ ਿਾਯ 
ਅਟਧਿਾਯੀ ਜ ਟਿ ਫੀ.ਡੀ.ੀ. ਦ ਅਹੁਦ ਤੋਂ ਘੱਿ ਨਹੀਂ ਹਣਗ ਜਾਂ ਨੈਫ ਤਟਹਿੀਰਦਾਯ ਦ ਅਹੁਦ ਤੋਂ ਘੱਿ ਨਹੀਂ ਹਣਗ ਜਾਂ 
ੁਟਰਿ ਅਫ਼ਿਯ ਜ ਟਿ ਏ.ਐੱਿ.ਆਈ.ੁਟਰਿ ਦ ਅਹੁਦ ਤੋਂ ਘੱਿ ਨਹੀਂ ਹਣਗ ਜਾਂ ਉਹ ਿਾਯ ਸ਼ਟਹਯੀ ਿਥਾਨਿ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਜਾਂ 
ਟਭਊਂਿੀਰ ਿਾਯਯਸ਼ਨ ਦ ਅਟਧਿਾਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਅਟਧਿਾਯਤ ਿੀਤ ਹਣਗ, ਇਿ ਨੰੂ ਰਾਗੂ ਿਯਵਾਉਣਗ। ਉਨਹ ਾਂ ਆਭ 

ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਭੁੜ ਅੀਰ ਿੀਤੀ ਟਿ ਿਭੂਹ ਜਨਤਾ ਦ ਿਟਹਮਗ ਨਾਰ ਹੀ ਿਯਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੰੂ ਟਜੱਟਤਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹ। ਉੁਹਨਾਂ 
ਦੱਟਿਆਂ ਟਿ ਯਾਟਜੰਦਯਾ ਹਿਤਾਰ ਟਵਚ ਦਾਖਰ ਿਾਯ ਿਟਵਡ ਜਟਿਵ ਟਵਅਿਤੀ ਠੀਿ ਠਾਿ ਹਨ। 
  ਟ਼ਿਰਹ  ਟਵਚ ਹੁਣ ਤੱਿ ਦ ਿਟਵਡ ਅਡਿ ਫਾਯ ਜਾਣਿਾਯੀ ਟਦੰਦ ਉਨਹ ਾਂ ਟਿਹਾ ਟਿ ਹੁਣ ਤੱਿ ਿਟਵਡ ਜਾਂਚ ਿਫੰਧੀ 
2313 ਿੈਂਰ ਰਏ ਜਾ ਚੱੁਿ ਹਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ 105 ਿਟਵਡ ਜਟਿਵ ਜ ਟਿ ਟ਼ਿਰਹਾ ਟਿਆਰਾ ਨਾਰ ਿਫੰਧਤ ਹਨ, 2076 

ਨੈਗਟਿਵ ਅਤ 132 ਦੀ ਟਯਯਿ ਆਉਣੀ ਅਜ ਫਾਿੀ ਹ। ਜਟਿਵ ਿਿਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਦ ਜਟਿਵ ਿਿ ਦੀ ਭਤ ਹ ਚੱੁਿੀ ਹ ਅਤ 
83 ਿਿ ਠੀਿ ਹ ਚੱੁਿ ਹਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਟ਼ਿਰਹ  ਟਵੱਚ ਇਿ ਿਭੇਂ ਐਿਟਿਵ ਿਿਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ 20 ਹ । 

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1234/2020-DPRO Patiala
I/25392/2020

1


