
 

çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, ÕêÈðæñÅ 

Õ¯ð¯éÅ ÇìîÅðÆ ù òèä å¯º ð¯Õä ñÂÆ ÕäÕ ç¶ éÅó ù Á¾× 

ñÅÀ¹ä å¯º ×¹ð¶÷ ÕÆåÅ ÜÅò¶ 
*Çòô¶ô àÆî» ò¾ñ¯º Á¾× ñ×ÅÀ¹ä òÅñ¶ ÇÕÃÅé» Óå¶ ð¾ÖÆ ÜÅ ðÔÆ þ é÷ð-î¹¾Ö Ö¶åÆìÅóÆ ÁøÃð 

ÕêÈðæñÅ, BG ÁêzËñ : 

  òÅåÅòðé Õ¯ðà éËôéñ ×zÆé ÇàzÇìÀÈéñ éòÆº Çç¾ñÆ ç¶ Ô¹Õî» çÆ êÅñäÅ ÇÔ¾å ÇâêàÆ ÕÇîôéð 

ÃzÆîåÆ çÆêåÆ À¹µêñ ò¾ñ¯º çøÅ ADD ñ×Å Õ¶ ÕäÕ ç¶ éÅó ù Á¾× ñÅÀ¹ä Óå¶ êÅì§çÆ ñ×Å Çç¾åÆ ×ÂÆ þÍ ÇÕÀ¹ºÇÕ 

øÃñ» çÆ ðÇÔ§ç-ÖÈ§Ôç ù ÃÅóé éÅñ òÅåÅòðé, ÜÆò-Ü§åÈÁ», éÅñ ñ¾×çÆ øÃñ, ÃóÕ» Óå¶ ñ¾×¶ ìÈÇàÁ» Áå¶ 

çð¾õå» çÅ é¹ÕÃÅé Ô¹§çÅ þÍ Çî¾åð ÜÆò îð Ü»ç¶ Ôé Áå¶ èðåÆ çÆ ÇÃÔå õðÅì Ô¹§çÆ þ Áå¶ ÕÂÆ òÅð ÇíÁÅéÕ 

ÔÅçÃ¶ Ô¹§ç¶ ÔéÍ Á¾× éÅñ êËçÅ èÈ§Á» ÃÅâ¶ ë¶ëÇóÁ» Áå¶ ÃÅâÆ ÇÃÔå ù õðÅì ÕðçÅ þÍ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁ» î¹¾Ö 

Ö¶åÆìÅóÆ ÁøÃð ÕêÈðæñÅ âÅ. éÅÜð ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÃÅé» ù ÁêÆñ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ þ ÇÕ øÃñÆ ðÇÔ§ç-ÖÈ§Ôç ù ÷îÆé 

ÇòÚ ÔÆ ÇîñÅÀ¹äÅ ÚÅÔÆçÅ þ Áå¶ îÅéòåÅ ÇÔ¾å ÇÕÃ¶ òÆ øÃñ çÆ ðÇÔ§ç-ÖÈ§Ôç ù ÃÅóéÅ Õ¹çðå ç¶ ÇÖñÅø þÍ À¹é·» 

ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÕäÕ çÆ åÈóÆ ìäÅÀ¹ä À¹êð§å Ö¶å» çÆÁ» é¹¾Õð» ÇòÚ ìÚ¶ éÅó ù ÁÃÅéÆ éÅñ ÷îÆé ÇòÚ òÅÇÔÁÅ ÜÅ 

ÃÕçÅ þÍ ÇÂÃ ò¶ñ¶ Þ¯é¶ çÆ ÇìÜÅÂÆ ÇòÚ ÁÜ¶ Ãî» þ Áå¶ ÇÕÃÅé ÁÅêä¶ Ö¶å» ÇòÚ îÈ§×Æ Ü» Ü§åð ìÆÜ Õ¶ ÔðÆ ÖÅç 

ÇåÁÅð Õð ÃÕç¶ ÔéÍ ÔðÆ ÖÅç ÇåÁÅð Õðñ ç¶ éÅñ ÇÕÃÅé èðåÆ çÆ ÇÃÔå Ã¹èÅðç¶ Ô¯Â¶ îÈ§×Æ å¯º òÅèÈ ÁÅîçé òÆ 

ñË ÃÕç¶ ÔéÍ À¹é·» Ã¾çÅ Çç¾åÅ ÇÕ ÁÅú, Õð¯éÅ ÇìîÅðÆ çÆ îÔ»îÅðÆ ç¶ êzÕ¯ê ù ÇèÁÅé ÇòÚ ð¾ÖÇçÁ» ÃÅð¶ Çîñ Õ¶ 

ÕäÕ ç¶ éÅó ù éÅ ÃÅóÆÂ¶ Áå¶ ÁÅêä¶ ÁÅÃêÅÃ òÆ ÇÕÃ¶ ù éÅó éÅ Ãóé ç¶ÂÆÂ¶Í øÃñÆ ðÇÔ§ç-ÖÈ§Ôç ù Á¾× ñ¾×ä 

éÅñ êñÆå òÅåÅòðé ÃÅâÆ ÇìîÅðÆÁ» Çòð¹¾è ñóé çÆ ôÕåÆ ù Õî÷¯ð Õð Çç§çÅ þ Áå¶ ÃÅù Õ¯ð¯éÅ ÇìîÅðÆ çÅ 

ÇôÕÅð ìäÅ ÃÕçÅ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÜÔó¶ òÆ ÇÕÃÅé ÜÅäì¹¾Þ Õ¶ ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÕêÈðæñÅ ç¶ Ô¹Õî» çÆ À¹¦ØäÅ 

ÕðÕ¶ øÃñÆ ðÇÔ§ç-ÖÈ§Ôç ù Á¾× ñ×ÅÀ¹ä×¶, À¹é·» ÇÖñÅø ìäçÆ ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ 

ÇÂÃ Ãì§èÆ Ç÷ñ·¶ ÇòÚ Çòô¶ô àÆî» çÅ ×áé Õð Çç¾åÅ Ç×ÁÅ þ Áå¶ Á¾× ñÅÀ¹ä òÅñ¶ ÇÕÃÅé» Óå¶ é÷ð ð¾ÖÆ ÜÅ ðÔÆ 

þÍ  

      ----- 

 

çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, ÕêÈðæñÅ 

ÇâêàÆ ÕÇîôéð ò¾ñ¯º ÕäÕ çÆ ÇñëÇà§× ÓÚ å¶÷Æ ÇñÁÅÀ¹ä ç¶ 

Çéðç¶ô 
*ÁÇèÕÅðÆÁ» éÅñ îÆÇà§× ç½ðÅé õðÆç êzÇÕÇðÁÅ çÆ ÕÆåÆ ÃîÆÇÖÁÅ 

ÕêÈðæñÅ, BG ÁêzËñ : 

  ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÃzÆîåÆ çÆêåÆ À¹µêñ é¶ Ç÷ñ·¶ ÇòÚ Ú¾ñ ðÔÆ ÕäÕ çÆ õðÆç êzÇÕÇðÁÅ çÅ ÜÅÇÂ÷Å 

ñËºÇçÁ» ÁÇèÕÅðÆÁ» ù ÇñëÇà§× ç¶ Õ§î ÇòÚ å¶÷Æ ÇñÁÅÀ¹ä ç¶ Çéðç¶ô Çç¾å¶Í Ç÷ñ·Å êzì§èÕÆ Õ§êñËÕÃ ç¶ îÆÇà§× 

ÔÅñ ÇòÚ ÕÆåÆ îÆÇà§× ç½ðÅé À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ç÷ñ·¶ ç¶ ò¾Ö-ò¾Ö õðÆç Õ¶ºçð» ÇòÚ ÕäÕ çÆ ÁÅîç ÇòÚ ì¶Ô¾ç å¶÷Æ 

ÁÅÂÆ þ Áå¶ õðÆç çÅ Õ§î êÈð¶ ÷¯ð» Óå¶ Ú¾ñ ÇðÔÅ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÃ ò¶ñ¶ Ãí å¯º ò¾âÆ ñ¯ó ÇñëÇà§× ç¶ Õ§î ÇòÚ 

òÆ å¶÷Æ ÇñÁÅÀ¹ä çÆ þÍ À¹é·» ÁÇèÕÅðÆÁ» ù ÕäÕ çÆ éÅñ¯-éÅñ ÇñëÇà§× ïÕÆéÆ ìäÅÀ¹ä çÆ ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ å» 



Ü¯ î½Ãî çÆ õðÅìÆ ç¶ î¾ç¶é÷ð é¹ÕÃÅé å¯º ìÚÅÁ Ô¯ ÃÕ¶Í À¹é·» Õ¹Þ æÅò» Óå¶ ñ¶ìð Áå¶ ìÅðçÅé¶ çÆ ê¶ô ÁÅ ðÔÆ 

Ãî¾ÇÃÁÅ ù òÆ ë½ðé Ô¾ñ Õðé ç¶ Çéðç¶ô Çç¾å¶Í ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¯Çòâ-AI ù ëËñä å¯º ð¯Õä ñÂÆ 

õðÆç Õ¶ºçð» ÇòÚ ÃÅø-ÃøÅÂÆ, ÃËéÆàÅÂÆ÷¶Ãé, ÃîÅÇÜÕ çÈðÆ ìäÅÂÆ ð¾Öä, îÅÃÕ çÆ òðå¯º Õðé Áå¶ òÅð-òÅð Ô¾æ 

è¯ä ÇÜÔ¶ ÇÃÔå Ã¹ð¾ÇÖÁÅ À¹êÅò» çÅ Çòô¶ô ÇèÁÅé ð¾ÇÖÁÅ ÜÅò¶Í  

   À¹é·» ÃîÈÔ ÇÕÃÅé» ù ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ À¹Ô Ã¹¾ÕÆ ÕäÕ ÔÆ î§âÆÁ» ÇòÚ ÇñÁÅÀ¹ä, ÇÜÃ çÆ éîÆ AB 

ëÆÃçÆ å¯º òè¶ð¶ éÅ Ô¯ò¶Í À¹é·» ÇÂÔ òÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ Ãò¶ð¶ G òÜ¶ å¯º ôÅî H òÜ¶ å¾Õ ÔÆ ÕäÕ çÆ ÕàÅÂÆ ÕÆåÆ 

ÜÅò¶Í À¹é·» Õ§ìÅÇÂé îÅñÕ» ù Áä-ê¾ÕÆ Áå¶ éîÆ òÅñÆ ÕäÕ çÆ ÕàÅÂÆ éÅ Õðé Áå¶ ÕàÅÂÆ Õðé Ãî¶º Õ§ìÅÇÂé» 

ÇòÚ À¹êñì¾è ê¾ÇÖÁ» ù ÚÅ¬ ÔÅñå ÇòÚ ð¾Öä Áå¶ ðÅå Ãî¶º ÕàÅÂÆ éÅ Õðé Ãì§èÆ ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×Â¶ Ô¹Õî» çÆ 

êÅñäÅ ïÕÆéÆ ìäÅÀ¹ä ñÂÆ ÇÕÔÅÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÕäÕ çÆ ðÇÔ§ç-ÖÈ§Ôç Áå¶ éÅó ù Á¾× éÅ ñÅÂÆ ÜÅò¶Í À¹é·» 

ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔÅ Õðé òÅÇñÁ» ÇÖñÅø Ãõå ÕÅðòÅÂÆ Áîñ ÇòÚ ÇñÁ»çÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÇÂÃ î½Õ¶ òèÆÕ ÇâêàÆ ÕÇîôéð 

(ÇòÕÅÃ) ÃzÆ ÁËÃ. êÆ Á»×ðÅ, âÆ. ÁËë ÁËÃ. ÃÆ Ã. ÃðåÅÜ ÇÃ§Ø ÚÆîÅ, âÆ. âÆ. êÆ. ú Ã. ÔðÇÜ§çð ÇÃ§Ø Ã§èÈ, ÇâêàÆ 

âÆ. ÁËî. ú ÃzÆ ð¹Çê¿çð ÇîéÔÅÃ, ÇâêàÆ âÅÇÂðËÕàð ìÅ×ìÅéÆ Ã. éÇð§çð ÇÃ§Ø î¾ñ·Æ, Ö¶åÆìÅóÆ ÁøÃð ÕêÈðæñÅ ÃzÆ 

ÁôòéÆ Õ¹îÅð Áå¶ ÜÆ. ú. ÜÆ þµâ Õðéñ Õ¹ñÇÜ§çð ÇÃ§Ø å¯º ÇÂñÅòÅ ÃîÈÔ îÅðÕÆà Õî¶àÆÁ» ç¶ ÃÕ¾åð Áå¶ õðÆç 

Â¶Ü§ÃÆÁ» ç¶ ÁÇèÕÅðÆ ÔÅ÷ð ÃéÍ  

      ---- 

 

 

çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, ÕêÈðæñÅ 

ÕðÇëÀÈ çÆ À¹¦ØäÅ Õðé òÅÇñÁ» ÇÖñÅø ÕêÈðæñÅ 

ê¹ÇñÃ Ô¯ÂÆ Ãõå 
*E@ å¯º ò¾è ÇòÁÕåÆ Ãà¶âÆÁî ÇòÚ â¾Õ¶-ê¿Ü ÇÖñÅø êðÚ¶ çðÜ 

ÕêÈðæñÅ, BG ÁêzËñ : 

  Õ¯Çòâ-AI (Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ) ç¶ ëËñä å¯º ìÚÅÁ Ãì§èÆ Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàz¶à ÕêÈðæñÅ ÃzÆîåÆ çÆêåÆ 

À¹µêñ ò¾ñ¯º ÇîåÆ BC îÅðÚ B@B@ å¯º Ç÷ñ·¶ ÇòÚ ÕðÇëÀÈ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ þ, ÇÜÃ ç½ðÅé ñ¯Õ» ù Øð» ÇòÚ ÔÆ ðÇÔä 

ñÂÆ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂÃ Ãì§èÆ Ç÷ñ·Å êzôÅÃé, ê¹ÇñÃ Áå¶ ÇÃÔå ÇòíÅ× ò¾ñ¯º ñ¯Õ» Øð» ÇòÚ¯º ìÅÔð éÅ ÇéÕñä 

ñÂÆ êz¶Çðå ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ, ÇÜÃ çÅ Ç÷ñ·Å òÅÃÆÁ» ò¾ñ¯º êÅñä òÆ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ êð§åÈ Õ¹Þ ñ¯Õ Çìé» òÜ·Å 

ìÅÔð ÇéÕñ ðÔ¶ ÔéÍ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ» ÇÖñÅø ÕêÈðæñÅ ê¹ÇñÃ ò¾ñ¯º ÃõåÆ òðåäÆ ô¹ðÈ Õð Çç¾åÆ ×ÂÆ þÍ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ 

Çç§ÇçÁ» ÁËÃ. êÆ ÇÃàÆ Ã. îéçÆê ÇÃ§Ø é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÕêÈðæñÅ ê¹ÇñÃ ò¾ñ¯º Á¾Ü ÕðÇëÀÈ çÆ À¹¦ØäÅ Õðé òÅÇñÁ» 

ÇÖñÅø ÕÅðòÅÂÆ ÕðÇçÁ» E@ å¯º ò¾è ÇòÁÕåÆÁ» ù Ç×zøåÅð ÕðÕ¶ ×¹ðÈ éÅéÕ Ãà¶âÆÁî ÇòÚ ð¾ÇÖÁÅ Ç×ÁÅÍ À¹é·Å 

ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂé·» ÇòÚ¯º ê¿Ü ÇÖñÅø æÅäÅ ÇÃàÆ ÇòÖ¶ ÁÅÂÆ. êÆ. ÃÆ çÆ èÅðÅ AHH åÇÔå Çå§é êðÚ¶ ADB, ADC Áå¶ 

ADD ÇîåÆ BG-D-B@B@ çðÜ ÕÆå¶ ×Â¶ Ôé ÜçÇÕ ìÅÕÆÁ» ù Ãõå ÇÚåÅòéÆ ç¶ Õ¶ Û¾â Çç¾åÅ Ç×ÁÅÍ À¹é·» ÇÕÔÅ 

ÇÕ ÕðÇëÀÈ ç¶ À¹¦Øä çÆ Õ¯ÂÆ òÆ ÕÅðòÅÂÆ ìðçÅôå éÔÆº ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ Áå¶ ÁÇÜÔÅ Õðé òÅÇñÁ» ÇÖñÅø êÈðÆ 

ÃõåÆ òðåÆ ÜÅò¶×ÆÍ À¹é·» ñ¯ÕÅ ù ÇÕÔÅ ÇÕ ÕðÇëÀÈ À¹é·» çÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ñÂÆ ÔÆ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ þ, ÇÜÃ çÅ êÅñä 

ÕðÕ¶ À¹é·» ù ÇÂÕ ÇÜ§î¶òÅð éÅ×ÇðÕ Ô¯ä çÅ ëð÷ ÁçÅ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÔÅñ¶ òÆ Ãî» þ ÇÕ ÁÃÆº 

Øð ÇòÚ ðÔÆÂ¶ Áå¶ Ã¹ð¾ÇÖÁå ðÔÆÂ¶Í  

      ---- 



ਕਾਇਆ ਕਰ ਭੁਹ ਿੰ ਭ ਹ ਿੱ ਚ ਹਿ ਤ ਹ ਬਾਗ ਕੂਯਥਰਾ ਦਾ  ਧੀਆ ਰਦਯਸ਼ਨ 

ਕੂਯਥਰਾ, 27 ਅਰਰ  - 

   ਿਯਕਾਯੀ ਹਿ ਤ ਕੇਂਦਯਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਭਯੀਜਾਂ ਨੂਿੰ   ਧੀਆ ਹਿ ਤ ਿ ੂਰਤਾਂ ਦਣ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਕਾਇਆ ਕਰ ਭੁਹ ਿੰ ਭ ਹ ਿੱ ਚ ਹਿ ਤ ਹ ਬਾਗ ਕੂਯਥਰਾ ਨੇ ਇਿੱ ਕ  ਾਯ ਪਯ  ਧੀਆ ਰਦਯਸ਼ਨ ਕੀਤਾ  । ਇ  ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦਿੰ ਹਦਆਂ 
ਹਿ ਰ ਿਯਜਨ ਡਾ. ਜਿਭੀਤ ਫਾ ਾ ਨੇ ਦਿੱ ਿੱੱਹਿਆ ਹਕ ਕਹਭਊਹਨਟੀ  ਰਥ ਿੈਂਟਯਾਂ ਦੀ ਕਟਗਯੀ ਹ ਿੱ ਚ ਿੀ.ਚ.ਿੀ. ਕਾਰਾ ਿਿੰ ਹਘਆ 

ਨੇ ਿੰ ਜਾਫ ਹ ਚੋਂ ਤੀਿਯਾ, ਫਗ ਾਰ ਨੇ ਚਥਾ ਅਤ ਾਂਛਟ ਨੇ 9 ਾਂ ਿਥਾਨ ਅਤ ਪਿੱ ਤੁਢੀਂਗਾ  ਨੇ 16  ਾਂ ਿਥਾਨ  ਾਿਰ ਕੀਤਾ  । ਇਿੀ 
ਤਯਹਾਂ ਿਫ ਡ ੀਜਨਰ  ਿਤਾਰ ਦੀ ਕਟਗਯੀ ਹ ਿੱ ਚ ਿ.ਡੀ.ਚਿੱ .ਪਗ ਾੜਾ  7 ੇਂ ਿਥਾਨ ਤ ਹਯ ਾ। ਹਿ ਰ ਿਯਜਨ ਡਾ. ਜਿਭੀਤ 

ਫਾ ਾ ਨੇ ਹਕ ਾ ਹਕ ਕਾਇਆ ਕਰ ਿ ਿੱ ਛ ਬਾਯਤ ਭੁਹ ਿੰ ਭ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹ ਿੱ ਿਾ   ਹਜਿ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਿਯਕਾਯੀ ਹਿ ਤ ਕੇਂਦਯਾਂ ਦਾ ਹਭਆਯ 

ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਣਾ  ।ਇਿ ਭੁਹ ਿੰ ਭ ਦ ਤਹ ਤ ਹਿ ਤ ਕੇਂਦਯਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਿਾਪ ਿਪਾਈ ਤ  ਧੀਆ ਯਿੱ ਖ ਯਖਾਅ ਨੂਿੰ   ਰਤਿਾਹ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  । 
ਹਡਟੀ ਭਡੀਕਰ ਕਹਭਸ਼ਨਯ ਤ ਕਾਇਆ ਕਰ ਦ ਹਜਰਾ ਨ ਡਰ ਅਪਿਯ ਡਾ. ਿਾਹਯਕਾ ਦੁਿੱ ਗਰ ਇਿ ਿਪਰਤਾ ਦਾ ਹਿ ਯਾ ਹਿ ਰ 

ਿਯਜਨ ਡਾ. ਜਿਭੀਤ ਦ ਕੁਸ਼ਰ ਭਾਯਗਦਯਸ਼ਨ ਨੂਿੰ  ਹਦਿੱ ਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਹ ਣਾ   ਹਕ ਕਾਇਆ ਕਰ ਭੁਹ ਿੰ ਭ ਦੀ ਕਿਟੀ ਹ ਿੱ ਚ ਖਯਾ 
ਉਤਯ ਕ ਹਜ ੜ ਅ ਾਯਡ ਿਯਕਾਯੀ ਹਿ ਤ ਕੇਂਦਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਭਰ   ਨ ਉਿ ਰਈ ਿਬ  ਧਾਈ ਦ ਾਤਯ  ਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਕ ਾ ਹਕ ਬਹ ਿੱ ਖ 

ਹ ਿੱ ਚ  ੀ ਇਿ ਹਭਆਯ ਨੂਿੰ  ਕਾਇਭ ਯਿੱ ਹਖਆ ਜਾਗਾ। ਹਜਰਾ ੀਡੀਭਰ ਹਜਿਟ ਡਾ. ਯਾਜੀ  ਬਗਤ ਅਤ .ਚ.. ਡਾ. ਸ਼ੁਬਯਾ 
ਹਿਿੰ ਘ ਦਾ ਕਹ ਣਾ      ਹਕ ਕਾਇਆ ਕਰ  ਤਹ ਤ ਿਯਕਾਯੀ ਹਿ ਤ ਕੇਂਦਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਗਾਈਡਰਾਈਨਿ ਦ ਤਹ ਤ ਚਕਹਰਿਟ 

ਉਰਿੱ ਫਧ ਕਯ ਾਈ ਜਾਂਦੀ   ਤ ਹਿ ਤ ਕੇਂਦਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਚਕਹਰਿਟ ਦੀ ਕਿਟੀ ਤ ਖਯਾ ਉਤਯਣਾਂ ਜਯੂਯੀ  । 

      ------ 

ਭਨਯਗਾ ਅਧੀਨ ਕਿੰ ਭ ਕਯਨ  ਾਹਰਆਂ ਰਈ ਿਫ਼ਾਈ ਅਤ ਿ ਿੱ ਛਤਾ ਫਣਾਈ ਯਿੱ ਖਣ ਫਾਯ ਅਡ ਾਇਜ਼ਯੀ ਜਾਯੀ 
ਕੂਯਥਰਾ, 27 ਅਰਰ  - 

ਹਿ ਤ ਤ ਹਯ ਾਯ ਬਰਾਈ ਭਿੰ ਤਯੀ ਿ. ਫਰਫੀਯ ਹਿਿੰ ਘ ਹਿਿੱ ਧੂ ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਕਹ ਡ -19 ਦ ਭਿੱ ਦਨਜ਼ਯ ਭਨਯਗਾ ਅਧੀਨ ਕਿੰ ਭ 

ਕਯਨ  ਾਹਰਆਂ ਰਈ ਿਫ਼ਾਈ ਅਤ ਿ ਿੱ ਛਤਾ ਫਣਾਈ ਯਿੱ ਖਣ ਿਫਿੰ ਧੀ ਅਡ ਾਇਜ਼ਯੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ  । 
 

ਇਿ ਿਫਿੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦਿੰ ਹਦਆ ਂਹਿ ਰ ਿਯਜਨ ਕੂਯਥਰਾ ਡਾ ਜਿਭੀਤ ਕਯ ਫਾ ਾ ਨੇ ਦਿੱ ਹਿਆ ਹਕ ਿੰ ਜਾਫ ਿਯਕਾਯ  ਿੱ ਰੋਂ  
ਕਯਨਾ  ਾਇਯਿ ਦ ਪਰਾਅ/ਰਿਾਯ ਨੂਿੰ  ਕਾਫੂ ਕਯਨ ਰਈ ਰਕ ਹ ਿੱ ਤ ਹ ਿੱ ਚ ਿਾਯ 22 ਹਜ਼ਹਰਹਆਂ ਹ ਿੱ ਚ ਕਯਹਪਊ ਰਗਾ ਕ ਰਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਹ ਧੀਆਂ ’ਤ ਿਖ਼ਤ ਾਫਿੰ ਦੀਆ ਂਰਗਾਈਆ ਂਗਈਆਂ  ਨ। ਬਾ ੇਂ ਿਯਕਾਯ ਨੇ ਭਨਯਗਾ ਅਧੀਨ ਕਿੰ ਭ ਕਯਨ  ਾਰ  
ਕਾਹਭਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਗਤੀਹ ਧੀਆਂ ਭੁੜ ਸ਼ੁਯ ੂਕਯਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦਿੱ ਤੀ  । ਹਪਯ  ੀ ਕਯਨਾ 
 ਾਇਯਿ ਨੂਿੰ  ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਕਣ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨੂਿੰ  ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ  । 
 

ਉਨਹ ਾਂ ਹਕ ਾ ਹਕ ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਿਾਯ ਭਨਯਗਾ ਅਧੀਨ ਿੁਯ ਾਈਜ਼ਯੀ ਿਯਿੰ ਚ/ਜੀ.ਆਯ.ੱਿ./ਕਾਹਭਆਂ ਦ ਨਾਰ-

ਨਾਰ ਕਿੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ  ਾਰ  ਖਤਯਾਂ ਹ ਿੱ ਚ ਹਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਕਯਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  । ਿੁਯ ਾਈਜ਼ਯ ਇਿੱ ਕ ਹ ਆਕ ਕਾਯਜ 

ਮਜਨਾ ਇਿ ਢਿੰ ਗ ਨਾਰ ਹ ਕਿਤ ਕਯ ਿਕਦਾ   ਹਕ ਉ  ਕਿੰ ਭ  ਾਰੀ ਥਾਂ `ਤ ਹਯਯਟ ਕਯਨ ਦ ਿਭੇਂ ਤ ਭਨਯਗਾ 
ਕਯਭਚਾਯੀਆ ਂਨੂਿੰ  ਕਿੰ ਭ ਦਯਾਨ ਆਯਾਭ ਦਣ ਦ ਿਭੇਂ ਹ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਪਾਿਰਾ ਯਿੱ ਖ ਹਜਿ ਨਾਰ ਕਿੰ ਭ  ੀ ਿਭੇਂ ਹਿਯ ਭੁਕਿੰ ਭਰ   ਜਾ  
ਤ ਕਿੰ ਭ ਹ ਿੱ ਚ ਕਈ ਯੁਕਾ ਟ  ੀ ਨਾ ਆ । ਇਿ ਤਯਹਾਂ, ਕਾਯਜ ਖਤਯ ਨੂਿੰ  ਕਾਯਜ  ਾਰੀ ਥਾਂ `ਤ ਇਿ ਤਯਹਾਂ ਹਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਗਾ ਹਕ ਭਨਯਗਾ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦਯਹਭਆਨ ਘਿੱ ਟ-ਘਿੱ ਟ 1 ਭੀਟਯ ਦੀ ਿਭਾਹਜਕ ਦੂਯੀ ਦ ਹਨਮਭ ਨੂਿੰ  ਕਾਇਭ ਯਿੱ ਹਖਆ ਜਾ 
ਿਕ। 
 



ਡਾ ਜਿਭੀਤ ਕਯ ਫਾ ਾ ਨੇ ਅਿੱ ਗ ਹਕ ਾ ਹਕ ਫੁਖਾਯ ਜਾਂ  ਯ ਰਿੱ ਛਣ ਹਜ ੇਂ ਖਿੰ ਘ/ਿਾ  ਰਣ ਹ ਿੱ ਚ ਤਕਰੀਫ਼ ਭਹ ਿੂਿ ਕਯਨ  ਾਰ  
ਭਨਯਗਾ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਘਯ ਹ ਿੱ ਚ  ੀ ਯਹ ਣ ਅਤ ਡਾਕਟਯੀ ਿਰਾ  ਰਣ ਰਈ ਰਹਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਾ। ਭਨਯਗਾ 
 ਯਕਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਰਾ  ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਗੀ ਹਕ ਉ  ਹਕਿ ਨਾਰ  ਿੱ ਥ ਨਾ ਹਭਰਾਉਣ ਜਾਂ ਹਕਿ ਨੂਿੰ  ਗਰ  ਨਾ ਰਗਾਉਣ। ਭਨਯਗਾ ਿਟਾਫ਼ 

ਨੂਿੰ  ਹਫਨਾਂ ਕਿੰ ਭ ਤੋਂ ਨਾ ਘੁਿੰ ਭਣ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਹਨਯਧਾਯਤ ਖਤਯ/ਿਾਈਟ ਤੋਂ  ੀ ਕਿੰ ਭ ਕਯਨ ਦੀ ਿਰਾ  ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾ । 
 

ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱ ਗ  ਦਾਇਤ ਜਾਯੀ ਕਯਹਦਆ ਂ ਹਕ ਾ ਹਕ ਿਯਿੰ ਚ/ਜੀਆਯਿ ਿਭਤ ਿਾਹਯਆਂ ਨੂਿੰ   ਯ ਿਭੇਂ ਕਿੱ ੜ ਦ ਭਾਿਕ 

ਹ ਨਣ ਚਾ ੀਦ  ਨ। ਭਾਿਕ ਨੂਿੰ  ਇਿ ਢਿੰ ਗ ਨਾਰ ਹ ਹਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ   ਹਕ ਇ  ਨਿੱ ਕ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਭੂਿੰ   ਨੂਿੰ   ੀ 
ਕ ਯ ਕਯ। ਕਿੱ ੜ ਦ ਭਾਿਕ ਨੂਿੰ   ਯਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯਜ਼ ਿਾਫਣ ਅਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  । 
 

 ਿੱ ਥ ਧਣ ਅਤ ਯਗਾਣੂ-ਭੁਕਤ ਕਯਨ ਿਫਿੰ ਧੀ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਯਦਸ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਹ ਿਥਾਯ ਨਾਰ ਦਿੱ ਿਹਦਆ,ਂ ਉਨਹ ਾਂ ਹਕ ਾ ਹਕ ਕਾਯਜ  ਾਰੀ 
ਥਾਂ `ਤ ਰੜੀਂਦੀ ਭਾਤਯਾ ਹ ਚ ਾਣੀ ਅਤ ਿਾਫਣ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਨੂਿੰ  ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ । ਭਨਯਗਾ  ਯਕਯਾਂ ਨੂਿੰ  
ਰਹਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਹਕ ਜਦੋਂ  ੀ  ਿੱ ਥ ਧਣ ਦਾ ਭਕਾ ਹਭਰ , ਉ  ਘਿੱ ਟ-ਘਿੱ ਟ  ਿੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ  40 ਿਹਕਿੰ ਡ ਤਿੱ ਕ ਚਿੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਧਣ, ਨਾਰ  ੀ 
ਉ   ਥਰੀ,  ਿੱ ਥ ਦਾ ਹਛਰਾ ਾਿਾ, ਉਂਗਰਾਂ ਅਤ ਅਿੰ ਗੂਠੇ ਹ ਚਕਾਯ  ੀ ਚਿੰਗੀ ਤਯਹਾਂ ਿਾਫਣ ਤ ਾਣੀ ਨਾਰ  ਿੱ ਥ ਿਾਫ਼ ਕਯਨ। 
 ਯ ਦ ਘਿੰ ਟ ਫਾਅਦ  ਿੱ ਥ ਧਣ ਦੀ ਹਿਪਾਯਸ਼ ਗਈ  । ਉੱਯ ਦਿੱ ਿ ਅਨੁਿਾਯ ਕਿੰ ਭ ਸ਼ੁਯ ੂਕਯਨ ਤੋਂ ਹ ਰਾਂ ਅਤ ਕਿੰ ਭ ਕਯਨ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ  ਿੱ ਥ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ `ਤ ਿਾਫਣ ਅਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਣ ਚਾ ੀਦ  ਨ। 
 

ਉਨਹ ਾਂ ਹਕ ਾ ਹਕ ਜ ਕਈ ਭਨਯਗਾ ਕਯਭਚਾਯੀ ਤਜ਼ ਫੁਖਾਯ/ਖਿੰ ਘ/ਹਛਿੱ ਕ/ ਿਾ  ਰਣ ਹ ਿੱ ਚ ਭੁਸ਼ਕਰ ਭਹ ਿੂਿ ਕਯ, ਤਾਂ ਉ  ਖੁਦ 

ਿੁਯ ਾਈਜ਼ਯ ਨੂਿੰ  ਇਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ  ਅਤ ਿਭੇਂ ਹਿਯ ਫੀਭਾਯੀ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਅਤ ਇਰਾਜ ਰਈ ਤੁਯਿੰ ਤ ਡਾਕਟਯੀ 
ਿਰਾ  ਰ । ਭਨਯਗਾ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਇਿੱ ਕ ਦੂਜ ਤੋਂ ਇਨਪਕਸ਼ਨ ਨੂਿੰ  ਯਕਣ ਰਈ ਉ ਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਦੂਜ ਨਾਰ ਦੁਹ ਯ ਦ 
ਖਾਣ/ਿਨੈਕਿ ਇਿੱ ਕਹਠਆਂ ਨ ੀਂ ਖਾਣ ਚਾ ੀਦ। 
 

ਜ ਕਈ ਕਿੰ ਭ ਦਯਾਨ ਿਿੰ ਯਕ ਹ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਕਯਕ ਕਹ ਡ-19 ਤੋਂ ੀੜਤ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ   ਤਾਂ ਉਿ ਨੂਿੰ  ਘਫਯਾਉਣ ਦੀ 
ਜ਼ਯੂਯਤ ਨ ੀਂ  । ਹਕਿ ਨੂਿੰ   ਰਰਾਈਨ ਨਿੰ ਫਯ 104 / ਿਟਟ ਕਿੰ ਟਯਰ ਯੂਭ ਨਿੰ ਫਯ 01722920074/08872090029 ਨੂਿੰ  
ਹਯਯਟ ਕਯਨੀ ਚਾ ੀਦੀ  , ਤਾਂ ਜ ਫੀਭਾਯੀ ਦਾ ਿ ੀ ਕਾਯਨ ਤਾ ਰਿੱ ਗ ਿਕ ਤ ੀੜਤ ਦੀ ਅਗਰਯੀ ਕਾਯ ਾਈ ਰਈ 

ਡਾਕਟਯ ਦੀ ਿ ਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕ। 
      ----- 
 

 

 


