
çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

 

êÇàÁÅñÅ å¯º ç¯ Çòô¶ô ð¶ñ ×¾âÆÁ» BHCH ïÅåðÆ ñËÕ¶ ðòÅéÅ 

-ï±.êÆ. ç¶ ÁÅÜî×ó· å¶ ÇìÔÅð ç¶ ÃÅðé ù ×ÂÆÁ» ç¯ ð¶ñ ×¾âÆÁ» 

-Ç÷ñ·Å êzôÅÃé ê±ðÆ êzåÆì¾èåÅ å¶ Çôçå éÅñ ÇéíÅ ÇðÔÅ þ ÇâÀ±àÆ-ÇâêàÆ ÕÇîôéð 

êÇàÁÅñÅ, AF îÂÆ: 

 êÇàÁÅñÅ ç¶ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé å¯º Á¾Ü ç¯ Çòô¶ô ð¶ñ ×¾âÆÁ» ï±.êÆ. Áå¶ ÇìÔÅð ç¶ êzòÅÃÆ î÷ç±ð» å¶ 

À¹é·» ç¶ êÇðòÅð» ù ñË Õ¶ ðòÅéÅ Ô¯ÂÆÁ»Í ÇÂé·» ×¾âÆÁ» Çò¾Ú ç¹êÇÔð AB òÜ¶ ï±.êÆ. ç¶ ÁÅÜî×ó· ñÂÆ 

×ÂÆ ×¾âÆ Çò¾Ú ADEB Áå¶ ôÅî ù E òÜ¶ ÇìÔÅð ç¶ ÛêðÅ Ãà¶ôé ñÂÆ ÃÅðé Ç÷ñ·¶ ù ÜÅä ñÂÆ ðòÅéÅ Ô¯ÂÆ 

×¾âÆ Çò¾Ú ACHF ïÅåðÆ ÃòÅð ÃéÍ 

ÇÂÃ ×¾âÆ ç¶ ÃòÅð» é¶ î¹øå ÇàÕà», í¯Üé Áå¶ Ô¯ð êzì§è» ñÂÆ ÇÜ¾æ¶ íÅò¹Õ Ô¹§ÇçÁ» î¹¾Ö î§åðÆ 

ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø å¶ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð çÅ Çòô¶ô è§éòÅç ÕÆåÅ À¹æ¶ ÔÆ Øð ÜÅä çÆ Ö¹ôÆ ÓÚ Ô¾æ 

ÇÔñÅÀ¹ºÇçÁ» ÁñÇòçÅ òÆ ÁÅÖÆÍ 

ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÃzÆ Õ¹îÅð ÁÇîå é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ î¹¾Ö î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø çÆ Çòô¶ô 

êÇÔñÕçîÆ Óå¶ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ò¾ñ¯º í¶ÜÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ÇÂé·» Çòô¶ô ð¶ñ ×¾âÆÁ» ù ðòÅéÅ Õðé ñÂÆ Ç÷ñ·Å 

êÇàÁÅñÅ çÅ Ãî¹¾ÚÅ êzôÅÃé ê±ðÆ êzåÆì¾èåÅ Áå¶ Çôçå éÅñ ÁÅêäÆ ÇâÀ±àÆ ÇéíÅ ÇðÔÅ þÍ 

Ãà¶ôé Óå¶ ê±ð¶ êzì§è» çÆ Çé×ðÅéÆ ÁÅìÕÅðÆ å¶ Õð ÇòíÅ× ç¶ Â¶.ÂÆ.àÆ.ÃÆ. ÃzÆ ô½Õå ÁÇÔîç êðË, 

ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. Ã. îéçÆê ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± å¶ é×ð Çé×î ç¶ ÕÇîôéð ÃzÆîåÆ ê±éîçÆê Õ½ð Õð ðÔ¶ ÔéÍ Üç¯ºÇÕ 

ÁËÃ.âÆ.ÁËî. Ã. ÚðéÜÆå ÇÃ§Ø, ÃÔÅÇÂÕ ÕÇîôéð âÅ. ÇÂÃîå ÇòÜ¶ ÇÃ§Ø, Ã. Ü×é±ð ÇÃ§Ø, ÇîÃ ÜÃñÆé 

Õ½ð, ÇÃòñ ÃðÜé âÅ. ÔðÆô îñÔ¯åðÅ, âÆ.ÁËÃ.êÆ.  ê¹éÆå ÇÃ§Ø ÚÇÔñ çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ÇÃòñ, îËâÆÕñ 

å¶ ê¹ÇñÃ ÁîñÅ ê±ðÆ åéç¶ÔÆ éÅñ ÇÂé·» îÜç±ð» å¶ Ô¯ðé» ïÅåðÆÁ» ù ×¾âÆÁ» ÓÚ ÇìáÅ Õ¶ ðòÅéÅ Õð 

ÇðÔÅ þÍ 

Á¾Ü Ãà¶ôé Óå¶ ÃÇÔÕÅðåÅ ÇòíÅ× ç¶ ÃÔÅÇÂÕ ðÇÜÃàðÅð Ãðì¶ôòð ÇÃ§Ø î¯ÔÆ Áå¶ ÁËÃ.âÆ.ÁËî. 

çøåð ç¶ ÕðîÚÅðÆ ÜÃêÅñ ÇÃ§Ø é¶ ðÇÜÃàð¶ôé ÓÚ ÁÇèÁÅêÕ» çÅ Ô¾æ òàÅÀ¹ºÇçÁ» ïÅåðÆÁ» çÆ ÃÔ±ñå 

ñÂÆ ÁÅêäÅ Çòô¶ô ï¯×çÅé êÅÇÂÁÅÍ 

 ÃzÆ Õ¹îÅð ÁÇîå é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ î¹¾Ö î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø çÆ Çòô¶ô êÇÔñÕçîÆ åÇÔå 

ê§ÜÅì ÃðÕÅð ò¾ñ¯º Ô¹ä å¾Õ êÇàÁÅñÅ Ç÷ñ·¶ ÓÚ¯º AE Ô÷Åð å¯º òè¶ð¶ î÷ç±ð» Áå¶ Ô¯ð ñ¯Õ» ù AA ð¶ñ 

×¾âÆÁ» Áå¶ ì¾Ã» ÁÅÇç ðÅÔÆº òÅêÃ í¶ÇÜÁÅ ÜÅ ü¾ÕÅ þÍ  

*********** 

ë¯à¯ ÕËêôé- ï±.êÆ. ç¶ ÁÅ÷î×ó· Áå¶ ÇìÔÅð ç¶ ÃÅðé Ç÷Çñ·Á» ù ÜÅä òÅñÆÁ» Çòô¶ô ð¶ñ ×¾âÆÁ» ç¶ 

ïÅåðÆ êÇàÁÅñÅ å¯º ðòÅé» Ô¹§ç¶ Ô¯Â¶Í 

** ÃÇÔÕÅðÆ ÇòíÅ× ç¶ Â¶.ÁÅð. Ãðì¶ôòð ÇÃ§Ø î¯ÔÆ êÇàÁÅñÅ ç¶ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé å¯º ïÅåðÆÁ» ù ðòÅé» 

Õðé å¯º êÇÔñ» õ¹ç ðÇÜÃàz¶ôé Õðç¶ Ô¯Â¶Í 

**êÇàÁÅñÅ ç¶ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé å¯º ðòÅé» Ô¯ä å¯º êÇÔñ» ïÅåðÆ ÃîÅÇÜÕ ç±ðÆ Çéïî çÅ êÅñä ÕðÕ¶ 

ÁÅêäÆ òÅðÆ çÆ À¹âÆÕ Õðç¶ Ô¯Â¶Í 
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ਪਟਿਆਲਾ ਟਿਲਹੇ  ’ਚ 5 ਹੋਰ ਟਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਠੀਕ 

ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਿਾਂ ਪੌਜਟਿਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ 
            75 ਕੋਟਿਡ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਟਰਪੋਰਿ ਆਈ ਨੈਗੇਟਿਿ : ਡਾ. ਮਲਹੋਤਰਾ 
ਟਿਆਰਾ, 16 ਭਈ:  
  ਟਿਵਰ ਿਯਜਨ ਡਾ. ਹਯੀਸ਼ ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਫੀਤੇ ਟਦਨੀਂ ਿਟਵਡ ਜਾਂਚ ਿਫੰਧੀ ਰੈਫ ਟਵਚ ਬੇਜ ੇਗ 

75 ਿੈਂਰਾਂ ਦੀ ਟਯਯਿ ਿਟਵਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਟ਼ਿਰਹੇ  ਟਵਚ ਿਈ ਵੀ ਜਟਿਵ ਿੇਿ ਟਯਯਿ ਨਹੀਂ 

ਹਇਆ। ਜਟਿ ਟ਼ਿਰਹੇ  ਰਈ ਇੱਿ ਯਾਹਤ ਬਯੀ ਖ਼ਫਯ ਹੈ।  

  ਡਾ. ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ੰਜਾਫ ਿਯਿਾਯ ਦੀ ਹਿਤਾਰ ਟਵਚ ਦਾਖਰ ਜਟਿਵ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨ ੰ  
ਟਡਿਚਾਯਜ ਿਯਨ ਿਫੰਧੀ ਫਣਾਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਟਹਤ ਅੱਜ ਟ਼ਿਰਹੇ ਦੇ ੰਜ ਹਯ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਟਜੰਦਯਾ ਹਿਤਾਰ ਟਵਚੋਂ 

ਛ ੱ ਿੀ ਦੇਿੇ ਘਯ ਬੇਜ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ। ਟਜੰਨਾ ਟਵਚੋਂ ਦ ਯਾਜ ਯਾ, ਦ ਟਿਆਰਾ, ਇੱਿ ਨਾਬਾ ਨਾਰ ਿਫੰਧਤ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਛ ੱ ਿੀ ਹਣ ਵਾਰੇ ਿਾਯੇ ਟਵਅਿਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਘਯਾਂ ਟਵਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਫੰਧ ਟ਼ਿਰਹਾ ਟਿਹਤ ਟਵਬਾਗ 

ਵੱਰੋਂ ਿਯਿਾਯੀ ਫਂ ਰੈਂਿ ਯਾਹੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਟਯਹਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਛ ੱ ਿੀ ਹਣ ਵਾਰੇ ਿਾਯੇ ਟਵਅਿਤੀਆਂ ਨ ੰ   ਇਹ ਵੀ ਅੀਰ ਿੀਤੀ 
ਟਿ ਉਹ ਛ ੱ ਿੀ ਤੋਂ ਫਾਦ ਅਗਰੇ ਿੱਤ ਟਦਨ ਘਯ ਟਵਚ ਹੀ ਵੱਖਯੇ ਯਟਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ  ਯੀਆਂ ਿਯਨ ਤਾਂ ਜ ਟਿਿੇ ਹਯ 

ਟਵਅਿਤੀ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਇਨਪੈਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹ ਿਿੇ।।  

  ਟਿਵਰ ਿਯਜਨ ਨੇ ਟਿਹਾ ਿਯਿਾਯ ਵੱਰੋਂ ਦ ਿਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਰਹਣ ਅਤੇ ਿਯਟ਼ਿਊ ਟਵਚ ਟਢੱਰ ਦੇ ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰ ਤ  

ਉਨਹ ਾਂ ਆਭ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਭ ੜ ਅੀਰ ਿੀਤੀ ਟਿ ਉਹ ਿਯਨਾ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਿੰਭ ਿਾਜ ਵਾਰੀਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਿਭਾਟਜਿ ਦ ਯੀ 
ਫਣਾਉਣ ਵਾਯ ਵਾਯ ਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਫਣ ਅਤੇ ਿਾ਼ਿ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਣਾ, ਜਨਤਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭ ੰ ਹ ਤੇ ਭਾਿਿ ਾ ਿੇ ਯੱਖਣਾ 
ਵਯਗੀਆਂ ਿਾਵਧਾਨੀਆਂ ਼ਿਯ ਯ ਵਯਤਣ ਅਤੇ ਿਯਿਾਯ ਵੱਰੋਂ ਿਭੇਂ ਿਭੇਂ ਤੇ ਟਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਦਸ਼ਾ ਟਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਼ਿਯ ਯ 

ਿਯਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਟਿਹਾ ਟਿ ਿਭ ਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਿਟਹਮਗ ਨਾਰ ਹੀ ਿਯਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨ ੰ  ਟਜੱਟਤਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। 

   ਡਾ. ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਅੱਜ ਟ਼ਿਰਹੇ ਟਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿਹਤ ਟਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਿੀਭਾਂ ਵੱਰੋਂ ਿ ੱ ਰ 86 

ਿੈਂਰ ਰ ਗ ਹਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ ਟ਼ਿਆਦਾਤਯ ਫਾਹਯੋਂ ਆ ਯਹੇ ਮਾਤਯੀਆਂ/ਰੇਫਯ, ਪਰ  ਿਾਯਨਯਾਂ ਤੇ ਰ ਗ ਿੈਂਰ 

ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟਯਯਿ ਿੱਰਹ ਨ ੰ  ਆਵੇਗੀ। ਉ ਹਨਾਂ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਯਾਟਜੰਦਯਾ ਹਿਤਾਰ ਟਵਚ ਦਾਖਰ ਿਾਯੇ 

ਿਟਵਡ ਜਟਿਵ ਟਵਅਿਤੀ ਠੀਿ ਠਾਿ ਹਨ। ਟ਼ਿਰਹੇ ਟਵਚ ਹ ਣ ਤੱਿ ਦੇ ਿਟਵਡ ਅਡੇਿ ਫਾਯੇ ਜਾਣਿਾਯੀ ਟਦੰਦੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਟਿਹਾ ਟਿ ਹ ਣ ਤੱਿ ਿਟਵਡ ਜਾਂਚ ਿਫੰਧੀ 2195 ਿੈਂਰ ਰ ਜਾ ਚ ੱ ਿੇ ਹਨ ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ 105 ਿਟਵਡ ਜਟਿਵ ਜ ਟਿ 

ਟ਼ਿਰਹਾ ਟਿਆਰਾ ਨਾਰ ਿਫੰਧਤ ਹਨ, 2004 ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ 86 ਦੀ ਟਯਯਿ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਫਾਿੀ ਹੈ। ਜਟਿਵ ਿੇਿਾਂ 
ਟਵੱਚੋਂ ਦ ਜਟਿਵ ਿੇਿ ਦੀ ਭਤ ਹ ਚ ੱ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ 83 ਿੇਿ ਠੀਿ ਹ ਚ ੱ ਿੇ ਹਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਟ਼ਿਰਹੇ ਟਵੱਚ ਇਿ ਿਭੇਂ 

ਿਟਿਵ ਿੇਿਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ 20 ਹੈ । 
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