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çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

ÇÚÔð¶ êÛÅäé òÅñÆ åÕéÆÕ òðåÕ¶ êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ ò¾ñ¯º ç¯ ñ¯óÆºç¶ ç¯ôÆ ÕÅì± 

-éÇôÁ» ç¶ Õ¶Ã ÓÚ ñ¯óÆºç¶ ç¯ôÆÁ» çÆ êÆ.Â¶.ÁÅÂÆ.ÁËÃ ÁËê ðÅÔÆº êÛÅä Ô¯ÂÆ-îéçÆê ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± 

-êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ çÆ ÃÅÇÂìð ÃËñ àÆî ÃîÅÜ Çòð¯èÆ ÁéÃð» çÆ êËó é¾êä ñÂÆ î¹ÃåËç-ÇÃ¾è± 

êÇàÁÅñÅ/ðÅÜê¹ðÅ, CA îÂÆ:                                

êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ é¶ ÁÇå ÁÅè¹ÇéÕ åÕéÆÕ» çÆ òðå¯º ÕðÕ¶ ç¯ ÁêðÅÇèÕ ÇêÛ¯Õó òÅñ¶ ç¯ôÆÁ» ù 

ÕÅì± Õðé ÓÚ ÇÂ¾Õ Ô¯ð îÅÁðÕÅ îÅÇðÁÅ þÍ ÇÚÔð¶ êÛÅäé òÅñÆ åÕéÆÕ ðÅÔÆº êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ é¶ 

ðÅÜê¹ðÅ ç¶ ××é Ú½ºÕ ÇòÖ¶ ñ×ÅÂ¶ éÅÕ¶ Óå¶ ç¯ ÁÇÜÔ¶ ÇòÁÕåÆÁ» ù ÕÅì± ÕÆåÅ ÇÜÔó¶ ÇÕ éÇôÁ» ç¶ ç¯ 

ò¾Ö-ò¾Ö îÅîÇñÁ» ÓÚ ê¹ÇñÃ ù ñ¯óÆºç¶ ÃéÍ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. Ã. îéçÆê ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± é¶ Çç§ÇçÁ» 

ÇÕÔÅ ÇÕ êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ ÁêðÅèÆÁ» ù ÕÅì± Õðé Áå¶ ÃîÅÜ Çòð¯èÆ ÁéÃð» ù é¾æ êÅÀ¹ä ñÂÆ ÁÇå 

ÁÅè¹ÇéÕ åÕéÆÕ» çÆ òðå¯º Õð ðÔÆ þÍ  

Ã. ÇÃ¾è± é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ðÅÜê¹ðÅ ç¶ ë¯Õñ ê¹ÁÅÇÂ§à çÆ ê¹ÇñÃ Ú½ºÕÆ ç¶ ÇÂ§ÚÅðÜ Ã½ðò Ã¾íðòÅñ çÆ 

ê¹ÇñÃ êÅðàÆ é¶ Üç¯º C@ îÂÆ B@B@ ù ××é Ú½ºÕ ðÅÜê¹ðÅ ÇòÖ¶ éÅÕÅ ñ×ÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ å» ÇÂÃ¶ ç½ðÅé 

ç¯ ÇòÁÕåÆÁ» ù Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ çÆ ñÅ× ù ëËñä å¯º ð¯Õä ñÂÆ îÅÃÕ éÅ êÅÀ¹ä ÕðÕ¶ ð¯ÇÕÁÅ Ç×ÁÅ å» 

ÇÂÔ ç¯ò¶º Üä¶ ØìðÅ Õ¶ ç½óé çÆ åÅÕ Çò¾Ú ÃéÍ 

ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂé·» ç¯ò» é¶ ê¹ÇñÃ ò¾ñ¯º ê¹¾Û¶ ÃòÅñ» ç¶ Õ¯ÂÆ Ã§å¯ÖÜéÕ ÜòÅì éÅ 

Çç¾å¶ å» ê¹ÇñÃ Ú½ºÕÆ ÇÂ§ÚÅðÜ é¶ ÇÂé·» çÆÁ» ë¯à¯Á» ÇÖ¾Ú Õ¶ ê¿ÜÅì ê¹ÇñÃ ò¾ñ¯º Ü¹ðî» ç¶ ÇðÕÅðâ òÅñ¶ 

ÁêðÅèÆÁ» çÆ êÛÅä ñÂÆ ìäÅÂÆ ×ÂÆ ÁËê, ê¿ÜÅì ÁÅðàÆÇøôÆÁñ ÇÂ§àËñÆÜËºÃ ÇÃÃàî ÓÚ êÅ Õ¶ Ü»Ú 

ÕÆåÆ å» ç¯ò» çÅ ÁêðÅÇèÕ ÇêÛ¯Õó ÃÅÔîä¶ ÁÅ Ç×ÁÅ Í 

Ã. îéçÆê ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ î¹ãñÆ ê¹¾ÛÇ×¾Û ç½ðÅé ç¯ò» é¶ ÁÅêä¶ ìÅð¶ î§ÇéÁÅ ÇÕ À¹Ô 

ç¯ò¶º í×½ó¶ ÔéÍ ÇÂé·» ç¯ò» çÆ êÛÅä ÇôòÅ Áå¶ ÇòôÅñ òÅÃÆÁé ð¯ôé Õñ¯éÆ ðÅÜê¹ðÅ òÜ¯º Ô¯ÂÆÍ 

ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇôòÅ Çòð¹¾è ÁËë.ÁÅÂÆ.ÁÅð. é§ìð AE ÇîåÆ AH ëðòðÆ B@AH ÁËé.âÆ.êÆ.ÁËÃ. 

ÁËÕà çÆ èÅðÅ B@ æÅäÅ ñÅÔ½ðÆ ×¶à êÇàÁÅñÅ ÇòÖ¶ çðÜ þÍ Üç¯ºÇÕ ÇòôÅñ Çòð¹¾è ÁËë.ÁÅÂÆ.ÁÅð. é§ìð 

ABA ÇîåÆ BG Ü±é B@AH ÁËé.âÆ.êÆ.ÁËÃ. ÁËÕà çÆ èÅðÅ B@ æÅäÅ Ãçð êÇàÁÅñÅ ÇòÖ¶ çðÜ þÍ ÇÂÔ 

ç¯ò¶º Üä¶ ÇÂé·» îÅîÇñÁ» ÓÚ ê¹ÇñÃ ù ñ¯óÆºç¶ ÃéÍ 

ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. Ã. ÇÃ¾è± é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ ÇÜ¾æ¶ Ü¹ðî» ù ð¯Õä ñÂÆ ê±ðÆ Ãð×ðî þ À¹æ¶ 

ÔÆ êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ çÅ ÃÅÂÆìð ÃËñ òÆ ÃîÅÜ Çòð¯èÆ ÁéÃð» çÆ êËó é¾êä ñÂÆ ê±ðÆ åð·» î¹ÃåËç þÍ 

 

 



ਪਟਿਆਲਾ ਟ਼ਿਲਹੇ  ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ, 
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਛ ੱ ਿੀ 

 
ਟਿਆਰਾ 31 ਭਈ:  
  ਟਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਸਯੀਸ਼ ਭਰਸਤਯਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਟਦਿੰ ਟਦਆ ਦੱਟਆ ਟਕ ਅੱਜ ਯਾਜੁਯਾ ਦਾ ਯਟਸਣ ਵਾਰਾ 
ਇੱਕ ਟਵਅਕਤੀ ਜ ਟਕ ਕਟਵਡ ਜਟਿਵ ਆਉਣ ’ਤ ਯਾਟਜਿੰ ਦਯਾ ਸਤਾਰ ਦ ਆਈਰਸ਼ਨ ਵਾਯਡ ਟਵਚ ਦਾਖਰ ੀ, 
ਨੂਿੰ  ਵੀ ਕਯਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸਣ ਅਤ ਗਾਈਡ ਰਾਈਨ ਅਨੁਾਯ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੱੁਿੀ ਦ ਕ ਘਯ ਬਜ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਸ। ਇ 
ਤਯਾਂ ਸੁਣ ਤੱਕ ਕਯਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸਣ ਵਾਟਰਆਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ 106 ਸ ਗਈ ਸ। ਡਾ. ਭਰਸਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਆ ਟਕ ਅੱਜ ਵੀ 
ਟ਼ਿਰਹ ਟਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟਸਤ ਟਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਿੀਭਾਂ ਵੱਰੋਂ ਕੱੁਰ 147 ੈਂਰ ਰਏ ਗਏ ਸਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ ਫੀਤ 
ਟਦਨੀਂ ਜਟਿਵ ਆਏ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਨੇੜਰ ਿੰਯਕ ਟਵਚ ਆਏ ਟਵਅਕਤੀਆਂ, ਫਾਸਯੀ ਯਾਜਾਂ, ਟਵਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਯਸ 
ਮਾਤਯੀਆਂ, ਰਫਯ, ਪਰ ੂਰੱਛਣਾਂ ਵਾਰ ਭਯੀ਼ਿ, ਿੀ.ਫੀ. ਭਯੀ਼ਿ, ਟਸਤ ਟਵਬਾਗ ਦ ਫ਼ਯਿੰਿ ਰਾਈਨ ਵਯਕਯ, ੁਟਰ 
ਭੁਰਾ਼ਿਭ ਆਟਦ ਦ ਰਏ ਗਏ ੈਂਰ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟਯਯਿ ਕੱਰਹ ਨੂਿੰ  ਆਵਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਟਆ ਟਕ ਫੀਤ ਟਦਨੀਂ 
ਕਟਵਡ ਜਾਂਚ ਫਿੰ ਧੀ ਰਫ ਟਵਚ ਬਜ ਗਏ ਾਯ ੈਂਰਾਂ ਦੀ ਟਯਯਿ ਰਫ ਟਵਚੋਂ ਦਯ ਯਾਤ ਆਵਗੀ।  
  ਡਾ. ਭਰਸਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਆ ਟਕ ਟ਼ਿਰਹ ਟਵਚ ਸੁਣ ਤੱਕ ਟਯਯਿ ਸਏ 122 ਜਟਿਵ ਕਾਂ ਟਵਚੋਂ 92 ਸ਼ਟਸਯੀ 
ਖਤਯ ਅਤ 30 ੇਂਡੂ ਖਤਯ ਨਾਰ ਫਿੰ ਧਤ ਸਨ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ 69 ਆਦਭੀ ਅਤ 53 ਔਯਤਾਂ ਸਨ। ਇਸਨਾਂ 122 
ਜਟਿਵ ਕਾਂ ਟਵਚੋਂ ਇੱਕ ਕ ਟਵਦਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਟਸਿਯੀ ਨਾਰ ਫਿੰ ਧਤ, 67 ਕ ਜਟਿਵ ਕਾਂ ਦ ਿੰਯਕ 
ਟਵਚ ਆਏ ਟਵਅਕਤੀ, 44 ਫਾਸਯੀ ਯਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਤਯੂ ਅਤ 10 ਸਯ ਦੂਯ ਸਨ। 
  ਟਵਰ ਯਜਨ ਨੇ ਫਾਸਯੀ ਯਾਜਾਂ ਤੋਂ ਟ਼ਿਰਹ ਟਵਚ ਆ ਯਸ ਮਾਤਯੂਆਂ ਨੂਿੰ  ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਟਕ ਉਸ ਚਾਸ ਟਕ ਵੀ 
ਾਧਨ ਯਾਸੀ ਆਣ ਘਯ ਆ ਯਸ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਆਣੀ ੂਚਨਾ ਟ਼ਿਰਹਾ ਟਸਤ ਟਵਬਾਗ ਦ ਕਿੰਿਯਰ ਯੂਭ ਨਿੰ ਫਯ 
0175-5128793 ਜਾਂ 0175-5127793 ’ਤ ਼ਿਯੂਯ ਦਣ ਤਾਂ ਜ ਟਸਤ ਟਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਿੀਭਾਂ ਵੱਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  
ਕੁਆਯਨਿੀਨ ਕਯਕ ਕਯੀਟਨਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕ ਅਤ ਗਾਈਡ ਰਾਈਨ਼ਿ ਅਨੁਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਟਵਡ ਫਿੰ ਧੀ ੈਂਟਰਿੰ ਗ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਕ। 
  ਟ਼ਿਰਹ ਟਵਚ ਸੁਣ ਤੱਕ ਦ ਕਟਵਡ ਅੱਡਿ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਟਦਿੰ ਦ ਡਾ. ਭਰਸਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਆ  ਟਕ ਸੁਣ ਤੱਕ 
ਕਟਵਡ ਜਾਂਚ ਫਿੰ ਧੀ 5345 ੈਂਰ ਰਏ ਜਾ ਚੱੁਕ ਸਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ 122 ਕਟਵਡ ਜਟਿਵ ਜ ਟਕ ਟ਼ਿਰਹਾ ਟਿਆਰਾ 
ਨਾਰ ਫਿੰ ਧਤ ਸਨ, 4766 ਨੈਗਟਿਵ ਅਤ 457 ਦੀ ਟਯਯਿ ਆਉਣੀ ਅਜ ਫਾਕੀ ਸ। ਜਟਿਵ ਕਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਦ 
ਜਟਿਵ ਕ ਦੀ ਭਤ ਸ ਚੱੁਕੀ ਸ, 106 ਕ ਠੀਕ ਸ ਚੱੁਕ ਸਨ ਅਤ ਟ਼ਿਰਹ ਟਵੱਚ ਇ ਭੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕਾਂ ਦੀ 
ਟਗਣਤੀ 14 ਸ । 
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