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çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

ÒÇîôé øÇåÔÓ 

Õ¯Çòâ ÇõñÅø Ü§× ÒÇîôé øÇåÔÓ ù ÕÅîïÅì ÕðÕ¶ ðÔ»×¶-éðÇÃ§× ÃàÅø 

-ÃðÕÅðÆ ðÅÇÜ§çðÅ ÔÃêåÅñ çÆ Õ¯ð¯éÅ òÅðâ ç¶ éðÇÃ§× ÃàÅø ç¶ Ô½ºÃñ¶ ì¹¦ç  

-Õ¯ð¯éÅ òÅðâ ÓÚ çÅÖñ îðÆÜ» ò¾ñ¯º éðÇÃ§× ÃàÅø çÅ è§éòÅç 

-ÒÒÁÃÆº âÅÕàð», éðÃ» å¶ ÃøÅÂÆ ÕðîÆÁ» çÅ ÇÚÔðÅ éÔÆº ç¶ÇÖÁÅ êð 

ÇÂé·» ÓÚ ÃÅù ð¾ì ÇçÃçÅÓÓ-Õ¯ð¯éÅ îðÆÜ 

êÇàÁÅñÅ, F ÜÈé: 

Õ¯Çòâ-AI ç¶ îðÆÜ» ç¶ ÇÂñÅÜ ñÂÆ êÇàÁÅñÅ ç¶ ÃðÕÅðÆ ðÅÇÜ§çðÅ ÔÃêåÅñ ÇòÖ¶ 

ÃæÅêå ÕÆå¶ ×Â¶ Õ¯ð¯éÅ òÅðâ ÇòÖ¶ îðÆÜ» çÆ ç¶ÖíÅñ ñÂÆ åÅÇÂéÅå éðÇÃ§× ÃàÅø ç¶ 

Ô½ºÃñ¶ ì¹¦ç ÔéÍ ÇÂÃ éðÇÃ§× ÃàÅø é¶ ÇÂÕÜ¹à Ô¯Õ¶ ÇÕÔÅ þ ÇÕ À¹Ô ê¿ÜÅì ç¶ î¹¾Ö î§åðÆ 

ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø ò¾ñ¯º Õ¯Çòâ ÇõñÅø Çò¾ãÆ Ü¿× ù ÕÅîïÅì Õðé ñÂÆ ÒÇîôé øÇåÔÓ 

ù ÕÅîïÅì Õðé ñÂÆ BD Ø¿à¶ ååêð ÔéÍ  

ÇÂÃ¶ ç½ðÅé ÇÂæ¶ çÅÖñ îðÆÜ» é¶ òÆ î¹¾Ö î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø ò¾ñ¯º Áð§í¶ 

Çîôé øÇåÔ éÅñ ÁÅêäÆ ÃÇÔîåÆ êz×àÅÀ¹ºÇçÁ» ÇÜ¾æ¶ éðÇÃ§× Áîñ¶ çÆ ôñÅØÅ ÕÆåÆ À¹æ¶ 

ÔÆ âÅÕàð» çÅ òÆ è§éòÅç ÕÆåÅ þÍ Õ¯Çòâ-AI òÅðâ ç¶ ÇÂ§ÚÅðÜ éðÇÃ§× ÇÃÃàð 

×¹ðÇÕðé Õ½ð é¶ ì¹¦ç Ô½ºÃñ¶ éÅñ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô Çîôé øÇåÔ ù ÕÅîïÅì ÕðÕ¶ ðÇÔä×¶Í 

×¹ðÇÕðé Õ½ð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÃ òÅðâ Çò¾Ú éðÇÃ§× ÃàÅø ç¶ Õ¹ñ CB îËºìð ÇâÀ±àÆ 

Õðç¶ Ôé, ÇÂé·» ÓÚ¯º AH Üä¶ òÅð¯-òÅðÆ F-F Ççé» çÆ ÇâÀ±àÆ Óå¶ ÁÅÀ¹ºç¶ ÔéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ 

ÃðÕÅðÆ îËâÆÕñ ÕÅñÜ ç¶ Çêz§ÃÆêñ âÅ. ÔðÇÜ§çð ÇÃ§Ø Ãî¶å îËâÆÕñ Ã¹êðâËºà âÅ. êÅðÃ 

ê»âò çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á Ãî¹¾Ú¶ âÅÕàð» çÆ ç¶Ö-ð¶Ö Ô¶á Õ§î Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÂÃ ÇíÁÅéÕ 

îÔ»îÅðÆ ç¶ Ãî¶º À¹é·» ù îé¹¾ÖåÅ çÆ Ã¶òÅ Õðé çÅ î½ÕÅ ÇîÇñÁÅ Áå¶ ÇÂÔ Ã§Õà çÅ Ãî» 

À¹é·» ù ìÔ¹å Õ¹Þ éò» ÇÃÖÅ ÇðÔÅ þÍ 

ÇÂÃ¶ ç½ðÅé òÅðâ ÓÚ çÅÖñ îðÆÜ» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅò¶º À¹é·» é¶ âÅÕàð», éðÇÃ§× 

ÃàÅø Áå¶ ÃøÅÂÆ ÕðîÆÁ» ò¾ñ¯º êÆ.êÆ.ÂÆ. ÇÕ¾à» êÅÂ¶ Ô¯ä ÕðÕ¶ ÇÂé·» ÇÚÔð¶ éÔÆº ç¶Ö¶ êð§å± 

À¹é·» ù ÇÂé·» Çò¾Ú ð¾ì Çç¾ÃçÅ þÍ îðÆÜ» çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂé·» çÅ îÅéòòÅçÆ ÇòòÔÅð 

À¹é·» ç¶ ç¹¾Ö ç±ð Õð ÇðÔÅ þ Áå¶ À¹é·» ù Õ¯ÂÆ î¹ôÇÕñ éÔÆº ÁÅÀ¹ä Çç¾åÆ ÜÅ ðÔÆ, ÇÕÀ¹ºÇÕ 

ÇÂ¾æ¶ ì¾ÇÚÁ» å¯º ñËÕ¶ Ôð À¹îð ç¶ îðÆÜ çÅÖñ Ôé, ÇÜé·» çÆ ç¶ÖíÅñ ÓÚ îËâÆÕñ å¶ êËðÅ 

îËâÆÕñ Áîñ¶ ò¾ñ¯º Õ¯ÂÆ ÕÃð ìÅÕÆ éÔÆº Û¾âÆ ÜÅ ðÔÆÍ 

************ 

ë¯à¯ ÕËêôé- ÃðÕÅðÆ ðÇÜ§çðÅ ÔÃêåÅñ ÓÚ Õ¯ð¯éÅ òÅðâ ÇòÖ¶ ì¹¦ç Ô½ºÃÇñÁ» éÅñ Çîôé 

øÇåÔ ç¶ éÅÁð¶ ñÅÀ¹ºç¶ Ô¯ÇÂÁÅ éðÇÃ§× ÁîñÅ Áå¶ çÅÖñ îðÆÜÍ 

-ÃðÕÅðÆ ðÇÜ§çðÅ ÔÃêåÅñ ÓÚ Õ¯ð¯éÅ òÅðâ ÇòÖ¶ ÇÂ¾Õ ì¾Ú¶ ù ñÅâ ñâÅÀ¹ºç¶ Ô¯Â¶ éðÇÃ§× 

ÃàÅøÍ 

-Çîôé øÇåÔ çÅ ñ¯×¯Í 



ਜ਼ਿਲ੍ਹ  ਜਿਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਕੋਜਿਡ ਪੌਜਜਿਿ ਕਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਿੀ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹ  ਜਿਚ ਕੋਜਿਡ ਪੌਜਜਿਿ ਕਸਾਂ ਦੀ ਜਿਣਤੀ ਹੋਈ 137 

 ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲ੍  ਜਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਜਸਹਤ ਜਿਭਾਿ ਨੂੂੰ  ਼ਿਰੂਰ ਦਣ 

   ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਈਸੋਲ੍ਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ 
ਛੁੱ ਿੀ : ਡਾ. ਮਲ੍ਹੋਤਰਾ 

ਟਿਆਰਾ 6 ਜੂਨ: 
   ਟਿਵਰ ਿਯਜਨ ਡਾ. ਹਯੀਸ਼ ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਫੀਤ ਟਦਨੀਂ ਿਟਵਡ ਜਾਂਚ ਰਈ ਬਜ ਿੈਂਰਾਂ 
ਟਵਚੋਂ 451 ਿੈਂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹਈ ਟਯਯਿ ਟਵਚੋਂ 443 ਿੈਂਰਾਂ ਦੀ ਟਯਯਿ ਿਟਵਡ ਨੈਗਟਿਵ ਅਤ 8 ਿਟਵਡ 
ਜਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ ਿੱਤ ਟ਼ਿਰਹਾ ਟਿਆਰਾ ਅਤ ਇੱਿ ਟ਼ਿਰਹਾ ਿੰਗਯੂਯ ਨਾਰ ਿਫੰਧਤ ਹ। ਜਟਿਵ ਿਿਾਂ 
ਫਾਯ ਜਾਣਿਾਯੀ ਟਦੰਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਯਾਜੁਯਾ ਦ ਬਾਈ ਭਤੀ ਦਾਿ ਗੁਯਦੁਆਯ ਿਰ ਯਟਹਣ ਵਾਰਾ ਇੱਿ ੰਜ 
ਭੈਂਫਯੀ ਟਯਵਾਯ ਜ ਟਿ ਚਯੀ ਟਿ ਿੱੁਝ ਟਦਨ ਟਹਰਾ ਟਦੱਰੀ ਤੋਂ ਵਾਿ ਯਾਜੁਯਾ ਯਤ ਿਨ, ਦ ਫਾਹਯੀ ਯਾਜਾਂ ਤੋਂ 
ਆਉਣ ਿਾਯਨ ਿਯਨਾ ਜਾਂਚ ਿਫੰਧੀ ਿੈਂਰ ਰਏ ਗਏ ਿਨ, ਜ ਟਿ ੰਜ ਹੀ ਿਟਵਡ ਜਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ੁਯਾਣਾ 
ਯਾਜੁਯਾ ਦਾ ਯਟਹਣ ਵਾਰਾ ਹੀ ਇੱਿ 42 ਿਾਰਾ ਟਵਅਿਤੀ ਜ ਟਿ ਟਵਦਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਯਨ ਫਹਾਦਯਗੜ੍ਹ ਟਵਖ 
ਗੁਯਦੁਆਯਾ ਿਾਟਹਫ ਟਵਖ ਇਿਾਂਤਵਾਿ ਟਵਚ ਯਟਹ ਟਯਹਾ ਿੀ, ਦੀ ਵੀ ਿਟਵਡ ਜਾਂਚ ਜਟਿਵ ਾਈ ਗਈ ਹ। ਇਿ ਤੋਂ 
ਇਰਾਵਾ ਫਰਾਿ ਾਤੜ੍ਾਂ ਦ ਟੰਡ ਸ਼ਯਗੜ੍ਹ ਦਾ ਯਟਹਣ ਵਾਰਾ 26 ਿਾਰਾ ਨ ਜਵਾਨ ਜ ਟਿ ਫਾਹਯੀ ਯਾਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਿੀ 
ਦਾ ਵੀ ਿਟਵਡ ਜਾਂਚ ਿੈਂਰ ਟਯਯਿ ਜਟਿਵ ਆਈ ਹ। ਿੰਗਯੂਯ ਟ਼ਿਰਹ ਨਾਰ ਿਫੰਧਤ ਭਰਯਿਿਰਾ ਦਾ ਯਟਹਣ ਵਾਰਾ 
70 ਿਾਰਾ ਫ਼ਿੁਯਗ ਜ ਟਿ ਟਿਿ ਟਫਭਾਯੀ ਿਾਯਨ ਟਿਆਰਾ ਟਵਖ ਯਾਟਜੰਦਯਾ ਹਿਤਾਰ ਟਵਖ ਇਰਾਜ ਰਈ ਆਇਆ 
ਿੀ ਅਤ ਉਿ ਦਾ ਿਟਵਡ ਜਾਂਚ ਿਫੰਧੀ ਟਰਆ ਿੈਂਰ ਿਟਵਡ ਜਟਿਵ ਾਇਆ ਟਗਆ ਹ ਟਜਿ ਦੀ ਿੂਚਨਾ ਟਿਵਰ 
ਿਯਜਨ ਿੰਗਯੂਯ ਨੰੂ ਦ ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਹ। 
  ਟਿਵਰ ਿਯਜਨ ਡਾ. ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਜਟਿਵ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਿਾਯ ਟਵਅਿਤੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਟਜੰਦਯਾ 
ਹਿਤਾਰ ਦ ਿਯਨਾ ਵਾਯਡ ਟਵਚ ਟਸ਼ਫ਼ਿ ਿਯਵਾਇਆ ਜਾ ਟਯਹਾ ਹ ਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿੰਿਿਿ ਿਯਟਿੰਗ ਿਯਿ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ਵੀ ਿਟਵਡ ਜਾਂਚ ਿਫੰਧੀ ਿੈਂਰ ਰਏ ਜਾਣਗ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਜਟਿਵ ਆਏ ਟ਼ਿਆਦਾਤਯ ਟਵਅਿਤੀ ਫਾਹਯੀ 
ਯਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟਵਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਟਹਿਿਯੀ ਨਾਰ ਿਫੰਧਤ ਹਨ, ਇਿ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਫਾਹਯੀ ਯਾਜਾਂ ਤੋਂ ਟ਼ਿਰਹ ਟਵਚ ਆ 
ਯਹ ਮਾਤਯੂਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਿੀਤੀ ਟਿ ਉਹ ਚਾਹ ਟਿਿ ਵੀ ਿਾਧਨ ਯਾਹੀ ਆਣ ਘਯ ਆ ਯਹ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਣੀ 
ਿੂਚਨਾ ਟ਼ਿਰਹਾ ਟਿਹਤ ਟਵਬਾਗ ਦ ਿੰਿਯਰ ਯੂਭ ਨੰਫਯ 0175-5128793 ਜਾਂ 0175-5127793 ਤ ਼ਿਯੂਯ ਦਣ ਤਾਂ 
ਜ ਟਿਹਤ ਟਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਿੀਭਾਂ ਵੱਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੁਆਯਨਿੀਨ ਿਯਿ ਿਿਯੀਟਨੰਗ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਿ ਅਤ ਗਾਈਡ 
ਰਾਈਨ਼ਿ ਅਨੁਿਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਟਵਡ ਿਫੰਧੀ ਿੈਂਟਰੰਗ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਿ। 
  ਟਿਵਰ ਿਯਜਨ ਨੇ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਟਭਸ਼ਨ ਫ਼ਟਤਹ ਤਟਹਤ ਅੱਜ ਚਾਯ ਹਯ ਟਵਅਿਤੀ ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ ਟਤੰਨ ਯਾਜੁਯਾ 
ਅਤ ਇੱਿ ਟਿਆਰਾ ਨਾਰ ਿਫੰਧਤ ਹ, ਨੰੂ ਵੀ ਿਯਨਾ ਤੋਂ ਠੀਿ ਹਣ ਅਤ ਗਾਈਡ ਰਾਈਨ ਅਨੁਿਾਯ ਹਿਤਾਰ ਤੋਂ 
ਿੱੁਿੀ ਦ ਿ ਘਯ ਬਜ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਹ। ਇਿ ਤਯਾਂ ਹੁਣ ਤੱਿ ਿਯਨਾ ਤੋਂ ਠੀਿ ਹਣ ਵਾਟਰਆਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ 113 ਹ ਗਈ 
ਹ। 
  ਡਾ. ਭਰਹਤਯਾ ਨੇ ਦੱਟਿਆ ਟਿ ਅੱਜ ਵੀ ਟ਼ਿਰਹ ਟਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿਹਤ ਟਵਬਾਗ ਦੀਆਂ ਿੀਭਾਂ ਵੱਰੋਂ 
ਿੱੁਰ 441 ਿੈਂਰ ਰਏ ਗਏ ਹਨ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ ਜਟਿਵ ਆਏ ਟਵਅਿਤੀਆਂ ਦ ਨੇੜ੍ਰ ਿੰਯਿ, ਫਾਹਯੀ ਯਾਜਾਂ, ਟਵਦਸ਼ਾਂ 
ਤੋਂ ਆ ਯਹ ਮਾਤਯੀਆਂ, ਰਫਯ, ਪਰ ੂ ਰੱਿਣਾਂ ਵਾਰ ਭਯੀ਼ਿ, ਿੀ.ਫੀ. ਭਯੀ਼ਿ, ਟਿਹਤ ਟਵਬਾਗ ਦ ਫ਼ਯੰਿ ਰਾਈਨ 
ਵਯਿਯ, ੁਟਰਿ ਭੁਰਾ਼ਿਭ  ਆਟਦ  ਦ ਰਏ ਗਏ ਿੈਂਰ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ।ਟਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟਯਯਿ ਿੱਰਹ ਨੰੂ ਆਵਗੀ। 

  ਟ਼ਿਰਹ ਟਵਚ ਹੁਣ ਤੱਿ ਦ ਿਟਵਡ ਅੱਡਿ ਫਾਯ ਜਾਣਿਾਯੀ ਟਦੰਦ ਉਨਹ ਾਂ ਟਿਹਾ ਟਿ ਹੁਣ ਤੱਿ ਿਟਵਡ ਜਾਂਚ 
ਿਫੰਧੀ 7763 ਿੈਂਰ ਰਏ ਜਾ ਚੱੁਿ ਹਨ।ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵਚੋਂ ਟ਼ਿਰਹਾ ਟਿਆਰਾ 137 ਿਟਵਡ ਜਟਿਵ, 6895 ਨੈਗਟਿਵ 
ਅਤ 868 ਦੀ ਟਯਯਿ ਆਉਣੀ ਅਜ ਫਾਿੀ ਹ। ਜਟਿਵ ਿਿਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਦ ਜਟਿਵ ਿਿ ਦੀ ਭਤ ਹ ਚੱੁਿੀ ਹ, 113 
ਿਿ ਠੀਿ ਹ ਚੱੁਿ ਹਨ ਅਤ ਟ਼ਿਰਹ ਟਵੱਚ ਇਿ ਿਭੇਂ ਐਿਟਿਵ ਿਿਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ 22 ਹ । 
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