
çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

 

ðÅÜê¹ðÅ ÓÚ Õ¯ð¯éÅ øËñÅÀ¹ä Ãì§èÆº B ÜÇäÁ» Çòð¹¾è ê¹ÇñÃ Õ¶Ã çðÜ-ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. 

-ìÆåÆ ðÅå êÇàÁÅñÅ ÓÚ òÆ ç¯ ÜÇäÁ» Çòð¹¾è Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ îÅîñÅ çðÜ  

-ÕðÇëÀ± çÆ À¹¦ØäÅ ÕðéÅ òÅÇñÁ» Çòð¹¾è ÃõåÆ òðåÆ ÜÅò¶×Æ-ÇÃ¾è± 

ðÅÜê¹ðÅ/êÇàÁÅñÅ, BC ÁêzËñ:    

ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. Ã. îéçÆê ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± é¶ ç¾ÇÃÁÅ þ ÇÕ êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ é¶ ÃÆéÆÁð îËâÆÕñ ÁøÃð 

ðÅÜê¹ðÅ ò¾ñ¯º âÆ.ÁËÃ.êÆ. ðÅÜê¹ðÅ ù í¶ÜÆ Ã±ÚéÅ ç¶ ÁèÅð Óå¶ ç¯ ÜÇäÁ» Çòð¹¾è Õ¯Çòâ-AI îÔ»îÅðÆ ù 

ëËñÅÀ¹ä Áå¶ ÕðÇëÀ± çÆ À¹¦ØäÅ Õðé çÅ îÅîñÅ çðÜ ÕÆåÅ þÍ ÇÂÃ Õ¶Ã Çò¾Ú ÇÂé·» ç¯ ÜÇäÁ» Ãî¶å 

ÕÂÆ Ô¯ð ÁäêÛÅå¶ òÆ éÅÜîç ÕÆå¶ ×Â¶ ÔéÍ  

Ã. ÇÃ¾è± é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ æÅäÅ ÇÃàÆ ðÅÜê¹ðÅ ÇòÖ¶ ÇîåÆ BC/@D/B@B@ ù çðÜ ÁËë.ÁÅÂÆ.ÁÅð. é§ìð 

A@@ ÓÚ ÁÅÂÆ.êÆ.ÃÆ. çÆÁ» èÅðÅò» AHH, BFI, BGA å¶ CCF Ãî¶å Çâ÷ÅÃàð îËé¶ÜîËºà ÁËÕà çÆ èÅðÅ EA 

åÇÔå çðÜ ÕÆå¶ ÇÂÃ Õ¶Ã ÓÚ Ç´ôé À¹ðø Õ¾ñ± Áå¶ ìñðÅÜ À¹ðø ì¾ñ± Ãî¶å ÕÂÆ Ô¯ð ÁäêÛÅå¶ ÇòÁÕåÆ 

éÅîÜç ÕÆå¶ ×Â¶ ÔéÍ 

Üç¯ºÇÕ ìÆåÆ ðÅå ÇÃòñ ÃðÜé êÇàÁÅñÅ ò¾ñ¯º ÇñÖ¶ ê¾åð ç¶ ÁèÅð Óå¶ ç¯ Ô¯ð ÜÇäÁ» Çòð¹¾è æÅäÅ 

Õ¯åòÅñÆ êÇàÁÅñÅ ÇòÖ¶ ê¹ÇñÃ Õ¶Ã ÁËë.ÁÅÂÆ.ÁÅð. é§ìð IG ÇîåÆ BB ÁêzËñ åÇÔå êÇÔñ» ÔÆ çðÜ Ô¯ 

ü¾ÕÅ þÍ ÇÂÃ Õ¶Ã Çò¾Ú ÁÅÂÆ.êÆ.ÃÆ. çÆÁ» èÅðÅò» AHH, BFI, BGA Áå¶ Çâ÷ÅÃàð îËé¶ÜîËºà ÁËÕà çÆ 

èÅðÅ EA åÇÔå Ç´ôé Õ¹îÅð ×ÅìÅ Áå¶ Ç´ôé Õ¹îÅð ì»Ãñ Ãî¶å ÕÂÆ Ô¯ð ÁäêÛÅÇåÁ» ù éÅîÜç ÕÆåÅ 

Ç×ÁÅ þÍ ÇÂé·» é¶ òÆ ÕðÇëÀ± Áå¶ ñÅÕâÅÀ±é çÆ À¹¦Øä» Õðé Ãî¶å Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàð¶à çÆÁ» ÔçÅÇÂå» 

Çòð¹¾è öËðÇÜ§î¶òÅðÅéÅ ðò¾ÂÆÁÅ ÁêäÅÀ¹ºÇçÁ» ÁÅêäÆÁ» òêÅðÕ ×åÆÇòèÆÁ» ÜÅðÆ ð¾ÖÆÁ» Áå¶ 

êÇàÁÅñÅ Ãî¶å ôÇÔð å¯º òÆ ìÅÔð ×Â¶Í  

ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÁËÃ.ÁËî.ú. ðÅÜê¹ðÅ ò¾ñ¯º âÆ.ÁËÃ.êÆ. ðÅÜê¹ðÅ ù ÇñÇÖÁÅ ê¾åð Ü¯ ÇÕ 

ÁËÃ.âÆ.ÁËî. ðÅÜê¹ðÅ å¶ ÇÃòñ ÃðÜé êÇàÁÅñÅ ù òÆ í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ þ, î¹åÅìÕ ÇÂé·» ÇòÁÕåÆÁ» é¶ 

ÕðÇëÀ± ç½ðÅé ÁÅêäÆÁ» öËð ÇÜ§î¶òÅðÅé» ×åÆÇòèÆÁ» ÜÅðÆ ð¾ÖÇçÁ» ðÅÜê¹ðÅ ôÇÔð ÇòÖ¶ Õ¯Çòâ-AI 

ÇìîÅðÆ ëËñÅÀ¹ä ÓÚ í±ÇîÕÅ ÇéíÅÂÆ, ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂÔ ÃÅð¶ êÅÇ÷Çàò êÅÂ¶ ×Â¶ ÔéÍ  

ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ê¹ÇñÃ æÅäÅ ÇÃàÆ ðÅÜê¹ðÅ ò¾ñ¯º òÆ ÇÂÃ Ãì§èÆº ÁÅêäÆ ÇÂ¾Õ î¹ãñÆ Ü»Ú 

ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆÍ ÇÂé·» ÇòÁÕåÆÁ» é¶ Õ¯ð¯éÅîÔ»îÅðÆ ù ëËñä å¯º ð¯Õä ñÂÆ ñ×ÅÂ¶ ÕðÇëÀ± Áå¶ ñÅÕâÅÀ±é 

çÆ À¹¦ØäÅ ÕðÇçÁ» êzôÅÃé ò¾ñ¯º ÜÅðÆ Ô¹Õî» çÆ òÆ Áäç¶ÖÆ ÕðÕ¶ ðÅÜê¹ðÅ Çò¾Ú ìÔ¹å ÃÅð¶ ñ¯Õ» éÅñ 

ÁÅêäÅ î¶ñ-ÇîñÅê ÜÅðÆ ð¾ÇÖÁÅÍ 

Ã. îéçÆê ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ òÆ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ þ ÇÕ ñÅêðòÅÔÆ òðåÇçÁ» ÇÂÔ 

ÇòÁÕåÆ ðÅÜê¹ðÅ å¯º ìÅÔð òÆ ×Â¶ ÃéÍ ÇÂé·» ç¶ Õ¯Çòâ-AI êÅÇ÷Çàò Ô¯ä Ãî¶å ÇÂé·» çÆÁ» öËð 

ÇÜ§î¶òÅðÅé» ÔðÕå» ÕðÕ¶ ìÔ¹å ÃÅð¶ Ô¯ð ñ¯Õ å¶ êÇðòÅð ÇÂÃ ÇíÁÅéÕ îÔ»îÅðÆ çÆ Ç×zøå Çò¾Ú ÁÅÀ¹ä 

ÕðÕ¶ Õ¯ð¯éÅòÅÇÂðÃ çÆ ñÅ× éÅñ îé¾¹Ö» çÆ ÜÅé õåð¶ ÓÚ êË ×ÂÆ þÍ 

ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. Ã. ÇÃ¾è± é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ê¹ÇñÃ é¯òñ Õ¯ð¯éÅòÅÇÂðÃ ù ëËñä å¯º ð¯Õä ñÂÆ ñ×ÅÂ¶ ×Â¶ 

ÕðÇëÀ± çÆ À¹ñ§Øä» Õðé òÅÇñÁ» Çòð¹¾è Ãõå ÕÅðòÅÂÆ Áîñ Çò¾Ú ÇñÁÅò¶×ÆÍ 

****** 
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ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਟਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਿਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 

54 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਟਰਪੋਰਿ ਆਈ ਕੋਟਵਡ ਨੈਗਟੇਿਵ : ਡਾ. ਮਲਿੋਤਰਾ  

ਟਿਆਲਾ 23 ਅਰੈਲ: 
  ਟਿਆਲਾ ਸ਼ਟਿਰ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 54 ਕਟਿਡ ਸੈਂਲਾਂ ਦੀ ਟਰਰਿ ਨੈਗੇਟਿਿ ਆਈ ਿੈ ਇਸ ਸਫੰਧ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਦੰਟਦਆ ਟਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ . ਿਰੀਸ਼ ਭਲਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਟਸਆ ਕੀ ਫੀਤੇ ਟਦਨੀਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਅਤੇ 
ਕੱਚਾ ਟਿਆਲਾ ਦੇ ਾਜੀਟਿਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਲਸਿਰਾਂ ਟਿੱਚੋਂ ਲਏ 44 ਸੈਂਲ ਅਤੇ ਸ਼ਟਿਰ ਦੇ ਿੱਖ -ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 
ਟਿੱਚੋਂ ਲਏ 10, ਕ ੱ ਲ 54 ਸੈਂਲ ਜ ਟਕ ਕਟਿਡ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜ ਟਕ ਲੈਫ ਦੀ ਟਰਰਿ ਅਨ ਸਾਰ 
ਇਿ ਸਾਰੇ ਿੀ ਕਟਿਡ ਨੈਗੇਟਿਿ ਾਏ ਗਏ ਿਨ , ਜ ਟਕ ਟਿਆਲਾ ਸ਼ਟਿਰ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਿਤ ਦੀ 
ਖ਼ਫਰ ਿੈ। 
   ਟਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ . ਭਲਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਟਸਆ ਟਕ ਫੀਤੀ ਰਾਤ ਰਾਜ ਰਾ ਟਿਖੇ 18 ਕਟਿਡ ਾਜੀਟਿਿ 
ਕੇਸਾਂ ਦੀ  ਸ਼ਿੀ ਿਣ ’ਤੇ ਉਿਨਾ ਿੱਲੋਂ ਆਰ . ਆਰ. ਿੀ. ਿੀਭਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਕਤ ਟਿੱਚ ਟਲਆਂਦੇ ਿਏ ਇਿਨਾਂ ਸਾਰੇ 
ਾਜੀਟਿਿ ਕੇਸਾਂ ਨ ੰ  ਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਟਜੰਦਰਾ  ਿਸਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਟਿੱਚ ਟਸ਼ਫ਼ਿ ਕਰਿਾ ਟਦੱਤਾ 
ਟਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਾਜੀਟਿਿ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦ ਆਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਟਿੱਚ ਸਡੀਅਭ ਿਾਈਕਲਰਾਇਡ 
ਦਾ ਸਰੇਅ ਕਰਿਾ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਿੈ । ਉਨਹ ਾਂ ਟਕਿਾ ਟਕ ਇਿਨੀਂ ਿੱਡੀ ਟਗਣਤੀ ਟਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨ ੰ  ਕੜ ਾਉਣਾ 
ਟਸਿਤ ਟਿਬਾਗ ਦੀ ਸਪਲਤਾ ਿੈ ਟਕਉਂਟਕ ਇਿਨਾਂ ਟਿੱਚੋਂ ਟਜਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਟਿੱਚ ਕਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਨਿੀਂ ਸੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟਿਚਾਣ ਟਸਰਫ਼ ਕਨਿੈਕਿ ਿਰੇਟਸੰਗ ਰਾਿੀ ਿੀ ਸੰਬਿ ਿ ਾਈ ਿੈ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਅਟਜਿੇ ਕੇਸ ਲ ਕੇ ਰਟਿ 
ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਿਰਾਂ ਤੱਕ ਰਗ ਪੈਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅਟਜਿਾ ਟਸਿਤ ਟਿਬਾਗ ਦੇ ਜਭੀਨੀ ੱਧਰ ਤੇ ਕੰਭ 
ਕਰ ਰਿੇ ਕਰਭਚਾਰੀ ਅਤੇ ਐੀਡੇਭਲਜੀਕਲ ਸਰਿੈਲੰਸ ਿੀਭਾਂ ਦੀ ਟਭਿਨਤ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਬਿ ਿ ਸਟਕਆ ਿੈ।  
  ਡਾ. ਭਲਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਟਸਆ ਟਕ ਰਾਣਾ ਰਾਜ ਰਾ , ਭਧ ਫਨ ਕਲਨੀ , ਨਿੀਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀ , ਅਤੇ 
ਆਸਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ   ਕਾਨਿੈਂਿ ਜਨ ਫਣਾ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਿੈ ਤੇ ਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਟਸਿਤ ਸਿ ਲਤਾਂ ਭ ੱ ਿਈਆਂ 
ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ  ਰਾਣਾ ਰਾਜ ਰਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡੀ ਟਿੱਚ ਟਸਿਤ ਿੀਭਾਂ ਲਗਾ ਟਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ ਿੀ ਦੱਟਸਆ ਟਕ ਅੱਜ ਰਾਜ ਰਾ ਦੇ ਸ਼ਟਿਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ੇਂਡ  ਇਲਾਕੇ ਟਿੱਚੋਂ ਆਏ ਕਟਿਡ 
ਾਜੀਟਿਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਰਕ ਅਤੇ ਿਾਈ ਟਰਸਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ  53 ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਟਿਡ ਜਾਚ ਸਫੰਧੀ 
ਸੈਂਲ ਲਏ ਗਏ ਿਨ ਟਜੰਨਾ ਨ ੰ  ਲੈਫ ਟਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੇਟਜਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਿਾਰਕ 
ਭੈਂਫਰਾਂ  ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਟਿੱਚ ਿੀ ਕ ਆਰਨਿਾਈਨ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਿੈ। 
 ਟਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਟਸਆ ਟਕ ਿ ਣ ਤੱਕ ਟਜਲਹੇ  ਦੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਫ ਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਕ ਆਰਿਾਈਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਚ ੱ ਕਾ ਿੈ ,  ਰਾਜ ਰਾ ਦੀ ਅਫਾਦੀ ਦੇ ਸਰਿੇ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਦੰਦੇ ਉਿਨਾ ਟਕਿਾ ਟਕ  ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਟਦਨ 
ਿੀ ਸ਼ਟਿਰ ਦਾ ਸਰਿੇ ਜਾਰੀ ਟਰਿਾ ਅਤੇ ਫਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 25 ਿੀਭਾਂ ਿੱਲੋਂ 75 ਪੀਸਦੀ ਅਫਾਦੀ ਦਾ ਸਰਿੇ 
ਕਰ ਟਲਆ ਟਗਆ ਿੈ ਟਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ . ਭਲਿਤਰਾ ਨੇ ਸਭ ਿ ਲਕਾਂ  ਨ ੰ  ਅੀਲ ਕੀਤੀ ਟਕ ਉਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਾਲਣ ਕਰਦੇ ਿਏ ਘਰਾਂ ਟਿੱਚ ਿੀ ਰਟਿਣ , ਿਾਰ-ਿਾਰ ਸਾਫਣ ਾਣੀ ਨਾਲ ਿੱਥ ਧਣ ਦੀ ਆਦਤ 
ਨ ੰ  ਅਨਾਉਣ ਅਤੇ ਖੰਘ ,ਫ ਖ਼ਾਰ,ਜ ਕਾਭ ਿਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਟਿੱਚ ਤ ਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਸਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ 
ਸੰਰਕ ਕਰਨ । ਟਜਲਹੇ  ਦੀ ਕਟਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਫਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਦੰ ਦੇ ਉਿਨਾ ਟਕਿਾ ਟਕ ਅੱਜ ਤੱ ਕ 
ਕਟਿਡ ਜਾਂਚ ਸਫੰਧੀ ਲਏ ਗਏ  416 ਸੈਂਲਾਂ ਟਿੱਚੋਂ  49 ਜਟਿਿ, 311 ਨੈਗੇਟਿਿ ਅਤੇ , 56 ਕੇਸਾਂ ਦੀ 
ਟਰਰਿ ਆਉਣੀ ਫਾਕੀ ਿੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਟਸਆ ਟਕ ਇਿਨਾਂ ਜਟਿਿ ਕੇਸਾਂ ਟਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਿਣ ਉਰੰਤ 
ਿਸਤਾਲ ਟਿੱਚੋਂ ਛ ੱ ਿੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬੇਜ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਟਜ ਲਹੇ  ਟਿੱਚ ਕਈ ਿੀ ਕਟਿਡ ਨਿਾਂ ਕੇਸ 
ਟਰਰਿ ਨਿੀਂ ਿਇਆ।  
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çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

Ç÷ñ·Å ìÅñ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ÇòíÅ× é¶ ñ¯óò§ç ì¾ÇÚÁ» ñÂÆ ô¹ð± ÕÆåÅ ÒÇé¾Õ¶ 

Ã¹êé¶Ó ÁÅéñÅÂÆé êz¯×ðÅî 

-êz¯×ðÅî çÆ ô¹ð±ÁÅå î½Õ¶ ê¿îÆ ìÅÂÆ é¶ ÇÚñâðé Ô¯î êÇàÁÅñÅ ç¶ ì¾ÇÚÁÅ éÅñ ÕÆåÆ ×¾ñìÅå 

êÇàÁÅñÅ, BC ÁêzËñ: 

 Õ¯Çòâ-AI å¯º ìÚÅÁ ñÂÆ ñ×ÅÂ¶ ×Â¶ ÕðÇøÀ± ç½ðÅé Ç÷ñ·Å ìÅñ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ÇòíÅ× 

ò¾ñ¯º ÇÂ¾Õ Çéò¶ÕñÆ êÇÔñÕçîÆ ÕðÇçÁÅ ñ¯óò§ç ì¾ÇÚÁÅ ñÂÆ ÁÅéñÅÂÆé êz¯×ðÅî ÒÇé¾Õ¶ 

Ã¹êé¶Ó ô¹ð± ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂÃ Ãì§èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁÅ Ç÷ñ·Å ìÅñ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ÁøÃð 

êÇàÁÅñÅ ð±êò§å Õ½ð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ êz¯×ðÅî ÇÚñâðé Ô¯î êÇàÁÅñÅ ÁËà ðÅÜê¹ðÅ ÇòÖ¶ 

ðÇÔ ðÔ¶ ì¾ÇÚÁÅ ñÂÆ ÖÅÃ å½ð Óå¶ ô¹ð± ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ 

 Ç÷ñ·Å ìÅñ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ÁøÃð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÃ ÁÅéñÅÂÆé êz¯×ðÅî çÅ î¹¾Ö À¹ç¶ô 

ì¾ÇÚÁÅ é±§ åéÅÁ å¶ ÇÚ§åÅ î¹Õå ð¾ÖäÅ þ Áå¶ Çé¾Õ¶ Ã¹êé¶ êz¯×ðÅî Çò¾Ú ò¾Ö-ò¾Ö Ö¶åð» çÆ 

ÃÖôÆÁå» é±§ ÁÅéñÅÂÆé îÅÇèÁî ðÅÔÆº ì¾ÇÚÁÅ ç¶ ð±ìð± ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å ÇÜÃ Çò¾Ú Ã§×Æå, 

ñ¯Õ ÕñÅ, Ö¯Ü ÇòèÆÁ» Áå¶ ð§× î§Ú ç¶ ÕñÅÕÅð ÁÅêä¶ ÜÆòé ç¶ å÷ðì¶ Ã»Þ¶ Õðé×¶Í  

 ð±êò§å Õ½ð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Á¾Ü êz¯×ðÅî çÆ ô¹ð±ÁÅå î½Õ¶ ÇÚñâðé Ô¯î êÇàÁÅñÅ ÁËà 

ðÅÜê¹ðÅ ç¶ ì¾ÇÚÁÅ çÆ ê¿ÜÅì ç¶ ÇÃðî½ð ×ÅÇÂÕ å¶ í§×ó¶ éÅñ ÁÅêäÆ ç¹éÆÁÅ Çò¾Ú ò¾ÖðÆ 

ÛÅê Û¾âä òÅñ¶ ê¿îÆ ìÅÂÆ éÅñ ÁÅéñÅÂÆ ×¾ñìÅå ÕðòÅÂÆ ×ÂÆÍ ÇÂÃ ç½ðÅé À¹é·» 

ì¾ÇÚÁÅ éÅñ ÁÅêä¶ ÜÆòé ç¶ åÜðì¶ Ã»Þ¶ ÕÆå¶ Áå¶ ì¾ÇÚÁÅ ç¶ Ú§×¶ íÇò¾Ö çÆ ÕÅîéÅ 

ÕÆåÆÍ ÇÂÃ î½Õ¶ À¹é·» ì¾ÇÚÁ» é±§ À¹åôÅÔ íðê±ð ×Æå Ã¹äÅÕ¶ À¹é·» çÅ îé¯ð§Üé ÕÆåÅÍ 

ì¾ÇÚÁÅ Çò¾Ú ÇÂÃ êz¯×ðÅî Ãì§èÆ ÕÅøÆ À¹åôÅÔ ç¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅÍ  
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çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

êÇàÁÅñÅ Ç÷ñ·¶ çÆÁ» î§âÆÁ» ÓÚ ÕäÕ çÆ Ô¹ä å¾Õ C ñ¾Ö DB Ô÷Åð 

BIF îÆàÇðÕ àé ÖðÆç ÕÆåÆ-Õ¹îÅð ÁÇîå 

-Á¾Ü FG Ô÷Åð ABA îÆàÇðÕ àé ÕäÕ ê¹¾ÜÆ 

êÇàÁÅñÅ, BC ÁêzËñ: 

 êÇàÁÅñÅ Ç÷ñ·¶ çÆÁ» î§âÆÁ» Çò¾Ú ÕäÕ çÆ Ô¹ä å¾Õ Õ¹ñ C ñ¾Ö  DB Ô÷Åð BIF îÆàÇðÕ àé çÆ 

ÖðÆç ÕÆåÆ ×ÂÆ þÍ ÇÂÃ ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁ» ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÃzÆ Õ¹îÅð ÁÇîå é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Á¾Ü 

î§âÆÁ» ÓÚ FG Ô÷Åð ABA îÆàÇðÕ àé ÕäÕ ê¹¾ÜÆ Áå¶ Á¾Ü FH Ô÷Åð FD@ îÆàÇðÕ àé çÆ ÖðÆç òÆ 

ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÇÂÃ åð·» Õ¹ñ ÕäÕ C ñ¾Ö EC Ô÷Åð FHB îÆàÇðÕ àé çÆ ÁÅîç Ô¯ÂÆ þ Áå¶ ÇÂÃ Çò¾Ú¯º ÖðÆç 

ÕÆåÆ ÕäÕ çÆ A ñ¾Ö AE Ô÷Åð EGF îÆàÇðÕ àé çÆ ÇñëÇà§× òÆ Ô¯ ü¾ÕÆ þÍ 

ÃzÆ Õ¹îÅð ÁÇîå é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Á¾Ü A@G î§âÆÁ» Çò¾Ú Çò¾Ú FGABA îÆàÇðÕ àé ÕäÕ çÆ ÁÅîç 

çðÜ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ò¾Ö-ò¾Ö ÃðÕÅðÆ Â¶Ü§ÃÆÁ» é¶ Ô¹ä å¾Õ Õ¹ñ C ñ¾Ö DB Ô÷Åð BIF 

îÆàÇðÕ àé çÆ ÖðÆç ÕÆå þ, ÇÜÃ Çò¾Ú¯º êé×ð¶é é¶ Õ¹ñ IGCCG îÆàÇðÕ àé, îÅðÕëËâ é¶ HAGCG 

îÆàÇðÕ àé, êéÃê é¶ GIIIC îÆàÇðÕ àé, ò¶Áð ÔÅÀ±Ã é¶ DHIGI îÆàÇðÕ àé Áå¶ ÁËë.ÃÆ.ÁÅÂÆ é¶ 

Õ¹ñ ÕäÕ CDBE@ îÆàÇðÕ àé ÕäÕ çÆ õðÆç ÕÆåÆ þÍ 

ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ò¾Ö-ò¾Ö ÖðÆç Â¶Ü§ÃÆÁ» ò¾ñ¯º Õ¯ð¯éÅòÅÇÂðÃ å¯º ìÚÅÁ ñÂÆ î¹¾Ö 

î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø ò¾ñ¯º Çç¾åÆÁ» ÔçÅÇÂå» î¹åÅìÕ ÇÕÃÅé» çÆ ÇÜäÃ çÆ ÖðÆç ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ 

þÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ î§âÆÁ» Çò¾Ú ÇÕÃÅé» ù ÇÕÃ¶ êzÕÅð çÆ Õ¯ÂÆ î¹ôÇÕñ éÔÆº ÁÅÀ¹ä Çç¾åÆ ÜÅ ðÔÆ Áå¶ 

î¹¾Ö î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø Áå¶ ñ¯Õ ÃíÅ îËºìð ÃzÆîåÆ êðéÆå Õ½ð õ¹ç ÇÂÃ Ãî¹¾ÚÆ êzÇ´ÁÅ çÆ 

Çé×ðÅéÆ Õð ðÔ¶ ÔéÍ À¹é·» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÖðÆç Â¶Ü§ÃÆÁ» ù ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ ×ÂÆ þ ÇÕ À¹Ô î§âÆÁ» Çò¾Ú 

ê¹¾ÜçÆ ÕäÕ çÆ å¹ð§å ÖðÆç ÕðÕ¶ üÕÅÂÆ òÆ éÅñ¯-éÅñ ÕðòÅÀ¹äÆ ïÕÆéÆ ìäÅÀ¹äÍ 

******* 
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