
 
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ

               ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਸਸਟ ਗਗਰਰ ਤਤਗ ਬਹਲਦਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਲ ਪਸਕਲਸ਼ ਗਗਰਪਗਰਬ ਤਤ ਜ਼ਵਸਲਖਟ ਦਲ ਜ਼ਦਹਲੜਲ ਆਪਣਤ
 ਘਰਲਰ '     ਚ ਹਟ ਮਨਲਉਣ ਦਟ ਅਪਟਲ

-2021 '          ਚ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਸਸਟ ਗਗਰਰ ਤਤਗ ਬਹਲਦਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਲ 400      ਵਲਰ ਪਸਕਲਸ਼ ਗਗਰਪਗਰਬ ਵਵਡਤ ਪਵਧਰ 'ਤਤ
  ਮਨਲਏਗਟ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ-  ਕਗਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ

ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 10 ਅਪਸਪਲ:
                             ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਤ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਟ ਕਗਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਤ ਅਵਜ ਸਮਰਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਨਵਲਸਟਆਰ ਨਰ ਸ ਅਪਟਲ

               ਕਟਤਟ ਹਪ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਹਸਦ ਦਟ ਚਲਦਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਸਸਟ ਗਗਰਰ ਤਤਗ ਬਹਲਦਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜਟ ਦਲ 12     ਅਪਸਪਲ ਨਰ ਸ ਆ ਜ਼ਰਹਲ
   ਪਸਕਲਸ਼ ਪਗਰਬ ਅਤਤ 13              ਅਪਸਪਲ ਨਰ ਸ ਖ਼ਲਲਸਤ ਦਲ ਸਲਜਨਲ ਜ਼ਦਹਲੜਲ ਜ਼ਵਸਲਖਟ ਆਪਣਤ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਹਟ ਰਜ਼ਹ ਕਤ

ਮਨਲਉਣ।
                            ਸਸਟ ਕਗਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਹਪ ਜ਼ਕ ਇਸ ਵਲਰ ਅਸਸ ਸਲਰਤ ਰਲਕਤ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਦਟ

        ਮਹਲਰਮਲਰਟ ਨਲਰਲ ਜਸਗ ਲੜ ਰਹਤ ਹਲਰ ਪਰ ਇਸ '             ਤਤ ਜ਼ਜਵਤ ਅਸਸ ਤਲਰ ਹਟ ਪਲ ਸਕਲਰਗਤ ਜਤਕਰ ਅਸਸ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਟ ਦਤ
        ਜ਼ਨਯਮ ਨਰ ਸ ਅਪਣਲਉਦਤ ਹਲਏ ਆਪਣਤ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਹਟ ਰਹਟਏ           । ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜਸਗ ਨਰ ਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਤ
          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਸਮਰਹ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਰ ਦਤ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਜ਼ਜਵਜ਼ਤਆ ਜਲ ਸਕਤਗਲ।

                              ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਸਲਖਟ ਨਰ ਸ ਆਪਣਤ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਹਟ ਮਨਲਉਣ ਬਲਰਤ ਸਸਟ ਅਕਲਲ
                ਤਖਤ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਜਥਤਦਲਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਵਟ ਅਪਟਲ ਕਰ ਚਗਵਕਤ ਹਨ ਅਤਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਤ ਵਟ ਕਲਜ਼ਵਡ 19  ਦਤ
       ਚਵਲਦਤ ਇਕਵਠ ਕਰਨ ਉਤਤ ਰਲਕ ਲਗਲਈ ਹਲਈ ਹਪ            । ਇਸ ਲਈ ਸਲਨਰ ਸ ਸਲਰਤ ਵਵਡਤ ਜ਼ਤਉਹਲਰਲਰ ਨਰ ਸ ਇਸ ਵਲਰ ਆਪਣਤ

                  ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਹਟ ਰਜ਼ਹ ਕਤ ਮਨਲਉਣਲ ਚਲਹਟਦਲ ਹਪ। ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਤਕਰ ਅਸਸ ਆਪਣਤ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚਲ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਤ
    ਤਲਰ ਸਲਡਤ ਸਭਨਲਰ ਵਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19              ਨਲਲ ਲੜਟ ਜਲ ਰਹਟ ਜਸਗ ਪਸਭਲਵਤ ਹਲਵਤਗਟ ਪਰ ਅਸਸ ਤਗਹਲਡਤ ਸਲਥ ਨਲਲ ਹਟ
             ਇਹ ਜ਼ਨਸ਼ਚਲ ਕਟਤਲ ਹਪ ਜ਼ਕ ਅਸਸ ਇਸ ਜਸਗ ਜ਼ਵਵਚ ਜਤਤਰ ਹਲ ਕਤ ਜ਼ਨਵਕਲਣਲਰ ਹਪ।

                             ਸਸਟ ਕਗਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਗਵਖ ਮਸਤਰਟ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਟ ਅਗਵਲਈ ਹਤਠਲਟ
  ਸਰਕਲਰ ਨਤ 2021           ਜ਼ਵਵਚ ਆ ਜ਼ਰਹਲ ਸਸਟ ਗਗਰਰ ਤਤਗ ਬਹਲਦਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜਟ ਦਲ 400     ਸਲਲਲ ਪਸਕਲਸ਼ ਪਗਰਬ ਸਮਰਹ

              ਸਸਗਤ ਦਤ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਵਵਡਤ ਪਵਧਰ ਉਤਤ ਮਨਲਉਣ ਦਲ ਫਪਸਲਲ ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਹਟ ਕਟਤਲ ਹਲਇਆ ਹਪ    । ਉਨਲਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ
          ਜ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਤ ਜ਼ਤਆਰਟਆਰ ਵਟ ਜਸਗਟ ਪਵਧਰ '        ਤਤ ਸ਼ਗਰਰ ਕਰ ਜ਼ਦਵਤਟਆਰ ਸਨ ਅਤਤ ਇਸਤ 12 

           ਅਪਸਪਲ ਨਰ ਸ ਬਲਬਲ ਬਕਲਲਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਤ ਗਗਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਪਲਵਨ ਅਸਥਲਨ '       ਤਤ ਵਵਡਲ ਸਮਲਗਮ ਕਰਕਤ ਇਹਨਲਰ ਸਲਲ
          ਭਰ ਚਵਲਣ ਵਲਲਤ ਸਮਲਗਮਲਰ ਦਟ ਅਰਸਭਤਲ ਕਰਨਟ ਸਟ ਪਰ ਕਲਜ਼ਵਡ 19       ਕਲਰਨ ਇਹ ਪਸਲਗਰਲਮ ਵਟ ਅਵਗਤ ਪਲ ਜ਼ਦਵਤਲ

 ਜ਼ਗਆ ਹਪ।
                         ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਗਗਰਰ ਤਤਗ ਬਹਲਦਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ 400    ਸਲਲਲ ਪਸਕਲਸ਼ ਪਗਰਬ

          ਮਨਲਉਣ ਲਈ ਅਜਤ ਆਪਣਤ ਕਲਲ ਇਕ ਸਲਲ ਦਲ ਸਮਲਰ ਬਲਕਟ ਹਪ,      ਇਸ ਲਈ ਇਨਲਰ ਪਸਲਗਰਲਮਲਰ ਦਟ ਰਰਪ-  ਰਤਖਲ ਮਗੜ
  ਤਲ ਉਲਟਕਟ ਜਲਵਤਗਟ                 । ਉਨਲਲਰ ਸਮਰਹ ਸਸਗਤ ਨਰ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ ਇਸ ਵਲਰ ਦਲ ਪਸਕਲਸ਼ ਪਗਰਬ ਅਤਤ ਜ਼ਵਸਲਖਟ ਦਲ

             ਜ਼ਤਉਹਲਰ ਆਪਲਰ ਸਲਰਤ ਆਪਣਤ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਹਟ ਸਰਬਵਤ ਦਤ ਭਲਤ ਦਟ ਅਰਦਲਸ ਕਰਕਤ ਮਨਲਈਏ।
ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਸਪ.ਰਟ.)-2020/
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ
            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਅਸਦਰ ਸਲਰਰ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਅਸਥਲਨ ਆਮ ਲਲਕਲਕ ਲਈ ਬਸਦ ਰਰਖਣ ਦਰ ਹਹਕਮ

-         ਕਲਈ ਵਵ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਇਕਰਠ ਕਰਨ ਦਵ ਇਜ਼ਲਜਤ ਨਹਹ ਹਲਵਰਗਵ-  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ
-    ਜ਼ਡਜ਼ਲਸਟਰ ਮਮਨਰਜਮਮਟ ਐਕਟ 2005        ਤਜ਼ਹਤ ਜਲਰਵ ਹਹਕਮਲਕ ਦਵ ਪਲਲਣਲ ਯਕਵਨਵ ਬਣਲਈ ਜਲਵਰ-  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ
-      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਵਰਲਲ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ-19           ਨਨ ਸ ਫਮਲਣ ਤਲ ਲਗਲਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਵ ਉਲਸਘਣਲ ਨਲ ਕਰਨ ਦਵ ਅਪਵਲ
ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 10 ਅਪਪਮਲ:

 ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਕਲਜ਼ਵਡ-19                  ਦਰ ਜਵਵਲਣਨ ਤਲ ਜ਼ਬਮਲਰਵ ਤਲ ਬਚਲਅ ਅਤਰ ਇਸ ਨਨ ਸ ਅਰਗਰ ਫਮਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਵਖਰ
 ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ-ਕਮ-        ਜ਼ਡਪਟਵ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਸਪਵ ਕਹਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਵਰਲਲ 23       ਮਲਰਚ ਤਲ ਅਗਲਰ ਹਹਕਮਲਕ ਤਰਕ ਕਰਜ਼ਫਊ

  ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਮ         । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਨਰ ਜ਼ਡਜ਼ਲਸਟਰ ਮਮਨਰਜਮਮਟ ਐਕਟ-2005      ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਵ ਹਰਦ
                 ਜ਼ਵਰਚ ਪਮਦਰ ਸਮਨਹ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਅਸਥਲਨਲਕ ਨਨ ਸ ਅਗਲਰ ਹਹਕਮਲਕ ਤਰਕ ਆਮ ਲਲਕਲਕ ਲਈ ਬਸਦ ਰਰਖਣ ਦਰ ਹਹਕਮ ਜ਼ਦਰਤਰ ਹਨ     । ਇਸ ਤਲ ਜ਼ਬਨਲਲਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ
       ਜ਼ਵਰਚ ਕਲਈ ਵਵ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਇਕਰਠ ਵਵ ਨਹਹ ਹਲਵਰਗਲ।

               ਜ਼ਜ਼ਕਰਯਲਗ ਹਮ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਰਲਲ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਵ ਜ਼ਬਮਲਰਵ ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਐਪਵਡਮਜ਼ਮਕ ਡਵਸਵਜ਼ ਐਕਟ 1897  ਅਧਵਨ
   ਜਲਰਵ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਰਸ਼ 5  ਮਲਰਚ 2020    ਤਲ ਹਵ ਲਲਗਨ ਹਨ            । ਜਦਲਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਰ ਗਪਜ਼ਹ ਮਲਮਲਰ ਅਤਰ ਜ਼ਨਆਕ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਰਲਲ
 ਜ਼ਮਤਵ 9  ਅਪਪਮਲ 2020                  ਨਨ ਸ ਜਲਰਵ ਹਹਕਮਲਕ ਮਹਤਲਬਕ ਪਸਜਲਬ ਦਰ ਸਲਰਰ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਅਸਥਲਨਲਕ ਨਨ ਸ ਆਮ ਲਲਕਲਕ ਲਈ ਬਸਦ ਕਰਨ ਅਤਰ ਕਲਈ

         ਵਵ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਇਕਰਠ ਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਬਸਦਵ ਲਗਲਈ ਗਈ ਹਮ।
         ਇਨਲਲਕ ਹਹਕਮਲਕ ਦਰ ਮਰਦਰਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਨਰ ਅਰਜ ਜ਼ਮਤਵ 10  ਅਪਪਮਲ 2020        ਨਨ ਸ ਉਕਤ ਹਹਕਮ ਜਲਰਵ ਕਰਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਹਜ਼ਲਸ

ਮਹਖਵ,                ਸਮਨਹ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟਲਕ ਨਨ ਸ ਇਨਲਲਕ ਹਹਕਮਲਕ ਦਵ ਪਲਲਣਲ ਯਕਵਨਵ ਬਣਲਉਣ ਦਰ ਆਦਰਸ਼ ਜਲਰਵ ਕਵਤਰ ਹਨ     । ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਦਰ ਸਮਨਹ
                   ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਅਸਥਲਨਲਕ ਦਰ ਪਪਬਸਧਕਲਕ ਅਤਰ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਆਗਨਆਕ ਨਨ ਸ ਇਹ ਹਹਕਮ ਭਰਜ ਕਰ ਇਨਲਲਕ ਦਵ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਨਨ ਸ ਯਕਵਨਵ ਬਣਲਉਣ ਲਈ

  ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ।
                    ਸਪਵ ਕਹਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਮਨਹ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਅਸਥਲਨਲਕ ਦਰ ਪਪਬਸਧਕ ਅਤਰ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਆਗਨ ਆਮ ਲਲਕਲਕ ਦਵ ਭਲਲਈ ਲਈ ਪਪਸ਼ਲਸਨ
                       ਨਨ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਰਣ ਲਈ ਅਰਗਰ ਆਉਣ ਅਤਰ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਸਮਝਲਉਣ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਰ ਘਰਲਕ ਜ਼ਵਰਚ ਹਵ ਰਜ਼ਹਣ ਤਲਕ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਕ ਦਵ ਖ਼ਹਦ ਦਵ
               ਅਤਰ ਉਨਲਲਕ ਦਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਕ ਦਵ ਜਲਨ ਦਵ ਸਲਲਮਤਵ ਰਜ਼ਹਣ ਸਮਰਤ ਸਮਹਰਚਰ ਸਮਲਜ ਦਵ ਜ਼ਹਫ਼ਲਜ਼ਤ ਹਲ ਸਕਰ।
            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਸਪਵ ਕਹਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਰ ਆਮ ਲਲਕਲਕ ਨਰ ਇਸ ਜ਼ਭਆਨਕ ਮਹਲਕਮਲਰਵ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਦਵ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਆਪਣਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ

    ਦਰਣ ਦਵ ਅਪਵਲ ਕਵਤਵ ਹਮ                 । ਉਨਲਲਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਹਰਤਲਕ ਦਰ ਮਰਦਰਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫਮਸਲਲ
 ਜ਼ਲਆ ਹਮ,          ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਆਮ ਲਲਕ ਇਸ ਦਵ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਵ ਯਕਵਨਵ ਬਣਲਉਣ।

ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਪਮ:ਰਵ:)-2020/
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çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

ÔÇðÁÅäÅ ò¼ñ¯º ÁÅ ðÔ¶ Õ§ìÅÂÆé» ç¶ âðÅÂÆòð» çÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË ÇÃÔå Ü»Ú 

Õ¯ð¯éÅ ç¶ ô¼ÕÆ îðÆ÷» çÆ íÅñ ñÂÆ Øð Øð 

ÕðòÅÇÂÁ» ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÃêËôñ Ãðò¶ 
êÇàÁÅñÅ A@ ÁêzËñ:  

  ÇÃòñ ÃðÜé êÇàÁÅñÅ âÅ. ÔðÆô îñÔ¯åðÅ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ìÆå¶ ÇçéÆº ôÅî å¯º Ô°ä 

å¾Õ Õ¯ð¯éÅ Ü»Ú ñÂÆ ñËì ÇòÚ í¶Ü¶ Õ°¼ñ C@ ÃËºêñ» ÇòÚ¯º @C ÃËºêñ» çÆ Çðê¯ðà éË×¶Çàò 

ÁÅÂÆ ÔË Áå¶ ìÅÕÆ ÃËºêñ» çÆ Çðê¯ðà ÁÅÀ°äÆ ìÅÕÆ ÔËÍ À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Ô°ä å¼Õ Õ¯ð¯éÅ 

Ü»Ú ñÂÆ ñÂ¶ Ç÷ñ·¶ ç¶ AAA ÃËºêñ» ÇòÚ¯º ÇÂ¼Õ êÅÜÆÇàò Áå¶ HC ÃËºêñ» çÆ Çðê¯ðà éË×¶Çàò 

êÅÂÆ ×ÂÆ ÔË Áå¶ BG çÆ Çðê¯ðà ÁÅÀ°äÆ ìÅÕÆ ÔËÍ 

  ÇÃòñ ÃðÜé âÅ. îñÔ¯åðÅ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Ç÷ñ·¶ ÇòÚ Õ¯ð¯éÅ çÆ ÃÇæåÆ ÕÅì± ÇòÚ ÔË 

Áå¶ ô¼ÕÆ îðÆ÷» ç¶ Õ¯ð¯éÅ Ü»Ú ñÂÆ ÃËºêñ» çÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ñ×ÅåÅð òÅèÅ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ 

ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÔÇðÁÅäÅ å¯º ê³ÜÅì ÇòÚ ÁÅ ðÔ¶ âðÅÂÆòð» çÆ ÃÕðÆÇé³× Õðé ñÂÆ 

ô³í±, ðÅîé×ð Áå¶ ÇêÔ¯òÅ ìÅðâð Óå¶ ÇÃÔå àÆî» ñ×ÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ» Ôé Áå¶ î¯ÔÅñÆ Áå¶ 

Á§ìÅñÅ éÅñ ñ×ç¶ êÇàÁÅñÅ ç¶ Çê§â» ÇòÚ òÆ Ãì§èå ÃÆéÆÁð îËâÆÕñ ÁëÃð» ù ÇÃÔå 

àÆî» ðÅÔÆ Øð-Øð ÜÅ Õ¶ Ãðò¶ Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË å» Ü¯ ëÿ± òÅñ¶ ñ¼Ûä» ç¶ îðÆ÷» 

çÆ ÃÕðÆÇé§× ÕðÕ¶ ô¼ÕÆ îðÆ÷» ç¶ Õ¯ð¯éÅ Ãì§èÆ Ü»Ú ÕðòÅÂÆ ÜÅ ÃÕ¶Í  

  âÅ. îñÔ¯åðÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Çòç¶ô» å¯º ÁÅÂ¶ ÃÅð¶ ÔÆ ïÅåðÆÁ» çÅ Õ°ÁÅðéàÆé çÅ Ãî» 

ê±ðÅ Ô¯ Ú°¼ÇÕÁÅ ÔË Áå¶ Ô°ä ìÅÔðñ¶ ðÅÜ» å¯º ÁÅÂ¶, êÅÜÆÇàò Õ¶Ã ç¶ Ã§êðÕ Áå¶ åìñÆ×Æ 

ÜîÅå éÅñ Ãì§èå Õ°¼ñ AGG@ ÇòÁÕåÆ Õ°ÁÅðéàÆé ÇòÚ ðÇÔ ðÔ¶ Ôé Áå¶ ÇÃÔå ÇòíÅ× 

çÆ Çé×ðÅéÆ ÇòÚ ÔéÍ À°é·» ñ¯Õ» ù ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ Õ¯ð¯éÅ å¯º ìÚÅú ñÂÆ ÃÅð¶ ÁÅêä¶ 

Øð» Çò¼Ú ÔÆ ðÇÔä Áå¶ Ãî¶º Ãî¶º å¶º ÃðÕÅð ò¼ñ¯ Ççå¶ Ü»ç¶ ÇçôÅ Çéðç¶ôÅ çÅ êÅñä Õðé 

å» Ü¯ ÇìîÅðÆ ç¶ ëËñÅú ù ð¯ÇÕÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í 
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çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

 

Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ ù ëËñä å¯º ð¯Õä ñÂÆ êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ çÅ ÁÇÔî À¹êðÅñÅ 

-ôÇÔð çÆÁ» î¹¾Ö ÃóÕ» ù ÇâÃÇÂéëËÕà Õðé ñÂÆ é×ð Çé×î ù î¹Ô¾ÂÆÁÅ ÕðòÅÂÆ 

êÆ.ÁÅÂÆ. ÇÂ§âÃàðÆ çÆ ÜêÅéÆ îôÆé  

-Á×ñ¶ E Ççé» ÓÚ ÜêÅéÆ îôÆé éÅñ ê¹ÇñÃ ñÅÇÂé å¶ ê¹ÇñÃ æÅÇäÁ» ù ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å 

ð¯×Åä± î¹Õå-ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. ÇÃ¾è± 

êÇàÁÅñÅ, A@ ÁêzËñ:   

 êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ é¶ Õ¯ð¯éÅòÅÇÂðÃ ù ëËñä å¯º ð¯Õä ñÂÆ ÇÂ¾Õ ÁÇÔî À¹êðÅñÅ ÕÆåÅ þÍ ÇÂÃ ìÅð¶ 

ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁ» ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. Ã. îéçÆê ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ é¶ ÜéåÕ ÇÔ¾å» ç¶ 

î¾ç¶é÷ð ê¹ÇñÃ ñÅÇÂé Ãî¶å ê¹ÇñÃ æÅÇäÁ» Áå¶ ôÇÔð çÆÁ» î¹¾Ö ÃóÕ» ù ð¯×Åä± î¹Õå Õðé ñÂÆ 

êÆ.ÁÅÂÆ. ÇÂ§âÃàðÆÜ ×¹ð±×zÅî ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ Çòô¶ô ÜêÅéÆ îôÆé é×ð Çé×î ù î¹Ô¾ÂÆÁÅ ÕðòÅÂÆ þÍ 

ÇÂÔ îôÆé Ö¶å» Çò¾Ú ÕÆàéÅôÕ çòÅÂÆ çÅ ÇÛóÕÅÁ Õðé ñÂÆ òðå¯º Çò¾Ú ÇñÁ»çÆ Ü»çÆ þÍ 

 ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Õ¯Çòâ-AI îÔ»îÅðÆ ù ëËñä å¯º ð¯Õä ñÂÆ À¹é·» ò¾ñ¯º é×ð Çé×î ù 

î¹øå À¹êñì¾è ÕðòÅÂÆ ÇÂÃ ÜêÅéÆ îôÆé Çò¾Ú ÇÂ¾Õ òÅð F@@ Çñàð ð¯×Åä± î¹Õå çòÅÂÆ Ã¯âÆÁî 

ÔÅÂÆê¯Õñ¯ðÅÂÆâ çÅ Ø¯ñ êÅ Õ¶ ÇÛóÕÅÁ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÃ îôÆé éÅñ ÕÆåÅ ÜÅä 

òÅñÅ Ãêð¶Á ÕÅøÆ ç±ð å¾Õ Ü»çÅ þ ÇÜÃ ÕðÕ¶ ÇÂÃ ç¶ Ú§×¶ éåÆÜ¶ ÁÅÀ¹ä×¶Í À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÁÅÀ¹ºç¶ E 

Ççé ÇÂÔ îôÆé êÇàÁÅñÅ ÇòÖ¶ ðÔ¶×Æ Áå¶ ÇÂÃ éÅñ ê¹ÇñÃ ñÅÇÂé Áå¶ ê¹ÇñÃ æÅÇäÁ» Ãî¶å ôÇÔð çÆÁ» 

ÃóÕ» Óå¶ ÇÂÃ Ø¯ñ çÅ ÇÛóÕÅÁ ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ 

 ÇÂÃ¶ ç½ðÅé é×ð Çé×î ç¶ ÕÇîôéð ÃzÆîåÆ ê±éîçÆê Õ½ð é¶ êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ ç¶ ÇÂÃ À¹êðÅñ¶ çÆ 

ôñÅØÅ ÕÆåÆ Áå¶ Ç÷ñ·Å ê¹ÇñÃ î¹ÖÆ çÅ è§éòÅç ÕðÇçÁ» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÃ îôÆé éÅñ ì¾Ã ÃàËºâ, Ö¿âÅ 

Ú½ºÕ, ×¹ðç¹ÁÅðÅ ç¹¾Ö ÇéòÅðé ÃÅÇÔì å¯º æÅêð ï±éÆòðÇÃàÆ Ú½ºÕ, í¹Çê¿çðÅ ð¯â, ë¹ÔÅðÅ Ú½ºÕ, Áêð îÅñ, 

ñ¯Áð îÅñ, îÅñ ð¯â ÁÅÇç î¹¾Ö ÃóÕ» Ãî¶å ôÇÔð çÆÁ» Ô¯ð æ»ò» Óå¶ ÇâÃÇÂéëËÕàËºà çÅ ÇÛóÕÅÁ ÕÆåÅ 

ÜÅò¶×ÅÍ  

 ÇÜÕðï¯× þ ÇÕ é×ð Çé×î ò¾ñ¯º êÇÔñ» ÔÆ ôÇÔð Çò¾Ú ò¾âÆ Ãêð¶Á îôÆé àzËÕàð ç¶ Çê¾Û¶ ñ×Å Õ¶ 

Áå¶ Ô¾æ» òÅñ¶ Ãêð¶Á ê¿ê» éÅñ ð¯×Åä± î¹Õå Ø¯ñ çÅ ÇÛóÕÅÁ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ Áå¶ ÇÂÃ î¹ÇÔ§î ù Á×ñ¶ 

Ççé» Çò¾Ú ÜÅðÆ ð¾ÇÖÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ  

é§: ñÃê (êzË:ðÆ:)-B@B@/ 

ë¯à¯ ÕËêôé- êÇàÁÅñÅ ÇòÖ¶ àÇòéÁÅÕÃÅÂÆâ ç¶ Çòô¶ô Ø¯ñ (ÇâÃÇÂéëËÕàËºà) çÅ ÇÛóÕÅÁ ÕðçÆ Ô¯ÂÆ 

êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ ò¾ñ¯º î¹Ô¾ÂÆÁÅ ÕðòÅÂÆ ×ÂÆ ÜêÅéÆ îôÆéÍ 
 



ftyk yksd laidZ dk;kZy;] ifV;kyk 

ifV;kyk tys esa lHkh /kkfeZd LFkku vke yksxksa ds fy, can j[kus ds vkns”k 

&dksbZ Hkh /kkfeZd lekjksg djus dh vuqefr ugha gksxh% ftyk eSftLVªsV 

&fMtkLVj eSustesaV ,DV 2005 ds varxZr tkjh vkns”kksa dh ikyuk ;dhuh 

cukbZ tk,% ftyk eSftLVªsV 

&ftyk eSftLVªsV us yksxksa dks dksfoM &19 dks QSyus ls jksdus yxk, dQZ~;w dk 

mYya?ku uk djus dh vihy 

ifV;kyk] 10 vçSy%  

  dksjksukok;jl dksfoM &19 ds thok.kq ls chekjh ls cpko vkSj bls vkxs QSyus ls jksdus ds fy, ftyk ifV;kyk 

esa ftyk eSftLVªsV &de &fMIVh dfe'uj ifV;kyk Jh dqekj vfer dh rjQ ls 23 ekpZ ls vxys vkns”kksa  rd dQZ~;w 

yxk;k x;k gSA bl nkSjku ftyk eSftLVªsV us fMtkLVj eSustesaV ,DV &2005 ds varxZr ftyk ifV;kyk dh lhek esa 

iM+rs lkjs /kkfeZd LFkkuksa dks vxys vkns”kksa rd vke yksxksa ds fy, can j[kus ds vkns”k fn, gSaA blds vykok ftys esa 

dksbZ Hkh /kkfeZd lekjksg Hkh ugha gksxkA 

  ftØ;ksX; gS fd iatkc ljdkj dh rjQ ls dksjksukok;jl dh chekjh dks jksdus ds fy, ,sihMSfed Mhtht ,DV 

1897 v/khu tkjh fn'kk funsZ'k 5 ekpZ 2020 ls gh ykxw gSaA tcfd iatkc ljdkj ds x`g ekeys vkSj U;k; foHkkx dh 

rjQ ls rkjh[k 9 vçSy 2020 dks tkjh gqDeksa eqrkfcd iatkc ds lHkh /kkfeZd LFkkuksa dks vke yksxksa ds fy, can djus 

vkSj dksbZ Hkh /kkfeZd lekjksg uk djus ds fy, ikcanh yxkbZ xbZ gSA 

  bu vkns”kksa ds eísutj ftyk eSftLVªsV us vkt rkjh[k 10 vçSy 2020 dks mä gqDe tkjh djrs gq, ftyk 

iqfyl çeq[k] lHkh mi eaMy eSftLVªsVksa dks bu vkns”kksa dh ikyuk ;dhuh cukus ds vkns'k tkjh fd;s gSaA ftys ds lHkh 

/kkfeZd LFkkuksa ds çca/kdksa vkSj /kkfeZd usrkvksa dks ;g gqDe Hkst dj budh ikyuk djus dks ;dhuh cukus ds fy, dgk 

x;k gSA 

  Jh dqekj vfer us dgk fd lewg /kkfeZd LFkkuksa ds çca/kd vkSj /kkfeZd usrk vke yksxksa dh HkykbZ ds fy, 

ç'kklu dks lg;ksx nsus ds fy, vkxs vk,a vkSj yksxksa dks le>k,a fd og vius ?kjksa esa gh jgas ftlls mudh [kqn dh 

vkSj muds ifjokjksa dh tku dh lykerh jgus lesr lfgr lkjs lekt dh fgQktr gks ldsA 

  ftyk eSftLVªsV Jh dqekj vfer us vke yksxksa ls bl Hk;kud egkekjh dksfoM &19 dh jksdFkke ds fy, viuk 

lg;ksx nsus dh vihy dh gSA mUgksaus dgk fd iatkc ljdkj vkSj ftyk ç'kklu us lkoZtfud fgrksa ds eísutj ;g 

QSlyk fy;k gS] ftlds fy, vke yksx bldh ikyuk djuh ;dhuh cuk,aA 

 

 

 

 



 

ftyk yksd laidZ dk;kZy;] ifV;kyk 

dksjksuk ok;jl dks QSyus ls jksdus ifV;kyk iqfyl dk egRoiw.kZ iz;kl 

&'kgj dh eq[; lM+dksa dks fMlbUQSDV djus uxj fuxe dks eqgS;k djokbZ ih-

vkbZ- baMLVªh dh tkikuh e'khu 

&vxys 5 fnuksa esa tkikuh e'khu ds lkFk iqfyl ykbZu vkSj iqfyl Fkkuksa dks 

fd;k tk;sxk jksxk.kq eqä% ,l-,l-ih- fl)w 

ifV;kyk] 10 vçSy%  

  ifV;kyk iqfyl us dksjksukok;jl dks QSyus ls jksdus ds fy, ,d egRoiw.kZ ç;kl fd;k gSA bl ckjs tkudkjh 

nsrs gq, ,l-,l-ih- l- eunhi flag fl)w us crk;k fd ifV;kyk iqfyl us lkoZtfud fgrksa ds eísutj iqfyl ykbZu 

lfgr iqfyl Fkkuksa vkSj 'kgj dh eq[; lM+dksa dks jksxk.kq eqä djus ds fy, ih-vkbZ- baMLVªh xq:xzke ds lg;ksx ls ,d 

fo'ks"k tkikuh e'khu uxj fuxe dks eqgS;k djokbZ gSA 

  ,l-,l-ih- us crk;k fd dksfoM &19 egkekjh dks QSyus ls jksdus ds fy, mudh rjQ ls uxj fuxe dks eq¶r 

miyC/k djokbZ bl tkikuh e'khu esa ,d ckj 600 yhVj jksxk.kq eqä nok lksfM;e gkbZiksDyksjkbZM dk ?kksy Mky dj 

fNM+dko fd;k tk ldrk gSA mUgksaus crk;k fd bl e'khu ls fd;k tkus okyk Lizs dkQh nwj rd tkrk gS ftlds pyrs 

blds vPNs urhts vk,saxsA vkus okys 5 fnu ;g e'khu ifV;kyk esa jgsxh vkSj blls iqfyl ykbZu vkSj iqfyl Fkkuksa 

lfgr 'kgj dh lM+dksa ij bl ?kksy dk fNM+dko fd;k tk,xkA 

  blh nkSjku uxj fuxe dh dfe'uj Jherh iwuenhi dkSj us ifV;kyk iqfyl ds bl iz;kl dh iz'kalk dh vkSj 

ftyk iqfyl çeq[k dk /kU;okn djrs gq, crk;k fd bl e'khu ls [kaMk pkSad] xq#}kjk Jh nq[k% fuokj.k lkgc ls Fkkij 

;wfuoflZVh pkSad] HkqfiUnjk jksM] QOokjk pkSad] yksvj eky] eky jksM vkfn eq[; lM+dksa ij fMlbUQSDVSaV dk fNM+dko 

fd;k tk,xkA 

  ftØ;ksX; gS fd uxj fuxe us igys gh 'kgj esa cM+h LizS e'khu VªSDVj ds ihNs yxk dj vkSj gkFkksa okys LizS iaiksa 

ds lkFk jksxk.kq eqä ?kksy dk fNM+dko fd;k gS vkSj bl vfHk;ku dks vkuys okys fnuksa esa tkjh j[kk tk;sxkA 


