
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ
 

    ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਦਰ ਅਪਰਲ '     ਤਤ ਲਲਕਲਕ ਨਤ ਫਮ ਮਲ ਚੜਲਲਏ,   ਜ਼ਵਸਲਖਰ ਘਰਲਕ '         ਚ ਮਨਲ ਕਤ ਕਰਤਰ ਸਰਬਮਤ ਦਤ ਭਲਤ ਦਰ ਅਰਦਲਸ
-      ਪਰਨਰਤ ਕਕਰ ਨਤ ਵਰ ਸਵਤਰਤ 11         ਵਜਤ ਆਪਣਤ ਘਰ ਕਰਤਰ ਸਰਬਮਤ ਦਤ ਭਲਤ ਦਰ ਅਰਦਲਸ

ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 13 ਅਪਪਪਲ:
                                ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਮਲਲ ਪਸਜਲਬ ਵਲਸਰਆਕ ਨਨ ਸ ਜ਼ਵਸਲਖਰ ਦਤ ਜ਼ਤਉਹਲਰ ਮਕਕਤ ਆਪਣਤ ਘਰਲਕ

    ਜ਼ਵਮਚ ਰਜ਼ਹ ਕਤ ਸਵਤਰਤ 11           ਵਜਤ ਸਰਬਮਤ ਦਤ ਭਲਤ ਲਈ ਅਰਦਲਸ ਕਰਨ ਦਰ ਕਰਤਰ ਅਪਰਲ '      ਤਤ ਅਮਲ ਕਰਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਜ਼ਟਆਲਲ
                 ਜ਼ਵਮਚ ਵਰ ਲਲਕਲਕ ਨਤ ਆਪਣਤ ਘਰਲਕ ਜ਼ਵਮਚ ਰਜ਼ਹ ਕਤ ਜ਼ਵਸਲਖਰ ਮਨਲਈ ਅਤਤ ਸਰਬਮਤ ਦਤ ਭਲਤ ਦਰ ਅਰਦਲਸ ਕਰਤਰ।

                                ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਤਲ ਲਲਕ ਸਭਲ ਮਮਬਰ ਸਪਰਮਤਰ ਪਰਨਰਤ ਕਕਰ ਨਤ ਆਪਣਤ ਜ਼ਨਵਲਸ ਜ਼ਨਊ ਮਲਤਰ ਬਲਗ ਪਪਲਤਸ ਦਰ ਉਪਰਲਰ
 ਮਸਜ਼ਜ਼ਲ '                      ਤਤ ਸਪਰ ਗਮਰਨ ਗਪਸਥ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਪਪਕਲਸ ਅਸਥਲਨ ਜ਼ਵਖਤ ਜਲ ਕਤ ਖ਼ਲਲਸਲ ਪਸਥ ਦਰ ਸਲਜਨਲ ਜ਼ਦਵਸ ਜ਼ਵਸਲਖਰ ਦਤ ਪਲਵਨ ਜ਼ਦਹਲੜਤ ਮਕਕਤ
     ਸਰਬਮਤ ਦਤ ਭਲਤ ਦਰ ਅਰਦਲਸ ਕਰਤਰ।

                                 ਸਪਰਮਤਰ ਪਰਨਰਤ ਕਕਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਇਹ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਸਰ ਜ਼ਕ ਸਮਨਹ
   ਪਸਜਲਬਰ ਆਪਣਤ ਘਰਲਕ '                 ਚ ਰਜ਼ਹਕਤ ਹਰ ਪਰਮਲਤਮਲ ਕਲਲ ਸਰਬਮਤ ਦਤ ਭਲਤ ਲਈ ਅਰਦਲਸ ਬਤਨਤਰ ਕਰਨ ਤਲਕ ਜ਼ਕ ਅਸਸ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ

             ਦਰ ਜ਼ਭਆਨਕ ਮਹਲਕਮਲਰਰ ਤਲ ਛਮਟਕਲਰਲ ਪਲ ਸਕਰਏ ਅਤਤ ਸਲਰਲ ਪਸਜਲਬ ਤਤ ਦਤਸ਼ ਸਮਖਰ ਵਸਤ।
                          ਇਸਤ ਦਕਰਲਨ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਵਸਨਰਕਲਕ ਨਤ ਵਰ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਦਰ ਅਪਰਲ '       ਤਤ ਫਮ ਮਲ ਚੜਲਲਉਜ਼ਦਆਕ ਆਪਣਤ ਘਰਲਕ ਜ਼ਵਮਚ

                ਰਜ਼ਹ ਕਤ ਹਰ ਜ਼ਵਸਲਖਰ ਮਨਲਈ ਅਤਤ ਪਸਜਲਬ ਅਤਤ ਪਸਜਲਬਰਆਕ ਦਰ ਸਮਮਖ ਮਸਗਜ਼ਦਆਕ ਪਰਮਲਤਮਲ ਕਲਲ ਅਰਦਲਸ ਕਰਤਰ ਹਪ    । ਜ਼ਜਕਰਯਲਗ ਹਪ
                 ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਰ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਰਲਜ ਅਸਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਤਲਕ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19  ਦਰ

      ਜ਼ਬਮਲਰਰ ਨਨ ਸ ਫਪਲਣ ਤਲ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਤ               । ਇਸ ਦਰ ਲੜਰ ਨਨ ਸ ਤਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਕਸਤ ਵਰ ਤਰਲਲਕ ਦਤ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਇਕਮਠ ਕਰਨ '    ਤਤ ਵਰ ਪਲਬਸਦਰ
  ਲਗਲਈ ਗਈ ਹਪ।

ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਪਪ.ਰਰ.)-2020/
 ਫਲਟਲ ਕਪਪਸ਼ਨ-         ਲਲਕ ਸਭਲ ਮਮਬਰ ਸਪਰਮਤਰ ਪਰਨਰਤ ਕਕਰ ਆਪਣਰ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ '           ਤਤ ਜ਼ਵਸਲਖਰ ਦਤ ਪਲਵਨ ਜ਼ਦਹਲੜਤ ਮਕਕਤ ਸਰਬਮਤ ਦਤ ਭਲਤ ਦਰ

  ਅਰਦਲਸ ਕਰਦਤ ਹਲਏ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ
        ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਦ ਸਲਰਦ ਪਪਟਰਲਲ ਪਸਪ ਹਹਣ ਸਵਦਰਦ 6    ਵਜਦ ਤਤ ਸ਼ਲਮ 5    ਵਜਦ ਤਤਕ ਖਹਤਲਲਦ ਰਜ਼ਹਣਗਦ

ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 13 ਅਪਪਪਲ:
                               ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਪਜ਼ਜਸਟਰਦਟ ਨਦ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ

          ਦਦਆਆ ਹਤਦਲਆ ਅਸਦਰ ਪਪਦਦ ਸਲਰਦ ਪਪਟਰਲਲ ਪਸਪਲਆ ਨਨ ਸ ਹਹਣ ਸਵਦਰਦ 6    ਵਜਦ ਤਤ ਸ਼ਲਮ 5         ਵਜਦ ਤਤਕ ਖਹਤਲਲਦ ਰਤਖਣ ਦਦ ਇਜ਼ਲਜਤ ਦਦਣ ਸਬਸਧਧ
   ਹਹਕਮ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦ ਹਨ।

                           ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦ ਹਦਨਦ ਅਸਦਰ ਪਪਦਦ ਪਪਟਰਲਲ ਪਸਪਲਆ ਨਨ ਸ ਸਵਦਰਦ 6    ਵਜਦ ਤਤ ਸਵਦਰਦ 9      ਵਜਦ ਤਤਕ ਹਦ ਖਲਲਲਣ ਦਦ
                    ਛਲਟ ਜ਼ਦਤਤਦ ਗਈ ਸਦ ਜਦਤ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਦ ਹਦਨਦ ਅਸਦਰ ਕਦਵਲ ਨਪਸ਼ਨਲ ਅਤਦ ਸਟਦਟ ਹਲਈਵਦ ਉਪਰ ਸਜ਼ਥਤ ਪਪਟਰਲਲ ਪਸਪਲਆ ਨਨ ਸ

24          ਘਸਟਦ ਖਹਤਲਲਦ ਰਤਖਣ ਦਦ ਛਲਟ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਹਦ ਜ਼ਦਤਤਦ ਹਲਈ ਹਪ।
                            ਇਹ ਹਹਕਮ ਕਦਵਲ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦਆਆ ਹਤਦਲਆ ਅਸਦਰ ਪਪਦਦ ਸਟਦਟ ਤਦ ਨਪਸ਼ਨਲ ਹਲਈਵਦ '     ਤਦ ਸਜ਼ਥਤ ਪਪਟਰਲਲ ਪਸਪਲਆ

    ਲਈ ਹਪ ਅਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਸਟਰਲਲਰ,    ਖਹਰਲਕ ਤਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਪਲਲਈਜ,       ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਇਨਲਲਆ ਹਹਕਮਲਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣਗਦ।
                            ਹਹਕਮਲਆ ਮਹਤਲਬਕ ਸਮਨਹ ਪਪਟਰਲਲ ਪਸਪਲਆ ਦਦ ਮਲਲਕ ਦਦ ਮਲਲਕ ਇਹ ਸਹਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਬਣਲਉਣਗਦ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19  ਦਦ

     ਫਪਲਲਅ ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ,       ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਪਜ਼ਜਸਟਰਦਟ ਵਤਲਤ ਸਮਮ-       ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਲ ਪਲਲਣ
 ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣਗਦ            । ਆਪਸ ਜ਼ਵਤਚ ਡਦਢ ਤਤ ਦਲ ਮਦਟਰ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨਰਦ ਬਣਲ ਕਦ ਰਤਖਣਗਦ,  ਹਤਥਲਆ '     ਤਦ ਗਲਤਵਜ ਤਦ ਮਨਸਹ '    ਤਦ ਮਲਸਕ ਦਦ

                 ਵਰਤਤ ਕਰਨਗਦ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਮਸ਼ਦਨਰਦ ਨਨ ਸ ਸਪਨਦਟਲਈਜ਼ ਕਰਨਲ ਵਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਦਗਲ ਅਤਦ ਜ਼ਕਸਦ ਵਦ ਹਲਲਤ ਜ਼ਵਤਚ 10 
         ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਤਤ ਵਧਦਰਦ ਲਲਕਲਆ ਦਲ ਇਕਤਠ ਨਹਧ ਹਲਣ ਜ਼ਦਤਤਲ ਜਲਵਦਗਲ।

ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਪਪ.ਰਦ.)-2020/
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਜਿਆਰਾ 

ਕਰਨਾ ਨ ੂੰ  ਮਾਤ ਦ ੇਕੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹਣ ਉਪਰੂੰ ਤ ਰਾਮਨਗਰ ਿੈਣੀਆਂ ਦਾ 
ਨ ਜਵਾਨ ਪਹ ੂੰ ਸਿਆ ਘਰ 

-ਸੂੰ ਭ  ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਐਬਂ ੈਂਿ ਰਾਹੀ ਨ ਜਵਾਨ ਨ ੂੰ  ਪਹ ੂੰ ਿਾਇਆ ਸਗਆ ਘਰ 
ਜਿਆਰਾ 13 ਅਰਰ  
  ਜਲਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਵਯੀਸ਼ ਭਰਵਤਯਾ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਫੀਤ ਜਦਨੀਂ ਸ਼ਾਭ ਤੋਂ ਵੁਣ ਤੱਕ ਕਯਨਾ 
ਜਾਂਚ ਰਈ ਰਫ ਜਲਚ ਬਜ 4 ੈਂਰਾਂ ਜਲਚੋਂ 3 ੈਂਰਾਂ ਦੀ ਜਯਯਿ ਨੈਗਜਿਲ ਆਈ ਵ ਅਤ ਇੱਕ 
ੈਂਰ ਦੀ ਜਯਯਿ ਕੱਰ ਆਲਗੀ। ਜ਼ਿਰਹ ਜਲਚ ਕਜਲਡ ਦ ਕਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਆ 
ਜਕ ਵੁਣ ਤੱਕ ਕਯਨਾ ਜਾਂਚ ਰਈ ਰ ਜ਼ਿਰਹ ਦ 127 ੈਂਰਾਂ ਜਲਚੋਂ ਦ ਾ਼ਿੀਜਿਲ ਅਤ 124 ੈਂਰਾਂ ਦੀ 
ਜਯਯਿ ਨੈਗਜਿਲ ਾਈ ਗਈ ਵ ਅਤ 01 ਦੀ ਜਯਯਿ ਆਉਣੀ ਫਾਕੀ ਵ। 
  ਜਲਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਭਰਵਤਯਾ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ ਯਾਭਨਗਯ ਣੀਆਂ ਦਾ 18 ਾਰਾ ਨ ਜਲਾਨ 
ਜ ਜਕ ਅੰਫਾਰਾ ਜਲਰ ਵਤਾਰ ਜਲਚ ਕਯਨਾ ਾ਼ਿੀਜਿਲ ਆਇਆ ੀ ਦ ਆਈ.ੀ.ਭ.ਆਯ 
ਗਾਈਡ ਰਾਈਨ਼ਿ  ਅਨੁਾਯ 14 ਜਦਨਾਂ ਫਾਅਦ ਦਨੋਂ  ਕਜਲਡ ਿਿ ਨੈਗਜਿਲ ਆਉਣ ਤ ਉ ਨੰੂ 
ਅੰਫਾਰਾ ਦ ਜਲਰ ਵਤਾਰ ਜਲਚੋਂ ਛੱੁਿੀ ਜਭਰਣ ਤ ਅੰਫਾਰਾ ਜਲਰ ਵਤਾਰ ਲੱਰੋਂ ਫੂਂਰੈਂ 
ਯਾਵੀ ਸੰ਼ਬ ੂਫਯੀਅਯ ਤ ਜਰਆਂਦਾ ਜਗਆ। ਜਜ ਦੀ ੂਚਨਾ ਜਭਰਣ ’ਤ ਜਲਰ ਯਜਨ ਜਿਆਰਾ 
ਲੱਰੋਂ ਤੁਯੰਤ ਕਜਭਊਜਨਿੀ ਜਵਤ ਕੇਂਦਯ ਘਨ ਯ ਤੋਂ ਯਕਾਯੀ ਫੂਂਰੈਂ ਭਤ ਡਾਕਿਯਾਂ ਦੀ ਿੀਭ ਬਜ 
ਕ ਨ ਜਲਾਨ ਨੰੂ ਸੰ਼ਬ ੂਫਯੀਅਯ ਤੋਂ ਰਕ ਉ ਦ ਜੰਡ ਯਾਭਨਗਯ ਣੀਆਂ ਜਲਖ ਘਯ ਤੱਕ ੰਵੁਚਇਆ 
ਜਗਆ।ਇ ਤਯਾਂ ਇਵ ਨ ਜਲਾਨ ਕਯਨਾ ਨੰੂ ਭਾਤ ਦ ਕ ਜਵਤਮਾਫ ਵਇਆ ਵ, ਡਾਕਿਯਾਂ ਲੱਰੋਂ ਉ 
ਨੰੂ ਅਗਰ 14 ਜਦਨਾਂ ਰਈ ਘਯ ਜਲਚ ਵੀ ਕੁਆਯਨਿੀਨ ਯਜਵਣ ਰਈ ਜਕਵਾ ਜਗਆ ਵ ਅਤ ਜਵਤ 
ਜਲਬਾਗ ਦੀਆਂ ਿੀਭਾਂ ਲੱਰੋਂ ਇ ਦੀ ਯ਼ਿਾਨਾ ਜਨਗਯਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਲਗੀ ਵੁਣ ਇਵ ਨ ਜਲਾਨ ਜਲਅਕਤੀ 
ਜਫਰਕੁਰ ਜਵਤਭੰਦ ਵ।  
  ਡਾ. ਭਰਵਤਯਾ ਨੇ ਦੱਜਆ ਜਕ  ਜਲਰ ਰਾਈਨ ਯੀ ਦਾ ਾ਼ਿੀਜਿਲ ਕ ਜ ਜਕ ਯਾਜਜੰਦਯਾ 
ਵਤਾਰ ਦ ਆਈਰਲ਼ਨ ਲਾਯਡ ਜਲਚ ਵ ਲੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵ ਅਤ ਜਵਤਮਾਫੀ ਲੱਰ ਵ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜਆ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹ ਜਲਚ ਕਯਨਾ ਦੀ ਜਥਤੀ ਕਾਫੂ ਜਲਚ ਵ ਅਤ ਵਜਯਆਣਾ ਤੋਂ ੰਜਾਫ ਜਲਚ ਆ ਯਵ 
ਕੰਫਾਈਨ ਡਯਾਈਲਯਾਂ ਦੀ ਕਯੀਜਨੰਗ ਕਯਨ ਰਈ ਸੰ਼ਬ,ੂ ਯਾਭ ਨਗਯ ਅਤ ਜਵਲਾ ਫਾਯਡਯ ਤ 
ਜਵਤ ਿੀਭਾਂ ਰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਨ ਜ ਜਕ ਕੰਫਾਈਨਾਂ ਰ ਕ ਆ ਯਵ ਡਯਾਈਲਯਾਂ ਅਤ ਕਰੀਨਯਾ 
ਦਾ ਜਵਤ ਚਕਅ ਕਯ ਵਯ ਵਨ, ਜ ਪ ੂਲਾਰ ਰੱਛਣਾਂ ਦ ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਕਯੀਜਨੰਗ ਕਯਕ ਸੱ਼ਕੀ 
ਭਯੀ਼ਿਾਂ ਦ ਕਯਨਾ ਫੰਧੀ ਜਰਦ ਜਾਂਚ ਕਯਲਾਈ ਜਾ ਕ। ਉਨਹ ਾਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਕ ਕਯਨਾ 
ਤੋਂ ਫਚਾ ਰਈ ਾਯ ਆਣ ਘਯਾਂ ਜਲੱਚ ਵੀ ਯਜਵਣ ਅਤ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਯਕਾਯ ਲੱਰੋਂ ਜਦੱਤ ਜਾਂਦ 
ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਾਰਣ ਕਯਨ ਤਾਂ ਜ ਜਫਭਾਯੀ ਦ ਪਰਾ ਨੰੂ ਯਜਕਆ ਜਾ ਕ। 
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çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

Ç÷ñ·Å ê¹ÇñÃ ÔËâÕ°ÁÅðàð ÇòÖ¶ ÒÇâÃÇÂéëËÕàËºà àéñÓ Áå¶ Ô¼æ è¯ä òÅñÅ Ãà¶ôé ÃæÅÇêå 

-ÁÅÂÆ.ÜÆ. ÜÇå§çð ÇÃ§Ø Á½ñÖ ò¼ñ¯º ÕÆåÆ ×ÂÆ ô°ðÈÁÅå 

-î¹ñÅ÷î» çÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ÃÅâÆ êÇÔñÆ åð÷ÆÔ : ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. 

êÇàÁÅñÅ, AC ÁêzËñ: 

 ÁÅêä¶ î¹ñÅ÷î» çÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ñÂÆ Ç÷ñ·Å ê¹ÇñÃ þâÕ¹ÁÅàð êÇàÁÅñÅ ò¾ñ¯ ÒÇâÃÇÂéëËÕàËºà àéñÓ 

Áå¶ þºâ òÅô Ãà¶ôé ÃæÅêå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ ÁÅÂÆ.ÜÆ. Ã. ÜÇå§çð ÇÃ§Ø Á½ñÖ é¶ Á¾Ü ÇÂÃ ð¯×Åä±éÅôÕ 

êzäÅñÆ Áå¶ Ô¾æ è¯ä òÅñ¶ Ãà¶ôé é±§ Ç÷ñ·Å ê¹ÇñÃ î¹ñÅ÷î» é±§ ðÃîÆ å½ð Óå¶ ÃîðÇêå ÕðÇçÁÅ ÇÕÔÅ ÇÕ 

Ç÷ñ·Å ê¹ÇñÃ ò¾ñ¯º BD Ø¿à¶ ÇâÀ±àÆ ç¶ä òÅñ¶ î¹ñÅ÷î» çÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ñÂÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÂÔ Õ§î ôñÅØÅï¯× þ 

Áå¶ ÇÂÃ éÅñ ÇâÀ±àÆ ç¶ä òÅñ¶ î¹ñÅ÷î» ÓÚ ÁÅåî ÇòôòÅÃ òè¶×ÅÍ  

  ÁÅÂÆ.ÜÆ. Ã. Á½ñÖ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ê¹ÇñÃ ìñ ÇÂÃ î¹ôÇÕñ íð¶ Ãî¶º ÒÚ ÁÅêä¶ êÇðòÅð» é±§ Û¼â Õ¶, 

ÇÜÔ¯-ÇÜÔ¶ ÔÅñÅå» ÒÚ Õ§î Õð ðÔ¶ Ôé, À°Ã î½Õ¶ À°é·» çÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ñÂÆ Ç÷ñ·Å ê¹ÇñÃ ÔËâÕ°ÁÅðàð ÇòÖ¶ 

ÁÅÀ°ä ÜÅä ñÂÆ ÇÂÔ êzäÅñÆ ÕÅð×ð ÇÃ¾è Ô¯ò¶×ÆÍ  

  ÇÂÃ î½Õ¶ ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. Ã. îéçÆê ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅî ñ¯Õ» çÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ñÂÆ Ôøå¶ ç¶ Ã¾å¯º 

Ççé å¶ BD Ø¿à¶ ÁÅêäÆ ÇâÀ±àÆ åéç¶ÔÆ éÅñ ç¶ä òÅñ¶ ê¹ÇñÃ î¹ñÅ÷î» çÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ÃÅâÆ êÇÔñÆ åð÷ÆÔ 

þÍ À¹é·» î¹¾Ö çøåð ÇòÖ¶ ñ×ÅÂÆ ×ÂÆ àéñ Ãì§èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁÅ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÁÇå ÁÅè¹ÇéÕ åÕéÆÕ 

éÅñ ìäÅÂÆ ×ÂÆ ÇÂÃ àéñ Çò¾Ú çÅÖñ Ô¯ä å¯º êÇÔñ» Ô¾æ è¯ä ñÂÆ Ãà¶ôé ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ þ ÇÜÃé±§ 

Çìé·» Ô¾æ ñ×ÅÂ¶ êËð çÆ îçç éÅñ òðÇåÁÅ Ü»çÅ þ ÇÜÃ Çò¾Ú Çå§é òÅô ì¶ôé ñ¾×¶ Ôé ÇÂÃ À¹êð§å 

àéñ Çò¾Ú¯º ¦ÇØÁÅ Ü»çÅ þ ÇÜÃ Çò¾Ú ð¯×Åä±éÅôÕ çòÅÂÆ çÆ Ãêð¶Á ÃðÆð Óå¶ Ô¹§çÆ þ Á§å Çò¾Ú åÆÃð¶ 

êóÅÁ ÓÚ ÃðÆð Áå¶ Ô¾æ Ã¹ÕÅÀ¹ä ñÂÆ ê¾Ö¶ ñ¾×¶ Ô¯Â¶ ÔéÍ ÇÂÃ åð·» ÇÂé·» Çå§é» êóÅò» Çò¾Ú¯º ¦ØÕ¶ ÃðÆð 

é±§ ð¯×Åä± î¹Õå ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ À¹é·» ÇÂ§âÃàðÆÁñ ÁËÃ¯ÃÆÂ¶ôé Ã§×ð±ð ç¶ é¹îÅÇÂ§ÇçÁ» çÅ è§éòÅç 

ÕðÇçÁÅ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ìäÅÂÆ ×ÂÆ ÇÂÔ àéñ î¹ñÅ÷î» é±§ ÇÃÔåïÅì ð¾Öä Çò¾Ú ÃÔÅÂÆ 

Ô¯ò¶×ÆÍ  

 ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ éÅÇÕÁ» Òå¶ Öó¶· î¹ñÅ÷î» é±§ Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ å¯º ìÚÅÁ ñÂÆ î±§Ô Òå¶ îÅÃÕ 

ñËä Áå¶ Ô¼æ òÅð-òÅð ÃËé¶àÅÂÆ÷ Õðé ç¶ Çéðç¶ô Çç¼å¶ ×Â¶ ÔéÍ  

  ÇÂÃ î½Õ¶ ÁËÃ.êÆ. (ÁËÚ) éòéÆå ÇÃ§Ø ìËºÃ, ÁËÃ êÆ (âÆ) ÔðîÆå ÇÃ§Ø Ô¹§çñ, ÁËÃ êÆ (àðËÇøÕ) 

êñÇò§çð ÇÃ§Ø ÚÆîÅ Áå¶ ÇÂ§âÃàðÆÁñ ÁËÃ¯ÃÆÂ¶ôé Ã§×ð±ð ç¶ é¹îÅÇÂ§ç¶ òÆ î½ÜÈç ÃéÍ 

 

ø¯à¯ ÕËêôé: ÁÅÂÆ.ÜÆ. ÜÇå§çð ÇÃ§Ø Á½ñÖ ìÆ ìñÅÕ ÇòÖ¶ ñ×ÅÂÆ ×ÂÆ ÇâÃÇÂéëËÕàËºà àéñ çÆ ô¹ð±ÁÅå 

Õðç¶ Ô¯Â¶, À¹é·» ç¶ éÅñ ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. Ã. îéçÆê ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± òÆ é÷ð ÁÅ ðÔ¶ ÔéÍ  

ø¯à¯ ÕËêôé : éò¶º ìä¶ ÔËºâ òÅô Ãà¶ôé çÆ ÁÅÂÆ.ÜÆ. Ã. ÜÇå§çð ÇÃ§Ø Á½ñÖ ô¹ð±ÁÅå Õðç¶ Ô¯Â¶, À¹é·» ç¶ 

éÅñ ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. Ã. îéçÆê ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± òÆ é÷ð ÁÅ ðÔ¶ ÔéÍ  
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çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

Ãì÷Æ î§âÆ ÓÚ ê¹ÇñÃ î¹ñÅ÷î» Óå¶ ÜÅéñ¶òÅ ÔîñÅ Õðé ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ 

ÁçÅñå ò¾ñ¯º BD ÁêzËñ å¾Õ ê¹ÇñÃ Çðî»â   
  

êÇàÁÅñÅ, AC ÁêzËñ:                                

ê¹ÇñÃ î¹ñÅ÷î» Óå¶ Ãì÷Æ î§âÆ Ãé½ð ÇòÖ¶ ÜÅéñ¶òÅ ÔîñÅ Õðé òÅñ¶ ÕÇæå ç¯ôÆÁ» é±§ Á¾Ü 

êÇàÁÅñÅ ê¹ÇñÃ ò¾ñ¯º îÅäï¯× ÁçÅñå Çò¾Ú ê¶ô ÕðÕ¶ Çðî»â ÔÅÃñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂÃ Ãì§èÆ ÜÅäÕÅðÆ 

Çç§ÇçÁÅ ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. Ã. îéçÆê ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Õ¾ñ ê¹ÇñÃ î¹ñÅ÷î» Óå¶ ÔîñÅ ÕðÕ¶ í¾Ü¶ 

ÇòÁÕåÆÁ» é±§ ìñì¶óÅ é¶ó¶ ÇÂÕ â¶ð¶ ÇòÚ¯º ÕÅì± ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÂé·» Çò¾Ú A îÇÔñÅ Ãî¶å AA ÇòÁÕåÆ 

ôÅîñ ÃéÍ  

ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Á¾Ü ÇÂé·» AA ÕÎÇæå ç¯ôÆÁ» Çò¾Ú¯º A@ é±§ îÅäï¯× ÁçÅñå Çò¾Ú ê¶ô 

ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þ Áå¶ ÁçÅñå êÅÃ¯º ÇÂ§é» çÅ BD ÁêzËñ å¾Õ çÅ ê¹ÇñÃ Çðî»â ÔÅÃñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ À¹é·» 

ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ ÜÖîÆ Ô¯ä ÕÅðé ÷¶ð¶ ÇÂñÅ÷ þ Áå¶ À¹Ã çÅ Çðî»â ìÅÁç Çò¾Ú êzÅêå ÕÆåÅ 

ÜÅò¶×ÅÍ 

Ç÷Õðï¯× þ ÇÕ Õ¾ñ Ç×zøåÅð ÕÆå¶ ×Â¶ â¶ðÅ î¹ÖÆ ìñÇò§çð ÇÃ§Ø, ÇéðíË ÇÃ§Ø, ì§å ÇÃ§Ø ÕÅñÅ, 

Ü×îÆå ÇÃ§Ø, ×¹ðçÆê ÇÃ§Ø, é§éÅ, Ü§×Æð ÇÃ§Ø, îÇé§çð ÇÃ§Ø, ÜÃò§å ÇÃ§Ø, çðôé ÇÃ§Ø Áå¶ Ã¹ÖêzÆå Õ½ð 

Çòð¹¾è æÅäÅ êÇÃÁÅäÅ ÇòÖ¶ ÁËë.ÁÅÂÆ.ÁÅð. é§ìð DE ÇîåÆ AB ÁêzËñ B@B@, ÁÅÂÆ.êÆ.ÃÆ. çÆÁ» èÅðÅò» 

AHH, C@G, CEC, AHF, BFI, BG@, ADH, ADI, Çâ÷ÅÃàð îËé¶ÜîËºà ÁËÕà B@@E çÆÁ» èÅðÅò» EA 

(Â¶)(ìÆ), ED, ÁËÕÃêñ¯ÇÃò ÁËÕà çÆ èÅðÅ C, D, ï±.Â¶.êÆ.Â¶. ÁËÕà AIFG çÆÁ» èÅðÅò» AC, AF, AH, B@ 

Áå¶ ÁÅðîÜ ÁËÕà çÆÁ» èÅðÅò» BE, ED, EI åÇÔå îÅîñÅ çðÜ Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ Áå¶ Ãì÷Æ î§âÆ 

ÇòÖ¶ ê¹ÇñÃ êÅðàÆ Óå¶ ÔîñÅ Õðé Ãì§èÆº æÅä» Ãçð êÇàÁÅñÅ ÇòÖ¶ ÁËë.ÁÅÂÆ.ÁÅð. é§ìð G@ ÇîåÆ AB 

ÁêzËñ B@B@ ÁÅÂÆ.êÆ.ÃÆ. çÆÁ» èÅðò» C@G, CBC, CBD, CBF, CEC, AHF, CCB, CCE, ADH, AHH Áå¶ 

Çâ÷ÅÃàð îËé¶ÜîËºà ÁËÕà B@@E çÆ èÅðÅ EA åÇÔå îÅîñÅ çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ  

 



ftyk yksd laidZ dk;kZy;] ifV;kyk 

ftYkk iqfyl gSMDokVj esa fMlbaQSDVSaV Vuy vkSj gkFk /kksus okyk LVs'ku LFkkfir 

&vkbZ-th- tfrUnj flag vkSy[k us dh 'kq#vkr 

&eqykfteksa dh lqj{kk gekjh igyh çkFkfedrk% ,l-,l-ih- 

ifV;kyk] 13 vçSy%  

  vius dfeZ;ksa dh lqj{kk ds fy, ftyk iqfyl gSMDokVj ifV;kyk dh rjQ ls fMlbaQSDVSaV Vuy vkSj gSaM ok'k 

LVs'ku LFkkfir fd;k x;k gSA vkbZ-th- l- tfrUnj flag vkSy[k us vkt bl jksxk.kquk'kd ç.kkyh vkSj gkFk /kksus okys 

LVs'ku dks ftyk iqfyl eqykfteksa dks vkSipkfjd :Ik ls lefiZr djrs gq, dgk fd ftyk iqfyl dh rjQ ls 24 ?kaVs 

MîwVh nsus okys eqykfteksa dh lqj{kk ds fy, fd;k x;k ;g dk;Z iz'kaluh; gS vkSj blls MîwVh nsus okys eqykfteksa esa 

vkRe fo'okl c<+sxkA 

  vkbZ-th- l- vkSy[k us dgk fd iqfyl cy bl eqf'dy Hkjs le; esa vius ifjokjksa dks NksM+ dj] ftl rjg ds 

gkykrksa esa dke dj jgs gSa] ,sls le; ij mudh lqj{kk ds fy, ftyk iqfyl gSMDokVj esa vkus tkus okyksa ds fy, ;g 

ç.kkyh dkjxj fl) gksxhA 

  bl volj ij ,l-,l-ih- l- eunhi flag fl)w us dgk fd vke yksxksa dh lqj{kk ds fy, lIrkg ds lkrksa fnu 

vkSj 24 ?kaVs viuh MîwVh runsgh ls djus okys iqfyl eqykfteksa dh lqj{kk gekjh igyh çkFkfedrk gSA mUgksaus eq[; 

dk;kZy; esa yxkbZ xbZ Vuy laca/kh tkudkjh nsrs gq, crk;k fd vfr vk/kqfud rduhd ds lkFk cukbZ xbZ bl Vuy esa 

nkf[ky gksus ls igys gkFk /kksus ds fy, LVs'ku cuk;k x;k gS ftlss fcuk gkFk yxk, iSj dh enn ls bLrseky fd;k tkrk 

gS ftlesa rhu okW'kcslu yxs gSa bl mijkar Vuy esa ls xqtjk tkrk gS ftlesa jksxk.kquk'kd nok dh LizS 'kjhj ij gksrh gS 

var esa rhljs pj.k esa 'kjhj vkSj gkFk lq[kkus ds fy, ia[ks yxs gq, gSaA bl rjg bu rhuksa pj.kksa esa ls xqtjdj 'kjhj dks 

jksxk.kq eqä fd;k tk;sxkA mUgksaus baMfLVª;y ,lksfl,'ku lax:j ds izfrfuf/k;ksa dk /kU;okn djrs dgk fd muds lg;ksx 

ls cukbZ xbZ ;g Vuy eqykfteksa dks lsgrean j[kus esa lgk;d gksxhA 

  ,l-,l-ih- crk;k fd ukdksa ij rSukr eqykfteksa dks dksjksuk ok;jl ls cpkus ds fy, eq¡g ij ekLd ysus vkSj 

gkFk ckj &ckj lSusVkbZt djus ds funsZ'k fn, x, gSaA 

  bl ekSds ,l-ih- ¼,p½ uouhr flag cSal] ,lih ¼Mh½ gjehr flag gqUny] ,l ih ¼VªSfQd½ iyfoUnj flag phek 

vkSj baMfLVª;y ,lksfl,'ku lax:j ds uqek;ans Hkh ekStwn jgsA 


