I/26048/2020
ਦਪਤਯ ਜਜਰਹਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਪਯ, ਅੰ ਜਭਿਤਯ
ੰ ਜਾਫ ਤੋਂ 200 ਟ੍ਿਨਾਂ ਯਵਾਨਾ
200ਵੀਂ ਟ੍ਿਨ ਅੰ ਜਭਿਤਯ ਤੋਂ ਭਸਾਯਾਸ਼ਟ੍ਯ ਨੂੰ ਤਯੀ
ੰ ਜਾਫ ਜਵਿੱ ਚ ਉਦਮਗਾਂ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਕਯਕ ਿਵਾੀਆਂ ਦੀ ਘਯਾਂ ਦੀ ਵਾੀ ਘਟ੍ੀ
ਅਿੱ ਜ ਦ ਟ੍ਯਨਾਂ ਸਈਆਂ ਯਵਾਨਾਂ
ਅੰ ਜਭਿਤਯ 19 ਭਈ ( )---ਜਿਟ੍ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ . ਜਸ਼ਵਦੁਰਾਯ ਜੰ ਘ ਜ ਿੱ ਰੋਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਸ ਜਕ ਕਟ੍ਨ ਅਭਜਯੰ ਦਯ
ਜੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਠ ਅੰ ਜਭਿਤਯ ਤੋਂ 18 ਯਰ ਗਿੱ ਿੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਥਾਵਾਂ ਰਈ ਿਵਾੀਆਂ ਨੂੰ ਰ ਕ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਸਨ ,
ਜਦਜਕ ੰ ਜਾਫ ਬਯ ਜਵਚੋਂ 200 ਜਵਸ਼ਸ਼ ਯਰ ਗਿੱ ਿੀਆਂ ਯਾਸੀਂ ਿਵਾੀ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦ ਜਿੱ ਤਯੀ ਯਾਜਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾ
ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਭੁਸਿੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਸ। ਉਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਭੁਿੱ ਚਾ
ਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਵਾੀ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਨੂੰ ਸਯ ਤਯ •ਾਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸਤ ਤ ਸਾਇਤਾ ਿਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ 24 ਘੰ ਟ੍ ਕੰ ਭ ਕਯ ਜਯਸਾ
ਸ।
: ਜ ਰੋਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਟ੍ਿਨਾਂ ਦੀ ਰਗਾਤਾਯਤਾ ਜਵਚ ਅਿੱ ਜ
ਟ੍ਿਨ ਅੰ ਜਭਿਤਯ ਤੋਂ ਭਸਾਯਾਸ਼ਟ੍ਯਾ ਰਈ ਫਾਅਦ ਦੁਜਸਯ

200ਵੀਂ

2 ਵਜ ਯਵਾਨਾ ਸਈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇ ਟ੍ਿਨ ਜਵਚ

703 ਦ ਕਯੀਫ ਮਾਤਯੀ ਵਾਯ ਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇ ਟ੍ਿਨ ਜਵਿੱ ਚ ੰ ਜਾਫ ਬਯ ਦ

22 ਜਜਜਰਆਂ ਤੋਂ ਮਾਤਯੀ

ਆ ਸ ਨ। ਿ ਜ ਰੋਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇ ਟ੍ਯਨ ਜਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ੰ ਜਾਫੀ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਨ ਜ ਜਕ ੂਨਾ ਜਵਖ ਕੰ ਭ ਕਯਦ
ਸਨ, ਵੀ ਗ ਸਨ : ਜ ਰੋਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ੰ ਜਾਫ ਜਵਿੱ ਚ ਉਦਮਗਾਂ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਦਾ ਕੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਨਾਰ ਿਵਾੀਆਂ
ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਘਯਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਈ ਘਿੱ ਟ੍ ਗਈ ਸ ਅਤ ਕਈ ਿਵਾੀਆਂ ਵਰੋਂ ਯਜਜਟ੍ਯਸ਼ਨ ਕਯਵਾਉਣ ਦ ਫਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਆਣ ਘਯਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਸ। : ਜ ਰੋਂ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਿਵਾੀ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਸ ਜਕ
ੰ ਜਾਫ ਜਵਿੱ ਚ ਕਾਯਫਾਯ ਖੁਰਣ ਨਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੜ ਯਜ਼ਗਾਯ ਭੁਸਿੱਈਆ ਸ ਜਗਆ ਸ ਇ ਰਈ ਉਸ ਆਣ ਜਿੱ ਤਯੀ
ਯਾਜ ਨੂੰ ਵਾ ਨਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਸੁੰ ਦ ।
ਿ ਜ ਰੋਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਵਯ 10 ਵਜ ਇਕ ਟ੍ਯਨ ਛਤੀਗੜ ਨੂੰ ਯਵਾਨਾ ਸਈ ਜਜ ਜਵਿੱ ਚ 1200
ਮਾਤਯੀ ਆਣ ਘਯਾਂ ਨੂੰ ਗ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਜਕਯਤੀਆਂ ਦੀ ਕਦਯ ਕਯਦ ਸ ਯਕਾਯ ਨੇ ਇ ਕਾਯਜ
ਯਕਾਯੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸੀ ਖ਼ਯਚ ਕੀਤਾ ਸ ਅਤ ਜਕ ਿਵਾੀ ਕਰੋਂ ਜਟ੍ਕਟ੍ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਾ ਨਸੀਂ ਜਰਆ ਜਾਂਦਾ।
ਿਵਾੀਆਂ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਸ਼ਜਕਰਾਂ ਘਿੱ ਟ੍ ਕਯਨ ਰਈ ੂਫ ਵਿੱ ਰੋਂ ਸਯ ੰ ਬਵ ਸਾਇਤਾ ਿਦਾਨ ਕਯਨ ਦੀ ਕੀਤੀ
ਜਸਰ ਕਦਭੀ ਫਾਯ ਦਿੱ ਦ . ਜ ਿੱ ਰੋਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਘਯ ਵਾ ਜਾਣ ਵਾਰ ਾਯ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦ ਯ ਰਈ
ਬਜਨ, ਾਣੀ ਅਤ ਸਯ ਰ ੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ੰ ਜਾਫ ਵਿੱ ਰੋਂ

'ਤ

ਯਜ਼ਾਨਾ 20 ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਯਰ ਗਿੱ ਿੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਯਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਜੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ , ਜਦਜਕ ਅੰ ਜਭਿਤਯ ਤੋਂ ਔਤਨ
2 ਯਰ ਗਿੱ ਿੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਟ੍ਸ਼ਨਾਂ ਰਈ ਬਜੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇਨਾਂ ਾਯ ਯਾਜਾਂ ਰਈ ਯਕਾਯ ਿੱ ਧਯ ਉਤ ਨੋਿਰ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਜ
ਿਵਾੀਆਂ ਦ ਗਿਜਸ ਯਾਜਾਂ ਨੂੰ ੁਯਿੱਜਖਅਤ ਵਾੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਈ ਦੂਜ ਯਾਜਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਆਣ ਸਭਯੁਤਫਾ ਨਾਰ
ਯਗਯਭੀ ਨਾਰ ੰ ਯਕ ਜਵਿੱ ਚ ਸਨ ਅਤ ਿਵਾੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿਾਕਟ੍ਯੀ ਜਾਂਚ ਰਈ ਟ੍ੀਭਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
ਸਇਆ ਸ। ਇ ਭਕ ਵਧੀਕ ਜਿਟ੍ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਿੀ ਜਸਭਾਂਸ਼ੂ ਅਗਯਵਾਰ , ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਨਗਯ ਜਨਗਭ ਭਿਭ ਕਭਰ
ਜਭਿੱ ਤਰ, :ਿੀ:ਭ ਜਵਕਾ ਸੀਯਾ , ਤਜਸੀਰਦਾਯ : ਵੀਯਜਕਯਨ ਜੰ ਘ , : ਅਯਜਵੰ ਦਯਾਰ ਜੰ ਘ ਅਤ :
ਸਯਦੀ ਜੰ ਘ ਸਾਜ਼ਯ ਨ।
ਕਸ਼ਨ-200ਵੀ ਟ੍ਯਨ ਨੂੰ ਿ ਜਸ਼ਵੁਦਰਾਯ ਜੰ ਘ ਜ ਰੋਂ ਜਿਟ੍ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਅੰ ਜਭਿਤਯ ਤੋਂ ਭਸਾਂਯਾਸ਼ਟ੍ਯ ਰਈ ਸਯੀ
ਝੰ ਿੀ ਦ ਕ ਯਵਾਨਾਂ ਕਯਦ ਸ । ਨਾਰ ਸਨ ਵਧੀਕ ਜਿਟ੍ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਿੀ ਜਸਭਾਂਸ਼ੂ ਅਗਯਵਾਰ।
============

I/26049/2020
ਦਪਤਯ ਜਜਰਹਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਪਯ, ਅੰ ਜਭਿਤਯ
‘ਜਦਜਵਆਂਗਾਂ ਰਈ ਤਕਨਰਜੀ ਜਵਕਾ ਦ ਖਜ ਕੇਂਦਯ‘ ਨੇ ਰਗਾਈ ਵਯਕਸ਼ਾ
ਅੰ ਜਭਿਤਯ, 19 ਭਈ: -- ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਜਟ੍ੀ , ਜਟ੍ਆਰਾ ਦ ਕੰ ਜਊਟ੍ਯ ਾਇੰ  ਜਵਬਾਗ ਜਵਖ ਥਾਜਤ
‘ਜਦਜਵਆਂਗਾਂ ਰਈ ਤਕਨਰਜੀ ਜਵਕਾ ਦ ਖਜ ਕੇਂਦਯ

‘ (ਜਯਯਚ ੈਂਟ੍ਯ ਪਯ ਟ੍ਕਨਰਜੀ ਜਿਵਰਭੈਂਟ੍ ਪਯ

ਜਿਪਯੈਂਟ੍ਰੀ ਫਰਿ ਯਨਜ਼) ਵਿੱ ਰੋਂ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ ਜਿੱ ਜਖਆ ਜਵਬਾਗ ਵਿੱ ਰੋਂ ਚਰਾ ਜਾਂਦ ਭਿੱ ਗਯ ਜਿੱ ਜਖਆ
ਅਜਬਆਨ ਦ ਜਸਮਗ ਨਾਰ ਅਿੱ ਠ ਜਦਨਾ ਜਖਰਾਈ ਵਯਕਸ਼ਾ ਰਗਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਇ ਵਯਕਸ਼ਾ ਦ ਉਦਘਾਟ੍ਨੀ
ਭਾਯਸ ਜਵਚ 1200 ਦ ਕਯੀਫ ਰ ਕਾਂ ਵਿੱ ਰੋਂ ਬਾਗ ਜਰਆ ਜਗਆ ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਚ ੰ ਜਾਫ ਦ ਸਯਕ ਜਜਰਹ ਨਾਰ ਜੁੜ ਜਵਸ਼ਸ਼
ਰ ੜਾਂ ਵਾਰ ਜਵਜਦਆਯਥੀਆਂ ਦ ਅਜਧਆਕ ਅਤ ਵਰੰਟ੍ੀਅਯ ਸ਼ਾਜਭਰ ਨ। ਆਨਰਾਈਨ ਿਗਯਾਭ ਜਵਚ ਨੀ ਵਿੱ ਿੀ
ਤਾਦਾਦ ਜਵਚ ਰ ਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਆਣ ਆਣ ਆ ਜਵਚ ਇਕ ਇਜਤਸਾ ਸ।
ਉਦਘਾਟ੍ਨੀ ਸ਼ਫਦ ਫਰਜਦਆਂ ਵਾਈ ਚਾਂਰਯ ਿਾ. ਫੀ.ੱ. ਘੁੰ ਭਣ ਨੇ ਜਕਸਾ ਜਕ ਅਜਜਸ ਜਖਰਾਈ
ਿਗਯਾਭ ਜਜਿੱ ਥ ਇ ਜਵਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਜਰਆਂ ਰਈ ਸਾਈ ਸੁੰ ਦ ਸਨ ਉੱਥ ਮੂਨੀਵਯਜਟ੍ੀ ਜਵਚਰ ਖਜ ਕੇਂਦਯ ਜਜਸ
ਉਨਹਾਂ ਬ ਅਦਾਜਯਆਂ ਰਈ ਵੀ ਰਾਬਦਾਇਕ ਸਨ ਜਜਨਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜ ਦ ਇ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਬਾਗ ਰਈ ਆਣ ਿਾਜਕਟ੍
ਜਤਆਯ ਕਯਨੇ ਸੁੰ ਦ ਸਨ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਨਾਰ ਮੂਨੀਵਯਜਟ੍ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਯ ੰ ਫੰ ਧਤ ਅਦਾਯ ਆਣ
ਿਾਜਕਟ੍ ਜਫਸਤਯ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਜਵਉਂਤ ਕਦ ਸਨ। ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ ਜ
ਕਾਇਭ ਕਯਨ ਫਾਯ ਉਨਹਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਿੱ ਜਖਆ ਦ ਸਯ ਿੱ ਧਯ ਿਾਇਭਯੀ

Çਾਿੱਖਆ ਜਵਬਾਗ ਨਾਰ ਾਂਝਦਾਯੀ

, ਕੰਿਯੀ ਅਤ ਉਚਯੀ ਜਿੱ ਜਖਆ ਆਜਦ ਨੂੰ

ਇਕ ਦੂਯ ਨਾਰ ਜਭਰ ਕ ਚਿੱ ਰਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸ। ਬਜਵਿੱ ਖ ਜਵਚ ਸਯ ਾਂਝ ਿਗਯਾਭ ਉਰੀਕਣ ਦੀ ਕਾਭਨਾ ਕਯਜਦਆਂ ਉਨਹਾਂ
ਜਕਸਾ ਜਕ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਰ ੜਾਂ ਵਾਰ ਜਵਜਦਆਯਥੀ ਭਾਜ ਦਾ ਇਕ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਅੰ ਗ ਸਨ ; ਇ ਰਈ ਾਯ ਵਯਗਾਂ ਦ ਜਸਤ ਨੂੰ
ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਯਿੱ ਖ ਕ ਚਿੱ ਰਣ ਵਾਰ ਭਾਜ ਜਵਚ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਯ ਿੱ ਧਯ ਤ ਨਾਰ ਰ ਕ ਚਿੱ ਰਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸ।
ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦ ੰ ਫੰ ਧਤ ਿਾਜਕਟ੍ ਦ . ੱ.ੀ.ਿੀ. (ਆਈ.ਈ.ਿੀ.) ਿਾ. ਗੁਯਜੀਤ ਜੰ ਘ ਵਿੱ ਰੋਂ ੰ ਜਾਫੀ
ਮੂਨੀਵਯਜਟ੍ੀ ਦ ਇ ਉਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕਯਜਦਆਂ ਜਕਸਾ ਜਗਆ ਜਕ ਕਯਨਾ ਦ ਦਯ ਜਵਚ ਜਦੋਂ ਅਜਜਸ
ਅਜਧਆਕਾਂ ਰਈ ਜਖਰਾਈ ਿਗਯਾਭ ਆਮਜਜਤ ਕਯਨ ਦੀ ਅਜਸਭ ਰ ੜ ਸ ਤਾਂ ਮੂਨੀਵਯਜਟ੍ੀ ਵਿੱ ਰੋਂ ਸੀ ਵਕਤ
ਉੱਯ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸ ਪੜੀ ਗਈ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ੰ ਜਾਫ ਜਵਚ ੰ ਝਿੱ ਤਯ ਸਜਾਯ ਦ ਕਯੀਫ ਅਜਜਸ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਰ ੜਾਂ
ਵਾਰ ਫਿੱ ਚ ੜਹ ਯਸ ਸਨ ਜਜਨਹਾਂ ਰਈ ਯਕਾਯ ਵਿੱ ਰੋਂ

ੁਕਵੇਂ ਿਫੰਧ ਕੀਤ ਸ ਸਨ।

ਨ ਆਈ ਈ ਭ ੀ ਭ ਿੀ ਚਨਈ ਦ ਿਾਇਯਕਟ੍ਯ ਿਾ. ਜਸਭਾਂਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿੱ ਰੋਂ ਇ ਭਕ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਰ ੜਾਂ ਵਾਰ ਫਿੱ ਜਚਆਂ
ਦ ਾਠਕਿਭ ਜਨਯਧਾਯਣ ੰ ਫੰ ਧੀ ਜਵਥਾਯ ਜਵਚ ਬਾਸ਼ਣ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਜਜ ਜਵਚ ਉਨਹਾਂ ਵਿੱ ਰੋਂ ਫਸੁਤ ਾਯ ਤਕਨੀਕੀ
ਨੁਕਤ ਾਂਝ ਕੀਤ ਗ। ਿਾ. ਜਸਭਾਂਸ਼ੂ ਦਾ ਨੇ ਆਣ ਜਨੱਜੀ ਤਜ਼ਯਫ ਾਂਝ ਕਯਦ ਸ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ ਵਾਰ ਫਿੱ ਜਚਆ
ਨੂੰ ਦਯਸ਼ ੜਹਾਈ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਯਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਜਵਿੱ ਚ ਆ ਯਸੀਆਂ ਭੁਸ਼ਜਕਰਾਂ ਦ ਕਾਯਾਤਭਕ ਸਿੱ ਰਹ ਫਾਯ ਜਾਣੂ
ਕਯਵਾਇਆ 9 ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਇੰ ਨਕਰੂਜਵ ਜਿੱ ਜਖਆ ਜਵਿੱ ਚ ਰ ੜੀਂਦ ਟ੍ੀਚ ਿਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜਯਨਰ

ਅਜਧਆਕ ਅਤ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਅਜਧਆਕ ਵਿੱ ਰੋਂ ਯਰ ਜਭਰ ਕ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ ਵਾਰ ਫਿੱ ਜਚਆ ਰਈ ਕੰ ਭ ਕਯਨ ਰਈ
ਿਜਯਤ ਕੀਤਾ।
ਿਗਯਾਭ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਖਜ ਕੇਂਦਯ ਦ ਕਆਯਿੀਨੇਟ੍ਯ ਿਾ. ਜਵਸ਼ਾਰ ਗਇਰ ਵਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਜ ਜਵਚ ਉਨਹਾਂ ਵਰੋਂ
ਦਿੱ ਜਆ ਜਗਆ ਜਕ ਮੂਨੀਵਯਜਟ੍ੀ ਦ ਇ ਖਜ ਕੇਂਦਯ ਵਿੱ ਰੋਂ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਰ ੜਾਂ ਵਾਰ ਫਿੱ ਜਚਆਂ ਰਈ ਰ ੜੀਂਦੀ ੁਕਵੀਂ
ਤਕਨਰਜੀ ਦ ਜਵਕਾ ਰਈ ਫਸੁਤ ਾਯ ਮਤਨ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਭੁਖੀ ਕੰ ਜਊਟ੍ਯ ਾਇੰ  ਜਵਬਾਗ ਿਾ. ਧਯਭਵੀਯ
ਸ਼ਯਭਾ ਵਿੱ ਰੋਂ ਬ ਦਾ ਯਭੀ ਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਟ੍ਟ੍ ਯਟ੍ ਕਆਯਿੀਨੇਟ੍ਯ ਧਯਜਭੰ ਦਯ ਜੰ ਘ ਨੇ ਫਤਯ
ਕਨਵੀਨਯ ਦੀ ਬੂਜਭਕਾ ਜਨਬਾਈ।
ਅੰ ਤ ਜਵਚ ਿਾ. ਗੁਯਿੀਤ ਜੰ ਘ ਜਨ , ਕਆਯਿੀਨੇਟ੍ਯ, ਟ੍ਿਜਨੰਗ ਿਗਯਾਭ ਨੇ ਬ ਦਾ ਯਭੀ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ
ਅਿੱ ਠ-ਜਦਨਾ ਜਖਰਾਈ ਿਗਯਾਭ 25 ਭਈ 2020 ਤਕ ਚਿੱ ਰਣਾ ਸ।
-----------------------------

I/26051/2020
ਦਪਤਯ ਜਜਰਹਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਪਯ, ਅੰ ਜਭਿਤਯ
ਕਜਵਿ-19 ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਉਬਯਨ ਰਈ ਅਨੁੂਜਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ਗਯੀਫ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ

140.40 ਰਿੱਖ ਦੀ ਫਜਿੀ

ਜਾਯੀ
ੰ ਜਾਫ ਅਨੁੂਜਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਬੋਂ ਜਵਕਾ ਅਤ ਜਵਿੱ ਤ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਦੀ ਜਸਰ ਕਦਭੀ
ਰ ਕਿਾਊਨ ਕਾਯਨ ਪੀ ਕਯਜਜ਼ਆਂ ਦੀ ਯਜਸੰ ਦੀ ਯਕਭ 323.91 ਰਿੱਖ ਵੰ ਿਣ ਦੀ ਕਾਯਵਾਈ ਆਯੰ ਬ
ਅੰ ਜਭਿਤਯ, 19 ਭਈ ( )--- ੰ ਜਾਫ ਅਨੁੂਜਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਬੋਂ ਜਵਕਾ ਅਤ ਜਵਿੱ ਤ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਨੇ
ਅਨੁੂਜਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ਗਯੀਫ ਰ ਕਾਂ ਨੂ ਕਜਵਿ- 19 ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਉਬਾਯਨ ਰਈ 140.40 ਰਿੱਖ ਦੀ ਫਜਿੀ
ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਸ। ਇ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰ ਜਦਆ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਦ ਚਅਯਭਨ

, ਇੰ ਜ: ਭਸਨ ਰਾਰ ੂਦ ਨੇ ਦਿੱ ਜਆ

ਜਗਆ ਜਕ ਕਯਨਾ ਵਾਈਯ ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦਯਾਨ ਾਯ ੰ ਾਯ ਜਵਚ ਆਯਜਥਕ ਤਯ ਤ ਫਸੁਤ ਸੀ ਨਕਾਯਤਭਕ
ਿਬਾਵ ਜਆ ਸ। ਜਜ ਕਾਯਨ ਫਸੁਤ ਾਯ ਰ ਕਾਂ ਦ ਯੁਜਗਾਯ ਖੁ ਗ ਸਨ ਅਤ ਗਯੀਫ ਜਯਵਾਯਾਂ ਦੀ ਯਜ਼ੀ ਯਟ੍ੀ
ਤ ਫਸੁਤ ਫੁਯਾ ਿਬਾਵ ਜਆ ਸ। ਯ ੰ ਜਾਫ ਦ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਕਟ੍ਨ ਅਭਜਯੰ ਦਯ ਜੰ ਘ ਵਰੋਂ ਿਾਤ ਜਦਸ਼ਾ
ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਤ ਕਾਯਵਾਈ ਕਯਜਦਆ ਅਨੁੂਜਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ਗਯੀਫ ਜਯਵਾਯਾਂ ਨੂੰ ਆੋਂ ਆਣਾ ਯੁਜਗਾਯ ਥਾਤ
ਕਯਨ ਰਈ ਫੈਂਕ ਟ੍ਾਈ ਅ ਕੀਭ ਤਜਸਤ

1404 ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਯੁਜਗਾਯ ਥਾਤ ਕਯਨ ਰਈ

140.40 ਰਿੱਖ ਯੁ: ਦੀ ਫਜਿੀ ਜਾਯੀ ਕਯ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਜਜਰਾ ਭਨੇਜਯਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਜਿੀ
ਫੰ ਧਤ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਦ ਖਾਤ ਜਵਚ ਾਉਣ ਰਈ ਜਨਯਦਸ਼ ਜਾਯੀ ਕਯ ਜਦਿੱ ਤ ਗ ਸਨ।ਇਨਾਂ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਉਣ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜਦਨਾਂ ਜਵਚ ਆੋਂ ਆਣਾ ਜਫਜਨ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਰਈ ਰਿੱਗਬਿੱ ਗ ਅਿੱ ਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਕਯੜ ਯੁ ਦਾ ਕਯਜਾ
ਫੈਂਕਾਂ ਦੁਆਯਾ ਿਾਤ ਸ ਜਾਵਗਾ। ਿੀ ੂਦ ਨੇ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਦੀ ਇ ਜਸਰ ਕਦਭੀ ਭਸਾਭਾਯੀ ਦ ਇ ਜਬਆਨਕ
ਭੇਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਫਸੁਤ ਵਿੱ ਿੀ ਯਾਸਤ ਦਣ ਵਾਰੀ ਕਾਯਵਾਈ ਦਿੱ ਜਆ ਸ।
ਇੰ ਜ: ਭਸਨ ਰਾਰ ੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੀ ਦਿੱ ਜਆ ਜਕ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕਾਯਯਨ ਵਰੋਂ ਆਣੀਆਂ ਸਯ ਕੀਭਾਂ
ਅਧੀਨ ਵੀ ਾਰ 2019-20 ਦਯਾਨ 1235.24 ਰਿੱਖ ਯੁ ਦ ਕਯਜ ਭਨਜੂਯ ਕੀਤ ਗ ਨ ਜਜਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 911.33
ਰਿੱਖ ਯੁ ਦ ਕਯਜ ਫੰ ਧਤ ਰਾਬਾਤਯੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰ ਿ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕ ਨ ।ਉਨਹਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ ਭਾਯਚ ਭਸੀਨੇ ਜਵਿੱ ਚ ਕਯਨਾ
ਵਾਈਯ ਦ ਕਾਯਨ ਰਿੱਗ ਰ ਕਿਾਊਨ ਤ ਕਯਜਊ ਕਾਯਨ ਜਜਸੜ ਕਯਜ਼ ਵੰ ਿਣ ਤੋਂ ਯਜਸ ਗ ਨ ਸੁਣ ਜਰਦੀ ਵੰ ਿ
ਜਾਣਗ । ਉਨਹਾ ਜਕਸਾ ਜਕ ਕਾਯਯਨ ਵਰੋਂ ਜਰਦੀ ਸੀ ਫਾਕੀ ਯਜਸੰ ਦ

323.91 ਰਿੱਖ ਯੁ ਦ ਕਯਜਜ਼ਆਂ ਦੀ

ਅਦਾਇਗੀ ਕਯਨ ਦੀ ਕਾਯਵਾਈ ਆਯੰ ਬ ਕਯ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਚਅਯਭਨ ਵਰੋਂ ਕਾਯਯਨ ਦ ਭੂਸ ਅਜਧਕਾਯੀਆਂ
ਅਤ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਵਰੋਂ ਜਭਸਨਤ ਅਤ ਰਗਨ ਨਾਰ ਕੰ ਭ ਕਯਨ ਦੀ ਬਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਯਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਜ
ਕਾਯਨ ਕਯਨਾ ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਦ ਦਯਾਨ ਵੀ ਕਾਯਯਨ ਦ ਭੁਿੱ ਚ ਟ੍ਾਪ ਵਰੋਂ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ
ਫੀਭਾਯੀ ਤੋਂ ਇਸਜਤਆਤ ਵਯਤਦ ਸ ਔਖ ਭੇਂ ਜਵਚ ਵੀ ਕਯਨਾ ਮਜਧਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰ ਭ ਕੀਤਾ ਤ ਆਣੀ ਇਿੱ ਕ ਜਦਨ ਦੀ
ਤਨਖਾਸ ਵੀ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰ ਤਯੀ ਪੰ ਿ ਜਵਿੱ ਚ ਾਈ।

I/26052/2020
ਦਤਯ ਜਜ਼ਰਾ ਰ ਕ ੰ ਯਕ ਅਯ, ਅੰ ਜਭਿਤਯ
ਆਈਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਯਾਂ ਦ ਦੁਆਰ ਰਗਾਈਆਂ ਧਾਯਾ 144 ਅਧੀਨ ਾਫੰ ਦੀਆਂ
ਅੰ ਜਿ੍ਯਤਯ, 19 ਭਈ (

)-ਕਜਵਿ 2019 ਦ ਟ੍ਾਕਯ ਰਈ ਜਜਰਹਾ ਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਗ ਿਫੰਧਾਂ , ਜਜ ਜਵਚ

ਇ ਵਾਇਯ ਦ ਸ਼ਿੱ ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱ ਖਯ ਯਿੱ ਖਣ ਦਾ ਿਫੰਧ ਕਯਨ ਵਾਤ ਆਈਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਯ ਫਣਾ ਗ ਸਨ

, ਦੁਆਰ

ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਭਜਜਟ੍ਯਟ੍ ਕਭ ਜਿਟ੍ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ੁਜਰ ਅੰ ਜਿ੍ਯਤਯ ਨੇ ਪਜਦਾਯੀ ੰ ਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਯਾ 144
ੀ.ਆਯ.ੀ.ੀ. ਦ ਅਧੀਨ ਿਾਤ ਸ ਅਜਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਦ ੁਜਰ ਕਜਭਸ਼ਨਯਟ੍ ਦ ਇਰਾਕ ਜਵਚ ਫਣ
ਉਕਤ ੈਂਟ੍ਯਾਂ ਅਤ ਇਨਾਂ ਦੁਆਰ ੰ ਜ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ਇਕਿੱ ਠੇ ਸਣ ਉਤ ਾਫੰ ਦੀ ਰਗਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਸ।
. ਜਗਭਸਨ ਜੰ ਘ ਜਿਟ੍ੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ੁਜਰ ਨੇ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਸੁਕਭਾਂ ਜਵਚ ਿੱ ਸ਼ਟ੍ ਕੀਤਾ ਸ ਜਕ ਜਸਤ
ਜਵਬਾਗ ਵਿੱ ਰੋਂ ਫਣਾ ਗ ਆਈਰਸ਼ਨ ੈਂਟ੍ਯ ਜਜ ਜਵਚ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਸਤਾਰ

, ਯੀਸਫਰੀਟ੍ਸ਼ਨ ੈਂਟ੍ਯ

ਕਯਭ ਜੰ ਘ ਸਤਾਰ , ਜਨਾਨਾ ਵਾਯਿ ਾਸਭਣ ਜਸੰ ਦੂ ਕਾਰਜ , ਸਟ੍ਰ ਾਯਕਇੰ ਨ ਫਕ ਾਈਿ ਯਿੀਨ ਫਰੂ
ਅਯਯਟ੍,  ਜੀ ਜਯਜ਼ਯਟ੍ ਾਸਭਣ ਪਯਜਟ੍ ਕਾਯਟ੍ ਸਤਾਰ , ਜਿੈਂਯੀ ਨਯਾਇਨਣਗੜਹ , ਯਣਜੀਤ
ਵੀਜਨਊ ਕਜਭਊਨਟ੍ੀ ਸਾਰ, ਸਟ੍ਰ ਵਰਗਾ ਨੇੜ ਯਰਵ ਟ੍ਸ਼ਨ ਜਵਖ ਜਕ ਵੀ ਤਯਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਇਕਿੱ ਠੀ ਨਾ ਸਣ ਦਣ
ਰਈ ਧਾਯਾ 144 ਅਧੀਨ ਾਫੰ ਦੀ ਰਗਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਸ। ਇਸ ਸੁਕਭ

16 ਜੁਰਾਈ ਤਿੱ ਕ ਜਾਯੀ ਯਜਸਣਗ। ਉਨਾਂ ਜਕਸਾ ਜਕ

ਜਕਉਂਜਕ ਵਾਇਯ ਭਨੁਿੱਖਾਂ ਦ ਯਾਫਤ ਜਾਂ ਿਬਾਜਵਤ ਜਵਅਕਤੀ ਦ ਨੇੜ ਸਣ ਕਾਯਨ ਪਰਦਾ ਸ ,  ਇ ਨੂੰ ਯਕਣ ਰਈ
ਇਸ ਾਫੰ ਦੀਆਂ ਰਗਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਨ।
============

