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ਕਕਸਸਨਨ ਦਦ ਅਅਦ ਦਲ ਨ 'ਤਦ
ਕਵਦਦਸ ਰ ਪਪਰ ਚਚਨ ਅਤਦ ਈ-ਕਸਮਰਸ ਕਵਰਰਰਧ ਸਨਝਰ ਐਕਸਨ ਕਮਦਟ ਰ (ਜਦ.ਏ.ਸਰ.ਏ.ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਈ)
ਵਰਲ ਦਲ ਜਸਰਰ ਕਰਤਸ ਖਰਰਲ ਸ ਪਰਤ ਰ
ਸਕਤਕਸਰਯਦਗ ਸਪਰਰ ਨਕਰਅਦਰ ਕਸਅਘ ਤਦਮਰ, ਖਦਤਰਬਸੜਰ ਅਤਦ ਕਕਸਸਨ ਭਲਸਈ ਮਅਤਰਰ
ਸਕਤਕਸਰਯਦਗ ਸਪਰਰ ਕਪਯਚਸ ਗਦਇਲ, ਵਣਜ ਅਤਦ ਉਦਯਦਗ ਮਅਤਰਰ
ਕਵਦਦਸਰ ਪਪਰਚਚਨ ਵਪਸਰ ਅਤਦ ਈ-ਕਸਮਰਸ ਕਸਰਪਦਰਦਟਸ ਦਦ ਕਵਰਰਰਧ ਗਕਠਤ ਸਨਝਰ ਐਕਸਨ ਕਮਦਟਰ
(ਜਦ.ਏ.ਸਰ.ਏ.ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਈ) ਦਸ ਗਠਨ 2018 'ਚ ਭਸਰਤ ਦਦ ਈ-ਕਸਮਰਸ ਬਸਜਸਰ ਕਵਚ ਵਸਲਮਸਰਟ ਅਤਦ ਐਮਸਜਸਨ
ਕਜਹਦ ਕਵਦਦਸਰ ਕਸਰਪਦਰਦਟ ਦਦ ਦਸਖਲਦ ਦਸ ਕਵਰਦਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਤਸ ਕਗਆ ਸਰ | ਇਹਦ ਸਕਥਤਰ ਅਰਜ ਵਰ ਵਸਪਰਦਰ ਪਪਰਤਰਤ
ਹਰਅਦਰ ਹਹ ; ਕਜਵਦਲ ਕਕ ਕਰਲਸਇਅਸ ਵਰਗਦ ਭਸਰਤ ਦਦ ਵਰਡਦ ਉਦਯਦਕਗਕ ਘਰਸਕਣਆ, ਫਦਸਬਰਰਕ ਅਤਦ ਗਚਗਲ ਵਰਗਦ ਗਲਦਬਲ
ਤਕਨਰਕਰ ਕਸਰਪਦਰਦਟ ਦਰ ਭਸਈਵਸਲਰ, ਛਦਟਦ ਵਪਸਰਰਆ ਦਸ ਸਦਸਣ ਕਰਨ ਅਤਦ ਉਨਪਹਨ ਨ ਬਸਜਸਰ ਤਦਲ ਬਸਹਰ ਕਰਢਦਰ
ਕਦਖਸਈ ਦਦ ਰਹਰ ਹਹ |ਅਸਰਲ ਉਸ ਦਦ ਯਤਨਨ ਦਦ ਕਵਰਦਧ ਕਵਰਚ ਖੜਦ ਹਨ ਕਜਵਦਲ ਅਸਰਲ ਕਪਛਲਦ ਸਮਦਲ ਕਵਰਚ ਵਰ ਕਰਤਸ ਹਹ |
ਭਸਰਤ ਦਰ ਸਅਸਦ ਦਰਆਰਸ ਸਤਅਬਰ 2020 ਕਵਚ ਕਤਅਨ ਨਵਦਲ ਖਦਤਰਬਸੜਰ ਕਸਨਨ ਪਸਸ ਕਰਤਦ ਗਏ ਹਨ -(i) ਕਕਸਸਨ ਉਪਜ
ਵਪਸਰ ਅਤਦ ਵਣਜ (ਤਰਰਕਰ ਅਤਦ ਸਹਚਲਤ) ਐਕਟ 2020 (ii) ਭਰਦਸਦਮਅਦ ਕਰਮਤ (ਸਸਕਤਰਕਰਨ ਅਤਦ
ਸਰਰਰਕਖਆ)ਅਤਦ ਖਦਤਰਬਸੜਰ ਸਦਵਸਵਨ ਐਕਟ 2020 (iii) ਜਰਚਰਰ ਵਸਤਚਆ (ਸਦਧ) ਐਕਟ 2020 | ਪਦਸ ਕਰਤਦ ਗਏ ਨਵਦਲ
ਖਦਤਰਬਸੜਰ ਕਸਨਨਨ ਦਸ ਕਧਆਨ ਖਦਤਰਬਸੜਰ ਸਹਕਟਰ ਦਦ ਬਦਕਸਬਚ ਕਸਰਪਦਰਦਟਸਈਜਦਸਨ ਅਤਦ ਵਹਲਯਚ ਚਦਨ ਨ ਉਤਸਸਕਹਤ
ਕਰਨ, ਅਤਦ ਹਰ ਤਰਨ ਦਰਆ ਸਹਚਲਤਨ ਪਪਰਦਸਨ ਕਰਨ 'ਤਦ ਕਦਲਦਪਰਤ ਹਹ | ਇਨਪਹਨ ਜਰਰਏ ਖਦਤਰਬਸੜਰ 'ਤਦ ਕਨਰਭਰ ਜਰਵਨ,
ਕਵਆਪਕ ਤਤਰ' ਤਦ ਪਪਰਭਸਵਤ ਹਦਣਗਦ| ਇਸ ਪਚਰਰ ਪਪਰਕਕਕਰਆ ਕਵਚ, ਖਦਤਰਬਸੜਰ ਸਹਕਟਰ ਨਸਲ ਜਰੜਦ ਕਕਸਸਨਨ ਦਦ ਨਸਲ ਨਸਲ
ਖਦਤਰ ਉਤਪਸਦਨ ਦਦ ਛਦਟਦ ਵਪਸਰਰਆ ਦਦ ਕਹਰਤਨ ਨ ਠਦਸ ਪਹਰਅਚਦਗਰ, ਅਤਦ ਇਨਪਹਨ ਦਦਵਨ ਭਸਗਨ ਦਸ ਭਕਵਰਖ ਪਚਰਰ ਤਰਪਹਨ ਕਰਝ ਕਰ
ਖਦਤਰ ਅਤਦ ਈ-ਕਸਮਰਸ ਕਸਰਪਦਰਦਟਨ 'ਤਦ ਕਨਰਭਰ ਹਦ ਜਸਵਦਗਸ | ਇਸ ਰਸਹਰਲ ਕਸਰਫ ਓਹਨਸ ਵਪਸਰਰਆ ਤਦ ਹਰ ਮਸੜਸ
ਪਪਰਭਸਵ ਨਹਰਲ ਪਵਦਗਸ ਜਦ ਕਸਰਧਦ ਤਤਰ 'ਤਦ ਖਦਤਰਬਸੜਰ ਉਤਪਸਦਨ ਮਸਰਕਰਟ ਕਮਦਟਰ (ਏਪਰਐਮਸਰ) ਕਵਰਚ ਕਹਰਸਸ ਲਹਲਦਦ ਹਨ |
'ਜਰਚਰਰ ਵਸਤਚਆ ਐਕਟ' ਕਵਚ ਸਟਸਕ ਦਰਆ ਸਰਮਸਵਨ 'ਤਦ ਕਸਬਚ ਪਸਉਣ ਦਰਆ ਸਅਭਸਵਨਸਵਨ ਨ ਹਟਸਉਣਸ, ਉਦਸਹਰਣ
ਵਜਦਲ, ਕਰਝ ਕਵਸਸਲ ਕਅਪਨਰਆ ਨ ਛਦਟਦ ਅਤਦ ਦਰਕਮਆਨਦ ਵਪਸਰਰਆ ਦਰ ਕਰਮਤ' ਤਦ ਖਦਤਰ ਉਤਪਸਦਨ ਦਰ ਸਸਰਰ ਖਰਰਦ
ਅਤਦ ਵਪਸਰਕ ਲੜਰ 'ਤਦ ਹਸਵਰ ਹਦਣ ਦਰ ਆਕਗਆ ਦਦਣ ਦਸ ਉਦਦਸ ਰਰਖਦਸ ਜਸਪਦਸ ਹਹ |
S-609, Nehru Enclave, School Block, Shakarpur, Delhi-110092. Phone: 91-11-22487444

JOINT ACTION COMMITTEE AGAINST
FOREIGN RETAIL AND E-COMMERCE
JACAFRE is a joint platform of mass organizations of traders, distributors, hawkers, farmers and workers
A list of more than 100 organisational members is at www.JACAFRE.org

ਭਸਰਤ ਸਰਕਸਰ ਅਤਦ ਕਈ ਰਸਜ ਸਰਕਸਰਨ ਦਸ ਇਰਸਦਸ ਇਕ ਨਵਦਲ ਆਰਕਥਕ ਨਮਚਨਦ ਨ ਅਪਣਸਉਣਸ ਜਸਪਦਸ ਹਹ ਕਜਰਥਦ ਕਰਝ
ਚਰਣਦ ਗਏ ਕਸਰਪਦਰਦਟ ਆਪਣਦ ਕਡਜਰਟਲ ਜਨ ਈ-ਕਸਮਰਸ ਪਲਦਟਫਸਰਮਨ ਦਦ ਜਰਰਏ, ਹਰ ਕਕਸਮ ਦਦ ਬਸਜਸਰ ਦਰ ਛਦਟਰ
ਆਰਕਥਕ ਗਤਰਕਵਧਰਆ 'ਤਦ ਨਦਕੜਓਲ ਨਜਰ ਰਰਖਣਗਦ- ਭਸਵਦਲ ਉਹ ਮਰਢਲਦ ਉਤਪਸਦਕ ਹਨ, ਕਜਵਦਲ ਕਕ ਕਕਸਸਨ, ਜਨ ਵਪਸਰਰ,
ਐਸਐਮਐਸਈ (ਭਸਵ ਛਦਟਦ ਅਤਦ ਦਰਕਮਆਨਦ ਉਦਮ) ਜਨ ਛਦਟਦ ਸਦਵਸ ਪਪਰਦਸਤਸ (ਕਜਵਦਲ ਕਕ ਉਬਦਰ ਦਦ ਟਹਕਸਰ-ਡਰਸਈਵਰ) |
ਇਹ ਨਵਦਲ ਉਪਬਅਧ ਛਦਟਦ ਪਹਮਸਨਦ ਦਰਆ ਆਰਕਥਕ ਗਤਰਕਵਧਰਆ ਨਸਲ ਜਰੜਦ ਬਹਰਕਗਣਤਰ ਲਦਕਨ ਦਰ ਆਰਕਥਕ ਭਚਕਮਕਸ ਨ
ਪਚਰਰ ਤਰਪਹਨ ਖਤਮ ਨਹਰਲ ਕਰ ਸਕਦਦ, ਪਰ ਉਨਪਹਨ ਨ ਪਚਰਰ ਤਰਪਹਨ ਕਨਯਅਤਰਣ ਅਤਦ ਹਸਸਰਏ 'ਤਦ ਪਹਰਅਚਸਉਣ, ਅਤਦ ਬਸਜਸਰ
ਕਵਚ ਬਚਣ ਲਈ ਸਅਘਰਸ ਕਰਨ ਦਰ ਸਕਥਤਰ ਤਰਕ ਪਰਹਅਚਸਉਣ ਦਰ ਸਮਰਰਥਸ ਰਰਖਦਦ ਹਨ |ਬਹਰਤ ਸਸਰਦ ਵਪਸਰਰ ਅਤਦ
ਦਰਕਸਨਦਸਰਨ ਨ ਆਪਣਰਆ ਵਪਸਰਕ ਗਤਰਕਵਧਰਆ ਨ ਬਅਦ ਕਰਨਸ ਕਪਆ ਕਕਉਲਕਕ ਉਹ ਵਰਡਰ ਈ-ਕਸਮਰਸ ਕਅਪਨਰਆ
ਦਰਆਰਸ ਇਕਪਸਸੜ ਮਰਕਸਬਲਦ ਵਸਲਰਆ ਚਰਣਤਤਰਆ ਦਸ ਸਸਹਮਣਸ ਨਹਰਲ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦ, ਅਤਦ ਬਹਰਕਤਆ ਨਦ ਆਮਦਨਰ ਕਵਰਚ
ਭਸਰਰ ਕਗਰਸਵਟ ਦਸ ਸਸਹਮਣਸ ਕਰਤਸ ਹਹ |
ਡਦਟਸ ਕਨਯਅਤਰਣ ਦਦ ਜਰਰਏ, ਇਨਪਹਨ ਵਰਡਦ ਕਡਜਰਟਲ ਕਸਰਪਦਰਦਸਨਨ ਨਦ ਉਨਪਹਨ ਨਸਲ ਜਰੜਦ ਸਸਰਦ ਛਦਟਦ ਆਰਕਥਕ ਸਦਵਸ
ਪਪਰਦਸਤਸਵਨ ਨ ਕਨਰਅਤਰ ਕਮਜਦਰ ਕਰ ਕਦਰਤਸ ਹਹ, ਅਤਦ ਉਨਪਹਨ ਉਤਦ ਪਚਰਨ ਕਨਯਅਤਰਣ ਵਰਲ ਤਦਜਰ ਨਸਲ ਅਰਗਦ ਵਰਧਦ ਹਨ | ਇਹ
ਉਨਪਹਨ ਦਦ ਭਤਕਤਕ ਅਤਦ ਜਸਣਕਸਰਰ ਨਸਲ ਜਰੜਦ ਕਨਵਦਸਨ, ਸਸਰਰਆ ਸਹਸਇਕ ਸਦਵਸਵਨ ਕਜਵਦਲ ਕਕ ਗਰਦਸਮ, ਕਰਆਜ ਅਤਦ
ਭਰਗਤਸਨ, ਅਤਦ ਕਪਰਹਕਡਟ ਦਰ ਮਹਰਤਵਪਚਰਣ ਸਪਲਸਈ ਨ ਕਨਯਅਤਕਰਤ ਕਰਕਦ ਕਰਤਸ ਜਨਦਸ ਹਹ |ਅਕਜਹਦ ਕਡਜਰਟਲ ਅਤਦ ਡਦਟਸਅਧਸਰਤ ਨਵਦਲ ਕਸਰਦਬਸਰਰ ਮਸਰਡਲ, ਕਜਹੜਦ ਸਸਰਦ ਛਦਟਦ ਅਤਦ ਕਨਰਭਰ ਆਰਕਥਕ ਗਤਰਕਵਧਰਆ ਦਦ ਕਹਰਕਸਆ, ਕਜਵਦਲ ਵਪਸਰਰ,
ਕਕਸਸਨ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤਦ ਛਦਟਦ ਸਦਵਸ ਪਪਰਦਸਤਸਵਨ ਨ ਪਚਰਰ ਤਰਪਹਨ ਕਨਯਅਤਰਣ ਕਰਦਦ ਹਨ, ਉਹਨਨ ਦਰ ਤਰਰਅਤ ਜਨਚ
ਹਦਣਰ ਚਸਹਰਦਰ ਹਹ | ਕਕਸਸਨਰ ਲਕਹਰ ਨ ਇਸ ਵਰਡਦ ਪਕਰਪਦਖ ਕਵਰਚ ਵਦਖਣ ਦਰ ਲਦੜ ਹਹ। ਜਦ ਖਦਤਰਬਸੜਰ ਕਸਨਨਨ ਦਸ ਨਦਕੜਓਲ
ਅਕਧਐਨ ਕਰਤਸ ਜਸਵਦ, ਤਨ ਇਹ ਸਪਰਸਟ ਹਦ ਜਸਵਦਗਸ ਕਕ ਬਦਕਸਬਚ ਕਡਜਰਟਲਸਈਜਦਸਨ ਉਨਪਹਨ ਦਸ ਇਕ ਵਰਡਸ ਕਹਰਸਸ ਹਹ |
ਕਦਲਦਰ ਕਵਚਲਰਆ ਪਰਰਸਣਰਆ ਸਰਕਸਰਨ ਅਤਦ ਕਈ ਰਸਜ ਸਰਕਸਰਨ ਦਰਆਰਸ ਅਪਣਸਈ ਗਈ ਸਦਚ ਅਤਦ ਪਪਰਕਕਕਰਆ ਨ
ਅਰਗਦ ਵਧਸਉਲਦਦ ਹਦਏ, ਬਦਕਕਸਮਤਰ ਨਸਲ ਮਤਜਚਦਸ ਸਰਕਸਰ ਨਦ ਈ-ਕਸਮਰਸ ਅਤਦ ਖਦਤਰਬਸੜਰ ਬਸਜਸਰਨ ਸਅਬਅਧਰ ਨਵਦਲ ਪਪਰਬਅਧਨ
ਅਤਦ ਕਸਨਨਨ ਨ ਰਸਮਰ ਤਤਰ 'ਤਦ ਲਸਗਚ ਕਰਤਸ ਹਹ |
ਸਰਕਸਰ ਨ ਸਸਰਦ ਕਹਰਸਦਦਸਰਨ - ਵਪਸਰਰ, ਕਕਸਸਨਰ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤਦ ਹਦਰਨ - ਨਸਲ ਇਕ ਕਨਵਦਕਲਦ ਆਰਕਥਕ ਮਸਡਲ
ਵਰਲ ਵਧਣ ਲਈ ਤਰਰਅਤ ਸਲਸਹ ਕਰਨਰ ਚਸਹਰਦਰ ਹਹ ਕਜਰਥਦ ਸਸਰਦ ਆਰਥਕ ਕਹਰਸਦਦਸਰਨ, ਭਸਵਦਲ ਛਦਟਦ ਹਦਣ ਜਨ ਵਰਡ,ਦ ਦਰ
ਮਹਰਤਵਪਚਰਣ ਭਚਕਮਕਸ ਨ ਯਕਰਨਰ ਬਣਸਉਣ ਲਈ ਉਨਪਹਨ ਨ ਸਹਰ ਅਤਦ ਕਨਰਪਰਖ ਭਸਗਰਦਸਰਰ ਹਦਵਦ | ਛਦਟਦ ਆਰਕਥਕ ਕਮਸਈ
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ਵਸਲਦ ਵਰਗ, ਕਜਵਦਲ ਕਕ ਕਕਸਸਨ ਅਤਦ ਵਪਸਰਰ, ਕਰਝ ਕਸਰਪਦਰਦਟਸ ਦਦ ਇਰਕ ਲਸਚਸਰ ਏਜਅਟ ਵਜਦਲ ਆਪਣਰ ਭਚਕਮਕਸ ਕਨਭਸਉਣ
ਲਈ ਮਜਬਚਰ ਨਹਰਲ ਹਦਣਦ ਚਸਹਰਦਦ - ਜਦ ਡਸਟਸ ਅਤਦ ਕਡਜਰਟਲ ਸਰਦਤਨ ਦਰਆਰਸ ਉਨਪਹਨ 'ਤਦ ਆਪਣਸ ਕਅਟਰਦਲ ਵਰਤਦਦ ਹਨ |
ਸਸਨ ਇਸ ਕਦਸਸ ਕਵਚ ਇਕ ਕਵਆਪਕ ਅਤਦ ਪਚਰਰ ਤਰਪਹਨ ਨਵਰਲ ਸਦਚ ਦਰ ਲਦੜ ਹਹ |
ਇਨਪਹਨ ਵਰਡਦ ਕਸਰਪਦਰਦਟਨ ਦਦ ਮਸੜਦ ਪਪਰਭਸਵਨ ਤਦਲ ਕਕਸਸਨਨ ਅਤਦ ਵਪਸਰਰਆ ਨ ਬਚਸਉਣ ਲਈ ਅਤਦ ਉਨਪਹਨ ਦਰ ਆਰਕਥਕ
ਗਤਰਕਵਧਰਆ ਨ ਚਲਸਉਣ ਕਵਚ ਸਹਸਇਤਸ ਲਈ , ਸਰਕਸਰਨ ਨ ਦਖਲ ਦਦਣਸ ਚਸਹਰਦਸ ਹਹ ਅਤਦ ਕਰਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚਰਰਕਣਦ
ਚਸਹਰਦਦ ਹਨ।
1.ਉਹਨਨ ਦਰ ਰਰਕਖਆ ਲਈ ਸਹਸਇਤਸ ਦਦਣ ਵਸਲਰਆ ਸਅਸਥਸਵਨ ਸਥਸਪਤ ਕਰਨ ਦਰ ਲਦੜ ਹਹ, ਕਜਵਦਲ ਕਕ : ਏਪਰਐਮਸਰ
ਮਅਡਰਆ ਅਤਦ ਸਰਕਸਰ ਦਰਆਰਸ ਸਕਹਯਦਗਰ ਈ-ਕਸਮਰਸ ਪਲਦਟਫਸਰਮ, ਕਜਵਦਲ ਕਕ ਈ-ਐਨ. ਏ.ਐਮ, ਅਤਦ 'ਕਡਜਰਟਲ
ਵਪਸਰ ਲਈ ਖਰਰਲਦ ਨਹਟਵਰਕ’ |
2. ਇਸ ਦਦ ਨਸਲ ਹਰ, ਸਰਰਰਕਖਆ ਪਪਰਬਅਧਨ ਦਰ ਵਰ ਲਦੜ ਹਹ, ਉਦਸਹਰਣ ਲਈ, ਈ-ਕਸਮਰਸ ਪਲਦਟਫਸਰਮਨ 'ਤਦ ਖਰਦ ਵਪਸਰ
ਕਰਨ ਤਦ ਪਸਬਅਦਰ ਲਗਸਉਣਸ, ਅਤਦ ਖਦਤਰ ਉਪਜ ਦਦ ਭਅਡਸਰਨ ਲਈ ਸਰਮਸ ਕਨਰਧਸਰਤ ਕਰਨਸ |
3. ਕਰਮਤ ਅਤਦ ਮਰਨਸਕਫਆ ਦਰ ਵਅਡ ਕਵਚ ਕਸਰਧਰ ਦਖਲਅਅਦਸਜਰ ਵਰ ਜਰਚਰਰ ਹਹ, ਕਜਵਦਲ ਕਕ ਈ-ਕਸਮਰਸ ਪਲਦਟਫਸਰਮ 'ਤਦ
ਬਹਰਤ ਘਰਟ ਕਰਮਤਨ ਅਤਦ ਜਬਰਰ ਛਦਟਨ ‘ਤਦ ਰਦਕ ਲਗਸਉਣਸ, ਖਦਤਰ ਉਤਪਸਦਨ ਲਈ ਘਰਟਦ ਘਰਟ ਸਮਰਥਨ ਮਰਰਲ (ਐਮਐਸਪਰ)
ਪਪਰਦਸਨ ਕਰਨਸ, ਅਤਦ ਆਵਸਜਸਈ ਕਅਪਨਰਆ (ਉਬਦਰ, ਓਲਸ ਆਕਦ) ਦਰ ਮਨਮਰਜਰ ਦਦ ਕਹਰਸਦ ਲਹਣ ਨ ਕਨਯਅਤਰਣ ਕਰਨਸ |
ਸਰਕਸਰਰ ਪਰਧਰ 'ਤਦ ਕਰਤਦ ਜਸਣ ਵਸਲਦ ਅਕਜਹਦ ਹਰਲਦ, ਸਸਡਰ ਆਰਕਥਕ ਪਪਰਣਸਲਰ ਨ ਸਸਰਦ ਲਸਭਪਸਤਰਰਆ ਲਈ ਕਨਆਪਚਰਣ
ਬਣਸਈ ਰਰਖਣ, ਅਤਦ ਕਡਜਰਟਲ ਪਰਧਰ' ਤਦ ਬਹਰਤ ਪਪਰਭਸਵਸਸਲਰ ਅਤਦ ਸਮਰਰਥ ਵਰਡਦ ਕਸਰਪਦਰਦਟਨ ਦਰਆਰਸ ਕਰਤਰ ਜਸਣ ਵਸਲਰ
ਲਰਰਟ ਤਦਲ ਬਚਣ, ਲਈ ਬਹਰਤ ਮਹਰਤਵਪਚਰਨ ਹਨ| ਹਸਲਨਕਕ ਇਨਪਹਨ ਕਵਰਚਦਲ ਬਹਰਤ ਸਸਰਦ ਕਦਮ ਪਕਹਲਨ ਹਰ ਸਰਕਸਰ ਦਰਆਰਸ
ਚਰਰਕਦ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਪਹਨ ਯਤਨਨ ਨ ਕਨਰਅਤਰ ਤਸਲਮਦਲ ਕਰਕਦ ਇਰਕ ਸਅਪਚਰਨ ਆਰਕਥਕ ਨਮਚਨਦ ਦਦ ਅਧਰਨ ਕਲਆਉਣਸ
ਚਸਹਰਦਸ ਹਹ |
ਅਸਰਲ ਸਰਕਸਰ ਨ ਅਪਰਲ ਕਰਦਦ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਉਨਪਹਨ ਕਕਸਸਨਨ, ਜਦ ਕਤਅਨ ਕਸਨਨਨ ਨ ਰਰਦ ਕਰਨ ਦਰ ਮਅਗ ਕਰਦਦ ਹਨ,
ਦਰਆਰਸ ਚਰਰਕਦ ਗਏ ਮਸਕਲਆ ਨ ਤਰਰਅਤ ਹਰਲ ਕਰਤਸ ਜਸਵਦ। ਘਰਟਦ ਘਰਟ ਨਵਦਲ ਖਦਤਰਬਸੜਰ ਕਸਨਨਨ ਦਦ ਲਸਗਚ ਹਦਣ 'ਤਦ ਰਦਕ ਲਗਸਈ
ਜਸਵਦ, ਜਦਦਲ ਤਰਕ ਉਨਪਹਨ' ਤਦ ਪਚਰਰ ਤਰਪਹਨ ਕਵਚਸਰ ਨਹਰਲ ਕਰਤਸ ਜਨਦਸ ਅਤਦ ਕਕਸਸਨਨ ਦਰਆਰਸ ਉਠਸਏ ਪਪਰਸਨਨ ਦਦ ਸਅਪਚਰਨ
ਹਰਲ ਨਹਰਲ ਕਮਲਦਦ | ਬਦਕਸਬਚ ਕਸਰਪਦਰਦਟਸਈਜਦਸਨ ਦਰ ਪਪਰਕਕਕਰਆ ਨ ਰਦਕਕਦਆ, ਖਦਤਰਬਸੜਰ ਉਤਪਸਦਨ ਮਰਰਲ ਦਰ ਚਦਨ ਕਵਚ
ਸਸਰਦ ਛਦਟਦ ਅਤਦ ਦਰਕਮਆਨਦ ਵਪਸਰਰਆ ਦਰ ਭਚਕਮਕਸ ਨ ਸਰਰਰਕਖਅਤ ਰਰਕਖਆ ਜਸਣਸ ਚਸਹਰਦਸ ਹਹ, ਅਤਦ ਇਸ ਨ ਹਦਰ ਮਜਬਚਤ
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ਕਰਤਸ ਜਸਣਸ ਚਸਹਰਦਸ ਹਹ |ਸਰਕਸਰ ਨ ਏਪਰਐਮਸਰ ਨ ਮਜਬਚਤ ਕਰਨਸ ਚਸਹਰਦਸ ਹਹ, ਅਤਦ ਏ ਪਰ ਐਮ ਸਰ ਮਅਡਰਆ ਕਵਚ
ਕਰਤਦ ਗਏ ਵਪਸਰ ਤਦ ਲਏ ਟਹਕਸ ਨ ਖਤਮ ਕਰਤਸ ਜਸਣਸ ਚਸਹਰਦਸ ਹਹ। ਇਸ ਕਵਚ ਕਦਈ ਸਰਕ ਨਹਰਲ ਹਹ ਕਕ ਸਮਦਲ ਦਦ ਬਰਤਣ ਨਸਲ
ਏਪਰਐਮਸਰ ਮਅਡਰਆ ਦਦ ਕਅਮ ਕਰਨ ਦਦ ਢਅਗ ਕਵਚ ਕਸਫਰ ਕਵਗਸੜ ਹਦਇਆ ਹਹ, ਪਰ ਸਮਦਲ ਦਰ ਲਦੜ ਉਨਪਹਨ ਨ ਅਸਕਥਰ ਕਰਨ
ਦਰ ਬਜਸਏ ਉਨਪਹਨ ਦਦ ਕਅਮ ਕਵਚ ਸਰਧਸਰ ਦਰ ਹਹ |
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਸਰ ਨ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦਰ ਵਰਤਦਲ ਸਸਰਦ ਆਰਕਥਕ ਮਸਡਲਨ 'ਤਦ ਮਰੜ ਕਵਚਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਰ ਚਸਹਰਦਰ ਹਹ
ਕਜਰਥਦ ਕਡਜਰਟਲਰ ਤਤਰ' ਤਦ ਮਜਬਚਤ ਵਰਡਰਆ ਕਸਰਪਦਰਦਸਨਨ ਸਸਰਰਆ ਆਰਕਥਕ ਗਤਰਕਵਧਰਆ ਅਤਦ ਸਹਕਟਰਨ 'ਤਦ ਪਚਰਸ
ਕਨਯਅਤਰਣ ਵਰਤਦਰਆ ਹਨ | ਪਰ ਲਰਗਦਸ ਹਹ ਕਕ ਸਰਕਸਰ ਆਪਣਰ ਆਰਕਥਕ ਨਦਮ, ਸਰਰਰਕਖਆ ਅਤਦ ਤਰਰਕਰ ਦਰ ਭਚਕਮਕਸ ਤਦਲ
ਕਪਰਛਦ ਹਟ ਰਹਰ ਹਹ |ਸਸਰਦ ਕਹਰਸਦਦਸਰਨ ਨ ਕਵਕਲਕਪਕ ਆਰਕਥਕ ਮਸਡਲਨ ਤਦ ਸਮਚਕਹਕ ਰਚਪ ਕਵਰਚ ਕਵਚਸਰ ਕਰਨ ਦਰ ਲਦੜ ਹਹ
ਕਜਰਥਦ ਆਰਕਥਕ ਮਰਰਲ ਦਰ ਚਦਨ ਕਵਰਚ ਸਸਮਲ ਸਸਰਦ ਕਹਰਸਦਦਸਰਨ ਦਸ ਆਪਣਦ ਖਸਸ ਖਦਤਰ ਉਤਦ ਲਦੜਰਲਦਸ ਕਨਯਅਤਰਣ ਹਦਵਦ, ਅਤਦ
ਉਹਨਨ ਦਸ ਸਹਰ ਮਰਰਲ ਪਵਦ| ਸਰਕਸਰ ਨ ਆਰਕਥਕ ਲਹਣ-ਦਦਣ ਦਰ ਇਕ ਪਪਰਣਸਲਰ ਬਣਸਉਣਰ ਚਸਹਰਦਰ ਹਹ ਕਜਥਦ ਸਸਕਰਆ ਦਦ
ਕਹਰਤਨ ਦਰ ਸਰਰਰਕਖਆ ਨ ਯਕਰਨਰ ਬਣਸਇਆ ਜਸ ਸਕਦ, ਅਤਦ ਜਦ ਕਕ ਸਸਕਰਆ ਨ ਪਪਰਵਸਨ ਹਹ |
ਅਸਰਲ ਆਪਣਦ ਵਰਲਦਲ ਕਕਸਦ ਵਰ ਸਕਸਰਸਤਮਕ ਕਦਕਸਸ ਲਈ ਯਦਗਦਸਨ ਪਸਉਣ ਦਰ ਪਦਸਕਸ ਕਰਦਦ ਹਨ,ਕਜਸ ਨ ਜਲਦਰ ਤਦਲ
ਜਲਦਰ ਸਰਰਚ ਕਰਨ ਦਰ ਲਦੜ ਹਹ | ਅਕਜਹਸ ਅਕਭਆਸ ਸਚਮਰਰਚ ਇਕ ਸਵਹ-ਕਨਰਭਰ ਅਤਦ ਮਹਸਨ ਭਸਰਤ ਦਦ ਕਨਰਮਸਣ ਕਵਚ
ਯਦਗਦਸਨ ਪਸਏਗਸ |
ਕਨਮਰਤਸ ਸਕਹਤ,
ਕਵਦਦਸਰ ਪਪਰਚਚਨ ਅਤਦ ਈ-ਕਸਮਰਸ ਕਵਰਰਰਧ ਸਨਝਰ ਐਕਸਨ ਕਮਦਟਰ (ਜਦ.ਏ.ਸਰ.ਏ.ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਈ)
ਭਸਰਤਰ ਉਦਯਦਗ ਵਪਸਰ ਮਅਡਲ
ਫਹਡਦਰਸਸਨ ਆਫ ਆਲ ਇਅਡਰਆ ਵਪਸਰ ਮਅਡਲ
ਫਹਡਰਦਸਨ ਆਫ ਆਲ ਇਅਡਰਆ ਕਡਸਕਟਪਰਬਯਚਟਰਜ ਐਸਦਸਰਏਸਨ
ਚਹਲਬਰ ਆਫ ਐਸਦਸਰਏਸਨਜ ਆਫ ਮਹਸਰਸਸਟਰ ਇਅਡਸਟਰਰ ਐਲਡ ਟਪਰਦਡ
ਫਦਰਮ ਫਸਰ ਟਪਰਦਡ ਜਸਕਟਸ
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