ਕੀ ਆਈਸ/ ਆਈ ਸੀ ਈ ਨ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ� ਨੂੰ ਸੋਿਧਆ ਹੈ?
ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰ ਟ� ਦੀ ਭਲਾਈ

ਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ ਆਈਸ / ਆਈ ਸੀ ਈ)
ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਐਡ

ਅੱ ਜ, 18 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ� ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰੇਗੀ l ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਤਰਜੀਹ�
ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹਨ l

ਂ ਿਰਮੂਵਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਈਆਰਓ) ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜੋਖਮ� ਅਤੇ ਅਪਰਾਿਧਕ
ਆਈਸ/ ਆਈ ਸੀ ਈ ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ ਐਡ

ਅਧਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰੇਗੀ l ਉਹਨ�
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਇਹਨ� ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਆ�ਦੇ, ਈ.ਆਰ.ਓ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜ� ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਜਵ� ਿਕ
ਉਿਚਤ ਹੈ l

ਹੋਮਲ� ਡ ਿਸਿਕਉਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁੱ ਰਿਖਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰ ਭੀਰ ਅਪਰਾਿਧਕ ਜ�ਚ� ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗੀ l ਉਦਾਹਰਣ�
ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਗ�ਗ�, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਅਤੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਅੱ ਤਵਾਦ

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰੰ ਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ l ਇਹ ਕੰ ਮ ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ� ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ

ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ ਜੇਲ�� ਦੇ ਿਬਊਰੋ ਦੋਵ� ਿਵਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ

ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ l
ਇਸਦੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ, ਕੋਵੀਡ -19 ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਸਮ�, ਆਈਸ/ ਆਈ ਸੀ ਈ ਿਸਹਤ

ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ� ਿਜਵ� ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ� ਦੇ ਦਫਤਰ, ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਕਲੀਿਨਕ�, ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜ� ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�, ਨ�ੜੇ ਜ� ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ. ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਭ ਅਸਧਾਰਨ. ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈ ਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਸਵਲ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਡਰਦੇ ਹਨ.

