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ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਿਪੀ ਫੰਿ ਦ ੇ10 ਲੱ੍ਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਨ ੰ  ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤ,ੇ ਵੈਂਟੀਲੇ੍ਟਰ ਜ਼ਸਸਟਿ 
ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ 

ਕੋਰੋਨਾ ਕੇ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਜੰਗ, ਜ਼ਸਜ਼ਵਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਵਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਿਰੀਜਾਂ ਲ੍ਈ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇ੍ਟਰ ਜ਼ਸਸਟਿ 

 

 

ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ 7 ਅਪਰੈਲ੍ ( ) ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਸਰੀ ਕੁਲ੍ਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਐਿ ਪੀ ਫੰਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ 10 ਲੱ੍ਖ ਰੁਪਏ 
ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਿਾ: ਨਵਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਨ ੰ  ਜ਼ਸਵਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਲ੍ਈ 
ਨਵਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇ੍ਟਰ ਜ਼ਸਸਟਿ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇ੍ਟਰ ਜ਼ਸਸਟਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜ਼ਵਤ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ 
ਿਰੀਿ ਲ੍ਈ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕਲੁ੍ਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਚੱਲ੍ ਰਹੀ 
ਲ੍ੜਾਈ ਜ਼ਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਸਿਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਿਰਥਨ ਵੀ 
ਜ਼ਿਲ੍ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ਕੋਰਨੋਾ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਚੱਲ੍ ਰਹੀ ਲ੍ੜਾਈ ਜ਼ਵੱਚ ਸੰਸਦ ਿੈਂਬਰ ਫੰਿ ਤੋਂ 10 ਲੱ੍ਖ ਰੁਪਏ 
ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜ਼ਜਸ ਨ ੰ  ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਟਰਾਂਫਸਰ ਕਰ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇ੍ਟਰ ਜ਼ਸਸਟਿ ਖਰੀਦਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ 
ਜ਼ਕ ਇਸ ਲ੍ੜਾਈ ਜ਼ਵੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇ੍ਟਰ ਜ਼ਸਿਸਟ ਕਾਫ਼ੀ ਿਹੱਤਵਪ ਰਨ ਜ਼ਸੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤ ੇ
ਜ਼ਵਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੈਿ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੰਿ ਜ਼ਵੱਚ ਆਪਣਾ 
ਸਿਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲ੍ਈ ਖੱੁਲ੍ਹ ਕ ੇਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ 
ਤੱਕ ਿੱਦਦ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਪ ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕ ੇ
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ਕਰਜ਼ਫ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਵੱਚ ਿੀਰੋ ਲ੍ਾਈਨ ਤੱਕ ਿੱਦਦ ਲੈ੍ ਕੇ ਪਹੁੰ ਚੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਿ, 150 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ 
ਵੰਜ਼ਿਆ 

ਭਾਰਤ-ਪਾਜ਼ਕ ਕੌਿਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ੍ ਲੱ੍ਗਦੇ ਜ਼ਪੰਿ ਗੱਟੀ ਰਹੀਿੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜੈਲੋ੍ਕੇ ਜ਼ਵਖੇ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋ੍ਕਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਈ ਸਹਾਇਤਾ 
 
 

ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ 7 ਅਪਰੈਲ੍ ( ) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਦੇ ਿੱਦੇਨਜਰ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫ ਦੌਰਾਨ, ਿੰਗਲ੍ਵਾਰ ਨ ੰ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 
ਦੀ ਟੀਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਜ਼ਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ੍ ਲੱ੍ਗਦੇ ਜ਼ਪੰਿ ਜ਼ਵੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਿਰ ਰਤਿੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੱੁਕੇ 
ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਲੈ੍ ਕੇ ਪਹੰੁਚੀ ਅਤੇ ਲ੍ਗਭਗ 150 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਜ਼ਿਆ। ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਸੁਖਚਰਨ 
ਜ਼ਸੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵੇਅ ਹੈਿ ਵੈਲ੍ਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ੍ ਕੱਕੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਿ ਜ਼ਪੰਿ ਗੱਟੀ 
ਰਹੀਿੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜੈਲੋ੍ਕੇ ਜ਼ਵਖੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ੍ ਕੇ ਪਹੰੁਚੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਪੰਿ ਿੀਰੋ ਲ੍ਾਈਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਤਲ੍ੁਜ ਦਜ਼ਰਆ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਲੱ੍ਗਦੇ ਹਨ।  
 

ਜ਼ਵਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਸੁਖਚਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ 
ਸਰੀ ਕੁਲ੍ਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਪੰਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਇਕ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੁਜ਼ਹੰਿ ਚਲ੍ਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਪੰਿ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ 150 ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਜ਼ਿਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ, ਸਾਿੀ 
ਟੀਿਾਂ ਜ਼ਦਨ ਭਰ ਸਖਤ ਜ਼ਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਸਜ਼ਥਤੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਜਥੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਜ਼ਨੰਗ ਅਤੇ ਖਾਣ 
ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 
 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਲ੍ਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 
ਜ਼ਵੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਿ ਜ਼ਰਹਾ। ਸਾਿਾ ਟੀਚਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਦਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਿਦਦ 
ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਪਜ਼ਹਲੇ੍ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਹੁਣ 
ਜ਼ਕਤੇ ਜ਼ਬਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਕਜ਼ਰਆਨੇ ਵਾਲੇ੍ ਆਪਣਾ ਿਾਲ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਪਹੰੁਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ 
ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਸਿਾਜ ਸੇਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਧਾਰਜ਼ਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਿਹੱਤਵਪ ਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਿ ਜ਼ਵਚ 70 ਸਿਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸ ਜ਼ਵਚ 
ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਿਾਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਿੇ ਹਨ। 
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ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਜ਼ਵੱਚ ਹੁਣ ਜੋਿੈਟੋ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜ਼ਿਲੇ੍ਗੀ ਗਰੇਸਰੀ ਅਤੇ ਿੇਅਰੀ ਪਰੋਿੈਕਟਸ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਿਰ ਰੀ ਵਸਤ ਆਂ ਦੀ ਹੋਿ ਜ਼ਿਲ੍ੀਵਰੀ ਦੇ ਲ੍ਈ ਜੋਿੈਟੋ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਵੱਿੇ ਗਰੇਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 
ਿੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਟਾਪਅੱਪ 

 
 

ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ 7 ਅਪਰੈਲ੍ 2020 

 

ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਜ਼ਵੱਚ ਹੁਣ ਜੋਿੈਟੋ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜ਼ਸਰਫ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲ੍ਜ਼ਕ ਗਰੇਸਰੀ ਅਤੇ ਿੇਅਰੀ ਪਰੋਿੈਕਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਿ 
ਜ਼ਿਲ੍ੀਵਰੀ ਦੀ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਜ਼ਿਲੇ੍ਗੀ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋਿੈਟੋ ਦਾ ਟਾਪਅਪ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਵੱਿੇ ਗਰੇਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ 
ਿੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ੍ੋਂ ਿਰ ਰੀ ਵਸਤ ਆਂ ਦੀ ਹੋਿ ਜ਼ਿਲ੍ੀਵਰੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ 
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨ ੰ ਼  ਹੋਿ ਜ਼ਿਲ੍ੀਵਰੀ ਜ਼ਸਸਟਿ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ੍ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਵਰਣ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿੋਬਾਇਲ੍ 
ਐਪ ਤੇ ਅੱਪਿੇਟ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
 

ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਪ ਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ.ਿੀ.ਐੱਿ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਸਰੀ. ਅਜ਼ਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ 
ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰ. ਕੁਲ੍ਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਿਰ ਰੀ ਵਸਤ ਆਂ ਦੀ ਹੋਿ ਜ਼ਿਲ੍ੀਵਰੀ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਜ਼ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 
ਲ੍ਈ ਫ ਿ ਜ਼ਿਲ੍ਵਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵੱਚ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋਿੈਟੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਪਰਿੱੁਖ ਗਰੇਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ 
ਿੇਅਰੀ ਫਾਰਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲ੍ਿੇਲ੍ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਿ ਜ਼ਿਲ੍ਵਰੀ ਵਾਲੇ੍ 
ਿੁਲ੍ਾਿਿਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕਈ ਫਰਿਾਂ 
ਸ਼ਾਿਲ੍ ਹਨ। ਜ਼ਵਸ਼ਾਲ੍ ਿੈਗਾ ਿਾਰਟ ਨ ੰ  ਵੀ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਜੋਜ਼ੜਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੀ 
ਕੋਈ ਕਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ੍ਕ ਆਪਣੀ ਿਰ ਰਤ ਦਾ ਸਾਿਾਨ ਹੁਣ ਜੋਿੈਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਿੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਿਰ ਰੀ ਵਸਤ ਆਂ ਦੀ ਹੋਿ ਜ਼ਿਲ੍ਵਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲ੍ਈ 
ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਤਜ਼ਹਤ ਇਹ ਕਦਿ ਉਠਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ 
ਯਤਨ ਦੇ ਚੱਲ੍ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਰ ਰੀ ਸਿਾਨ ਿੰਗਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਹੁਣ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਨਾਲ੍ੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ 
ਵੱਿੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਵੱਚ ਲੋ੍ਕ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਹੀ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ੍ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋ੍ਕ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਗਰੇਸਰੀ 
ਅਤੇ ਿੇਅਰੀ ਪਰੋਿੈਕਟ ਵੀ ਘਰ ਜ਼ਵੱਚ ਿੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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ਸਕ ਲ੍ ਫੀਸ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰ ਕੇਬਲ੍ ਜ਼ਬੱਲ੍ ਦੇ ਲ੍ਈ ਬਣਾਇਆ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸਨਰ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸਕ ਲ੍ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਜ਼ਤਿ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕ 
ਿਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ ਜ਼ਦੱਤਾ 
ਸਾਰੇ ਕੇਬਲ੍ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਰਕੋਪ ਖਤਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕਹਾ 
 
--- 

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸਨਰ ਸਰ. ਕੁਲ੍ਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਿਹਾਿਾਰੀ ਦੇ ਿੱਦੇਨਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਗੈਰ-
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦੇ ਿਾਜ਼ਪਆਂ ਤੇ ਸਕ ਲ੍ ਫੀਸ ਵਸ ਲ੍ੀ ਦੇ ਲ੍ਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦ ੇਕੇਬਲ੍ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੇਬਲ੍ ਜ਼ਬੱਲ੍ ਿਹਾਿਾਰੀ ਦਾ ਪਰਕੋਪ ਰੁਕਣ 
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਸ ਲ੍ਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤਾ ਹੈ। 
ਸੋਿਵਾਰ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਦੋ ਜ਼ਵੰਜ਼ਭਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਹਾਿਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ੍ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲ੍ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੰ  ਰੀ-ਸ਼ੈਜ਼ਿਊਲ੍ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ 
ਅਗਲੇ੍ 30 ਜ਼ਦਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਵੱਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਨੇ ਸਕ ਲ੍ ਫੀਸ ਿੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਸਖਤ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਬਲ੍ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤੇ ਹਨ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਹਾਿਾਰੀ ਦਾ 
ਪਰਕੋਪ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੇਬਲ੍ ਜ਼ਬੱਲ੍ ਦੀ ਵਸ ਲ੍ੀ ਨਾ ਕਰਨ।ਪਰਕੋਪ ਰੁਕਣ ਤੇ ਉਹ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸ ਲ੍ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦੌਰ ਜ਼ਵੱਚ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤੱਕ ਸ ਚਨਾਵਾਂ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਲ੍ਈ ਿੀਿੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਹਿ ਭ ਜ਼ਿਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲ੍ਈ 
ਸਾਰੇ ਕੇਬਲ੍ ਆਪਰੇਟਰ ਕੇਬਲ੍ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲ੍ਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਵੱਿੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰਲੇ੍ਅ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਛੋਟੇ ਜ਼ਰਲੇ੍ਅ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਇਨਹ ਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਜ਼ਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਲੰ੍ਘਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 
ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤਾ। 
 


