
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 

 

ਵੱਡੇ ਜਵਕਰੇਤਾ ਸਫਲ੍ਤਾਪੂਰਵਕ ਕਜਰਆਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰਾ 
ਰੋਜਾਨਾ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਲ੍ੀਵਰੀ 

332 ਬ਼ਿ਼ੁਰਗ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸਵੇਾਵਾਂ 
 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 2 ਅਪਰੈਲ੍: 
 

“ਕਜਰਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਘਰ ਘਰ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਵੱਡ ੇਪਰਚੂਨ ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਮਲ੍ਣਾ 
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲ੍ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ਼ 
ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆ ਂਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜਵਚ ਲ੍ਗਾਏ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦ ੇਮੱਦਨੇ਼ਿਰ 
ਕਜਰਆਨੇ ਦ ੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਡਲ੍ੀਵਰੀ ਇਕ ਚ਼ੁਣਤੌੀ ਭਜਰਆ ਕੰਮ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਸਥਾਨਕ 
ਕਜਰਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ / ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਕੋਲ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਘਰ-ਘਰ ਸਮਾਨ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣ ਲ੍ਈ 
ਲੋ੍ੜੀਂਦ ੇਕਾਜਮਆ ਂਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਜਵਚ ਵੱਡ ੇਜਰਟੇਲ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਸੰਚਾਲ੍ਨ 
ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। 
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਪਛਲੇ੍ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਜਵਚ ਵੱਡੇ ਪਰਚਨੂ ਸਟੋਰਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਬਗ ਬਾਸਕਟੇ, ਡੀਮਾਰਟ, ਭੇਜੋ, ਮੋਰ, 

ਜਰਲ੍ਾਇੰਸ, ਜਬਗ ਬਾ਼ਿਾਰ, ਗਰੋਫਰਸ ਆਜਦ ਦ਼ੁਆਰਾ ਲ੍ਗਭਗ 9500 ਆਰਡਰ ਪਰੇੂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ਼ੁਹਾਲ੍ੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦ ੇਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦ ੇਬ਼ਿ਼ੁਰਗ 
ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਨੰੂ ਼ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਪ਼ੁਰਦਗੀ ਸਵੇਾ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਜਹਸਸੂ ਕੀਤੀ ਜਗਆ 
ਹੈ ਜਕ ਬ਼ਿ਼ੁਰਗ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਼ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤ਼ੁਰੰਤ 
ਸਪ਼ੁਰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲ੍ਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ੍ ਨੰੂ 
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹ਼ੁੰ ਗਾਰਾ ਜਮਲ੍ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖੇਤਰ 
ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਜਨਰਧਾਰਤ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰਾਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ 332 ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।  

----------------------- 



 
 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 

 

ਦ਼ੁੱ ਧ ਤੇ ਸਬਜੀਆ ਂਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮਸਲੇ੍ ਹੱਲ੍ 

 

ਮੋਹਾਲ੍ੀ ਸ਼ਜਹਰ ਜਵੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੱਕ 8 ਲੱ੍ਖ ਲ੍ੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ਼ੁੱ ਧ, 73707 ਜਕਲੋ੍ ਦਹੀਂ, 
9906 ਜਕਲੋ੍ਗਰਾਮ ਪਨੀਰ, 62186 ਲ੍ੀਟਰ ਲੱ੍ਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲ੍ਾਈ 

530 ਟਨ ਸਬ਼ਿੀਆ ਂਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆ ਂ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 2 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਦ਼ੁੱ ਧ ਦੀ ਜਨਰੰਤਰ ਸਪਲ੍ਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ 
ਨਾਲ੍ ਮ਼ੁਹਾਲ੍ੀ ਸ਼ਜਹਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹੰਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੱਕ ਕ਼ੁੱ ਲ੍ 822208 ਲ੍ੀਟਰ ਦ਼ੁੱ ਧ 
ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 
ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਜਦਆਂ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਦ਼ੁੱ ਧ ਦ ੇ
ਨਾਲ੍ ਹੀ 73707 ਜਕਲੋ੍ ਦਹੀਂ, 9906 ਜਕਲੋ੍ ਪਨੀਰ ਅਤੇ 62186 ਲ੍ੀਟਰ ਲੱ੍ਸੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਵੱਚ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ੍ ਤੱਕ ਕ਼ੁੱ ਲ੍ 530 ਟਨ ਸਬ਼ਿੀਆਂ ਵੇਚੀਆ ਂਜਾ ਚ਼ੁੱ ਕੀਆ ਂ
ਹਨ। ਮ਼ੁਹਾਲ੍ੀ ਅਤ ੇਖਰੜ ਜਵੱਚ 274 ਟਨ, ਲ੍ਾਲ੍ੜੂ 95 ਟਨ, ਡੇਰਾਬਸੀ 30 ਟਨ, ਼ਿੀਰਕਪ਼ੁਰ 70 ਟਨ, 

ਕ਼ੁਰਾਲ੍ੀ 37 ਟਨ, ਬਨੂੜ 30 ਟਨ ਸਬ਼ਿੀਆਂ ਵਚੇੀਆ ਂਜਾ ਚ਼ੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ। 
ਦ਼ੁੱ ਧ ਤ ੇਸਬਜੀਆ ਂਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ੍ ਹੱਲ੍ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਲ੍ 
ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਧਆਨ ਜਦੱਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।  
 

-------------- 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਜਨਵਾਸੀ ਕੋਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਜਰਆਨੇ ਅਤ ੇਹੋਰ ਼ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 
ਆਰਡਰ 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 2 ਅਪਰੈਲ੍: 



ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਜਦਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਜਦਆ ਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਜਰਆਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਾ ਐਪ 'ਤ ੇ
ਰਜਜਸਟਰ / ਅਪਲੋ੍ਡ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 
ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਾਨ ਨੇ ਜਦੱਤੀ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਵਾ ਐਪ ਨੰੂ ਕ਼ੁਝ ਜਦਨ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਵੱਚ ਲੋ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲ੍ਈ ਕਰਜਫਊ 
ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਸਮੂਹਕ ਇਕੱਠਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕ਼ੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਜਵਦਸੇ਼ੀ 
ਯਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲ੍ਈ ਅਤ ੇਕੋਜਵਡ -19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਲ੍ਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। 
ਕੋਵਾ ਐਪ ਜਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜਵਸ਼ਸੇ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕਰਜਦਆਂ, ਹ਼ੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਭਾਗ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੋਵਾ ਐਪ ਜਵਚ ਲੋ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਹੋਮ ਡਜਲ੍ਵਰੀ ਮਡੋੀਊਲ੍ ਲ੍ਾਂਚ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲ੍ਈ ਸਥਾਨਕ ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ 
ਨਾਲ੍ ਭਾਈਵਾਲ੍ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ੍ਕ ਹ਼ੁਣ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੋਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ  ਜਡਜਲ੍ਵਰੀ ਲ੍ਈ ਆਰਡਰ ਦ ੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਜਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪ਼ੁਰਦਗੀ ਜਵੱਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਜਲ੍ਆਉਣਾ 
ਅਤੇ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਦ ੇਤ਼ਿ਼ੁਰਬੇ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦ ੇ
ਲੋ੍ਕ ਜਲ੍ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਜਰਆਨੇ ਅਤੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪ਼ੁਰਦਗੀ ਲ੍ਈ ਆਰਡਰ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਲੋ੍ਕ ਕੋਵਾ ਐਪ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋ੍ਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਘਰਾਂ ਜਵੱਚ ਹੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ 
ਹੋਮ ਜਡਲ੍ੀਵਰੀ ਮਡੋੀਊਲ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਐਪ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜਡਜੀਟਲ੍ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦ ੇ
ਨਾਲ੍ ਲ੍ਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਪ ਐਡਂਰਾਇਡ ਪਲੇ੍ਅਸਟੋਰ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਐਪਸਟੋਰ 'ਤੇ 
ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੈ। 
------------ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਐਸ,ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 

 

ਪਰਾਇਵੇਟ ਜਵਜਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲ੍ਈ ਮਾਜਪਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦ-ੇ ਡੀ.ਸੀ. 
 



ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 2 ਅਪਰੈਲ੍: 
ਜਵੱਜਦਅਕ ਵਰਹ ੇ2020-21 ਲ੍ਈ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤ ੇਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਾਫ਼ ਮਾਜਪਆ ਂ
ਦੀਆ ਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦ ੇ ਮੱਦਨੇ਼ਿਰ, ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਸਰੀ ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਾਇਵੇਟ ਜਵਜਦਅਕ ਅਦਾਜਰਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈ਼ਿਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਕੋਜਵਡ -
19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨ਼ਿਰ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ੍ ਜਵਚ ਪੜਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ੍ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਲ੍ਈ ਸਾਲ੍ 
2020-21 ਦੀ ਦਾਖਲ੍ਾ ਪਰਜਕਜਰਆ ਅਤ ੇਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲ੍ੀ ਨੰੂ ਅਗਲੇ੍ ਜਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਤਕ ਮ਼ੁਲ੍ਤਵੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਜਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਕ਼ੁਝ ਪਰਾਈਵਟੇ 
ਸਕੂਲ੍ਾਂ ਨੇ ਅਪਰੈਲ੍, 2020 ਦੇ ਪਜਹਲੇ੍ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੂਲ੍ ਫੀਸ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਜਨਰਧਾਰਤ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ਼ੁਝ ਦਸੂਰੇ ਸਕੂਲ੍ ਅਪਰੈਲ੍ ਅਤੇ ਮਈ ਜਵੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 'ਤ ੇ਼ੋਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਮਾਜਪਆਂ ਨੰੂ ਐਸਐਮਐਸ ਼ਿਰੀਏ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕ ੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ੍ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤ ੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦ ੇਰਹੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਜਵੱਚ ਸਕੂਲ੍ ਪਰਬੰਧਨ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਮ਼ੁਸ਼ਕਲ੍ਾਂ ਦਾ ਚਤੇਾ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਾਜਪਆ ਂਅਤ ੇਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਜਮਕ ਸਾਲ੍ (2019-20) ਜਾਂ ਅਗਲੇ੍ ਅਕਾਦਜਮਕ ਸਾਲ੍ (2020-2021) ਲ੍ਈ 
ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਨਹੀਂ ਕਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ 
ਸਜਥਤੀ ਕਾਰਨ, ਬੱਜਚਆ ਂਦੇ ਮਾਜਪਆ ਂਲ੍ਈ ਪਰਾਈਵਟੇ ਸਕੂਲ੍ਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਜਡਊਲ੍ ਅਨ਼ੁਸਾਰ 
ਸਕੂਲ੍ ਫੀਸ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂੇ ਦੇ ਜਸੱਜਖਆ ਜਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਪਰਾਇਵੇਟ ਜਵਜਦਅਕ ਅਦਾਜਰਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਫੀਸਾਂ ਰੀ-
ਸ਼ਜਡਊਲ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
  

ਉਪਰੋਕਤ ਸਜਥਤੀ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਰੱਖਜਦਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪਰਾਈਵਟੇ ਜਵਜਦਅਕ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲ੍ਾ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲ੍ਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਜਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਰਦਸੇ਼ ਜਦੱਤਾ 
ਜਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਹਾਲ੍ਾਤ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਲ੍ਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 
ਜਦੱਤਾ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਕਈੋ ਼ਿ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਜਲ੍ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 



ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਮਲ੍ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਜੇਕਰ ਜਕਸ ੇਮਾਪੇ ਨੇ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਫੀਸ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ੍ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੋਈ 
ਜਰਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
 

-------------- 

ਜਗਤਪ਼ੁਰਾ, ਨਯਾ ਗਾਓਂ ਤ ੇਮਾਇਓ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਤੋਂ ਲ੍ਏ 95 ਜਵੱਚੋਂ 25 ਨਮੂਜਨਆ ਂਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜਟਵ 
ਆਈ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 2 ਅਪਰੈਲ੍ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲ੍ਾਅ ਉਤ ੇਕਾਬ ੂਪਾਉਣ ਦੀਆ ਂਜ ਜਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆ ਂਕੋਜ ਸਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ 
ਹ਼ੁਲ੍ਾਰਾ ਜਮਜਲ੍ਆ, ਜਦੋਂ ਜਗਤਪ਼ੁਰਾ, ਨਯਾ ਗਾਓਂ ਅਤੇ ਮਾਇਓ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਤੋਂ ਲ੍ਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 95 

ਨਮੂਜਨਆਂ ਜਵੱਚੋਂ 25 ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲ੍ਾਸਾ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ 
ਜਗਰੀਸ਼ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਼ਿ਼ੁਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਜਗਤਪ਼ੁਰਾ ਤ ੇਨਯਾਂਗਾਓਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਨਹ ਾਂ 95 ਜਵਅਕਤੀਆ ਂਜਵੱਚੋਂ 11 ਨੰੂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ 
ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵੱਚ ਕਵਰਨਟੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਕ 84 ਨੰੂ ਘਰਾਂ ਜਵੱਚ ਕਵਰਨਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 
ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤ ੇਨਮੂਨੇ ਲ੍ਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਜਗਤਪ਼ੁਰਾ ਤ ੇਨਯਾ ਗਾਓਂ ਦ ੇ
ਦਸਮਸੇ਼ ਨਗਰ ਇਲ੍ਾਕੇ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। 
ਸਰੀ ਜਦਆਲ੍ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲ੍ਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਕ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਪਰਟੋੋਕੋਲ੍ ਦਾ ਸ਼ਿਤੀ ਨਾਲ੍ 
ਪਾਲ੍ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮ਼ੁਜਹੰਮ ਚਲ੍ਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

------------------------ 
 


