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ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੋ ਾਂ ਨੇ ਦਿਸਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵ ਸ ਡਵਲ ਿੀ ਦੇ ਵ ਸ਼ੇ ਿਾਿੇ ਇਕਸਾਿ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਵਜ਼ਆਦਾਤਿ ਲੋ ਕ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਿਤਮਾਨ ਸਫ਼ੀਤੀ ਿੇਟ ਤੋਂ ਪਿਹੇ ਿੱ ਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਪਿ ਉਹ
ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਟੌਤੀ ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਅਤੇ ਵਚੰ ਤਾ ਕਿਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਖਾਸ ਕਿਕੇ ਆ ਿੱ ਸ਼ਕ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਵ ਿੱ ਚ ਕਮੀਆਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਪਵਿ ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਿ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਿ ਆਿਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕ ੇਂ ਪਰਭਾਵ ਤ ਕਿਨਗੀਆਂ।



ਗੈਿ-ਆ ਿੱ ਸ਼ਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵ ਚਾਿ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਾਸਤੇ ਿੱ ਧ ਭਾਉਣ ਾਲਾ ਹੈ ਪਿ
ਅਵਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਵਚੰ ਤਾ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਖਿਚਾ ਿਿਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵਡਜੀਟਲ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਿਤਣ ਲਈ ਹੋਿ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਿਕਾ ਟਾਂ, ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਤਿੱ ਕ ਸੀਵਮਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹੰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ਿੰ ਧੀ
ਿਕਾ ਟਾਂ, ਦਾ ਤਜਿਿਾ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਾਿੇ ੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਹਮਤੀ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕ ਆ ਿੱ ਸ਼ਕ ਸੇ ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।



ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਿਹਵਗਣਤੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਸਟੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ
ਪੈਸੇ ਿਚਾਉਣ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਲ ਢੰ ਗ ਦੀ ਤਿਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿੱ ਧ ਵਡਜੀਟਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਵਤਆਿ ਹਨ ਪਿ ਵਚੰ ਤਾ ਾਂ
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ਵ ਅਕਤ ਕਿਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੇ ਾ ਦੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸਤਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਹੋਿ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਟਲ ਿੂਪ ਦੇਣ
(digitizing) ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਿ ਨਾਗਵਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪਰਭਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਸੰ ਾਦ ਦਾ ਉਹ ਇਕਿੱ ਲਾ ਖੇਤਿ ਵਜਸ ਨੇ ਸਾਿੀ ਖੋਜ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਮਜ਼ਿੂਤ ਸਵਹਮਤੀ ਦਿਸਾਈ ਉਹ ਇਸ
ਵ ਚਾਿ ਦੇ ਦਆਲੇ ਸੀ ਵਕ ਪੈਸੇ ਿਚਾਉਣ ਾਸਤੇ ਫਾਇਿ ਸੇ ਾ ਦੇ ਜ ਾਿ ਦੇ ਸਵਮਆਂ ਨੂੰ ਧਾਇਆ ਜਾ ੇ। ਇਹ ਿਹਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਾਪਸੰ ਦ
ਸੀ, ਅਨੇਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦਆਿਾ ਇਹ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਇਹ ਗੈਿਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿ ਅਤੇ ਅਸਿਿੱ ਵਖਅਤ ਹੋ ੇਗਾ। ਕਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਵ ਅਕਤ
ਕੀਤਾ ਵਕ ਿਚਤਾਂ ਵਕਧਿੇ ਹੋਿ ਲਿੱਭੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਝ ਨੇ ਇਹ ੀ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਫਾਇਿ ਸੇ ਾ ਦੇ ਜ ਾਿ ਦੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ
ਸਵਮਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਿਿੱ ਖਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤਿੱ ਕ ਲਈ ਵਤਆਿ ਹੋਣਗੇ।

ਵਪਛੋਕੜ
ਵਪਛਲੇ ਿਜਟ ਸੰ ਾਦਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਾਉਂਸਲ ਫੀਡਿੈਕ ਦੇ ਜ ਾਿ ਵ ਿੱ ਚ, 2020 ਵ ਿੱ ਤੀ ਸੰ ਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿੂਆਤ ਵ ਿੱ ਚ
ਸ਼ਿੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਟੀ ਦਆਿਾ ਿਜਟ ਨੂੰ ਸੰ ਤਵਲਤ ਕਿਨ ਾਸਤੇ ਵ ਚਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਕਾਿ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ
ਧੇਿਾ ਫੋਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ALT ਨੇ ਹੋਿ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵ ਚਾਿ ਨਾਲ ਅਗੇ ਿੱ ਧਣ ਲਈ ੇ 1(Wave 1) ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਜੋਂ SAVE ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਕੈਲਗਿੀ ਦੇ ਨਾਗਵਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਪਿੱ ਟ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਕਾਿਪੋਿੇਟ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਿਤੋਂ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਮਸਾਲੀ ਟੇਲੀਫੋਨ ਸਿ ੇਖਣ (ਖੋਜ) ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਸਤੇ ਛੇ ਵਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਪੰ ਜ ਨੂੰ
Calgary.ca 'ਤੇ ਏਨਗੇਜ ਪੋਿਟਲ (Engage portal) ਿਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵ ਿੱ ਚ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਚਣੇ ਗਏ ਚਾਿ ਵਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸਾਂ ਿਾਿੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਨਗਿਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿਪੋਿਟ ਵ ਿੱ ਚ ਪਿੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਵਸਵ ਕ ਸਾਂਝੀਦਾਿੀਆਂ (ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖੋਜ)
2. ਵਡਜੀਟਲ ਸਿਵ ਸ ਏਨੇਿਲਮੈਂਟ (Digital Service Enablement) (ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖੋਜ)
3. ਚੈਟਿੌਟਸ (ਖੋਜ)
4. ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਿਕ ਿੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ (ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖੋਜ)
5. ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਪਾਿਵਕੰ ਗ ਪਰਿੰਧਨ (ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜ)
6. ਫਾਇਿ ਵਿਸਪੌਂਸ (ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖੋਜ)
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SAVE ਪਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਿਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਿਨ ਾਸਤੇ ਖੋਜ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਇਨਪਿੱ ਟ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਜ ੇਂ SAVE ਪਰੋਗਿਾਮ ੇ 2 (Wave 2), ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਅਵਜਹੀਆਂ ਿੱ ਧ ਪਵਹਲਾਂ ਹਨ ਵਜਹੜੀਆਂ
ਨਾਗਵਿਕਾਂ ਤੇ ਅਸਿ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ਿੂਆਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਾਧੂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਿਨਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਿਨ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਵਿਪੋਿਟ ਨੂੰ ਪੜਹਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਵ ਿੱ ਚ
ਦੋ ਗਟਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ੰ ਡਣ ਾਲੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਮਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਗਿ ਪਾਵਲਕਾ ਸਤਿ ਤੇ ਇਹ ਸਿਵ ਸ ਡਵਲ ਿੀ ਅਤੇ ਵਨ ੇਸ਼ ਸੰ ਿੰ ਧੀ
ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਾਂ ਿਾਿੇ ਚਿਚਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, ਆ ਿੱ ਸ਼ਕ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਸਾਵਿਆਂ ਾਸਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਪਰਿੰਧ, ਵ ਿੱ ਤੀ
ਸੰ ਜਮ, ਵਨਪੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਭਵ ਿੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਿੰ ਦੀ ਦੀ ਪਵਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਾਿੇ ਸ ਾਲ ਅਕਸਿ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿਲ ਵ ਚਾਿ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ
ਸਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਇਿੱ ਕ ਨਜ਼ਿ ਵ ਿੱ ਚ ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ: ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

*SAVE ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਿੇ ਹ ਾਲੇ (quotations, ਜਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020।
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*SAVE ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਿੇ ਹ ਾਲੇ (quotations), ਜਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020।

SAVE: ਖੋਜ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੂਝਾਂ ਦਾ ਸਾਿ
ਵਸਵ ਕ ਸਾਂਝੀਦਾਿੀਆਂ
•

ਖੋਜ ਸਿ ੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋ ੇਂ ਦਿਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪਾਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱ ਲਹੀਆਂ ਥਾ ਾਂ, ਮਨੋਿੰ ਜਨ ਦੇ ਅ ਸਿਾਂ
ਅਤੇ ਆਿਵਥਕ ਵ ਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰ ਿੰ ਧਤ ਪਰੋਗਿਾਮ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਨ ਾਲੇ ਵਸਵ ਕ ਪਾਿਟਨਿਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਗਿੀ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਦਆਿਾ
ਹੋਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਧ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਿਨ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਵਲਆਂ ਨੇ ਮਨੋਿੰ ਜਨ ਅਤੇ ਪਾਿਕਾਂ ਦੇ ਪਹੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਿਾਿੇ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ
ਮਹਾਮਾਿੀ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਲਤਾ ਾਸਤੇ ਪਾਿਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਹਿਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਿਾਿੇ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ।

6 September 28, 2020

ਸਫਾ 6 ਦਾ 9

7

•

ਆਿਵਥਕ ਵ ਕਾਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਵ ਕ ਪਾਿਟਨਿਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਸੰ ਾਦਾਂ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਿੋਿਾਿਾਂ
ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਿਥ ਵ

•

ਸਥਾ ਦਾ ਵ ਸਵਤਰਤੀਕਿਨ ਉਭਿਨ ਾਲੇ ਦੋ ਮਿੱ ਖ ਥੀਮ (ਵ ਸ਼ੇ) ਸੀ।

ਅਗੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਲਗਭਗ ਅਿੱ ਧੇ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਸਟੀ ਨੂੰ ਵਸਵ ਕ ਪਾਿਟਨਿਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ
ਸਤਿਾਂ 'ਤੇ ਫੰ ਡ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਵਕ ਲਗਭਗ ਇਿੱ ਕ ਚੌਥਾਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਕ ਫੰ ਵਡੰ ਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵਕ ਫੰ ਵਡਗ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਵਜਹੜੇ
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਕ ਫੰ ਵਡੰ ਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਿਾਿੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਫੰ ਵਡਗ ਸੰ ਿੰ ਧੀ
ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਵ ਵਸ਼ਸ਼ਟ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਵਿਆਂ 'ਤੇ।

•

ਹਾਲਾਂਵਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸ ਮਨੋਭਾ ਦਾ ਹੰ ਗਾਿਾ ਭਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਅਨੇਕ ਲੋ ਕ
ਇਹ ਸਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕੈਲਗਿੀ ਦੇ ਨਾਗਵਿਕ “ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪੈਵਸਆਂ ਾਸਤੇ ਮਿੱ ਲ” ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ– ਯਾਨੀ ਵਕ, ਗਣ ਿੱ ਤਾ
ਅਤੇ ਵਕਫਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰ ਤਵਲਤ ਕਿਦੇ ਹੋਏ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਮਿੱ ਲ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ
ਧਾਉਣਾ।

ਵਡਜੀਟਲ ਸਿਵ ਸ ਏਨੇਿਲਮੈਂਟ
•

ਜਦੋਂ ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵਡਜੀਟਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿ ੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਕੈਲਗਿੀ
ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਹਵਗਣਤੀ ਨੇ Calgary.ca ਜਾਂ ਵਸਟੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਐਪ ਿਾਹੀਂ ਵਸਟੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

•

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦਆਿਾ ਇਸਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਥੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਇੰ ਨਹਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ, ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੂਿਤ
ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਅਨੇਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਜੇ ਵਸਟੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ
ਫੋਕਸ ਕਿਨ ਾਸਤੇ ਵਡਵਜਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਿਤੋਂ ਕਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਧ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਸਵਥਤੀ ਲ ਵਸ਼ਫਟ ਕਿਨ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ੇਗਾ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵ ਿੱ ਚ ਾਂਝੇ ਨਾਗਵਿਕਾਂ ਦੇ ਵ ਿੱ ਚ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਦੇ ਸੰ ਿੰ ਧ ਵ ਿੱ ਚ
ਵਚੰ ਤਾ ੀ ਸਾਮਹਣੇ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਡਜੀਟਲ ਸਿਵ ਸ ਏਨੇਿਲਮੈਂਟ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਿਾ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਕਈ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੂੰ ਜ ਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਵਚੰ ਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਿ ਕੀਤਾ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰ ਟਿਨੈੱਟ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

•

ਸਿ ੇਖਣ ਖੋਜ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਹਵਗਣਤੀ ਇਿੱ ਕ ਵਡਜੀਟਲ ਮਨੋਿੰ ਜਨ ਗਾਈਡ ਿਤ ਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ
311 ਿਤ ਕੇ ਅਤੇ 311 ਐਪ ਿਤ ਕੇ ਵਸਟੀ ਦੇ ਮਨੋਿੰ ਜਨ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਭਿਤੀ ਿਤਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਖਾ ੇਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਕੋਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਮਨੋਿੰ ਜਨ ਿਵਕੰ ਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਵਕਵਿਆ ਾਂ ਦੇ ਿੇਢੰਗੇਪਨ
'ਤੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਝਾਅ ਵਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਆਲਾਈਨ ਸੇ ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱ ਚ
ਸਿਚ ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

•

ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ੀ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕੈਲਗਿੀ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਮਨੋਿੰ ਜਨ ਸਵ ਧਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਿਾਿੇ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਿੇ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਵਕਸੇ ੀ ਖਾਸ ਸਰਤ
ੋ ਦੇ ਮਿੱ ਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਿਨਾਂ। ਕੈਲਗਿੀ ਵ ਿੱ ਚ ਮਨੋਿੰ ਜਨ ਿਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ
ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਤਿਜੀਹੀ ਢੰ ਗ ਿਾਿੇ ਪਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਸਿਚ ਇੰ ਜਨ (ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ ਗੂਗਲ, ਵਿੰ ਗ ਜਾਂ ਯਾਹੂ) ਅਤੇ ਵਸਟੀ ੈੈੱਿਸਾਈਟ ਸੂਚੀ ਦੇ
ਵਸਖਿ 'ਤੇ ਹਨ।
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ਚੈਟਿੌਟਸ
•

ਸਿ ੇਖਣ ਖੋਜ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਹਵਗਣਤੀ ਕਵਹੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਵਿਕ ਪਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛਾਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ
ਮਨੋਿੰ ਜਨ ਸਵ ਧਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਸਵਮਆਂ ਦੇ ਜ ਾਿ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਚੈਟਿੌਟ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਿਤਣ ਵ ਿੱ ਚ
ਸਖਾ ੇਂ ਹੋਣਗੇ।

•

ਚੈਟਿੌਟ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰ ਾਦਾਂ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਿਕ ਿੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ
•

ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਧੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ/ਸਿਵ ਸ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਮਸ਼ਿਨ ਦਆਿਾ ਫੰ ਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਕਝ ਵਸਟੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ
ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਿਾਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤਿਜੀਹਾਂ ਿਾਿੇ ਪਿੱ ਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਹਵਗਣਤੀ ਪਸੰ ਦ ਕਿਦੀ ਹੈ
ਵਕ ਵਸਟੀ ਇੰ ਨਹਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ/ਸਿਵ ਸ ਫੀਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਕਿੇ ਅਤੇ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧੇ ਿਾਹੀਂ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਾਲੇ ਅਨਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏ; ਘਿੱ ਟ ਵਗਣਤੀ ਇਸਦੇ ਿਜਾਏ ਵਸਿੱ ਧੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ/ਸਿਵ ਸ ਫੀਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸਾਂ
ਿਾਹੀਂ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਅਨਪਾਤ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।

•

ਸਿ ੇਖਣ ਸ ਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਿ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱ ਵਛਆ ਵਗਆ “ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ, ਵਜਥੇ
ਗਾਹਕ ਿੱ ਧ ਭਗਤਾਨ ਕਿਦੇ ਹਨ ਪਿ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਆਿਾ ਘਿੱ ਟ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਪਵਿ ਾਿ ਨੂੰ
ਵਕ ੇਂ ਪਰਭਾਵ ਤ ਕਿਨਗੀਆਂ?” ਇਸ ਸ ਾਲ ਦੇ ਜ ਾਿ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਣਆ ਵਗਆ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਥੀਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਾਂ
ਦਆਿਾ ਸੇ ਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਿੱ ਧ ਅਨਪਾਤ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵ ਚਾਿ ਲਈ ਆਮ ਸਮਿਥਨ ਸੀ। ਪਿੰ ਤੂ, ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਵਲਆਂ
ਦਆਿਾ ਉਭਾਵਿਆ ਵਗਆ ਅਗਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਥੀਮ ਇਹ ਵਚੰ ਤਾ ਸੀ ਵਕ ਫੀਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਾਂ ਅਤੇ
ਦਸਿੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਿ ਆਿਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰ ਤਵਲਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵ ਤ ਕਿੇਗਾ।

•

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਿਵਨਆਦੀ ਜਾਂ ਆ ਿੱ ਸ਼ਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਵਮਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ‘ਵ ਕਲਵਪਕ’
ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਧਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਅੰ ਤਿ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਿਾਿੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਕ ਸੂਚੀਿਿੱ ਧ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਿੱ ਸ਼ਕ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾ ੇਗਾ, ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਫੀਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਾਵਧਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਮਤ ਕਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮਤੌਿ ਤੇ ਵਜ਼ਕਿ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮਨੋਿੰ ਜਨ, ਲਾਇਿਰੇਿੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜੀਕਿਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੇ ਾਧੇ ਦਾ
ਸਮਿਥਨ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਪਾਿਵਕੰ ਗ ਪਰਿੰਧਨ
•

ਸਿ ੇਖਣ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਿੱ ਧੇ ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਝ ਿੱ ਧ, ਿੱ ਧੀ ਹੋਈ ਸਿਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਲਾਈਵਟੰ ਗ ਅਤੇ ਿਿਫ਼ ਸਾਫ ਕਿਨ
ਸਮੇਤ ਲੌ ਟ ਦੇ ਿਿੱ ਖ ਿਖਾਅ ਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਟਾਲਾਂ ਾਸਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਵਮਲਦੀ
ਜਲਦੀ ਮਾਤਿਾ ਇਿੱ ਕ ਸੀ-ਟਰਨ
ੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਸ ਟਿਨੀਮਲ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਿਕ ਕਿਨ ਾਸਤੇ $5 ਪਰਤੀ ਵਦਨ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਿਨ
ਲਈ ਵਤਆਿ ਹੋਣਗੇ।
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•

ਸਿ ੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਿਾਹੀਂ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਿਨ ਾਲੇ ਅਨੇਕ ਕੈਲਗਿੀ
ਵਨ ਾਸੀ ਵ ਚਾਿ ਦੇ ਸਮਿਥਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਦਵਸਆ ਵਕ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਿਤਣ ਲਈ ਿਜਕ ਦੀ ਤਿਹਾਂ
ਕੰ ਮ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਵਿਆਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਪਰਭਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ
ਵਕ ਇਸ ਪਹੰ ਚ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵ ਿੱ ਚ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਵਿਨਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਚਿੱ ਕਾ ਹੈ।

•

ਸਿ ੇਖਣ ਦੇ ਅਨਸਾਿ, ਕੈਲਗਿੀ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅਿੱ ਵਧਆਂ ਨੇ ਕੈਲਗਿੀ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਸਵ ਧਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਫਤ ਪਾਿਵਕੰ ਗ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟੋ
ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਾਿੀ ਿਵਤਆ ਹੈ, ਜਦਵਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵਕਧਿੇ ਘਿੱ ਟ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ੀ ਵਿਜ਼ਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਿਵਕੰ ਗ ਦੀ ਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਜ਼ਆਦਾਤਿ ਨੇ ਦਵਸਆ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਗਿੀ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਲੌ ਟਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਫਤ ਪਾਿਵਕੰ ਗ ਲਿੱਭਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਫਾਇਿ ਸਿਵ ਸ ਵਿਸਪੌਂਸ (Fire Service Response)
•

ਸਿ ੇਖਣ ਦੀ ਖੋਜ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੈਲਗਿੀ ਦੇ ਵਨ ਾਵਸਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਿੂਤ ਿਹਵਗਣਤੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਪਰਾਪਿਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ
$6.90 ਦੀ ਿਚਤ ਕਿਨ ਾਸਤੇ ਕੈਲਗਿੀ ਫਾਇਿ ਵਡਪਾਿਟਮੈਂਟ ਲੋਂ ਜ ਾਿ ਦੇਣ ਦਾ 30 ਸਵਕੰ ਟ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਸ ੀਕਾਿ ਕਿਨ ਲਈ
ਵਤਆਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

•

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨੇਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦਆਿਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਿਵਜ਼ੰ ਮੇ ਾਿ ਅਤੇ ਅਸਿਿੱ ਵਖਅਤ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵ ਚਾਿ ਲਈ ਜ਼ੋਿਦਾਿ ਵ ਿੋਧ
ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ੀ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਿੱ ਵਖਆ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਮਿੱ ਵਦਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਿ ਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਿੀਮੇ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਿੱ ਧਣ (ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਪਰਤੀ ਘਿ ਾਸਤੇ ਉਹੀ/ ਿੱ ਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੰ ਦੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਿਾਿੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ
ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ ਾਿ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਮਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੇ ਾ ਨੂੰ ਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਿਾਿੇ ੀ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ
ਉਹ ਸੇ ਾ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸ ਾਧੇ ਾਸਤੇ ਹੋਿ ਭਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਵਤਆਿ ਹੋਣਗੇ।

•

ਫਾਇਿ ਵਿਸਪੌਂਸ ਸੇ ਾ ਦੇ ਵ ਸ਼ੇ ਦੇ ਿਾਿੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ, ਅਨੇਕ ਨਾਗਵਿਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਿ ਸੇ ਾ ਦੇ ਜ ਾਿ ਦੇ ਸਵਮਆਂ
ਨੂੰ ਧਾਉਣ ਿਾਿੇ ਵਚੰ ਤਾ ਾਂ ਜ਼ਾਵਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਚਾਿ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਗਿੱ ਸਾ ਵ ਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ
ਕਿਨ ਾਲੇ ਅਨੇਕ ਨਾਗਵਿਕ ਫਾਇਿ - ਇਿੱ ਕ ਸੇ ਾ ਵਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਿੱ ਸ਼ਕ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਵ ਿੱ ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ।
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