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Dispatch No. : I/26762/2020 
 
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 
ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰ-1 
---- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਲੋ੍ਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਜ਼ਟਵ ਜ਼ਿਲੇ੍ 
----ਦੋਨੋ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਜ਼ਟਵ ਿਰੀਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਚੰਤਪੂਰਨੀ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਜ਼ਵਖੇ ਬਣਾਏ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਲ੍ਾਜ 

 
ਪਠਾਨਕੋਟ, 21 ਿਈ, 2020 --- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ 2 ਿਾਿਲੇ੍ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਜ਼ਟਵ ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ 
ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਵਦੇਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਸਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਵਾਲ੍ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲ੍ਾਿੱਕ 
ਡਾਊਣ ਦੇ ਚਲ੍ਜ਼ਦਆ ਜ਼ਪਛਲੇ੍ ਲੰ੍ਿੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਿ ਬੰਦ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਰਾ 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਿੱਜ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਦੋ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਜ਼ਟਵ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਚੰਤਪੂਰਨੀ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਲ੍ਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਪਛਲੇ੍ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਤੰਨ ਲੋ੍ਕ ਜ਼ਵਦੇਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ 
ਜ਼ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਜ਼ਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਜ਼ਲੰ੍ਗ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ 1 ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਜ਼ਟਵ ਅਤੇ 2 ਲੋ੍ਕ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜੋ 
ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਵਾਲ੍ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਵਖੇ ਹੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲ੍ਾਿੱਕ ਡਾਊਣ ਦੋਰਾਨ ਕੰਿਕਾਜ 
ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਬੰਦ ਸੀ। ਜ਼ਪਛਲੇ੍ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਿ ਚਲ੍ਾਉਂਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਜ਼ਜਸ ਲ੍ਈ ਿੈਡੀਕਲ੍ 
ਕਰਵਾਉਂਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜੀਜ਼ਟਵ ਆਇਆ। ਉਨਾਂ 
ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਾਵੇ ਇਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਲ੍ਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦਖਾਈ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਪਰ ਇਲ੍ਾਜ ਲ੍ਈ ਇਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ 
ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਜਆਦਾ ਲੋ੍ੜ ਹੈ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਿਾਸਕ 
ਪਾਓ ਅਤੇ ਸੋਸਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। 

 
 ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(21 ਿਈ 1) ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਖਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ । 
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Dispatch No. : I/26771/2020 
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 
ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰ-2 

 
---- ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੁਿੱ ਕਣ ਅਤੇ ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਨੰੂ ਲ੍ਿੱ ਗੇਗਾ ਜੁਰਿਾਨਾ: ਡਾ. ਜ਼ਵਨੋਦ ਸਰੀਨ 
---- ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਿਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 

 
ਪਠਾਨਕੋਟ, 21 ਿਈ  2020 -- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੁਿੱ ਕਣ ਵਾਲੇ੍ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ 
ਵਾਲੇ੍ ਨੰੂ ਜੁਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਵਨੋਦ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ 
ਲ੍ਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਗਲ੍ੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ੍, ਦਫਤਰ, ਿਾਰਕੀਟ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਸਿੇਂ, ਵਾਹਨ ਜ਼ਵਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਸਿੇਂ, ਸੁਤੀ ਕਪੜੇ ਦਾ ਜ਼ਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਿਾਸਕ ਜ਼ਜਸ ਨੰੂ ਸਾਬਣ/ਜ਼ਡਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ੍ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲ੍ਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ 
ਜੇਕਰ ਿਾਸਕ ਉਪਲ੍ਿੱ ਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਰੁਿਾਲ੍, ਦੁਪਿੱਟਾ, ਪਰਨਾ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕੰਿ ਕਾਜ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਜ਼ਹਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਵਅਕਤੀ 
ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥੁਿੱ ਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਿਾਨਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਿ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਿੁੜ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਸਿੂਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੰੂ ਜ਼ਜਿੱ ਜ਼ਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(21 ਿਈ 2) ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਰਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਾ. ਜ਼ਵਨੋਦ ਸਰੀਨ । 
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Dispatch No. : I/26774/2020 
ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 
ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰ-3 
 
---- ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲ੍ਈ ਅਨੁਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ 140.40 ਲ੍ਿੱ ਖ ਦੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਜਾਰੀ 
----ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਵਿੱ ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲ੍ ਕਦਿੀ 
----ਲ੍ਾਿੱਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਸੀ  ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰਦੀ ਰਕਿ 323.91 ਲ੍ਿੱ ਖ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ 
 
ਪਠਾਨਕੋਟ, 21 ਿਈ  2020 --- ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਵਿੱ ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲ੍ਈ 140.40 ਲ੍ਿੱ ਖ ਦੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ 
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਿੈਨ, ਇੰਜ: ਿੋਹਨ ਲ੍ਾਲ੍ ਸੂਦ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਵਚ 
ਆਰਜ਼ਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਕਾਰਤਿਕ ਪਰਭਾਵ ਜ਼ਪਆ ਹੈ। ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ 
ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪਰਭਾਵ ਜ਼ਪਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੁਿੱ ਖ ਿੰਤਰੀ  ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਵਲ੍ੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜ਼ਦਸਾ 
ਜ਼ਨਰਦੇਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਜ਼ਦਆ ਅਨੁਸੂਜ਼ਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਬੈਂਕ ਟਾਈ 
ਅਪ ਸਕੀਿ ਤਜ਼ਹਤ 1404 ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲ੍ਈ 140.40 ਲ੍ਿੱ ਖ ਰੁ: ਦੀ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ।ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਿੈਨੇਜਰਾਂ ਨੰੂ  ਇਹ ਸਬਜ਼ਸਡੀ ਸਬੰਧਤ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜ਼ਵਚ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਨਰਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕਰ 
ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਨਾਂ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ  ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਆਪੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਜਨਸ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲ੍ਿੱ ਗਭਿੱਗ ਅਿੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ  
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਜ਼ਹਲ੍ ਕਦਿੀ ਿਹਾਿਾਰੀ ਦੇ ਇਸ 
ਜ਼ਭਆਨਕ  ਸਿੇਂ  ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲ੍ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਹੈ। 
  ਇੰਜ: ਿੋਹਨ ਲ੍ਾਲ੍ ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਵਲ੍ੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਿਾਂ ਵੀ ਸਾਲ੍ 2019-
20 ਦੌਰਾਨ 1235.24 ਲ੍ਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਿਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਜਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 911.33 ਲ੍ਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਸਬੰਧਤ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਿਾਰਚ ਿਹੀਨੇ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲ੍ਿੱ ਗੇ ਲੌ੍ਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਊ ਕਾਰਨ 
ਜ਼ਜਹੜੇ  ਕਰਿੇ  ਵੰਡਣ ਤੋਂ  ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਜਲ੍ਦੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਵਲ੍ੋਂ ਜਲ੍ਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਜ਼ਹੰਦੇ 323.91 
ਲ੍ਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਿੈਨ ਵਲ੍ੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ ਸਿੂਹ 
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਵਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲ੍ਗਨ ਨਾਲ੍ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਨ 
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ ਸਿੁਿੱਚੇ ਸਟਾਫ ਵਲ੍ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਿਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹਜ਼ਤਆਤ 
ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਔਖੇ ਸਿੇਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਯੋਜ਼ਧਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਿ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਿੁਿੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਫੰਡ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਪਾਈ। 
 
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(21 ਿਈ 3) ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਿੈਨ, ਇੰਜ: ਿੋਹਨ ਲ੍ਾਲ੍ ਸੂਦ। 
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 
ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰ-4 

 

---- ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ 470 ਲੋ੍ਕਾਂ ਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ ਿਾਿਲੇ੍ ਦਰਜ 
---- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਾਨੰੂਨ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਦ ੇਲ੍ਈ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ਫਓ ਦੋਰਾਨ ਕਰੀਬ 1411 ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਿੁਲ੍ਾਜਿਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 
ਪੂਰੀ ਿੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਇਿਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਡਊਟੀ 
 

ਪਠਾਨਕੋਟ,21 ਿਈ 2020 ---- ਜ਼ਵਸਵ ਭਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕੋਜ਼ਵੰਡ-19 ਦੀ ਿਹਾਂਿਰੀ (ਜ਼ਬਿਾਰੀ) ਦ ੇਚਲ੍ਜ਼ਦਆ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਪਰਸਾਸਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਪਰਸਾਸਨ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਾਨੰੂਨ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ 

ਦ ੇਲ੍ਈ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ਫਓ ਦੋਰਾਨ ਕਰੀਬ 1411 ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਿੁਲ੍ਾਜਿਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਪੂਰੀ ਿੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਇਿਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਆਪਣੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਜ਼ਨਭਾਈ 

ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ਫਓ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ 

ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦ ੇਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਜੇਰ ਧਾਰਾ 188 ਭ.ਦ. ਤਜ਼ਹਤ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ 470 ਿੁਕਿੱ ਦਿੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਿੁਕਿੱ ਦਿੇ ਉਹਨਾਂ 
ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਜ਼ਖਲ੍ਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਿਾਨਯੋਗ ਸਰੀ ਦੀਪਕ ਜ਼ਹਲੋ੍ਰੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। 

  ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜੋ ਜ਼ਬਨਾ ਵਜਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਨਾ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਘੁੰ ਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤ ੇਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ਜਨਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਕਰਜ਼ਫਓ ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ 
ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤ ੇ 188 ਭ.ਦ. ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤ ੇਿੁਕਿੱ ਦਿਾ ਦਰਜ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, 

ਡਰਾਇਜ਼ਵੰਗ ਲ੍ਾਇਸੰਸ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਵਦੇਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤ ੇਨੋਜਵਾਨ ਬਿੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਜ਼ਵਦੇਸ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲ੍ਤ ਵਿੱ ਲੋ੍ ਜੁਰਿਾਨੇ 

(ਸਜਾ ਜਾਬੀ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜ਼ਵਿੱ ਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲ੍ਈ ਹਾਜਰ ਹੈ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਹੁਕਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਓ ਦੋਰਾਨ ਕਾਨੰੂਨ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 
ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 4 ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ 2 ਇੰਟਰ ਜ਼ਡਸਜ਼ਟਰਕ ਨਾਕ ੇਲ੍ਗਾਏ ਗਏ, 7 ਤੋਂ 8 ਟੀਿਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਰਗਾਰਜ਼ਡੰਗ ਗਾਰਡ, 19 ਨਾਕ ੇ

ਸਬ ਜ਼ਡਵੀਜਨ ਜ਼ਸਟੀ ਅਤੇ 23 ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਨਾਕ ੇਸਬ ਜ਼ਡਵੀਜਨ ਰੁਰਲ੍ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਸਬ ਜ਼ਡਵੀਜਨ ਧਾਰਕਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵਖੇ 21 ਨਾਕੇ ਲ੍ਗਾਏ 

ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਰਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਦਨ ਦੇ ਸਿੇਂ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲ੍ਈ 3 ਟੀਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤੀਜ਼ਦਨ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਜਾਂਚ 

ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਡਊਟੀ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਵੀ 3 ਟੀਿਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਦਨ ਲ੍ਈ 7 ਟੀਿਾਂ ਜ਼ਕਓ.ਆਰ.ਟੀਸ, 

15 ਟੀਿਾਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਦਾਨਾ ਿੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ,1 ਟੀਿ ਫਲੈ੍ਗ ਿਾਰਚ ਲ੍ਈ,1 ਟੀਿ ਕਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਿ ਲ੍ਈ,1 ਟੀਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ. 
ਸੇਂਟਰਲ੍ ਡਾਇਿੱਲ੍ 112 ਲ੍ਈ, 2 ਟੀਿਾਂ ਜ਼ਵਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਜ਼ਪਸ ਆ ਰਹੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ, 3 ਟੀਿਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਲੰ੍ਗਰ ਵੰਡਣ ਲ੍ਈ 

ਅਤੇ 19 ਟੀਿਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਜ਼ਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਲ੍ਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 4 ਐਸ.ਪੀ.,11 ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., 10 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 81 ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ,964 ਈ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ 340 

ਪੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਦ ੇਿੁਲ੍ਾਜਿਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਇਿਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਨਸਟਾ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਭਾਈਆਂ ਹਨ। 

  ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦ ੇਸਿੂਹ ਜ਼ਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਬਨਾ ਵਜਾਂ ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲ੍ਣ ਦੀ ਅਤੇ ਜਦ 

ਤਿੱਕ ਲ੍ਾਿੱਕ ਡਾਊਣ ਹੈ ਜ਼ਬਨਾ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਜ਼ਜਲੇ੍ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲ੍ਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਜ਼ਹਬ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਰਜ਼ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ, ਸਿਾਜ ਅਤ ੇਦੇਸ ਨੰੂ ਬਚਾਉ। 
 

 ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(21 ਿਈ 4) ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀ ਦੀਪਕ ਜ਼ਹਲੋ੍ਰੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ । 


