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Dispatch No. : I/29138/2020  

  

ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .1 

---- ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕਟੋ ਿਵ� ਚ ਸਨੀਵਾਰ ਨੰੂ 8 ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

 -----ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕਟੋ ਿਵ� ਚ ਇਸ ਸਮ  ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਹੋਈ 28, ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਚੰਤਪੂਰਨੀ 

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਿਵ� ਚ ਚਲ ਿਰਹਾ ਇਲਾਜ 

ਪਠਾਨਕਟੋ, 30  ਮਈ  2020 ---ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕਟੋ ਿਵ� ਚ ਅ�ਜ ਸਨੀਵਾਰ ਨੰੂ 8 ਲੋਕ� ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆ%ਣ 

ਨਾਲ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕਟੋ ਿਵ� ਚ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਮਰੀਜ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ 28 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ 

ਸੁਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਇ�ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦੀ ਮੋਤ ਕਰੀਬ 3 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

ਆਈ ਸੀ ਅਤ ੇ2 ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਿਲਸੀ ਅਧੀਨ ਸਮ� ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 20 

ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦਾ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਚੰਤਪੂਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਿਵ� ਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅ�ਜ 

ਿਜਨਾ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹੈ ਉਨ� ਨੰੂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵ� ਚ ਪਹੁਚਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। 

ਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕਟੋ ਨ0  ਕੀਤਾ। ਉਨ� ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਜਨ� 8 ਲੋਕ� ਦੀ ਅ�ਜ 

ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਨ� ਿਵ� ਚ1 4 ਲੋਕ ਉਨ� ਦ ੋਨ� ਜਵਾਨ� ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵ� ਚ ਸਨ ਿਜਨ� ਦ ੇਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੋਰਾਨ 

ਜਲੰਧਰ ਿਵ�ਚ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਿਰਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤ1 ਇਲਾਵਾ 3 ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨ ਬਾਜਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਇ�ਕ ਉਬਰਾਏ ਗਲੀ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਹੈ ਇਨਾ ਚਾਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ� 

ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵ� ਚ 28 ਲੋਕ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

 ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਦੋਰਾਨ ਮੀਰਪੁਰ ਕਾਲੋਨੀ ਤ1 ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ  ਅਤ ੇਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲ� ਛਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜ�ਚ ਲਈ ਸ3ਿਪਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ3ਬਰ� ਦੀ ਵੀ ਸ3ਿਪਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਰਪੋਰਟ ਆ%ਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੀ 

ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੇ 3 ਮ3ਬਰ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਤ1 ਇਲਾਵਾ ਇ�ਕ ਮਿਹਲਾ ਜ ੋਮਾਧੋਪੁਰ ਿਨਵਾਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਲ� ਛਣ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ 

ਲਈ ਸ3ਿਪਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਪਾਜੀਿਟਵ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

ਉਨ� ਦ� ਿਸਆ ਿਕ 2 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਜ ੋਜਲੰਧਰ ਿਵਖੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਨਵਾਸੀ 2 ਲੋਕ� ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

ਆਈ ਸੀ। ਉਨ� ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਿਜਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵ� ਚ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ� ਦੀ 

ਸੰਿਖਆ 23 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਿਜਨ� ਿਵ�ਚ1 ਇ�ਕ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 22 ਲੋਕ� ਿਵ� ਚ1 2 ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਿਡਸਚਾਰਜ ਪਾਿਲਸੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਘਰ� ਨੰੂ ਭਜੇ ਿਦ� ਤਾ ਹੈ। ਉਨ� ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸਮ  ਪਠਾਨਕਟੋ ਿਵਖੇ 28 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ 

ਲੋਕ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(30 ਮਈ 1) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕਟੋ । 
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 I/29142/2020   

 

ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .2 

----ਗਰਮ ਰੁ� ਤ ਦ ੇਮ�ਹ ਅਤੇ ਮੂੰ ਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੰੂ ਕੀਿੜਆ ਂਦੇ ਹਮਲੇ ਤ1 ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ। 

 

ਪਠਾਨਕਟੋ: 30 ਮਈ 2020 (    ) ਮਸੌਮੀ ਿਵ� ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਗਰਮ ਰੁ� ਤ ਦੇ ਮ�ਹ ੳਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ 9ਪਰ ਫਸਲੀ 

ਛੇਦਕ ਸੁੰ ਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਮ  ਿਸਰ ,ਸਹੀ ਕੀਟਾਨਾਸ਼ਕ ਨੰੂ ਸਹੀ ਿਛੜਕਾਅ ਤਕਨੀਕ� ਅਪਣਾ ਕ ੇ

ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ0  

ਿਕਹਾ ਿਕ ਦਾਲ� ਦੀ ਮਨੁ� ਖੀ ਖਰਾਕ ਿਵ�ਚ ਬਹੁਤ ਮਹ�ਤਤਾ ਹੈ ਿਕ%ਿਕ ਦਾਲ� (ਮੂੰ ਗੀ,ਸੋਇਆਬੀਨ) ਪ�ੋਟੀਨ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਸਮੋਾ ਹਨ। 

ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕਟੋ ਿਵ� ਚ ਤਕਰੀਬਨ 105 ਏਕੜ ਿਵ�ਚ ਗਰਮ ਰੁ� ਤ ਦੇ ਮ�ਹ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਉਨ� ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਅਗਲੇ 10-15 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਪ�ਕ ਕ ੇਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵਗੇੀ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਸਮ  ਫਲੀਆ ਂਿਵ�ਚ 

ਦਾਣ ੇਬਣ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤ ੇਮਸੌਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਾਰਨ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮ�ਹ� ਦੀ ਫਸਲ ਤ ੇਫਲੀ ਛੇਦਕ ਸੁੰ ਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ 

ਿਜਸ ਦੀ ਸਮ  ਿਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਫਲੀ ਛੇਦਕ ਕੀੜੇ ਦੀ ਸੁੰ ਡੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਪ� ਤੇ,ਡੋਡੀਆ ਂਅਤੇ ਫੁ� ਲ� 

ਨੰੂ ਖਾ ਕ ੇਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਸੁੰ ਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ,ਪੀਲਾ,ਭੂਰਾ ਜ� ਕਾਲਾ ਵੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਸੁੰ ਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪ� ਿਤਆ,ਂਫਲੀਆਂ ਿਵ� ਚ ਮੋਰੀਆ,ਂਬੂਿਟਆ ਂਹੇਠ� ਜ਼ਮੀਨ 

9ਤੇ ਗੂੜੇ ਹਰ ੇਰੰਗ ਦੀਆ ਂਿਬ�ਠ� ਤ1 ਲ� ਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਕੇਰ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਵਤ ਬੂਟੇ ਨੰੂ ਜਰੋ ਨਾਲ ਹਲਾਇਆ ਜਾਵ ੇ

ਤ� ਸੁੰ ਡੀਆ ਂਬੂਟ ੇਤ1 ਹੇਠ� ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡ�ਗ ਪ3ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਕੇਰ ਇਸ ਕੀੜ ੇਦੀੰ ਸਮ  ਿਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਨ� ਕੀਤੀ 

ਜਾਵ ੇਤ� ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਏਕੀਿ;ਰਤ ਕੀਟ ਰੋਕਥਾਮ 

ਪ�ਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ◌�ਿ◌ੲਕ ਏਕੜ ਰਕਬ ੇਿਵ� ਚ ਪੰਛੀਆ ਂਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦ ੇਅ� ਖਰ ਟੀ 

ਵਰਗ ੇ20 ਪਰਚ(ਬਸੇਰ)ੇ  ਲਾਉਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਤ� ਜ ੋਪੰਛੀ ਇਨ� ਬਸੇਿਰਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕ ੇਸੁੰ ਡੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾ ਸਕਣ। ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਫਲੀ ਛੇਦਕ ਸੁੰ ਡੀ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 60 ਿਮਲੀ ਿਲਟਰ ਸਪਾਈਨ� ਸੈਡ ਜ� 200 ਿਮਲੀ ਿਲਟਰ ਇੰਡਕੋਸਾਕਾਰਬ ਜ� 

800 ਗ�ਾਮ ਐਸੀਫੇਟ 75 ਐਸ ਪੀ ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਨੰੂ 100 ਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਿਵ� ਚ ਘੋਲ ਕ ੇਨ? ਪਸਕੈ ਪੰਪ ਨਾਲ ਿਛੜਕਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਕੇਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤ� ਦ ੋਹਫਿਤਆ ਂਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਿਛੜਕਾਅ ਕਰ।ੋ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਕੇਰ 

ਤੰਬਾਕ ੂਸੁੰ ਡੀ ਡਾ ਹਮਲਾ ਹੰੂਦਾ ਹੈ ਤ� 150 ਿਮਲੀਿਲਟਰ ਨੂਵਾਲਰੋਨ 10 ਈ ਸੀ ਜ� 800 ਗ�ਾਮ ਐਸੀਫੇਟ 75 ਐਸ ਪੀ ਜ� 1.5 

ਿਲਟਰ ਕਲੋਰੋਪਾਈਰੀਫਾਸ 20 ਈ ਸੀ ਪ�ਤੀ ਏਕੜ ਨੰੂ 100 ਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਿਵਾਚ ਘੋਲ ਕ ੇਿਛੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

  

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(30 ਮਈ 2) ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮ�ਹ� ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਫਲੀ ਛੇਦਕ ਸੁੰ ਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਇੰਨਸੈਟ ਿਵ� ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ 

ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ । 
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I/29151/2020 

ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .3 

 

---- ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ-ਿਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕਟੋ 

 

ਪਠਾਨਕਟੋ, 30  ਮਈ  2020 ---     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਮਸ਼ਨ ਤਿਹਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨ� ਨੰੂ ਨੌਕਰੀਆਂ 

ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ� ਤਿਹਤ ਲੋਨ ਿਦਵਾ ਕ ੇਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕਟੋ 

ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਗੁਰਮਲੇ 

ਿਸੰਘ ਿਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਅਫਸਰ ਵਲ1 ਦ� ਿਸਆ ਂਿਗਆ ਿਕ ਿਜਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬਊਰੋ 

ਪਠਾਨਕਟੋ ਵਲ1  ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕ ੇਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 

ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ� ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਕਰਨੋਾ ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਚਲਿਦਆਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਮ  ਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇ

ਸ਼ੋਸਲ ਿਡਸਟ3ਸ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵ� ਚ ਰ�ਖਦ ੇਹੋਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ�ਾਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆ ਂਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹA ਸਪੰਰਕ ਕਰਕ ੇ

ਵਰਚੂਅਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰਵਾ ਕ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹ�ਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ।ਉਨ� ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ 

ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਕਸ਼ੇ ਕਮੁਾਰ ਪਲੁਸਮ3ਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 82848-44552 ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹA 

ਜ� ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਬਊਰ ੋਪਠਾਨਕਟੋ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਈ-ਮੇਲ dbeeptkhelpline@gmail.com  ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਡਟੇਲ ਭਜੇ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਤ� ਜ ੋਇਨ� ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਮਤੀਆ ਂਦ�ਸੀਆ ਂਜਾ 

ਸਕਣ।ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦਸਵA ਪਾਸ, ਕ�ਦ 168 ਸ3ਟੀ ਮੀਟਰ, ਉਮਰ 21 ਤ1 37 ਸਾਲ ਦੇ 

ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਵੇਲ ਪੁਰਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ।ਐਸ.ਆਈ ਐਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲ1  ਚੁਣ ੇਗਏ ਪ�ਾਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇ�ਕ 

ਮਹੀਨ0  ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦ� ਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।ਟ�ੇਿਨੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਨ� ਪ�ਾਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 12500/-ਰੁਪਏ ਤ1 15000/-ਰੁਪਏ ਤ�ਕ ਪ�ਤੀ 

ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਿਮਲਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤ1 ਇਲਾਵਾ ਇਨ� ਪ�ਾਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਹੋਰ ਭ� ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਫਮੈਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੇਯਟੂੀ, 

ਬੋਨਸ,ਪੀ.ਐਫ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਮਡੈੀਕਲ ਗਰੁ� ਪ, ਇੰਨਸ਼ੋਰ ਸ਼ ਸੇਵਾ, ਪ�ਮਸੋਨ ਅਤ ੇਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਆਿਦ ਿਮਲਣਯੋਗ 

ਹੋਣਗ।ੇਸਿਕਉਿਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਕਸ਼ੇ ਕਮੁਾਰ ਪਲੇਸਮ3ਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 82848-

44552 ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਬਊਰ ੋਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਈ-ਮੇਲ  ਆਈ.ਡੀ 

dbeeptkhelpline@gmail.com  ਰਾਹA ਆਪਣੀ ਿਡਟੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 

 ਫੋਟ ੋਕੈਪਸਨ-(30 ਮਈ 3) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ�ੀ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ ਿਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਅਫਸਰ 

ਪਠਾਨਕਟੋ । 
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ਦਫਤਰ ਿਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ .4 

---- ਿਵਧਾਇਕ ਅਿਮਤ ਿਵ�ਜ ਵ�ਲ1 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਖੇਤਰ� ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੋਰਾ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆ ਂਸਮ� ਿਸਆਵ� 

 ---- ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਕਰ ੋਪਾਲਣਾ 

ਪਠਾਨਕਟੋ, 30  ਮਈ  2020 --- ਅ�ਜ ਸਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਸ�ੀ ਅਿਮਤ ਿਵ�ਜ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕਟੋ ਨ0  ਿਸਟੀ ਪਠਾਨਕਟੋ ਦੇ 

ਉਨ� ਖੇਤਰ� ਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਨ� ਖੇਤਰ� ਿਵ� ਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਕਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ� ਵ�ਲ1 ਵ�ਖ ਵ� ਖ ਖੇਤਰ� ਦਾ ਦੋਰਾ 

ਕਰਨ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਗ�ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਆ ਰਹੀਆ ਂਪ�ੇਸਾਨੀਆ ਂਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮਕੋ ੇਤੇ ਉਨ� ਨਾਲ ਹੋਰਨਾ ਤ1 

ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸ�ੀ ਡਾ. ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਐਸ.ਐਮ. ਓ. ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਆਸੀਸ ਿਵ� ਜ, ਰਿਜੰਦਰ ਮਨਹਾਸ 

ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਠਾਨਕਟੋ, ਐਮ.ਸੀ. ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ, ਨੀਿਤਨ ਲਾਡੀ, ਗੋਰਵ ਵਡੇਹਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ 

ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਇਸ ਮਕੋ ੇਤੇ ਸ�ੀ ਅਿਮਤ ਿਵ�ਜ ਿਵਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨ0  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਉਨ� ਵ�ਲ1 ਅ�ਜ ਉਨ� ਖੇਤਰ� ਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨ� ਖੇਤਰ� ਿਵ� ਚ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਿਟਵ ਲੋਕ ਿਮਲੇ ਹਨ । ਉਨ� ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਅ�ਜ ਉਨ� ਲੋਕ� ਨਾਲ ਿਮਲਕ ੇਉਨ� 

ਦੀਆ ਂਸਮ� ਿਸਆਵ� ਵੀ ਸਣੁੀਆ ਂਹਨ । ਉਨ� ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਉਨ� ਵ�ਲ1 ਅ�ਜ ਹਰੀ ਨਗਰ, ਮੀਰਪੁਰ ਕਾਲੋਨੀ, ਇੰਦਰਾ 

ਕਲੋਨੀ,ਿਵਸਨੰੂ ਨਗਰ ਨਜਦੀਕ ਰੇਨੰੂਕਾ ਮੰਿਦਰ,ਿਸਲਵਰ ਇਸਟੇਟ, ਰੋਜ ਐਵਿਨਓ ਆਿਦ ਖੇਤਰ� ਤ�ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਕੋ ੇਤੇ ਉਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਲਾ�ਕ ਡਾਊਣ ਦੋਰਾਨ ਘਰ� ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਜਲਾ ਪ�ਸਾਸਨ ਅਤੇ 

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵ�ਲ1 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ ਉਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ  ਅਸA ਇਸ ਸਮ  ਬਹੁਤ ਵ� ਡੇ ਸੰਕਟ 

ਿਵ� ਚ1 ਗਜੁਰ ਰਹ ੇਹ� ਅਤ ੇਸਾਵਧਾਨੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰ� ਿਖਆ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸA ਪੂਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਸੁਰ� ਿਖਅਤ ਰਿਹਣ 

ਲਈ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਹ�ਥ� ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ� ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਫ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਸੋਲ ਿਡਸਟ3ਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰੀਏ। ਇਸ ਮਕੋੇ ਤੇ ਡਾ. ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵ�ਲ1 ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਤ1 ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ� ਿਦ� ਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਅਤੇ 

ਅਗਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਗਲੀ ਮੁਹ� ਿਲਆ ਂਿਵ� ਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵ� ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਤਰ� ਦੇ 

ਲ� ਛਣ ਨਜਰ ਆ%ਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਨ� ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦ� ਤੀ। 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ-(30 ਮਈ 4,5) ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕਟੋ ਿਵਧਾਇਕ ਸ�ੀ ਅਿਮਤ ਿਵ�ਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਮੁਹ� ਿਲਆ ਂਦਾ ਦੋਰਾ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

 


