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37 ਨਮੂਨਨਆਂ ਦੀ ਨਿਪੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਨਟਵ, 64 ਦੀ ਨਿਪੋਟ ਆਉਣੀ ਬਕਾਇਆ 

-ਮੰਗਲਵਾਿ ਨੰੂ ਲਏ 74 ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ 

-ਹਨਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਿਿਾਜੀ ਸਿੱਹਦ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ 

ਬਜ ੰਡਾ, 28 ਅਪਰੈਲ੍ 

ਬਜ ੰਡਾ ਜਿ਼ਲ਼੍ਹੇ ਜਿਚੋਂ ਐਤਿਾਰ ਨ ੰ  ਲ੍ਏ ਗਏ 42 ਨਮ ਜਨਆਂ ਜਿਚੋਂ 37 ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਨੈਗੇਜਟਗ ਪਰਾਪਤ ਹਈੋ ਹੈ।ਇਹ 
ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਐਤਿਾਰ ਨ ੰ  ਲ੍ਏ ਨਮ ਜਨਆਂ 
ਜਿਚੋਂ 5 ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਮਿਾਰ ਨ ੰ  ਲ੍ਏ 59 ਨਮ ਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਆਉਣੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਮੰਗਲ੍ਿਾਰ ਨ ੰ  74 ਨਿੇਂ 
ਨਮ ਨੇ ਲ੍ਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਰਜਿਊ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ੍ ਪਾਲ੍ਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹਜਰਆਣਾ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਗਦੀਆਂ ਹਿੱਦਾਂ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਹੋਰ ਿਧਾ ਕੇ ਇਿੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਜ਼ੋ ਜਕ ਆਉਣ ਿਾਜਲ੍ਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਿੇਰਿੇ ਇਿੱਕਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਚੈਕਅਿੱਪ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਿੇਗਾ 
ਅਤੇ ਿ਼ੇਕਰ ਜਕਸੇ ਨ ੰ  ਕੋਜਿਡ ਦੇ ਲ੍ਿੱ ਛਣ ਪਾਏ ਿ਼ਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜਿਚ ਦਾਖਲ੍ ਕਰਿਾਇਆ ਿ਼ਾਿੇਗਾ। 
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ਸਵੀਗੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੰੂ ਘਿ ਘਿ ਿਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਦੱਤੀ ਆਨਗਆ ਿੱਦ 
ਕੀਤੀ 

ਬਜ ੰਡਾ, 28 ਅਪਰੈਲ੍ 

 ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਟ ਸਰੀ ਬਰੀ ਸਰੀਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਜਿਸੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਿ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਜ ੰਡਾ ਜਿਚ ਿੋ਼ਮੈਟੋ ਅਤ ੇ
ਸਿੀਗੀ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮਡਲ੍ੀਿਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਆਜਗਆ ਰਿੱਦ ਕਰ ਜਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਜਿ਼ਹਾ ਇਸ ਲ੍ਈ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 
ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤੋਂ ਜ ਸਕਾਇਤਾਂ ਜਮਲ੍ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਕ ਇਹ ਲੋ੍ਕ ਿ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਬਿ਼ਾਏ ਗੈਰ ਿ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ 
ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿ਼ਸ ਨਾਲ੍ ਕੋਜਿਡ 19 ਜਬਮਾਰੀ ਿਲੈ੍ਣ ਦਾ ਡਰ ਿਿੱ ਧ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ 
ਦੀ ਜਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਿਿੱ ਡੇ ਜਹਿੱ ਤਾਂ ਨ ੰ  ਜਧਆਨ ਜਿਚ ਰਿੱ ਖਜਦਆਂ ਇੰਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਜਗਆ ਰਿੱਦ ਕਰ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
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ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ 4.71 ਲ੍ਿੱ ਖ ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

-456 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 

 

ਬਜ ੰਡਾ, 28  ਅਪਰੈਲ੍: 
  ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਸੋਮਿਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱਕ 4,71,883 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੁਿੱ ਕੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਨੇ ਜਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਬੀਤੀ 
ਸ਼ਾਮ ਤਿੱਕ 284328 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਚੋਂ ਜਲ੍ਿਜਟੰਗ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ।ਸੋਮਿਾਰ ਨ ੰ  49618 

ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪਨਗਰਨੇ ਨੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਦ ਿ਼ੀਆਂ ਏਿਂ਼ਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ੍ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ 
ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਿ ਡ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰਟਰੋਲ੍ਰ ਸ: ਮਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ 
ਜਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱਕ ਪਨਗਰਨੇ ਨੇ 129061 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਿੈਡ ਨੇ  124922 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ 
110245 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਪੰਿ਼ਾਬ ਰਾਿ਼ ਿਅੇਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 72950 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਜਨਗਮ 
ਨੇ 34256 ਟਨ ਅਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 449 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱਕ 456 ਕਰੋੜ 
ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਿੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
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ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਜਲ੍ਆਂ ਲ੍ਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿਿੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਅਡਿਾਇਿ਼ਰੀ ਿ਼ਾਰੀ- 

 

ਬਜ ੰਡਾ  28 ਅਪਰੈਲ੍: 

 ਜਸਹਤ ਤੇ ਪਜਰਿਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲ੍ਬੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱਧ  ਨੇ ਅਿੱ ਿ਼ ਕੋਜਿਡ -19 ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿ਼ਰ ਮਨਰੇਗਾ 
ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਜਲ੍ਆਂ ਲ੍ਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿਿੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਡਿਾਇਿ਼ਰੀ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 
ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਸਿਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਬਜ ੰਡਾ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 
ਦੇ ਿੈਲ੍ਾਅ/ਪਰਸਾਰ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ਕ ਜਹਿੱਤ ਜਿਿੱਚ ਸਾਰੇ 22 ਜਜ਼ਜਲ੍ਹਆਂ ਜਿਿੱਚ ਕਰਜਿਊ ਲ੍ਗਾ ਕੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਿਧੀਆਂ 
’ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲ੍ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਿੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ੍ ਕਾਜਮਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲ੍ਾਂ 
ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲ੍ਈ ਿ਼ਰ ਰੀ ਗਤੀਜਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਰ ਿੀ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਿੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 
ਲ੍ਈ ਿ਼ਰ ਰੀ ਜਦਸਾ ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਦਸਾ ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ 
ਅਧੀਨ ਸੁਪਰਿਾਈਿ਼ਰੀ ਸਰਪੰਚ/ਿ਼ੀ.ਆਰ.ਐੱਸ./ਕਾਜਮਆਂ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਕੰਮ ਸਰੁ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ੍ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਿੱਚ ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰਿਾਈਿ਼ਰ ਇਿੱਕ ਜਿਆਪਕ ਕਾਰਿ਼ ਯੋਿ਼ਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਜਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 
ਕੰਮ ਿਾਲ੍ੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਿੱਚ ਕੁਿੱ ਝ ਿਾਸਲ੍ਾ 
ਰਿੱਖੇ ਜਿ਼ਸ ਨਾਲ੍ ਕੰਮ ਿੀ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਹੋ ਿ਼ਾਿੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਿਟ ਿੀ ਨਾ ਆਿੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਕਾਰਿ਼ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  



ਕਾਰਿ਼ ਿਾਲ੍ੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਿੇਗਾ ਜਕ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਜਮਆਂ ਦਰਜਮਆਨ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਜਨਯਮ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਜਖਆ ਿ਼ਾ ਸਕੇ। 

ਡਾ. ਅਰਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬੁਖਾਰ ਿ਼ਾਂ ਹਰੋ ਲ੍ਿੱ ਛਣ ਜਿ਼ਿੇਂ ਖੰਘ/ਸਾਹ ਲੈ੍ਣ ਜਿਿੱਚ ਤਕਲ੍ੀਿ ਮਜਹਸ ਸ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ੍ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਜਮਆਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਜਿਿੱਚ ਹੀ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਪਰੇਜਰਤ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਿੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ 
ਿਰਕਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਲ੍ਾਹ ਜਦਿੱਤੀ ਿ਼ਾਏਗੀ ਜਕ ਉਹ ਜਕਸੇ ਨਾਲ੍ ਹਿੱਥ ਨਾ ਜਮਲ੍ਾਉਣ ਿ਼ਾਂ ਜਕਸੇ ਨ ੰ  ਗਲੇ੍ ਨਾ ਲ੍ਗਾਉਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਟਾਿ 
ਨ ੰ  ਜਬਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਘੰੁਮਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ/ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਜਦਿੱਤੀ ਿ਼ਾਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱ ਗੇ 
ਹਦਾਇਤ ਿ਼ਾਰੀ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਰਪੰਚ/ਿ਼ੀਆਰਐਸ ਸਮੇਤ ਸਾਜਰਆਂ ਨ ੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇ
ਹਨ। ਮਾਸਕ ਨ ੰ  ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਪਜਹਜਨਆ ਿ਼ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਨਿੱ ਕ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਮ ੰ ਹ ਨ ੰ  ਿੀ ਕਿਰ ਕਰੇ। ਕਿੱਪੜੇ ਦ ੇ
ਮਾਸਕ ਨ ੰ  ਿਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਿ਼ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ -ਮਕੁਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਦਸਾ-
ਜਨਰਦੇਸਾਂ ਨ ੰ  ਜਿਸਥਾਰ ਨਾਲ੍ ਦਿੱਸਜਦਆਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਾਰਿ਼ ਿਾਲ੍ੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ 
ਉਪਲ੍ਬਧਤਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿ਼ਾਿੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਿਰਕਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰੇਜਰਤ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਿੇ ਜਕ ਿ਼ਦੋਂ ਿੀ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਮਕੌਾ ਜਮਲੇ੍, 

ਉਹ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਹਿੱਥਾਂ ਨ ੰ  40 ਸਜੈਕੰਡ ਤਿੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਣ, ਨਾਲ੍ ਹੀ ਉਹ ਹਥੇਲ੍ੀ, ਹਿੱਥ ਦਾ ਜਪਛਲ੍ਾ ਪਾਸਾ, ਉਂਗਲ੍ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗ  ੇ 
ਜਿਚਕਾਰ ਿੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਹਿੱਥ ਸਾਿ ਕਰਨ। ਹਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਜਸਿਾਰਸ ਗਈ ਹੈ। 
ਉੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸਰੁ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਥ ਲ੍ਾਿ਼ਮੀ ਤਰੌ ’ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ 
ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿ਼ੇ ਕੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਿਰਕਰ ਤਿੇ਼ ਬੁਖਾਰ/ਖੰਘ/ਜਛਿੱਕ/ ਸਾਹ ਲੈ੍ਣ ਜਿਿੱਚ ਮੁਸਕਲ੍ ਮਜਹਸ ਸ 
ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਦੁ ਸੁਪਰਿਾਈਿ਼ਰ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲ੍ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲ੍ਾਿ਼ ਲ੍ਈ 
ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਹ ਲ੍ਿੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਿਰਕਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਦ ਿ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਿੈਕਸਨ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਕ ਦ ਿ਼ੇ ਨਾਲ੍ 
ਦੁਪਜਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ/ਸਨੈਕਸ ਇਿੱਕਜ ਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਿ਼ੇ ਕਈੋ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਜਿਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਜੋਿਡ-19 ਤੋਂ 
ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਿ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਨ ੰ  ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 / ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ੍ 
ਰ ਮ ਨੰਬਰ 0172-2920074/08872090029 ਨ ੰ  ਜਰਪਰੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿ਼ੋ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ 
ਲ੍ਿੱ ਗ ਸਕੇ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਗਲੇ੍ਰੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲ੍ਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਸਕੇ। 

 

 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 
ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੁਿੱ ਚਿ਼ੀ ਕਾਸਤ ਲ੍ਈ ਰਿੱਖੋ ਇੰਨਹ ਾਂ ਗਿੱਲ੍ਾਂ ਦਾ ਜਖਆਲ੍- ਡਾ.ਬਹਾਦਰ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱਧ  

-ਿ਼ੇ ਕਣਕ ਨ ੰ  ਪਾਈ ਸੀ ਡੀਏਪੀ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਨ ੰ  ਡੀਏਪੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ 

 

ਬਜ ੰਡਾ, 28 ਅਪਰੈਲ੍ 

 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਬਜ ੰਡਾ ਸ਼ਰੀ ਬੀ. ਸਰੀ ਜਨਿਾਸਨ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜਹਤ ਡਾ. ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ,ਡਾਇਰਕੈਟਰ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲ੍ਾਈ ਜਿਭਾਗ, ਪੰਿ਼ਾਬ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਿਾਈ ਹ ੇ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਤਜਹਤ ਡਾ. ਬਹਾਦਰ ਜਸੰਘ 



ਜਸਿੱਧ , ਡੀ.ਡੀ.ਏ.(ਦਾਲ੍ਾਂ) ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਸਬੰਧੀ 
ਿ਼ਰ ਰੀ ਨੁਕਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ੍ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਸ: ਜਸਿੱਧ  ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਿ਼ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਦਕੁਾਨਦਾਰਾਂ  ਨ ੰ  ਿੋਨ ਰਾਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਿ਼ਾਂ ਜਪੰਡਾ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰਜੇਟਿ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋ ਲੈ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਬਿ਼ਾਈ ਿ਼ਮੀਨ ਨ ੰ  ਡੁੰ ਘਾ ਿਾਹਕੇ ਭਰਿੀ 
ਰੋਣੀ ਨਜਹਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਿ਼ਾਂ ਚੰਗੇ ਇਿੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿੇ।ਜਿ਼ਥੇ ਜਕਤੇ ਬੋਰਾਂ ਦਾ  ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉੱਥ ੇ
ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਿ਼ ਨ ੰ  ਨਜਹਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜਭਓ ਕੇ ਜਬਿ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਿੇ। ਿ਼ੇਕਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਬਿ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਈੋ 
ਿੀ ਸਿੱਮਜਸਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਮਜਹਕਮੇ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿ਼ੇਕਰ ਹਾੜੀ ਦੀ  ਿਸਲ੍ ਕਣਕ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਗਿੱਟਾ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਿਸਲ੍ ਨ ੰ  ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਈ 
ਿ਼ਾਿੇ।ਰੇਤਲ੍ੀਆਂ ਿ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਿਸਲ੍ ਦੀ ਜਬਿ਼ਾਈ ਸਮੇ 20 ਜਕਲੋ੍  ਜਮਓਜਰਟ ਆਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ 10 ਜਕਲੋ੍ ਜਿੰ਼ਕ 
ਸਲ੍ਿੇਟ 21 % ਿ਼ਾਂ 6.5 ਜਕਲੋ੍ ਜਿੰ਼ਕ ਸਲ੍ਿੇਟ 33% ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਇਆ ਿ਼ਾਿੇ। ਦਰਜਮਆਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਿ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਿੱਚ 
ਯ ਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਕਸ਼ਤਾਂ 1 ਗਿੱਟਾ ਯ ਰੀਆ ਬ ਟੇ ਜਿਰਲੇ੍ ਕਰਨ ਸਮੇ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਗਿੱਟਾ ਿੁਿੱਲ੍ ਜਨਕਲ੍ਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਇਆ 
ਿ਼ਾਿੇ। ਹਲ੍ਕੀਆਂ ਤੇ ਰੇਤਲ੍ੀਆਂ ਿ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਗਿੱਟਾ ਯ ਰੀਆ ਜਬਿ਼ਾਈ ਸਮੇ ਤੇ ਦ ਿ਼ਾ ਿੁਿੱਲ੍ ਜਨਕਲ੍ ਸਮੇਂ ਪਾਇਆ ਿ਼ਾਿੇ। 
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ ਜਬਿ਼ਾਈ ਤੋ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਸਂਟੌਪ 30 ਈ.ਸੀ. ਇਿੱਕ ਜਲ੍ਟਰ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਜਹਸਾਬ 
ਨਾਲ੍  200 ਜਲ੍ਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਿੱਚ ਜਮਲ੍ਾਕੇ ਸਪਰਅੇ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨਾਂ੍ੇ੍ਹ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜਹਕਮੇ ਿਲੋ੍ 32 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 96 ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਬਿ਼ਾਈ 
ਕਈ ਜਸਿਾਜਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਿਿੱਧ ਸਮਾ ਲੈ੍ਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ / ਗੈਰ ਪਰਮਾਜਣਤ ਜਕਸਮਾਂ ਪ ਸਾ 44, 212 ਆਜਦ ਦੀ 
ਜਬਿ਼ਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ੍ ਿ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿੱਧਰ ਨੀਚੇ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਕਸਮਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯ . ਿਲੋ੍ ਜਸਿਾਜਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਕਸਮਾਂ 
ਨਾਲੋ੍ 30-35 ਜਦਨ ਦਾ ਿਿੱਧ ਸਮਾਂ ਲ੍ੈਂਦੀਆ ਹਨ ਜਿ਼ਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਿਿੱ ਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋਜੜਆਂ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 
ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਲ੍ਈ 2-3 ਸਪਰੇਆਂ ਿਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ੍ ਲ੍ਾਗਤ ਿਿੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿੀ ਪਰਦੁਜਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਜੋਿਡ -19 ਕਾਰਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਬਿ਼ਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਲੇ੍ਬਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿਿੱਡੀ ਸਿੱਮਜਸਆ ਹੈ 
।ਇਸ ਲ੍ਈ ਜਕਸਾਨ ਿੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਿ਼ਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਨਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਿੱਧ ਤੋ ਿਿੱਧ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹ ੇੋਂ  ਕਿੱਢ ਕੇ ਨਰਮੇ ਹ ੇ ਜਲ੍ਆਂਦਾ ਿ਼ਾਿੇ।ਨਜਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਿ਼ ਦੀ ਿੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੈ। 


