
I/25560/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ 4.0 ਸਬੰਧੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਦਨ ਵਾਰ/ਰੁਟੇਸ਼ਨਵਾਈਿ ਹੀ ਖੁੁੱ ਲਣਗੀਆਂ 

ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤੇ ਜਦਨਵਾਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਰੁੁੱ ਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਮਈ (         ) ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਨ ੰ  ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਕਰਜਫਊ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਗਰਜਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਆਂ 

ਜਵਭਾਗ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਤਜਹਤ 17 ਮਈ ਨ ੰ  ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਗਰਜਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਆਂ ਜਵਭਾਗ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਜਧਆਨ ਜਵਚ 

ਰੁੱਖਜਦਆਂ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਕਰਜਫਊ ਹਟਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਸਮੇਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਛੋਟਾਂ 

ਹਟਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਪਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਛੁੱਡ ਕੇ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
Ñਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਸਬੰਧੀ – ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਕਰਨ 'ਤ ੇਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 

ਪਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 07 ਵਿੇ ਤਕ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਿਰ ਰੀ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ 

ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ, persons with co-morbidity, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੁੱਚ,ੇ ਿਰ ਰੀ 

ਕੰਮ ਿਾਂ ਜਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਘਰ ਜਵਚ ਰਜਹਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਾਲੀ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਐਸ.ਓ.ਪੀ 

(Standard Operating Procedure) ਤਜਹਤ ਜਵਅਕਤੀ ਆਵਾਿਾਈ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 
ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤ ੇਪ ਰਨ 'ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ- ਸਕ ਲ, ਕਾਲਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵੁੱ ਜਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤ ੇਕੋਜਚੰਗ 

ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਰਜਹਣਗੇ ਪਰ ਨਾਨ-ਟੀਜਚੰਗ ਕੰਮ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹਾਸਪਜਟਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ 

ਰਜਹਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗ।ੇ 
ਜਸਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਾਲਿ, ਸ਼ਾਜਪੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੰਮਨੇਿੀਅਮ, ਸਜਵੰਮਗ ਪ ਲ, ਮਨੋਰੰਿਨ ਪਾਰਕ, ਜਥਏਟਰ, ਬਾਰਿ, ਆਡੋਟੋਰੀਅਮ, 

ਐਸੰਬਲੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਪੈਲੇਸ ਬੰਦ ਰਜਹਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਿੀਨੀਜਤਕ, ਖੇਡਾਂ, ਮਨੋਰੰਿਕ, ਅਕੈਡਜਮਕ, ਸੁੱ ਜਭਆਚਾਰਕ 

ਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੀੜ ਇਕੁੱਤਰ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਜਮਕ ਸਥਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 

ਬੰਦ ਰਜਹਣਗੇ ਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਇਕੁੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਣਗੇ। 
ਬੁੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਸਬੰਧੀ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਨ ੰ  ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ 

(Standard Operating Procedure) ਤਜਹਤ ਇੁੱਕ ਜਿਲੇ ਤੋਂ ਦ ਿੇ ਜਿਲ•ੇੇ ਜਵਚ ਮ ਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ 

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ (Standard Operating Procedure) ਤਜਹਤ ਟਰੁੱਕ, ਗੁੁੱ ਡਿ ਕੈਰੀਅਰ, ਟੈਕਸੀ 

ਅਤੇ ਕੈਬ ਚੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ (Standard Operating Procedure) 

ਤਜਹਤ ਬਾਈ-ਸਾਈਕਲ, ਜਰਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਟੋ -ਜਰਕਸ਼ਾ ਚੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ 



(Standard Operating Procedure) ਤਜਹਤ ਟ  ਵੀਲ•ਰ ਅਤੇ ਫੌਰ ਵੀਲ•ਰ ਵਹੀਕਲ ਚੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਿਾਂ ਦਫਤਰ 

ਆਜਦ ਿਾਣ ਲਈ ਜਕਸੇ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਸਬੰਧੀ- ਸ਼ਾਜਪੰਗ ਮਾਲ ਬੰਦ ਰਜਹਣਗੇ। ਸ਼ਜਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰ ਦ ੇਮੈਨ ਬਿਾਰ ਜਵਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 

ਵਿੇ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆਂ। ਮੈਨ ਬਿਾਰ ਜਵਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਾਰਜਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਮਾਰਜਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ ਭੜੁੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 

ਆਜਦ 'ਤ ੇਹੇਠ ਜਲਖੇ ਸਜਡਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆਂ :- 
 

ਕੈਟਾਜਗਰੀ –1 ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ : 

           ਹਫਤੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜਦਨ, 24 ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤ ੇਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਾਤਲ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਨ ਫੈਕਚਜਰੰਗ 

ਅਤੇ ਜਡਸਟਰੀਜਬਊਸ਼ਨ ਯ ਜਨਟ, ਜਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਕੈਜਮਸਟ ਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਨਰਜਸੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਐਬਂ ਲਸ ਆਜਦ ਪਜਹਲਾਂ 

ਦੀ ਤਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਜਹਣਗੀਆਂ। ਮੈਡਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ 

ਸਬੰਜਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਆਵਾਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ। 
 

ਕੈਟਾਜਗਰੀ –1 ਬੀ   (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤਕ) 

                  ਕਜਰਆਨਾ, ਡੇਅਰੀ ਪਰੋਡੁੱ ਕਟਸ, ਮਜਠਆਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਟੈਂਟ ਸਟੋਰਿ, ਕੋਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਸਰਜਵਸਿ, 

ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੀਟ ਅਤ ੇਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਸਰਫ ਹੋਮ ਜਡਲਵਰੀ 

ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਰੈਸੋਂਟਰੈਂਟ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਿਾ ਸਕੇਗਾ। ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਿਾਂ ਹੋਮ ਜਡਲਵਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਬਾਰਬਰ (ਨਾਈ) ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, saloons and spas   ਸਬੰਧੀ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗ  

ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਕੈਟਾਜਗਰੀ-1 ਸੀ   (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤਕ) 

                ਿਨਰਲ ਪਰੋਵੀਿਨ, ਖਾਦਾਂ ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੈਕਜਨਕ ਤ ੇਜਰਪੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਵੇ ਜਕ ਪਲੰਬਰ, ਆਇਰਨ ਸਜਮੁੱਥ, ਮੋਚੀ, ਵੈਲਡਰ, ਵਾਟਰ ਆਰ.ਓ ਜਸਰਫ ਜਰਪੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੇਂਟ ਸਟੋਰ ਤ ੇਦੁਕਾਨਾਂ, 

ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੁਕਾਨਾਂ , ਜਸਰਫ ਟਰੁੱਕ, ਫੋਰ ਤ ੇਟ  ਵੀਲ•ਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤ ੇਇਨਾਂ ਦ ੇਸਪੇਰਅਰ ਪਾਰਟਸ, 

ਆਇਰਨ ਡੀਲਰ, ਸੀਜਮੰਟ, ਰੇਤ ਤੇ ਬੁੱਿਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਲਾਈਵੁੁੱ ਡ, ਗਲਾਸ ਸਟੋਰ, .ਵੀ.ਸੀ ਪੈਨਲ ਤ ੇਪਾਈਪ ਜਫੰਟਗ, ਆਇਰਨ 

ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ, ਜਗਫਟ ਹਾਊਸ, ਡਰਾਈ ਫਰ ਟਸ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਬਾੜੀਆ, ਅਲਮ ਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਵਰਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ 

ਏਿੰਸੀ/ਡੀਲਰਜਸ਼ਪ ਸ਼ਾਪ/ਸ਼ੋਅਰ ਮ (ਜਸਰਫ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਤ ੇਦ ੋਵਾਹਨ ਖੁੁੱ ਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਿ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਪਰੰ ਜਟਗ ਪਰੈੈੱਸ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਟਾਇਰ ਐਡਂ ਜਟਊਬ ਸਟੋਰ ਤ ੇਸਪੈਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, 

ਜਬਿਲੀ ਤ ੇਜਬਿਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ੇਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਇਨਵਰਟਰ ਤ ੇਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ 

ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਡੀਲਰ ਿਾਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਡੀਲਰ, ਕੰਜਪਊਟਰ ਸੈਲਰ ਅਤੇ ਕੰਜਪਊਟਰ ਜਰਪੇਅਰ, ਸ਼ੈਨੇਟਰੀ, ਮਾਰਬਲਿ ਤ ੇਟਾਇਲਾਂ, ਪੰਪ 

ਸੈੈੱਟਸ, ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਿ, ਵੀਡੀਓ ਸਟ ਜਡਊ, ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ, ਜਟੰਬਰ ਮਰਟਚੈਂਟਸ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਤ ੇਆਰੀ ਵਾਲੇ, ਗੰਨ ਹਾਊਸ, ਪਲਾਂਟ 

ਨਰਸਰੀ, ਆਇਰਨ ਵਪਾਰੀ, ਏਅਰ ਕ ਲਰ ਬਾਡੀ ਫੈਬਰੀ ਕੇਟਰ, ਸਾਈਕਲ ਸਟੋਰ, ਸਾਈਕਲ ਜਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਤ ੇਖਰੀਦਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ।     
  



 

ਕੈਟਾਜਗਰੀ-2  (ਹਫਤੇ ਜਵਚ ਜਤੰਨ ਜਦਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੁੱ ਧਵਾਰ ਤ ੇਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤਕ) 

      ਸਪਰੋਟਸ ਦੁਕਾਨਾਂ, Utensils,  crockery, ਸ਼ ਅ ਵਾਲੀਆਂ ਤ ੇਮੋਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਿਨਰਲ ਸਟੋਰ (ਮਜਨਆਰੀ), ਘੜੀਆਂ 

ਤ ੇਮੋਬਾਇਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਰਪੇਅਰ, ਪਲਾਸਜਟਕ ਗੁੁੱ ਡਿ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕਸ ਗੁੁੱ ਡਿ ਸ਼ਾਪ, ਸੁਜਨਆਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 

ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ।   
 ਕੈਟਾਜਗਰੀ-3 (ਹਫਤੇ ਜਵਚ ਜਤੰਨ ਜਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤ ੇਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ ਤਕ) 

             ਕੁੱਪੜਾ ਮਰਚੈਂਟ, ਟੇਲਰ, ਹੈਂਡਲ ਮ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ੇਸਟੋਰ, ਰੈਡੀਮੈਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਤੇ 

ਡਾਇੰਗ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ। 
                      ਹੁਕਮਾਂ ਜਵਚ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤੇ ਜਦਨਵਾਰ 

ਦੋਰਾਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਜਧਤ 

ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵਲੋਂ 07 ਜਦਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੁੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਿੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇ 

ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕੈਟਾਜਗਰੀ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਇਕ ਕੈਟਾਜਗਰੀ ਹੀ ਚੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤ ੇਉਹ ਹਫਤੇ ਜਵਚ ਜਤੰਨ ਜਦਨ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ• 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਜਕਟ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਿਾਂ ਪੁਜਲਸ ਵਲੋਂ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੀ 

ਲਗਾਉਣ। ਕੋਈ ਦਕਾਨਾਦਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਖੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤ ੇਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ੇਿਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਵ ੇਜਕ ਪਕੋੜਾ, ਚਾਟ, ਗੋਲ ਗੁੱ ਪੇ, ਟੀ ਸਟਾਲ 

ਨਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਂਰੈਂਟ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਿਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਿੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤ ੇਖਲੋ ਕੇ ਵਸਤਾਂ 

ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਤ ੇਹੋਮ ਜਡਲਵਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ਼ ਮੈਨਟੇਨ ਰੁੱਖਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਪਰੋਤ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਜਸਹਤ ਤ ੇਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ, ਪੰਿਾਬ) ਵਲੋਂ 28 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨ ੰ  ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ 

ਐਡਵਾਜਿਰੀ ਨ ੰ  ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਵਾਲੀਆਂ The entity/agency ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 

ਸਫਾਈ ਰੁੱਖਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤ ੇਸ਼ੈਨੀਟਾਈਿ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। 
                  ਸ ਬਾ ਦ ੇਖੇਡ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਤਜਹਤ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤ ੇਸਟੇਡੀਅਮ ਖੋਲ•ੇੇ ਿਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਸ਼ਜਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਇੰਸਡਟਰੀਿ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ Establishments  ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸ਼ਜਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਕੰਸ਼ਟਰੁੱਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਬਨਾਂ ਰੋਕ ਦ ੇਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਈ.-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤ ੇਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ, 

ਬੈਂਕ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਮਨੀ ਟਰਾਂਸ਼ਫਰ/ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤ ੇਇੰਸ਼ੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਜਦ ਜਬਨਾਂ ਰੋਕ ਦ ੇਆਪਣੇ ਕੰਮ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ:   ਕੰਮ ਕਾਿ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਜਡਸਟੈਂਸਮੈਨਟੇਨ ਰੁੱਖਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ 6 

ਫੁੁੱ ਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖੀ ਿਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤ ੇਿਰ ਰੀ ਤੋਰ 'ਤ ੇਮਾਸਕ 

ਪਜਹਨਣ ਨ ੰ  ਲਾਿਮੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਨਾ ਮੈਨਟੈਨ ਰੁੱਖਣ ਿਾਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਜਵਰੁੁੱ ਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ 

ਧਾਰਾ 188 ਤਜਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 



ਪਰਜਮਟ ਅਤੇ ਪਾਸ :   ਇੰਸਡਟਰੀਿ ਅਤ ੇਇੰਡਸਟਰੀਅਲ Establishments  ਨ ੰ  ਕੰਮ ਕਾਿ ਲਈ ਵੁੱ ਖਰੇ ਤੋਰ 'ਤ ੇਕੋਈ ਪਰਜਮਸ਼ਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤ ੇਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ 

ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਲਈ ਜਕਸੇ ਪਾਸ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
            ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਿਾਂ ਉੱਪਰ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਰੁੁੱ ਧ 'The 

Disaster Management Act, 2005 ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਤੋਂ 60 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਜਹਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜਵਚ ਜਲਆਂਦੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
ਐਡਵਾਇਿਰੀ :    ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਐਡਵਾਇਿਰੀਆਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਸਨ। ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨ ੰ  ਦਫਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ, 23 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਬੈਂਕਾਂ ਸਬੰਧੀ, 24 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤ ੇ

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, 25 ਅਪੈਲ ਨ ੰ  ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ, 26 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਮਗਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ 

ਸਬੰਧੀ, 28 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ, 29 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਪੈਟੋਰਲ ਪੰਪਾਂ ਸਬੰਧੀ, 30 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਗੁੁੱ ਡਿ ਵਹੀਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, 2 ਮਈ ਨ ੰ  

ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟੀਿਨਾਂ ਸਬੰਧੀ, 6 ਮਈ ਨ ੰ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁੱਸਾਂ ਸਬੰਧੀ, 7 ਮਈ ਨ ੰ  ਘਰੇਲ  ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ, 11 

ਮਈ ਨ ੰ  ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਆਵਾਿਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 12 ਮਈ ਨ ੰ  ਹੋਟਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਦੇਸਾਂ ਜਵਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਿਰੀਆਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 
------------------ 
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ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜਕਰਸ਼ੀ ਜਵਜਗਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੁੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਲਈ ਦੁੱ ਸੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਰ ਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ 
ਜਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਬਿਾਈ ਜਸੁੱ ਧੀ ਬੀਿ ਰਾਹੀਂ ਬਗੈਰ ਪਨੀਰੀ ਜਤਆਰ ਕੀਜਤਆ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ-ਡਾ. ਸਰਬਿੀਤ ਜਸੰਘ ਔਲਖ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਮਈ  (         ) ਕੋਜਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨ ੰ  ਵੀ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ 

ਮਿਦ ਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਿ ਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਕਰਸ਼ੀ ਜਵਜਗਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗੀ ਜਨਰਦੇਸ਼ਕ 

ਡਾ. ਸਰਬਿੀਤ ਜਸੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਜਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਕ ਜਕਸਾਨ ਇਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਬਿਾਈ ਜਸੁੱ ਧੀ 

ਬੀਿ ਰਾਹੀਂ ਬਗੈਰ ਪਨੀਰੀ ਜਤਆਰ ਕੀਜਤਆ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੁੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਜਸਰਫ਼ ਦਰਜਮਆਨੀਆ ਂਤੋਂ ਭਾਰੀਆ ਂਿਮੀਨਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ 

ਹਲਕੀਆ ਂਿਮੀਨਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੁੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵ ੇਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਜਵੁੱ ਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜ ਕਾਫ਼ੀ 

ਘੁੱਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸੁੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਖੇਤ ਨ ੰ  ਲੇਿਰ ਕਰਾਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੁੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ।ਜਫਰ ਖੇਤ ਨ ੰ  

ਰੌਣੀ ਕਰ ਜਦਓ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਖੇਤ ਤਰ ਵੁੱ ਤਰ ਜਵਚ ਆ ਿਾਵ ੇਤਾਂ ਦ ੋਵਾਰ ਹਲ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰੋ ਅਤ ੇਤਰੁੰ ਤ 

ਜਬਿਾਈ ਕਰ ਜਦਓ । 
                 ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੈਣੀ, ਸਹਾਇਕ ਪਰੋਫੈਸਰ (ਫ਼ਸਲ ਜਵਜਗਆਨ) ਨੇ ਜਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੁੱ ਧੀ 
ਜਬਿਾਈ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆ ਂਕਰਜਦਆ ਂਜਕਹਾ ਜਕ ਜਸੁੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਲਈ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਜਵਚ ਅਤ ੇਦਰਜਮਆਨੇ ਸਮੇਂ 

ਜਵਚ ਪੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆ ਂਜਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਪੀ ਆਰ 126, ਪੀ ਆਰ 114, ਪੀ ਆਰ 121, ਪੀ 

ਆਰ 122, ਪੀ ਆਰ 127 ਦੀ ਜਬਿਾਈ ਿ ਨ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜ ੇਜਵੁੱ ਚ ਕਰੋ। ਅਗੇਤੀ ਜਬਿਾਈ (ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ) ਨਾ ਕਰੋ 

ਜਕਉਂਜਕ ਇਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹਤੁ ਖਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ ਸਰਾ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱ ਜਸਆ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਆਵੇਗੀ। ਜਸੁੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ 

ਲਈ ੮ ਜਕਲੋ ਬੀਿ (ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ 10 ਜਕਲੋ) ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੀਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ 

ਸੰਘਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਜਬਮਾਰੀਆ ਂਜਿਵੇਂ ਜਕ ਤਣ ੇਦਾ ਗਾਲਾ ਆਜਦ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਦਾਜਣਆ ਂਦੀ ਫੋਕ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। 
ਬੀਿਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਬੀਿ ਨ ੰ  ੮ ਘੰਟੇ (ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ 12 ਘੰਟੇ) ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਜਭਉਂ ਕੇ ਰੁੱ ਖੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵਚ ਛਾਂਵ ੇਸੁਕਾ ਕੇ 

ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ ਲਵ ੋ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੁੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਦਾ ਢੁੁੱ ਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਿ ਨ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਹੈ। 
                           ਡਾ. ਰਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਛੀਨਾ, ਪਰੋਫੈਸਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਿੀਨੀਅਜਰੰਗ) ਨੇ ਜਸੁੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਲਈ 'ਲੁੱ ਕੀ 
ਸੀਡ ਡਜਰੁੱਲ' ਜਿਹੜੀ ਜਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਬਿਾਈ ਅਤ ੇਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਤਰਿੀਹ 

ਦੇਣ ਦੀ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਟੇਢੀਆ ਂਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਝੋਨਾ ਬੀਿਣ ਵਾਲੀ ਡਜਰੁੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਜਦਓ। ਿੇਕਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਜਮਲਣ ਤਾਂ ਮੌਿ ਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨ ੰ  

ਮੁੱ ਦੇਨਿਰ ਰੁੱਖਦ ੇਹੋਏ ਿੀਰੋ ਜਟੁੱ ਲ ਡਜਰੁੱਲ ਿਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਬਕਸ ੇਦ ੇਜਪਸਤੌਲ ਦੀਆ ਂਜਝਰੀਆ ਂਬੰਦ ਕਰਕ ੇਿਾਂ 



ਬਕਸ ੇਦੀ ਗਰਾਰੀ ਨ ੰ  ਉਸ ਤੇ ਲੁੱ ਗੀ ਹੋਈ ਗਰਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁੁੱ ਗਣ ੇਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਦੰਜਦਆ ਂਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਦਓ ਅਤ ੇ

ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਾਜਣਆ ਂਦੀ ਜਗਣਤੀ ਇਸ ਤਰ•ੇਾੇ ਂਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਜਕ ਇੁੱਕ ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਜਵਚ 16-

20 ਦਾਣ ੇਜਗਰਨ। ਵੁੱ ਤਰ ਖੇਤ ਜਵਚ ਜਸੁੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਿਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਕ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪ ਰਾ 

ਫਾਇਦਾ ਜਲਆ ਿਾ ਸਕੇ। 
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਬਿਾਈ ਤੋਂ 2 ਜਦਨਾਂ ਅੰਦਰ 1.0  ਜਲਟਰ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਸਟੌਂਪ/ਬੰਕਰ ੩੦ ਈ ਸੀ (ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਜਲਨ) 

ਨ ੰ  ਵੁੱ ਤਰ ਖੇਤ ਜਵੁੱ ਚ 200 ਜਲਟਰ ਪਾਣੀ ਜਵੁੱ ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜਛੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਿੇ ਫ਼ਸਲ ਜਵੁੱ ਚ ਸਵਾਂਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦ ੇਮੋਥੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 

ਜਬਿਾਈ ਤੋਂ 20-25 ਜਦਨਾਂ ਤੇ 100 ਜਮਲੀਜਲਟਰ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਨੌਮਨੀਗੋਲਡ/ਵਾਸ਼ ਆਊਟ/ਤਾਰਕ/ਮਾਚ ੋ10 ਐਸ ਸੀ 
(ਜਬਸਪਾਇਰੀਬੈਕ) ਅਤ ੇਿੇ ਫ਼ਸਲ ਜਵੁੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦ ੇਮੋਥੇ, ਗੰਢੀ ਵਾਲਾ ਮੋਥਾ ਅਤ ੇਚੌੜੀ ਪੁੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਰਤੀ ਏਕੜ 

16 ਗਰਾਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ੫੦ ਡੀ ਐਫ (ਅਜਿਮਸਲਫ ਰਾਨ*) ਿਾਂ ੮ ਗਰਾਮ ਐਲਜਮਕਸ 20 ਡਬਲਯ  ਪੀ 

(ਮੈਟਸਲਫ ਰਾਨ+ਕਲੋਰੀਜਮਯ ਰਾਨ) ਨ ੰ  150 ਜਲਟਰ ਪਾਣੀ ਜਵੁੱ ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜਛੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਿੇ ਫ਼ਸਲ ਜਵੁੱ ਚ ਗੁੜਤ ਮਧਾਣਾ, 
ਲੈਪਟੋਕਲੋਆ (ਚੀਨੀ) ਘਾਹ, ਜਚੜੀ ਘਾਹ ਅਤ ੇਤੁੱ ਕੜੀ ਘਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਬਿਾਈ ਤੋਂ 20 ਜਦਨਾਂ ਤ ੇ400 ਜਮਲੀਜਲਟਰ ਪਰਤੀ 

ਏਕੜ ਰਾਈਸਸਟਾਰ ੬.੭ ਈ ਸੀ (ਜਫਨੌਕਸਾਪਰੌਪ) ਨ ੰ  150 ਜਲਟਰ ਪਾਣੀ ਜਵੁੱ ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜਛੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਬਚ ੇਹੋਏ ਨਦੀਨਾਂ ਨ ੰ  

ਹੁੱਥ ਨਾਲ ਜਖੁੱ ਚ ਕੇ ਿਾਂ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਪੁੁੱ ਟ ਜਦਉ। 
ਡਾ. ਸਤਜਵੰਦਰਿੀਤ ਕੌਰ, ਸਜਹਯੋਗੀ ਪਰੋਫੈਸਰ (ਭੁਮੀ ਜਵਜਗਆਨ) ਨੇ  130 ਜਕਲੋ ਯ ਰੀਆ/ਏਕੜ ਜਤੰਨ ਬਰਾਬਰ ਜਹੁੱ ਜਸਆਂ 

ਜਵੁੱ ਚ ਵੰਡ ਕੇ 4, 6 ਅਤ ੇ9 ਹਫ਼ਜਤਆ ਂਬਾਅਦ ਛੁੱਟ ੇਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੁੱਤਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਿੇਕਰ ਜਮੁੱ ਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਇਨਾਂ ਤੁੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਿੇਕਰ ਜਪੁੱ ਛ ੇਬੀਿੀ ਕਣਕ ਨ ੰ  ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ ਦੀ 

ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਜਸੁੱ ਧੇ ਬੀਿ ੇਝੋਨੇ ਨ ੰ  ਫਾਸਫ਼ੋਰਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਜਹਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜਬਿਾਈ ਤੋਂ 

21 ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਓ। 
----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/25594/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਬਲੁੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿ ਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਮਈ (          ) ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਗਰ ਕ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅੁੱਿ ਦ ੇਰੁਝੇਵੇ ਭਰੀ 

ਿੀਵਨ ਸ਼ਾਲੀ ਜਵੁੱ ਚ ਜਿਆਦਾ ਭੁੱਿ ਦੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਜਸਕ ਤੋਰ 'ਤ ੇਮਨੁੁੱ ਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਲੁੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ 

ਬਾਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ।ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਿ ਦ ਜਬਮਾਰੀ ਜਿਵ ੇਜਕ ਹਾਈਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ ਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਦਲ ਦੀਆਂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ 

ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਰਭਾਵ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਫਾਸਟ ਫ ਡ ਤਜਲਆ ਹੋਇਆ ਫ ਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਘੁੱਟ 

ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਭੋਿਨ ਦ ੇਜਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੁੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 

ਹੈ। 
         ਬਲੁੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖੋ ਅਤੇ ਸੁਤੰਲਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਤੰਬਾਕ  ੇੇ ਜਸਗਰਟ ਆਜਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਲ ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੁੱਟ ਲਈ ਿਾਵੇ।ਹਰ ਰੋਿ ਘੁੱਟੋਂ ਘੁੱਟ 30 

ਜਮੰਟ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ।ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲਏ ਿਾਣ।ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੁੱਥ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਯਜਮਤ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/25605/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਿਾਵੇ-ਜਡਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਅਮਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਦਾਲਮ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਮਈ  (            ) ਜਡਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਸ. ਅਮਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਦਾਲਮ ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਨ ੰ  

ਤੋੜਨ ਦ ੇਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ , ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਅਤੇ ਜਵਸ਼ਵ ਜਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੁੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ•ੇਾੇਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਈਿਰੀਆਂ ਿਾਰੀ 

ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆ ਹਨ।ਜਿਵੇ ਜਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁੱਥ ਧੋਣਾ,ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ੇਨਾ 

ਥੁੁੱ ਕਣਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦ ੇਮੋਸਮ ਦੋਰਾਨ ਏ.ਸੀ. ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਤੋਂ 27 ਜਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦ ੇਜਵਚਕਾਰ ਜਨਰਧਾਜਰਤ 

ਕਰਨ ਆਜਦ ਕੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕ।ੇ 
              ਉਨਾਂ ਅੁੱਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਕ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੁੱਕ ਅਜਹਮ ਗੁੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਕ ਿੋ ਸਾਡੇ ਰੋਿਾਨਾ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ 

ਪੀਣ ਦ ੇਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਸੁੱ ਧੇ ਤੋਰ ਤ ੇਿੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਫਲ  ਸਬਿੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾ ਸਾਫ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਵੁੱ ਚ 

ਰੁੱ ਖੋ।ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਗ•ੇਾ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਰੁੱ ਖੋ, ਭੋਿਨ ਚਾਹੇ ਸਾਕਾਹਾਰੀ ਿਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰ•ੇਾ ਪਕਾਓ।ੁਅੁੱ ਧ ਪੁੱ ਜਕਆ 

ਿਾਂ ਘੁੱਟ ਪੁੱ ਜਕਆ ਭੋਿਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰਸੋਈ ਘਰ ਜਵੁੱ ਚ ਭੋਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜਵੁੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਣ ਅਤੇ ਚਾਕ  ਛੁਰੀਆਂ ਆਜਦ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਤੋ।ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੀਓ।ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੁੱਕ ੋਇੁੱਕ ਰਸਤਾ 

ਿਾਗਰ ੁੱ ਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਹੇਿ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰ•ੇਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਜਸੁੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਕਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤ ੇ

ਘਰ ਜਵੁੱ ਚ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰੁੱ ਜਖਅਤ ਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜਬਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਨਕਲੋ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/25727/2020  

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਿਗਜਵੰਦਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਡਵੀਿਨਲ ਜਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਿਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਸਮ ਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਿ ਤ ੇਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂ

ਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ 

ਸਮ ਹ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  22 ਮਈ ਤਕ ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀ ਵਾਟਜਰੰਗ ਕਰਨ ਦ ੇਜਦੁੱ ਤ ੇਜਨਰਦੇਸ਼ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁ, 18 ਮਈ (     ) ਸ. ਿਗਜਵੰਦਰਿੀਤ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਡਵੀਿਨਲ ਜਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਿਲੰਧਰ ਵਲੋਂ 

ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਜਵਖੇ ਜਿਲ•ੇਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਮ ਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਿ ਅਤ ੇਸਬੰਜਧਤ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਨੀਲ ਮੀਜਟੰਗ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਲਖਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਸ. ਬੁੁੱ ਧੀਰਾਿ ਜਸੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤ ੇ

ਗੁਰਿੀਤ ਜਸੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਿੀਤ ਜਸੰਘ, ਿਗਦੀਪ ਜਸੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੋਰ ਸਮ ਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਿ 

ਹਾਿਰ ਸਨ। ਮੀਜਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮ ਹ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਵਲੋਂ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ਼ ਨ ੰ  ਮੈਨ ਟੇਨ ਕਰਕ ੇਰੁੱ ਜਖਆ ਜਗਆ। 
ਮੀਜਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਸੰਧ  ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸ. ਜਤਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ ਬਾਿਵਾ ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਦ ੇਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 
ਤਜਹਤ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ-ਪਜਹਲਾਂ ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ ਬ ੇਭਰ 

ਅੰਦਰ ਜਵਸ਼ੇਸ ਮੁਜਹੰਮ ਜਵੁੱ ਢੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਮ ਹ ਸਮ ਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਿ ਅਤ ੇਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂ22 ਮਈ ਤਕ ਜਿਲੇ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਮ ਹ 1299 ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਵਾਟਜਰੰਗ (ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਢਣ) ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ 

ਜਕ ਜਪਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਬਜਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਿਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਜਹੰਮ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ 

ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਰਸਾਤਾਂ ਦ ੇਜਦਨਾਂ ਜਵਚ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਜਮਲੀ ਸੀ। 
ਸ. ਸੰਧ  ਨੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੇ ਗੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਨਕਾਸੀ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵ ੇਤਾਂ ਿੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਜਦਨਾਂ 

ਜਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਕਸ ੇਜਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਦੁੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦ ੇਓਵਰ ਫਲੋਅ ਕਾਰਨ ਕਈ 

ਜਬਮਾਰੀਆ ਂਦ ੇਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਜਵਚ ਜਕਸ ੇਜਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ 

ਜਢੁੱ ਲਮੁੱ ਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਜਵਚ ਗਾਰ ਕੁੱ ਢਣ ਦੀ 

ਪਰਜਕਜਰਆ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸ ੇਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਿ  ਵਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜਵਲੇਿ ਕੰਪੇਨ, 15ਵੇਂ ਜਵੁੱ ਤ ਕਜਮਸ਼ਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਪਣ ੇ

ਫੰਡਾਂ ਜਵਚ ਛੁੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
ਮੀਜਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਸੰਧ  ਨੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਿਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਸ 

ਵਾਰ ਜਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ 20 ਫੀਸਦ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਜਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ 

ਿਾਵ ੇ। ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿਲ•ੇ ੇਅੰਦਰ ਜਤੰਨ ਟੀਮਾਂ , ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ, ਦ ਸਰੀ 

ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤ ੇਤੀਸਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ 
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ 20 ਫੀਸਦ ਵੁੱ ਧ ਬੋਲੀ ਜਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਵੁੱ ਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 



ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਸ. ਸੰਧ  ਨੇ ਸਮ ਹ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਰੋਿਾਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਣ ੰ  ਕਰਵਾਉਣਗੇ 

ਅਤੇ ਜਕਸ ੇਪਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਜਹਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/25735/2020 

ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲੇ ਜਵਚ 122 ਮਰੀਿਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਿੁੱ ਤ ਹਾਜਸਲ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਮਈ (        ) ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਅੁੱ ਿ 

05 ਮਰੀਿਾਂ ਨੇ ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤ ੇਜਿੁੱ ਤ ਹਾਜਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ ੇਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਭੇਿ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁਲ 124 ਕੋਰਨਾ ਪੀੜਤਾਂ 

ਜਵਚੋ 122 ਮਰੀਿ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਧਾਰੀਵਾਲ ਤ ੇਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਪ ਰੇ ਮਾਣ-ਸਜਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜਨਵਾਿ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜਿਆ ਜਗਆ। ਘਰਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਤ ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਜਚਰ ਵੀ ਇਥੇ 

ਰਹੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਿਰ ਰਤ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦ ੇਜਰਣੀ ਹਨ। 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਸਥਾਰ ਜਵਚ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 124 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਜਵਚ 01 ਜਵਅਕਤੀ ਜਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ 

ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਬਟਾਲਾ ਜਵਚ 03 ਅਤੇ 02 ਪੀੜਤ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜਵਖੇ ਦਾਖਲ ਸਨ ਨ ੰ  ਘਰ ਭੇਿ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੁੁੱ ਲ 122 ਪੀੜਤ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤ ਚੁੁੱ ਕੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਔਰਤ ਜਪੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਬਲਾਕ ਕਾਹਨ ੰ ਵਾਨ, ਜਿਸਦੀ ਬੀਤੇ ਕੁੱ ਲ• ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜਟਵ ਆਈ ਸੀ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ 

ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਵਖੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਜਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ ਲੁੱ ਛਣ ਨਹੀਂ 

ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।  ਇਹ ਔਰਤ ਬੀਤੇ ਜਦਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀ ਿੋ ਲੁਜਧਆਣਾ ਜਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਜਵਤ ਸੀ ਤ ੇਉਸਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ 

ਸੀ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਜਵਚ ਆਈ ਸੀ। 
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ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱ ਲ 19 ਮਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨ ੰ  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੁੱ ਲੇਗੀ ਜਵਸ਼ੇਸ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰ ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਿ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸਆੁਮੀ ਸਜਤਸੰਗ ਘਰ, 

ਖਤੀਬ, ਬਾਈਪਾਸ ਬਟਾਲਾ ਜਵਖੇ ਪੁਹੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਮਈ (         ) ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੁੱਲ 

19 ਮਈ ਨ ੰ  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਸ ਬ)ੇ ਨ ੰ  ਜਵਸ਼ੇਸ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿੋ ਬਰਲੇੀ 

ਅਤੇ ਗੌਂਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰ ਕੁੱਲ 19 ਮਈ ਨ ੰ  ਜਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 

ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਿ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਾਂ ਰਾਧਾ ਸਆੁਮੀ ਸਜਤਸੰਗ ਘਰ, ਖਤੀਬ, ਬਾਈਪਾਸ ਬਟਾਲਾ ਜਵਖੇ ਪੁਹੰਚ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕਈੋ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦ ਰ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਅਿੇ ਤਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ 

ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਿੇ ਤਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਿਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਦ ਰ ਜਸੁੱ ਧਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਪੁਹੰਚ,ੇ 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਜਹਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਕ ੇ'ਤੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਮਿਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਣਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਦੁੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੀ.ਪੀ ਿਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਿੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਾਨਾਂ 

'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
--------- 

 

 

 

 

 

 


