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ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ
ਕੱ ਲ 8 ਿੂਨ ਤੋਂ ਧਾਰਜਮਕ ਸਥਾਨ, ਮਾਲ, ਰੈਸਟੋਂਰੈਂਟ ਤੇ ਹੋਟਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਕ ਖੁੱ ਲਣਗੇ
ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੱ ਲ 8 ਿੂਨ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤਕ ਜਬਨਾਂ ਰੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੁੱ ਲਣਗੀਆਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਿੂਨ (

) ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ

ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ 31 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ 5.0 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ । ਐਡੀਸ਼ਨਲ
ਮੁੱ ਖ ਸਕੱ ਤਰ ਗਰਜਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਆਂ ਜਵਭਾਗ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 06 ਿੂਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ
ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0/ ਅਨਲਾਕ-1 ਤਜਹਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱ ਖ ਸਕੱ ਤਰ ਗਰਜਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਆਂ ਜਵਭਾਗ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਧਆਨ
ਜਵਚ ਰੱ ਖਜਦਆਂ ਹੋਏ, ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰ ਦਰ 31 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ 144 ਤਜਹਤ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੂਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਜਮਕ ਸਥਾਨ, ਹੋਟਲ , ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸਜਪਟਲੀ ਸਰਜਵਸਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜਪਲ ਮਾਲ 08 ਿੂਨ ਤੋਂ
ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲ•ੇੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਜਮਕ ਸਥਾਨ/ਪੂਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ – ਧਾਰਜਮਕ ਸਥਾਨ / ਪੂਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਿੇ
ਤੱ ਕ ਹੀ ਖੁੱ ਲ•ੇੇ ਰਜਹਣਗੇ। ਪੂਿਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਗਣਤੀ 20 ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਪੂਿਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਜਵੱ ਚ ਵੰ ਜਡਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ੇਾੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ,
ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਪਰਸ਼ਾਦ, ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਭੋਿਨ / ਲੰਗਰ
ਦੀ ਵੰ ਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸੰ ਬਜਧਤ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਵੱ ਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀਿ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ, ਇਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਯੂ) ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸਜਪਟਲੀ /ਯੂਜਨਟ/ ਸਰਜਵਜਸ਼ਿ-

ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰ ਦ ਰਜਹਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਜਵਚ ਮਜਹਮਾਨਾਂ ਲਈ

ਜਸਰਫ ਕਮਜਰਆਂ ਜਵਚ ਖਾਣਾ ਪਰੋਜਸਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਜਫਊ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਜਸਰਫ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਿੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਿਾਇਿ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਮਜਹਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ੇਾੇਂ
ਦੀ ਉਡਾਣ / ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਨਯਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਿੇ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਹੋਟਲ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖਲ

ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਵਾਈ / ਰੇਲ ਦੀ ਜਟਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜਫਊ ਦੇ ਘੰ ਜਟਆਂ (ਰਾਤ 9 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ
5 ਵਿੇ ਤੱ ਕ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜਹਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਆਵਾਿਾਈ ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਵਿੋਂ ਵਰਜਤਆ
ਿਾਵੇਗਾ। ਇਨ•ੇਾੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸੰ ਬਜਧਤ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀਿ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ, ਇਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਯੂ) ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸ਼ਾਜਪੰ ਗ ਮਾਲ- ਮਾਲ ਜਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਜਵੱ ਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱ ਕ
ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਐਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਜਵਚ ਵਾਧੂ
ਟਜਹਲਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ੇਾੇਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮਾਲ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਟੋਕਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਦਰਸ਼ਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ/ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਅਜਧਕਤਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਜਵਚਲੀ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਜਵਚ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮਰੱ ਥਾ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ (2 ਗਿ
ਕੀ ਦੂਰੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ ਭਾਵ ਦੁਕਾਨ ਜਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 10
ਗੁਣਾਂ 10 ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰੱ ਥਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 25%
ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਰਸਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਜਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖਲ / ਜਕਸੇ ਇੱ ਕ ਦੁਕਾਨ
ਜਵੱ ਚ ਮੌਿੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰ ਤਿਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਜਲਫਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਾਹਿ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾਂ ਡਾਕਟਰੀ
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੇ ਜਸਵਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। ਐਸਕਲੇ ਟਰਸ ਜਸਰਫ ਇੱ ਕ ਦੂਿੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਜਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ
ਵਰਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਿਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਜਲ•ਆਂ ਦੀ
ਜਸਹਤ ਟੀਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਜਵੱ ਚ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ / ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਟੇਕਵੇਅ / ਹੋਮ ਜਡਜਲਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ•ੇਾੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੱ ਥਾਂ
ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।ਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸੰ ਬਜਧਤ ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀਿ ਦੀਆਂ
ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ, ਇਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ
ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਯੂ) ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਰੈਸਟੋਂਰੈਂਟ/ਢਾਬਾ ਿਾਂ ਹੋਰ small establishments (ਜਿਵੇਂ ਰੇਹੜੀ) selling eatables - ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਮ

ਜਡਜਲਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਇੱ ਥੇ ਕੋਈ 'ਡਾਈਨ-ਇਨ' ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਤ 8
ਵਿੇ ਤੱ ਕ ਘਰ ਜਵਚ ਜਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸੰ ਬਜਧਤ
ਮੈਨੇਿਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀਿ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ, ਇਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਯੂ) ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਸਬੰ ਧੀ (ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਜਫਊ)- ਰਾਤ 9 ਵਿੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 05 ਵਿੇ ਤਕ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਿਰੂਰੀ
ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ, persons with co-morbidity,
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ, ਿਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਿਾਂ ਜਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਘਰ ਜਵਚ ਰਜਹਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਜਹ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 30 ਮਈ 2020 ਤਜਹਤ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਜਸਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿੰ ਮਨੇਿੀਅਮ,
ਸਜਵੰ ਮਗ ਪੂਲ, ਮਨੋਰੰ ਿਨ ਪਾਰਕ, ਜਥਏਟਰ, ਬਾਰਿ, ਆਡੋਟੋਰੀਅਮ, ਐਸੰ ਬਲੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਪੈਲੇਸ ਬੰ ਦ ਰਜਹਣਗੇ। । ਸਾਰੀਆਂ
ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਿੀਨੀਜਤਕ, ਖੇਡਾਂ, ਮਨੋਰੰ ਿਕ, ਅਕੈਡਜਮਕ, ਸੱ ਜਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਪਾਬੰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੀੜ ਇਕੱ ਤਰ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱ ਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਰ ਬੰ ਦ
ਰਜਹਣਗੇ। ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਾਬ ਪੀਣ, ਪਾਨ, ਗੁਟਕਾ ਤੇ ਤੰ ਬਾਕੂ ਆਜਦ ਖਾਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਜਕ ਇਨਾਂ ਦੇ
ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਰਾਿ ਜਵਚੋਂ ਦੂਿੇ ਰਾਿ ਜਵਚ ਕਾਰ, ਬੱ ਸ, ਰੇਲ ਗੱ ਡੀਆਂ ਿਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾ ਆਜਦ ਰਾਹੀਂ ਿਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ
ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੈਸੰਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ 'ਕੋਵਾ ਐਪ' ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਣਗੇ
ਅਤੇ ਖੁਦ ਈ-ਪਾਸ ਿਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ/ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ/ਬੱ ਸ ਅੱ ਡੇ/ਅੰ ਤਰ-ਰਾਿੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਡੇਕਲੇ ਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱ ਸਾਂ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਸਬੰ ਧੀਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ 9nter-state movement of buses (ਇਕ ਰਾਿ ਜਵਚੋਂ
ਦੂਿੇ ਰਾਿ ਜਵਚ ਿਾਣ ਲਈ) ਚੱ ਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ 9ntra-state
movement of buses (ਸੂਬੇ ਜਵਚ ਹੀ ਚੱ ਲਣ ਸਬੰ ਧੀ) ਚੱ ਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
9nter-state movement of passenger vehicle- ‘ਟੈਕਸੀਆਂ, ਕੇਟਸ, ਸਟੇਗ ਕੈਰੀਅਰਿ, ਟੈਪੋ ਟਰੈਵਲਰ
ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਿਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਈ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱ ਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। 9ntra-state movement of passenger
vehicle- ‘ਟੈਕਸੀਆਂ, ਕੇਟਸ, ਸਟੇਗ ਕੈਰੀਅਰਿ, ਟੈਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਚੱ ਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਜਰਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਟੋ -ਜਰਕਸ਼ਾ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ (Standard Operating
Procedure) ਤਜਹਤ ਚੱ ਲ ਸਕਣਗੇ । ਟੂ ਵੀਲ•ਰ, ਪੰ ਿਾਬ ਲਈ 1 ਪਲੱਸ 1, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ

ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਤਜਹਤ ਚੱ ਲ ਸਕਣਗੇ । ਫੌਰ ਵੀਲ•ਰ, 1 ਪਲੱਸ 2 ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ
ਤਜਹਤ ਚੱ ਲ ਸਕਣਗੇ । ਬਿਾਰ ਿਾਣ, ਦਫਤਰ ਿਾਂ ਕੰ ਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੇਵੇਗੀ। ਇਕ ਸੂਬੇ
ਜਵਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਜਵਚ ਿਾਣ ਲਈ ਗੁੱ ਡਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਜਹਰ ਤੋਂ ਦੂਿੇ
ਸ਼ਜਹਰ ਿਾਂ ਜਿਲੇ ਜਵਚ ਿਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜਵਜਿਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ
ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਨੂੰ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਸਬੰ ਧੀ- ਸ਼ਜਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤਕ ਜਬਨਾਂ ਜਕਸੇ ਰੋਕ ਿਾਂ
ਰੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੁੱ ਲ• ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋ ਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਾਂ ਮਾਰਜਕਟ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਨਰਦਾਜਰਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਿੇ ਤੋਂ
ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਜਵਚਕਾਰ ਲੋ ਕਲ ਿਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਜਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਿੇ ਤੋਂ
ਸ਼ਾਮ 8 ਵਿੇ ਤਕ ਖੁੱ ਲ•ਣਗੇ।
ਖੇਡ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਬਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਤਜਹਤ ਖੋਲ•ੇੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਜਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਇੰ ਸਡਟਰੀਿ ਅਤੇ ਇੰ ਡਸਟਰੀਅਲ 5stablishments ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਜਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਕੰ ਸ਼ਟਰੱ ਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ
ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਬਨਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਈ.-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਆਜਗਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਜਬਨਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਖੁੱ ਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਿਰੂਰਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਸ਼ੋਲਸ ਜਡਸਟੈਂਸ
ਮੈਨਟੇਨ ਰੱ ਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਦਫਤਰ ਜਵਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਿਗ•ੇਾ ਘੱ ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਵਚ
ਬੁਲਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਬਜਲਕ ਪਾਰਕ ਜਬਨਾਂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਖੋਲ•ੇੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਿ, ਜਸੱ ਜਖਆ ਅਤੇ ਕੋਜਚੰ ਗ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਆਪੇ ਦਫਤਰ
ਖੋਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਸਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ•ੇਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਕਤਾਬਾਂ ਵੰ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ
ਫਾਇਨਾਂਸ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱ ਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ(ਬਾਰਬਾਰ) , ਜਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰ,
ਸਲੂਨ ਅਤੇ ਮਸਾਿ ਸੈਂਟਰ, ਮਜਨਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਫੈਜਮਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ
7 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਿੇ ਤਕ ਖੁੱ ਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ:

ਕੰ ਮ ਕਾਿ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਜਡਸਟੈਂਸਮੈਨਟੇਨ ਰੱ ਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ

ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੀ ਿਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿੇ ਕੋਈ ਪਰਜਮਟਡ ਐਕਟਜਵਟੀ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਿਾਂ ਜਿਆਦਾ ਇਕੱ ਠ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਗਜਰੰ ਗ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਆਜਫਸ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਜਦ ਸਬੰ ਧੀ ਿਰੂਰੀ ਸਟੈੈੱਪ ਉਠਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਜਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਦੀ ਅਣਗਜਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਿਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਿਰੂਰੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਪਰਜਮਟ ਅਤੇ ਪਾਸ :

ਇੰ ਸਡਟਰੀਿ ਅਤੇ ਇੰ ਡਸਟਰੀਅਲ 5stablishments ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਾਿ ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ ਤੋਰ 'ਤੇ ਕੋਈ

ਪਰਜਮਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ
'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਿੇ ਤਕ ਆਵਾਿਾਈ ਲਈ ਜਕਸੇ ਪਾਸ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਰਾਿ ਤੋਂ
ਦੂਿੇ ਰਾਿ ਜਵਚ ਿਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱ ਖਰੇ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪਰਜਮਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਪਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ
ਿਰੂਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਕੋਵਾ ਐਪ' ਰਾਹੀ ਖੁਦ ਿਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਈ ਪਾਸ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋਜਗਆ ਸੇਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ : ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਿਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਕ ਅਰੋਜਗਆ ਸੇਤੂ ਆਪਣੇ
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਿਡ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਅਰੋਜਗਆ ਸੇਤੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਸਟੇਟਸ
ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਿਾਂ ਉੱਪਰ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਰੁੱ ਧ '“he
disaster management 1ct, ੨੦੦੫ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਤੋਂ 60 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਜਹਤ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜਵਚ ਜਲਆਂਦੀ ਿਾਵੇਗੀ।
ਐਡਵਾਇਿਰੀ :

ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਡਵਾਇਿਰੀਆਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ

ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ
ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਏਅਰ-ਕੰ ਡੀਸ਼ਨਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ, 25 ਅਪੈਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 26
ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕੰ ਮਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਟੋਰਲ ਪੰ ਪਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ
ਗੁੱ ਡਿ ਵਹੀਕਲਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟੀਿਨਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 6 ਮਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱ ਸਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 7 ਮਈ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ
ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੰ ਧੀ, 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇੰ ਟਰ-ਸਟੇਟ ਆਵਾਿਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਲੋਂ
ਜਵਦੇਸਾਂ ਜਵਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਐਡਵਾਇਿਰੀਆਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 8 ਿੂਨ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
------------------

I/31867/2020
ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
'ਜਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ'
ਲੋ ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ-ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ
ਅੱ ਿ 03 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪੋਿਜਟਵ- ਐਕਜਟਵ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 16 ਹੋਈ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਿੂਨ (

) ਡਾ. ਜਕਸ਼ਨ ਚੰ ਦ ਜਸਵਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-

ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜਹਤ ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਲੋ ਕ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਸਕ ਲਾਿਮੀ ਤੋਰ ਤੇ ਪਜਹਜਨਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ
ਰੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਜਖ਼ਲਾਫ਼ ਿੰ ਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਜਵੱ ਚ ਿਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ
ਲੈ ਿਾਣ ਲਈ ਪੰ ਿਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਵਲੋਂ 'ਜਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ' ਤਜਹਤ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਵੱ ਚ
ਜਵਆਪਕ ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਜਹੰ ਮ ਦਾ ਆਗਾਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਲੇ ਭਰ ਅੰ ਦਰ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਮਜਥਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਜਦਆਂ
ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਮੂਜਹਰ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ 'ਜਮਸ਼ਨ ਫਤਜਹ' ਦੇ ਉਦੇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅੱ ਿ 03 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪੋਿਜਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਜਵਚ 02 ਪੀੜਤ ਬੀਤੇ ਜਦਨੀ
ਸ਼ੁਕਰਪੁਰਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪੋਿਜਟਵ ਮਰੀਿ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਚ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਪੰ ਡ ਕੰ ਮੋਨੰਗਲ
(ਬਟਾਲਾ) ਦੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਚ ਆਈ ਉਸਦੀ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਿਜਟਵ ਆਈ ਹੈ।
ਜਿਲੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 5093 ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਜਲੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ 4698 ਨੈਗਜਵਟ, 247
ਪੈਂਜਡੰ ਗ ਅਤੇ 151 ਪੋਿਜਟਵ ਮਰੀਿ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ। 148 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜਵਚੋਂ 03 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ,
133 ਮਰੀਿਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿੇ ਗਏ ਹਨ, (129 ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 04 ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਲੇ
ਜਵਚ 16 ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਬਟਾਲਾ ਜਵਖੇ 06, ਧਾਰੀਵਾਲ ਜਵਖੇ 06 ਅਤੇ 04 ਪੀੜਤ ਅੰ ਜਮਰਤਸਰ ਜਵਖੇ ਦਾਖਲ ਹਨ।
----------------

I/31877/2020
ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
'ਜਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ'
ਕੋਜਵਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਿਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਿਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੇ ਅਤੇ ਉਜਚਤ ਸਮਾਜਿਕ
ਦੂਰੀ ਦੇ ਜਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱ ਲ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੂਜਬਆਂ ਅਤੇ ਜਵਦੇਸ਼ਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਿੂਨ (

) ਸ. ਸਕੱ ਤਰ ਜਸੰ ਘ ਬੱ ਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਿਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਅਘਵਾਈ ਹੇਠ 'ਜਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ' ਤਜਹਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਉਹ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੂਜਬਆਂ ਅਤੇ
ਜਵਦੇਸ਼ਾਂ ਜਵੱ ਚੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ
ਵੱ ਲੋਂ ਿਾਰੀ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਜਵੱ ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਜਨਯਮ
ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐੈੱਸ.ਡੀ.ਐੈੱਮ ਬੱ ਲ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਿਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ
ਿਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੇ ਅਤੇ ਉਜਚਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਜਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਉਨ•ੇਾੇਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਡਪਟੀ
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਾਪੀਆਂ ਿਾਰੀ ਕਰ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਜਹਤ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਿਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਜਹਨਦਾ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਿੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਤੇ ਿਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥੁੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਿੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਉਨ•ੇਾੇਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਘਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਿੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਉਨ•ੇਾੇਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਦੁਕਾਨ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਿਗ•ੇਾ ਤੇ ਿੇ ਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ
2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਿੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਜਲਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੱ ਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ
3000 ਰੁਪਏ, ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਟੋ ਜਰਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਿੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ।

I/31883/2020
ਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਜਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਨਾਲ ਿਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਮਾਂ, ਮਿਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਘਸਾਈ ਬਚਦੀ ਹੈ-ਮੁੱ ਖ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ
ਿਾਗਰੂਕ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਿੂਨ (

) ਡਾ. ਰਜਮੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਚਲਾਏ

'ਜਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜਤਹ' ਅਧੀਨ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋਂ
ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਲਾਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਥੇ ਜਿੱ ਤ ਹਾਜਸਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ
ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱ ਧਰ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱ ਲਜਦਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਮਿਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਤ
ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਜਦਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਜਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਵੱ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਨੂੰ ਉਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਜਹੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਇਸ ਸੀਿਨ ਜਵੱ ਚ ਿੋ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਜਚਤ ਹੱ ਲ ਕੱ ਜਢਆ ਿਾ
ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਪੰ ਡ-ਜਪੰ ਡ ਿਾ ਕੇ ਪੰ ਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਜਮਸ਼ਨ ਫਜਤਹ'
ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱ ਜਸਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਜਵਧੀ ਨਾਲ ਿਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਮਾਂ, ਮਿਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਘਸਾਈ ਬਚਾਉਣ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ੇਾੇਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੂਨ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ ਜਸੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਨਾਲ ਬੀਿੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰ ਗਾ ਝਾੜ ਅਤੇ ਜਮਆਰ ਜਦੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ ਅਗੇਤੀ ਜਬਿਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਜਸਆ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ ਿੋ ਵੀ ਜਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਾਜਹਰਾਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਿੋ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱ ਜਸਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਲਵੇ।
ਉਨਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ 10 ਿੂਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜਵੱ ਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ। ਉਨ•ੇਾੇਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ
ਿੂਨ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਪੰ ਦਰਵਾੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਿੂਨ ਦਾ ਦੂਿਾ ਪੰ ਦਰਵਾੜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ
ਘੱ ਟ ਸਮੇਂ ਜਵੱ ਚ ਪੱ ਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ 126 ਅਤੇ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਜਬਿਾਈ ਿੂਨ ਦੇ ਦੂਿੇ ਪੰ ਦਰਵਾੜੇ ਜਵੱ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੱ ਧੀ ਜਬਿਾਈ ਤਰ ਵੱ ਤਰ ਜਵੱ ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਜਬਹਤਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਰੌਣੀ ਉਪਰੰ ਤ ਖੇਤ ਤਰ
ਵੱ ਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਆਉਣ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਦੋਹਰ ਿਾਂ ਤੇਹਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਬਿਾਈ ਕਰ ਜਦਉ। ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ
ਜਕ ਜਬਿਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਬੀਿ ਨੂੰ 8-12 ਘੰ ਟੇ ਤਕ ਪਾਣੀ ਜਵੱ ਚ ਜਭਉਂ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ ਲਵੋ।
----------------------------

