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ਨਗਰ 



 

1. ਦਫਤਰ ਦ ੇਅਦੰਰੂਨੀ ਕਮੰ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਨੂ ੰਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਿਹੱਤ  
 
ਸਝੁਾਅ: ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥਾ ਂਨਾਲ ਿਛੜਕਾਅ (ਫੋਿਗਗੰ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
 

ਸਥਾਨ: ਦਫਤਰ, ਪਪੰ ਹਾਊਸ, ਿਫਲਟਰ ਹਾਊਸ, ਪਯਗੋਸ਼ਾਲਾ ਆਿਦ ਿਵਚੱ  
 

ਲੋੜ ਦ ੇਰਸਾਇਿਣਕ ਪਦਾਰਥ: 
 

I) ਿਸਲਵਰ ਪਰਆਕਸਾਈਡ (Silver Peroxide) 
II) ਬਕੈਟਰਕੈਸ ਪਲੱਸ (Bactrax Plus) 

III) ਰਡੈੀਕਸ ਗਾਰਡ-125 (Radix Guard-125) ਜਾ ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਿਜਸ ਿਵਚੱ Alkyl 
dimethyl benzyl ammonium chloride 

 

ਲੋੜ ਦ ੇਰਸਾਇਿਣਕ ਪਦਾਰਥ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ: 

I) ਇਕ ਿਲਟਰ ਪਾਣੀ 30ml Silver Peroxide, 30ml Bactrox Plus ਿਮਲਾਓ ਜਾ ਂ ਿਫਰ    
10ml  ਿਵਚੱ Radix Guard 125  ਿਮਲਾਓ। 

II) ਇਸ ੇਤਰਾ ਂ5 ਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਿਵਚੱ 150 ml  Silver Peroxide, Bactrox Plus  ਿਮਲਾਓ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਨੂ ੰਇਕ ਕਟੰਨੇਰ ਿਵਚੱ ਰਖੱ ੋਅਤ ੇਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਖਾਸ ਿਖਆਲ ਰਿੱਖਆ ਜਾਵ ੇ ਿਕ ਵਿੋਲਅਮ 5 

ਿਲਟਰ ਹੀ ਬਣੇ।  

ਘਲੋ: 

 
 
 
 
 
 

      ਟਬੇਰ-1 
 
ਿਛੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ:  
 

I) 100 cu.ft. ਦ ੇਖਤੇਰ ਿਵੱਚ 2 ਿਮਟੰ ਲਈ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਜਰਰੂੀ ਹ ੈ(ਿਜਵ ਿਕ 200 

cu.ft. ਦ ੇਖਤੇਰ ਿਵੱਚ 4 ਿਮਟੰ ਤਕੱ ਿਛੜਕਾਅ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ੇਤਰਾ ਂਹਰੋ cu.ft.  ਦ ੇ

ਖਤੇਰ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ) 
II) ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਮਸ਼ੀਨਾ ਂਦ ੇਇਸੰਟਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂ ੰਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
III) ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂ ੰਲਗਾਤਾਰ 30 ਿਮਟੰ ਤ ਵਧੱ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ \ 

 

 

ਲੜੀ ਨਬੰਰ ਕਮੈੀਕਲ/ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਘਲੋ 
1. Silver Peroxide 30ml/1000 ml 
2. Bactrax Plus  30ml/1000 ml 
3. Radix Guard 125 10 ml/1000 ml 



 

ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ: ਿਦਨ ਿਵਚੱ ਦ ੋਵਾਰ। ਜਕੇਰ ਿਡਊਟੀ ਿਸ਼ਫਟ ਿਵਚੱ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹ ੈਤਾ ਂਿਡਊਟੀ ਖਤਮ 

ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤ ੇਿਫਰ ਿਡਊਟੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹਣੋ ਤ ਤੁਰਤੰ ਬਾਅਦ।  
 

 

2. ਫਰਸ਼ ਨੂ ੰਕੀਟਾਣੂ ਮਕੁਤ ਕਰਨ ਲਈ 
 
ਸਝੁਾਅ: ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਪਚੋਾ ਲਗਾਉਣਾ 
 
ਲੋੜ ਦ ੇ ਰਸਾਇਿਣਕ ਪਦਾਰਥ: ਿਸਲਵਰ ਪਰਆਕਸਾਈਡ (Silver Peroxide), ਬਕੈਟਰਕੈਸ ਪਲਸ 
(Bactrax Plus), ਰਡੈੀਕਸ ਗਾਰਡ-125 (Radix Guard-125) ਜਾ ਂਕਈੋ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 2.7% ਹਵੋ,ੇ Alkyl dimethyl ethyl 
benzyl ammonium Chloride 2.3% or benzalkonium chloride, Sodium hypo 
chlorite 10% ਜਾ ਂਉਸ ਤ ਿਜਆਦਾ ਹਵੋ।ੇ  

 
ਲੋੜ ਦ ੇਰਸਾਇਿਣਕ ਪਦਾਰਥ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ: 

I) ਇਕ ਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਿਵਚੱ ਟਬੇਲ 2 ਮੁਤਾਿਬਕ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਘਲੋ ਿਮਲਾਓ।  
II) ਪਚੋਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਚੋ ੇਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਜਾ ਂਬਾਲਟੀ ਿਵਚੱ 5 ਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ 150ml ਕੀਟਾਣੂ 

ਨਾਸ਼ਕ ਿਮਲਾਓ।   

ਘਲੋ: 
 

ਲੜੀ ਨਬੰਰ ਕਮੈੀਕਲ/ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਘਲੋ 
1. Silver Peroxide 30ml/1000 ml 
2. Bactrax Plus  30ml/1000 ml 
3. Radix Guard 125 15 ml/1000 ml 

      
ਟਬੇਰ-2 

 

ਪਚੋਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ: 

I) ਬਾਲਟੀ ਿਵਚੱ 5 ਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਲਓ ਅਤ ੇਟਬੇਲ-2 ਘਲੋ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਾਓ।   
II) ਿਸਲਵਰ ਪਰਆਕਸਾਈਡ (Silver Peroxide) ਲਈ 5 ਿਲਟਰ ਪਾਣੀ  ਿਵਚੱ 150ml ਕੀਟਾਣੂ 

ਨਾਸ਼ਕ ਿਮਲਾਓ।   
 

ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ: ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦ ੋਜਾ ਂਿਤਨੰ ਵਾਰ। ਜਕੇਰ ਿਡਊਟੀ ਿਸ਼ਫਟ ਿਵਚੱ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹ ੈਤਾ ਂਹਰਕੇ 

ਿਸ਼ਫਟ ਿਵਚੱ ਪਚੋਾ 2 ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ   
 
 

 



 

3. ਫਰਨੀਚਰ ਅਤ ੇਿਫਕਸਚਰਜ਼ ਨੂ ੰਕੀਟਾਣੂ ਮਕੁਤ ਕਰਨ ਿਹੱਤ 
 
ਸਥਾਨ: ਦਰਵਾਜ,ੇ  ਦਰਵਾਿਜਆ ਂ ਦ ੇ ਹਡਲ, ਿਖੜਕੀਆ,ਂ ਿਖੜਕੀਆ ਂ ਦ ੇ ਹਡਲ, ਸਟੀਲ, ਲੱਕੜ ਅਤ ੇ

ਪਲਾਸਿਟਕੱ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬਾ ਂਅਤ ੇਲੈਬਰੋਟਰੀਆਂ ਦ ੇਉਪਕਰਨ  
 

ਲੋੜ ਦ ੇ ਰਸਾਇਿਣਕ ਪਦਾਰਥ: ਿਸਲਵਰ ਪਰਆਕਸਾਈਡ (Silver Peroxide), ਬਕੈਟਰਕੈਸ ਪਲਸ 
(Bactrax Plus), ਰਡੈੀਕਸ ਗਾਰਡ-125 (Radix Guard-125) ਜਾ ਂਕਈੋ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ Alkyl Dimethyl benzyl ammonium chloride 2.7% ਹੋਵ,ੇ Alkyl Dimethyl ethyl 
benzyl ammonium Chloride 2.3% or benzalkonium chloride  
 

 
ਲੋੜ ਦ ੇਰਸਾਇਿਣਕ ਪਦਾਰਥ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ: 

I) ਘਲੋ ਟਬੇਲ 3 ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਕ ਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਿਵਚੱ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਿਮਲਾਓ।  
II) ਿਛੜਕਾਣ ਵਾਲੀ ਬਤੋਲ ਜਾ ਂਖੁਲੇੱ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਿਵਚੱ 2 ਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ 30 ml solution 

ਪਾਓ।  
ਘਲੋ: 
 

ਲੜੀ ਨਬੰਰ ਕਮੈੀਕਲ/ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਘਲੋ 
1. Silver Peroxide 15ml/1000 ml 
2. Bactrax Plus  15ml/1000 ml 
3. Radix Guard-125 7.5 ml/1000 ml 

 
ਟਬੇਰ-3 

 ਿਵਧੀ: 

I) ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਘਲੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ   
II) ਸਾਫ ਕਪੱੜੇ ਨੂ ੰਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਿਲਊਸ਼ਨ ਿਵਚੱ ਡੂਬਾਓ ਅਤ ੇਫਰਨੀਚਰ ਅਤ ੇ

ਫੀਕਸਚਰਜ਼ ਨੂ ੰਸਾਫ ਕਰ ੋਜਾ ਂਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਕਰ ੋਅਤ ੇ2 ਿਮਟੰ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਕਰ।ੋ  
III) ਿਖੜਕੀ ਦਰਵਾਜ ੇਅਤ ੇਸ਼ੀਸ਼ ੇਵਾਲੀ ਥਾਵਂਾ ਂਤ ੇਕੀਟਾਣੂ ਰਿਹਤ ਸਿਲਊਸ਼ਨ ਦਾ ਿਛੜਕਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

ਅਤ ੇਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਕਪੱੜ ੇਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ 
   

ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ: ਿਦਨ ਿਵਚੱ ਦ ੋਵਾਰ। ਜਕੇਰ ਿਡਊਟੀ ਿਸ਼ਫਟ ਿਵਚੱ ਚਲੱ ਰਹੀ ਹ ੈਤਾ ਂਹਰਕੇ ਿਸ਼ਫਟ 

ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਅਤ ੇਹਰ ਵਾਰ ਇਸਤਮੇਾਲ ਹਣੋ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਅਤ ੇਅਤੰ ਿਵਚੱ।    
 
 
 
 
 
 



 

 

4. ਓਪਰਸ਼ੇਨਲ ਵਾਲਵ ਅਤ ੇਉਪਕਰਨਾ ਂਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂ ਮਕੁਤ ਕਰਨ ਿਹਤੱ 
 

ਲੋੜ ਦ ੇਰਸਾਇਿਣਕ ਪਦਾਰਥ: ਿਸਲਵਰ ਪਰਆਕਸਾਈਡ (Silver Peroxide), ਬਕੈਟਰਕੈਸ ਪਲਸ 
(Bactrax Plus), ਰਡੈੀਕਸ ਗਾਰਡ-125 (Radix Guard-125) ਜਾਂ ਕਈੋ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਮੈੀਕਲ ਿਜਸ 

ਿਵਚੱ Alkyl Dimethyl benzyl ammonium chloride 2.7% ਹਵੋ,ੇ Alkyl Dimethyl 
ethyl benzyl ammonium Chloride 2.3% or benzalkonium chloride, Sodium 
hypo chlorite 10% ਜਾ ਂਉਸ ਤ ਿਜਆਦਾ ਹਵੋ।ੇ  

 
ਲੋੜ ਦ ੇਰਸਾਇਿਣਕ ਪਦਾਰਥ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ: 

 

I) ਘਲੋ ਟਬੇਲ 4 ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਕ ਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਿਮਲਾਓ।  
II) ਿਛੜਕਾਣ ਵਾਲੀ ਬਤੋਲ ਜਾ ਂ ਖੁਲੇੱ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਿਵਚੱ 2 ਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ 30ml 

solution ਪਾਓ।  
ਘਲੋ: 
 

ਲੜੀ ਨਬੰਰ ਕੈਮੀਕਲ/ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਘਲੋ 
1. Silver Peroxide 15ml/1000 ml 
2. Bactrax Plus  15ml/1000 ml 
3. Radix Guard-125 7.5 ml/1000 ml 
4. Alkasept Plus 15ml/1000 ml 

 
ਟਬੇਰ-4 

ਿਵਧੀ: 

I) ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਘਲੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ   
II) ਸਾਫ ਕੱਪੜ ੇ ਨੂ ੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇ ਗਏ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਸਿਲਊਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਡੂਬਾਓ ਅਤ ੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ 

ਵਾਲਵ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਉਪਕਰਨਾ ਂਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰ।ੋ  
 

ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ: ਹਰ ਿਸ਼ਫਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਅਤ ੇਹਰ ਵਾਰ ਇਸਤਮੇਾਲ ਹਣੋ ਦ ੇਸ਼ੁਰ ੂ

ਅਤ ੇਅਤੰ ਿਵੱਚ। 
 

ਨੋਟ :ਸੀਵਰੇਜ ਟੀਟਮਟ ਪਲਾਟਂ, ਵਾਟਰ ਟੀਟਮਟੈ ਪਲਾਟਂ, ਸਕੀਮਾ ਂਦ ੇਵਾਲਵ  ਤੇ ਿਜਆਦਾ 
ਿਧਆਨ ਿਦਤੱਾ ਜਾਵ ੇ ਅਤੇ  ਓਪਰਸ਼ੇਨ ਵਾਲਵਜ਼ ਅਤੇ ਹਡਲਾ ਂ ਨੂ ੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ। ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤ ਓਪਰਸ਼ੇਨਲ ਵਾਲਵਜ਼ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂ
ਅਤ ੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਇਸ ਦ ੇ ਲਈ ਓਪਰਸ਼ੇਨਲ ਸਟਾਫ ਨੂ ੰ 

ਕਮੈੀਕਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹਈੋ ਸਪਅੇ ਬਤੋਲ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਪੱੜਾ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ   


