
1-ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ ੰਦ ਖ ੰ  ਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਜ਼ਕਸਾਨ ਗੈਰ ਬਾਸਿਤੀ (ਪਰਿਲ) ਦੀਆ ਂਪੀਆਰ-128 ਅਤ ੇਪੀਆਰ-129 ਜ਼ਕਸਿਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ 

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਿਈ (         ) ਜਨਾਬ ਿੁ ੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕ ਾ 

ਜ਼ਕ ਉ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਜ਼ ੰਦ ਖ ੰ  ਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਿਿੀਨ ਜ਼ਵਚ  ੀ ਵਾ ੁਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ 

ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਜਥ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਦ ਜ਼ਸ਼ਤ  ੰੁਦਾ  ੈ ਓਥ ੇਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖਤਿ  ੰੁਦੀ  ੈ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯ ਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਦੀਆ ਂਜ਼ਸਫਾਜ਼ਰਸ਼ਾਂ 'ਤ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਜ਼ਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਗੈਰ ਬਾਸਿਤੀ (ਪਰਿਲ) ਦੀਆ ਂਪੀਆਰ-128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ-129 ਜ਼ਕਸਾਿਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾ  ਜ਼ਦੱਤੀ  ੈ ਜੋ ਫਸਲ ਦ ੇਛੇਤੀ ਪੱਕਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨ ੰ  ਸਾੜੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧਨ 

ਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਜ਼ਵਲੱਖਣ ਜ਼ਵਸ਼ਸੇਤਾਵਾਂ ਕਰਕ ੇਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ  ਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਖੇਤਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਿਾਜ਼ ਰਾਂ ਦੀ 

ਸਲਾ  ਨਾਲ ਆਧੁਜ਼ਨਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 16 ਿਈ ਤਕ 492898 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ  ੋਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ 

492170 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ  ੋ ਚੁੱ ਕੀ  ੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 880 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਚੁੱ ਕੀ  ੈ, ਜੋ 94 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ  ੈ ਅਤੇ ਿੰਿੀਆ ਂਜ਼ਵਚੋਂ 93 ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ  ੈ। 
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 137386, ਿਾਰਕਫੈੈੱਿ ਵਲੋਂ 102169, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 100198, 

ਵੇਅਰ ਾਊਸ ਵਲੋਂ 92968, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 57707 ਅਤ ੇਵਪਾਰੀਆ ਂਵਲੋਂ 1742 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 

ਗਈ  ੈ। 
-------------- 

  



2-ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਲਘੋਟ  ਸਿੇਤ ਪਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਬੀਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੀਕ ੇਿੁਫ਼ਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾ ੜਾ 

ਪਸ਼  ਪਾਲਣ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੇ ਇ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋਨਾ ਿ ਾਂਿਾਰੀ ਨਾਲ  ੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਪਸ਼  ਪਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਝ ਰਾ ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਿਈ (        )  ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਿੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾ ੜਾ  ਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਤਕਰੀਬਨ 11 ਲੱਖ ਪਸ਼  ਪਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੱਿੀ ਰਾ ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ ਿ ਕਦਿ ਚੁਕਜ਼ਦਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 

 ੈ ਜ਼ਕ ਪਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਗਲਘੋਟ , ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੱਟਸੋਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕ ੇਿੁਫ਼ਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਵਚ  ੁਣ ਪਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਬੀਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਿੁਫ਼ਤ  ੋ ਜਾਣਗੇ। 
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾ ੜਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦ ੇਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ ਤ ਪਸ਼  ਪਾਲਣ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੇ ਇ  ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਕਰੋਨਾ ਿ ਾਂਿਾਰੀ ਨਾਲ  ੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਪਸ਼  ਪਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਝ ਰਾ ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ  ੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਕੱਲੀ ਗਲਘੋਟ  ਬੀਿਾਰੀ 

ਦ ੇਬਚਾਅ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼  ਪਾਲਕਾਂ ਨ ੰ   ਰ ਵਰ•ੇੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਜ਼ਤੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ  ੁਣ 

ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਿੁਫ਼ਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ ਬੇ ਜ਼ਵਚ ਇ  ਟੀਕਾ  ਰ ਵਰ•ੇੇ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਲੱਖ ਪਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ  ੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ 

ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗਲਘੋਟ  ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੱਟ ਸੋਿ ਬੀਿਾਰੀਆਂ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕ ੇਵੀ 

ਿੁਫ਼ਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ  ੈ। 
ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਪਾ ੜਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਵਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਗਰਾਤ ਤਜ਼ ਤ ਪਸ਼ ਆਂ ਅਤੇ ਿਰਗੀਆਂ ਨ ੰ  

ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ Ñਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ  ੀ ਟੀਕ ੇਿੁਫ਼ਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਿ ੰ  ਖ਼ੁਰ ਅਤੇ ਫਲ ਜ਼ਸੱਟਣ ਦੀ 

ਬੀਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕੇ ਪਜ਼ ਲਾਂ  ੀ ਿੁਫ਼ਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ  ਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ  ੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪੀਪੀਆਰ ਅਤੇ 

ਿਰਗੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀਖੇਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦ ੇਟੀਕ ੇਵੀ ਿੁਫ਼ਤ ਲਾਏ ਜਾ ਰ ੇ  ਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਇਸ ਫੈਸਲੇ 

ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੀਿਾਰੀਆਂ ਤ ੋਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿੱਜ਼ਥਆ ਜ਼ਗਆ ਟੀਚਾ  ਾਸਲ ਜ਼ਵਚ ਬ ੁਤ ਵੱਿੀ ਿਦਦ 

ਜ਼ਿਲੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਬੀਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਿੁਕਤ ਪਸ਼ ਆਂ ਅਤੇ ਿੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਸੱਧਾ ਸਬੰਧ ਿਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸ ਤ ਨਾਲ ਵੀ  ੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਇ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਜੱਥੇ ਪਸ਼ ਆਂ ਦੀ ਜ਼ਸ ਤ ਜ਼ਵਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਲਆਵੇਗਾ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸ ਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜ਼ਵਚ 

ਵੀ ਿਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ  ੋਵੇਗਾ। 
------------ਕੈਪਸ਼ਨ--- 

ਸ. ਬਜ਼ਰੰਦਰਿੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪਾ ੜਾ  ਲਕਾ ਜ਼ਵਧਾਇਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

  



3-ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਜ਼ ਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆਏ ਗਰਾ ਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਸਕ ਵੰਿੇ ਗਏ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਿਈ (          ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦ ੇਕੋਆਪਰੇਜ਼ਟਵ ਿਜ਼ ਕਿੇ ਦ ੇਜ਼ਿਪਟੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਸ. ਬਲਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ 

ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ/ਲਾਕਿਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ ਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 
ਸਜ਼ ਕਾਰਤਾ ਿੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਜ਼ ਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨ ੀਂ 
ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ। 
                    ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ ਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸ. ਅਿਨਪਰੀਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਿੈਨੇਜਰ ਸਰੀਿਤੀ 
ਕਜ਼ਵਤਾ ਬੇਦੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵੱਚ ਸਜ਼ਥਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਜ਼ ਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਆਏ ਗਰਾ ਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਸਕ ਵੰਿੇ 
ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਸ ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ  ਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਅਤ ੇਕੰਿ ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਸਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਿੈਨਟੇਨ ਕਰਕੇ 
ਰੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ। 
                     ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਿਾਰਕਫੈੈੱਿ ਅਤੇ ਵੇਰਕ ਆਜ਼ਦ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਰ ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ 
ਿੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨ ੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਰ ਸ  ਲਤ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ 

ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ ਕਾਰਤਾ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦ ੇਪ ਰੇ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਊਟੀਆਂ ਬਾਖ ਬੀਆਂ ਜ਼ਨਭਾਈਆਂ। 
---------------------- 

 

 

  



4-ਜ਼ਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਸੀ ਿੈਕ ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਓ ਪੀ ਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾ ੀ ਿੁਫ਼ਤ ਿਾਕਟਰੀ ਸਲਾ  ਘਰ ਬੈਠੇ  ੀ ਲਵੋ-ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਿਈ   (          ) ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਾ: ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਕੋਰੋਨਾ ਿ ਾਂਿਾਰੀ ਦ ੇਿੱਦੇ 

ਨਜਰ ਸ ਬੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਜ਼ਸ ਤ ਸੇਵਾਵਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਿੈਕ ਿੋ ਾਲੀ ਵਲੋ ਜ਼ਵਕਸਤ ਏਕੀਜ਼ਕਰਤ ਟੇਲੀਿੇਿੀਸ਼ਨਲ 

ਸਜ਼ਲਊਸਨ ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਆਨਲਾਇਨ ਓ ਪੀ ਿੀ (ਿਾਕਟਰ ਤ ੋਿਰੀਿ ਤੱਕ) ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ  ੈ । 
ਉ ਨਾ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾ ੀ ਿਾਜ਼ ਰ ਿਾਕਟਰਾਂ ਦ ੇਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਸ ਤ ਸਬੰਧੀ ਆਿ 

ਸਿੱਜ਼ਸਆਵਾ ਲਈ ਿਾਕਟਰੀ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਸਲਾ  ਲੈਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ  ੈ । ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਜ਼ ਰੀ/ਪੇਿ  ਅਤੇ 

ਅਿੀਰ ਬਨਾਿ ਗਰੀਬ ਜ਼ਵਚਕਾਰ ਿੌਜ ਦਾ ਜ਼ਿਜੀਟਲ ਵੰਿ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸ ਤ ਸੇਵਾਵਾ ਨ ੰ  ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਦਾ  ੈ।ਇਸ ਜ਼ਵਚ ਿਰੀਿਾਂ 

ਦੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ,ਟੋਕਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ,ਕਤਾਰ ਪਰਬੰਧਨ, ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ audio ਵੀਿੀਓ ਿਸ਼ਵਰਾ, ਐਸ ਐਿ ਐਸ ਅਤੇ ਸ ਬੇ ਦ ੇਿਾਕਟਰਾ 

ਵਲੋ ਸੇਵਾਵਾ ਪ ਰੀ ਤਰਾ ਿੁਫਤ  ਨ। 
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਾਲਾਬਦਧੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਐਿਰਜੈਸੀ ਿਾਿਜ਼ਲਆਂ 'ਚ ਿਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪ ੰੁਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਿ ਾਂਿਾਰੀ 

ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ਿਆਨ ਜ਼ਿਆਰੀ ਿਾਕਟਰ ਸਲਾ  ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਿੁ ੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 

ਿਰੀਿ/ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਕ ਕੰਜ਼ਪਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਟੈਬ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਿਾਇਕ,ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ 2 ਐਿ ਬੀ ਪੀ,ਐਸ ਜਾਂ ਤੇਜ 

ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ  ੋਣਾ ਚਾਜ਼ ਦਾ  ੈ।ਿਰੀਿ ਜਾਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਸ ਤ ਸਬੰਧੀ ਿਾਜ਼ ਰ ਿਾਕਟਰ ਕੋਲੋ ਸੋਿਵਾਰ ਤ ੋਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 10 

ਵਜੇ ਤ ੋਇਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਿੁਫਤ ਸਲਾ  ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ  ੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ  ਨ। 
---------------ਕੈਪਸ਼ਨ--- 

ਿਾ. ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5-ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿੈਂਟਲ ਕੌਸਲ ਆਫ ਇੰਿੀਆ ਦੀਆਂ  ਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ-ਜ਼ਜਲਾ ਿੈਂਟਲ ਅਫਸਰ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਿਈ (       ) ਜ਼ਜਲਾ ਿੈਂਟਲ  ੈਲਥ ਅਫਸਰ ਿਾ: ਜਸਿੀਨ ਨੰਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਿਾਰੀਆਂ ਤ ੋਬਚਣ 

ਵਾਸਤੇ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੈਂਟਲ ਕੌਸਲ ਆਫ  ਇੰਿੀਆ ਦੀਆਂ  ਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਦੀ ਿ ਾਂਿਾਰੀ ਤ ੋਬਚਣ ਵਾਸਤੇ 

ਜੇ ਬ ੁਤ ਜਰ ਰੀ ਨਾ  ੋਵੇ ਤਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤ ੋਬਚਣਾ ਚਾਜ਼ ਦਾ  ੈ। ਦੰਦਾਂ ਦ ੇਇਲਾਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਜਾਰਾ ਤ ੋ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਜਆਦਾ  ੈ। 
ਿਾ. ਨੰਦਾ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ ੋਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਜਥੋ ਤੱਕ  ੋ ਸਕੇ ਦੰਦਾ ਦ ੇਕੁਆਲੀਫਾਇਿ ਿਾਕਟਰ ਕੋਲੋ  ੀ ਇਲਾਿ 

ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਜ਼ ਦਾ  ੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਨ ੰ  ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ  ਰ ਰੋਿ ਦ ੋਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਿ ਬਰੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ 

। 
----------------ਕੈਪਸ਼ਨ---- 

 ਜ਼ਜਲਾ ਿੈਂਟਲ  ੈਲਥ ਅਫਸਰ ਿਾ: ਜਸਿੀਨ ਨੰਦਾ । 

ਕਾਫੀ ਜ਼ਜਆਦਾ  ੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਜਥੋ ਤੱਕ  ੋ ਸਕੇ ਦੰਦਾ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਿ ਿਾਕਟਰ ਕੋਲੋ  ੀ ਇਲਾਿ ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਚਾਜ਼ ਦਾ  ੈ। ਸਾਨ  ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ  ਰ ਰੋਿ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਿ ਬਰੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਜ਼ ਦਾ  ੈ । 


