
Press Note:- 31 March 2020   
ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 

 
PN_31-03-2020_ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਰਬੱਤ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਿ ਰਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਤ ਛੋਟ-ਿਡਪਟੀ 
ਕਿਮਸ਼ਨਰ_ਿਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡੁਾਊ ਕਦਰ  ਅਤੇ “ਓਟ” 
ਕਲੀਿਨਕ  ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼  ਨੰੂ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ 
ਹੋਵੇਗੀ ਆਿਗਆ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਰਬੱਤ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯਜੋਨਾ ਦ ੇਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਿ ਰਕ ਤਸਦੀਕ  ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਤ 
ਛੋਟ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਕੁਮ  ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੇ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 31 ਮਾਰਚ : 
ਰਾਜ ਦੀ ਿਸਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ  ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਧਾਰਨ, ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਅਤ ੇ ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜਣੇਿਪਆ ਂਦ ੇ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈਲਥ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ  ਰਾਖਵਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤ ਬਾਹਰ (ਡੀ-ਿਰਜ਼ਰਵ) ਕੀਤਾ 
ਨਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ ਸਰਬੱਤ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ. ਐਸ. ਬੀ. 
ਵਾਈ.) ਅਧੀਨ ਆ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ  ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਮਰੀਜ਼  ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਿ ਰਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ 
ਪਿਕਿਰਆ ਤ ਛਟੋ ਦੇਣ ਦ ੇਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਰਬੱਤ 
ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯਗੋ ਮਰੀਜ਼  ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜ  
ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ੇਸਮ ਉਸਦੀ ਬਾਇਓਮੀਿ ਰਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਤ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 
ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼  ਦੀ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਈ-ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ 
ਹਸਪਤਾਲ  ਨੂੰ  ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ  ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ  ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰੀ 
ਬੋਝ ਨੰੂ ਵੇਖਿਦਆ ਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਣੇਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈਲਥ ਪੈਕੇਜ  ਅਧੀਨ ਕੀਤ ੇਜ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਿਕ 
ਪਿਹਲ   ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ  ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਰਾਖਵਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤ ਬਾਹਰ (ਡੀ-ਿਰਜ਼ਰਵ) ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ।ਇਸ ਡੀ-ਿਰਜ਼ਰਵ ਟਰੀਟਮਟ ਿਵਚ ਸਧਾਰਣ ਡਿਲਵਰੀ,ਸੀਜਰੇੀਅਨ ਿਡਿਲਵਰੀ ਅਤੇ ਚ ਜੋਖਮ ਡਿਲਵਰੀ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ  ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸੁਿਵਧਾ ਹਣੁ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਿਸਹਤ 
ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਾਈਵਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਰੈਫਰਲ 
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ । 
ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਕਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਾਈਵਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਫੈਸਲੇ 
ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ  ਤੱਕ ਲਾਗ ੂ
ਰਿਹਣਗੇ। 
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PN 31-03-2020_ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ 
ਜੁੜੇ ਮੱੁਿਦਆ ਂਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਿਵਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800 1804 
104 ਜਾਰੀ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਿਵਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800 1804 104 ਜਾਰੀ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 31 ਮਾਰਚ 
ਕਰਿਫ਼ਊ ਅਤ ੇਲਾਕੱਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤ ੇਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਰ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੇ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲਈ, 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਾਗਿਰਕ  ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800 180 4104 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ 
ਲੋਕ ਟਲੈੀ-ਕਾਨਫਰੰਸ `ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ  ਦੇ ਨਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੜੁ ਕੇ  ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਬਰਵਾਲ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 
ਆਈ. ਐਮ. ਸੀ. ਦਆੁਰਾ 1800 ਤ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ  ਨੂੰ  ਸਚੂੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਨ  ਨੰੂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਸਦ ੇ
ਪੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵ  ਬਾਰੇ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਸੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਐਮਰਜਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ  ਨੂੰ  ਪਿਹਲ ਦਣੇ ਲਈ ਇਕ ਇੰਟਲੈੀਜਟ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟਾਈਿਜੰਗ ਿਸਸਟਮ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ।ਇਹ ਪਣਾਲੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਘਰੇਲੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤ ੇਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ  ਨੂੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਮਾਮਿਲਆ ਂਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਗ ੇਦੀ ਜ ਚ ਅਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣਗੇ। 
ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪੰਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕੌਿਵਡ 19 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਮ.ਏ.) ਦੀ 
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਰਲ਼ਕੇ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ  ਐਡਂਰਾਇਡ ਪਲੇਅਸਟੋਰ ਅਤ ੇ
ਆਈਓਐਸ ਐਪਸਟੋਰ `ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।   
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦ ੇਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਦਆ,ਂ ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲ  ਦਾ ਪਿਹਲ  ਆਈਵੀਆਰ ਰਾਹ  ਜਵਾਬ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਆਈਵੀਆਰ ਲੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕਾਲ  ਨੰੂ ਿਫਲਟਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ ਜ  ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ 
ਹੋਰ ਮੱੁਿਦਆ ਂਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦ ੇਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਵ ਿਕ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣ  ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ. ਐਮ. ਏ ਡਾਕਟਰ  ਦੇ ਨਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸ ਝੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਤ ਕਾਲ-ਬੈਕ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਿਧਤ ਿਕਿਰਆਵ  ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵਗੇਾ। 
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PN 31-03-2020_ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਿਬਲਕੱੁਲ ਵੀ 
ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹ -ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਿਬਲਕੱੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹ -ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
ਰੇਹੜੀਆਂ `ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਪਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲ ਲੁੱ ਟ-ਖਸੱੁਟ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 31 ਮਾਰਚ: 
ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਿਦ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਆਉਣ 
ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਿਟਸ ਲਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਲੋਕ  ਦਾ ਿਵੱਤੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਜ ੇਘਰੇਲੂ ਲੋੜ  ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ 
ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਕਰੇਤਾ ਲੁੱ ਟ ਖਸੱੁਟ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਤ  ਉਸ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ  ਅਮਲ ਿਵੱਚ 
ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਿਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਸ. ਡੀ. 
ਐਮਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਮ  ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਅਤ ੇ
ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਆਿਦ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਿਕੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਜਦ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ 
ਪੱੁਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤ  ਅਿਜਹੇ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ ਵਪਾਰੀ ਰਾਹ  ਿਵੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯਗੋ 
ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ  ਦੇ ਘਰ  ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਲੋੜ ਦੀ ਵਸਤ ੂ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ 
ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਐਮਰਜਸੀ ਹਾਲਾਤ  ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣ ੇਘਰ  ਤ ਬਾਹਰ ਨਾ 
ਿਨਕਲਣ। 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤ ੇਸਮਹੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਟੇੀਆਂ ਦ ੇਸਕੱਤਰ  ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ 
ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਜ ਚ ਅਿਭਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ  ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ 
ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਚੂੀ ਰੇਹੜੀਆ ਂ `ਤੇ ਪਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ ੇਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਵੀ ਿਕਸ ੇ
ਨਾਗਿਰਕ ਨੰੂ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਜ  ਿਵੱਤੀ ਲੁੱ ਟ ਖਸੁੱ ਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ  ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਜ਼ਲਾ 
ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਅਜੈਪਾਲ ਿਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98727-54511 ਜ  ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਸਕੱਤਰ ਦ ੇ
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
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PN 31-03-2020_ਿਕਸਾਨ  ਨੰੂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਿਬਜਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 
ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕਰਿਫ਼ਊ ਹੁਕਮ  ਦਰੌਾਨ 
ਚੱਲਣ ਿਫਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਛਟੋ 
ਿਕਸਾਨ  ਵੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਸਮਤੇ ਖਤੇ  ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ 
ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਿਦੱਤੀ ਛਟੋ 
ਿਕਸਾਨ  ਨੰੂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਿਬਜਾਈ ਅਤ ੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ 
ਕਰਿਫ਼ਊ ਹੁਕਮ  ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਣ ਿਫਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟ 
ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ  ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 31 ਮਾਰਚ : 
 
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਸਮੱੁਚ ੇਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਿਫ਼ਊ ਲੱਗਾ ਹਣੋ ਕਰਕੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ 
ਫਸਲ  ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤ ੇਗਹਾਈ, ਢੋਆ-ਢਆੁਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਕਣਕ ਦੀ 
ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੰਬਾਇਨ  ਦੇ ਚੱਲਣ-ਿਫਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਹੁਕਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸਾਨ  ਵੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਸਮਤੇ 
ਖੇਤ  ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤ ੇਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ  ਿਵੱਚ ਸਵਰੇੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਛਟੋ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤ  ਤ 
ਵਾਿਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ  ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਿਕਸਾਨ  ਨੂੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਿਬਜਾਈ ਅਤ ੇਢਆੋ ਢੁਵਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਿਜਵ ਿਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, 
ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰ ਆਿਦ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕਰਿਫ਼ਊ ਹੁਕਮ  ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਣ ਿਫਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 
ਸਿਹਕਾਰੀ ਅਤ ੇ ਿਨਜੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਫਾਰਮ ਮ ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਸਟਮ ਹਾਇਿਰੰਗ ਸਟਰ , ਖੇਤੀ ਮ ੀਨਰੀ ਬਕ ਦ ੇ
ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਮ ੀਨਰੀ ਦੀ ਿਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਕੁਾਨ  ਨੰ◌ੁ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। 
ਿਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੰਦਰ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀਟ ਨਾ ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਿਦ ਦੀ ਿਵੱਕਰੀ ਦੀ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋ ਸਵੇਰ ੇ
10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮ ਦੋਰਾਨ ਡੀਲਰ ਿਕਸਾਨ  ਨੂੰ  ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾ ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਿਦ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਉਣਗ।ੇ 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨ ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਪੰਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ/ਿਨਮਨਹਸਤਾਖਰੀ ਵੱਲ ਸਮ-ਸਮ ਿਸਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ।ੇਇਹ 
ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੂੰ ਹ ਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਦੂਸਰੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਨਹ  ਹੋਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।ਿਨਯਮ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਖਲਾਫ ਕਨੰੂਨ ਦੀਆ ਧਾਰਾਵ  ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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PN 31-03-2020_ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨ ਿਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ 
ਹਦਦੂ ਅੰਦਰ 14 ਅਪਲੈ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਿਫ਼ਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹੁਕਮ 
 
ਿਜ਼ਲਾ ਮਿੈਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨ ਿਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 
14 ਅਪੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਿਫ਼ਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹੁਕਮ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 31 ਮਾਰਚ : 
 
ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਿਹਤ 
ਿਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 14 ਅਪੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਿਫ਼ਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ 
ਲੋਕ  ਦ ੇ ਘਰ ‘ਚੋ ਬਾਹਰ, ਗਲੀ, ਰੋਡ ਜ  ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵ  ਆਿਦ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਿਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਆਰਮੀ, ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ਼, ਐਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਹੋਰ ਪੈਰਾ ਿਮਲਟਰੀ 
ਫੋਰਸ , ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਜ  ਉਸ ਵੱਲ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਪਰਿਮਟ 
ਧਾਰਕ  ‘ਤੇ ਲਾਗ ੂਨਹ  ਹੋਣਗ।ੇ 
ਹੁਕਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਪਿਹਲਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟ  14 ਅਪੈਲ, 2020 
ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ 
ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੱੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ  ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇ
ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 


