
 

 

Date: 02-05-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 24868 

2 Total No. of samples sent 24868 

3 Total No. of patients tested positive till 

Date 

772 

4 Total No. of patients tested negative 19316 

5 Results Awaited 4780 

6 No. of patients cured 112 

7 Active cases 640 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 
02 

10 Total Deaths reported 20 

 

 



 

 

 

             Patients reported positive on 2nd May 2020- 187 

 

District Number of cases Remarks 

Ferozepur 9 6 laborer from Rajasthan, 3 * New cases 

Amritsar 53 *New Cases 

Patiala 21 *New Cases 

Ludhiana 21 *New Cases 

Hoshiarpur 31 *New Cases 

FG Sahib 6 5 *New Cases and 1 Combine 

Worker 

SAS Nagar 2 New cases 

Gurdaspur 1 *New Case 

Jalandhar 15 *New Case 

Sangrur 1 *New Case 

Ropar 1 *New Case 

Kapurthala 1 *New Case 

Moga 22 17 *New Cases, 5 New cases (1Dubai 

Returned and 4 Asha  Workers) 

Muktsar 3 New cases 

*Source of infection likely from outside Punjab. 

 

 

 

 On 2nd May 2020 

 
• Number of new patients on oxygen support-NIL 

• Number of new patients admitted in ICU- NIL 

• Number of new patients put on ventilator support- 01 from Jalandhar admitted in PGI 

• Number of new patients cured- 4 (3 from SAS Nagar and 1 from Hoshiarpur) 

• Number of new deaths reported- NIL 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1. Cumulative Cases:- 
 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 
Total Cured Deaths 

1. Amritsar 143 133 8 2 

2. Jalandhar 119 107 8 4 

3. Ludhiana 94 84 6 4 

4. SAS Nagar 93 57 34 2 

5. Patiala 89 86 2 1 

6. Ferozepur 27 26 1 0 

7. Pathankot 25 15 9 1 

8. SBS Nagar 23 4 18 1 

9. Tarn Taran 14 14 0 0 

10. Mansa 13 9 4 0 

11. Kapurthala 13 10 2 1 

12. Hoshiarpur 42 35 6 1 

13. FG Sahib 12 10 2 0 

14. Faridkot 6 5 1 0 

15. Sangrur 6 3 3 0 

16. Moga 28 24 4 0 

17. Ropar 5 2 2 1 

18. Gurdaspur 5 4 0 1 

19. Muktsar 7 6 1 0 

20. Fazilka 4 4 0 0 

21. Barnala 2 0 1 1 

22. Bathinda 2 2 0 0 

 Total 772 640 112 20 



 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. CAPT AMARINDER ASKS HEALTH DEPT TO PUSH RT-PCR COVID TESTING 

TO 6000/DAY BY MAY 15, NOT TO RELY ON OTHER STATES’ TESTS ON 

RETURNEES 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-asks-health-dept-push-rt-pcr-covid-
testing-6000day-may-15-not-rely-other  

 

2. HEALTH DEPARTMENT ISSUES FRESH ADVISORY ON MAINTAINING THE 

HYGIENE AND SANITIZATION BY THE PLYING GOODS VEHICLES AND THEIR 

DRIVERS/WORKERS 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/health-department-issues-fresh-advisory-maintaining-
hygiene-and-sanitization-plying-goods   

 

3. Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government seeks technological support 

& expertise from Israel for effective management of #COVID19. ‘Invest Punjab’ coordinates 

special webinar with Israel Embassy to assist State Government in scaling up its efforts against 

#Coronavirus 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553254754970632&id=1412317599064359 

 

4. [Live]: Chief Minister Captain Amarinder Singh's message to the citizens of the state. He talks 

about the unity among all of us in this difficult time and fight against #Covid19.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=836458183530229&id=1412317599064359 

 

5. Responding to the appeal of the Chief Minister Captain Amarinder Singh, the management, 

employees and pensioners of PSPCL/PSTCL contributed Rs. 7.91 crore towards Chief Minister 

Covid Relief Fund. Lauding this benevolent gesture, Chief Minister stated that these donations 

would go a long way in extending a helping hand to the people in these trying circumstances 

due to #COVID19. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553102781652496&id=1412317599064359 

 

6. In line with his government’s decision to double the area under maize cultivation from this 

#KharifSeason, Chief Minister Captain Amarinder Singh directed ACS Development Viswajeet 

Khanna ensure abundant supply of certified varieties of maize seed, duly approved by the Punjab 

Agricultural University, Ludhiana, to the famers.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553152894980818&id=1412317599064359 

7. The Government agencies and private Traders have procured 6, 62,331 metric tonnes of wheat 

in Punjab on 17th day of procurement. The Government agencies procured 6,59,583 MT of 

wheat 2,748 MT has been procured by the private traders (arhtyias).  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553246398304801&id=1412317599064359 
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ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

Visit link below to see the Press Notes from Department of Public Releations, 
Punjab in ENGLISH 
http://diprpunjab.gov.in/?q=press-release 
 

Visit link below to see the Press Notes from Department of Public Releations, 
Punjab in PUNJABI 
http://diprpunjab.gov.in/?q=pa/press-releasepa 
 

Visit link below to see the Press Notes from Department of Public Releations, 

Punjab in HINDI 

 http://diprpunjab.gov.in/?q=hi/press-releaseh   
 

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

https://dgrpg.punjab.gov.in/district-wise-orders/ 

 

Official site of Government of Punjab for Youtube Link to view videos 

https://www.youtube.com/channel/UCReOVJIcNafsnd64BLqblGw 

 

Link for all covid related pics  

http://covidhelp.punjab.gov.in/viewuploadedimages.aspx  

 

Link for all covid related videos 

http://covidhelp.punjab.gov.in/viewvideos.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diprpunjab.gov.in/?q=press-release
http://diprpunjab.gov.in/?q=pa/press-releasepa
https://dgrpg.punjab.gov.in/district-wise-orders/
https://www.youtube.com/channel/UCReOVJIcNafsnd64BLqblGw
http://covidhelp.punjab.gov.in/viewuploadedimages.aspx
http://covidhelp.punjab.gov.in/viewvideos.aspx


 

 

 

 

 

ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT  

   (From 2:00 PM 01/05/2020 to 2:00 PM 02/05/2020)  
 

           

S.N. Post with link  

1 [LIVE] ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ। ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਰਕਹਣਾ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਔਖੀ 

ਘੜੀ ਰਵੁੱਚ ਸਾਨੂੰ  ਸਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁੱਠੇ ਰੁੱਲ ਕੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

[Live]: Chief Minister Captain Amarinder Singh's message to the citizens of the 

state. He talks about the unity among all of us in this difficult time and fight against 

#Covid19. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=836458183530229&id=141231759906435
9  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=836458186863562&id=631211620669497  

2 ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਰਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਰਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੁੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 7380oooooooooofffffffeejireijgrr1-73801 ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ 

ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹੈ:- 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547654558863985&id=14123175990643
59  

3 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ /ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰਵਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਰਵੁੱਚ 7.91 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ 

ਰਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਰਦਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਇਹ ਦਾਨ ਕੋਰਵਡ-

19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਰਸੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 
Responding to the appeal of the Chief Minister Captain Amarinder Singh, the 
management, employees and pensioners of PSPCL/PSTCL contributed Rs. 7.91 crore 
towards Chief Minister Covid Relief Fund. Lauding this benevolent gesture, Chief Minister 
stated that these donations would go a long way in extending a helping hand to the 
people in these trying circumstances due to #COVID19. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553102781652496&id=14123175990643
59 
 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975795482877774&id=631211620669497  
  

4 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਰ ੁੱਤ ਤੋਂ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਦ ੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਰਹਤ ਵਧੀਕ ਮ ੁੱਖ ਸਕੁੱਤਰ ਰਵਕਾਸ ਰਵਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯਨੂੀਵਰਰਸਟੀ, 

ਲ ਰਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਪਰਵਾਰਨਤ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਰਣਕ ਰਕਸਮਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰ ੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 3.95 ਲੁੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 

7.41 ਲੁੱਖ ਏਕੜ ਤੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਹੈ  ਰਜਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੁੱਲ 

ਮ ੜਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਡੁੱਗ ਰਹੇ ਪੁੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ #ਕੋਰਵਡ19 ਦਰਰਮਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 

ਘਾਟ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

In line with his government’s decision to double the area under maize cultivation 

from this #KharifSeason, Chief Minister Captain Amarinder Singh directed ACS 

Development Viswajeet Khanna ensure abundant supply of certified varieties of 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=836458183530229&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=836458183530229&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=836458186863562&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547654558863985&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547654558863985&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553102781652496&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553102781652496&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975795482877774&id=631211620669497


 

maize seed, duly approved by the Punjab Agricultural University, Ludhiana, to the 

famers. The state government has decided to increase the area under maize 

cultivation from 3.95 lakh acres last year to 7.41 lakh acres in this season, with the 

twin objective of shifting towards water resistant alternate crops to conserve the 

fast depleting ground water and coping with the shortage of labour amid 

#Covid19. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553152894980818&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975833199540669&id=631211620669497  

5 || 1 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 

|| May 1, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the 

spread of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room 

set up at Chandigarh. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=549916569292881&id=141231759906435
9  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=549918049292733&id=631211620669497  

6 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਰਦਆਂ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ 

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਰਲਆਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਰਵਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂ ੰਪੁੱਤਰ ਰਲਰਖਆ, ਰਜਸ ਰਵੁੱਚ ਕਣਕ ਦੇ 

ਸ ੰਗੜੇ ਤੇ ਚਮਕ ਗ ਆ ਚ ੁੱਕੇ ਦਾਰਣਆਂ ਕਾਰਨ ਰਨਯਮਾਂ ਰਵਚ ਰ ੁੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਕਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ “ਗੈਰ ਵਾਜਬ” ਕੀਮਤ 

ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤ ਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

In pursuance of his earlier request to the Prime Minister in this regard, Chief 

Minister Captain Amarinder Singh wrote to Union Minister of Consumer Affairs, 

Public Distribution Ram Vilas Paswan, seeking immediate withdrawal of the 

“unjustified” heavy value cut on farmers in lieu of relaxation in norms due to luster 

loss and shriveled grain of wheat. It may be recalled that the Chief Minister had 

written to Prime Minister Narendra Modi on April 28, seeking a review of this 

decision, to safeguard the interests of state farmers in these difficult times. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553214368308004&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975899982867324&id=631211620669497  

7 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਨੇ ਰਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗਰਦਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਰਦਆਂ 

ਰਕਹਾ ਰਕ ਉਹ ਸੂਬੇ ਰਵੁੱਚ ਕੋਰਵਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਰਵੁੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਰਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਰਕਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜ ੁੱਟ 

ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 

Asserting that this was not the time to indulge in petty politics, Chief Minister 

Captain Amarinder Singh appealed to the Opposition parties not to trigger panic 

among people by spreading misinformation about the #Covid pandemic in the 

state, but to work unitedly with his government to overcome this unprecedented 

crisis. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553238288305612&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975925509531438&id=631211620669497  

8 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 17ਵੇਂ ਰਦਨ 6,62,331 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਸ 

ਰਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  6,59,583  ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ  2,748 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553152894980818&id=1412317599064359
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=549916569292881&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=549916569292881&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=549918049292733&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553214368308004&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553214368308004&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975899982867324&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553238288305612&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553238288305612&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975925509531438&id=631211620669497


 

The Government agencies and private Traders have procured 6,62,331 metric 

tonnes of wheat in Punjab on 17th day of procurement. The Government agencies 

procured 6,59,583 MT of wheat 2,748 MT has been procured by the private 

traders (arhtyias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553246398304801&id=14123175990643
59  

9 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 

'ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ #ਕੋਰਵਡ19' ਰਵੁੱਚ 21.75 ਲੁੱਖ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤ ੇ

ਸਹਾਇਕ ਯੂਰਨਟਾਂ ਦੇ ਗਰ ੁੱਪ ਏ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਰਵੁੱਚੋਂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਰਵੁੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਦਰਕ ਬੀ 

ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਜਦਰਕ ਗਰ ੁੱਪ ਡੀ ਦੇ 

ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਹੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

On the appeal of Chief Minister Captain Amarinder Singh, the Chairmen and 

employees of all categories of Punjab Agro has contributed a sum of Rs 21.75 

lakh in Chief Minister Relief Fund #COVID19. Group A and B & C officers/officials 

of Punjab Agro and its allied units had contributed 25% and 20 % of their salaries 

respectively to the fund while Group-D officials donated 15 % of their salary. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553248958304545&id=14123175990643
59  

10 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ #ਕੋਰਵਡ19 ਨਾਲ 
ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ  ਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਮ ਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 
ਗਈ | 'ਇਨਵੈ ਟ ਪੰਜਾਬ' ਨੇ  ੂਬਾ  ਰਕਾਰ ਦੇ #ਕੋਰਵਡ19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਰਵੁੱਚ  ਹਾਇਤਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ  ਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਰਬਨਾਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ | 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government seeks technological 
support & expertise from Israel for effective management of #COVID19. ‘Invest Punjab’ 
coordinates special webinar with Israel Embassy to assist State Government in scaling 
up its efforts against #Coronavirus 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553254754970632&id=14123175990643
59  

11 ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਰਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਰਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੁੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹੈ:- 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547642868865154&id=14123175990643
59  

12 ਆਓ, ਸਮਾਰਜਕ ਰਵੁੱਥ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖੀਏ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਰਵੁੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਰਰਹ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 

ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਕਰਲੁੱਕ ਕਰੋ - https://bit.ly/2Ypvgyj 
Let's maintain #SocialDistancing Let's celebrate #RamzaanAtHome click at - 
https://bit.ly/2yiMkLL  #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553630181599756&id=14123175990643
59  

13 ਕੀ ਤ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਮਾਰ ਰਦੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਧ ੁੱਪ ਜਾਂ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਰਹੋ ਸ ਰੁੱਰਖਅਤ ਰਹੋ  

Did You Know? Does high temperature prevent or kill Coronavirus? No, This is 

false. Do not overexpose yourself to higher temperatures as it can be harmful to 

your health #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553655308263910&id=14123175990643
59  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553246398304801&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553246398304801&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553248958304545&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553248958304545&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553254754970632&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553254754970632&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547642868865154&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547642868865154&id=1412317599064359
https://bit.ly/2Ypvgyj
https://bit.ly/2yiMkLL
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553630181599756&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553630181599756&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553655308263910&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553655308263910&id=1412317599064359


 

14 ਰਵਸ਼ਵ ਭਰ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਰਜਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਰਨਯ ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ (ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੜੋ੍: 

https://bit.ly/35mJVvL  
With the motive to mitigate the problems of Punjabi Diaspora including students 
throughout the world, Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government 
has decided to connect with them by the appointment of various co-ordinators for 
different countries. Read full: https://bit.ly/35njl5y 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553676921595082&id=14123175990643
59  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link (Here RT means retweeting CM’s tweet) 

1 ||Live||Chief Minister Captain Amarinder Singh's message to the citizens of the state. He 
talks about the unity among all in this difficult time and fight against #Covid19. 
 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256173970669178881?s=19  
 
https://twitter.com/CMOPb/status/1256174119617359873?s=19  

2 Chief Minister @capt_amarinder Singh wrote to Union Minister of Consumer Affairs, 
Public Distribution Ram Vilas Paswan, seeking immediate withdrawal of “unjustified” 
heavy value cut on farmers in lieu of relaxation in norms due to luster loss and shriveled 
grain of wheat.  https://t.co/5nGNqtCUDf  
https://twitter.com/CMOPb/status/1256194028929941504?s=19  

3 Chairmen & employees of all categories of Punjab Agro & its allied units contributed 
₹21.75 lakh in Chief Minister Relief Fund #COVID19. Group A, B & C officers/officials 
contributed 25%, 20% of their salaries respectively, while Group D officials donated 15% 
of their salary. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256195740654764033?s=19  

4 Responding to the appeal of the Chief Minister @capt_amarinder Singh, the 
managements, employees and pensioners of PSPCL/PSTCL contributed ₹7.91 Cr towards 
Chief Minister Covid Relief Fund. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256196267660673026?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1256196428650643456?s=19  

5 In line with his government’s decision to double area under maize cultivation from this 
#KharifSeason, Chief Minister @capt_amarinder Singh directed ACS Development 
Viswajeet Khanna ensure abundant supply of certified varieties of maize seed, duly 
approved by PAU, to the famers. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256205928182906881?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1256205879419916288?s=19  

6 | May 1 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by 
Rahul Gupta, member of the State Control Room, Chandigarh.  
https://t.co/jcn5Hy1zHT  

7 Chief Minister @capt_amarinder singh led Punjab Govt seeks technological support & 
expertise from Israel for effective management of #COVID19. ‘Invest Punjab’ coordinates 

https://bit.ly/35mJVvL
https://bit.ly/35njl5y
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553676921595082&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553676921595082&id=1412317599064359
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256173970669178881?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1256174119617359873?s=19
https://t.co/5nGNqtCUDf
https://twitter.com/CMOPb/status/1256194028929941504?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256195740654764033?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256196267660673026?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1256196428650643456?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256205928182906881?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1256205879419916288?s=19
https://t.co/jcn5Hy1zHT


 

special webinar with Israel Embassy to assist State Govt in scaling up its efforts against 
#Coronavirus 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256238387058610177?s=19  

8 Punjab Finance Minister, @MSBADAL says helping states in crisis is Centre’s 
constitutional duty. Reiterates against Centre stated Punjab received only Rs 71 Cr to 
fight #Covid19. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256241282671837188?s=19  

9 The Government agencies and private Traders have procured 6,62,331 metric tonnes of 
wheat in Punjab on 17th day of procurement. The Government agencies procured 
6,59,583 MT of wheat 2,748 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256246297843118080?s=19  

10 Let's maintain #SocialDistancing Let's celebrate #RamzaanAtHome For advisory click at - 
https://t.co/gk5Zxm7pPY #PunjabFightsCorona  
https://t.co/1QeMeINWIS  

11 Did You Know? Does high temperature prevent or kill Coronavirus? No, This is false. Do 
not overexpose yourself to higher temperatures as it can be harmful to your health 
#StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256505786806697985  

12 With motive to mitigate problems of Punjabi Diaspora including students throughout 
world, Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government has decided to 
connect with them by appointing various coordinators for different countries. 
https://t.co/nnnmRMKeze  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256484706767568896?s=19  

13 Asserting that this was not the time to indulge in petty politics, Chief Minister 
@capt_amarinder Singh appealed opposition parties not to trigger panic among people 
by spreading misinformation about #Covid, but to work unitedly with his govt to 
overcome this unprecedented crisis 
https://twitter.com/CMOPb/status/1256197302127153152?s=19  

14 Advisory on maintaining the hygiene and sanitization by the plying goods vehicles and 
their drivers/workers during the #COVID19 pandemic. #PunjabFightsCorona  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256501992194793472  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ /ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰਵਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਰਵੁੱਚ 7.91 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ 

ਰਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਰਦਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਇਹ ਦਾਨ ਕੋਰਵਡ-

19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਰਸੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

Responding to the appeal of the Chief Minister Captain Amarinder Singh, the 

management, employees and pensioners of PSPCL/PSTCL contributed Rs. 7.91 

crore towards Chief Minister Covid Relief Fund. Lauding this benevolent gesture, 

Chief Minister stated that these donations would go a long way in extending a 

helping hand to the people in these trying circumstances due to #COVID19. 

https://www.instagram.com/p/B_rTHsMJNOB/ 
https://www.instagram.com/p/B_rTRPOjRPZ/ 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256238387058610177?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256241282671837188?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256246297843118080?s=19
https://t.co/gk5Zxm7pPY
https://t.co/1QeMeINWIS
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256505786806697985
https://t.co/nnnmRMKeze
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256484706767568896?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1256197302127153152?s=19
https://twitter.com/search?q=%23COVID19
https://twitter.com/search?q=%23COVID19
https://twitter.com/search?q=%23COVID19
https://twitter.com/search?q=%23PunjabFightsCorona
https://twitter.com/search?q=%23PunjabFightsCorona
https://twitter.com/search?q=%23PunjabFightsCorona
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256501992194793472
https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/
https://www.instagram.com/p/B_rTHsMJNOB/
https://www.instagram.com/p/B_rTRPOjRPZ/


 

2 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਰ ੁੱਤ ਤੋਂ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਦ ੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਰਹਤ ਵਧੀਕ ਮ ੁੱਖ ਸਕੁੱਤਰ ਰਵਕਾਸ ਰਵਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯਨੂੀਵਰਰਸਟੀ, 

ਲ ਰਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਪਰਵਾਰਨਤ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਰਣਕ ਰਕਸਮਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰ ੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 3.95 ਲੁੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 

7.41 ਲੁੱਖ ਏਕੜ ਤੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਹੈ ਰਜਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੁੱਲ 

ਮ ੜਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਡੁੱਗ ਰਹੇ ਪੁੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ #ਕੋਰਵਡ19 ਦਰਰਮਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 

ਘਾਟ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

In line with his government’s decision to double the area under maize cultivation 
from this #KharifSeason, Chief Minister Captain Amarinder Singh directed ACS 
Development Viswajeet Khanna ensure abundant supply of certified varieties of 
maize seed, duly approved by the Punjab Agricultural University, Ludhiana, to the 
famers. The state government has decided to increase the area under maize 
cultivation from 3.95 lakh acres last year to 7.41 lakh acres in this season, with the 
twin objective of shifting towards water resistant alternate crops to conserve the 
fast depleting ground water and coping with the shortage of labour amid 
#Covid19. 
 
https://www.instagram.com/p/B_rTJbzp68Z/ 
 
https://www.instagram.com/p/B_rTSjmDrI8/ 

3 ਕੀ ਤ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਮਾਰ ਰਦੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਧ ੁੱਪ ਜਾਂ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਰਹੋ ਸ ਰੁੱਰਖਅਤ ਰਹੋ 

Did You Know? Does high temperature prevent or kill Coronavirus? No, This is 
false. Do not overexpose yourself to higher temperatures as it can be harmful to 
your health 
#StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://www.instagram.com/p/B_rTMZJJd5C/  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 1 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 

|| May 1, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check 
the spread of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control 
Room set up at Chandigarh. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ety5_MOZFnc 

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾ ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਨਰੇਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਨਯ ਕਤ ਕੀਤ ੇ
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%
b6%e0%a8%b5-%e0%a8%ad%e0%a8%b0-
%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%9a-
%e0%a8%b0%e0%a8%b9%e0%a8%bf%e0%a9%b0%e0%a8%a6%e0%a9%87-
%e0%a8%aa%e0%a9%8d%e0%a8%b0%e0%a8%b5%e0%a8%be/ 

https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119/
https://www.instagram.com/explore/tags/kharifseason/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/
https://www.instagram.com/p/B_rTJbzp68Z/
https://www.instagram.com/p/B_rTSjmDrI8/
https://www.instagram.com/explore/tags/stayhomestaysafe/
https://www.instagram.com/explore/tags/punjabfightscorona/
https://www.instagram.com/p/B_rTMZJJd5C/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/watch?v=Ety5_MOZFnc
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%b6%e0%a8%b5-%e0%a8%ad%e0%a8%b0-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%9a-%e0%a8%b0%e0%a8%b9%e0%a8%bf%e0%a9%b0%e0%a8%a6%e0%a9%87-%e0%a8%aa%e0%a9%8d%e0%a8%b0%e0%a8%b5%e0%a8%be/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%b6%e0%a8%b5-%e0%a8%ad%e0%a8%b0-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%9a-%e0%a8%b0%e0%a8%b9%e0%a8%bf%e0%a9%b0%e0%a8%a6%e0%a9%87-%e0%a8%aa%e0%a9%8d%e0%a8%b0%e0%a8%b5%e0%a8%be/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%b6%e0%a8%b5-%e0%a8%ad%e0%a8%b0-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%9a-%e0%a8%b0%e0%a8%b9%e0%a8%bf%e0%a9%b0%e0%a8%a6%e0%a9%87-%e0%a8%aa%e0%a9%8d%e0%a8%b0%e0%a8%b5%e0%a8%be/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%b6%e0%a8%b5-%e0%a8%ad%e0%a8%b0-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%9a-%e0%a8%b0%e0%a8%b9%e0%a8%bf%e0%a9%b0%e0%a8%a6%e0%a9%87-%e0%a8%aa%e0%a9%8d%e0%a8%b0%e0%a8%b5%e0%a8%be/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%b6%e0%a8%b5-%e0%a8%ad%e0%a8%b0-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%9a-%e0%a8%b0%e0%a8%b9%e0%a8%bf%e0%a9%b0%e0%a8%a6%e0%a9%87-%e0%a8%aa%e0%a9%8d%e0%a8%b0%e0%a8%b5%e0%a8%be/


 

Punjab Government appoints Honorary Coordinators for NRIs 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/punjab-government-appoints-
honorary-coordinators-for-nris/ 
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1  ਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਦ ਆ ਕਰਨ  ਰੀ ਦਰਬਾਰ  ਾਰਹਬ ਪ ੁੱ ਜੇ  ਰਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ 
ਵਾਰਹਗ ਰੂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ  ਬਚਾਏ-  ਖਰਜੰਦਰ ਰ ੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.167825864683425/167825734683438/
?type=3&theater 

2 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਵਾਪ  ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਨ ਉਹ 2 ਮਈ ਦ ਪਰਹਰ ਤੁੱਕ  ੰਪਰਕ ਕਰਨ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/167825508016794?__tn__=-R 

3 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪ  ਜਾਣ ਲਈ ਤਰ ੰ ਤ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/167824494683562?__tn__=-R 

4 ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਚੁੱਲਦੇ ਖੇਤੀ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ  ਮਾਂ 17 ਮਈ ਤੁੱਕ ਵਧਾਇਆ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/167824438016901?__tn__=-R 

5 ਕਾਂਗਰ ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਦਵ  ਮੌਕੇ ਰਤਰੰਗ ੇਲਰਹਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਰਗਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੱਕ 

ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਰ ਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ- ੋਨੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.167823874683624/167823344683677/
?type=3&theater 

6 ਕੋਰਵਡ-19 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਵੁੱਚ ਫੈਰਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਰਬਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 

ਰਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੁੱਰਗਆਂ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਰਨੰਗ ਤੇ ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁੱਲਾਂ 

ਸਾਡੀ ਹੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੁੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰਰਆਂ ਨੂੰ 

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਹਯੋਗ ਦੇਣ।(video) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168027717996573?__tn__=-R 

7 [LIVE] ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸ ਨੇਹਾ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਰਵੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁੱਠੇ ਰੁੱਲ ਕੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168027891329889?__tn__=-R 

8 ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਰਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਰਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੁੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹੈ(photo) 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2547642842
198490/?type=3&theater 

9 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 'ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਿੰਡ #ਕੋਰਵਡ19' ਰਵੁੱਚ 21.75 ਲੁੱਖ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤ ੇਸਹਾਇਕ ਯੂਰਨਟਾਂ ਦੇ ਗਰ ੁੱਪ ਏ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਰਵੁੱਚੋਂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਰਵੁੱਚ 25 

ਫੀਸਦੀ ਜਦਰਕ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਜਦਰਕ 

ਗਰ ੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਹੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/punjab-government-appoints-honorary-coordinators-for-nris/
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https://www.facebook.com/dproasr/posts/167824438016901?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.167823874683624/167823344683677/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.167823874683624/167823344683677/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168027717996573?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168027891329889?__tn__=-R
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2547642842198490/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2547642842198490/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDVqxk2bH7Iu0I17Qn1QVMfvP71mDSzULXZQY0M4KPgkVJYrkehxzYQF07EIHcb6IWwyNy8m8WPxyMLw3XxhqFbKGrx1iUsAh_1Wpx_haaC2lf01awLbt533IJDnDukG-qcDNdTMgoiqJ4AO4Y7bHtxpmJ7rgKGu-VYwCaeDp6qzjZQ0ubuoJjRF6JN_Qirp2z9rice23rLyV4Bm0GowR_Z5Dv8mC3ryH2lfG-s2F0_pl50IBW5YRXDyguJpZ1bejezT0AtpcOU2kWV6LsSQXPJfpFUEQEGAJj6IWTPKP79Y9jNm0anF7rvpf_0INLpMBhuClTNXrdHGr7cTyV3jXSVOgXfFMnEcgZ7QCE5FHP5oEuuOK2PbpEdORRJurntNbxpzc6VBDk6tMQIvPA-xbce-JGxoqyydKMhyMT2pNONAfXtDNfMV9m-FtExAdl3xUeUl3m5XcuB0LUMSnnbnae0gSLYzRk8O30HvBDJxuB1jQT37fo&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDVqxk2bH7Iu0I17Qn1QVMfvP71mDSzULXZQY0M4KPgkVJYrkehxzYQF07EIHcb6IWwyNy8m8WPxyMLw3XxhqFbKGrx1iUsAh_1Wpx_haaC2lf01awLbt533IJDnDukG-qcDNdTMgoiqJ4AO4Y7bHtxpmJ7rgKGu-VYwCaeDp6qzjZQ0ubuoJjRF6JN_Qirp2z9rice23rLyV4Bm0GowR_Z5Dv8mC3ryH2lfG-s2F0_pl50IBW5YRXDyguJpZ1bejezT0AtpcOU2kWV6LsSQXPJfpFUEQEGAJj6IWTPKP79Y9jNm0anF7rvpf_0INLpMBhuClTNXrdHGr7cTyV3jXSVOgXfFMnEcgZ7QCE5FHP5oEuuOK2PbpEdORRJurntNbxpzc6VBDk6tMQIvPA-xbce-JGxoqyydKMhyMT2pNONAfXtDNfMV9m-FtExAdl3xUeUl3m5XcuB0LUMSnnbnae0gSLYzRk8O30HvBDJxuB1jQT37fo&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDVqxk2bH7Iu0I17Qn1QVMfvP71mDSzULXZQY0M4KPgkVJYrkehxzYQF07EIHcb6IWwyNy8m8WPxyMLw3XxhqFbKGrx1iUsAh_1Wpx_haaC2lf01awLbt533IJDnDukG-qcDNdTMgoiqJ4AO4Y7bHtxpmJ7rgKGu-VYwCaeDp6qzjZQ0ubuoJjRF6JN_Qirp2z9rice23rLyV4Bm0GowR_Z5Dv8mC3ryH2lfG-s2F0_pl50IBW5YRXDyguJpZ1bejezT0AtpcOU2kWV6LsSQXPJfpFUEQEGAJj6IWTPKP79Y9jNm0anF7rvpf_0INLpMBhuClTNXrdHGr7cTyV3jXSVOgXfFMnEcgZ7QCE5FHP5oEuuOK2PbpEdORRJurntNbxpzc6VBDk6tMQIvPA-xbce-JGxoqyydKMhyMT2pNONAfXtDNfMV9m-FtExAdl3xUeUl3m5XcuB0LUMSnnbnae0gSLYzRk8O30HvBDJxuB1jQT37fo&__tn__=%2ANKH-R


 

https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/posts/2553248958304545?__tn__=H-R 

10 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 17ਵੇਂ ਰਦਨ 6,62,331 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਸ 

ਰਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  6,59,583 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ  2,748 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/posts/2553246398304801?__tn__=H-R 

11 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਨੇ ਰਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗਰਦਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਰਦਆਂ 

ਰਕਹਾ ਰਕ ਉਹ ਸੂਬੇ ਰਵੁੱਚ ਕੋਰਵਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਰਵੁੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਰਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਰਕਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜ ੁੱਟ 

ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।(photo) 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2553238011
638973/?type=3&theater 

12 || 1 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ।(video) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168028457996499?__tn__=-R 

13 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਰ ੁੱਤ ਤੋਂ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਦ ੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਰਹਤ ਵਧੀਕ ਮ ੁੱਖ ਸਕੁੱਤਰ ਰਵਕਾਸ ਰਵਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯਨੂੀਵਰਰਸਟੀ, 

ਲ ਰਧਆਣਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਪਰਵਾਰਨਤ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਰਣਕ ਰਕਸਮਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰ ੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 3.95 ਲੁੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 

7.41 ਲੁੱਖ ਏਕੜ ਤੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਲਆ ਹੈ ਰਜਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੁੱਲ 

ਮ ੜਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਡੁੱਗ ਰਹੇ ਪੁੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ #ਕੋਰਵਡ19 ਦਰਰਮਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 

ਘਾਟ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।(photo) 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2553241368
305304/?type=3&theater 

14 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ /ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰਵਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਰਵੁੱਚ 7.91 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ 

ਰਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਰਦਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਇਹ ਦਾਨ ਕੋਰਵਡ-

19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਰਸੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।(photo) 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2553242214
971886/?type=3&theater 

15  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਰਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਣ  ਬੰਧੀ ਐ .ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ 
(photo)ਪੰਜਾਬ  
 https://www.facebook.com/dproasr/posts/168028584663153?__tn__=-R 

16 ਵਧੀਕ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਭੁੱਲਾ ਕਾਲੋਨੀ ਇਕਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਰਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੁੱਲੋਂ ਿਲ ਤ ੇਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ  ਮਾਨ ਵੰਰਡਆ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/168046474661364/?ty
pe=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਾਂਗਰ ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਦਵ  ਮੌਕੇ ਰਤਰੰਗੇ ਲਰਹਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਰਗਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੱਕ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256183202814685189 
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2 ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਚੁੱਲਦੇ ਖੇਤੀ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ  ਮਾਂ 17 ਮਈ ਤੁੱਕ ਵਧਾਇਆ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256183418645213185 

3 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  . ਰਸ਼ਵਦ ਲਾਰ ਰ ੰਘ ਰਢਲੋਂ ਨੇ ਦੁੱ ਰ ਆ ਰਕ ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ  ਾਰ 

ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਰਪਤਰੀ ਰਾਜ ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ 5 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ  ਸ਼ ਰੂ 

ਹੋਵੇਗੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256184012881551360 

4 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਵਾਪ  ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 2 ਮਈ ਦ ਪਰਹਰ ਤੁੱਕ  ੰਪਰਕ ਕਰਨ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256184375135203328 

5  ਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਦ ਆ ਕਰਨ  ਰੀ ਦਰਬਾਰ  ਾਰਹਬ ਪ ੁੱ ਜੇ  ਰਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰਹਗ ਰੂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ 
ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ  ਬਚਾਏ-  ਖਰਜੰਦਰ ਰ ੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256184831693557762 

6 ਵਧੀਕ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਭੁੱਲਾ ਕਾਲੋਨੀ ਇਕਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਰਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੁੱਲੋਂ ਿਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ  ਮਾਨ ਵੰਰਡਆ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256472078519132160 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਾਂਗਰ ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਦਵ  ਮੌਕੇ ਰਤਰੰਗੇ ਲਰਹਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਰਗਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੱਕ 

2 ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਚੁੱਲਦੇ ਖੇਤੀ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ  ਮਾਂ 17 ਮਈ ਤੁੱਕ ਵਧਾਇਆ 

3 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  . ਰਸ਼ਵਦ ਲਾਰ ਰ ੰਘ ਰਢਲੋਂ ਨੇ ਦੁੱ ਰ ਆ ਰਕ ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ  ਾਰ 

ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਰਪਤਰੀ ਰਾਜ ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ 5 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ  ਸ਼ ਰੂ 

ਹੋਵੇਗੀ 

4 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਵਾਪ  ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 2 ਮਈ ਦ ਪਰਹਰ ਤੁੱਕ  ੰਪਰਕ ਕਰਨ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

5  ਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਦ ਆ ਕਰਨ  ਰੀ ਦਰਬਾਰ  ਾਰਹਬ ਪ ੁੱ ਜੇ  ਰਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰਹਗ ਰੂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ 
ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ  ਬਚਾਏ-  ਖਰਜੰਦਰ ਰ ੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 

6 ਵਧੀਕ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਭੁੱਲਾ ਕਾਲੋਨੀ ਇਕਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਰਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੁੱਲੋਂ ਿਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ  ਮਾਨ ਵੰਰਡਆ 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256183418645213185
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256184012881551360
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256184375135203328
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256184831693557762
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256472078519132160


 

1 ਕਰਰਿਊ ਕਾਰਨ ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਪ ੀ ਲਈ ਇ  ਰਲੰਕ 
'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459666698157691/?d=n 

2 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਦ ਕਾਨਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459686724822355/?d=n 

3 [LIVE] ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ। ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਰਕਹਣਾ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਔਖੀ 

ਘੜੀ ਰਵੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁੱਠੇ ਰੁੱਲ ਕੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459720041485690/?d=n 

4 ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰਵੁੱਚ ਬਾਹਰਲੇ  ੂਰਬਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਰਾਬਤਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459792254811802/?d=n 

5 || 1 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/549918055959399/?vh=e&d=n 

6 ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਂ ਅਤ ੇਰਰਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਰਵਖੇ ਏ. ੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
 ਬੰਧੀ ਰਵ ਥਾਰਤ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459809424810085/?d=n 

7 ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460076781450016/?d=n 

8 ਹੌ ਲੇ ਨਾਲ ਰਜੁੱਤਾਂਗੇ ਜੰਗ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460099808114380/?vh=e&d=n 

9 ਟੋਲ ਿਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460131594777868/?d=n 

10 ਆਓ, ਸਮਾਰਜਕ ਰਵੁੱਥ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖੀਏ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਰਵੁੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਰਰਹ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460133931444301/?d=n 

11 24x7 ਐਮਰਜੈਂ ੀ ਨੰਬਰ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460137278110633/?d=n 

12 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਓਰੋ ਵੁੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂ ਰਲੰਗ ਅੁੱਜ ਤੋਂ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460144524776575/?d=n 

13 ਰਜ਼ਲਹਾ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਊਰੋ ਵੁੱਲੋਂ ਮ ਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂ ਰਲੰਗ ਦੀ  ਹੂਲਤ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460147521442942/?d=n 

14 ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ  ਮਾਂ  ਾਰਨੀ ਅਨ  ਾਰ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460153088109052/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459666698157691/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459686724822355/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459720041485690/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459792254811802/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/549918055959399/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459809424810085/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460076781450016/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460099808114380/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460131594777868/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460133931444301/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460137278110633/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460144524776575/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460147521442942/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460153088109052/?d=n


 

1 Let's maintain #SocialDistancing Let's celebrate #RamzaanAtHome  
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256457371792150530?s=12 

2 ਹੌ ਲੇ ਨਾਲ ਰਜੁੱਤਾਂਗੇ ਜੰਗ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256458759628611584?s=12 

3 ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰਵੁੱਚ ਬਾਹਰਲੇ  ੂਰਬਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਰਾਬਤਾ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256462504915611649?s=12 

4 Did You Know? 
Does high temperature prevent or kill Coronavirus? 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256468865506131968?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਰਿਊ ਕਾਰਨ ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਪ ੀ ਲਈ ਇ  ਰਲੰਕ 
'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 

2 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਦ ਕਾਨਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

3 [LIVE] ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ। ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਰਕਹਣਾ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਔਖੀ 

ਘੜੀ ਰਵੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁੱਠੇ ਰੁੱਲ ਕੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

4 ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰਵੁੱਚ ਬਾਹਰਲੇ  ੂਰਬਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਰਾਬਤਾ 

5 || 1 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 

6 ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਵੁੱਲੋਂ ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਂ ਅਤ ੇਰਰਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਰਵਖੇ ਏ. ੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
 ਬੰਧੀ ਰਵ ਥਾਰਤ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 

7 ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

8 ਹੌ ਲੇ ਨਾਲ ਰਜੁੱਤਾਂਗੇ ਜੰਗ 

9 ਟੋਲ ਿਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 

10 ਆਓ, ਸਮਾਰਜਕ ਰਵੁੱਥ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖੀਏ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਰਵੁੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਰਰਹ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। 

11 24x7 ਐਮਰਜੈਂ ੀ ਨੰਬਰ 

12 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਓਰੋ ਵੁੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂ ਰਲੰਗ ਅੁੱਜ ਤੋਂ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

13 ਰਜ਼ਲਹਾ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਊਰੋ ਵੁੱਲੋਂ ਮ ਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂ ਰਲੰਗ ਦੀ  ਹੂਲਤ 

14 ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ  ਮਾਂ  ਾਰਨੀ ਅਨ  ਾਰ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256457371792150530?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256458759628611584?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256462504915611649?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256468865506131968?s=12


 

Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਟਰਹਲ  ੇਵਾ ਰਵਚ ਕੋਈ ਕ ਰ ਨਹੀਂ ਰਰਹਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - 
ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ 
 ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 511 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਆਰੰਟਾਈਨ 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/674584096418001/?app=fbl 

2 ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇ ੂਰਬਆਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ ਵਾਪ  

www.covidhelp.punjab.gov.in `ਤੇ 3 ਮਈ ਤੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 
ਬਟਾਲਾ 1 ਮਈ ( ) - ਦੂ ਰੇ  ੂਰਬਆਂ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਆਪਣੇ  ੂਰਬਆਂ ਰਵੁੱਚ 
ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਰੁੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹ ਣ 3 ਮਈ, 2020 ਤੁੱਕ www.covidhelp.punjab.gov.in ‘ਤੇ 

ਰਬਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਲੰਕ ਉਤੇ ਇਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਰਸਸਟਮ ਦ ਆਰਾ ਰਤਆਰ ਰਵਲੁੱਖਣ ਆਈਡੀ ਪੂਰੇ ਪਰਰਵਾਰ ਲਈ 

ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/674585443084533/?app=fbl 

3 ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਕੋਰਵਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦ ੇਰਰਹਾ ਰਮਆਰੀ ਰ ਹਤ  ੇਵਾਵਾਂ 
ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਰਵਖੇ ਜਲਦ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਲੀਮੈਡੀ ਨ  ੇਵਾ - ਡਾ. ਭੁੱਲਾ 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/674586003084477/?app=fbl 

4 ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹ ਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ੰਬੰਧੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
ਕਰੋਨਾ ਰਵਰ ੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਰਜੁੱਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲੋਕ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ… 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/674605266415884/?app=fbl 

5 ਪ ਰਲ   ਹਾਇਤਾ ਲਈ 112 `ਤੇ  ੰਪਰਕ ਕਰੋ    
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/674833896393021/?app=fbl 

6 ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਉ, 
ਘਰਾਂ `ਚ ਰਹੋ` 
  ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ    
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/674834139726330/?app=fbl 

7 ਪੰਜਾਬੀ ਇੁੱਕ ਹੋ ਜਾੳ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ `ਤੇ ਕਾਬ ੂਪਾਉਣਾ ਤਾਂ......     
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/674834349726309/?app=fbl 

8 ਕੋਰੋਨਾ ਰਵਰ ੁੱ ਧ ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ ਰਨਿੱਤਰੋ     
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/674834536392957/?app=fbl 

9 ਰਹੰਮਤ ਜਜ਼ਬਾ ਢਰਹਣ ਨਹੀ ਦੇਣਾ  
ਕੋਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਰਰਹਣ ਨਹੀ ਦੇਣਾ     

http://www.covidhelp.punjab.gov.in/?fbclid=IwAR3-xN7mwEqF3KgUo_43yCgUz2RvVMF-KTl1GeDlwS3HzQe7PtpEihScxuE
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/?fbclid=IwAR0iTYkFhoWVvyuoDPrlQF9ragLOJjbIqMpWUsPBN-diWdxrgVh_5ALoGPI


 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/674834809726263/?app=fbl 

10 ਮਨੋਰੋਗ ਦ ੇਮਾਰਹਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1800-180-4104 `ਤੇ  ੰਪਰਕ ਕਰੋ  
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/674834986392912/?app=fbl   

11 ਜੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਬਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਲੜਨਾ ....    
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/674835156392895/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਦੂਸਰੇ ਸੂਰਬਆਂ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਸੂਰਬਆਂ ਰਵੁੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਰੁੱਖਦ ੇ

ਹਨ, ਉਹ ਹ ਣ 3 ਮਈ, 2020 ਤੁੱਕ http://covidhelp.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਰਬਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਲੰਕ ਉਤੇ 

ਇਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਰਸਸਟਮ ਦ ਆਰਾ ਰਤਆਰ ਰਵਲੁੱਖਣ ਆਈਡੀ ਪੂਰੇ ਪਰਰਵਾਰ ਲਈ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

2 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਸ ਲੁੱਖਣੀ ਜੀ ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਲੋਂ  ਰਮਸਾਲੀ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ. ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਭੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵੁੱਚ ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰ 

ਰਜਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਉਥੇ ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੁੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰਹਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਰਲਆਂਦੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ 

ਨਾਨਕ, ਕਲਾਨੌਰ ਅਤ ੇਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਰਵਖੇ ਕੋਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਰਜ਼ਲ੍ਾ ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

511 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰਹਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਰਵੁੱਚ ਪਹ ੰਚ ਚ ੁੱਕੇ ਹਨ। 

4 ਜੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਬਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਲੜਨਾ ....    

5 ਮਨੋਰੋਗ ਦ ੇਮਾਰਹਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1800-180-4104 `ਤੇ  ੰਪਰਕ ਕਰੋ  
 
 

6 ਘਰਾਂ `ਚ ਰਹੋ` 
  ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ    

7 ਕੋਰੋਨਾ ਰਵਰ ੁੱ ਧ ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ ਰਨਿੱਤਰੋ     

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਉ, 
ਘਰਾਂ `ਚ ਰਹੋ` 
  ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ...    

2 ਪ ਰਲ   ਹਾਇਤਾ ਲਈ 112 `ਤੇ  ੰਪਰਕ ਕਰੋ    
 

3 ਪੰਜਾਬੀ ਇੁੱਕ ਹੋ ਜਾੳ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ `ਤੇ ਕਾਬ ੂਪਾਉਣਾ ਤਾਂ......     



 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਰਵਰ ੁੱ ਧ ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ ਰਨਿੱਤਰੋ ….    
 

5 ਰਹੰਮਤ ਜਜ਼ਬਾ ਢਰਹਣ ਨਹੀ ਦੇਣਾ  
ਕੋਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਰਰਹਣ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ….. 

6 ਮਨੋਰੋਗ ਦ ੇਮਾਰਹਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1800-180-4104 `ਤੇ  ੰਪਰਕ ਕਰੋ  

7 ਜੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਬਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਲੜਨਾ ....    
 

8  ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਟਰਹਲ  ੇਵਾ ਰਵਚ ਕੋਈ ਕ ਰ ਨਹੀਂ ਰਰਹਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - 
ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ 
 ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 511 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਆਰੰਟਾਈਨ 

9 ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇ ੂਰਬਆਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ ਵਾਪ  

www.covidhelp.punjab.gov.in `ਤੇ 3 ਮਈ ਤੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 
ਬਟਾਲਾ 1 ਮਈ ( ) - ਦੂ ਰੇ  ੂਰਬਆਂ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਆਪਣੇ  ੂਰਬਆਂ ਰਵੁੱਚ 
ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਰੁੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹ ਣ 3 ਮਈ, 2020 ਤੁੱਕ www.covidhelp.punjab.gov.in ‘ਤੇ 

ਰਬਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਲੰਕ ਉਤੇ ਇਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਰਸਸਟਮ ਦ ਆਰਾ ਰਤਆਰ ਰਵਲੁੱਖਣ ਆਈਡੀ ਪੂਰੇ ਪਰਰਵਾਰ ਲਈ 

ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

10 ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਕੋਰਵਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦ ੇਰਰਹਾ ਰਮਆਰੀ ਰ ਹਤ  ੇਵਾਵਾਂ 
ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਰਵਖੇ ਜਲਦ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਲੀਮੈਡੀ ਨ  ੇਵਾ - ਡਾ. ਭੁੱਲਾ 

11 ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹ ਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ੰਬੰਧੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
ਕਰੋਨਾ ਰਵਰ ੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਰਜੁੱਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲੋਕ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ… 

 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੇਇਟਵ : ਬਰਠੰਡਾ ਰਜਲੇ੍ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ, ਕੋਟਾ ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਗਏ 68 ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ। ਸਭ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਟੈਸਟ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2275308119429926/ 

2 ਬਰਠੰਡਾ ਰ ਜਲਹੇ ਰਵਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕ ਝ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ਲਣਗੀਆਂ 

ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰੋ ਘਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2275328496094555/ 

3 ਇਹ ਹ ਕਮ ਬਰਠੰਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਨਹੀਂ, ਬਰਠੰਡਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹ ਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2275348796092525/ 

http://www.covidhelp.punjab.gov.in/?fbclid=IwAR3-xN7mwEqF3KgUo_43yCgUz2RvVMF-KTl1GeDlwS3HzQe7PtpEihScxuE
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/?fbclid=IwAR0iTYkFhoWVvyuoDPrlQF9ragLOJjbIqMpWUsPBN-diWdxrgVh_5ALoGPI
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2275308119429926/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2275328496094555/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2275348796092525/


 

4 ਬਰਠੰਡਾ ਰ ਜਲਹੇ ਰਵਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕ ਝ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ਲਣਗੀਆਂ 

ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰੋ ਘਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2275421656085239/ 

5 || 1 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/549918062626065/ 

6 ਕਰੇਇਰਟਵ  : ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੋਨ ਨੰਬਰ….. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2275892042704867/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਰਠੰਡਾ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ  ਕ ਝ ਛੋਟਾਂ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256163879513731073?s=20  

2  ਇਹ ਹ ਕਮ ਬਰਠੰਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਨਹੀਂ, ਬਰਠੰਡਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹ ਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256184081773219840?s=20  

3 ਕਰੇਇਟਵ : ਬਰਠੰਡਾ ਰਜਲੇ੍ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ, ਕੋਟਾ ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਗਏ 68 ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ। ਸਭ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਟੈਸਟ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256184255614509056?s=20  

4 ਕੇਂਦਰ ਰਬਨਹ ਾਂ ਭੇਦਭਾਵ  ੂਰਬਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ  ੰਰਵਧਾਨਕ ਿਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰੇ-ਮਨਪਰੀਤ ਰ ੰਘ 

ਬਾਦਲ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256208167110877184?s=20  

5 ਬਰਠੰਡਾ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵੁੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ 6.48 ਲੁੱਖ ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਡਪਟੀ 

ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀਸਰੀਰਨਵਾਸਨ ਨੇ ਸਾਝਂੀ ਕੀਤੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256209746975211521?s=20  

6 ਪਨਗੇੇ੍ਰਨ ਵਲੋਂ  177542 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਲੋਂ  161349 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ  133117 ਮੀਰਟਰਕ 

ਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ  97815 ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ  47271 ਮੀਰਟਰਕ 

ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256209992048414722?s=20  

7 ਬਰਠੰਡਾ ਰ ਜਲਹੇ ਰਵਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕ ਝ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ਲਣਗੀਆਂ 

ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰੋ ਘਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256249374415499265?s=20  

8 || 1 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256249611255197696?s=20  

9 ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ  ਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਫ਼ਲੈਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256270749540761601?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2275421656085239/
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/549918062626065/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2275892042704867/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256163879513731073?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256184081773219840?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256184255614509056?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256208167110877184?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256209746975211521?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256209992048414722?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256249374415499265?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256249611255197696?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256270749540761601?s=20


 

10 ਬਰਠੰਡਾ ਰ ਜਲਹੇ ਤੋਂ   ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਭੇਜੇ ਗਏ 124 ਨਵੇਂ ਨਮਨੇੂ 

ਬ ੁੱ ਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਲਏ 211 ਨਮੂਰਨਆਂ ਦੀ ਰਰਪੋਟ ਆਉਣੀ ਬਕਾਇਆ 

ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਰਪੋਟ ਅਨ  ਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਠੰਡਾ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਰਵਚ 

68 ਡਰਾਇਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਇਕਾਂਤਵਾ  ਰਵਚ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256271094916550656?s=20  

11 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਤਉਹਾਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ 146 ਰਵਅਕਤੀ ਦਰਗਾਹ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਵੁੱਲੋਂ 
ਇਿਤਾਰੀ ਦਾ  ਮਾਨ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256431189537312769?s=20  

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ  ੈਂਟਰ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦ ੇ32  ਬ  ੈਂਟਰਾਂ ਤੇ 196 ਰਪੰਡਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਦਨ ਰਾਤ  ੇਵਾ 
ਰਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰ ਹਤ  ਨੇੈਟਰੀ ਇੰ ਪੈਕਟਰ ਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613078886086665/  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਰਵਰ ੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਰਵੁੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਦਲੇ ਐ .ਡੀ.ਐਮ. ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ  ਨਮਾਨ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613078849420002/  

3 ਅ ਲਾ ਲਾਇ ੈਂ , ਪਰਚੇਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਐਨ.ਓ. ੀ. ਵੈਲੇਰਡਟੀ  ਮਤੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ  ੇਵਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ 31 ਮਈ 
2020 ਤੁੱਕ ਵਾਧਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦ ੇਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਲਆ ਫ਼ੈ ਲਾ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613078802753340/  

4 ਨਰਾਇਣਗੜਹ ਛੰਨਾ ਦ ੇਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ  ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਗਆਨ  ਾਗਰ ਹ ਪਤਾਲ, 
ਬਨੂੜ ਭੇਰਜਆ https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613078752753345/  

5 ਮਾਜੂ ਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣ ੇਦੇ ਖਰੀਦ ਮ ੁੱ ਲ 'ਤੇ ਲਾਏ ਕੁੱਟ ਵਾਪ  ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ: ਡਾ. ਅਮਰ ਰ ੰਘ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613078706086683/  

6 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਰ ਜਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਪੈਂਦ ੇ ਮੂਹ  ਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋ ਟਲਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 
ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613076249420262/  

7 ਰਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ  ਾਰਹਬ ਰਵਚਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰੂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈ ਲਾ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613075939420293/  

8 ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਰਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੁੱਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73801-

73801 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ 

ਹੈ:- https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613018599426027/  

9 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ #ਕੋਰਵਡ19 ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ 
ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ  ਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮ ਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | 'ਇਨਵੈ ਟ ਪੰਜਾਬ' ਨੇ  ੂਬਾ  ਰਕਾਰ ਦੇ #ਕੋਰਵਡ19 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਰਵੁੱ ਚ  ਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ  ਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਰਬਨਾਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ | 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613018396092714/  

10 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 'ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 

#ਕੋਰਵਡ19' ਰਵੁੱਚ 21.75 ਲੁੱਖ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਯੂਰਨਟਾਂ ਦੇ ਗਰ ੁੱਪ ਏ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  

ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਰਵੁੱਚੋਂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਰਵੁੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਦਰਕ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256271094916550656?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256431189537312769?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613078886086665/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613078849420002/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613078802753340/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613078752753345/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613078706086683/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613076249420262/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613075939420293/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613018599426027/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613018396092714/


 

ਰਗਆ ਹੈ ਜਦਰਕ ਗਰ ੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਹੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613018169426070/  

11 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਰਦਆਂ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਰਲਆਂ, 

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਰਵਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਰਲਰਖਆ, ਰਜਸ ਰਵੁੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸ ੰਗੜੇ ਤੇ ਚਮਕ ਗ ਆ ਚ ੁੱਕੇ ਦਾਰਣਆਂ ਕਾਰਨ ਰਨਯਮਾਂ 

ਰਵਚ ਰ ੁੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਕਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ “ਗੈਰ ਵਾਜਬ” ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤ ਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613017869426100/  

12 COVID-19 BULLETIN  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=549918052626066&ref=watch_permalink  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ  ੈਂਟਰ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦ ੇ32  ਬ  ੈਂਟਰਾਂ ਤੇ 196 ਰਪੰਡਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਦਨ ਰਾਤ  ੇਵਾ 
ਰਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰ ਹਤ  ਨੇੈਟਰੀ ਇੰ ਪੈਕਟਰ ਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256486193744580608  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਰਵਰ ੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਰਵੁੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਦਲੇ ਐ .ਡੀ.ਐਮ. ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ   ਨਮਾਨ 
ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ  ੇਵਾ  ਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਕਾਰਜ : ਡਾ.  ੰਜੀਵ ਕ ਮਾਰ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256486193715228679  

3 ਮਾਜੂ ਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣ ੇਦੇ ਖਰੀਦ ਮ ੁੱ ਲ 'ਤੇ ਲਾਏ ਕੁੱਟ ਵਾਪ  ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ: ਡਾ. ਅਮਰ ਰ ੰਘ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256485995068846082  

4 ਅ ਲਾ ਲਾਇ ੈਂ , ਪਰਚੇਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਐਨ.ਓ. ੀ. ਵੈਲੇਰਡਟੀ  ਮਤੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ  ੇਵਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ 31 ਮਈ 
2020 ਤੁੱਕ ਵਾਧਾ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256485977930911745  

5 ਨਰਾਇਣਗੜਹ ਛੰਨਾ ਦ ੇਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ  ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਗਆਨ  ਾਗਰ ਹ ਪਤਾਲ, 
ਬਨੂੜ ਭੇਰਜਆ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256485975389204480  

6 This is a fight for Punjab & it’s people. In these challenging times, we all must come 
together and work for the betterment of all Punjabis. We all must refrain from diverting 
focus from this core issue. Together we have to defeat #Covid19 and save Punjab 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256237589545185280  

7 Covid-19 is spread across the country & hence it is imp to follow steps of screening & 
quarantine when you enter Punjab. These steps will ensure that we arrest spread of 
#Covid19 & all are requested to co-operate with authorities for same. It's for the benefit 
of entire Punjab. https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256232701549559809  

8 [Live]: My message to the people of Punjab. We all must stand together in this difficult 
time and fight #Covid19. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256173327745454080  

9 Chief Minister @capt_amarinder singh led Punjab Govt seeks technological support & 
expertise from Israel for effective management of #COVID19. ‘Invest Punjab’ coordinates 
special webinar with Israel Embassy to assist State Govt in scaling up its efforts against 
#Coronavirus https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256238387058610177  

10 Punjab Finance Minister, @MSBADAL says helping states in crisis is Centre’s 
constitutional duty. Reiterates against Centre stated Punjab received only Rs 71 Cr to 
fight #Covid19, https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256241282671837188  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613018169426070/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613017869426100/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=549918052626066&ref=watch_permalink
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256486193744580608
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256486193715228679
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256485995068846082
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256485977930911745
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256485975389204480
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256237589545185280
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256232701549559809
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256173327745454080
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256238387058610177
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256241282671837188


 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਰਵਰ ੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਰਵੁੱਚ 

ਯੋਗਦਾਨ ਬਦਲੇ ਐ .ਡੀ.ਐਮ. ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ   ਨਮਾਨ 

ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ  ੇਵਾ  ਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਕਾਰਜ : ਡਾ.  ੰਜੀਵ ਕ ਮਾਰ 

ਮਾਤਾ ਗ ਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਕ   ਟੂਡੈਂਟ   ੇਵਕ ਜੁੱਥਾ  ੰ ਥਾ ਨੇ ਕੀਤਾ  ਨਮਾਨ 

2 ਪਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ  ੈਂਟਰ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦ ੇ32  ਬ  ੈਂਟਰਾਂ ਤੇ 196 ਰਪੰਡਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਦਨ ਰਾਤ  ੇਵਾ 
ਰਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰ ਹਤ  ਨੇੈਟਰੀ ਇੰ ਪੈਕਟਰ ਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ 

3 ਅ ਲਾ ਲਾਇ ੈਂ , ਪਰਚੇਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਐਨ.ਓ. ੀ. ਵੈਲੇਰਡਟੀ  ਮਤੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ  ੇਵਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ 31 ਮਈ 
2020 ਤੁੱਕ ਵਾਧਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਲਆ ਫ਼ੈ ਲਾ 
ਵਧੀਕ ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 

4 ਰਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ  ਾਰਹਬ ਰਵਚਲੇ ਉਦਯਗੋਾਂ ਨੂੰ  ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈ ਲਾ 
ਪਰਹਲੇ ਪੜਾਅ ਤਰਹਤ ਰਤਆਰ ਤੇ ਕੁੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋਰਡੰਗ/ਅਨਲੋਰਡੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗ 

ਉਦਯੋਗ ਯੂਰਨਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ/ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ ਰਰਪੇਅਰ 

5 ਨਰਾਇਣਗੜਹ ਛੰਨਾ ਦ ੇਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ  ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਗਆਨ  ਾਗਰ ਹ ਪਤਾਲ, 
ਬਨੂੜ ਭੇਰਜਆ 

ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦ ੇ ੰਪਰਕ ਰਵੁੱਚ ਆਏ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ 

 ੰਪਰਕ ਰਵੁੱਚ ਆਏ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ  ੈਂਪਲ ਲਏ 

6 ਮਾਜੂ ਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣ ੇਦੇ ਖਰੀਦ ਮ ੁੱ ਲ 'ਤੇ ਲਾਏ ਕੁੱਟ ਵਾਪ  ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ: ਡਾ. ਅਮਰ ਰ ੰਘ 

ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ  ਾਰਹਬ ਦੇ  ੰ ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ ਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ 
ਮੰਗ 

 

7 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਰ ਜਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਪੈਂਦ ੇ ਮੂਹ  ਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋ ਟਲਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 
ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨੂੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ  ਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ ਕਮ 

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 - ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ  ਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 
ਤੁੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਖ ੁੱ ਲ 

- ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੰਦ ਰਰਹਣਗੇ 



 

- ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕ ਾਂ, ਸ਼ਾਰਪੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 
- ਿਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਰਵਖੇ ਜੋਨ ਅਤ ੇਰਦਨ ਵਾਈਜ਼ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰਦੁੱਤਾ 
- ਨਾਈ, ੈਲੂਨ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ 

- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ,ਉਦਯੋਗ  ੈਕਟਰ ਨੂੰ  ਪਰਹਲਾਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਛਟੋਾਂ ਜਾਰੀ ਰਰਹਣਗੀਆਂ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2548198448776460/?d=n 
 

2 ਰਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ ਰਾਜਾਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ http://covidhelp.punjab.gov.in ਜਾਂ 
PunjabOutRegifications.aspx 'ਤੇ ਰਬਨੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰੋ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

 ਪਰਰਵਾਰ  ਮੇਤ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ ਰਾਜਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ  ਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 3 ਮਈ ਨੂੰ   ਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੁੱਕ,  
ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, 
 ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਏਗੀ 
 ਰਪੰਡਾਂ ਦੇ  ਰਪੰਚ, ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ  ੰਗਠਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰਵਕਾ  ਰਵਭਾਗ ਨੂੰ   ਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਰਕਹਾ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2548233242106314/?d=n 
 

3 ਰਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਕੁੱਲ ਤੁੱਕ 403323 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 
ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ 400447 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2548232968773008/?d=n 
 

4 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ 324  ੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਕੀ 
ਰਜ਼ਲੇ ਦੇ ਤੀ ਰੇ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਕੇ  ਦਾ  ੈਂਪਲ ਵੀ ਅਰਮਰਤ ਰ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਰਜਆ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2548261298770175/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 - ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ  ਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 
ਤੁੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਖ ੁੱ ਲ 

- ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੰਦ ਰਰਹਣਗੇ 
- ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕ ਾਂ, ਸ਼ਾਰਪੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 
- ਿਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਰਵਖੇ ਜੋਨ ਅਤ ੇਰਦਨ ਵਾਈਜ਼ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰਦੁੱਤਾ 
- ਨਾਈ, ੈਲੂਨ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ 

- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ,ਉਦਯੋਗ  ੈਕਟਰ ਨੂੰ  ਪਰਹਲਾਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਛਟੋਾਂ ਜਾਰੀ ਰਰਹਣਗੀਆਂ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256174621486755840?s=20 
 

2 ਰਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ ਰਾਜਾਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ http://covidhelp.punjab.gov.in 

ਜਾਂ PunjabOutRegifications.aspx 'ਤੇ ਰਬਨੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰੋ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2548198448776460/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2548232968773008/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2548261298770175/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256174621486755840?s=20
http://covidhelp.punjab.gov.in/


 

ਪਰਰਵਾਰ  ਮੇਤ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ ਰਾਜਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ  ਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 3 ਮਈ ਨੂੰ   ਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੁੱਕ,  

ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, 
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਏਗੀ 
ਰਪੰਡਾਂ ਦੇ  ਰਪੰਚ, ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ  ੰਗਠਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰਵਕਾ  ਰਵਭਾਗ ਨੂੰ   ਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਰਕਹਾ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256175553700192256?s=20 
 

3  

ਰਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਕੁੱਲ ਤੁੱਕ 403323 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 
ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ 400447 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256184951210311680?s=20 
 

4 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ 324  ੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਕੀ 
ਰਜ਼ਲੇ ਦੇ ਤੀ ਰੇ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਕੇ  ਦਾ  ੈਂਪਲ ਵੀ ਅਰਮਰਤ ਰ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਰਜਆ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256191228644700160?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 - ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ  ਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 
ਤੁੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਖ ੁੱ ਲ 

- ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੰਦ ਰਰਹਣਗੇ 
- ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕ ਾਂ, ਸ਼ਾਰਪੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 
- ਿਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਰਵਖੇ ਜੋਨ ਅਤ ੇਰਦਨ ਵਾਈਜ਼ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰਦੁੱਤਾ 
- ਨਾਈ, ੈਲੂਨ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ 

- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ,ਉਦਯੋਗ  ੈਕਟਰ ਨੂੰ  ਪਰਹਲਾਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਛਟੋਾਂ ਜਾਰੀ ਰਰਹਣਗੀਆਂ 

 

2 ਰਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ ਰਾਜਾਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

http://covidhelp.punjab.gov.in ਜਾਂ PunjabOutRegifications.aspx 'ਤੇ ਰਬਨੈ 
ਪੁੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰੋ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਪਰਰਵਾਰ  ਮੇਤ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ ਰਾਜਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ  ਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 3 ਮਈ ਨੂੰ   ਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੁੱਕ,  

ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, 
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ•ਾਾਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਏਗੀ 
ਰਪੰਡਾਂ ਦੇ  ਰਪੰਚ, ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ  ੰਗਠਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰਵਕਾ  ਰਵਭਾਗ ਨੂੰ   ਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਰਕਹਾ 
 

3  

ਰਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਕੁੱਲ ਤੁੱਕ 403323 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256175553700192256?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256184951210311680?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256191228644700160?s=20
http://covidhelp.punjab.gov.in/


 

ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ 400447 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 

4 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ 324  ੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਕੀ 
ਰਜ਼ਲੇ ਦੇ ਤੀ ਰੇ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਕੇ  ਦਾ  ੈਂਪਲ ਵੀ ਅਰਮਰਤ ਰ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਰਜਆ 

 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇ ੂਰਬਆਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ ਵਾਪ  

* www.covidhelp.punjab.gov.in  ’ਤੇ 3 ਮਈ ਤੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601265886867983/  

2 Persons from other states stranded in Punjab can go back to home states 
Would have to apply on www.covidhelp.punjab.gov.in by 3rd May 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601266233534615/  

3 ਪੜਹੇ ਰਲਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਮਲੇਗੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਰ ਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 

 ਰਰਜਸ਼ਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ  ਹੂਲਤ 

*ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 73070-04745 ’ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਰ ਗ, ਪੋਰਟਲ ਰਰਜ ਟਰੇਸ਼ਨ  
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਰਾਬਤਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601289326865639/  

4 ਮਜਦੂਰ ਰਦਵ  ਤੇ ਰਵਧਾਇਕ ਰਰਮੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਲਰਹਰਾਇਆ ਰਤਰੰਗਾ  
*ਕੋਰਵਡ 19 ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੰਾੂ  ੋਸ਼ਲ ਰਡ ਟੈਂ  ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣ ਦਾ  ੰਦੇਸ਼ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601337506860821/  

5 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤ ੇਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅ ਰ ਨੂੰ  ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮਟੇੀ ‘ਚ 
ਫ਼ਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਕਰਨ ਰਗਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਮਲ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601341233527115/  

6 Chairman PHDCCI Chandigarh Karan Gilhotra included in group of experts to formulate 
medium & long term post COVID economic strategy for Punjab 
*Belongs to Fazilka District 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601343723526866/  

7 ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 4 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਰਜਟਵ 

*ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ  ੀ ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

*ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਰਹਣ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601346040193301/  

8 ਮਜਦੂਰ ਰਦਵਸ ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਧਾਇਕ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਸ. ਦਰਵੰਦਰ ਰਸੰਘ 

ਘ ਬਾਇਆ ਨੂੰ ਰਕਹਾ ਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601356486858923/  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601265886867983/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601266233534615/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601289326865639/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601337506860821/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601341233527115/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601343723526866/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601346040193301/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601356486858923/


 

9 ਇ ਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਰਵਕਾ  ਰਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਰਵਡ- 19 ਦ ੇਿੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
ਵੀਡੀਓ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601363406858231/  

10 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਿਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱ ਲੌ 

ਰਾਧਾਂ ਸ ਆਮੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦ ਰਗਾ ਕਲੋਨੀ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602114173449821/  

11 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਰੋਡ ਅਤ ੇਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਰਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ 

ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602114726783099/  

12 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਿਾਰਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  
ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ, ਬੈਂਕ ਆਿ ਇੰਰਡਆਂ, ਰ ਟੀ ਗਾਰਡਰ ਪੈਲੇ  ਰਵਖੇ  ੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਰਛੜਕਾਅ 
ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602116560116249/  

13 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਿਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱ ਲੌ 

ਰਾਧਾਂ ਸ ਆਮੀ ਕਲੋਨੀ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602118276782744/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇ ੂਰਬਆਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ ਵਾਪ  

* www.covidhelp.punjab.gov.in  ’ਤੇ 3 ਮਈ ਤੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256118858416455681?s=19  

2 Persons from other states stranded in Punjab can go back to home states 
Would have to apply on www.covidhelp.punjab.gov.in by 3rd May 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256119708006268933?s=19  

3 ਪੜਹੇ ਰਲਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਮਲੇਗੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਰ ਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 

 ਰਰਜਸ਼ਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ  ਹੂਲਤ 

*ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 73070-04745 ’ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਰ ਗ, ਪੋਰਟਲ ਰਰਜ ਟਰੇਸ਼ਨ  
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਰਾਬਤਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256134238413426688?s=19  

4 ਮਜਦੂਰ ਰਦਵ  ਤੇ ਰਵਧਾਇਕ ਰਰਮੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਲਰਹਰਾਇਆ ਰਤਰੰਗਾ  
*ਕੋਰਵਡ 19 ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੰਾੂ  ੋਸ਼ਲ ਰਡ ਟੈਂ  ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣ ਦਾ  ੰਦੇਸ਼` 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256161406610812928?s=19  

5 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤ ੇਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅ ਰ ਨੂੰ  ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮਟੇੀ ‘ਚ 
ਫ਼ਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਕਰਨ ਰਗਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਮਲ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256161583899848705?s=19  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601363406858231/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602114173449821/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602114726783099/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602116560116249/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602118276782744/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256118858416455681?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256119708006268933?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256134238413426688?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256161406610812928?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256161583899848705?s=19


 

6 Chairman PHDCCI Chandigarh Karan Gilhotra included in group of experts to formulate 
medium & long term post COVID economic strategy for Punjab 
*Belongs to Fazilka District 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256161825013587969?s=19  

7 ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 4 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਰਜਟਵ 

*ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ  ੀ ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

*ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਰਹਣ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256163529654140931?s=19  

8 ਮਜਦੂਰ ਰਦਵਸ ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਧਾਇਕ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਸ. ਦਰਵੰਦਰ ਰਸੰਘ 

ਘ ਬਾਇਆ ਨੂੰ ਰਕਹਾ ਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256166195918766080?s=19  

9 ਇ ਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਰਵਕਾ  ਰਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਰਵਡ- 19 ਦ ੇਿੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
ਵੀਡੀਓ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256169251972493314?s=19  

10 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਿਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱ ਲੌ 

ਰਾਧਾਂ ਸ ਆਮੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦ ਰਗਾ ਕਲੋਨੀ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256480138058969088?s=19  

11 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਰੋਡ ਅਤ ੇਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਰਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ 

ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256480292421935109?s=19  

12 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਿਾਰਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  
ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ, ਬੈਂਕ ਆਿ ਇੰਰਡਆਂ, ਰ ਟੀ ਗਾਰਡਰ ਪੈਲੇ  ਰਵਖੇ  ੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਰਛੜਕਾਅ 
ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256480633817378820?s=19  

13 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਿਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱ ਲੌ 

ਰਾਧਾਂ ਸ ਆਮੀ ਕਲੋਨੀ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256480833998917633?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇ ੂਰਬਆਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ ਵਾਪ  

* www.covidhelp.punjab.gov.in  ’ਤੇ 3 ਮਈ ਤੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 
 

2 Persons from other states stranded in Punjab can go back to home states 
Would have to apply on www.covidhelp.punjab.gov.in by 3rd May 

3 ਪੜਹੇ ਰਲਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਮਲੇਗੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਰ ਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256161825013587969?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256163529654140931?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256166195918766080?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256169251972493314?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256480138058969088?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256480292421935109?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256480633817378820?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256480833998917633?s=19


 

 ਰਰਜਸ਼ਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ  ਹੂਲਤ 

*ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 73070-04745 ’ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਰ ਗ, ਪੋਰਟਲ ਰਰਜ ਟਰੇਸ਼ਨ  
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਰਾਬਤਾ 
 

4 ਮਜਦੂਰ ਰਦਵ  ਤੇ ਰਵਧਾਇਕ ਰਰਮੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਲਰਹਰਾਇਆ ਰਤਰੰਗਾ  
*ਕੋਰਵਡ 19 ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੰਾੂ  ੋਸ਼ਲ ਰਡ ਟੈਂ  ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣ ਦਾ  ੰਦੇਸ਼ 

 

5 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤ ੇਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅ ਰ ਨੂੰ  ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮਟੇੀ ‘ਚ 
ਫ਼ਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਕਰਨ ਰਗਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਮਲ 

6 Chairman PHDCCI Chandigarh Karan Gilhotra included in group of experts to formulate 
medium & long term post COVID economic strategy for Punjab 
*Belongs to Fazilka District 

7 ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 4 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਰਜਟਵ 

*ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ  ੀ ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

*ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਰਹਣ 

 

8 ਮਜਦੂਰ ਰਦਵਸ ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਧਾਇਕ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਸ. ਦਰਵੰਦਰ ਰਸੰਘ 

ਘ ਬਾਇਆ ਨੂੰ ਰਕਹਾ ਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। 

9 ਇ ਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਰਵਕਾ  ਰਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਰਵਡ- 19 ਦ ੇਿੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
ਵੀਡੀਓ 

10 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਿਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱ ਲੌ 

ਰਾਧਾਂ ਸ ਆਮੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦ ਰਗਾ ਕਲੋਨੀ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

11 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਰੋਡ ਅਤ ੇਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਰਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ 

ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

12 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਿਾਰਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  
ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ, ਬੈਂਕ ਆਿ ਇੰਰਡਆਂ, ਰ ਟੀ ਗਾਰਡਰ ਪੈਲੇ  ਰਵਖੇ  ੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਰਛੜਕਾਅ 
ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

13 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਿਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱ ਲੌ 

ਰਾਧਾ ਂਸ ਆਮੀ ਕਲੋਨੀ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੌ ਰਾਧਾਂ ਸ ਆਮੀ 

ਕਲੋਨੀ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

https://youtu.be/uhTeGJI-bx8  

https://youtu.be/uhTeGJI-bx8


 

2 ਇ ਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਰਵਕਾ  ਰਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਰਵਡ- 19 ਦੇ ਿੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
ਵੀਡੀਓ 

https://youtu.be/40HO_WAnjAE  

3 ਮਜਦੂਰ ਰਦਵਸ ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਧਾਇਕ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਸ. ਦਰਵੰਦਰ ਰਸੰਘ 

ਘ ਬਾਇਆ ਨੂੰ ਰਕਹਾ ਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। 

https://youtu.be/t9KLbJ6MW3o  

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 # ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਰਦਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਰ ਖਲਾਈ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ 
ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 

# ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ http://www.pgrkam.com ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਰਜ ਟਰਡ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ 

 (ਿੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132642381714418&id=100049059699993  

2 #  ਰਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ ਰਾਜਾਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ  
http://covidhelp.punjab.gov.in/PunjabOutRegistration.aspx 'ਤੇ ਰਬਨੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰੋ: 
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

# 3 ਮਈ  ਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ ਰਾਜਾਂ ਰਵਚ ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੇ ਇੁੱਛ ਕ ਲੋਕ ਪਰਰਵਾਰ  ਮੇਤ  ਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੁੱਤੀ 
ਜਾਏਗੀ (ਿੋਟੋ  ਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132605561718100&id=100049059699993 

3 --ਰਜ਼ਲਹਾ ਰਿਰੋਜ਼ਪ ਰ ਰਵਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ 447 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਰਵਚੋਂ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 347 ਦੇ  ੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਬਾਰਕਆਂ 
ਦੀ  ੈਂਪਰਲੰਗ ਜਾਰੀ 
--ਲਏ ਗਏ  ੈਂਪਲਾਂ ਰਵਚੋਂ 95 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, 70 ਰਵਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਰਪੋਰਟ 
ਨੈਗੇਰਟਵ ਅਤੇ 25 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪੋਰਜ਼ਰਟਵ (ਿੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132651835046806&id=100049059699993 
  

4 ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੌ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਪ  ਆਏ ਹਨ,  ਰਕਾਰ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ 
 ੈਂਟਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱ ਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌ ਕਾਰੋਨਾ ਰਬਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਰਕਆ ਜਾ  ਕੇ 

ਇਹਨਾ  ੈਂਟਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਰਿਰੋਜ਼ਪ ਰ  ਵੁੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਧਆਨ ਰੁੱ ਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਰ  ਹੂਲਤ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 
 ਹੀਦ ਭਗਤ ਰ ੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰੰਗ ਕਾਲੇਜ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਉਪਰਾਰਲਆ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ( ਵੀਰਡਓ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132706445041345&id=100049059699993 
  

 
TWITTER 
 

https://youtu.be/40HO_WAnjAE
https://youtu.be/t9KLbJ6MW3o
http://www.pgrkam.com/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132642381714418&id=100049059699993
http://covidhelp.punjab.gov.in/PunjabOutRegistration.aspx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132605561718100&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132651835046806&id=100049059699993


 

S.N. Post with link 

1 # ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਰਦਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਰ ਖਲਾਈ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ 
ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 

# ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ http://www.pgrkam.com ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਰਜ ਟਰਡ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ 

 (ਿੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256221851967197186?s=19 
  

2 #  ਰਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ ਰਾਜਾਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ  
http://covidhelp.punjab.gov.in/PunjabOutRegistration.aspx 'ਤੇ ਰਬਨੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰੋ: 
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

# 3 ਮਈ  ਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ ਰਾਜਾਂ ਰਵਚ ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੇ ਇੁੱਛ ਕ ਲੋਕ ਪਰਰਵਾਰ  ਮੇਤ  ਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੁੱਤੀ 
ਜਾਏਗੀ (ਿੋਟੋ  ਮਤੇ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256222517024481281?s=19 

3 --ਰਜ਼ਲਹਾ ਰਿਰੋਜ਼ਪ ਰ ਰਵਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ 447 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਰਵਚੋਂ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 347 ਦੇ  ੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਬਾਰਕਆਂ 
ਦੀ  ੈਂਪਰਲੰਗ ਜਾਰੀ 
--ਲਏ ਗਏ  ੈਂਪਲਾਂ ਰਵਚੋਂ 95 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, 70 ਰਵਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਰਪੋਰਟ 
ਨੈਗੇਰਟਵ ਅਤੇ 25 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪੋਰਜ਼ਰਟਵ (ਿੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256282853794435072?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਅਿ ਰ ਵੁੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਵਟ ਐਿੱਪ ਗਰ ੁੱ ਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 

2 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹ ਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਰੈ  ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

3 ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ  ਮਾਜ  ੇਵੀ  ੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇ ਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਰਡਆ ਰਗਆ। 

4 # ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਰਦਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਰ ਖਲਾਈ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ 
ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 

# ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ http://www.pgrkam.com ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਰਜ ਟਰਡ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ 

  

5 #  ਰਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ ਰਾਜਾਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ  
http://covidhelp.punjab.gov.in/PunjabOutRegistration.aspx 'ਤੇ ਰਬਨੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰੋ: 
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

# 3 ਮਈ  ਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ ਰਾਜਾਂ ਰਵਚ ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੇ ਇੁੱਛ ਕ ਲੋਕ ਪਰਰਵਾਰ  ਮੇਤ  ਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੁੱਤੀ 
ਜਾਏਗੀ 

http://www.pgrkam.com/
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256221851967197186?s=19
http://covidhelp.punjab.gov.in/PunjabOutRegistration.aspx
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256222517024481281?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256282853794435072?s=19
http://www.pgrkam.com/
http://covidhelp.punjab.gov.in/PunjabOutRegistration.aspx


 

6 --ਰਜ਼ਲਹਾ ਰਿਰੋਜ਼ਪ ਰ ਰਵਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ 447 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਰਵਚੋਂ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 347 ਦੇ  ੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਬਾਰਕਆਂ 
ਦੀ  ੈਂਪਰਲੰਗ ਜਾਰੀ 
--ਲਏ ਗਏ  ੈਂਪਲਾਂ ਰਵਚੋਂ 95 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, 70 ਰਵਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਰਪੋਰਟ 
ਨੈਗੇਰਟਵ ਅਤੇ 25 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪੋਰਜ਼ਰਟਵ 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵਚ 2 ਲੁੱ ਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 921 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3426713387554360&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

 
 

2  ੀ-ਡੈਕ ਈ  ੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ.ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਮ ਿਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ ਰਆਤ-ਰ ਵਲ 

 ਰਜਨ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3426717560887276&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

3 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਣ  ਬੰਧੀ ਐ .ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3426724827553216&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 
 

4 ਰਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ 1234 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਰਵਚੋਂ 807 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਵ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3426852850873747&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵਚ 2 ਲੁੱ ਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 921 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256155057461948418?s=20 
 

2  ੀ-ਡੈਕ ਈ  ੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ.ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਮ ਿਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ ਰਆਤ-ਰ ਵਲ 

 ਰਜਨ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256155196989689857?s=20 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3426713387554360&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3426713387554360&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3426717560887276&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3426717560887276&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3426852850873747&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3426852850873747&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256155057461948418?s=20


 

3 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਰਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਣ  ਬੰਧੀ ਐ .ਓ.ਪੀ. 
ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256155280443760642?s=20 

 
 

4 ਰਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ 1234 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਰਵਚੋਂ 807 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਵ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256194831526682624?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵਚ 2 ਲੁੱ ਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 921 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

 

2  ੀ-ਡੈਕ ਈ  ੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ.ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਮ ਿਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ ਰਆਤ-ਰ ਵਲ 

 ਰਜਨ 

3 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਰਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਣ  ਬੰਧੀ ਐ .ਓ.ਪੀ. 
ਜਾਰੀ 
 

4 ਰਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ 1234 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਰਵਚੋਂ 807 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਵ 

 

5 Rate lists of vegetables and fruits. 

6 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 1 May Rate List(With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696634201139740/ 

2 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ   ਾੜਨ ਦੀ  ਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ : ਮ ੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ ਰ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਿੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696887611114399/ 

3 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ ਲਈ ਰਤਆਰ : ਕੈਬਰਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਿੋਟ ੋ ਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696888937780933/ 

4  ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਦੁੱਤੀ ਰਜ਼ਲੇ 'ਚ ਉਦਯਗੋਾਂ ਨੂੰ  ਛੋਟ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਿੋਟ ੋ ਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696897277780099/ 

5 ਹ ਰਸ਼ਆਰਪ ਰ : ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋੋੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ(ਵੀਰਡਓ  ਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696898311113329/ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696634201139740/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696887611114399/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696888937780933/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696897277780099/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696898311113329/


 

6 ਹ ਰਸ਼ਆਰਪ ਰ : ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋੋੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ(ਵੀਰਡਓ  ਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696898817779945/ 

7  ਕੋਰਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਅਰ  ੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱ ਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ  ਮੁੱ ਰ ਆ : ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਿਟੋੋ  ਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696966911106469/ 

8 ਕੋਰਵਡ-19 : ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਲਏ ਗਏ 800  ੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 427 ਨੈਗੇਰਟਵ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696969674439526/ 

9  ਕੋਰਵਡ-19 ; ਹ ਣ ਤੁੱਕ 155402 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696971394439354/ 

10  ਕਰਰਿਊ ਪਾ ਾਂ ਦੀ ਰਮਆਦ 17 ਮਈ ਤੁੱਕ : ਰਜ਼ਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ ਰ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696972661105894/ 

11 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵਲੋਂ  ੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤੁੱਕ ਛਟੋ ਦ ੇਆਦੇਸ਼(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਿੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696974657772361/ 

12 ਘਰ ਵਾਪ ੀ ਲਈ ਕਰੋ ਰਰਜ ਟਰੇਸ਼ਨ 

https://youtu.be/08zpHACBgtY 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696979261105234/ 

13  || 1 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ(ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/549918095959395/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 1 May Rate List (With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256041017209352193?s=19 

2  #पंजाब सरकार हर हालात से निपटिे के नलए तैयार: कैनबिेट मंत्री अरोडा 

- कोनिड राहत कायों ि गेहं के खरीद प्रबंधो ंका नलया जायजा 

- कारगर सानबत हो रहा है प्रशासि की ओर से जारी नकया नजला स्तरीय कंटर ोल रुम: नडप्टी 

कनमश्नर(फोटो सनहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256180100988624896?s=19 

3 ਹ ਰਸ਼ਆਰਪ ਰ : ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋੋੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ(ਵੀਡੀਓ  ਮਤੇ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256185444225748992?s=19 

4  ਹ ਰਸ਼ਆਰਪ ਰ : ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋੋੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ(ਵੀਡੀਓ  ਮੇਤ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256185504510496768?s=19 

5  #पंजाब सरकार की ओर से जारी नहदायतो ंके मदे्दिजर नजला मैनजस्ट्र ेट श्रीमती अपिीत ररयात िे 

मू्यिनसपल नलनमट से बाहर स्थित ग्रामीण के्षत्रो ंमें लगे सभी औद्योनगक यूनिटो,ं फोकल प्वाइंटो, 

इंडस्ट्र ीयल असे्ट्ट में स्थित उद्योगो ंको करूू्फ् के दौराि चलािे की मंजूरी शतों के आधार पर दी 

है(फोटो सनहत) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696898817779945/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696966911106469/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696969674439526/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696971394439354/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696972661105894/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696974657772361/
https://youtu.be/08zpHACBgtY
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/696979261105234/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/549918095959395/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256041017209352193?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256180100988624896?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256185444225748992?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256185504510496768?s=19


 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256185681757511680?s=19 

6 #ऩिला होनशयारपुर में गेहं की िाड को जलािे की सख्त मिाही: मुख्य कृनि अनधकारी 

- फसल के अिशेिो ंको जलािे िालो ंके स्खलाफ 2500 से 15 हजार रुपए तक जुमाूिा 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256185875681234944?s=19 

7  #होनशयारपुर में कोनिड राहत केयर सैंटरो ंमें रखे श्रद्धालुओं को िही ंआिे दी जाएगी कोई समस्या: 

नडप्टी कनमश्नर 

- कहा, ररपोटू िैगेनटि आिे पर भेज नदए जाएंगे घर 

- श्रद्धालुओं की ओर से नकए गए प्रबंधो ंकी प्रशंसा(फोटो सनहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256217005071499264?s=19 

8 #नजला मैनजस्ट्र ेट होनशयारपुर िे सोमिार से शुक्रिार तक सुबह 7 बजे सुबह 11 बजे तक ग्रामीण 

के्षत्रो ंमें जरुरी िसु्तएं िाली दुकािे 50 फीसदी कमूचाररयो ंके साि खोलिे की आज्ञा दी 

- शहरी के्षत्रो ंमें  ररहायशी इलाको,ं रेजीडेंनशयल कांपे्लक्ो ंसनहत अकेली दुकािे तय समय में खोलिे 

की आज्ञा(फ़ोटो सनहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256217607746785282?s=19 

9 .#Hoshiarpur 

कोनिड-19: अब तक नलए गए 800 सैंपलो ंमें से 427 िैगेनटि 

- आज नलए गए 79 लोगो ंके सैंपल 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256218328315691010?s=19 

10 #Hoshiarpur 

कोनिड-19: अब तक 155402 मीनटरक टि गेहं की हुई खरीद 

- निधाूररत मापदंड से अनधक िमी िाला गेहं मंनडयो ंमें ि लाएं नकसाि: नडप्टी कनमश्नर 

- नकसी भी तरह की जािकारी या नशकायत के नलए कंटर ोल रुम के िंबर 01882-22663 पर नकया 

जा सकता है संपकू 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256219005880356865?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 1 May Rate List(With Pics) 

2 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ   ਾੜਨ ਦੀ  ਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ : ਮ ੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ ਰ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਿੋਟੋ  ਮੇਤ) 

3 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ ਲਈ ਰਤਆਰ : ਕੈਬਰਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਿੋਟ ੋ ਮਤੇ) 

4 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਦੁੱਤੀ ਰਜ਼ਲੇ 'ਚ ਉਦਯਗੋਾਂ ਨੂੰ  ਛੋਟ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਿੋਟ ੋ ਮੇਤ) 

5 ਹ ਰਸ਼ਆਰਪ ਰ : ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋੋੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ(ਵੀਰਡਓ  ਮਤੇ) 

6 ਕੋਰਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਅਰ  ੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱ ਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ  ਮੁੱ ਰ ਆ : ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਿਟੋੋ  ਮਤੇ) 

7 ਹ ਰਸ਼ਆਰਪ ਰ : ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋੋੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ(ਵੀਰਡਓ  ਮਤੇ) 

8 ਕੋਰਵਡ-19 : ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਲਏ ਗਏ 800  ੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 427 ਨੈਗੇਰਟਵ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

9  ਕੋਰਵਡ-19 ; ਹ ਣ ਤੁੱਕ 155402 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256185681757511680?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256185875681234944?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256217005071499264?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256217607746785282?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256218328315691010?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256219005880356865?s=19


 

10  ਕਰਰਿਊ ਪਾ ਾਂ ਦੀ ਰਮਆਦ 17 ਮਈ ਤੁੱਕ : ਰਜ਼ਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ ਰ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

11 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵਲੋਂ  ੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤੁੱਕ ਛਟੋ ਦ ੇਆਦੇਸ਼(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਿੋਟੋ  ਮੇਤ) 

12 ਘਰ ਵਾਪ ੀ ਲਈ ਕਰੋ ਰਰਜ ਟਰੇਸ਼ਨ 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 DC AND CP LEAD FLAG MARCH IN THE CITY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796657860859241&set=pcb.79665845419
2515&type=3&theater 

2 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY AND 
UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF JALANDHAR 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796647117526982&set=pcb.79664724419
3636&type=3&theater 

3 ADMINISTRATION DELIVERS 103062 LITRES MILK, 881-KG CHEESE, 10574-KG CURD, 
15036-LITRES LASSI, 383-KG KHEER AND 7407-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796644597527234&set=pcb.79664493419
3867&type=3&theater 

4 ENSURE NOT EVEN THE SLIGHTEST MOVEMENT OF PEOPLE IN THE CONTAINMENT 
ZONES- DC AND CP DIRECT OFFICERS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796637957527898&set=pcb.79664061086
0966&type=3&theater 

5 DC AND CP APPEALS MIGRANT LABOURERS, DESIROUS OF MOVING BACK TO THEIR 
NATIVES STATES, TO FILL THEIR FORMS ONLINE FOR RETURN 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796635087528185&set=pcb.79663686752
8007&type=3&theater 

6 जालंधर नजले में रह रहे दूसरे राज्ो ंके श्रनमक भाई जो,नक अपिे घर जािा चाहते हैं, 
उिके नलए महत्वपूणू सूचिा। नजला प्रशासि के द्वारा नदये निम्ननलस्खत ऑिलाइि फॉमू को 
भरें । जब भी आपके राज् से बसें आएंगी आपको सूनचत कर नदया जाएगा। तब तक 
अपिे घरो ंमें रहें या अपिी फैक्टरी में ही रहें। नबिा नजला प्रशासि की सूचिा के बाहर 
िा आएं। कृपया ऑिलाइि फॉमू भरिे का कष्ट करे। 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796527654205595/ 

7 CP JALANDAHR GURPREET SINGH  BHULLAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796510987540595/ 

8 DC JALANDHAR VARINDER KUMAR SHARMA 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796506597541034/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796657860859241&set=pcb.796658454192515&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796657860859241&set=pcb.796658454192515&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796647117526982&set=pcb.796647244193636&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARALgLIZoogJLbKt-4pPh8H7Fu_1l9P7zDmCt4Tmza1e-ZfqQhMt8pYKVGXFlTZqhX6Lm5_AXQJc94ZY
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796647117526982&set=pcb.796647244193636&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARALgLIZoogJLbKt-4pPh8H7Fu_1l9P7zDmCt4Tmza1e-ZfqQhMt8pYKVGXFlTZqhX6Lm5_AXQJc94ZY
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796647117526982&set=pcb.796647244193636&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796647117526982&set=pcb.796647244193636&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796644597527234&set=pcb.796644934193867&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796644597527234&set=pcb.796644934193867&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796637957527898&set=pcb.796640610860966&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796637957527898&set=pcb.796640610860966&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796635087528185&set=pcb.796636867528007&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796635087528185&set=pcb.796636867528007&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796527654205595/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796510987540595/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796506597541034/


 

9 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796498414208519/ 

10 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796497184208642/ 

11 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796495320875495/ 

12 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796493407542353/ 

13 RATE LIST OF VEGETABLES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796320790892948&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

14 LABOUR DAY (PUNJABI  WALLPAPER) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796315897560104&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

15 LABOUR DAY (HINDI WALLPAPER) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796315824226778&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

16 LABOUR DAY (ENGLISH  WALLPAPER) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796315654226795&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

 
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 जालंधर नजले में रह रहे दूसरे राज्ो ंके श्रनमक भाई जो,नक अपिे घर जािा चाहते हैं, उिके 
नलए महत्वपूणू सूचिा। नजला प्रशासि के द्वारा नदये निम्ननलस्खत ऑिलाइि फॉमू को भरें । 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256189447739236360 

2 RATE LIST OF VEGETABLES 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256068918042656772 

3 LABOUR DAY (HINDI WALLPAPER) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256066028850884608 

4 LABOUR DAY (PUNJABI  WALLPAPER) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256066028846624770 

5 LABOUR DAY (ENGLISH  WALLPAPER) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256066025776390144 

 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796498414208519/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796497184208642/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796495320875495/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/796493407542353/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796320790892948&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796320790892948&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796315897560104&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796315897560104&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796315824226778&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796315824226778&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796315654226795&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796315654226795&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256189447739236360
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256068918042656772
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256066028850884608
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256066028846624770
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256066025776390144


 

WhatsApp 
 
 

S.N. TEXT 

1 DC AND CP LEAD FLAG MARCH IN THE CITY 

2 ORDER CONTAINMENT ZONE 

3 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY AND 
UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF JALANDHAR 

4 ADMINISTRATION DELIVERS 103062 LITRES MILK, 881-KG CHEESE, 10574-KG CURD, 
15036-LITRES LASSI, 383-KG KHEER AND 7407-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

5 ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਰਖਲਾਿ ਨਿਰਤੀ ਪਰਚਾਰ ਰਬਮਾਰ ਮਾਨਰ ਕਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ- 
MLA MR PARGAT SINGH (VIDEO) 

6 ENSURE NOT EVEN THE SLIGHTEST MOVEMENT OF PEOPLE IN THE CONTAINMENT 
ZONES- DC AND CP DIRECT OFFICERS 

7 JALANDHAR DC MR VARINDER KUMAR SHARMA.(Video) 

8 DC AND CP APPEALS MIGRANT LABOURERS, DESIROUS OF MOVING BACK TO THEIR 
NATIVES STATES, TO FILL THEIR FORMS ONLINE FOR RETURN 

9 RATE LIST OF VEGETABLES 

Youtube 

SN. Post and Link 

1. JALANDHAR DC MR VARINDER KUMAR SHARMA. 

https://www.youtube.com/watch?v=IcsvZgvEA60 

  
 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ੋਸ਼ਲ ਰਡ ਟੈਂ  ਨੂੰ   ਮਾਰਜਕ ਰਜੰਮੇਦਾਰੀ  ਮਝਣ ਲੋਕ-ਰ ਵਲ  ਰਜਨ   
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

2 ਆਪਣ ੇ ੂਰਬਆਂ ਨੂੰ  ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 3 ਤੁੱਕ ਕਰਨ ਅਪਲਾਈ-ਡੀ.  ੀ    

https://www.youtube.com/watch?v=IcsvZgvEA60
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


 

 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

3 ਘਰੇਲ ੂਰਹੰ ਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 112 ਨੰਬਰ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ- ੰਦੀਪ ਰ ੰਘ ਮੰਡ    
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

4 ਰਵਧਾਇਕ ਚੀਮਾ ਵੁੱਲੋਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਿੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮਨੇੈਜਰ ਨਾਲ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਮ ਲਾਕਾਤ    
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

5 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ  ਰਹਤ ਕਰਰਿੳਾੂ ਰਵਚ ਰਢੁੱਲ  ਬੰਧੀ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ    
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

6 || 1 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

3  

 ੋਸ਼ਲ ਰਡ ਟੈਂ  ਨੂੰ   ਮਾਰਜਕ ਰਜੰਮੇਦਾਰੀ  ਮਝਣ ਲੋਕ-ਰ ਵਲ  ਰਜਨ    
 

4 ਆਪਣ ੇ ੂਰਬਆਂ ਨੂੰ  ਵਾਪ  ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 3 ਤੁੱਕ ਕਰਨ ਅਪਲਾਈ-ਡੀ.  ੀ   
  

5 ਘਰੇਲ ੂਰਹੰ ਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 112 ਨੰਬਰ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ- ੰਦੀਪ ਰ ੰਘ ਮੰਡ   
  

6 ਰਵਧਾਇਕ ਚੀਮਾ ਵੁੱਲੋਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਿੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮਨੇੈਜਰ ਨਾਲ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਮ ਲਾਕਾਤ    
 

7 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ  ਰਹਤ ਕਰਰਿੳਾੂ ਰਵਚ ਰਢੁੱਲ  ਬੰਧੀ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ    
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https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBtNr6ApWL4eEklwXhqAAitbvoJhrTEPXz0JjKHEIzlMvJ4Rl18g6TZiH5igQ3x8HIRQgiyvbPcOj21cAt5DiijuSHB94bDR4GXrlbjVUkAzTjvPwUbqgJF2M667Wt47TKdx-JtEwoPYV2mpkXINbGMObiVC-6XX-Tbw8ZgkkXThBLIXQe2lOxEC_7ays5ODTXPaufxjDkySyk3W6NIMLWRaf9x8T4PQ09tgYOwmWE-cdZX6fJoMD0Cge7uvdJUTMR_lYEpKPaW72V2WtzV4h0R7w7aWCkabSntVOsQAzOH6X7nEY-La-nxxuk07aw7UB5P_KUNuDsKwc1pX4hBs9DAb8bge6NEbgE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBtNr6ApWL4eEklwXhqAAitbvoJhrTEPXz0JjKHEIzlMvJ4Rl18g6TZiH5igQ3x8HIRQgiyvbPcOj21cAt5DiijuSHB94bDR4GXrlbjVUkAzTjvPwUbqgJF2M667Wt47TKdx-JtEwoPYV2mpkXINbGMObiVC-6XX-Tbw8ZgkkXThBLIXQe2lOxEC_7ays5ODTXPaufxjDkySyk3W6NIMLWRaf9x8T4PQ09tgYOwmWE-cdZX6fJoMD0Cge7uvdJUTMR_lYEpKPaW72V2WtzV4h0R7w7aWCkabSntVOsQAzOH6X7nEY-La-nxxuk07aw7UB5P_KUNuDsKwc1pX4hBs9DAb8bge6NEbgE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBtNr6ApWL4eEklwXhqAAitbvoJhrTEPXz0JjKHEIzlMvJ4Rl18g6TZiH5igQ3x8HIRQgiyvbPcOj21cAt5DiijuSHB94bDR4GXrlbjVUkAzTjvPwUbqgJF2M667Wt47TKdx-JtEwoPYV2mpkXINbGMObiVC-6XX-Tbw8ZgkkXThBLIXQe2lOxEC_7ays5ODTXPaufxjDkySyk3W6NIMLWRaf9x8T4PQ09tgYOwmWE-cdZX6fJoMD0Cge7uvdJUTMR_lYEpKPaW72V2WtzV4h0R7w7aWCkabSntVOsQAzOH6X7nEY-La-nxxuk07aw7UB5P_KUNuDsKwc1pX4hBs9DAb8bge6NEbgE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


 

8 || 1 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
 

 
 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 New Directions issued by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal 
dated May 1, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3029731860403721/?vh=e&d=n 

2 LIVE- Interaction of Commissioner of Police Ludhiana with Citizens regarding Curfew in 
Ludhiana(Part-1) 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3029435647100009/?d=n 

3 DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICE, LUDHIANA 
"Roll back value cut order. Give full MSP for wheat”: MP Dr Amar Singh urges Union Govt 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3029741097069464/?d=n 

4 INDUSTRIES LOCATED IN DESIGNATED INDUSTRIAL AREAS AS PER MASTER PLAN CAN 
ALSO START OPERATIONS AFTER SUBMITTING SELF DECLARATION 
LABOUR PASSES CAN BE RECEIVED FROM GENERAL MANAGER DISTRICT INDUSTRIES 
CENTRE 
AT THE MOMENT, NO DECISION TO ALL INDUSTRIES LOCATED IN MIXED LAND USE AREAS 
45 CONSTRUCTION PROJECTS APPROVED, MORE THAN 1000 LABOURERS GET BACK 
EMPLOYMENT 
SHOPS OTHER THAN THAT OF ESSENTIAL COMMODITIES TO BE OPENED SHORTLY; 
ORDERS TO BE ISSUED SOON 
MIGRATORY POPULATION SHOULD APPLY AT WEBSITE 
WWW.COVIDHELP.PUNJAB.GOV.IN OR USE COVA APP IF THEY WANT TO TRAVEL TO 
THEIR HOME STATE; TILL NOW, MORE THAN 5500 PERSONS HAVE APPLIED 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3031656990211208/?d=n 

5 COMMISSIONER OF POLICE INTERACTS WITH RESIDENTS THROUGH FACEBOOK LIVE 
AGAIN TODAY 
SAYS LUDHIANA POLICE PERFORMING SECURITY DUTY ALONG WITH MULTITASKING 
URGES RESIDENTS FOR SUPPORT; WARNS STRICT ACTION AGAINST VIOLATORS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3031653393544901/?d=n 

6 UNDER LEADERSHIP OF DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY, RATION BEING PROVIDED 
TO NEEDY DURING ONGOING CURFEW/LOCKDOWN 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3031659746877599/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 If any person feels that he/she is having any symptoms of #Covid_19, they should 
visit nearest health centre for checkup/treatment. People should take the increase 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBtNr6ApWL4eEklwXhqAAitbvoJhrTEPXz0JjKHEIzlMvJ4Rl18g6TZiH5igQ3x8HIRQgiyvbPcOj21cAt5DiijuSHB94bDR4GXrlbjVUkAzTjvPwUbqgJF2M667Wt47TKdx-JtEwoPYV2mpkXINbGMObiVC-6XX-Tbw8ZgkkXThBLIXQe2lOxEC_7ays5ODTXPaufxjDkySyk3W6NIMLWRaf9x8T4PQ09tgYOwmWE-cdZX6fJoMD0Cge7uvdJUTMR_lYEpKPaW72V2WtzV4h0R7w7aWCkabSntVOsQAzOH6X7nEY-La-nxxuk07aw7UB5P_KUNuDsKwc1pX4hBs9DAb8bge6NEbgE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBtNr6ApWL4eEklwXhqAAitbvoJhrTEPXz0JjKHEIzlMvJ4Rl18g6TZiH5igQ3x8HIRQgiyvbPcOj21cAt5DiijuSHB94bDR4GXrlbjVUkAzTjvPwUbqgJF2M667Wt47TKdx-JtEwoPYV2mpkXINbGMObiVC-6XX-Tbw8ZgkkXThBLIXQe2lOxEC_7ays5ODTXPaufxjDkySyk3W6NIMLWRaf9x8T4PQ09tgYOwmWE-cdZX6fJoMD0Cge7uvdJUTMR_lYEpKPaW72V2WtzV4h0R7w7aWCkabSntVOsQAzOH6X7nEY-La-nxxuk07aw7UB5P_KUNuDsKwc1pX4hBs9DAb8bge6NEbgE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBtNr6ApWL4eEklwXhqAAitbvoJhrTEPXz0JjKHEIzlMvJ4Rl18g6TZiH5igQ3x8HIRQgiyvbPcOj21cAt5DiijuSHB94bDR4GXrlbjVUkAzTjvPwUbqgJF2M667Wt47TKdx-JtEwoPYV2mpkXINbGMObiVC-6XX-Tbw8ZgkkXThBLIXQe2lOxEC_7ays5ODTXPaufxjDkySyk3W6NIMLWRaf9x8T4PQ09tgYOwmWE-cdZX6fJoMD0Cge7uvdJUTMR_lYEpKPaW72V2WtzV4h0R7w7aWCkabSntVOsQAzOH6X7nEY-La-nxxuk07aw7UB5P_KUNuDsKwc1pX4hBs9DAb8bge6NEbgE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3029731860403721/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3029435647100009/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3029741097069464/?d=n
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3031656990211208/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3031653393544901/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3031659746877599/?d=n
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click


 

in number of positive cases seriously and they should come out of their houses 
only in case of any emergency. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256448433117892608?s=08 

2 DC @239pradeep has appealed to the #Ludhiana residents that they should stay 
indoors if they want to fight #Covid_19. There is a dire need to break the chain, 
and it could be broken only if we follow all directions issued by the 
@PunjabGovtIndia. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256448040728174592?s=08 

3 Link to register People who want to go to their home states from Punjab is open 
now.  
It is also available on #Cova App.  
http://covidhelp.punjab.gov.in 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256062556625666049?s=08 

4 District Admn has already granted permissions for start of shops related to 
essential commodities, besides, the possibility of opening other kinds of shops is 
also being discussed, for which detailed orders would be issued shortly, said DC 
#Ludhiana @239pradeep 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256434345172176896?s=08 

5 #Ludhiana based several industries are also coming forward and are taking full 
benefit of relaxations provided by @PunjabGovtIndia and now, the industrialists 
just require labour passes etc to start their factory, said @239pradeep DC Ldh 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256433754178019333?s=08 

6 45 projects related to construction activity have been granted permission, due to 
which more than 1000 labourers have got back their jobs and have returned to 
work. People are also applying for approvals related to private projects, that would 
also be granted, said @239pradeep DC 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256432976977682433?s=08 

7 #Ludhiana DC @239pradeep Kumar Agrawal clarified that at the moment, there is 
no plan to start the #industries located in #mixedlanduse areas.  
@invest_punjab 
@RajatAgarwal273  
@CMOPb  
@capt_amarinder  
@PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256432360364675073?s=08 

8 District Admn has decided to provide approval to industries falling in designated 
industrial areas as per the master plan to operate on the basis of self declaration 
to be submitted by them. For this, the industrialists can get the Labour passes 
issued from GM DIC #Ludhiana. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256431354608222209?s=08 

9 DC @239pradeep has appealed to the #Ludhiana residents that they should stay 
indoors if they want to fight #Covid_19. There is a dire need to break the chain, 
and it could be broken only if we follow all directions issued by the 
@PunjabGovtIndia.  
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256448040728174592?s=08 

10 District Ludhiana 
 
22 new cases reported #COVID19 positive today.  
Now total has reached at 99 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256283148771614723?s=08 
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WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 New Directions issued by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal 
dated May 1, 2020 

2 LIVE- Interaction of Commissioner of Police Ludhiana with Citizens regarding Curfew in 
Ludhiana(Part-1) 

3 DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICE, LUDHIANA 
"Roll back value cut order. Give full MSP for wheat”: MP Dr Amar Singh urges Union Govt 
(ENGLISH & PUNJABI) 

4 INDUSTRIES LOCATED IN DESIGNATED INDUSTRIAL AREAS AS PER MASTER PLAN CAN 
ALSO START OPERATIONS AFTER SUBMITTING SELF DECLARATION 
LABOUR PASSES CAN BE RECEIVED FROM GENERAL MANAGER DISTRICT INDUSTRIES 
CENTRE 
AT THE MOMENT, NO DECISION TO ALL INDUSTRIES LOCATED IN MIXED LAND USE AREAS 
45 CONSTRUCTION PROJECTS APPROVED, MORE THAN 1000 LABOURERS GET BACK 
EMPLOYMENT 
SHOPS OTHER THAN THAT OF ESSENTIAL COMMODITIES TO BE OPENED SHORTLY; 
ORDERS TO BE ISSUED SOON 
MIGRATORY POPULATION SHOULD APPLY AT WEBSITE 
WWW.COVIDHELP.PUNJAB.GOV.IN OR USE COVA APP IF THEY WANT TO TRAVEL TO 
THEIR HOME STATE; TILL NOW, MORE THAN 5500 PERSONS HAVE APPLIED  (ENGLISH & 
PUNJABI) 

5 COMMISSIONER OF POLICE INTERACTS WITH RESIDENTS THROUGH FACEBOOK LIVE 
AGAIN TODAY 
SAYS LUDHIANA POLICE PERFORMING SECURITY DUTY ALONG WITH MULTITASKING 
URGES RESIDENTS FOR SUPPORT; WARNS STRICT ACTION AGAINST VIOLATORS  (ENGLISH 
& PUNJABI) 

6 UNDER LEADERSHIP OF DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY, RATION BEING PROVIDED 
TO NEEDY DURING ONGOING CURFEW/LOCKDOWN 
 (ENGLISH & PUNJABI) 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਡ-19 

ਟੋਲ ਫਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66685353409326
1/?type=3&__tn__=-R 
 

2 ਰਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66688644408997
0/?type=3&__tn__=-R 
 

http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666853534093261/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666853534093261/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666886444089970/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666886444089970/?type=3&__tn__=-R


 

3 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਨੋਰਵਰਗਆਨੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66688688408992
6/?type=3&__tn__=-R 
 

4 ਰਕਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਰਵਸ ਨੰਬਰ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66688731075655
0/?type=3&__tn__=-R 
 

5 ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ  ਿਨੋ ਕਰੋ 

ਹੈਲਪਲਾਈਨ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66688812075646
9/?type=3&__tn__=-R 
 

6 ਰਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵ ਤਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਭੋਜਨ, ਕਰਰਆਨਾ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 1905 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66688908408970
6/?type=3&__tn__=-R 
 

7 ਮਾਨ ਾ ਰਵਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾ  ੂਰਬਆਂ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਵਾਪ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਰਵਅਕਤੀ 3 ਮਈ 
 ਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਵੈਬ ਾਈਟ ਤੇ ਭਰਨ ਪਰੋਿਾਰਮਾ 
-ਵੈਬ ਾਈਟ www.covidhelp.punjab.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਰਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਪਰੋਿਾਰਮਾ 
-ਵੈਬ ਾਈਟ ਤੇ ਰਦੁੱਤਾ ਪਰੋਿਾਰਮਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਮਨ  ਰਰਵ   ੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ  ੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ 
 ਕਦੀਆਂ ਹਨ 

-ਰਕ ੇ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਪੰਡਾਂ ਰਵਚ  ਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਚ ਕਾਰਜ ਾਧਕ 
ਅਿ ਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦ ੈਰਾਬਤਾ  
-ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 95013-88730, 95014-26330 
95014-63130 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦੈ  ੰਪਰਕ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/66637692414092
2/?type=3&__tn__=-R 
 

8 ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਮਾਨ ਾ ਰਵਖੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ 32  ਾਲਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰਜੁੱਤੀ ਜੰਗ 

-ਹ ਣ ਤੁੱਕ 4 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗਰਟਵ; ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਹੋਈ 9 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/66637520080776
1/?type=3&__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਡ-19 

ਟੋਲ ਫਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ। 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256470629198393344?s=20 
 

2 ਰਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ। 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666886884089926/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666886884089926/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666887310756550/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666887310756550/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666888120756469/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666888120756469/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666889084089706/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666889084089706/?type=3&__tn__=-R
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/?fbclid=IwAR2n7ff4VN_bppxnW7aIu4ew1Mu21VSXI4i8TXbty1QOd_y_z3WX0duYi7Q
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/666376924140922/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/666376924140922/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/666375200807761/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/666375200807761/?type=3&__tn__=-R
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256470629198393344?s=20


 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256470423052496897?s=20 
 

3 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਨੋਰਵਰਗਆਨੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256469491891855360?s=20 
 

4 ਰਕਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਰਵਸ ਨੰਬਰ। 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256469083685412864?s=20 
 

5 ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ  ਿੋਨ ਕਰੋ 

ਹੈਲਪਲਾਈਨ। 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256468746572447744?s=20 
 

6 ਰਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵ ਤਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਭੋਜਨ, ਕਰਰਆਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 1905 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256468543945596930?s=20 
 

 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 || 1 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
... 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/549918112626060/ 
 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਮਗੋਾ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ curfew ਚ ਰਢੁੱਲ ਚ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ. ਰਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹ ੋ
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1645270728946558 
 

3 ਵੇਖੋ ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਰਕ  ਤਰਹਾਂ curfew ਚ ਰਢੁੱਲ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅੁੱਗ ੇਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1645194362287528 
 

4 ਕੋਰਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਰਵਚੋਂ 99 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤ ੇ106 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਰਰਹਾਅ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1645138638959767 
 

5  

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਕੀਤੀ  ੋਧ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1645949572212007 
 
 

 
WhatsApp 
 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256470423052496897?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256469491891855360?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256469083685412864?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256468746572447744?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256468543945596930?s=20
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZXonO0lP506x6bZC343w6q4cMchvw7bgM22hqzi76tbtaDGrDWikp1MpBoihWrR3gNVwIxQpVEdb-xjZ4zQ98DH1dc2MUNj19WHNuRU5-2HBJuyFbA3aoJ38RLSDcT08GJrRJcOEAGsXk7NGHuj4d1t2O8cBfZB9N_GY8lj5Y3t3w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZXonO0lP506x6bZC343w6q4cMchvw7bgM22hqzi76tbtaDGrDWikp1MpBoihWrR3gNVwIxQpVEdb-xjZ4zQ98DH1dc2MUNj19WHNuRU5-2HBJuyFbA3aoJ38RLSDcT08GJrRJcOEAGsXk7NGHuj4d1t2O8cBfZB9N_GY8lj5Y3t3w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/549918112626060/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1645270728946558
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1645194362287528
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1645138638959767
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1645949572212007


 

S.N. TEXT 

1 || 1 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
... 
 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਮਗੋਾ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ curfew ਚ ਰਢੁੱਲ ਚ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ. ਰਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹ ੋ

3 ਵੇਖੋ ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਰਕ  ਤਰਹਾਂ curfew ਚ ਰਢੁੱਲ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅੁੱਗ ੇਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ 

 

4 ਕੋਰਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਰਵਚੋਂ 99 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤ ੇ106 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਰਰਹਾਅ 

 

5 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਕੀਤੀ  ੋਧ 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ ’ਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦ ੇਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣ ੇਜੁੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ  ਰਥਤ ਘਰ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼  ੂਚਨਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209833586023820/ 
 

2 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋੱ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਰਵੁੱਚੋਂ ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਰਜ਼ਰਟਵ 

ਆਏ 24 ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੁੱਚੋੱ 21 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂਰਕ 1 ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਜਲੰਧਰ ਅਤ ੇ1 

ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209987516008427/ 
 

3 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਰਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਮਾਰਤ ਉ ਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਗਆ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209965052677340/ 
 

4 Today 1st May distt.Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209962062677639/ 
 

5 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਰਬਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੰ ਰਪੰਡ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਜੋਂ 

ਐਲਾਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਦੁੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਰਕਹਾ ਰਕ ਚਾਹ ੇਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਰਟਵ ਹੋਵੇ, 

ਸਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਹ ਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209959162677929/ 
 

6  ਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਕੋਰਵਡ-19 
ਲਈ 2 ਲੁੱ ਖ 55101 ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209956516011527/ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZXonO0lP506x6bZC343w6q4cMchvw7bgM22hqzi76tbtaDGrDWikp1MpBoihWrR3gNVwIxQpVEdb-xjZ4zQ98DH1dc2MUNj19WHNuRU5-2HBJuyFbA3aoJ38RLSDcT08GJrRJcOEAGsXk7NGHuj4d1t2O8cBfZB9N_GY8lj5Y3t3w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZXonO0lP506x6bZC343w6q4cMchvw7bgM22hqzi76tbtaDGrDWikp1MpBoihWrR3gNVwIxQpVEdb-xjZ4zQ98DH1dc2MUNj19WHNuRU5-2HBJuyFbA3aoJ38RLSDcT08GJrRJcOEAGsXk7NGHuj4d1t2O8cBfZB9N_GY8lj5Y3t3w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209833586023820/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209987516008427/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209965052677340/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209962062677639/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209959162677929/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209956516011527/


 

 

7 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ  ਾਰੇ  ਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਕਵਾਰੰਟਾਈਨ  ੈਂਟਰ ਐਲਾਰਨਆ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209948026012376/ 
 

8 ਵਾਪ ੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਵ ਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ-
ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209930806014098/ 
 

9 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰਹਬ ਨਾਂਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਰਲਆਂਦੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 

ਵੁੱਲੋਂ  ਪਰਟਆਲਾ ਦੇ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਸਰੀ ਦ ੁੱਖ ਰਨਵਾਰਨ ਸਾਰਹਬ ਰਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209886529351859/ 
 

10 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਕਰਰਫ਼ਊ 'ਚ ਕ ਝ ਛਟੋਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209881182685727/ 
 

11 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁੱਜ ਜ ਰਟ  ਰਾਜਨ ਗ ਪਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਿਰੰਰ ੰਗ ਰਾਹੀਂ  ੈਂਟਰਲ 
ਜੇਲ ਪਰਟਆਲਾ 'ਚ ਮਾ ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ ਰੂਆਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209879962685849/ 
 

12 ਰਜ਼ਲ੍ਾ ਮਰੈਜਸਟਰੇਟ ਪਰਟਆਲਾ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਨੇ ਐਪੀਡੈਰਮਕ ਡੀਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1897 ਤੇ ਰਡਜਾਸਟਰ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 

2005 ਤਰਹਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਵਾਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਰਮਡਲ ਅਤ ੇਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹ ਕਮਾਂ ਤੁੱਕ 

ਕਵਾਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209806356026543/ 
 

13 पनटयाला नजले में रह रहे देश के अन्य राज्ो ंके श्रनमक भाई जो, अपिे पैतृक राज्ो ंमें स्स्ति घर 

जािा चाहते हैं, उिके नलए महत्वपूणू सूचिा;- 

नजला प्रशासि पनटयाला की ओर से जारी ऑिलाइि फॉमू को भरें । जब भी आपके राज् से बसें 

आएंगी आपको सूनचत कर नदया जाएगा। तब तक अपिे घरो,ं फैक्टर ी अििा कायूथिलो ंमें ही रहें। 

नबिा नजला प्रशासि की सूचिा के बाहर िा आएं। कृपया समय रहते ऑिलाइि फॉमू भरिे का कष्ट 

करे। 

धन्यिाद 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209792349361277/ 
 

14 ਰਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਪਰਟਆਲਾ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਨੇ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 1 ਮਈ 2020 ਤੋਂ, ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕ ੁੱਝ 

ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਰਵੁੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209784669362045/ 
 

15 ਰਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਪਰਟਆਲਾ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਨੇ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 1 ਮਈ 2020 ਤੋਂ, ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕ ੁੱਝ 

ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਰਵੁੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209784186028760/ 
 

 
TWITTER 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209948026012376/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209930806014098/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209886529351859/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209881182685727/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209879962685849/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209806356026543/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209792349361277/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209784669362045/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209784186028760/


 

 

S.N. Post with link 

1 PB & HR ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁੱਜ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਸਰਟਸ ਰਾਜਨ ਗ ਪਤਾ ਨੇ video conf ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ 

ਜੇਲ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਰਜ਼ਲ੍ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁੱਜ ਰਾਰਜੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਤੇ 

ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਜਸਰਟਸ ਗ ਪਤਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਰਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੁੱਲ 

ਕੀਤੀ।https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1209879962685849&id=68196

1292144388 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256255211703681024?s=19 
 

2 ਰਜ਼ਲ੍ਾ ਬਾਲ ਸ ਰੁੱਰਖਆ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ  ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੋਗਰਾਮ 'ਰਨੁੱਕੇ ਸ ਪਨੇ' ਤਰਹਤ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 

ਰਚਲਡਰਨ ਹੋਮ ਰਾਜਪ ਰਾ ਦੇ ਬੁੱਰਚਆਂ ਦੀ ਗੁੱਲਬਾਤ ਰਗੁੱਰਧਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰਰਸੁੱਧ ਡੌਲੀ ਮਲਕੀਤ ਨਾਲ 

ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ।DCPO ਰੂਪਵੰਤ ਕੌਰ ਮ ਤਾਬਕ ਬੁੱਰਚਆਂ ਨੂੰ ਵੁੱਖਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ onlone ਰਮਲਵਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1256251020960727041?s=19 
 

3 PB & HR ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁੱਜ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਸਰਟਸ ਰਾਜਨ ਗ ਪਤਾ ਨੇ video conf ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ 

ਜੇਲ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਰਜ਼ਲ੍ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁੱਜ ਰਾਰਜੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਤੇ 

ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਜਸਰਟਸ ਗ ਪਤਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਰਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੁੱਲ 

ਕੀਤੀ।https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1209879962685849&id=68196

1292144388 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256249745204563974?s=19 
 

4 ਵਾਪ ੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਵ ਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ-
@KUMARAMIT_IAS 

-ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵ ਨੀਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਲਈ ਰਲੰਕ 

http://covidhelp.punjab.gov.in/PunjabOutRegistration.aspx… 'ਤੇ ਰਰਜ ਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜਮੀ 
-ਅਰਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪ ੀ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਮੀਰਟੰਗ 

@CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256234065545609217?s=19 
 

5 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋੱ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਰਵੁੱਚੋਂ ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਰਜ਼ਰਟਵ 

ਆਏ 24 ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੁੱਚੋੱ 21 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂਰਕ 1 ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਜਲੰਧਰ ਅਤ ੇ1 

ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 

@KUMARAMIT_IAS  
#punjabfightscorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256233300257132547?s=19 
 

6 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ @PunjabGovtIndia @capt_amarinder ਵੁੱਲੋਂ  ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰਹਬ ਨਾਂਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 

ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਰਲਆਂਦੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਪਰਟਆਲਾ ਦੇ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਸਰੀ ਦ ੁੱਖ ਰਨਵਾਰਨ ਸਾਰਹਬ ਰਵਖੇ 

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ। @KUMARAMIT_IAS #PunjabFightsCorona 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1256188532110110720?s=19 
 

7 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਪਰਟਆਲਾ  ਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ @KUMARAMIT_IAS ਨੇ ਐਪੀਡੈਰਮਕ ਡੀ ੀਜ਼ ਐਕਟ 

1897 ਤੇ ਰਡਜਾ ਟਰ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਰਹਤ #COVID19 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਵਾਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ 

ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਰਮਡਲ ਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

#PunjabFightsCorona 

https://t.co/zKKnKVmq9C?amp=1
https://t.co/zKKnKVmq9C?amp=1
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256255211703681024?s=19
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256251020960727041?s=19
https://t.co/zKKnKVmq9C?amp=1
https://t.co/zKKnKVmq9C?amp=1
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256249745204563974?s=19
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://t.co/GUjz98LIty?amp=1
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256234065545609217?s=19
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/punjabfightscorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256233300257132547?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256188532110110720?s=19
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click


 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1256146663632187392?s=19 
 

8 #punjabfightscorona 

ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਪਰਟਆਲਾ  ਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ @KUMARAMIT_IAS ਨੇ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 1 ਮਈ 

2020 ਤੋਂ, ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕ ੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਰਵੁੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 

ਹੋਣਗੀਆਂ। @CMOPb @PunjabGovtIndia 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1256135709561413633?s=19 
 

9 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਪਰਟਆਲਾ  ਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ @KUMARAMIT_IAS ਨੇ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 1 ਮਈ 

2020 ਤੋਂ, ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕ ੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਰਵੁੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 

ਹੋਣਗੀਆਂ। @CMOPb @PunjabGovtIndia 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1256135411946192896?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ ’ਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦ ੇਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣ ੇਜੁੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ  ਰਥਤ ਘਰ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼  ੂਚਨਾ (ਵੀਡੀਓ) 

2 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋੱ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਰਵੁੱਚੋਂ ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਰਜ਼ਰਟਵ 

ਆਏ 24 ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੁੱਚੋੱ 21 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂਰਕ 1 ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਜਲੰਧਰ ਅਤ ੇ1 

ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। (ਮੈਰ ਜ) 

3 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਰਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਮਾਰਤ ਉ ਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਗਆ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

4 Today 1st May distt.Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra (ਵੀਡੀਓ) 

5 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਰਬਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੰ ਰਪੰਡ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਜੋਂ 

ਐਲਾਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਦੁੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਰਕਹਾ ਰਕ ਚਾਹ ੇਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਰਟਵ ਹੋਵੇ, 

ਸਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਹ ਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

(ਿੋਟੋ) 

6  ਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਕੋਰਵਡ-19 
ਲਈ 2 ਲੁੱ ਖ 55101 ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

7 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ  ਾਰੇ  ਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਕਵਾਰੰਟਾਈਨ  ੈਂਟਰ ਐਲਾਰਨਆ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

8 ਵਾਪ ੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਵ ਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ-
ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

9 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰਹਬ ਨਾਂਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਰਲਆਂਦੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 

ਵੁੱਲੋਂ  ਪਰਟਆਲਾ ਦੇ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਸਰੀ ਦ ੁੱਖ ਰਨਵਾਰਨ ਸਾਰਹਬ ਰਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ। (ਵੀਡੀਓ) 

10 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਕਰਰਫ਼ਊ 'ਚ ਕ ਝ ਛਟੋਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1256146663632187392?s=19
https://twitter.com/hashtag/punjabfightscorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256135709561413633?s=19
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256135411946192896?s=19


 

11 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁੱਜ ਜ ਰਟ  ਰਾਜਨ ਗ ਪਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਿਰੰਰ ੰਗ ਰਾਹੀਂ  ੈਂਟਰਲ 
ਜੇਲ ਪਰਟਆਲਾ 'ਚ ਮਾ ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ ਰੂਆਤ  (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

12 ਰਜ਼ਲ੍ਾ ਮਰੈਜਸਟਰੇਟ ਪਰਟਆਲਾ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਨੇ ਐਪੀਡੈਰਮਕ ਡੀਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1897 ਤੇ ਰਡਜਾਸਟਰ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 

2005 ਤਰਹਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਵਾਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਰਮਡਲ ਅਤ ੇਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹ ਕਮਾਂ ਤੁੱਕ 

ਕਵਾਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। (ਿੋਟੋ) 

13 पनटयाला नजले में रह रहे देश के अन्य राज्ो ंके श्रनमक भाई जो, अपिे पैतृक राज्ो ंमें स्स्ति घर 

जािा चाहते हैं, उिके नलए महत्वपूणू सूचिा;- 

नजला प्रशासि पनटयाला की ओर से जारी ऑिलाइि फॉमू को भरें । जब भी आपके राज् से बसें 

आएंगी आपको सूनचत कर नदया जाएगा। तब तक अपिे घरो,ं फैक्टर ी अििा कायूथिलो ंमें ही रहें। 

नबिा नजला प्रशासि की सूचिा के बाहर िा आएं। कृपया समय रहते ऑिलाइि फॉमू भरिे का कष्ट 

करे। 

धन्यिाद (ਮੈਰ ਜ) 

14 ਰਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਪਰਟਆਲਾ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਨੇ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 1 ਮਈ 2020 ਤੋਂ, ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕ ੁੱਝ 

ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਰਵੁੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। (ਿੋਟੋ) 

15 ਰਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਪਰਟਆਲਾ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਨੇ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 1 ਮਈ 2020 ਤੋਂ, ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕ ੁੱਝ 

ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਰਵੁੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। (ਿੋਟੋ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 पनटयाला में रह रहे अन्य राज्ो ंके लोग जो अपिे पैतृक राज्ो ंमें जािा चाहते हैं उिके नलए जरूरी 

सूचिा 

https://youtu.be/8kXFrtM_phE 
 

2 Patiala- COVID UPDATE dt. 01.05.2020 , Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/yu0WCjN20ys 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਣ  ਬੰਧੀ ਐ .ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525
360161426243 

2 ਰਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵਚ 25870 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525
360804759512 

https://youtu.be/8kXFrtM_phE
https://youtu.be/yu0WCjN20ys
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525360161426243
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525360161426243
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525360804759512
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525360804759512


 

3 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਚੁੱਲਰਦਆਂ ਰਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਵੁੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈ ਟਰ,ਥਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਰੀਪਰਾਂ ਨੂੰ  
ਕੀਟਾਣੂਮ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਰਹੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਰ ੰਘ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525
361668092759 

4 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ੜਕਾਂ ਤੇ ਰਚੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਜਾਗਰ ਕ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525
362448092681 

5 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਕਰਰਿਓ ਦੋਰਾਨ ਛਟੋਾਂ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525
363064759286 

6 ਦ ਨੇਰਾ ਰਨਵਾ ੀ ਡਰਾਇਵਰ ਕਰੋਨਾ ਮ ਕਤ ਹੋਣ ਤ ੇਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਭੇਰਜਆ ਘਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525
363781425881 

7 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹ ਕਮ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525
364481425811 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਣ  ਬੰਧੀ ਐ .ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ 

2 ਰਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵਚ 25870 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

 

3 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਚੁੱਲਰਦਆਂ ਰਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਵੁੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈ ਟਰ,ਥਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਰੀਪਰਾਂ ਨੂੰ  
ਕੀਟਾਣੂਮ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਰਹੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਰ ੰਘ 

4 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ੜਕਾਂ ਤੇ ਰਚੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਜਾਗਰ ਕ 

5 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਕਰਰਿਓ ਦੋਰਾਨ ਛਟੋਾਂ 

6 ਦ ਨੇਰਾ ਰਨਵਾ ੀ ਡਰਾਇਵਰ ਕਰੋਨਾ ਮ ਕਤ ਹੋਣ ਤ ੇਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਭੇਰਜਆ ਘਰ 

7 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹ ਕਮ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਣ  ਬੰਧੀ ਐ .ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ 

2 ਰਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵਚ 25870 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525361668092759
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525361668092759
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525362448092681
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525362448092681
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525363064759286
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525363064759286
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525363781425881
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525363781425881
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525364481425811
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525364481425811


 

3 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਚੁੱਲਰਦਆਂ ਰਜ਼ਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਵੁੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈ ਟਰ,ਥਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਰੀਪਰਾਂ ਨੂੰ  
ਕੀਟਾਣੂਮ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਰਹੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਰ ੰਘ 

4 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ੜਕਾਂ ਤੇ ਰਚੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਜਾਗਰ ਕ 

5 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਕਰਰਿਓ ਦੋਰਾਨ ਛਟੋਾਂ 

6 ਦ ਨੇਰਾ ਰਨਵਾ ੀ ਡਰਾਇਵਰ ਕਰੋਨਾ ਮ ਕਤ ਹੋਣ ਤ ੇਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਭੇਰਜਆ ਘਰ 

7 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹ ਕਮ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਪੰਜਾਬ `ਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਦ ੇਰਵਅਕਤੀ ਹ ਣ ਪਰਤ  ਕਣਗੇ ਆਪਣ ੇ ੂਰਬਆਂ ਨੂੰ  - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

www.covidhelp.punjab.gov.in `ਤੇ 3 ਮਈ ਤੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=845671085928309&id=289205534908203  

2 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗੋਪਾਲ ਪ ਰ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ   ਪ ਰਦ ਕੀਤੀ ਐਬੂਲੈਂ  

ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਇੁੱਕ ਜਗਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗਹਾ ਤੁੱਕ ਰਲਜਾਉਣ ਤੁੱਕ ਬਹ ਤ  ਹਾਇਕ  ਾਰਬਤ 
ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਐਬੂਲੈਂ  - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=845673219261429&id=289205534908203  

3 ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਕ ੁੱ ਲ 443 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ  ੈਂਪਲ ਲਏ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

285 ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਵ 02  ੈਂਪਲ ਪਾਜ਼ਰਟਵ , 154 ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਪੈਂਰਡੰਗ ਅਤੇ 02 ਰਰਕਵਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=845564275938990&id=289205534908203 

4 ਐ .ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਵੁੱਲੋਂ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਲ ਟ ਅਨ  ਾਰ ਰੋ ਟਰ ਵਾਇ   ਵੇਰੇ 07 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 
ਖ ਲਣਗੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਐ .ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਦੀ ਪਰਰਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਬਨਹ ਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦ ਕਾਨ ਖੋਲਣ ਵਾਰਲਆਂ ਰਖਲਾਿ ਹੋਵੇਗੀ  ਖਤ 
ਕਾਰਵਾਈ 

ਕੇਵਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇ  ਰੋ ਟਰ ਅਨ  ਾਰ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=845675315927886&id=289205534908203 

5  

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ `ਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਦ ੇਰਵਅਕਤੀ ਹ ਣ ਪਰਤ  ਕਣਗੇ ਆਪਣ ੇ ੂਰਬਆਂ ਨੂੰ  - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

www.covidhelp.punjab.gov.in `ਤੇ 3 ਮਈ ਤੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1256233344318214144?s=19  

http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=845671085928309&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=845673219261429&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=845564275938990&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=845675315927886&id=289205534908203
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
https://twitter.com/DRupnagar/status/1256233344318214144?s=19


 

2 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗੋਪਾਲ ਪ ਰ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ   ਪ ਰਦ ਕੀਤੀ ਐਬੂਲੈਂ  

ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਇੁੱਕ ਜਗਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗਹਾ ਤੁੱਕ ਰਲਜਾਉਣ ਤੁੱਕ ਬਹ ਤ  ਹਾਇਕ  ਾਰਬਤ 
ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਐਬੂਲੈਂ  - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1256234333377114112?s=19  

3 ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਕ ੁੱ ਲ 443 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ  ੈਂਪਲ ਲਏ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

285 ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਵ 02  ੈਂਪਲ ਪਾਜ਼ਰਟਵ , 154 ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਪੈਂਰਡੰਗ ਅਤੇ 02 ਰਰਕਵਰ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1256234475396235265?s=19 

4 ਐ .ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਵੁੱਲੋਂ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਲ ਟ ਅਨ  ਾਰ ਰੋ ਟਰ ਵਾਇ   ਵੇਰੇ 07 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 
ਖ ਲਣਗੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਐ .ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਦੀ ਪਰਰਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਬਨਹ ਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦ ਕਾਨ ਖੋਲਣ ਵਾਰਲਆਂ ਰਖਲਾਿ ਹੋਵੇਗੀ  ਖਤ 
ਕਾਰਵਾਈ 

ਕੇਵਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇ  ਰੋ ਟਰ ਅਨ  ਾਰ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1256234697375600641?s=19 

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ `ਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਦ ੇਰਵਅਕਤੀ ਹ ਣ ਪਰਤ  ਕਣਗੇ ਆਪਣ ੇ ੂਰਬਆਂ ਨੂੰ  - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

www.covidhelp.punjab.gov.in `ਤੇ 3 ਮਈ ਤੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 
  

2 ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਕ ੁੱ ਲ 443 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ  ੈਂਪਲ ਲਏ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

285 ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਵ 02  ੈਂਪਲ ਪਾਜ਼ਰਟਵ , 154 ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਪੈਂਰਡੰਗ ਅਤੇ 02 ਰਰਕਵਰ 

3 ਐ .ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਵੁੱਲੋਂ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਲ ਟ ਅਨ  ਾਰ ਰੋ ਟਰ ਵਾਇ   ਵੇਰੇ 07 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 
ਖ ਲਣਗੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਐ .ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਦੀ ਪਰਰਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਬਨਹ ਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦ ਕਾਨ ਖੋਲਣ ਵਾਰਲਆਂ ਰਖਲਾਿ ਹੋਵੇਗੀ  ਖਤ 
ਕਾਰਵਾਈ 

ਕੇਵਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇ  ਰੋ ਟਰ ਅਨ  ਾਰ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ  ੰਗਰੂਰ ਰਵੁੱਚ ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ  ਬੰਧੀ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2647128015532789/?d=n 
 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1256234333377114112?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1256234475396235265?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1256234697375600641?s=19
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2647128015532789/?d=n


 

2 #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ 

ਰਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/549918099292728 
 

3 ਸ਼ਰਹਰੀ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਰਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ ‘ਚ ਰੁੱਖਦ ੇਹੋਏ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਲੇ੍ ਦੀਆਂ 13 ਰਮਉਰਨਰਸਪਲਟੀਆਂ ‘ਚ 

ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਾਂ ਹ ਕਮਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਰਹਤ ਕੁੱਲ (2 ਮਈ ਤੋਂ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਰਫਊ ‘ਚ ਰ ੁੱਲ ਰਦੁੱਤੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਧਆਨ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਰਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਲਈ 

ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕ ਝ ਵਰਰਜਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤਰਹਤ ਦ ਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੀ 

ਰਰਹਣਗੀਆਂ। ਰਜਹੜੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਇਨ੍ਾਂ ਹ ਕਮਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੜੀ ਨਬੰਰ 32 ਤਰਹਤ ਖ ੁੱਲ੍ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਵਰਰਜਤ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633674510697955/?d=n 
 

4 ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਧਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਦ ਨੂੰ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਾਂ 

ਹ ਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633766940688712/?d=n 
 

5 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਰਬਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋੰ  

ਰਦੁੱਤੇ ਗਏ ਰਲੰਕ ਰਵਚਲੇ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਰਕਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੀਰਡਓ ਰਾਹੀਂ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633845017347571/?d=n 
 

6 ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਰਕ ਰਮਊਨੀਸਪਲ ਹੁੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਾਂ ਹ ਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਸਮੇਤ ਕਰਰਫਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633880770677329/?d=n 
 

7 ਰਮਤੀ 01/05/2020 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਇਲਾਰਕਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹ ਕਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨ ਵਾਦ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633902587341814/?d=n 
 

8 ਸ਼ਰਹਰੀ ਇਲਾਰਕਆਂ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਖੋਲ੍ਣ ਸੰਬਧੰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ ਕਮ ਤੇ ਤਾਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ 

ਆਧਾਰਰਤ ਰੋਸਟਰ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633962547335818/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Considering the problems of shopkeepers of urban areas (13 municipalities), we are 
allowing them to open from tomorrow (2nd May) as per the schedule given in this order. 
We request to mark social distancing marks outside each shop and follow all safety 
norms. 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256105104119226370?s=12 
 

2 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਰਬਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋੰ  

ਰਦੁੱਤੇ ਗਏ ਰਲੰਕ ਰਵਚਲੇ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਰਕਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੀਰਡਓ ਰਾਹੀਂ। 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/549918099292728
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633674510697955/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633766940688712/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633845017347571/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633880770677329/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633902587341814/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633962547335818/?d=n
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256105104119226370?s=12


 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256217595029499905?s=12 
 

3 ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਰਕ ਰਮਊਨੀਸਪਲ ਹੁੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਾਂ ਹ ਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਸਮੇਤ ਕਰਰਫਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256220208001359880?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਰਕ ਰਮਊਨੀਸਪਲ ਹੁੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਾਂ ਹ ਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਸਮੇਤ ਕਰਰਫਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

2 ਸ਼ਰਹਰੀ ਇਲਾਰਕਆਂ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਖੋਲ੍ਣ ਸੰਬਧੰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ ਕਮ ਤੇ ਤਾਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ 

ਆਧਾਰਰਤ ਰੋਸਟਰ। 

3 ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਧਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਦ ਨੂੰ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਾਂ 

ਹ ਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। 
 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531247690925779&id=128209614562924
, • DFS takes stock of procurement operations in SAS Nagar 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531252324258649&id=128209614562924
, Balbir Singh Sidhu, Charanjit Singh Channi distribute Wheat & Dal in Balongi, Batta 
village 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531300800920468&id=128209614562924
, Shops to open rotation wise in Kharar, SDM Himanshu Jain 
 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531313064252575&id=128209614562924
, 6 more positive cases emerge in district 
 

5 Field activity in majri and kharar 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256185045972328448?s=19, • DFS takes 
stock of procurement operations in SAS Nagar 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256217595029499905?s=12
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256220208001359880?s=12
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531247690925779&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531247690925779&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531252324258649&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531252324258649&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531300800920468&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531300800920468&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531313064252575&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531313064252575&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256185045972328448?s=19


 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256188088981893124?s=19, Balbir Singh 
Sidhu, Charanjit Singh Channi distribute Wheat & Dal in Balongi, Batta village 
 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256217985959804929?s=19, Shops to open 
rotation wise in Kharar, SDM Himanshu Jain 
 
 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256223110065459203?s=19, 6 more positive 
cases emerge in district 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room- Corona Virus Status Update- 

2 Covid survivors video 

3 Message of CM Captain Amarinder Singh to the people of Punjab 

 
 
22. Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Relaxations to open selective essential services' shops in SBS Nagar by DM 
@VinayBublani,from May 2 (7 am to 11 am)  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242447212592528&id=73958246954567
4 

2 Balachaur MLA Ch. Darshan Lal Mangupur Flags off Three Buses for rescue of 90 Kashmiri 
Pesrons to Lakhanpur Border 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1242581732579076/ 

3 Nawanshahr SDM Jagdish Singh Johal Departs Two Buses of 60 Kashmiri Persons from 
Nawanshahr to Madhopur Barrier 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242579795912603&id=73958246954567
4 

4 Migrants Can Upload Their Details for Returning Back to Their Home State on 
covidhelp.punjab.gov.in or may contact Sewa Kendras Of Nawanshahr, Balachaur and 
Banga 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242577582579491&id=73958246954567
4 

5 Punjabis Stuck in Abroad and Other States can upload their details on 
covidhelp.punjab.gov.in 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242577582579491&id=73958246954567
4 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256188088981893124?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256217985959804929?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256223110065459203?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242447212592528&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242447212592528&id=739582469545674
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1242581732579076/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242579795912603&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242579795912603&id=739582469545674
http://covidhelp.punjab.gov.in/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242577582579491&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242577582579491&id=739582469545674
http://covidhelp.punjab.gov.in/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242577582579491&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242577582579491&id=739582469545674


 

 

6 159410 MT of Wheat Purchased in SBS Nagar by Friday Evening, says DC @VinayBublani 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242576729246243&id=73958246954567
4 

7 208 Results Pending out of 1083 Samples, Four Active Case of COVIF in SBS Nagar 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242576145912968&id=73958246954567
4 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Relaxations to open selective essential services' shops in SBS Nagar by DM 
@VinayBublani,from May 2 (7 am to 11 am)  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256273244543483905?s=19 

2 Balachaur MLA Ch. Darshan Lal Mangupur Flags off Three Buses for rescue of 90 Kashmiri 
Pesrons to Lakhanpur Border 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256273962092421122?s=19 

3 Nawanshahr SDM Jagdish Singh Johal Departs Two Buses of 60 Kashmiri Persons from 
Nawanshahr to Madhopur Barrier 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256273953452167169?s=19 

4 Migrants Can Upload Their Details for Returning Back to Their Home State on 
covidhelp.punjab.gov.in or may contact Sewa Kendras Of Nawanshahr, Balachaur and 
Banga 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256274041721229312?s=19 

5 Punjabis Stuck in Abroad and Other States can upload their details on 
covidhelp.punjab.gov.in 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256274261779587080?s=19 

6 159410 MT of Wheat Purchased in SBS Nagar by Friday Evening, says DC @VinayBublani 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256274311662493696?s=19 

7 208 Results Pending out of 1083 Samples, Four Active Case of COVIF in SBS Nagar  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256274566961225728?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Relaxations to open selective essential services' shops in SBS Nagar by DM 
@VinayBublani,from May 2 (7 am to 11 am)  
 

2 Balachaur MLA Ch. Darshan Lal Mangupur Flags off Three Buses for rescue of 90 Kashmiri 
Pesrons to Lakhanpur Border 
 

3 Nawanshahr SDM Jagdish Singh Johal Departs Two Buses of 60 Kashmiri Persons from 
Nawanshahr to Madhopur Barrier 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242576729246243&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242576729246243&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242576145912968&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1242576145912968&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256273244543483905?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256273962092421122?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256273953452167169?s=19
http://covidhelp.punjab.gov.in/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256274041721229312?s=19
http://covidhelp.punjab.gov.in/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256274261779587080?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256274311662493696?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256274566961225728?s=19


 

 

4 Migrants Can Upload Their Details for Returning Back to Their Home State on 
covidhelp.punjab.gov.in or may contact Sewa Kendras Of Nawanshahr, Balachaur and 
Banga 
 

5 Punjabis Stuck in Abroad and Other States can upload their details on 
covidhelp.punjab.gov.in 
 

6 159410 MT of Wheat Purchased in SBS Nagar by Friday Evening, says DC @VinayBublani 
 

7 208 Results Pending out of 1083 Samples, Four Active Case of COVIF in SBS Nagar  
 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਰੀ ਅਨੰਦਪ ਰ  ਾਰਹਬ  ਰਵੁੱਚ 17,598 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2501732493472036/ 

2 ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਹੰਸਾ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2501759366802682/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  ਰੀ ਅਨੰਦਪ ਰ  ਾਰਹਬ  ਰਵੁੱਚ 17,598 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

https://twitter.com/DproSri/status/1256199922132504576?s=19 

2 ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਹੰਸਾ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। 
 https://twitter.com/DproSri/status/1256206261366001665?s=19 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  ਰੀ ਅਨੰਦਪ ਰ  ਾਰਹਬ  ਰਵੁੱਚ 17,598 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

2 ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਹੰਸਾ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। 

  

 
Sri Muktsar Sahib 

http://covidhelp.punjab.gov.in/
http://covidhelp.punjab.gov.in/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2501732493472036/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2501759366802682/
https://twitter.com/DproSri/status/1256199922132504576?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1256206261366001665?s=19


 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਰਜ਼ਲਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ  ੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਲੁੱ ਮ ਬ ਤੀ ਦੀ  ੈਨੀਟਾਇਜੇਸ਼ਨ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332147170312769?d=n&sfns=m
o  

2 ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇ ੂਰਬਆਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ ਵਾਪ -- ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮ ਨਰ 

www.covidhelp.punjab.gov.in’ਤੇ 3 ਮਈ ਤੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332149093645910?d=n&sfns=m
o  

3 ਉ ਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ  ਰੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹ ਕਮ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332237353637084?d=n&sfns=m
o  

4 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਰਵਰ ੁੱ ਧ ਜੰਗ ਰਜੁੱਤਣ ਲਈ     ਰਹੰਮਤ ਤੇ ਹੌ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332705786923574?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਰਜ਼ਲਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ  ੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਲੁੱ ਮ ਬ ਤੀ ਦੀ  ੈਨੀਟਾਇਜੇਸ਼ਨ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256188357236764672?s=21  

2 ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇ ੂਰਬਆਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ ਵਾਪ -- ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮ ਨਰ 

www.covidhelp.punjab.gov.in’ਤੇ 3 ਮਈ ਤੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256188734564777984?s=21  
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਰਜ਼ਲਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ  ੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਲੁੱ ਮ ਬ ਤੀ ਦੀ  ੈਨੀਟਾਇਜੇਸ਼ਨ 

2 ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਿ ੇ ਹੋਰਨਾਂ  ੂਰਬਆਂ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇ ੂਰਬਆਂ ਰਵੁੱਚ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ ਵਾਪ -- ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮ ਨਰ 

www.covidhelp.punjab.gov.in’ਤੇ 3 ਮਈ ਤੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 
 

3 ਉ ਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ  ਰੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹ ਕਮ 

4 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਰਵਰ ੁੱ ਧ ਜੰਗ ਰਜੁੱਤਣ ਲਈ     ਰਹੰਮਤ ਤੇ ਹੌ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332147170312769?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332147170312769?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332149093645910?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332149093645910?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332237353637084?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332237353637084?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332705786923574?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332705786923574?vh=e&d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256188357236764672?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256188734564777984?s=21


 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਾੁੱਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਫ਼ ੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੁੱਡੀ ਰਾਹਤ_ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ 
ਰਾਜ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਰਰਜ ਟਰੇਸ਼ਨ ਰਲੰਕ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3136473
809718046/?type=3&theater 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ  ਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3136475
889717838/?type=3&theater 

3 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱ ਲੋ ਰਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ  ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਰਹੁੱ ਤ 
ਉਦਯੋਰਗਕ ਐ ੋ ੀਏ ਨਾਂ ਦ ੇਨ ਮਾਇੰਰਦਆਂ ਨਾਲ ਮੀਰਟੰਗ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3136481593

050601/?type=3&theater 

4 ਲੋਕ ਰਹੁੱ ਤਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਰਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3136485683050192/?app=fbl 

5 ਲੋਕ ਰਹੁੱ ਤਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਰਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
{ ਵੀਰਡਓ} 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/233143431086731/?t=9 

6 ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ  ਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ  ਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ 
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ  ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕ ਮਾਰ  ੁੱਭਰਵਾਲ {ਵੀਡੀਓ} 

https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3136564456375648/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਾੁੱਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਫ਼ ੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੁੱਡੀ ਰਾਹਤ_ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ 
ਰਾਜ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਰਰਜ ਟਰੇਸ਼ਨ ਰਲੰਕ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256467863340085248 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ  ਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256468845541257216 
 

3 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱ ਲੋ ਰਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ  ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਰਹੁੱ ਤ 
ਉਦਯੋਰਗਕ ਐ ੋ ੀਏ ਨਾਂ ਦ ੇਨ ਮਾਇੰਰਦਆਂ ਨਾਲ ਮੀਰਟੰਗ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256469214820368385 

4 ਲੋਕ ਰਹੁੱ ਤਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਰਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3136473809718046/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3136473809718046/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3136475889717838/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3136475889717838/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3136481593050601/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3136481593050601/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3136485683050192/?app=fbl
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/233143431086731/?t=9
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3136564456375648/?app=fbl
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256467863340085248
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256468845541257216
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256469214820368385


 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256472222689931265 

5 ਲੋਕ ਰਹੁੱ ਤਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਰਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
{ ਵੀਰਡਓ} 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256477416295297024 

6 ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ  ਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ  ਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ 
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ  ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕ ਮਾਰ  ੁੱਭਰਵਾਲ {ਵੀਡੀਓ} 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256482804117848064 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਲਾੁੱਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਫ਼ ੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੁੱਡੀ ਰਾਹਤ_ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣ ੇਗਰਰਹ 
ਰਾਜ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਰਰਜ ਟਰੇਸ਼ਨ ਰਲੰਕ ਜਾਰੀ 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ  ਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

3 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱ ਲੋ ਰਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ  ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਰਹੁੱ ਤ 
ਉਦਯੋਰਗਕ ਐ ੋ ੀਏ ਨਾਂ ਦ ੇਨ ਮਾਇੰਰਦਆਂ ਨਾਲ ਮੀਰਟੰਗ 

4 ਲੋਕ ਰਹੁੱ ਤਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਰਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 

5 ਲੋਕ ਰਹੁੱ ਤਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਰਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
{ ਵੀਰਡਓ} 

6 ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ  ਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ  ਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ 
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ  ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕ ਮਾਰ  ੁੱਭਰਵਾਲ {ਵੀਡੀਓ} 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256472222689931265
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256477416295297024
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256482804117848064
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