
 

 

Date: 05-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 

 

1 Total Suspected cases reported till date 30199 

2 Total No. of samples sent 30199 

3 Total No. of patients tested positive till 

date 

1451 

4 Total No. of patients tested negative 23352 

5 Results Awaited 5396 

6 No. of patients cured 133 

7 Active cases 1293 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 

02 

10 Total Deaths reported 25 

  

 



 

 

      Patients reported positive on 5th May 2020             -219 

 

District Number of cases Remarks 

Jalandhar 06 3 * New Cases, 1 Combine Worker, 

1 New Case, 1 information awaited 

Gurdaspur 48 41 *New Cases. 1 new case 

(prisoner), rest information awaited 

Kapurthala 5 *New Cases 

Patiala 01 Contact of positive case 

Ludhiana 14 9 *New Cases. 4 Contact of positive 

cases. 1 new case 

Muktsar 15 1 *New Case, 9 Migrant Cases, 3 
New cases (police personnel), 1 
information awaited 

Fazilka 34 33 *New Cases and 1 New case 

(Migrant) 

Faridkot 27 22 * New Cases. 4 New Cases 

(Migrants) 

Sangrur 22 21 * New Cases, 1 new case (Flu 

Corner) 

Tarn Taran 47 46 * New Cases, 1 New case 
(Jaisalmer) 

*Source of infection likely from outside Punjab. 

 

On 5th 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- NIL 

• Number of new patients cured-5 ( 4 from Patiala & 1 from Pathankot) 

• Number of new deaths reported- 2 ( Hoshiarpur & Amritsar) 

 

 

 

 



 

 

2. Cumulative Cases:- 
 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1. Amritsar 218 207 8 3 

2. Jalandhar 134 122 8 4 

3. Ludhiana 124 113 6 5 

4. SAS Nagar 95 50 43 2 

5. Hoshiarpur 88 80 6 2 

6. Patiala 87 74 12 1 

7. Tarn Taran 87 87 0 0 

8. SBS Nagar 85 66 18 1 

9. Sangrur 85 82 3 0 

10. Gurdaspur 84 83 0 1 

11. Muktsar 64 63 1 0 

12. Faridkot 45 43 2 0 

13. Ferozepur 42 40 1 1 

14. Fazilka 38 38 0 0 

15. Bathinda 36 36 0 0 

16. Moga 28 24 4 0 

17. Pathankot 27 16 10 1 

18. Barnala 19 17 1 1 

19. Kapurthala 18 14 2 2 

20. Mansa 17 13 4 0 

21. FG Sahib 16 14 2 0 

22. Ropar 14 11 2 1 

 Total 1451 1293 133 25 

• Final district wise figure may vary due to shifting/duplication of cases in the districts. 



 

 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1.  

2. PUNJAB GOVERNMENT ANNOUNCES SUBSIDY UPTO 50% ON MACHINERY FOR 

PADDY AND MAIZE CULTIVATION  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-announces-subsidy-upto-50-
machinery-paddy-and-maize-cultivation 

3. PUNJAB POLICE NOT TO DEPLOY PERSONNEL WITH MEDICAL ISSUES & WOMEN WITH KIDS 
UNDER 5 ON FRONTLINE COVID DUTY, SAYS DGP 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-police-not-deploy-personnel-medical-issues-
women-kids-under-5-frontline-covid-duty   

4. TO ENSURE SAFETY OF EMPLOYEES, PUNJAB ISSUES DETAILED ADVISORY FOR SAFE 
OPERATION OF GOVT OFFICES DURING COVID19 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/ensure-safety-employees-punjab-issues-detailed-advisory-

safe-operation-govt-offices-during   

5. Railways to run Shramik Special Trains for stranded persons, issues detailed advisory 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railways/ 

6. Expressing concern over the plight of the tiny, micro, cottage and small industries amid the 

continued lockdown, Chief Minister Captain Amarinder Singh has sought the Centre’s 

permission to allow these to operate by engaging labour from the family or the neighbourhood. 

The Chief Minister has written to Union Home Minister Amit Shah to allow such industries, 

located in urban areas, to function outside the containment zones, and be subject to full #COVID 

preventive measures as per the specified SOPs in this regard. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555289511433823&id=1412317599064359 

7. To overcome the overstretched and limited testing capacities in the state, particularly amid the 

movement of migrants back home, Chief Minister Captain Amarinder Singh has sought 

immediate enhancement of the viral testing capacity at each of the 6 premier research institutions 

located in the state and Chandigarh to 2000 tests a day. Chief Minister wrote to Prime Minister 

Narendra Modi, requesting him to issue urgent directives to these institutions to scale up their 

testing capacity to assist the State Government in its public health response to #Covid19. The 

state government, he said, was making all possible efforts to contain the #COVID19 pandemic 

in keeping with the guidelines issued by the Government of India from time to time. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555291588100282&id=1412317599064359 

8. The Government agencies and private Traders have procured 3,89,478 metric tonnes of wheat 

in Punjab on 20th day of procurement. The Government agencies procured 3,87,688 MT of 

wheat 1,790 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-announces-subsidy-upto-50-machinery-paddy-and-maize-cultivation
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-announces-subsidy-upto-50-machinery-paddy-and-maize-cultivation
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-police-not-deploy-personnel-medical-issues-women-kids-under-5-frontline-covid-duty
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-police-not-deploy-personnel-medical-issues-women-kids-under-5-frontline-covid-duty
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/ensure-safety-employees-punjab-issues-detailed-advisory-safe-operation-govt-offices-during
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/ensure-safety-employees-punjab-issues-detailed-advisory-safe-operation-govt-offices-during
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railways/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555289511433823&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555291588100282&id=1412317599064359


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555364581426316&id=1412317599064359 

9. Aiming at resolve all issues of children during #COVID19 induced Curfew/Lockdown, Chief 

Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has appointed Vice-Chairperson and 

4 Non Official members of the State Commission for Protection of Child Rights. 

#childrenandcovid19 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555365101426264&id=1412317599064359 

10. | May 4, 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=2ff8xrEleLs 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555364581426316&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555365101426264&id=1412317599064359
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/watch?v=2ff8xrEleLs


 

 

 

 

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 04/05/2020 to 2:00 PM 05/05/2020) 
 

           

S.N. Post with link  

1 #कोविड_19 के मध्यनजर राज्य में लागू करूू्फ् के कारण फंसे अन्य राज्यो/ंकें द्रीय शावसत प्रदेशो ंके वनिावसयो ं

को उनके घर पहंचाया जा रहा है। पंजाब सरकार द्वारा इस उदे्दश्य के वलए विषेश वलंक 

www.covidhelp.punjab.gov.in पर प्रोफामाू उपलब्ध करिाया गया है। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555149174781190&id=1412317599064359  

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਨਰਮਾਣ ਨਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਿਾਨ ਦੇ ਉਸ ਨਬਆਨ ਨ ੰ ਪ ਰੀ ਤਰਾਾਂ ਰਦੱ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਉਨਾਾਂ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਕ ਨਾਾਂਦੇੜ ਸਾਨਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੰ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਡਰਾਈਿਰਾਾਂ ਤੋਂ ਲਗੱੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਸਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਿਾਨ ਦੇ ਨਬਆਨ ਨ ੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੰੁਨ 

ਅਤੇ ਤੱਥਾਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਰਾਰ ਨਦਤੱਾ। ਸਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਨਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਬਆਨ ਨ ੰ ਇਹ ਕਨਹ 

ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਨਦਤੱਾ ਨਕ ਸੰਨਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਅਕਤੀ ਨ ੰ ਗੈਰ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਰਾਨਾ ਨਿਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤਥੱਾਾਂ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਾਂ ਕੋਈ ਨਬਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੀਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਨਕ ਅਸਲ ਨਿੱਚ 31 ਿਾਹਨਾਾਂ (20 ਬੱਸਾਾਂ 

ਅਤੇ 11 ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਿਲਰ) ਦਾ ਪਨਹਲਾ ਜਥੱਾ, ਜੋ ਸ਼ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਨਹਬ ਤੋਂ 860 ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੰ ਪੰਜਾਬ  ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਸਾਰੇ ਿਾਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਮਹਾਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਨਤੰਨ ਗਰੁੱਪ  ਨਨੱਜੀ ਬੱਸਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸਨ 

ਨਜਨਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਸਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਨਹਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ। 
....... 
The Punjab Government today vehemently refuted the statement given by Mr. Ashok Chavan, 
PWD Minister, Maharashtra in which he claimed that the drivers from Punjab might have infected 
the pilgrims from Nanded Sahib. In a press statement Mrs. Razia Sultana, Transport Minister, 
Punjab dubbed the statement of Mr. Ashok Chavan as misleading and bereft of facts. Mrs. Razia 
Sultana rejected the statement of the Maharashtra PWD Minister by saying that a person holding 
a constitutional post must not act irresponsibly and give any statement without verifying the facts. 
Mrs. Sultana disclosed that actually the first batch of 31 vehicles (20 buses and 11 Tempo 
Travelers) which ferried 860 pilgrims from Sri Nanded Sahib to Punjab were all Maharashtra 
Vehicles with Maharashtra crew. She said that the first 3 groups of pilgrims which came via private 
buses were arranged locally from Sri Nanded Sahib. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555175841445190&id=1412317599064359  

3 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਰਦੰਰ ਨਸੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਨਹ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮਤ ਸ਼ਾਹ ਨ ੰ ਪੱਤਰ ਨਲਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ 

ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਸ ਨਬਆਾਂ ਨਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ 5 ਮਈ ਤੋਂ 10-15 ਨਦਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਨਨੱਜੀ 

ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।.ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰਨਹ ਮੰਤਰੀ ਨ ੰ ਢੁਕਿੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਿੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨ ੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਨਕਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਿਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਾਂ ’ਤੇ ਿਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹਨ।  
 

ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪੋਰਟਲ www.covidhelp.punjab.gov.in ਉਪਰ ਸਫਲਤਾਪ ਰਿਕ 

ਰਨਜਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕ ੇ6.44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਰਿਾਸੀ ਕਾਨਮਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਘਰ ਿਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 

ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
...... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh wrote to Union Home Minister Amit Shah seeking his 
personal intervention to arrange special trains for the next 10-15 days, beginning May 5, for 
transporting migrant labourers stranded in Punjab to their homes in other states. Chief Minister 
has urged the Home Minister to direct the Ministry of Railways to make suitable arrangements, 
since the migrant labourers stranded in Punjab were “understandably restless to return to their 
native places.”  
 
The Chief Minister’s request came as the more than 6.44 lakh migrant workers interested in 
returning to their home states had successfully registered on the state government’s specially 
created portal -  www.covidhelp.punjab.gov.in. 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555149174781190&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555175841445190&id=1412317599064359
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/


 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555223144773793&id=1412317599064359  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=977934389330550&id=631211620669497  
 

4 || 4 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਨਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ 

ਨਬਆਨ। 
|| May 4, 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=858188408022762&id=1412317599064359 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=858190124689257&id=631211620669497  

5 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਰਦੰਰ ਨਸੰਘ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਸ ਖਮ, ਘਰੇਲ  ਤੇ ਲਘ  ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਚਤੰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਦਆਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ 

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਨਕ ਉਹ ਇਨਾਾਂ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਨ ੰ ਪਨਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਾਂਢ ਨਿੱਚ ਰਨਹੰਦੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਗਆ 

ਦੇਣ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਨਹ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮਤ ਸ਼ਾਹ ਨ ੰ ਨਲਖੇ ਪੱਤਰ ਨਿਚੱ ਨਕਹਾ ਨਕ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਨਹਰੀ ਖੇਤਰ ਨਿੱਚ 

ਪੈਂਦੇ ਅਨਜਹੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਨ ੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੱਤੀ ਜਾਿੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕੋਨਿਡ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਦਸ਼ਾ 

ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 
Expressing concern over the plight of the tiny, micro, cottage and small industries amid the 
continued lockdown, Chief Minister Captain Amarinder Singh has sought the Centre’s permission 
to allow these to operate by engaging labour from the family or the neighbourhood. The Chief 
Minister has written to Union Home Minister Amit Shah to allow such industries, located in urban 
areas, to function outside the containment zones, and be subject to full #COVID preventive 
measures as per the specified SOPs in this regard. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555289511433823&id=1412317599064359 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=977985465992109&id=631211620669497  

6 ਪਰਿਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸ ਬੇ ਨਿੱਚ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੰ ਦੇਖਨਦਆਾਂ ਪਜੰਾਬ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਰਦੰਰ ਨਸੰਘ ਨੇ 

ਸ ਬੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨਿੱਚ ਸਨਥਤ 6 ਪਰਮੱੁਖ ਖਜੋ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਨਿੱਚ ਤੁਰਤੰ ਟੈਸਟ ਸਮਰੱਥਾ ਿਧਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕੀਤੀ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨ ੰ ਪਤੱਰ ਨਲਖ ਕੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਨਸਹਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਿੱਚ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ 

ਲਈ ਟੈਸਨਟੰਗ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਿਧਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਤੁਰਤੰ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਨਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਿ 

ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
To overcome the overstretched and limited testing capacities in the state, particularly amid the 
movement of migrants back home, Chief Minister Captain Amarinder Singh has sought immediate 
enhancement of the viral testing capacity at each of the 6 premier research institutions located in 
the state and Chandigarh to 2000 tests a day. Chief Minister wrote to Prime Minister Narendra 
Modi, requesting him to issue urgent directives to these institutions to scale up their testing 
capacity to assist the State Government in its public health response to #Covid19. The state 
government, he said, was making all possible efforts to contain the #COVID19 pandemic in 
keeping with the guidelines issued by the Government of India from time to time. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555291588100282&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=977986519325337&id=631211620669497  

7 ਨਿਿਾਦਾਾਂ ਨਿੱਚ ਨਘਰੇ ਪਜੰਾਬੀ ਪੌਪ ਗਾਇਕ ਨਸੱਧ  ਮ ਸੇਿਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੁਨਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਨਿਰੁੱਧ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਦਆਾਂ 

ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਨਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਾਇਨਰੰਗ ਰੇਂਜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਿਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਪਜੰ ਪੁਨਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਨਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਨਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
Acting swiftly against controversial Punjabi pop singer, #SidhuMoosewala, Barnala police has 
registered criminal cases against him and five police personnel, after a video showing the singer 
shooting at a firing range went viral on social media. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555357694760338&id=1412317599064359  

8 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਿਚੱ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 20ਿੇਂ ਨਦਨ 3,89,478 ਮੀਨਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਸ ਨਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ 

ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  3,87,688  ਮੀਨਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਾਂ ਿਲੋਂ  1,790 ਮੀਨਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
The Government agencies and private Traders have procured 3,89,478 metric tonnes of wheat in 
Punjab on 20th day of procurement. The Government agencies procured 3,87,688 MT of wheat 
1,790 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555364581426316&id=1412317599064359  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555223144773793&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=977934389330550&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=858188408022762&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=858190124689257&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555289511433823&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=977985465992109&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555291588100282&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=977986519325337&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555357694760338&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555364581426316&id=1412317599064359


 

9 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਮਹਾਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਿਾਪਸ ਨਲਆਾਂਦੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ, ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਪਨਟਆਲਾ ਿੱਲੋਂ  ਇਨਤਹਾਸਕ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਦੁਖੱ ਨਨਿਾਰਨ ਸਾਨਹਬ ਨਿਖੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸਰਾਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨਪਤ ਕੀਤੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਿਖੇ ਠਨਹਰਾਇਆ ਨਗਆ 

ਹੈ, ਨ ੰ ਨਸਹਤ ਨਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਿੱਲੋਂ  ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਊਂਸਨਲੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਾਂ ਜਾ 

ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 
Pilgrims repatriated by the Punjab Government from Nanded, Maharashtra, and quartined by the 
District Administration, Patiala at Mata Nanaki Sarai of historical Gurdwara Sri Dukh Niwaran 
Sahib, have been provided with necessary medicines and regular counseling by the medical staff 
of the Health Department. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555425784753529&id=1412317599064359  

10 #ਕੋਨਿਡ19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਨਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਨਚਆਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਨਲਆਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 

ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਰਦੰਰ ਨਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਬਾਲ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਬਾਰੇ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ 

ਿਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗਰੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
Aiming at resolve all issues of children during #COVID19 induced Curfew/Lockdown, Chief Minister 
Captain Amarinder Singh led Punjab Government has appointed Vice-Chairperson and 4 Non 
Official members of the State Commission for Protection of Child Rights. #childrenandcovid19 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555365101426264&id=1412317599064359  

11 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼ਣ ਆਸ਼  ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰ. ਰਿਨੀਤ ਨਸੰਘ ਨਬੱਟ  ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ ਲ 

ਨਿਖੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਲਆ। ਸਰੀ ਆਸ਼  ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਨਦਆਾਂ 

ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਇਥੇ ਰਨਹਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਘਰਾਾਂ ਦੀ ਤਰਾਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਨਤਆਰ ਕਰਕ ੇਨਦੱਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਚਾਰ ਰਟੋੀਆਾਂ, 

ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਤਨੰ ਿਾਰ ਚਾਹ, ਨਬਸਕੁਟ ਅਤੇ ਮੱਠੀਆਾਂ ਿੀ 

ਨਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਨੀਤ ਨਸੰਘ ਨਬੱਟ  ਨੇ ਿੀ ਉੱਥੇ ਨਨਯੁਕਤ ਨਸਹਤ ਨਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ 

ਅਤੇ ਉਨਾਾਂ ਨ ੰ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਨਕੱਟਾਾਂ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨਸਹਤ ਨਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ 

ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।  
Cabinet Minister Mr Bharat Bhushan Ashu and Member of Parliament Mr Ravneet Singh Bittu 
visited the isolation centre being set up at Meritorious School. Punjab Food, Civil Supplies & 
Consumer Affairs Minister, Bharat Bhushan Ashu said that the food being distributed amongst the 
people staying inside isolation centre is same like home cooked food. He said that it contains four 
chapatis, daal, sabzi and salad. He informed that these persons are also provided tea three times 
daily along with rusk, biscuits and mathis. MP Ravneet Singh Bittu also interacted with the health 
staff designated there and handed over PPE kits to them. He appreciated the health department 
officials, who have been on the forefront, in this fight against COVID 19. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555658111396963&id=1412317599064359  

12 ਨਸਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਬਲਬੀਰ ਨਸੰਘ ਨਸੱਧ  ਨੇ ਨਕਹਾ ਹੈ ਨਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਨਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਨੰਗ ਸਹੀ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਚ ਪਾਜ਼ੀਨਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਏਨੀ ਿਧ 

ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਉਨਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਸਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਸ਼ੇ ਤੋਪੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪਰਗਟਾਈ ਹੈ। 
Health Minister Mr Balbir Singh Sidhu stated that the Maharashtra Government had erred in not 
conducting proper screening and tests of the pilgrims who were stranded at Nanded 
(Maharashtra). He said that due to the failure on part of the Maharashtra government, the 
number of positive cases in Punjab rose. He informed that he had also spoken to his counterpart 
in Maharashtra government, Mr Rajesh Tope, over the phone and had expressed displeasure over 
this development. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555659251396849&id=1412317599064359  

13 ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤ ੇਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਪਹ ੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵ ੇਨੇ ਸ਼ਰਮਿਕ 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਵਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹ 
ਵੀਡੀਓ ਦਖੇੋ ਜਾਂ ਇਸ ਮਲੰਕ ਤ ੇਕਮਲੱਕ ਕਰੋ > 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railp/ 

भारतीय रेलिे ने देश में तालाबंदी के कारण विवभन्न स्थानो ंपर फंसे हए लोगो ंको घर ले जाने के वलए श्रम 

विशेष ट्र ेनें चलाने का फैसला वकया है, इस संबंध में जारी विसृ्तत सलाह को पढ़ने के वलए इस िीवडयो को देखें 

या इस वलंक पर क्लिक करें  > https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railh/ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555728904723217&id=1412317599064359  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555425784753529&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555365101426264&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555658111396963&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555659251396849&id=1412317599064359
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railh/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555728904723217&id=1412317599064359


 

14 ਨਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿੱਲੋਂ  #ਕੋਨਿਡ_19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਡ ਰ ਸਾਨਹਬ ਨਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨਿੱਚ ਰਨਹ ਰਹੇ 

ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਪਖੁਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
Sound arrangements have been made by the district administration TarnTaran for the 
convenience of the persons quartined in the quarantine centers set up at Khadur Sahib to contain 
the spread of #COVID_19. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555766181386156&id=1412317599064359  

15 Did you know? Can pets spread #CoronaVirus? No, there is no evidence to prove this. However, 
wash your hands with soap before and after handling your pets. #BeInformedBeSafe 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555807618048679&id=1412317599064359  

16 ਬਨਠੰਡਾ ਨਿਚ ਬਣੇ ਨਤੰਨ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨਿਚ ਨਦਨ ਨਿਚ ਦੋ ਿਾਰ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈ ਦਾ ਨਛੜਕਾਅ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਨਰਹਾ 

ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਨਹਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ #ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
All the three quarantine centers in Bathinda are being sprayed with disinfectant twice a day to 
protect the people quartined there from #CoronaVirus infection. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555816734714434&id=1412317599064359  

 
TWITTER 
 

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

1 #कोविड_19 के मध्यनजर राज्य में लागू करूू्फ् के कारण फंसे अन्य राज्यो/ंकें द्रीय शावसत प्रदेशो ंके वनिावसयो ं

को उनके घर पहंचाया जा रहा है। पंजाब सरकार द्वारा इस उदे्दश्य के वलए विषेश वलंक 

https://t.co/sJH28I58ua पर प्रोफामाू उपलब्ध करिाया गया है।  
 
https://t.co/fqTT8LHC0J  

2 Punjab Government today vehemently refuted statement given by Mr. Ashok Chavan, PWD 
Minister, Maharastra in which he claimed that drivers from Punjab might have infected pilgrims 
from Nanded Sahib. Mrs. Razia Sultana, Transport Minister, Punjab rejected the 
statement......(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257256703222935553?s=19  

3 Chief Minister @capt_amarinder Singh wrote to Union Home Minister Amit Shah seeking his 
personal intervention to arrange special trains for next 10-15 days, beginning May 5, for 
transporting migrant labourers stranded in Punjab to their homes in other states. 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257265493012029442?s=19  

4 Expressing concern over plight of tiny, micro, cottage & small industries amid continued lockdown, 
CM @capt_amarinder Singh sought Centre’s permission for non-containment zones to allow these 
to operate by engaging labour from family or neighbourhood #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257285514324881408?s=19  

5 To overcome overstretched limited testing capacities, particularly amid movement of migrants 
back home, Chief Minister @capt_amarinder Singh has sought immediate enhancement of viral 
testing capacity at each of 6 premier research institutions located in PB & CHD to 2000 tests/day 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257287207313788928?s=19  

6 Acting swiftly against controversial #Punjabi pop singer, #SidhuMoosewala, Barnala police has 
registered criminal cases against him and five police personnel, after a video showing the singer 
shooting at a firing range went viral on social media.......(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257303271569424385?s=19  

7 | May 4 | 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/Xan0qfl0fw  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555766181386156&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555807618048679&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555816734714434&id=1412317599064359
https://t.co/fqTT8LHC0J
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257256703222935553?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257265493012029442?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257285514324881408?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257287207313788928?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257303271569424385?s=19
https://t.co/Xan0qfl0fw


 

8 In terms of MHA's order, Indian Railways has allowed movement of migrant workers, pilgrims, 
tourists, students and other persons stranded at different places, by "Shramik Special" 
trains....(1)+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257316827601887234?s=19  

9 Aiming at resolve all issues of children during #COVID19 induced Curfew/Lockdown, Chief Minister 
@capt_amarinder singh led Punjab Government has appointed Vice-Chairperson and 4 Non 
Official members of the State Commission for Protection of Child Rights. #childrenandcovid19 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257329656304300033?s=19  

10 Punjab Health Minister, Balbir Singh Sidhu said that Maharashtra Government had erred in not 
conducting proper screening and tests of the pilgrims who were stranded at Nanded 
(Maharashtra). Cabinet Minister said that due to the failure on part of Maharashtra 
government.....(1) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257351433818701830?s=19  

11 Cabinet Minister, Bharat Bhushan Ashu and Member of Parliament Ravneet Singh Bittu visited 
isolation centre being set up at Meritorious School, and took stock of arrangements there. 
 https://t.co/PlBuC5qlP5  

12 J & K students from Mohali thanking Chief Minister @capt_amarinder Singh for facilitating their 
return to their home.  
https://t.co/WiCfPZUPH4  

13 The department of medical education, Punjab, is all set to start the first #Covid19 testing 
laboratory at the Northern Regional Disease Diagnostic Laboratory in Jalandhar by the end of this 
week. https://t.co/dEYCJdeA4U  
https://twitter.com/HTPunjab/status/1257213047061360640?s=19  

14 भारतीय रेलिे ने देश में तालाबंदी के कारण विवभन्न स्थानो ंपर फंसे हए लोगो ंको घर ले जाने के वलए श्रम 

विशेष ट्र ेनें चलाने का फैसला वकया है, इस संबंध में जारी विसृ्तत सलाह को पढ़ने के वलए इस वलंक पर क्लिक 

करें  - https://t.co/hU43oxvfwk 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257530804600594433?s=19  

15 To facilitate the movement of stranded persons during the lockdown period, Union Railways 
Ministry has decided to run Special Shramik Trains, for which a detailed advisory has been issued. 
Read in detail at: https://t.co/rZQ9sS1TOR 
 https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257531211020304386?s=19  

16 All the three quarantine centers in Bathinda are being sprayed with disinfectant twice a 
day to protect the people quartined there from #CoronaVirus infection. 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257587799668060161 

17 Sukhwinder Singh of Nathupur village (Hoshiarpur), who is quartined at Rayat Bahra 
Institute, Hoshiarpur, lauded the Punjab Government for providing adequate 
accommodation and food besides making commendable provision of milk and biscuits for 
the children. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257550664114139136 

18 The Isolation Ward, Civil Hospital, Dasuya has a home-like atmosphere, says Tarlok 
Singh, one of the pilgrims retuned from Sri Hazur Sahib and quartined here. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257343705649950722 

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 
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ਪੈਂਦੇ ਅਨਜਹੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਨ ੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੱਤੀ ਜਾਿੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕੋਨਿਡ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਦਸ਼ਾ 

ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 

Expressing concern over the plight of the tiny, micro, cottage and small industries amid the 
continued lockdown, Chief Minister Captain Amarinder Singh has sought the Centre’s 
permission to allow these to operate by engaging labour from the family or the 
neighbourhood. The Chief Minister has written to Union Home Minister Amit Shah to allow 
such industries, located in urban areas, to function outside the containment zones, and be 
subject to full #COVID preventive measures as per the specified SOPs in this regard. 
https://www.instagram.com/p/B_zDyVXJZb_/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/B_zEGBTFcEO/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 ਪਰਿਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸ ਬੇ ਨਿੱਚ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੰ ਦੇਖਨਦਆਾਂ ਪਜੰਾਬ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਰਦੰਰ ਨਸੰਘ ਨੇ 

ਸ ਬੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨਿੱਚ ਸਨਥਤ 6 ਪਰਮੱੁਖ ਖਜੋ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਨਿੱਚ ਤੁਰਤੰ ਟੈਸਟ ਸਮਰੱਥਾ ਿਧਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕੀਤੀ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨ ੰ ਪਤੱਰ ਨਲਖ ਕੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਨਸਹਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਿੱਚ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ 

ਲਈ ਟੈਸਨਟੰਗ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਿਧਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਤੁਰਤੰ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਨਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਿ 

ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

To overcome the overstretched and limited testing capacities in the state, particularly amid 
the movement of migrants back home, Chief Minister Captain Amarinder Singh has sought 
immediate enhancement of the viral testing capacity at each of the 6 premier research 
institutions located in the state and Chandigarh to 2000 tests a day. Chief Minister wrote to 
Prime Minister Narendra Modi, requesting him to issue urgent directives to these 
institutions to scale up their testing capacity to assist the State Government in its public 
health response to #Covid19. The state government, he said, was making all possible 
efforts to contain the #COVID19 pandemic in keeping with the guidelines issued by the 
Government of India from time to time. 
 
https://www.instagram.com/p/B_zD1CVp1qK/ 
 
https://www.instagram.com/p/B_zEIRLlTo_/?utm_source=ig_web_copy_link  
 

3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼ਣ ਆਸ਼  ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰ. ਰਿਨੀਤ ਨਸੰਘ ਨਬੱਟ  ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ ਲ 

ਨਿਖੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਲਆ। ਸਰੀ ਆਸ਼  ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਨਦਆਾਂ 

ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਇਥੇ ਰਨਹਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਘਰਾਾਂ ਦੀ ਤਰਾਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਨਤਆਰ ਕਰਕ ੇਨਦੱਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਚਾਰ ਰਟੋੀਆਾਂ, 

ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਤਨੰ ਿਾਰ ਚਾਹ, ਨਬਸਕੁਟ ਅਤੇ ਮੱਠੀਆਾਂ ਿੀ 

ਨਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਨੀਤ ਨਸੰਘ ਨਬੱਟ  ਨੇ ਿੀ ਉੱਥੇ ਨਨਯੁਕਤ ਨਸਹਤ ਨਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ 

ਅਤੇ ਉਨਾਾਂ ਨ ੰ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਨਕੱਟਾਾਂ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨਸਹਤ ਨਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ 

ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

Cabinet Minister Mr Bharat Bhushan Ashu and Member of Parliament Mr Ravneet Singh 
Bittu visited the isolation centre being set up at Meritorious School. Punjab Food, Civil 
Supplies & Consumer Affairs Minister, Bharat Bhushan Ashu said that the food being 
distributed amongst the people staying inside isolation centre is same like home cooked 
food. He said that it contains four chapatis, daal, sabzi and salad. He informed that these 
persons are also provided tea three times daily along with rusk, biscuits and mathis. MP 
Ravneet Singh Bittu also interacted with the health staff designated there and handed over 
PPE kits to them. He appreciated the health department officials, who have been on the 
forefront, in this fight against COVID 
https://www.instagram.com/p/B_zD7REJT_E/?utm_source=ig_web_copy_link  

4 ਨਸਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਬਲਬੀਰ ਨਸੰਘ ਨਸੱਧ  ਨੇ ਨਕਹਾ ਹੈ ਨਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਨਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਨੰਗ ਸਹੀ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਚ ਪਾਜ਼ੀਨਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਏਨੀ ਿਧ 

ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਉਨਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਸਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਸ਼ੇ ਤੋਪੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪਰਗਟਾਈ ਹੈ। 

Health Minister Mr Balbir Singh Sidhu stated that the Maharashtra Government had erred 
in not conducting proper screening and tests of the pilgrims who were stranded at Nanded 
(Maharashtra). He said that due to the failure on part of the Maharashtra government, the 
number of positive cases in Punjab rose. He informed that he had also spoken to his 
counterpart in Maharashtra government, Mr Rajesh Tope, over the phone and had 
expressed displeasure over this development. 
https://www.instagram.com/p/B_zEAnbJdyY/ 
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5 Did you know? Can pets spread #CoronaVirus? No, there is no evidence to prove this. 
However, wash your hands with soap before and after handling your pets. 
#BeInformedBeSafe #PunjabFightsCorona 
https://www.instagram.com/p/B_zICQTpgYD/?igshid=1oi8avi6y0f5g  
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1 || 4 ਿਈ, 2020 || #ਕੋਮਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਿਾਮਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ 
ਅਮਧਕਾਰਤ ਮਬਆਨ 

|| May 4, 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=2ff8xrEleLs 
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1 Railways to run Shramik Special Trains for stranded persons, issues detailed advisory 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railways/ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਪਹ ੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ  ਸ਼ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 
ਮਵਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railp/ 

विवभन्न स्थानो ंपर फंसे यावियो ंको घर पहुँचाने के वलए रेलिे श्रवमक सै्पशल ट्र ेनें चलाने सम्बन्धी विसृ्तत सलाह 

जारी 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railh/ 

2 ਵਾਸੀ ਿਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ ਰੱਮਖਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਮਜਸਟਰੇਸਨ ਕਰਨ ਮਵਚ ਪੰਜਾਬ ਿੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਮਣਆ 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/04/%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b8%e0%
a9%80-%e0%a8%ae%e0%a8%9c%e0%a8%a6%e0%a9%82%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%82-
%e0%a8%a6%e0%a9%80-
%e0%a8%b8%e0%a9%81%e0%a8%b0%e0%a9%b1%e0%a8%96%e0%a8%bf%e0%a8%85%e0%a8%
a4/ 
PUNJAB TAKES LEAD IN REGISTRATION OF MIGRANT WORKERS TO FACILITATE SAFE RETURN TO 
THEIR HOME STATES 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/03/punjab-takes-the-lead-in-registration-of-
migrant-workers-to-facilitate-their-safe-return/  

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੈਬਮਨਟ ਿੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ 300 ਪਮਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਮਜਆ ਰਾਸ਼ਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/168697707929574/?type=3&_
_tn__=-R 

2 ਆਈ:ਟੀ:ਆਈ ਮਸਮਖਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪ ਮਲਸ ਿ ਲਾਜਿਾਂ ਲਈ ਮਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਾਸਕ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/168697951262883/?type=3&t
heater 

https://www.instagram.com/p/B_zICQTpgYD/?igshid=1oi8avi6y0f5g
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=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/watch?v=2ff8xrEleLs
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railways/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railp/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railh/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/04/%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b8%e0%a9%80-%e0%a8%ae%e0%a8%9c%e0%a8%a6%e0%a9%82%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%b8%e0%a9%81%e0%a8%b0%e0%a9%b1%e0%a8%96%e0%a8%bf%e0%a8%85%e0%a8%a4/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/04/%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b8%e0%a9%80-%e0%a8%ae%e0%a8%9c%e0%a8%a6%e0%a9%82%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%b8%e0%a9%81%e0%a8%b0%e0%a9%b1%e0%a8%96%e0%a8%bf%e0%a8%85%e0%a8%a4/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/04/%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b8%e0%a9%80-%e0%a8%ae%e0%a8%9c%e0%a8%a6%e0%a9%82%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%b8%e0%a9%81%e0%a8%b0%e0%a9%b1%e0%a8%96%e0%a8%bf%e0%a8%85%e0%a8%a4/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/04/%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b8%e0%a9%80-%e0%a8%ae%e0%a8%9c%e0%a8%a6%e0%a9%82%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%b8%e0%a9%81%e0%a8%b0%e0%a9%b1%e0%a8%96%e0%a8%bf%e0%a8%85%e0%a8%a4/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/04/%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b8%e0%a9%80-%e0%a8%ae%e0%a8%9c%e0%a8%a6%e0%a9%82%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%b8%e0%a9%81%e0%a8%b0%e0%a9%b1%e0%a8%96%e0%a8%bf%e0%a8%85%e0%a8%a4/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/03/punjab-takes-the-lead-in-registration-of-migrant-workers-to-facilitate-their-safe-return/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/03/punjab-takes-the-lead-in-registration-of-migrant-workers-to-facilitate-their-safe-return/
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/168697707929574/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/168697707929574/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/168697951262883/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/168697951262883/?type=3&theater


 

3 ਿਨ ਨੂੰ  ਢਾਰਸ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮਦੰਦੀ ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨੀ ਮਦਨੀਂ ਚਰਚਾ ਮਵਚ 

ਿ ੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਮਹਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਿੰਤਰੀ ਸਿੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਮਵਟਰ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ 
-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਮਸ਼ਵਦ ਲਾਰ ਮਸੰਘ ਮਢੱਲੋਂ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਮਤਆਰ ਹਈੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168698091262869?__tn__=-R 

4 ਮਿਲੇ ਦੀਆ ਂਿੰਡੀਆ ਂਮਵਚੋਂ ਸਵਾ ਮਤੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਟੱਪੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168698417929503?__tn__=-R 

5 ਫੌਜੀ ਪੇਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਲਾਨਾ ਪਮਹਚਾਣ ਲਈ ਡੀਪੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168698831262795?__tn__=-R 

6 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਿਣੇ, ਮਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਈੋ ਸਿੱਮਸਆ (Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168727874593224?__tn__=-R  

7 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਿਣੇ, ਮਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਈੋ ਸਿੱਮਸਆ  (Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168736014592410?__tn__=-R 

8 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਿੱਖ ਿੱਖ ਥਾਿਾਾਂ ਤੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰਾਾਂ-ਤਰਾਾਂ 

ਦੇ ਪਰਤੀਕ੍ਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਿਲੋਂ  ਦੱਨਸਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ ਨਕ ਉਨਾਾਂ ਨ ੰ ਨਕਸੇ ਤਰਾਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ਪਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਧੀਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਸ: ਜਗੀਰ ਨਸੰਘ ਨ ੰ ਟਾਾਂਗਰਾ ਨਿਖੇ ਸਨਥੱਤ 

ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਨਿੱਚ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਨਸਆ ਹੈ ਨਕ ਇਥੇ ਉਸਨ ੰ ਨਕਸੇ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਰਨਹਣ ਸਨਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਿੀ ਚਗੰਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ।ੈ (Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=316399319342934 

9 #ਕੋਮਵਡ19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਨਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਨਚਆਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਨਲਆਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 

ਨਾਲ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਰੰਦਰ ਨਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਬਾਲ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰਨੱਖਆ ਬਾਰੇ ਕਨਮਸ਼ਨ 

ਦੇ ਿਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਲੰਕ) 

..... 
Aiming at resolve all issues of children during #COVID19 induced Curfew/Lockdown, Chief 
Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has appointed Vice-Chairperson and 4 
Non Official members of the State Commission for Protection of Child Rights. 
#childrenandcovid19 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168902217909123?__tn__=-R 

10 ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤ ੇਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਪਹ ੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵ ੇਨੇ ਸ਼ਰਮਿਕ 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਵਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹ 
ਵੀਡੀਓ ਦਖੇੋ ਜਾਂ ਇਸ ਮਲੰਕ ਤ ੇਕਮਲੱਕ ਕਰੋ > (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਲੰਕ) 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railp/ 

भारतीय रेलिे ने देश में तालाबंदी के कारण विवभन्न स्थानो ंपर फंसे हए लोगो ंको घर ले जाने के वलए श्रम 

विशेष ट्र ेनें चलाने का फैसला वकया है, इस संबंध में जारी विसृ्तत सलाह को पढ़ने के वलए इस िीवडयो को 

देखें या इस वलंक पर क्लिक करें  > 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168901934575818?__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੈਬਮਨਟ ਿੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ 300 ਪਮਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਮਜਆ ਰਾਸ਼ਨ 

ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ 300 ਪਨਰਿਾਰਾਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਰਿਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ। 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257292723205206019 

2 ਆਈ:ਟੀ:ਆਈ ਮਸਮਖਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪ ਮਲਸ ਿ ਲਾਜਿਾਂ ਲਈ ਮਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਾਸਕ 

ਆਈ:ਆਈ:ਬੇਰੀ ਗੇਟ ਦੀ ਮੈਡਮ ਰਾਜਿੰਤ ਕਰੌ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਪਨੁਲਸ ਮੁਲਾਜਮਾਾਂ ਨ ੰ ਮਾਸਕ ਿੰਡਦੇ ਹੋਏ। 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168698091262869?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168698417929503?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168698831262795?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168727874593224?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168736014592410?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=316399319342934
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.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__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.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__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.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__xts__%5B0%5D=68.ARABpvyqRDlbO-JeGUxd7D_FbxfDsKxHVouCw9r5gQYrJaqJ9NbeRBpEBuw3-YsCHjoTo7ihM4BI5FYJD29oj6hAwuSkBTsHaDItb4D6evmm80o2iciLDVAqfnQ5A2zb_rh8r00_w339XeuIH4c0jvYMYkisUh9IFcYQ63Pitrhw04iQGPp2WSv2O0Ait01yAMZ-lMeqW0zPLqana6eU9jj8BgHZbQA9Xe1SRAMY3FWo2bIOEAzPq1bZgP3rcyL5bPd6wq6ex_4xXuLRw7IYcgb-Op4AgKwtbPvRAZNtQoavJ4gblr_trRy4sDiBiLZ8kBwbextG2uh-Iv-VNdf8pGoe4YFnUQbkitsZCJgq7CWbomTdFc6uY17ASKIlmkY7NXDgi3uzVNC4zeH7E3dEJJ_UKCQi7lHkhTIMS01x9KZyrT-z2CaFy0eYHUgHqAj9ytUDsB3_JqS_pF3k7LFqu7VFfcLtXxlVGwFXXgCrsumGBteG-Ns&__xts__%5B1%5D=68.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__tn__=KH-R&eid=ARDqj0vBTZZBD9-aXL2dJWBcHvEHsTgzC2XoVmUMVkM8NZwAg2SNQhGgTUKbAISMOlQDaALjQ2tW5_k4&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/childrenandcovid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/childrenandcovid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168902217909123?__tn__=-R
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railp/?fbclid=IwAR3zYQ8d_jXlDB600ubvCGC_dQJpAfyou3ocdRaPgzMHDDFS7tTQg7TNnEQ
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168901934575818?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257292723205206019


 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257292882286751746 

3 ਿਨ ਨੂੰ  ਢਾਰਸ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮਦੰਦੀ ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨੀ ਮਦਨੀਂ ਚਰਚਾ ਮਵਚ 

ਿ ੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਮਹਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਿੰਤਰੀ ਸਿੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਮਵਟਰ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257293004244541445 

4 ਮਿਲੇ ਦੀਆਂ ਿੰਡੀਆਂ ਮਵਚੋਂ ਸਵਾ ਮਤੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਟੱਪੀ 
ਨਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨਿਚੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਾਂ ਨਿਚੋਂ 

ਗੁਦਾਮਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਅਦਾਇਗੀ ਿੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ 48 ਘੰਨਟਆਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257293156908847110 

5 ਫੌਜੀ ਪੇਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਲਾਨਾ ਪਮਹਚਾਣ ਲਈ ਡੀਪੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ 
ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਲਾਨਾ ਪਮਹਚਾਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਮਵਖੇ ਖ ਦ ਹਾਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੇਠ ਮਦੱਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਨਾ 
ਪਮਹਚਾਣ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਭਜੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:- 8146605858, 9876415642, 7307669671, 9971403071 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257293396340703233 
 

6 ਿਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਮਗਆ 

 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257326666789068801 

7 ਸਰਧਾਲੂ ਜਗੀਰ ਮਸੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਰਬੰਧਾ ਦੀ ਟਾਂਗਰਾ ਮਵਖੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257533761366843394 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੈਬਮਨਟ ਿੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ 300 ਪਮਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਮਜਆ ਰਾਸ਼ਨ 

 

2 ਆਈ:ਟੀ:ਆਈ ਮਸਮਖਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪ ਮਲਸ ਿ ਲਾਜਿਾਂ ਲਈ ਮਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਾਸਕ 

 

3 ਿਨ ਨੂੰ  ਢਾਰਸ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮਦੰਦੀ ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨੀ ਮਦਨੀਂ ਚਰਚਾ ਮਵਚ 

ਿ ੱ ਖ ਿੰਤਰੀ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਮਹਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਿੰਤਰੀ ਸਿੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਮਵਟਰ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ 
-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਮਸ਼ਵਦ ਲਾਰ ਮਸੰਘ ਮਢੱਲੋਂ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਮਤਆਰ ਹਈੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 

 

4 ਮਿਲੇ ਦੀਆ ਂਿੰਡੀਆ ਂਮਵਚੋਂ ਸਵਾ ਮਤੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਟੱਪੀ 
 

5 ਫੌਜੀ ਪੇਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਲਾਨਾ ਪਮਹਚਾਣ ਲਈ ਡੀਪੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ 
 

6 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਿਣੇ, ਮਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਈੋ ਸਿੱਮਸਆ 

 

7 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਿਣੇ, ਮਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਈੋ ਸਿੱਮਸਆ 

 

8 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਿੱਖ ਿੱਖ ਥਾਿਾਾਂ ਤੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰਾਾਂ-ਤਰਾਾਂ 

ਦੇ ਪਰਤੀਕ੍ਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਿਲੋਂ  ਦੱਨਸਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ ਨਕ ਉਨਾਾਂ ਨ ੰ ਨਕਸੇ ਤਰਾਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257292882286751746
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257293004244541445
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257293156908847110
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257293396340703233
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257326666789068801
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257533761366843394


 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਧੀਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਸ: ਜਗੀਰ ਨਸੰਘ ਨ ੰ ਟਾਾਂਗਰਾ ਨਿਖੇ ਸਨਥੱਤ ਰਾਧਾ 

ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਨਿੱਚ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਨਸਆ ਹੈ ਨਕ ਇਥੇ ਉਸਨ ੰ ਨਕਸੇ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਰਨਹਣ ਸਨਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਿੀ ਚੰਗਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 
 

9 #ਕੋਮਵਡ19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਨਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਨਚਆਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਨਲਆਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 

ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਰਦੰਰ ਨਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਬਾਲ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਬਾਰੇ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ 

ਿਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗਰੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਲੰਕ) 

..... 
Aiming at resolve all issues of children during #COVID19 induced Curfew/Lockdown, Chief Minister 
Captain Amarinder Singh led Punjab Government has appointed Vice-Chairperson and 4 Non 
Official members of the State Commission for Protection of Child Rights. #childrenandcovid19 
 

10 ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗ  ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਿ ੇਨੇ ਸ਼ਰਨਮਕ ਸਪੈਸ਼ਲ 

ਟਰੇਨਾਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜਾਾਂ ਇਸ 

ਨਲੰਕ ਤੇ ਕਨਲੱਕ ਕਰੋ > भारतीय रेलवे ने देश में तालाबंदी के कारण वववभन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों को घर ले 

जाने के वलए श्रम ववशेष ट्रेनें चलाने का फैसला ककया है, इस संबंध में जारी ववस्तृत सलाह को पढ़ने के वलए इस 

वीवियो को देखें या इस ललंक पर वललक करें > (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਲੰਕ) 

 
 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਮਬਆਂ ਮਵੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਵਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਅਪਲਾਈ 

 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461215821336112/?vh=e&d=n 
 

2 ਪਰਿਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸ ਬੇ ਨਿੱਚ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੰ ਦੇਖਨਦਆਾਂ ਪਜੰਾਬ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਰਦੰਰ ਨਸੰਘ ਨੇ 

ਸ ਬੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨਿੱਚ ਸਨਥਤ 6 ਪਰਮੱੁਖ ਖਜੋ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਨਿੱਚ ਤੁਰਤੰ ਟੈਸਟ ਸਮਰੱਥਾ ਿਧਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕੀਤੀ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨ ੰ ਪਤੱਰ ਨਲਖ ਕੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਨਸਹਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਿੱਚ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ 

ਲਈ ਟੈਸਨਟੰਗ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਿਧਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਤੁਰਤੰ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਨਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਿ 

ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461605117963849/?d=n 
 

3 #ਕੋਨਿਡ19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਨਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਨਚਆਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਨਲਆਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 

ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਰਦੰਰ ਨਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਬਾਲ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਬਾਰੇ ਕਨਮਸ਼ਨ ਦੇ 

ਿਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗਰੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461603517964009/?d=n 
 

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਉਪਰਾਲੇ ਤਮਹਤ ਤਪਾ ਮਵਖੇ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ 
ਦੀ ਸਕਰੀਮਨੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਿ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461356337988727/?vh=e&d=n 
 

5 ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜਾ 'ਚ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਝਲਕ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461324684658559/?vh=e&d=n 
 

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.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__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.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__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.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__xts__%5B0%5D=68.ARABpvyqRDlbO-JeGUxd7D_FbxfDsKxHVouCw9r5gQYrJaqJ9NbeRBpEBuw3-YsCHjoTo7ihM4BI5FYJD29oj6hAwuSkBTsHaDItb4D6evmm80o2iciLDVAqfnQ5A2zb_rh8r00_w339XeuIH4c0jvYMYkisUh9IFcYQ63Pitrhw04iQGPp2WSv2O0Ait01yAMZ-lMeqW0zPLqana6eU9jj8BgHZbQA9Xe1SRAMY3FWo2bIOEAzPq1bZgP3rcyL5bPd6wq6ex_4xXuLRw7IYcgb-Op4AgKwtbPvRAZNtQoavJ4gblr_trRy4sDiBiLZ8kBwbextG2uh-Iv-VNdf8pGoe4YFnUQbkitsZCJgq7CWbomTdFc6uY17ASKIlmkY7NXDgi3uzVNC4zeH7E3dEJJ_UKCQi7lHkhTIMS01x9KZyrT-z2CaFy0eYHUgHqAj9ytUDsB3_JqS_pF3k7LFqu7VFfcLtXxlVGwFXXgCrsumGBteG-Ns&__xts__%5B1%5D=68.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__tn__=KH-R&eid=ARDqj0vBTZZBD9-aXL2dJWBcHvEHsTgzC2XoVmUMVkM8NZwAg2SNQhGgTUKbAISMOlQDaALjQ2tW5_k4&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/childrenandcovid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/childrenandcovid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHbP1Nl0izeQCPMwDSrgxIBOCDOoR2LNmipfsmFpoBjH5jObroK3xO3xODoReIgoge7kAlUzKmjJ5tJsVY10R8Dw55ILI_OYnDV07dAEoSrKCzq6drRWLUr0Rl4uAdTzk8ZRdTzM_qYSt817BPxNo9jdTamcSXv-dren9g0gzWuPlw4Rv4UJc8XuGkOH-RnNv2gU8SWqyp2hzhNGfkgy50TZe91m2OsmaH0aiD7OAH-KscIOSrfCT4AG86zuQ4XxXNU64gvNQNCeYToJT6nZDaiJq0SeMwyiX_o-ON3jIpcFhX43q4hVJB4IYyEQ1CIYBYOBSbRryyrwl1JJA8Rq0UnPouFt7P2HURCVu32fJOXrTm6bD-OJ2fQDdc38Nmj-YNH6j9SUAm7h-pc4v0u3kPiAaI1j1ZDxz2OalG2iBDReQiK2qWCdD07itiEPS16b9BgbHj02YWkRDVwf19xBh02RkocpTe0iu-GiXrnOMG-rxLHyc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461215821336112/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461605117963849/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461603517964009/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461356337988727/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461324684658559/?vh=e&d=n


 

6 || 4 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਨਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ 

ਨਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/858190104689259/?vh=e&d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 | May 4 | 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://twitter.com/punjabgovtindia/status/1257304930903224320?s=12 
 

2 @COVID19 yoga session for Nanded pilgrims at a quarantine centre in Guru Gobind Singh College, 
Sanghera (Barnala). Quarantined persons are in high spirits.  @CMOPb 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1257315876384063489?s=12 
 

3 Medical screening of migrants being done at Tapa (Barnala) in the view of efforts by Punjab 
Government to send stranded migrants back to their home states @COVID19 @CMOPb 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1257336676302626816?s=12 
 

4 To overcome overstretched & limited testing capacities, particularly amid movement of migrants 
back home, CM @capt_amarinder singh has sought immediate enhancement of viral testing 
capacity at each of 6 premier research institutions located in PB & CHD to 2000 tests/day....(1/2) 
https://twitter.com/cmopb/status/1257288086326620160?s=12 
 

5 Expressing concern over plight of tiny, micro, cottage & small industries amid continued lockdown, 
CM @capt_amarinder Singh sought Centre’s permission for non-containment zones to allow these 
to operate by engaging labour from family or neighbourhood #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1257503953471840256?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 || 4 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਨਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ 

ਨਬਆਨ। 

2 ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜਾ 'ਚ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਝਲਕ। 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਉਪਰਾਲੇ ਤਮਹਤ ਤਪਾ ਮਵਖੇ ਪਰਵਾਸੀ ਿਿਦੂਰਾਂ 
ਦੀ ਸਕਰੀਮਨੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਿ 

4 ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਮਬਆਂ ਮਵੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਵਅਕਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਮਪੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਮਵਚ ਜਾਣ 
ਦੇ ਇੱਛ ਕ ਮਵਅਕਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਜ ਕਰਨ ਅਪਲਾਈ 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/858190104689259/?vh=e&d=n
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1257304930903224320?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1257315876384063489?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1257336676302626816?s=12
https://twitter.com/cmopb/status/1257288086326620160?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1257503953471840256?s=12


 

S.N. Post with link 

1 ਮਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਮਰਕ ਕਰਮਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ - ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
ਕਰਮਫਊ ਦੀ ਮਢੱਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਸਰਫ ਪਦੈਲ ਬਿਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ, 
ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਕਰਮਫਊ ਮਵੱਚ ਮਢੱਲ ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਮਪਹਰ ਦ ੇ1 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਿੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਮਦਨ ਰਮਹਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ 
ਕਮਰਆਨਾ, ਬੇਕਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਪਰੋਡੱਕਟਸ, ਫਲ ਅਤ ੇਸ਼ਬਿੀਆਂ, ਿੀਟ ਅਤ ੇਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਅਤ ੇਿਮਠਆਈ 
ਵਾਲੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 5 ਵਜ ੇਤਕ ਖ ੱਲਣਗੀਆ ਂ

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676498412893236&id=100015992495545 

2 ਮਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਸ਼ਰੀ ਹਿੂਰ ਸਾਮਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਮਵਡ-19 ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਮਵੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸ਼ਟ 

ਮਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਲਈ ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਮਹਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ ਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਬੰਧ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676560669553677&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

3 ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ  ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰ.ਆਰ. ਬਾਿਾ ਕਾਲਜ, ਬੇਨਰੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਇੰਸਟੀਚਊਟ ਨਿਖੇ ਬਣਾਏ 

ਕੋਨਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਨਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਲਈ ਸਰੀ ਹਨਰਮੰਦਰ ਸਾਨਹਬ ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਈਿ ਕੀਰਤਨ ਸਰਿਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਰਬੰਧ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਜਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਖੁਸ਼ ਹਨ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676563706220040&set=a.128331474376602&type=
3&theater 
 

4 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਕੋਨਿਡ-19 ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਨਿੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਦੀ ਟਨਹਲ ਸੇਿਾ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ ਰੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676564639553280&id=100015992495545 

5 Pilgrims returning from Shri Hazur Sahib are completely safe in Kovid-19 Care Centers. The Punjab 
Government has made all arrangements for the service of the pilgrims from which all the devotees 
are fully satisfied. 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676565052886572&id=100015992495545 

6 ਕੋਨਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨਿੱਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਨਮਸ਼ਰਪਰੁ ਨਪੰਡ ਦੇ ਮਨਹੰਦਰ ਨਸੰਘ ਨੇ ਦਨੱਸਆ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ 

ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਨਤੰਨ ਟਾਇਮ ਖਾਣਾ, ਦੁੱਧ, ਚਾਹ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਫਰ ਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਕੇਅਰ 

ਸੈਂਟਰ ਨਿੱਚ ਨਕਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676567529552991&id=100015992495545 

7 ਮਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਮਿਲਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਿ ਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਮਦਨ ਵਾਰ/ਰ ਟੇਸ਼ਨਵਾਈਿ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆ ਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
ਦ ਕਾਨਾਂ ਸਵਰੇੇ 9 ਤੋਂ ਦ ਮਪਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ ੱਲਣਗੀਆ ਂ

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676685476207863&id=100015992495545 

8 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਓਨਪੰਦਰਜੀਤ ਨਸੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਪੁਨਲਸ ਨਜ਼ਲਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਮ ਹ ਨਾਗਨਰਕਾਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ 

ਕਰਨਫਊ ਦੌਰਾਨ ਨਦਤੱੀ ਨਢੱਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸਰਫ ਪਦੈਲ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676690599540684&id=100015992495545 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676498412893236&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676560669553677&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676560669553677&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676563706220040&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676563706220040&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676564639553280&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676565052886572&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676567529552991&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676685476207863&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676690599540684&id=100015992495545


 

9 Pilgrims recently returned from Sri Hazur Sahib and quartined in a quartine center at Batala to 
prevent the spread of #COVID_19, All facilities available to here. 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677016262841451&id=100015992495545 

10 ਕਰਨਫਊ ਦੀ ਨਢੱਲ ਦਰੌਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਹਰ ਨਿਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰ ਪਾਿੇ ਅਤ ੇਸਮਾਨਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਨਖਆਲ 

ਰੱਖੇ। 

ਭੀੜ ਨਬਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 

- ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677028362840241&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

11 ਕੋਨਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪਲਾਾਂ ਨਿਚੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਨਜਆਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨਿੱਚੋਂ 39 ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੋਜਨਟਿ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦਨਕ ਨਤੰਨ ਹੋਰ 

ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੀ ਪਾਜ਼ਨਟਿ ਆਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿੱਚ 35 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿੱਚ ਕਰੋੋਨਾ ਪਾਜ਼ਨਟਿ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ 77 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਨਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਰੇ ਨਾਗਨਰਕ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤਣ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677050536171357&id=100015992495545 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕੋਨਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।    
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257529695408664576 

2 ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕੋਨਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨਿਖੇ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਿੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਬੱਨਚਆਾਂ ਦੇ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਦੇ 

ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।    
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257529598469984257 

3 ਕੋਨਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨਿੱਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਨਮਸ਼ਰਪਰੁ ਨਪੰਡ ਦੇ ਮਨਹੰਦਰ ਨਸੰਘ ਨੇ ਦਨੱਸਆ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ 

ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਨਤੰਨ ਟਾਇਮ ਖਾਣਾ, ਦੁੱਧ, ਚਾਹ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਫਰ ਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਕੇਅਰ 

ਸੈਂਟਰ ਨਿੱਚ ਨਕਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257277743621746688 

4 Pilgrims returning from Shri Hazur Sahib are completely safe in Kovid-19 Care Centers. 
The Punjab Government has made all arrangements for the service of the pilgrims from 
which all the devotees are fully satisfied. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257275680208740355 

5 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਕੋਨਿਡ-19 ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਨਿੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਦੀ ਟਨਹਲ ਸੇਿਾ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ ਰੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257275430869987328 

6 ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ  ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰ.ਆਰ. ਬਾਿਾ ਕਾਲਜ, ਬੇਨਰੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਇੰਸਟੀਚਊਟ ਨਿਖੇ ਬਣਾਏ 

ਕੋਨਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਨਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਲਈ ਸਰੀ ਹਨਰਮੰਦਰ ਸਾਨਹਬ ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਈਿ ਕੀਰਤਨ ਸਰਿਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਰਬੰਧ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਜਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਖੁਸ਼ ਹਨ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257275410720514054 

7 ਕੋਨਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪਲਾਾਂ ਨਿਚੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। 

https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677016262841451&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677028362840241&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677028362840241&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677050536171357&id=100015992495545
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257529695408664576
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257529598469984257
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257275680208740355
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257275430869987328
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257275410720514054


 

 

ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਨਜਆਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨਿੱਚੋਂ 39 ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੋਜਨਟਿ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦਨਕ ਨਤੰਨ ਹੋਰ 

ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੀ ਪਾਜ਼ਨਟਿ ਆਏ ਹਨ।  

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿੱਚ 35 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਹਨ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257558095540023301 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਮਰਕ ਕਰਮਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ - ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
ਕਰਮਫਊ ਦੀ ਮਢੱਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਸਰਫ ਪਦੈਲ ਬਿਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ, 
ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਕਰਮਫਊ ਮਵੱਚ ਮਢੱਲ ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਮਪਹਰ ਦ ੇ1 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਿੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਮਦਨ ਰਮਹਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ 

2 ਮਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਸ਼ਰੀ ਹਿੂਰ ਸਾਮਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਮਵਡ-19 ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਮਵੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸ਼ਟ 

ਮਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਲਈ ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਮਹਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ ਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਬੰਧ 

3 ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ  ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰ.ਆਰ. ਬਾਿਾ ਕਾਲਜ, ਬੇਨਰੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਇੰਸਟੀਚਊਟ ਨਿਖੇ ਬਣਾਏ 

ਕੋਨਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਨਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਲਈ ਸਰੀ ਹਨਰਮੰਦਰ ਸਾਨਹਬ ਅੰਨਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਈਿ ਕੀਰਤਨ ਸਰਿਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਰਬੰਧ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਜਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਖੁਸ਼ ਹਨ। 

4 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਕੋਨਿਡ-19 ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਨਿੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਦੀ ਟਨਹਲ ਸੇਿਾ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ ਰੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਪ ਰੀ ਤਰਾਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। 

5 Pilgrims returning from Shri Hazur Sahib are completely safe in Kovid-19 Care Centers. The Punjab 
Government has made all arrangements for the service of the pilgrims from which all the devotees 
are fully satisfied. 

6 ਕੋਨਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨਿੱਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਨਮਸ਼ਰਪਰੁ ਨਪੰਡ ਦੇ ਮਨਹੰਦਰ ਨਸੰਘ ਨੇ ਦਨੱਸਆ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਿਧੀਆ 

ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਨਤੰਨ ਟਾਇਮ ਖਾਣਾ, ਦੁੱਧ, ਚਾਹ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਫਰ ਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਕੇਅਰ 

ਸੈਂਟਰ ਨਿੱਚ ਨਕਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀ ਹੈ। 

7 ਮਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਮਿਲਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਿ ਹੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਮਦਨ ਵਾਰ/ਰ ਟੇਸ਼ਨਵਾਈਿ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆ ਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
ਦ ਕਾਨਾਂ ਸਵਰੇੇ 9 ਤੋਂ ਦ ਮਪਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ ੱਲਣਗੀਆ ਂ

8 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਓਨਪੰਦਰਜੀਤ ਨਸੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਪੁਨਲਸ ਨਜ਼ਲਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਮ ਹ ਨਾਗਨਰਕਾਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ 

ਕਰਨਫਊ ਦੌਰਾਨ ਨਦਤੱੀ ਨਢੱਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸਰਫ ਪਦੈਲ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣ। 

9 Pilgrims recently returned from Sri Hazur Sahib and quartined in a quartine center at Batala to 
prevent the spread of #COVID_19, All facilities available to here. 

10 ਕਰਨਫਊ ਦੀ ਨਢੱਲ ਦਰੌਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਹਰ ਨਿਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰ ਪਾਿੇ ਅਤ ੇਸਮਾਨਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਨਖਆਲ 

ਰੱਖੇ। 

ਭੀੜ ਨਬਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 

- ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਨਜਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ। 

 
Bathinda 
FACEBOOK 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1257558095540023301
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੀਏਮਟਵ--124 ਨਵੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ 

123 ਨੇਗੈਮਟਵ ਅਤੇ 1 ਪਾਜੀਮਟਵ 

ਪਾਜੀਮਟਵ ਮਵਅਕਤੀ ਪਮਹਲੇ ਮਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਵਚ ਸੀ ਹ ਣ ਤੱਕ 36 ਪਾਜੀਮਟਵ 

ਮ ਜਲਹਾ ਵਾਸੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਵਚ ਨਾ ਆਉਣ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277475115879893/ 

2 ਪੰਜਾਬ ਮਵੱਚ ਫਸੇ ਦਜੂੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਮਰਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗੀ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277545155872889/ 

3 || 4 ਮਈ, 2020 || ਕੋਨਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ 

ਨਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/858190101355926/ 

4 ਿੇਖੋ ਨਸਹਤ ਨਿਭਾਗ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ।  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277641625863242/ 

5 ਦ ਕਾਨਾਂ ਖ ਲਹਣ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277669379193800/ 

6 ਸੋਿਵਾਰ ਨੂੰ  ਬਮਠੰਡਾ ਮਿਲਹੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦ ੇ80 ਨਿੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ੇਗਏ ਹਨ. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277707275856677/ 

7 ਬੰਮਦਆ ਤੂੰ  ਮਹੰਿਤ ਰੱਖ ....ਕਮਵਤਾ ਵਲੋਂ Loreen Kaur Sidhu Distt :- Bathinda 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277720229188715/ 

8 ਜਦੋਂ ਕ ਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੜ੍ਾਹ ਪਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਫਰਿਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਦੇਗ 

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਾਮਹਆ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278027749157963/ 

9 ਕਰਏਮਟਵ : ਹ ਣ ਤੱਕ ਕ ੱਲ ਨਿੂਨੇ 1210, ਪਾਮਜਮਟਵ 36, ਨੈਗੇਮਟਵ 874, ਮਰਪੋਰਟ ਬਕਾਇਆ 300 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278129059147832/ 

10 ਬਨਠੰਡਾ ਨ ਜਲੇ੍ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 70 ਹੋਰ ਨਰਪੋਰਟਾਾਂ ਨੈਗੇਨਟਗ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ। ਨ ਜਲੇ੍ ਨਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ 

36 ਹੈ।ਬਕਾਇਆ ਨਰਪੋਰਟਾਾਂ 231 ਹਨ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278182235809181/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੀਏਮਟਵ--124 ਨਵੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ 

123 ਨੇਗੈਮਟਵ ਅਤੇ 1 ਪਾਜੀਮਟਵ 

ਪਾਜੀਮਟਵ ਮਵਅਕਤੀ ਪਮਹਲੇ ਮਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਵਚ ਸੀ ਹ ਣ ਤੱਕ 36 ਪਾਜੀਮਟਵ 

ਮ ਜਲਹਾ ਵਾਸੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਵਚ ਨਾ ਆਉਣ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257251675267649536?s=20  

2 ਪੰਜਾਬ ਮਵੱਚ ਫਸੇ ਦਜੂੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਮਰਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗੀ  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257269830299930624?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277475115879893/
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277545155872889/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/858190101355926/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277641625863242/
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%A6%E0%A9%81%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%96%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A9%8D%E0%A8%B9%E0%A8%A3_%E0%A8%AC%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%87_%E0%A8%9C%E0%A8%B0%E0%A9%82%E0%A8%B0%E0%A9%80_%E0%A8%B8%E0%A9%82%E0%A8%9A%E0%A8%A8%E0%A8%BE?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277669379193800/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277707275856677/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A9%B0%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%86_%E0%A8%A4%E0%A9%82%E0%A9%B0_%E0%A8%B9%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%AE%E0%A8%A4_%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAy46V7zRJ9IZffMmyG7xE-s8CLTk94g7RNXBVvummDhXCag-awmFMSnclhKQPDtG3WLHepyWMeyZAdXUJ6wPvKmchmtQ0d5uMVMnTKK-D-nodxU4EYRIkdHoh6laDWrKydONkoBWrdFcYvM12Np5PtIsJnZzzdgRW-dzseNapwEvWG7EdogK3bBi8CrJ35iUPU3GmPLx4--lLuJxLifHFzrir42hukkKvA5qeqhrLXsbQEHj58O3PRSEP7twdepuqUpi1b9EE2UxLgjYPxqFgY4nI0TBzXV8A4S8I0XYBG0CmH1dYA-EL_RkhTih7K_JsGpt5Eob6oHmIzSIIiOfhxTpSXGWicHybN6Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/loreen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAy46V7zRJ9IZffMmyG7xE-s8CLTk94g7RNXBVvummDhXCag-awmFMSnclhKQPDtG3WLHepyWMeyZAdXUJ6wPvKmchmtQ0d5uMVMnTKK-D-nodxU4EYRIkdHoh6laDWrKydONkoBWrdFcYvM12Np5PtIsJnZzzdgRW-dzseNapwEvWG7EdogK3bBi8CrJ35iUPU3GmPLx4--lLuJxLifHFzrir42hukkKvA5qeqhrLXsbQEHj58O3PRSEP7twdepuqUpi1b9EE2UxLgjYPxqFgY4nI0TBzXV8A4S8I0XYBG0CmH1dYA-EL_RkhTih7K_JsGpt5Eob6oHmIzSIIiOfhxTpSXGWicHybN6Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bathinda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAy46V7zRJ9IZffMmyG7xE-s8CLTk94g7RNXBVvummDhXCag-awmFMSnclhKQPDtG3WLHepyWMeyZAdXUJ6wPvKmchmtQ0d5uMVMnTKK-D-nodxU4EYRIkdHoh6laDWrKydONkoBWrdFcYvM12Np5PtIsJnZzzdgRW-dzseNapwEvWG7EdogK3bBi8CrJ35iUPU3GmPLx4--lLuJxLifHFzrir42hukkKvA5qeqhrLXsbQEHj58O3PRSEP7twdepuqUpi1b9EE2UxLgjYPxqFgY4nI0TBzXV8A4S8I0XYBG0CmH1dYA-EL_RkhTih7K_JsGpt5Eob6oHmIzSIIiOfhxTpSXGWicHybN6Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277720229188715/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%9C%E0%A8%A6%E0%A9%8B%E0%A8%82_%E0%A8%95%E0%A9%81%E0%A8%9D_%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A8%B0%E0%A8%A7%E0%A8%BE%E0%A8%B2%E0%A9%82%E0%A8%86%E0%A8%82_%E0%A8%A8%E0%A9%87_%E0%A8%95%E0%A9%80%E0%A8%A4%E0%A9%80_%E0%A8%95%E0%A9%9C%E0%A8%BE%E0%A8%B9_%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A8%BE%E0%A8%A6_%E0%A8%A6%E0%A9%80_%E0%A8%AB%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B8%E0%A8%BC_%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%B8%E0%A8%AD%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%B2%E0%A8%88_%E0%A8%AC%E0%A8%A3_%E0%A8%95%E0%A9%87_%E0%A8%86_%E0%A8%97%E0%A8%88_%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%97?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAF9VnNn5qTPteW4lH9SyQiQaHFtAM-ty_h6vzNMlrnBUjiZ1rSe63CkluPuit5XouwbrAPLDN0S66nIN7LR-zsLOflJGVC_kPS1PymdHk26ZNK3CXEGwMDHNKTmlx7mBJoKepXX3ZlLYJUYPe6knSHKN9J6_8SQKp0fYzAq69cPhdeoAK-A6DKRMgfdghXcI7Mt5-vlNi1NKsIlD3t9y2hqeozRrrcCS2J4ZiqWB8HkJ0n4E2QxftOEmBcQQQTGOT2McxTbsmct8FIerJxrBMBDibe8yhPYXU8WpKiZWHr8d_Kbfj0Vw6xhcFipPfmp2yemvZdTYWL6WaNQEV4Ng1DNc_d&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278027749157963/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278129059147832/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278182235809181/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257251675267649536?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC?src=hashtag_click
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257269830299930624?s=20


 

3 ਬਨਠੰਡਾ ਤੋਂ ਕੋਨਿਡ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ 124 ਨਮ ਨਨਆਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਨਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਨਰਪਰੋਟ ਪਾਨਜਨਟਿ ਅਤੇ 

123 ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਨਟਿ ਨਮਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਬੀ ਸਰੀ ਨਨਿਾਸਨ ਨੇ ਨਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਹੁਣ 

ਨ ਜਲੇ੍ ਨਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ 36 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257270255686041600?s=20  

4 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਨਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਨਾਾਂਦੇੜ ਸ਼ਾਨਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨਿਚੋਂ 3 ਨ ੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਨਰਪੋਟ 

ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਇਸ ਤੋਂ ਨਬਨ੍ਾਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 67 ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਨਰਪਰੋਟ ਿੀ ਨੈਗੇਨਟਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257270664332890112?s=20  

5 ਨਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਨਸੰਘ ਨੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਮਰੀਜ ਦੀ ਆਨਗਆ ਤੋਂ ਨਬਨ੍ਾਾਂ ਉਸਦੀ ਪਨਹਚਾਣ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਗਰੈ ਕਾਨ ੰਨੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਪਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257272552616980480?s=20  

6 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਨਨਿਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਾਂ ਨ ੰ ਅਫਿਾਹਾਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਿਰਜਨਦਆਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਜੇਕਰ ਨਕਸੇ ਨੇ ਤੱਥਾਾਂ ਤੋਂ 

ਰਨਹਤ ਕੋਈ ਝ ਠੀ ਸ ਚਨਾ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਤਾਾਂ ਕਾਨ ੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257272350443106305?s=20  

7 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕ ੇਨ ਜਲ੍ਾ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨ ੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਨਕ ਨਜੰਨ੍ਾਾਂ 36 ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਪਾਨਜਟਿ ਆਈ ਹੈ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਸਾਨਰਆਾਂ ਨ ੰ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਨਿਚ ਰੱਨਖਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਬਮਾਰੀ 

ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੋਤ ਨ ਜਲੇ੍ ਨਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257272001690910720?s=20  

8 ਦ ਕਾਨਾਂ ਖ ਲਹਣ ਬਾਰੇ ਜਰਰੂੀ ਸੂਚਨਾ  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257355780644372485?s=20  

9 || 4 ਮਈ, 2020 || ਕੋਨਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ 

ਨਬਆਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257356034076786689?s=20  

10 ਇਫਕ ੋਿੱਲੋ ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਬਨਠੰਡਾ ਨ ੰ ਲੋੜਿੰਦਾਾਂ  ਨਿੱਚ ਿੰਡ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ ਦੀਆ 1000 ਨਕੱਟਾਾਂ ਭੇਟ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257357297623449603?s=20  

11 ਸੋਿਵਾਰ ਨੂੰ  ਬਮਠੰਡਾ ਮਿਲਹੇ  ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 80 ਨਿੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ. 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257363350280962049?s=20  

12 ਿੇਖੋ ਨਸਹਤ ਨਿਭਾਗ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ।  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257368974125338624?s=20  

13 ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵਚ ਰਮਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਿ ਸਮਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਮਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ- ਬਲਬੀਰ ਮਸੰਘ ਮਸੱਧੂ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257369726109573121?s=20  

14 ਬਨਠੰਡਾ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ ਲ ਨਿਚ ਬਣੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਿਚ ਠਨਹਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ 

ਕੀਤੀ ਨਜਸ ਤੇ ਨ ਜਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਸਰਫ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਾਨਲਆਾਂ ਨ ੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨਿਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 

ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨ ੰ ਕੜਾਹ ਪਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦਗੇ ਖੁਆਈ ਜਾਿੇ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257523227347189764?s=20 

15 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਆਈਐਚਐਮ ਨਿਖੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਨਿਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪਰਸ਼ਾਦ ਨਮਲਣ ਤੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨ ੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਿਰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਮਲ ਨਰਹਾ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257524117852438530?s=20  

16 ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬੱਨਚਆਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਿੀ ਨਿਸੇ ਸ ਤਿੱਜੋਂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਨਚਆਾਂ ਲਈ 

ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਿੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257524277030473728?s=20  

17 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਆਈਐਚਐਮ ਨਿਖੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨਿਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਸਮ ਹ ਯਾਤਰੀਆਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਸੁਖ ਸਹੁਲਤਾਾਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਨਖਆਲ ਰੱਨਖਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ।  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257523860808720384?s=20  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257270255686041600?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257270664332890112?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257272552616980480?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257272350443106305?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257272001690910720?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%A6%E0%A9%81%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%96%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A9%8D%E0%A8%B9%E0%A8%A3_%E0%A8%AC%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%87_%E0%A8%9C%E0%A8%B0%E0%A9%82%E0%A8%B0%E0%A9%80_%E0%A8%B8%E0%A9%82%E0%A8%9A%E0%A8%A8%E0%A8%BE?src=hashtag_click
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257355780644372485?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257356034076786689?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257357297623449603?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257363350280962049?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257368974125338624?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257369726109573121?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257523227347189764?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257524117852438530?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257524277030473728?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257523860808720384?s=20


 

18 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਨਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਰੰਦਰ ਨਸੰਘ ਿੱਲੋਂ  ਨਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਨਕ ਸਰਕਾਰੀ 

ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨਿਚ ਰਨਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਕੋਈ ਮੁਸਨਕਲ ਨਾ ਆਉਣ ਨਦੱਤੀ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨਿਚ 

ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਿੇਂ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257523456729509888?s=20  

19 ਇਸ ਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਿੇਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ 300 ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨਦੱਤੀ ਗਈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257523351158788097?s=20  

20 ਕਰਏਮਟਵ : ਹ ਣ ਤੱਕ ਕ ੱਲ ਨਿੂਨੇ 1210, ਪਾਮਜਮਟਵ 36, ਨੈਗੇਮਟਵ 874, ਮਰਪਰੋਟ ਬਕਾਇਆ 300 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257573514577686530?s=20  

21 ਬਨਠੰਡਾ ਨ ਜਲੇ੍ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 70 ਹੋਰ ਨਰਪੋਰਟਾਾਂ ਨੈਗੇਨਟਗ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ। ਨ ਜਲੇ੍ ਨਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤੀ 

36 ਹੈ।ਬਕਾਇਆ ਨਰਪੋਰਟਾਾਂ 231 ਹਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257585166408712194?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੀਏਮਟਵ--124 ਨਵੀਆਂ ਮਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ 

123 ਨੇਗੈਮਟਵ ਅਤੇ 1 ਪਾਜੀਮਟਵ 

ਪਾਜੀਮਟਵ ਮਵਅਕਤੀ ਪਮਹਲੇ ਮਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਵਚ ਸੀ ਹ ਣ ਤੱਕ 36 ਪਾਜੀਮਟਵ 

ਮ ਜਲਹਾ ਵਾਸੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਵਚ ਨਾ ਆਉਣ 

124 ਨਵੀਆ ਂਮਰੋਪਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ 

123 ਨੇਗੈਮਟਵ ਅਤੇ 1 ਪਾਜੀਮਟਵ 

ਪਾਜੀਮਟਵ ਮਵਅਕਤੀ ਪਮਹਲੇ ਮਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਵਚ ਸੀ ਹ ਣ ਤੱਕ 36 ਪਾਜੀਮਟਵ 

ਮ ਜਲਹਾ ਵਾਸੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਵਚ ਨਾ ਆਉਣ 

 

2  

3  

 
You Tube 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਿਰੀਿਾ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹ ੈ

https://youtu.be/unxfBxnvxuE  

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 09:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਦ ਪਮਹਰ 01:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਪਮਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹ ਕਿਾਂ ਮਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਮਸ਼ਕ ਸੋਧ 

  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614964605898093/  

2 ਮ ਜਲਹੇ ਦੀਆ ਂਿੰਡੀਆ ਂਮਵੱਚ ਹ ਣ ਤੱਕ 01 ਲੱਖ 67 ਹਿਾਰ 920 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ: ਡੀ.ਸੀ.  
 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257523456729509888?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257523351158788097?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257573514577686530?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257585166408712194?s=20
https://youtu.be/unxfBxnvxuE
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614964605898093/


 

ਿੰਡੀਆਂ ਮਵੱਚ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614964339231453/  

3 ਮਵਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਸਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰਪੂ ਸਾਮਹਬ ਤੋਂ ਭਰੈੋਂਪ ਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਚੌੜ੍ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜ੍ਕ ਦ ੇ
ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਮਲਆ ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਨਵਮਨਰਿਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਰੌਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ 
ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂhttps://www.facebook.com/219602195434338/posts/614964275898126/  

4 ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ  ਗਲਘੋਟ ੂਦੀ ਮਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿ ਮਹੰਿ 06 ਿਈ ਤੋਂ ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ  
ਲਾਏ ਜਾਣਗ ੇ01.40 ਲੱਖ ਟੀਕ ੇ
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614964232564797/  

5 ਨਿਿਾਦਾਾਂ ਨਿੱਚ ਨਘਰੇ ਪਜੰਾਬੀ ਪੌਪ ਗਾਇਕ ਨਸੱਧ  ਮ ਸੇਿਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੁਨਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਨਿਰੁੱਧ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਦਆਾਂ 

ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਨਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਾਇਨਰੰਗ ਰੇਂਜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਿਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਪਜੰ ਪੁਨਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਨਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਨਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਨਗਆ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614816835912870/  

6 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਿਚੱ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 20ਿੇਂ ਨਦਨ 3,89,478 ਮੀਨਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਸ ਨਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ 

ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  3,87,688 ਮੀਨਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਾਂ ਿਲੋਂ  1,790 ਮੀਨਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ।https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614816709246216/  

7 COVID -1-, BULLETIN  
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=858190121355924&ref=watch_permalink 

8 ਸ ਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਨਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ 

ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੱੁਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੱੁਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ 

ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੈ:- 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614330052628215/  

9 ਸ ਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਨਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ 

ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੱੁਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੱੁਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ 

ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੈ:- 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614330052628215/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  ਮ ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੰਡੀਆਂ ਮਵੱਚ ਹ ਣ ਤੱਕ 01 ਲੱਖ 67 ਹਿਾਰ 920 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ: ਡੀ.ਸੀ. ਹ ਣ ਤੱਕ 01 
ਲੱਖ 69 ਹਿਾਰ 485 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਿਦ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257559943512641536  

2 ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਪਸੂ਼ਆ ਂਨੂੰ  ਗਲਘੋਟ ੂਦੀ ਮਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿ ਮਹੰਿ 06 ਿਈ ਤੋਂ ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਪਸੂ਼ਆਂ ਨੂੰ  
ਲਾਏ ਜਾਣਗ ੇ01.40 ਲੱਖ ਟੀਕ ੇhttps://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257550150739693573  

3 ਮਵਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਸਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰਪੂ ਸਾਮਹਬ ਤੋਂ ਭਰੈੋਂਪ ਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਚੌੜ੍ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜ੍ਕ ਦ ੇ
ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਮਲਆ ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਨਵਮਨਰਿਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਰੌਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ 
ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂhttps://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257549907121958913  

4 ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਮਫਊ ਮਵੱਚ ਛਟੋ ਦਾ ਸਿਾਂ ਸਵੇਰ ੇ09:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਮਹਰ 01:00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਪਮਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹ ਕਿਾਂ ਮਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਮਸ਼ਕ ਸੋਧ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257549113375117312  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614964339231453/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614964275898126/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614964232564797/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614816835912870/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614816709246216/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=858190121355924&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614330052628215/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614330052628215/
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257559943512641536
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257550150739693573
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257549907121958913
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257549113375117312


 

5  It will be mandatory for all passengers to wear face cover, and trains with long journey beyond 12 
hours will be provided one meal by the railways, on arrival at destinations,  passengers are 
subjected to screening and quarantine if necessary by respective state's govt.......(11) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317751003025409  

6 The state government shall issue food packets and drinking water to the passengers at the 
originating points.......(10) https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317619469742088  

7 These Shramik Special trains are being run by Railways for those persons, who have been cleared 
by originating state in consultation with receiving state, and not for general public......(8) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317417706897409  

8 Persons travelling would be screened by the originating state and those found asymptomatic for 
#COVID19 would only be allowed to travel. Railway reserves the right not to allow any passenger 
to travel if he is found to have any symptom for #COVID19......(5) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317193877872641  

9 Each Shramik Special train shall be non-stop train bound for single destination for distnce more 
than 500 kms. These train will full length composition with social distancing can carry approx 1200 
passengers each.....(4) https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317131395321857  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮ ਜਲਹੇ ਦੀਆ ਂਿੰਡੀਆ ਂਮਵੱਚ ਹ ਣ ਤੱਕ 01 ਲੱਖ 67 ਹਿਾਰ 920 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ: ਡੀ.ਸੀ. ਹ ਣ ਤੱਕ 01 
ਲੱਖ 69 ਹਿਾਰ 485 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਿਦ   

2 ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਪਸੂ਼ਆ ਂਨੂੰ  ਗਲਘੋਟ ੂਦੀ ਮਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿ ਮਹੰਿ 06 ਿਈ ਤੋਂ ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਪਸੂ਼ਆਂ ਨੂੰ  
ਲਾਏ ਜਾਣਗ ੇ01.40 ਲੱਖ ਟੀਕ ੇ  

3 ਮਵਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਸਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰਪੂ ਸਾਮਹਬ ਤੋਂ ਭਰੈੋਂਪ ਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਚੌੜ੍ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜ੍ਕ ਦ ੇ
ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਮਲਆ ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਨਵਮਨਰਿਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਰੌਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ 
ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂ  

4 ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਮਫਊ ਮਵੱਚ ਛਟੋ ਦਾ ਸਿਾਂ ਸਵੇਰ ੇ09:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਮਹਰ 01:00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਪਮਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹ ਕਿਾਂ ਮਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਮਸ਼ਕ ਸੋਧ   

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਮਫਊ /ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜ ੇਰਾਜਾਂ ਮਵੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ,ਸ ਣ ੋ
ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550770121852626/?vh=e&d=n 
 
 

2 ਹ ਣ ਸਵਰੇੇ 9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਦ ਮਪਹਰ 1 ਵਜ ੇਤੱਕ ਖ ੱਲ•ਣਗੀਆ ਂਦ ਕਾਨਾਂ 
ਦ ਕਾਨਾਂ ਜੋਨ ਵਾਈਸ ਹੀ ਖੋਲ•ੀਆ ਜਾਣਗੀਆ ਂ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550842701845368/?d=n 
 
 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317751003025409
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317619469742088
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317417706897409
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317193877872641
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317131395321857
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550770121852626/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550842701845368/?d=n


 

3 ਹਿੂਰ ਸਾਮਹਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹ ੰਚੇ 130 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਚੋਂ 15 ਪਾਿੇਮਟਵ,79 ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਪੈਂਮਡਗ-ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਕਲੱਸਟਰ ਜਾਨ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਖ ੱ ਲੇਗੀ ਕੱਲ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550840451845593/?d=n 
 
 

4 ਮਜਲੇ ਦੀਆਂ ਿੰਡੀਆਂ ਮਵੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 439675 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹੋਈ 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  439325 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

ਹ ਣ ਤੱਕ 286192 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਮਲਫਮਟੰਗ ਹੋਈ 

ਹ ਣ ਤੱਕ 55 ਹਿਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਪਾਸ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550839668512338/?d=n 
 
 

5 ਮਫਰੋਿਪ ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੱ਼ਕੀ ਿਰੀਿ ਦੀ ਿੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹ ੰਚਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੋ ਚ ੱਕੀ ਸੀ-ਡਾ. ਭੱਟੀ 
ਿਰੀਜ ਦੇ ਗ ਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਿੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਵਖੇ ਇੱਕ ਿਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਾਮਖਲ ਹਣੋ ਦੀ ਖਬਰ ਝਠੂੀ ਤੇ ਗਲਤ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550840555178916/?d=n 
 
 

6 ਕਰਨਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪਜੰਾਬ ਨਿੱਚ ਫਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸ ਬੇ ਨਿੱਚ ਸੁਣੋ ਪ ਰੀ 

ਿੀਡੀਓ 

।https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550769071852731/?vh=e&d=n 

 

7 ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸੈਪਲਾਂ ,ਿਰੀਿਾਂ  ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੰਦ ੇਹੋਏ ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: 
ਰਾਮਜੰਦਰ ਕ ਿਾਰ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550766301853008/?vh=e&d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਾਕਡਾਉਨ ਮਵੱਚ ਬੀਿ ਮਵਕਰਤੇਾ ਮਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਿਆਰੀ ਬੀਿ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ : ਿ ੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ ਮਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  
ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਵਾਮਜਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਿ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਮਖਲਾਫ ਹਵੋੇਗੀ ਸੀਡ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਮਹਤ ਕਾਰਵਾਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257282869174534144?s=20 
 

2 ਹਿੂਰ ਸਾਮਹਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹ ੰਚੇ 130 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਚੋਂ 15 ਪਾਿੇਮਟਵ,79 ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਪੈਂਮਡਗ-ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਕਲੱਸਟਰ ਜਾਨ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਖ ੱ ਲੇਗੀ ਕੱਲ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257268933922639873?s=20 
 

3 ਮਜਲੇ ਦੀਆਂ ਿੰਡੀਆਂ ਮਵੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 439675 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹੋਈ 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  439325 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

ਹ ਣ ਤੱਕ 286192 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਮਲਫਮਟੰਗ ਹੋਈ 

ਹ ਣ ਤੱਕ 55 ਹਿਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਪਾਸ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257268780784406530?s=20 
 

4 ਮਫਰੋਿਪ ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੱ਼ਕੀ ਿਰੀਿ ਦੀ ਿੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹ ੰਚਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੋ ਚ ੱਕੀ ਸੀ-ਡਾ. ਭੱਟੀ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550840451845593/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550839668512338/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550840555178916/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550769071852731/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550766301853008/?vh=e&d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257282869174534144?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257268933922639873?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257268780784406530?s=20


 

ਿਰੀਜ ਦੇ ਗ ਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਿੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਵਖੇ ਇੱਕ ਿਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਾਮਖਲ ਹਣੋ ਦੀ ਖਬਰ ਝਠੂੀ ਤੇ ਗਲਤ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257263437912002560?s=20 
 

5 For those who returning from Hazur Sahib and other states, every facility including 
accommodation, food is available in Quarantine centers. 
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257530794689486848?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਲਾਕਡਾਉਨ ਮਵੱਚ ਬੀਿ ਮਵਕਰਤੇਾ ਮਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਿਆਰੀ ਬੀਿ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ : ਿ ੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ ਮਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  
ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਵਾਮਜਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਿ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਮਖਲਾਫ ਹਵੋੇਗੀ ਸੀਡ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਮਹਤ ਕਾਰਵਾਈ 

 

2 ਹਿੂਰ ਸਾਮਹਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹ ੰਚੇ 130 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਚੋਂ 15 ਪਾਿੇਮਟਵ,79 ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਪੈਂਮਡਗ-ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਕਲੱਸਟਰ ਜਾਨ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਖ ੱ ਲੇਗੀ ਕੱਲ 

 

3 ਮਜਲੇ ਦੀਆਂ ਿੰਡੀਆਂ ਮਵੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 439675 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹੋਈ 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  439325 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

ਹ ਣ ਤੱਕ 286192 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਮਲਫਮਟੰਗ ਹੋਈ 

ਹ ਣ ਤੱਕ 55 ਹਿਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਪਾਸ ਜਾਰੀ 
 

4 ਮਫਰੋਿਪ ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੱ਼ਕੀ ਿਰੀਿ ਦੀ ਿੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹ ੰਚਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੋ ਚ ੱਕੀ ਸੀ-ਡਾ. ਭੱਟੀ 
ਿਰੀਜ ਦੇ ਗ ਰੂ ਗੋਮਬੰਦ ਮਸੰਘ ਿੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਵਖੇ ਇੱਕ ਿਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਾਮਖਲ ਹਣੋ ਦੀ ਖਬਰ ਝਠੂੀ ਤੇ ਗਲਤ 

 

5 ਕਰਮਫਊ /ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜ ੇਰਾਜਾਂ ਮਵੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ,ਸ ਣ ੋ
ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ 

6 ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸੈਪਲਾਂ ,ਿਰੀਿਾਂ  ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੰਦ ੇਹੋਏ ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: 
ਰਾਮਜੰਦਰ ਕ ਿਾਰ 

7 ਹ ਣ ਸਵਰੇੇ 9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਦ ਮਪਹਰ 1 ਵਜ ੇਤੱਕ ਖ ੱਲ•ਣਗੀਆ ਂਦ ਕਾਨਾਂ 
ਦ ਕਾਨਾਂ ਜੋਨ ਵਾਈਸ ਹੀ ਖੋਲ•ੀਆ ਜਾਣਗੀਆ ਂ

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਸਿਾਂ ਮਨਸ਼ਮਚਤ, 17 ਿਈ ਤੱਕ ਕਰਮਫਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ 
*ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਮਵਰ ੱ ਧ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1897 ਅਤੇ ਮਡਿਾਸਟਰ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਐਕਟ 2005 
ਤਮਹਤ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਿਲ ਮਵਚ ਮਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰਟੇ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603814963279742/  
 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257263437912002560?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257530794689486848?s=20
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603814963279742/


 

2 ਕਮਰਆਣਾ, ਮਕਤਾਬਾ ਤ ੇਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਕੂਲ ਬੈਗ, ਮਬਜਲੀ, ਿੋਬਾਈਲ ਆਮਦ ਦ ਕਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 9 ਤੋਂ ਦ ਪਮਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਖ ੱਲਹਣਗੀਆਂ-ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ 

*ਹ ਕਿਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆ ਂਮਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਿਲ ਮਵਚ ਮਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603815946612977/  

3 ਮਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲੂਨ, ਨਾਈ, ਮਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਅਤੇ ਮਜੰਿ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਖ ਲੱ  ੍ਹਣਗੇ  
* ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ੇਵਹੀਕਲ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤ ੇਹੋਵਗੇੀ ਪਾਬੰਦੀ 
* ਸਾਰੇ ਗਰਾਹਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗ ੇ

* ਸਿੂਹ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਮਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵ ੇ

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603873756607196/  

4 ਿ ੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ   ਸੈਂਪਮਲੰਗ ’ਚ ਤਿੇੀ ਮਲਆਉਣ -ਬਲਬੀਰ ਮਸੰਘ ਮਸੱਧੂ 
*ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ’ਚ ਜ ਟ ੇਮਸਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ 
ਅਮਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

*ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਕੋਮਵਡ-19 ਦ ੇਪਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਪਰਗਟਾਈ 

*ਮਿਲਹੇ ਅੰਦਰ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਮਰਪਰੋਟ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਦੱਤਾ ਭਰੋਸਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2604039013257337/  

5 ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੰ੍ੂ ਫਾਮਿਲਕਾ ਮਿਲਹੇ ਦੀਆਂ 30 ਹੋਰ ਮਰਪਰੋਟਾਂ ਪਾਮਿਮਟਵ ਆਈਆ, ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹ ਣੇ 
ਤਾਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨ ਸਾਰ 2 ਦੀ ਮਰਪੋਟ ਹੋਰ ਆਈ ਪਾਮਿਮਟਵ 

*ਮਿਲਹੇ ਅੰਦਰ ਹ ਣ ਤੱਕ 36 ਪਾਮਿਮਟਵ ਕੇਸ ਹੋਏ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

 *ਹ ਣ ਤੱਕ ਕ ੱਲ 1409 ਨਿੂਨੇ ਭਜੇੇ 764 ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਬਕਾਇਆ-ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2604744919853413/  

6 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ, ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਅਿਤਾਰ ਨਸੰਘ ਰਾਮਸਰਾ ਦ ੇਨਸਹਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ 

ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਪਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਨਹਰ ਕਰਨਦਆਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਿਚੱ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨ ੰ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2604763249851580/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਸਿਾਂ ਮਨਸ਼ਮਚਤ, 17 ਿਈ ਤੱਕ ਕਰਮਫਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ 
*ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਮਵਰ ੱ ਧ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1897 ਅਤੇ ਮਡਿਾਸਟਰ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਐਕਟ 2005 
ਤਮਹਤ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਿਲ ਮਵਚ ਮਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰਟੇ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257181358952263682?s=19  
 

2 ਕਮਰਆਣਾ, ਮਕਤਾਬਾ ਤ ੇਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਕੂਲ ਬੈਗ, ਮਬਜਲੀ, ਿੋਬਾਈਲ ਆਮਦ ਦ ਕਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 9 ਤੋਂ ਦ ਪਮਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਖ ੱਲਹਣਗੀਆਂ-ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ 

*ਹ ਕਿਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆ ਂਮਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਿਲ ਮਵਚ ਮਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257181027551842308?s=19  

3 ਮਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲੂਨ, ਨਾਈ, ਮਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਅਤੇ ਮਜੰਿ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਖ ਲੱ  ੍ਹਣਗੇ  
* ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ੇਵਹੀਕਲ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤ ੇਹੋਵਗੇੀ ਪਾਬੰਦੀ 
* ਸਾਰੇ ਗਰਾਹਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗ ੇ

* ਸਿੂਹ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਮਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵ ੇ

 https://twitter.com/DproFazilka/status/1257240750661591041?s=19  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603815946612977/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603873756607196/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2604039013257337/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2604744919853413/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2604763249851580/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257181358952263682?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257181027551842308?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257240750661591041?s=19


 

4 ਿ ੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ   ਸੈਂਪਮਲੰਗ ’ਚ ਤਿੇੀ ਮਲਆਉਣ -ਬਲਬੀਰ ਮਸੰਘ ਮਸੱਧੂ 
*ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ’ਚ ਜ ਟ ੇਮਸਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ 
ਅਮਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

*ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਕੋਮਵਡ-19 ਦ ੇਪਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਪਰਗਟਾਈ 

*ਮਿਲਹੇ ਅੰਦਰ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਮਰਪਰੋਟ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਦੱਤਾ ਭਰੋਸਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257292256270118915?s=19  

5 ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੰ੍ੂ ਫਾਮਿਲਕਾ ਮਿਲਹੇ ਦੀਆਂ 30 ਹੋਰ ਮਰਪਰੋਟਾਂ ਪਾਮਿਮਟਵ ਆਈਆ, ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹ ਣੇ 
ਤਾਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨ ਸਾਰ 2 ਦੀ ਮਰਪੋਟ ਹੋਰ ਆਈ ਪਾਮਿਮਟਵ 

*ਮਿਲਹੇ ਅੰਦਰ ਹ ਣ ਤੱਕ 36 ਪਾਮਿਮਟਵ ਕੇਸ ਹੋਏ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

 *ਹ ਣ ਤੱਕ ਕ ੱਲ 1409 ਨਿੂਨੇ ਭਜੇੇ 764 ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਬਕਾਇਆ-ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257560941966680064?s=19  

6 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ, ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਅਿਤਾਰ ਨਸੰਘ ਰਾਮਸਰਾ ਦ ੇਨਸਹਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ 

ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਪਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਨਹਰ ਕਰਨਦਆਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਿਚੱ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨ ੰ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257583838013689856?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਸਿਾਂ ਮਨਸ਼ਮਚਤ, 17 ਿਈ ਤੱਕ ਕਰਮਫਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ 
*ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਮਵਰ ੱ ਧ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1897 ਅਤੇ ਮਡਿਾਸਟਰ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਐਕਟ 2005 
ਤਮਹਤ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਿਲ ਮਵਚ ਮਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰਟੇ 

 
 

2 ਕਮਰਆਣਾ, ਮਕਤਾਬਾ ਤ ੇਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਕੂਲ ਬੈਗ, ਮਬਜਲੀ, ਿੋਬਾਈਲ ਆਮਦ ਦ ਕਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 9 ਤੋਂ ਦ ਪਮਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਖ ੱਲਹਣਗੀਆਂ-ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ 

*ਹ ਕਿਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆ ਂਮਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਿਲ ਮਵਚ ਮਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ 

3 ਮਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲੂਨ, ਨਾਈ, ਮਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਅਤੇ ਮਜੰਿ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਖ ਲੱ  ੍ਹਣਗੇ  
* ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ੇਵਹੀਕਲ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤ ੇਹੋਵਗੇੀ ਪਾਬੰਦੀ 
* ਸਾਰੇ ਗਰਾਹਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗ ੇ

* ਸਿੂਹ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਮਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵ ੇ

 

4 ਿ ੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ   ਸੈਂਪਮਲੰਗ ’ਚ ਤਿੇੀ ਮਲਆਉਣ -ਬਲਬੀਰ ਮਸੰਘ ਮਸੱਧੂ 
*ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ’ਚ ਜ ਟ ੇਮਸਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ 
ਅਮਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

*ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਕੋਮਵਡ-19 ਦ ੇਪਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਪਰਗਟਾਈ 

*ਮਿਲਹੇ ਅੰਦਰ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਮਰਪਰੋਟ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਦੱਤਾ ਭਰੋਸਾ 
 

5 ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੰ੍ੂ ਫਾਮਿਲਕਾ ਮਿਲਹੇ ਦੀਆਂ 30 ਹੋਰ ਮਰਪਰੋਟਾਂ ਪਾਮਿਮਟਵ ਆਈਆ, ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹ ਣੇ 
ਤਾਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨ ਸਾਰ 2 ਦੀ ਮਰਪੋਟ ਹੋਰ ਆਈ ਪਾਮਿਮਟਵ 

*ਮਿਲਹੇ ਅੰਦਰ ਹ ਣ ਤੱਕ 36 ਪਾਮਿਮਟਵ ਕੇਸ ਹੋਏ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

 *ਹ ਣ ਤੱਕ ਕ ੱਲ 1409 ਨਿੂਨੇ ਭਜੇੇ 764 ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਬਕਾਇਆ-ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ 

 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257292256270118915?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257560941966680064?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257583838013689856?s=19


 

6 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ, ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਅਿਤਾਰ ਨਸੰਘ ਰਾਮਸਰਾ ਦ ੇਨਸਹਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ 

ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਪਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਨਹਰ ਕਰਨਦਆਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਿਚੱ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨ ੰ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ, ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਅਿਤਾਰ ਨਸੰਘ ਰਾਮਸਰਾ ਦ ੇਨਸਹਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ 

ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਪਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਨਹਰ ਕਰਨਦਆਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਿਚੱ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨ ੰ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://youtu.be/H5FGfTopJ88  

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਦੇ 39 ਪੋਿੇਮਟਵ ਐਕਮਟਵ ਕੇਸ,  569 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਮਰਪਰੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਮਟਵ: ਮਡਪਟੀ 
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ( ਫੋਟ ੋਸਿੇ ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133936218251701&id=100049059699993 

2 # ਮਿਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲਹ ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ 5,86,462 ਿੀਮਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹੋਈ, ਮਜਸ ਮਵੱਚੋਂ 5,84,947 
ਿੀਮਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ( ਫੋਟ ੋਸਿੇ ਤ)   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133935078251815&id=100049059699993  

3 # ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਹੈ - ਬਲਬੀਰ ਮਸੰਘ ਮਸੱਧ ੂ

# ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਦਜੂੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਗਣਤੀ ਮਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਮਵਚ ਵਾਧਾ 
ਹੋਇਆ ਹ ੈਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਥਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ 
# ਟੈਸਮਟੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲਿੇਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ( ਫਟੋੋ ਸਿੇ ਤ)    
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133935811585075&id=100049059699993 
  

4 ਮਫਰੋਿਪ ਰ ਮਵੱਚ ਿੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰ ੇ9.00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਦ ਪਮਹਰ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ ੱਲਹਣਗੀਆਂ।  ਮਡਪਟੀ 
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਫਰੋਿਪ ਰ ਸਰੀ ਕ ਲਵੰਤ ਮਸੰਘ ਨੇ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖ ੱਲਣ ਦਾ ਸਿਾਂ ਸਵਰੇੇ 7:00 ਤੋਂ ਸਵੇਰ ੇ11.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 
ਹ ਣ ਸਵਰੇੇ 9.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਮਹਰ 1.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਹੈ( ਫੋਟੋ ਸਿੇ ਤ)      

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134041061574550&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਦੇ 39 ਪੋਿੇਮਟਵ ਐਕਮਟਵ ਕੇਸ,  569 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਮਰਪਰੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਮਟਵ: ਮਡਪਟੀ 
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ( ਫੋਟ ੋਸਿੇ ਤ)        
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257315587623014401?s=19 

2 # ਮਿਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲਹ ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ 5,86,462 ਿੀਮਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹੋਈ, ਮਜਸ ਮਵੱਚੋਂ 5,84,947 
ਿੀਮਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ( ਫੋਟ ੋਸਿੇ ਤ)      
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257314570676301828?s=19 

3 # ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਹੈ - ਬਲਬੀਰ ਮਸੰਘ ਮਸੱਧ ੂ

https://youtu.be/H5FGfTopJ88
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133936218251701&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133936218251701&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133936218251701&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133935078251815&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133935078251815&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133935078251815&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133935811585075&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134041061574550&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257315587623014401?s=19


 

# ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਦਜੂੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਗਣਤੀ ਮਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਮਵਚ ਵਾਧਾ 
ਹੋਇਆ ਹ ੈਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਥਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ 
# ਟੈਸਮਟੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲਿੇਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ( ਫਟੋੋ ਸਿੇ ਤ)      

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257315148286406656?s=19 
  

4 ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈੈੰਟਰਾਂ ਮਵਚ ਰਮਹ ਰਹ ੇਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਉਪਰਾਮਲਆਂ ਦੀ ਪਰਸੰ਼ਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਮਵਖੇ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ( ਵੀਮਡਓ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257528025438015488?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਵਟਸਐੱਪ ਗਰ ੱ ਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ। 

2 ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆ ਂਹ ਕਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਂਨੂੰ  ਪਰੈਸ ਿੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। 

3 ਮਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮਹਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਹੇ ਦੇ ਿਰੂਰਤਿੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 
ਮਵੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਮਡਆ ਮਗਆ। 

4  ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਦੇ 39 ਪੋਿੇਮਟਵ ਐਕਮਟਵ ਕੇਸ,  569 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਮਰਪਰੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਮਟਵ: ਮਡਪਟੀ 
ਕਮਿਸ਼ਨਰ      

5 # ਮਿਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲਹ ਸ਼ਾਿ ਤੱਕ 5,86,462 ਿੀਮਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹੋਈ, ਮਜਸ ਮਵੱਚੋਂ 5,84,947 
ਿੀਮਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ           

6 # ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਹੈ - ਬਲਬੀਰ ਮਸੰਘ ਮਸੱਧ ੂ

# ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਦਜੂੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਗਣਤੀ ਮਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਮਵਚ ਵਾਧਾ 
ਹੋਇਆ ਹ ੈਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਥਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ 
# ਟੈਸਮਟੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲਿੇਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹ ੈ

  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਮਿਲੇ ਮਵਚ 06 ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਿਮਟਵ ਆਈ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3430118090547223&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

2 ਮਿਲਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਨਗਰ/ਬਾਜਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਅਤੇ ਮਪੰਡ ਭੂਨ ਅਤੇ ਦਿੋਦਰ ਕੰਟੋਨਿੈਂਟ ਜੋਨ 

(containment Zone) ਘੋਮਸ਼ਤ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3430118657213833&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

3 ਮਿਲੇ ਦੀਆਂ ਿੰਡੀਆਂ ਮਵਚ 3 ਲੱਖ 54 ਹਿਾਰ 280 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3430119620547070&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257315148286406656?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257528025438015488?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257528025438015488?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257528025438015488?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3430118090547223&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3430118090547223&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3430118657213833&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3430118657213833&set=a.3298642393694794&type=3&theater


 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਬਿਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਤ ਿਰੀਜਾਂ ਲਈ ਗ ਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਾਠ ਸ ਣਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3430120317213667&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਮਿਲੇ ਮਵਚ 06 ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਿਮਟਵ ਆਈ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1257281472844558336?s=20 

 
 
 

2 ਮਿਲਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਨਗਰ/ਬਾਜਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਅਤੇ ਮਪੰਡ ਭੂਨ ਅਤੇ ਦਿੋਦਰ ਕੰਟੋਨਿੈਂਟ ਜੋਨ 

(containment Zone) ਘੋਮਸ਼ਤ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1257281525541826562?s=20 
 

3 ਮਿਲੇ ਦੀਆ ਂਿੰਡੀਆ ਂਮਵਚ 3 ਲੱਖ 54 ਹਿਾਰ 280 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1257281589102297090?s=20 
 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਬਿਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਤ ਿਰੀਜਾਂ ਲਈ ਗ ਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਾਠ ਸ ਣਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1257281653832994818?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਮਿਲੇ ਮਵਚ 06 ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਿੋਮਟਵ ਆਈ 

2 ਮਿਲਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਨਗਰ/ਬਾਜਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਅਤੇ ਮਪੰਡ ਭੂਨ ਅਤੇ ਦਿੋਦਰ ਕੰਟਨੋਿੈਂਟ ਜਨੋ 
(containment Zone) ਘੋਮਸ਼ਤ 

3 ਮਿਲੇ ਦੀਆਂ ਿੰਡੀਆਂ ਮਵਚ 3 ਲੱਖ 54 ਹਿਾਰ 280 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਬਿਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਤ ਿਰੀਜਾਂ ਲਈ ਗ ਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਾਠ ਸ ਣਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧ 

 

5 Rate lists of vegetables and fruits. 
 

6 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 People kept in the quartine centers in Sri Muktsar Sahib district expressing satisfaction over the 
facilities being provided to them(Govt of Punjab Link) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3430120317213667&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3430120317213667&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1257281472844558336?s=20


 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698779607591866/ 

2 The State of Punjab has taken the lead in registering the migrants residing within the State. A 
special online portal had been designed for this purpose. Through the hard work of the officials 
engaged in managing the portal and reaching out to the migrants, the State has successfully 
registered more than 6.44 Lakh migrants who are interested in returning to their home 
States(Govt of Punjab Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698779840925176/ 

3 The Rural Development and Panchayats Minister, Tript Rajinder Singh Bajwa said that the Medical 
Officers, Pharmacists and other employees associated with healthcare in rural areas are doing 
exemplary work in this regard. The Rural Development Minister said that in recognition of their 
hard work and devotion the Government of Punjab is contemplating the implementation of 4-9-14 
scales for the RMOS and regularisation of Pharmacists and Class-IV employees associated with 
them(Govt of Punjab Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698780014258492/ 

4 The Government agencies and private Traders have procured 5,49,091 metric tonnes of wheat in 
Punjab on 19th day of procurement. The Government agencies procured 5,45,136 MT of wheat 
3,955 MT has been procured by the private traders (Govt of Punjab Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698780084258485/ 

5  ਸ ਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਨਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ 

ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੱੁਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੱੁਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ 

ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੈ(ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698780490925111/ 

6 ਆਪਣ ੇਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਮਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ੍ੀ ਬਾਂਹ(ਵੀਡੀਓ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698809864255507/ 

7 ਆਪਣ ੇਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਮਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ੍ੀ ਬਾਂਹ(ਵੀਡੀਓ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698810004255493/ 

8 ਕੋਮਵਡ-19 ; ਹ ਣ ਤੱਕ 209106 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰਸੈ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698997190903441/ 

9 ਮਿਲਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮਦੱਤੀ ਮਵਆਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698997627570064/ 

10 ਮਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦ ੇਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਖ ਸ਼ ਹਨ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਮਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698998930903267/ 

11  ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 99 ਮਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ : ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699001547569672/ 

12  || 4 ਿਈ, 2020 || #ਕੋਮਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਿਾਮਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  ਰਕੋਣ ਲਈ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰ ੇਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਵਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਿ ਦ ੇਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 
ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰਤ ਮਬਆਨ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਮਲੰਕ ਵੀਡੀਓ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/858190168022586/ 

13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ, ਨਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸ ਹਾ ਨਿਖੇ ਘਰ ਿਰਗਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਨਮਨਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਹਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ ਤੋਂ 

ਆਏ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਸ. ਤਰਲੋਕ ਨਸੰਘ ਦਾ। ਪਨਰਿਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਸ. ਤਰਲੋਕ ਨਸੰਘ ਨੇ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਸਿਾਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲ  ਨੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕਮਰੇ ਸਮੇਤ ਸੁਚੱਜੀ 

ਨਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਗਰ- ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ(ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699023724234121/ 

14 ਮਿਲਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਮਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਛੋਟ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699025884233905/ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698779607591866/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698779840925176/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698780014258492/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698780084258485/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698780490925111/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698809864255507/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698810004255493/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698997190903441/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698997627570064/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/698998930903267/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699001547569672/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/858190168022586/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699023724234121/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699025884233905/


 

15 ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਹ ਮਸ਼ਆਰਪ ਰ ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਅਪਨੀਤ ਮਰਆਤ ਕਰਮਫ਼ਊ ਮਵੱਚ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਛਟੋ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 
ਦੌਰਾਨ(ਵੀਡੀਓ ਸਿੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699056837564143/ 

16 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮਲਆਂਦ ੇਯਾਤਰੀਆ,ਂ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਮਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਪਮਟਆਲਾ ਵੱਲੋਂ 
ਇਮਤਹਾਸਕ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਸਰੀ ਦ ੱ ਖ ਮਨਵਾਰਨ ਸਾਮਹਬ ਮਵਖ ੇਿਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਮਪਤ ਕੀਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ 
ਮਵਖੇ ਠਮਹਰਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ, ਨੂੰ  ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਿੈਡੀਕਲ ਅਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਊਂਸਮਲੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਿ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699156077554219/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ...Pilgrims recently returned from Sri Hazur Sahib and quartined in a quartine center at Batala to 
prevent the spread of #COVID_19, describing the facilities available to them here(Govt of Punjab 
Video Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257151224425533441?s=19 

2 ...People kept in the quartine centers in Sri Muktsar Sahib district expressing satisfaction over the 
facilities being provided to them(Govt of Punjab Video Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257167502674522114?s=19 

3 We are facing more problems as Maharashtra govt did not conduct the test of ppl who returned 
from Hazur Sahib in Nanded. If they had not conducted tests, then at least they should have 
informed us about it. We would have acted accordingly:Punjab Health Min Balbir S Sidhu(ANI Link) 
https://twitter.com/ANI/status/1257196766270758912?s=19 

4  हमें बहत परेशावनयो ंका सामना करना पड़ रहा है क्ोवंक महाराष्ट्र  सरकार ने नांदेड़ के हजूर सावहब से लौट्ने 

िाले लोगो ंका टे्स्ट नही ंवकया था। कम से कम उन्हें हमें इसके बारे में बता देना चावहए था। हम उसी के 

अनुसार काम करते: पंजाब स्वास्थ्य मंिी बलबीर वसंह(ANI Link) 
https://twitter.com/AHindinews/status/1257198830249861120?s=19 

5  #कोविड_19 के मध्यनजर राज्य में लागू करूू्फ् के कारण फंसे अन्य राज्यो/ंकें द्रीय शावसत प्रदेशो ंके वनिावसयो ं

को उनके घर पहंचाया जा रहा है। पंजाब सरकार द्वारा इस उदे्दश्य के वलए विषेश वलंक करिाया गया है(पंजाब 

सरकार का वलंक) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257253357950910464?s=19 

6  #Hoshiarpur 

वजला मैवजस्टर ेट् ने वजले की सभी दुकानो ंको सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खोलने की दी छूट्   

 - मोहल्ला कमालपुर कंट्नेमेंट् जोन में शावमल, दी गई छूट् यहां नही ंहोगी लागू 

- वसनेमा हाल, शावपंग माल, वजम, स्वीवमंग पुल, बार, सैलून, बू्यट्ी पालूर, नाई की दुकाने आवद रहेंगी 

बंद(फोट्ो सवहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257290474676781056?s=19 

7 #Hoshiarpur 

कोविड-19: अब तक 209106 मीवट्रक ट्न गेहं की हई खरीद 

- वनधाूररत मापदंड से अवधक नमी िाला गेहं मंवडयो ंमें न लाएं वकसान: वडप्टी कवमश्नर 

- वकसी भी तरह की जानकारी या वशकायत के वलए कंट्र ोल रुम के नंबर 01882-22663 पर वकया जा सकता है 

संपकू 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257290636836945921?s=19 

8 #Hoshiarpur 

स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज 99 व्यक्लियो ंके सैंपल वलए गए: वसविल सजून 

- अब तक वलए गए 952 सैंपलो ंमें से 630 नैगेवट्ि, 222 की ररपोटू् आनी बाकी 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257290816986513416?s=19 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699056837564143/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699156077554219/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257151224425533441?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257167502674522114?s=19
https://twitter.com/ANI/status/1257196766270758912?s=19
https://twitter.com/AHindinews/status/1257198830249861120?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257253357950910464?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257290474676781056?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257290636836945921?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257290816986513416?s=19


 

9 #Hoshiarpur 

वजला प्रशासन के पुख्ता प्रबंधो ंसे खुश हैं तख्त श्री हजूर सावहब से आए श्रद्धालु 

- बच्ो ंके वलए दूध, फल, वबसु्कट् सवहत मुहैया करिाई जा रही है जरुरी िसु्तएं: श्रद्धालु 

- श्रद्धालुओं को हर सुविधा मुहैया करिाने के वलए िचनबद्ध है प्रशासन: वडप्टी कवमश्नर 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257292918605447176?s=19 

10  | May 4 | 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(Govt of Punjab Live Video Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257304930903224320?s=19 

11  In terms of MHA's order, Indian Railways has allowed movement of migrant workers, pilgrims, 
tourists, students and other persons stranded at different places, by "Shramik Special" trains 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257316827601887234?s=19 

12  #ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ, ਨਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸ ਹਾ ਨਿਖੇ ਘਰ ਿਰਗਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਨਮਨਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਹਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ ਤੋਂ 

ਆਏ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਸ. ਤਰਲੋਕ ਨਸੰਘ ਦਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਸਿਾਗਤ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਗਰ- 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਨਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ(ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

13 In case a group of stranded persons wish to move between one State/UT and another State/UT, 
the sending and receiving States may consult each other and mutually agree to the movement by 
rail. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257316939564675075?s=19 

14 The originating state will finalise the reuirement of special trains in consultation with receving 
states and communicate the requirement of special trains to the nodal officer of Railways 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317060259901443?s=19 

15  Persons travelling would be screened by the originating state and those found asymptomatic for 
#COVID19 would only be allowed to travel. Railway reserves the right not to allow any passenger 
to travel if he is found to have any symptom for #COVID19(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317193877872641?s=19 

16  Originating State authorities shall bring the passengers to Railway Station in batches to the 
designated Railway Station in sanitized buses following social distancing norms and other 
precautions related to #COVID19 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317269081751554?s=19 

17 These Shramik Special trains are being run by Railways for those persons, who have been cleared 
by originating state in consultation with receiving state, and not for general public. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317417706897409?s=19 

18 Railway shall print train tickets to the specific destination, as per number of passengers indicated 
by originating state and hand them over to the local state government authority to hand over the 
tickets to passengers cleared by them 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317484274659328?s=19 

19  It will be mandatory for all passengers to wear face cover, and trains with long journey beyond 12 
hours will be provided one meal by the railways, on arrival at destinations,  passengers are 
subjected to screening and quarantine if necessary by respective state's govt. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317751003025409?s=19 

20 Railways will be guided by the standard social distancing and safety measures at stations and on 
trains. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317857337065474?s=19 

21  Railways reserves the right to discontinue Shramik Special train operations of safety, security and 
hygiene protocols are flouted at any stage. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317898512547842?s=19 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257292918605447176?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257304930903224320?s=19
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https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317417706897409?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317484274659328?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317751003025409?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317857337065474?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257317898512547842?s=19


 

22 ..The Isolation Ward, Civil Hospital, Dasuya has a home-like atmosphere, says Tarlok Singh, one of 
the pilgrims retuned from Sri Hazur Sahib and quartined here. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257343705649950722?s=19 

23 The department of medical education, Punjab, is all set to start the first #Covid19 testing 
laboratory at the Northern Regional Disease Diagnostic Laboratory in Jalandhar by the end of this 
week 
https://twitter.com/HTPunjab/status/1257213047061360640?s=19 

24 J & K students from Mohali thanking Chief Minister @capt_amarinder Singh for facilitating their 
return to their home.  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257352487700496390?s=19 

25 Cabinet Minister, Bharat Bhushan Ashu and Member of Parliament Ravneet Singh Bittu visited 
isolation centre being set up at Meritorious School, and took stock of arrangements there. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257352291721625602?s=19 

26 Punjab Health Minister, Balbir Singh Sidhu said that Maharashtra Government had erred in not 
conducting proper screening and tests of the pilgrims who were stranded at Nanded 
(Maharashtra). Cabinet Minister said that due to the failure on part of Maharashtra government 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257351433818701830?s=19 

27  Aiming at resolve all issues of children during #COVID19 induced Curfew/Lockdown, Chief 
Minister @capt_amarinder singh led Punjab Government has appointed Vice-Chairperson and 4 
Non Official members of the State Commission for Protection of Child Rights. #childrenandcovid19 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257329656304300033?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਆਪਣ ੇਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਮਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ੍ੀ ਬਾਂਹ(ਵੀਡੀਓ) 

2 ਕੋਮਵਡ-19 ; ਹ ਣ ਤੱਕ 209106 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰਸੈ ਨੋਟ) 

3 ਮਿਲਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮਦੱਤੀ ਮਵਆਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 ਮਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦ ੇਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਖ ਸ਼ ਹਨ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਮਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

 

5 ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 99 ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ : ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ 

6 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ, ਨਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸ ਹਾ ਨਿਖੇ ਘਰ ਿਰਗਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਨਮਨਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਹਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ ਤੋਂ 

ਆਏ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਸ. ਤਰਲੋਕ ਨਸੰਘ ਦਾ। ਪਨਰਿਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਸ. ਤਰਲੋਕ ਨਸੰਘ ਨੇ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਸਿਾਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲ  ਨੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕਮਰੇ ਸਮੇਤ ਸੁਚੱਜੀ 

ਨਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਗਰ- ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ(ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

7 ਮਿਲਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਮਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਛੋਟ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

8 ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਹ ਮਸ਼ਆਰਪ ਰ ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਅਪਨੀਤ ਮਰਆਤ ਕਰਮਫ਼ਊ ਮਵੱਚ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਛਟੋ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 
ਦੌਰਾਨ(ਵੀਡੀਓ ਸਿੇਤ) 

9  

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
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S.N. Post with link 

1 JALANDHAR POLICE COMMISSIONERATE STARTS DISTRIBUTION OF NEW UNIFORMS TO COPS 
DEPUTED ON FRONTLINE DUTY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798649427326751&set=pcb.798649930660034&ty
pe=3&theater 

2 TWO MORE PATIENTS WIN WAR AGAINST CORONA IN JALANDHAR, DISCHARGED FROM CIVIL 
HOSPITAL AFTER RECOVERY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798647937326900&set=pcb.798648770660150&ty
pe=3&theater 

3 DC AND CP HOLD FLAG MARCH IN VARIOUS PARTS OF CITY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798647313993629&set=pcb.798647863993574&ty
pe=3&theater 

4 CAPTAIN GOVERNMENT ENSURING REGULAR SUPPLY OF FOOD TO ALL THE NEEDY PERSONS- 
MLA RINKU 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798646163993744&set=pcb.798646877327006&ty
pe=3&theater 

5 IN A MAJOR REPRIEVE FOR THE MIGRANT LABOURERS DESIROUS OF MOVING TO THEIR NATIVE 
STATE, THE FIRST TRAIN ‘SHRAMIK EXPRESS’ CARRYING THE PASSENGERS FROM JALANDHAR TO 
DALTONGANJ IN JHARKHAND WOULD MOVE ON TUESDAY EVENING. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798634573994903&set=pcb.798634633994897&ty
pe=3&theater 

6 BRITANNIA HANDS OVER 10,000 PACKETS BISCUITS TO ADMINISTRATION 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798627923995568&set=pcb.798634303994930&ty
pe=3&theater 

7 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY AND UNDERPRIVILEGED 
SECTIONS OF JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798624793995881&set=pcb.798625070662520&ty
pe=3&theater 

8 ADMINISTRATION SUPPLIES 104180 LITRES MILK, 805-KG CHEESE, 9924-KG CURD, 12612-LITRES 
LASSI, 292-KG KHEER AND 6425 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798622720662755&set=pcb.798623353996025&ty
pe=3&theater 

9 JALANDHAR RESIDENTS EXPRESS GRATITUDE TOWARDS STATE GOVERNMENT AND DISTRICT 
ADMINISTRATION BY SHOWERING PETALS AND CLAPS ON COVID WARRIORS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798618930663134&set=pcb.798620083996352&ty
pe=3&theater 
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10 ADMINISTRATION STARTS COUNSELING OF THE PEOPLE INCLUDING PILGRIMS QUARANTINED AT 
THE LOCAL MERITORIOUS SCHOOL (09:20PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798611030663924&set=pcb.798618813996479&ty
pe=3&theater 

11 ON MONDAY NIGHT, THE DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN 
MERITORIOUS SCHOOL, KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR.(09:15PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798616010663426&set=pcb.798616143996746&ty
pe=3&theater 

12 JALANDHAR DC MR VARINDER KUMAR SHARMA 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798602123998148/ 

13 JALANDHAR CP MR GURPREET SINGH BHULLAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798597933998567/ 

14 FLAG MARH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798587603999600/ 

15 FLAG MARH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798584113999949/ 

16 FLAG MARH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798578670667160/ 

17 FLAG MARH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798577057333988/ 

18 FLAG MARH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798575627334131/ 

19 FLAG MARH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798574410667586/ 

20 WINNING THE WAR AGAINST COVID 19 PANDEMIC, TWO MORE PATIENTS FROM THE DISTRICT 
MR. AVTAR SINGH AND MR. SARJEET KAPOOR WERE DISCHARGED FROM THE JALANDHAR CIVIL 
HOSPITAL AFTER THEY RECOVERED FROM CORONA VIRUS AND THEIR REPORTS CAME NEGATIVE. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798571054001255&set=pcb.798571130667914&ty
pe=3&theater 

21 EVENING TEA IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR.(05:24PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798496537342040&set=pcb.798496670675360&ty
pe=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798611030663924&set=pcb.798618813996479&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798611030663924&set=pcb.798618813996479&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798616010663426&set=pcb.798616143996746&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798616010663426&set=pcb.798616143996746&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798602123998148/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798602123998148/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798602123998148/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798597933998567/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798587603999600/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798584113999949/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798578670667160/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798577057333988/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798575627334131/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/798574410667586/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798571054001255&set=pcb.798571130667914&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798571054001255&set=pcb.798571130667914&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798496537342040&set=pcb.798496670675360&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798496537342040&set=pcb.798496670675360&type=3&theater


 

22 EXHIBITING THEIR SENSE OF GRATITUDE FOR THE STRENUOUS EFFORTS BEING MADE BY 
#PUNJAB GOVERNMENT IN GENERAL AND JALANDHAR ADMINISTRATION IN PARTICULAR IN 
FIGHT AGAINST COVID 19 DUTY, THE RESIDENTS OF CENTRAL TOWN LOCALITY OF THE CITY 
TODAY GAVE ROUSING WELCOME TO THE TEAM OF THE HEALTH DEPARTMENT DEPLOYED ON 
THE HOUSE TO HOUSE SURVEY OF THIS CONTAINMENT AREA. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798459217345772&set=pcb.798459447345749&ty
pe=3&theater 

23 ON MONDAY AFTERNOON, LUNCH BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN 
MERITORIOUS SCHOOL, KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR.(02:31PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798427774015583&set=pcb.798427917348902&ty
pe=3&theater 

24 HEALTH DEPARTMENT CARRYING OUT COUNSELLING FOR THE QUARANTINED PEOPLE AT 
MERITORIOUS SCHOOL, KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR.(12:30PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798377560687271&set=pcb.798377710687256&ty
pe=3&theater 

25 RATE LIST OF VEGETABLES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798332740691753&set=a.433052357219795&type
=3&theater 

26 REVISED TIMINGS FOR OPENING THE SHOPS IN JALANDHAR. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798695313988829&set=pcb.798695370655490&ty
pe=3&theater 

 
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 IN A MAJOR REPRIEVE FOR THE MIGRANT LABOURERS DESIROUS OF MOVING TO THEIR NATIVE 
STATE, FIRST TRAIN SHRAMI EXPRESS CARRYING THE PASSENGERS FROM JALANDHAR TO 
DALTONGANJ IN JHARKHAND WOULD MOVE ON TUESDAY EVENING 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257331192883408896 

2 ON MONDAY NIGHT, THE DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN 
MERITORIOUS SCHOOL, KAPURTHALA ROAD JALANDHAR (09:00 PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257322609970044936 

3 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257310877591539717 

4 IN A BENEVOLENT GESTURE, CP JALANDHAR TODAY STARTED THE DISTRIBUTION 

OF NEW UNIFORMS FOR THE COPS DEPUTED ON THE FRONTLINE DUTY TO TACKLE 

COVID 19 PANDEMIC. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257310868091461637 

https://www.facebook.com/hashtag/punjab?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjab?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798459217345772&set=pcb.798459447345749&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798459217345772&set=pcb.798459447345749&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798427774015583&set=pcb.798427917348902&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798427774015583&set=pcb.798427917348902&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798377560687271&set=pcb.798377710687256&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798377560687271&set=pcb.798377710687256&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798332740691753&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798332740691753&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798695313988829&set=pcb.798695370655490&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798695313988829&set=pcb.798695370655490&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257331192883408896
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257322609970044936
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257310877591539717
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257310868091461637


 

5 WINNING THE WAR AGAINST COVID-19 PANDEMIC, TWO MORE PATIENTS FROM 

THE DISTRICT AVTAR SINGH AND SARJEET KAPOOR WERE DISCHARGED FROM 

JALANDHAR CIVIL HOSPITAL AFTER THEY RECOVERED FROM CORONA VIRUS AND 

THEIR REPORTS CAME NEGATIVE. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257305710284570625 

6 EVENING TEA IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR (05:00 PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257266882907865088 

7 EXHIBITING THEIR SENSE OF GRATITUDE FOR THE STRENUOUS EFFORTS BEING MADE BY 
GOVTOFINDIA AND JALANDHAR ADMINISTRATION IN FIGHT AGAINST COVID 19, THE RESIDENTS 
OF CENTRAL TOWN TODAY GAVE ROUSING WELCOME TO HEALTH TEAM IN THIS CONTAINMENT 
AREA 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257243954065612801 

8 ON MONDAY AFTERNOON, LUNCH BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN 
MERITORIOUS SCHOOL, KAPURTHALA ROAD,JALANDHAR (02:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257222132708388864 

9 HEALTH DEPARTMENT CARRYING OUT COUNSELLING FOR THE QUARANTINED PEOPLE AT 
MERITORIOUS SCHOOL, KAPURTHALA ROAD,JALANDHAR (12:00AM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257187911776141317 

10 RATE LIST OF VEGETABLES 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257158724180992003 

11 REVISED TIMINGS FOR OPENING THE SHOPS IN JALANDHAR. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257360704337829890 

 
WhatsApp 
  

S.N. TEXT 

1 FIRST ‘SHRAMIK EXPRESS’ WITH 1200 PASSENGERS TO MOVE FROM CITY RAILWAY STATION ON 
TUESDAY EVENING 

2 137 TEAMS OF HEALTH DEPARTMENT CONDUCTS DOOR TO DOOR SURVEY OF 13499 HOUSES, 
59178 PERSONS SCREENED 

3 CAPTAIN GOVERNMENT ENSURING REGULAR SUPPLY OF FOOD TO ALL THE NEEDY PERSONS- MLA 
RINKU  

4 JALANDHAR POLICE COMMISSIONERATE STARTS DISTRIBUTION OF NEW UNIFORMS TO COPS 
DEPUTED ON FRONTLINE DUTY 

5 TWO MORE PATIENTS WIN WAR AGAINST CORONA IN JALANDHAR, DISCHARGED FROM CIVIL 
HOSPITAL AFTER RECOVERY 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257305710284570625
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257266882907865088
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257243954065612801
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257222132708388864
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257187911776141317
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257158724180992003
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257360704337829890


 

6 ADMINISTRATION STARTS COUNSELING OF THE PEOPLE INCLUDING PILGRIMS QUARANTINED AT 
THE LOCAL MERITORIOUS SCHOOL 

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

8 BRITANNIA HANDS OVER 10,000 PACKETS BISCUITS TO ADMINISTRATION 

9 JALANDHAR RESIDENTS EXPRESS GRATITUDE TOWARDS STATE GOVERNMENT AND DISTRICT 
ADMINISTRATION BY SHOWERING PETALS AND CLAPS ON COVID WARRIORS 

10 ADMINISTRATION SUPPLIES 104180 LITRES MILK, 805-KG CHEESE, 9924-KG CURD, 12612-LITRES 
LASSI, 292-KG KHEER AND 6425 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS  TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 

11 RATE LIST OF VEGETABLES 

12 REVISED TIMINGS FOR OPENING THE SHOPS IN JALANDHAR. 

Youtube 

SN. Post and Link 

1. JALANDHAR DC MR VARINDER KUMAR SHARMA OUTSIDE MERITORIOUS 

SCHOOL.(10:00PM) 

https://www.youtube.com/watch?v=uu-LE7oltN8 

  
 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਨੇ ਲੋਕ ਮਹੱਤ ਲਈ ਚ ੱਕ ੇਕਦਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿਨ-ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਦਾ ਮਲਆ 
ਜਾਇਿਾ 
*ਮਸਵਲ ਤੇ ਪ ਮਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਿੀਮਟੰਗ 

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

2 || 4 ਿਈ, 2020 || #ਕੋਮਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ 

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

3 ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਿ ਮਹੰਿ ਮਵਚ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਕਪਰੂਥਲਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ    
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

https://www.youtube.com/watch?v=uu-LE7oltN8
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/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.ARDbthh5ICP0jeC5w50czk7FSdfhr7vvGgSr4bwCpjOmfaCpoDOTUDeBFV8aiTxdCXt4gKyzjd3MKUwDLMFqAWhPOfpAGihAMlak5wTfoyPg764j8TqdnV-iXa0RC9yHiNjvgQLRFDY9x-SBkKkMQhNFnSjLQByJ_z-d4v0DVucV5K6swyHpM96VOtXU3pL5PKLcUKbuVDKlIplm3DlkHnIdde7q-TxavXXOJkK5ESh1FVAlKMxRZpSGma8E1lJUb9E7L-Efvl25_xUt5cfsUWeu3fANRoQNGyQQKa1QMNYTHRyO6S_lIwk7fng_crhvR3bvcZ_035Q5DC-7_G8sW7PVoSuyDCxdHMc&__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.ARDbthh5ICP0jeC5w50czk7FSdfhr7vvGgSr4bwCpjOmfaCpoDOTUDeBFV8aiTxdCXt4gKyzjd3MKUwDLMFqAWhPOfpAGihAMlak5wTfoyPg764j8TqdnV-iXa0RC9yHiNjvgQLRFDY9x-SBkKkMQhNFnSjLQByJ_z-d4v0DVucV5K6swyHpM96VOtXU3pL5PKLcUKbuVDKlIplm3DlkHnIdde7q-TxavXXOJkK5ESh1FVAlKMxRZpSGma8E1lJUb9E7L-Efvl25_xUt5cfsUWeu3fANRoQNGyQQKa1QMNYTHRyO6S_lIwk7fng_crhvR3bvcZ_035Q5DC-7_G8sW7PVoSuyDCxdHMc&__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.ARDbthh5ICP0jeC5w50czk7FSdfhr7vvGgSr4bwCpjOmfaCpoDOTUDeBFV8aiTxdCXt4gKyzjd3MKUwDLMFqAWhPOfpAGihAMlak5wTfoyPg764j8TqdnV-iXa0RC9yHiNjvgQLRFDY9x-SBkKkMQhNFnSjLQByJ_z-d4v0DVucV5K6swyHpM96VOtXU3pL5PKLcUKbuVDKlIplm3DlkHnIdde7q-TxavXXOJkK5ESh1FVAlKMxRZpSGma8E1lJUb9E7L-Efvl25_xUt5cfsUWeu3fANRoQNGyQQKa1QMNYTHRyO6S_lIwk7fng_crhvR3bvcZ_035Q5DC-7_G8sW7PVoSuyDCxdHMc&__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
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


 

4 ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਫੳ੍ੂ ਮਵਚ ਮਢੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹ ਕਿ ਜਾਰੀ    
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

5 ਮਿਲਹੇ ਮਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਿ ਿੋਰਾਂ ’ਤ ੇ   
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

6 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ, ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਔਰਤ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਨਿਾਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਿਖੇ ਬਣਾਏ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ 

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੋਈ।  
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate of Vegetables in Kapurthala 

2 Rate of Vegetables in Phagwara 

3 || 4 ਿਈ, 2020 || #ਕੋਮਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ 

ਨਬਆਨ। 
 

4 
 

ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਨੇ ਲੋਕ ਮਹੱਤ ਲਈ ਚ ੱਕ ੇਕਦਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿਨ-ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਦਾ ਮਲਆ 
ਜਾਇਿਾ 
*ਮਸਵਲ ਤੇ ਪ ਮਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਿੀਮਟੰਗ 

 

5 ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਿ ਮਹੰਿ ਮਵਚ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਕਪਰੂਥਲਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ   
  

6 ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਫੳ੍ੂ ਮਵਚ ਮਢੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹ ਕਿ ਜਾਰੀ    
 

7 ਮਿਲਹੇ ਮਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਿ ਿੋਰਾਂ ’ਤ ੇ   
  

8 ਕਰਮਫੳ੍ੂ ਮਵਚ ਮਢੱਲ ਸਬੰਧੀ ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਰੀਿਤੀ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ ਦੀ ਿੀਡੀਆ ਬਾਈਟ  
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https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
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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.ARDbthh5ICP0jeC5w50czk7FSdfhr7vvGgSr4bwCpjOmfaCpoDOTUDeBFV8aiTxdCXt4gKyzjd3MKUwDLMFqAWhPOfpAGihAMlak5wTfoyPg764j8TqdnV-iXa0RC9yHiNjvgQLRFDY9x-SBkKkMQhNFnSjLQByJ_z-d4v0DVucV5K6swyHpM96VOtXU3pL5PKLcUKbuVDKlIplm3DlkHnIdde7q-TxavXXOJkK5ESh1FVAlKMxRZpSGma8E1lJUb9E7L-Efvl25_xUt5cfsUWeu3fANRoQNGyQQKa1QMNYTHRyO6S_lIwk7fng_crhvR3bvcZ_035Q5DC-7_G8sW7PVoSuyDCxdHMc&__tn__=%2ANK-R


 

Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 In case you are stranded & want to return to Assam, pls give a missed call on - 7428159966. You 
will receive a link in 48 hrs to fill the required form. 
Those willing to return using own transport pls send details on : 
assamtransportrelief@gmail.com  
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3036170499759857/?d=n 

2 CABINET MINISTER BHARAT BHUSHAN ASHU & MP RAVNEET SINGH BITTU TAKE STOCK OF 
ARRANGEMENTS AT ISOLATION CENTRE SET UP AT MERITORIOUS SCHOOL 
ASHU, CAPT SANDEEP SINGH SANDHU & OTHERS ALSO INSPECT HYGIENE AT KITCHEN WHERE 
FOOD FOR PEOPLE STAYING IN ISOLATION CENTRES IS PREPARED 
LEADERS ALSO HAVE LUNCH FROM THE SAME KITCHEN 
SAY THAT PUNJAB GOVT COMMITTED TO PROVIDE BEST HEALTHCARE & OTHER FACILITIES TO 
PEOPLE STAYING AT ISOLATION CENTRES 
MOTIVATE STAFF OF HEALTH DEPARTMENT & DISTRICT ADMINISTRATION TO WORK HARD FOR 
WELFARE OF SOCIETY 
PERSONALLY MONITORING THE ENTIRE SITUATION ON DAILY BASIS: BHARAT BHUSHAN ASHU 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3036786583031582/?d=n 

3 MAHARASHTRA GOVT ERRED IN NOT CONDUCTING PROPER SCREENING OF PILGRIMS STRANDED 
AT NANDED: PUNJAB HEALTH MINISTER 
SAYS HAD THEY ATLEAST INFORMED PUNJAB ABOUT IT, NUMBER OF POSITIVE CASES WOULD 
HAVE BEEN MUCH LESS 
SAYS UNION GOVT HAS PROVIDED ONLY RS 71 CRORE TO PUNJAB TO FIGHT COVID 19, WHICH IS 
VERY LESS 
HOLDS MEETING WITH MP, MLAs & DISTRICT ADMINISTRATION OFFICIALS TODAY 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3036808413029399/?d=n 

4 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr. Pradeep Kumar Agrawal dated 4th 
May'2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3037033423006898/?vh=e&d=n 

5 WITH OPENING OF INDUSTRIES, MORE THAN ONE LAKH LABOURERS RETURN TO THEIR JOBS: 
DEPUTY COMMISSIONER 
ONE MORE PATIENT GETS CURED TODAY; 97 POSITIVE ACTIVE PATIENTS LEFT IN DISTRICT NOW 
NODAL OFFICERS IN CONSTANT TOUCH WITH STATES FOR RETURN OF ITS RESIDENTS 
SOME STATES HAVE SHOWN READINESS TO BRING BACK ITS RESIDENTS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3038274402882800/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Punjab Health Minister said that Union Government is not providing any support to the 

@PunjabGovtIndia 

Till date, it has allocated only Rs 71 crore to fight #COVID19, which is very less. Union 

government has even failed to allocate pending GST arrears of Rs 4400 crore to Punjab. 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257473884787441665?s=08 

2 Health Minister Balbir S Sidhu said that the capacity of the existing government labs is being 

increased so that the reports of tests come out early. He assured that very soon, the testing capacity 

in Punjab would easily become more than 6000 tests per day. 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257473075525890051?s=08 

3 Health Minister Siatients in Punjab. He assured that@PunjabGovtIndia 

is working hard to ensure that people stay safe  

mailto:assamtransportrelief@gmail.com
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3036170499759857/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3036786583031582/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3036808413029399/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3037033423006898/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3038274402882800/?d=n
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257473884787441665?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257473075525890051?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia


 

https://twitter.com/LudhianaDpro/dhu said that everyone knows about the #COVID19 outbreak in 

Maharashtra, and it was due to negligence on their part that led to increase in number of positive 

pstatus/1257341900958425088?s=08 

4 Health Minister Balbir S Sidhu said that had the Maharashtra government 

informed@PunjabGovtIndia on time, “We would have been able to make arrangements 

accordingly. The Maharashtra government simply tested their body temperature. He was at 

#Ludhiana to review the arrangements 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257338531527241729?s=08 

5 During his visit of #Ludhiana, Health Minister Balbir S Sidhu said that 

@PunjabGovtIndia 

is discussing to home quarantine the #pilgrims whose reports have come negative and assured 
that all facilities are being provided to them at the isolation centres. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257511270527520768?s=08  

6 Punjab Health Minister Balbir S Sidhu said that the Maharashtra Government had erred in not 

conducting proper screening and tests of the pilgrims who were stranded at Nanded. Due to the 

failure on part of the Maharashtra government, the number of positive cases in Punjab rose. 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257336977357180930?s=08 

7 Food being distributed amongst people staying inside isolation centres in district #Ludhiana is 
same like home cooked food. Cabinet Minister 
@ashu_bhushan assured that best facilities are being provided to these persons and there is no 
compromise on the quality of food served 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257327808243798018?s=08 

8 Cabinet Minister @ashu_bhushan 
MP @RavneetBittu and 
@CaptSSandhu 
took a round of the kitchen (Meritorious School) where the food for people staying inside the 
Isolation Centre is being prepared. Showing satisfaction over the hygiene, All leaders also enjoyed 
the same food there 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257325706788237314?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 In case you are stranded & want to return to Assam, pls give a missed call on - 7428159966. You 
will receive a link in 48 hrs to fill the required form. 
Those willing to return using own transport pls send details on : 
assamtransportrelief@gmail.com  

2 CABINET MINISTER BHARAT BHUSHAN ASHU & MP RAVNEET SINGH BITTU TAKE STOCK OF 
ARRANGEMENTS AT ISOLATION CENTRE SET UP AT MERITORIOUS SCHOOL 
ASHU, CAPT SANDEEP SINGH SANDHU & OTHERS ALSO INSPECT HYGIENE AT KITCHEN WHERE 
FOOD FOR PEOPLE STAYING IN ISOLATION CENTRES IS PREPARED 
LEADERS ALSO HAVE LUNCH FROM THE SAME KITCHEN 
SAY THAT PUNJAB GOVT COMMITTED TO PROVIDE BEST HEALTHCARE & OTHER FACILITIES TO 
PEOPLE STAYING AT ISOLATION CENTRES 
MOTIVATE STAFF OF HEALTH DEPARTMENT & DISTRICT ADMINISTRATION TO WORK HARD FOR 
WELFARE OF SOCIETY 
PERSONALLY MONITORING THE ENTIRE SITUATION ON DAILY BASIS: BHARAT BHUSHAN ASHU 9 
(English & Punjabi) 

3 MAHARASHTRA GOVT ERRED IN NOT CONDUCTING PROPER SCREENING OF PILGRIMS STRANDED 
AT NANDED: PUNJAB HEALTH MINISTER 
SAYS HAD THEY ATLEAST INFORMED PUNJAB ABOUT IT, NUMBER OF POSITIVE CASES WOULD 
HAVE BEEN MUCH LESS 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257341900958425088?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257341900958425088?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257341900958425088?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257341900958425088?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257341900958425088?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257341900958425088?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257338531527241729?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/pilgrims?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/pilgrims?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257511270527520768?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257336977357180930?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257327808243798018?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257325706788237314?s=08
mailto:assamtransportrelief@gmail.com


 

SAYS UNION GOVT HAS PROVIDED ONLY RS 71 CRORE TO PUNJAB TO FIGHT COVID 19, WHICH IS 
VERY LESS 
HOLDS MEETING WITH MP, MLAs & DISTRICT ADMINISTRATION OFFICIALS TODAY  (English & 
Punjabi) 

4 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr. Pradeep Kumar Agrawal dated 4th 
May'2020 

5 WITH OPENING OF INDUSTRIES, MORE THAN ONE LAKH LABOURERS RETURN TO THEIR JOBS: 
DEPUTY COMMISSIONER 
ONE MORE PATIENT GETS CURED TODAY; 97 POSITIVE ACTIVE PATIENTS LEFT IN DISTRICT NOW 
NODAL OFFICERS IN CONSTANT TOUCH WITH STATES FOR RETURN OF ITS RESIDENTS 
SOME STATES HAVE SHOWN READINESS TO BRING BACK ITS RESIDENTS 
 (English & Punjabi) 

6 Punjab Health Minister Balbir S Sidhu said that the Maharashtra Government had erred in not 

conducting proper screening and tests of the pilgrims who were stranded at Nanded. Due to the 

failure on part of the Maharashtra government, the number of positive cases in Punjab rose. 

7 Food being distributed amongst people staying inside isolation centres in district #Ludhiana is 
same like home cooked food. Cabinet Minister 
@ashu_bhushan assured that best facilities are being provided to these persons and there is no 
compromise on the quality of food served 

8 Cabinet Minister @ashu_bhushan 
MP @RavneetBittu and 
@CaptSSandhu 
took a round of the kitchen (Meritorious School) where the food for people staying inside the 
Isolation Centre is being prepared. Showing satisfaction over the hygiene, All leaders also enjoyed 
the same food there 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਾਨਸਾ ਮਵਚ ਫਸੇ ਹੋਰਨਾ ਸੂਮਬਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2683 ਮਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਰੀਮਨੰਗ  
-ਿਾਨਸਾ ਤੋਂ 1909, ਬ ਢਲਾਡਾ ਤੋਂ 399 ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 375 ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਿੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਮਨੰਗ 

-ਸਕਰੀਮਨੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਮਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/668488287263119?__tn__=-R 
 

2  

3  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਾਨਸਾ ਮਵਚ ਫਸੇ ਹੋਰਨਾ ਸੂਮਬਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2683 ਮਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਰੀਮਨੰਗ  
-ਿਾਨਸਾ ਤੋਂ 1909, ਬ ਢਲਾਡਾ ਤੋਂ 399 ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 375 ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਿੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਮਨੰਗ 

-ਸਕਰੀਮਨੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਮਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256885080976322560?s=20 
 

2  

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/668488287263119?__tn__=-R
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256885080976322560?s=20


 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਿਾਨਸਾ ਮਵਚ ਫਸੇ ਹੋਰਨਾ ਸੂਮਬਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2683 ਮਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਰੀਮਨੰਗ  
-ਿਾਨਸਾ ਤੋਂ 1909, ਬ ਢਲਾਡਾ ਤੋਂ 399 ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 375 ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਿੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਮਨੰਗ 

-ਸਕਰੀਮਨੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਮਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਜਾਰੀ 

2  

3  

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਿਲਹਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਜੰਿੂ ਕਸ਼ਿੀਰ ਦੇ 120 ਦ ੇਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀਆ ਂਨੂੰ  4 ਬੱਸਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜੰਿੂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
ਸਾਮਰਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ 

ਰਿਜਾਨ ਦਾ ਿਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਮਵੱਚ ਿਨਾਉਣਗ ੇਇਹ ਯਾਤਰੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648478338625797 
 

2 ਨੈਸਲੇ ਿੋਗਾ ਵੱਲੋ ਕੋਮਵਡ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ  5010 ਯ ਮਨਟ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ ਅਤੇ 5040 ਯ ਮਨਟ ਮਕੱਟ 
ਕੈਟ ਚਾਕਲੇਟ ਕੀਤ ੇਭੇਟ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648477261959238 
 

3 ਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੀ ਆਵਾਿ ਹਿੇਂ, ਹਿ ਘਰ ਕੀ ਰਾਹੇਂ ਭੂਲ ਗਏ. 
ਵੇਖੋ ਢ ੱਡੀਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ #Fighting_Covid_19 #coronaworriors 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648158358657795 
 

4 4 ਿਈ, 2020 || #ਕੋਮਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ 

ਨਬਆਨ। 
... 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/858190184689251/ 
 

5 ਅੱਜ 4 ਿਈ ਨੂੰ  ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 177 ਨਿੂਨੇ ਲਏ ਗਏ. ਇਹਨਾਂ ਚ 63 ਨਿੂਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਮਜਹੜ੍ੇ 
positive ਕੇਸ ਿਰੀਿਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਏ ਸਨ. 114 ਨਿੂਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮਜਹਦ ੇਬਾਹਰ ਲੇ ਸੂਮਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ 
ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਕਾਲਜ ਮਵਖੇ ਰਮਹ ਰਹੇ ਹਨ. 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647980578675573 
 

6 ਮਿਲਹਾ ਿੋਗਾ ਦ ੇਸਾਰੇ ਕੋਰਨਟਾਈਨ ਕੇਦਰਾਂ ਮਵਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿੂਲ ਸ ਮਵਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

--ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿ ਹੱਈਆ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647943435345954 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648478338625797
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648477261959238
https://www.facebook.com/hashtag/fighting_covid_19?__cft__%5B0%5D=AZWMX6ufKSVFLUs0dm1gWOY8Ch66T2QU-ISB84kg-98lSwv13gglCp72Rbs440JVjxKHVJNJefRaeO-z0wxfRYdAJYvANflgnZ2XCu_h7FYI6qAe0b_G0AknXNm52prBnDQZmhlCGQ0R0US40Flx7UVh5zBiGllhLCZOvRdorIHQK7KS9HcnSI8B_WWwXNEqpuU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fighting_covid_19?__cft__%5B0%5D=AZWMX6ufKSVFLUs0dm1gWOY8Ch66T2QU-ISB84kg-98lSwv13gglCp72Rbs440JVjxKHVJNJefRaeO-z0wxfRYdAJYvANflgnZ2XCu_h7FYI6qAe0b_G0AknXNm52prBnDQZmhlCGQ0R0US40Flx7UVh5zBiGllhLCZOvRdorIHQK7KS9HcnSI8B_WWwXNEqpuU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronaworriors?__cft__%5B0%5D=AZWMX6ufKSVFLUs0dm1gWOY8Ch66T2QU-ISB84kg-98lSwv13gglCp72Rbs440JVjxKHVJNJefRaeO-z0wxfRYdAJYvANflgnZ2XCu_h7FYI6qAe0b_G0AknXNm52prBnDQZmhlCGQ0R0US40Flx7UVh5zBiGllhLCZOvRdorIHQK7KS9HcnSI8B_WWwXNEqpuU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronaworriors?__cft__%5B0%5D=AZWMX6ufKSVFLUs0dm1gWOY8Ch66T2QU-ISB84kg-98lSwv13gglCp72Rbs440JVjxKHVJNJefRaeO-z0wxfRYdAJYvANflgnZ2XCu_h7FYI6qAe0b_G0AknXNm52prBnDQZmhlCGQ0R0US40Flx7UVh5zBiGllhLCZOvRdorIHQK7KS9HcnSI8B_WWwXNEqpuU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648158358657795
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZXFsGDaHkZua7ZnAKUe1-AMPsU9nyokzntLR8mwKrFx7FSG5Q43UhUlJEh7IyLwMmOfLI4mqZELNU83h_fLGL4j4f_l-jCYYLT7v-DBGwBcwgmmGj-pYargA0bFD-tvsLJn_6rBqEBv0tELs2u2borr6VV8cl8loNuo2F5hy2qP4A&__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=AZXFsGDaHkZua7ZnAKUe1-AMPsU9nyokzntLR8mwKrFx7FSG5Q43UhUlJEh7IyLwMmOfLI4mqZELNU83h_fLGL4j4f_l-jCYYLT7v-DBGwBcwgmmGj-pYargA0bFD-tvsLJn_6rBqEBv0tELs2u2borr6VV8cl8loNuo2F5hy2qP4A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/858190184689251/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647980578675573
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647943435345954


 

 

7 ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਮਿਲਹਾ ਿੋਗਾ ਦੀ ਕੋਮਵਡ ਸਬੰਧੀ ਮਤਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮਲਆ ਮਗਆ ਜਾਇਜਾ, ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਕੰਿ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸ਼ਲਾਘਾ 
--ਹ ਣ ਤੱਕ ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ  1150 ਤ ੋਵੱਧ ਸੈਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 27 ਪਾਜੀਮਟਵ, 522 ਨੇਗੇਮਟਵ, ਬਾਕੀਆਂ ਦ ੇ
ਨਤੀਮਜਆ ਂਦਾ ਇੰਤਜਾਰ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਦਰਾਂ ਮਵਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਹਰ ਪਰਕਾਰ; ਦੀ ਸ ਮਵਧਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 
ਉਪਲੱਬਧ 

ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰ ੇਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦ ੇਵਰਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ  ਸ ਰੱਮਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 
ਸਿਾਜ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਮਰਆ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647941135346184 
 

8 ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਮਫਊ ਦਰੌਾਨ 6,7,11,12,15,16,20,21,25,26,29 ਅਤੇ 30 ਿਈ ਨੂੰ  ਖ ੱਲਹਣ ਵਾਲੇ ਿੈਡੀਕਲ 
ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
--ਇਹ ਿੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸਵਰੇੇ 11 ਵਜ ੇਤੋ ਦ ਪਮਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ ੱਲਹੇ ਰਮਹ ਕ ੇਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਕਰਨਗੇ ਹੋਿ ਮਡਲੀਵਰੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647936658679965 
 

9 -ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਮਫਊ ਦੌਰਾਨ 4,5,8,9,13,14,18,19,22,23,27 ਅਤੇ 28 ਿਈ ਨੂੰ  ਖ ੱਲਹਣ ਵਾਲੇ ਿੈਡੀਕਲ 
ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
---ਇਹ ਿੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸਵੇਰ ੇ11 ਵਜੇ ਤ ੋਦ ਪਮਹਰ 2 ਵਜ ੇਤੱਕ ਖ ੱਲਹੇ ਰਮਹ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਹੋਿ ਮਡਲੀਵਰੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647932725347025 
 

10 ਿੋਗਾ ਮਵਖ ੇcovid ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਿਾ ਲੈਣ ਆਏ ਿਾਨਯੋਗ ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਮਸੰਘ ਮਸੱਧੂ ਨੇ ਵੇਖ ੋਮਕ ਦੱਮਸਆ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647910905349207 
 

11 ਬਾਬਾ ਗ ਰਿੀਤ ਮਸੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੋਗਾ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਾਲਜ ਮਵਖੇ 
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਖਆਲ ਰੱਮਖਆ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੱਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647741288699502 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 120 people from Kashmir left for their state from Moga today. Dist admn enabled their safe 
return home 
https://twitter.com/DproMoga/status/1257277269405339648?s=20 
 

2 Honorable Health Minister Mr Balbir Sidhu reviews covid preparedness in Moga. 
Appreciates works being done in district 
 
https://twitter.com/DproMoga/status/1257275542430048256?s=20 
 

3  

Whatsapp  

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647941135346184
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647936658679965
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647932725347025
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647910905349207
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647741288699502
https://twitter.com/DproMoga/status/1257277269405339648?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1257275542430048256?s=20


 

1 ਮਿਲਹਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਜੰਿੂ ਕਸ਼ਿੀਰ ਦੇ 120 ਦ ੇਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀਆ ਂਨੂੰ  4 ਬੱਸਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜੰਿੂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
ਸਾਮਰਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ 

ਰਿਜਾਨ ਦਾ ਿਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਮਵੱਚ ਿਨਾਉਣਗ ੇਇਹ ਯਾਤਰੀ 
 
 

2 ਨੈਸਲੇ ਿੋਗਾ ਵੱਲੋ ਕੋਮਵਡ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ  5010 ਯ ਮਨਟ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ ਅਤੇ 5040 ਯ ਮਨਟ ਮਕੱਟ 
ਕੈਟ ਚਾਕਲੇਟ ਕੀਤ ੇਭੇਟ 

 
 

3 ਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੀ ਆਵਾਿ ਹਿੇਂ, ਹਿ ਘਰ ਕੀ ਰਾਹੇਂ ਭੂਲ ਗਏ. 
ਵੇਖੋ ਢ ੱਡੀਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ #Fighting_Covid_19 #coronaworriors 

 
 

4 4 ਿਈ, 2020 || #ਕੋਮਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ 

ਨਬਆਨ। 
... 
 
 

5 ਅੱਜ 4 ਿਈ ਨੂੰ  ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 177 ਨਿੂਨੇ ਲਏ ਗਏ. ਇਹਨਾਂ ਚ 63 ਨਿੂਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਮਜਹੜ੍ੇ 
positive ਕੇਸ ਿਰੀਿਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਏ ਸਨ. 114 ਨਿੂਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮਜਹਦ ੇਬਾਹਰ ਲੇ ਸੂਮਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ 
ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਕਾਲਜ ਮਵਖੇ ਰਮਹ ਰਹੇ ਹਨ. 
 
 

6 ਮਿਲਹਾ ਿੋਗਾ ਦ ੇਸਾਰੇ ਕੋਰਨਟਾਈਨ ਕੇਦਰਾਂ ਮਵਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿੂਲ ਸ ਮਵਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

--ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿ ਹੱਈਆ 

 
 

7 ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਮਿਲਹਾ ਿੋਗਾ ਦੀ ਕੋਮਵਡ ਸਬੰਧੀ ਮਤਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮਲਆ ਮਗਆ ਜਾਇਜਾ, ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਕੰਿ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸ਼ਲਾਘਾ 
--ਹ ਣ ਤੱਕ ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ  1150 ਤ ੋਵੱਧ ਸੈਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 27 ਪਾਜੀਮਟਵ, 522 ਨੇਗੇਮਟਵ, ਬਾਕੀਆਂ ਦ ੇ
ਨਤੀਮਜਆ ਂਦਾ ਇੰਤਜਾਰ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਦਰਾਂ ਮਵਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਹਰ ਪਰਕਾਰ; ਦੀ ਸ ਮਵਧਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 
ਉਪਲੱਬਧ 

ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰ ੇਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦ ੇਵਰਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ  ਸ ਰੱਮਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 
ਸਿਾਜ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਮਰਆ 

 
 

8 ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਮਫਊ ਦਰੌਾਨ 6,7,11,12,15,16,20,21,25,26,29 ਅਤੇ 30 ਿਈ ਨੂੰ  ਖ ੱਲਹਣ ਵਾਲੇ ਿੈਡੀਕਲ 
ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
--ਇਹ ਿੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸਵਰੇੇ 11 ਵਜ ੇਤੋ ਦ ਪਮਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ ੱਲਹੇ ਰਮਹ ਕ ੇਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਕਰਨਗੇ ਹੋਿ ਮਡਲੀਵਰੀ 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/fighting_covid_19?__cft__%5B0%5D=AZWMX6ufKSVFLUs0dm1gWOY8Ch66T2QU-ISB84kg-98lSwv13gglCp72Rbs440JVjxKHVJNJefRaeO-z0wxfRYdAJYvANflgnZ2XCu_h7FYI6qAe0b_G0AknXNm52prBnDQZmhlCGQ0R0US40Flx7UVh5zBiGllhLCZOvRdorIHQK7KS9HcnSI8B_WWwXNEqpuU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fighting_covid_19?__cft__%5B0%5D=AZWMX6ufKSVFLUs0dm1gWOY8Ch66T2QU-ISB84kg-98lSwv13gglCp72Rbs440JVjxKHVJNJefRaeO-z0wxfRYdAJYvANflgnZ2XCu_h7FYI6qAe0b_G0AknXNm52prBnDQZmhlCGQ0R0US40Flx7UVh5zBiGllhLCZOvRdorIHQK7KS9HcnSI8B_WWwXNEqpuU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronaworriors?__cft__%5B0%5D=AZWMX6ufKSVFLUs0dm1gWOY8Ch66T2QU-ISB84kg-98lSwv13gglCp72Rbs440JVjxKHVJNJefRaeO-z0wxfRYdAJYvANflgnZ2XCu_h7FYI6qAe0b_G0AknXNm52prBnDQZmhlCGQ0R0US40Flx7UVh5zBiGllhLCZOvRdorIHQK7KS9HcnSI8B_WWwXNEqpuU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronaworriors?__cft__%5B0%5D=AZWMX6ufKSVFLUs0dm1gWOY8Ch66T2QU-ISB84kg-98lSwv13gglCp72Rbs440JVjxKHVJNJefRaeO-z0wxfRYdAJYvANflgnZ2XCu_h7FYI6qAe0b_G0AknXNm52prBnDQZmhlCGQ0R0US40Flx7UVh5zBiGllhLCZOvRdorIHQK7KS9HcnSI8B_WWwXNEqpuU&__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=AZXFsGDaHkZua7ZnAKUe1-AMPsU9nyokzntLR8mwKrFx7FSG5Q43UhUlJEh7IyLwMmOfLI4mqZELNU83h_fLGL4j4f_l-jCYYLT7v-DBGwBcwgmmGj-pYargA0bFD-tvsLJn_6rBqEBv0tELs2u2borr6VV8cl8loNuo2F5hy2qP4A&__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=AZXFsGDaHkZua7ZnAKUe1-AMPsU9nyokzntLR8mwKrFx7FSG5Q43UhUlJEh7IyLwMmOfLI4mqZELNU83h_fLGL4j4f_l-jCYYLT7v-DBGwBcwgmmGj-pYargA0bFD-tvsLJn_6rBqEBv0tELs2u2borr6VV8cl8loNuo2F5hy2qP4A&__tn__=*NK-R


 

9 -ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਮਫਊ ਦੌਰਾਨ 4,5,8,9,13,14,18,19,22,23,27 ਅਤੇ 28 ਿਈ ਨੂੰ  ਖ ੱਲਹਣ ਵਾਲੇ ਿੈਡੀਕਲ 
ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
---ਇਹ ਿੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸਵੇਰ ੇ11 ਵਜੇ ਤ ੋਦ ਪਮਹਰ 2 ਵਜ ੇਤੱਕ ਖ ੱਲਹੇ ਰਮਹ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਹੋਿ ਮਡਲੀਵਰੀ 
 
 

10 ਿੋਗਾ ਮਵਖ ੇcovid ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਿਾ ਲੈਣ ਆਏ ਿਾਨਯੋਗ ਮਸਹਤ ਿੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਮਸੰਘ ਮਸੱਧੂ ਨੇ ਵੇਖ ੋਮਕ ਦੱਮਸਆ 

 

11 ਬਾਬਾ ਗ ਰਿੀਤ ਮਸੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੋਗਾ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਾਲਜ ਮਵਖੇ 
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਖਆਲ ਰੱਮਖਆ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੱਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 -ਿੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦ ੇਿੱਦੇਨਿਰ ਪਮਟਆਲਾ ਮਜਲੇ ਮਵਚ ਕਰਮਫਊ ਚ ਹਾਲੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜ ੇਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਛੂਟ- 
ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ* *-ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਮਸਰਫ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ* *-ਜਰਰੂੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
ਪਮਹਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ* 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212396182434227/ 
 

2 Today 4 May time 7 pm district covid update information given by CS Dr Harish Malhotra ji 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212360299104482/ 
 

3 ਮਿਲਹੇ ਦੀਆ ਂਿੰਡੀਆ ਂ'ਚ 7 ਲੱਖ 50 ਹਿਾਰ 273 ਿੀਟਮਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212339255773253/ 
 

4 ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਦ ੱ ਖ ਮਨਵਾਰਨ ਸਾਮਹਬ ਦ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਠਮਹਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਲਗਾਤਰ ਕਾਊਂਸਮਲੰਗ ਤੇ ਦਵਾਈਆ ਂ
ਿ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212288422445003/ 
 

5 ਪਮਟਆਲਾ ਮਿਲਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਪਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਹ ਣ ਤੱਕ 20 ਹਿਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212287315778447/ 
 

6 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਦੁਖੱ ਨਨਿਾਰਨ ਸਾਨਹਬ ਦੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਨਲੰਗ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਊਂਸਲਰ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212257802448065/ 
 

7 ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰਹੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212200609120451/ 
 

 
TWITTER 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212396182434227/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212360299104482/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212339255773253/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212288422445003/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212287315778447/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212257802448065/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212200609120451/


 

S.N. Post with link 

1 ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਦ ੱਖ ਮਨਵਾਰਨ ਸਾਮਹਬ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਠਮਹਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਲਗਾਤਰ ਕਾਊਂਸਮਲੰਗ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 
ਿ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ 

-ਯਾਤਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਰੋਿਣੀ ਕਿੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

-ਸਾਫ਼, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ ਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜਾਿ @CMOPb @KUMARAMIT_IAS 

#punjabfightscorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1257356024375377928?s=19 
 

2 ਪਮਟਆਲਾ ਮਿਲਹੇ  ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਪਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਹ ਣ ਤੱਕ 20 ਹਿਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ 

-ਜੰਿੂ ਕਸ਼ਿੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਭੇਮਜਆ-@KUMARAMIT_IAS 

-ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਿੇਲ ਜਾਰੀ,  ਪਮਟਆਲਾ ਮਿਲਹੇ  'ਚ ਬਣਾਏ ਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹ ਣ ਤੱਕ 12 ਹਿਾਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, 

3000 ਪਮਟਆਲਾ ਦੇ @CMOPb 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1257354933516611592?s=19 
 

3 ਪਨਟਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਨਿਾਰਨ ਸਾਨਹਬ ਦੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ 'ਚ ਠਨਹਰਾਏ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਨਲੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਊਂਸਲਰ। @CMOPb @KUMARAMIT_IAS 

#punjabfightscorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1257354307109818368?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 -ਿੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦ ੇਿੱਦੇਨਿਰ ਪਮਟਆਲਾ ਮਜਲੇ ਮਵਚ ਕਰਮਫਊ ਚ ਹਾਲੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜ ੇਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਛੂਟ- 
ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ* *-ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਮਸਰਫ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ* *-ਜਰਰੂੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
ਪਮਹਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ*  (ਿੈਮਸਜ) 

2 Today 4 May time 7 pm district covid update information given by CS Dr Harish Malhotra ji  

(ਵੀਡੀਓ) 

3 ਮਿਲਹੇ ਦੀਆ ਂਿੰਡੀਆ ਂ'ਚ 7 ਲੱਖ 50 ਹਿਾਰ 273 ਿੀਟਮਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਦ ੱ ਖ ਮਨਵਾਰਨ ਸਾਮਹਬ ਦ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਠਮਹਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਲਗਾਤਰ ਕਾਊਂਸਮਲੰਗ ਤੇ ਦਵਾਈਆ ਂ
ਿ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

5 ਪਮਟਆਲਾ ਮਿਲਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਪਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਹ ਣ ਤੱਕ 20 ਹਿਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ 
(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

6 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਦੁਖੱ ਨਨਿਾਰਨ ਸਾਨਹਬ ਦੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਨਲੰਗ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਊਂਸਲਰ। (ਵੀਡੀਓ) 

7 ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰਹੋ। (ਵੀਡੀਓ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਦ ੱ ਖ ਮਨਵਾਰਨ ਸਾਮਹਬ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਮਲੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਕਾਊਂਸਲਰ 

https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
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/hashtag/punjabfightscorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1257356024375377928?s=19
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/DproPatiala/status/1257354933516611592?s=19
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
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/hashtag/punjabfightscorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1257354307109818368?s=19


 

https://youtu.be/f4f3zl_8Xv4 

2 Patiala- COVID UPDATE dt. 04.05.2020 , Information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://youtu.be/ILgooubefD0 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਿਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ ਜਾਨਪ ਰ ਮਵੱਚ ਦੋ ਹਰੋ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਮਟਵ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਿਣੇ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5270096079
27965 

2 ਸੂਮਬਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮਕਆਂ ਉੱਤ ੇਤਾਇਨਾਤ ਪ ਮਲਸ, ਮਸਹਤ ਕਰਿੀ ਤੇ ਅਮਧਆਪਕਾਂ ਦਾ  ਸਨਿਾਨ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5270105045
94542 

3 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਾਂ ਨਿੱਚ ਚੱਲ ਨਰਹਾ ਆਨ- ਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ- ਸੰਜੀਿ ਗੌਤਮ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5270119712
61062 

4 ਸਰੀ ਹਜ ਰ ਸਾਨਹਬ ਤੋਂ ਆਉਂਣ ਿਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਸ਼ਰੀ ਸਾਾਂਈ ਕਾਲਜ ਬਧਾਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਿਖੇ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ 

ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਕਰਕ ੇਨਜ਼ਲ਼੍੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5270217979
26746 

5 ਮਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਮਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 
https://www.facebook.com/ram.lubhaya.37/posts/3109082232488186 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਿਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ ਜਾਨਪ ਰ ਮਵੱਚ ਦੋ ਹਰੋ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਮਟਵ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਿਣੇ 

2 ਸੂਮਬਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮਕਆਂ ਉੱਤ ੇਤਾਇਨਾਤ ਪ ਮਲਸ, ਮਸਹਤ ਕਰਿੀ ਤੇ ਅਮਧਆਪਕਾਂ ਦਾ  ਸਨਿਾਨ 

3 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਾਂ ਨਿੱਚ ਚੱਲ ਨਰਹਾ ਆਨ- ਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ- ਸੰਜੀਿ ਗੌਤਮ। 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਿਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ ਜਾਨਪ ਰ ਮਵੱਚ ਦੋ ਹਰੋ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਮਟਵ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਿਣੇ 

2 ਸੂਮਬਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮਕਆਂ ਉੱਤ ੇਤਾਇਨਾਤ ਪ ਮਲਸ, ਮਸਹਤ ਕਰਿੀ ਤੇ ਅਮਧਆਪਕਾਂ ਦਾ  ਸਨਿਾਨ 

3 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਾਂ ਨਿੱਚ ਚੱਲ ਨਰਹਾ ਆਨ- ਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ- ਸੰਜੀਿ ਗੌਤਮ। 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://youtu.be/f4f3zl_8Xv4
https://youtu.be/ILgooubefD0
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527009607927965
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527009607927965
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527010504594542
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527010504594542
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527011971261062
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527011971261062
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527021797926746
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527021797926746
https://www.facebook.com/ram.lubhaya.37/posts/3109082232488186


 

1  ਮਿਲਹਾ ਰਜੋਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਰਥੀਆ ਂਨੂੰ  ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਿ ਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪਰੀਮਖਆ  ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਮਲੰਗ 

83602-29659 ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ   
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847753199053431&id=289205534908203 

2 ਵਧੀਕ ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਹੇ ਦ ੇਵੱਖ ਕੋਮਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਦੌਰਾ 
-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰੂਨ ਸਮਹਯੋਗ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਭਰੋਸਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847755589053192&id=289205534908203 

3 ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਮਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ 13 ਹੋਈ - ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

ਕ ੱਲ ਕੇਸ 16 ਮਿਨਹ ਾਂ ਮਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿਮਟਵ ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸੰਮਖਆ 13, ਮਰਕਵਰ 02 ਅਤ ੇਇੱਕ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ 
ਹੋ ਚ ੱਕੀ ਹੈ ਿੌਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847759379052813&id=289205534908203 

4 ਰੋਸਟਰ ਅਨ ਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਦ ਕਾਨਾਂ - ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਨ ਪਬਮਲਕ ਡੀਮਲੰਗ ਅਤ ੇਅਮਤ ਿਰੂਰੀ ਕੰਿਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 09 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847763135719104&id=289205534908203 

5  

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਿਲਹਾ ਰਜੋਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਰਥੀਆ ਂਨੂੰ  ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਿ ਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪਰੀਮਖਆ  ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਮਲੰਗ 

83602-29659 ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1257312767180070913?s=19   

2 ਵਧੀਕ ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਹੇ ਦ ੇਵੱਖ ਕੋਮਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਦੌਰਾ 
-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰੂਨ ਸਮਹਯੋਗ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਭਰੋਸਾ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1257313739943997441?s=19 

3 ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਮਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ 13 ਹੋਈ - ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

ਕ ੱਲ ਕੇਸ 16 ਮਿਨਹ ਾਂ ਮਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿਮਟਵ ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸੰਮਖਆ 13, ਮਰਕਵਰ 02 ਅਤ ੇਇੱਕ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ 
ਹੋ ਚ ੱਕੀ ਹੈ ਿੌਤ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1257314748581834755?s=19 

4 ਰੋਸਟਰ ਅਨ ਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਦ ਕਾਨਾਂ - ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਨ ਪਬਮਲਕ ਡੀਮਲੰਗ ਅਤ ੇਅਮਤ ਿਰੂਰੀ ਕੰਿਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 09 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1257314092399747074?s=19 

5  

6  

 
WhatsApp 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847753199053431&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847755589053192&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847759379052813&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847763135719104&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1257312767180070913?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1257313739943997441?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1257314748581834755?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1257314092399747074?s=19


 

S.N. TEXT 

1 ਮਿਲਹਾ ਰਜੋਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਰਥੀਆ ਂਨੂੰ  ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਿ ਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪਰੀਮਖਆ  ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਮਲੰਗ 

83602-29659 ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਮਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

2 ਮਿਲਹੇ ਮਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਮਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ 13 ਹੋਈ - ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

ਕ ੱਲ ਕੇਸ 16 ਮਿਨਹ ਾਂ ਮਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿਮਟਵ ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸੰਮਖਆ 13, ਮਰਕਵਰ 02 ਅਤ ੇਇੱਕ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ 
ਹੋ ਚ ੱਕੀ ਹੈ ਿੌਤ 

3 ਰੋਸਟਰ ਅਨ ਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਦ ਕਾਨਾਂ - ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਨ ਪਬਮਲਕ ਡੀਮਲੰਗ ਅਤ ੇਅਮਤ ਿਰੂਰੀ ਕੰਿਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 09 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ, ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਭਿਾਨੀਗੜ੍ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਮੁਖਨਤਆਰ ਨਸੰਘ ਨਾਨਨਕਆਣਾ ਸਾਨਹਬ ਸੰਗਰ ਰ ਦੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ 

ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਪਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਨਹਰ ਕਰਨਦਆਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ 

ਕੇਂਦਰ ਨਿੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2649930701919187/?vh=e&d=n 

2 ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 52 ਸੈਂਪਲ ਅੱਜ ਪਾਨਜਨਟਿ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਿੱਚ 48 ਨਿਅਕਤੀ ਸੰਗਰ ਰ ਨਜ਼ਲੇ੍ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, 3 

ਪਨਟਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਨਾਲ ਅਤੇ 1 ਹਨਰਆਣਾ ਦਾ ਿਸਨੀਕ ਪਾਨਜ਼ਨਟਿ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਕਿਾਨਰੰਟੀਨ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਨਜਨਟਿ ਪਾਏ ਜਾਣ ਿਾਨਲ਼੍ਆਾਂ ਨ ੰ ਕੋਨਿਡ ਕੇਅਰ 

ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਕੇਸ ਪਾਨਜ਼ਨਟਿ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ‘ਚੋਂ 3 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਿੀ ਜਾ ਚੁੱਕ ੇ

ਹਨ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/635598400505566/?d=n 

3  #ਕੋਮਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/858190198022583/?vh=e&d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ, ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਭਿਾਨੀਗੜ੍ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਮੁਖਨਤਆਰ ਨਸੰਘ ਨਾਨਨਕਆਣਾ ਸਾਨਹਬ ਸੰਗਰ ਰ ਦੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ 

ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਪਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਨਹਰ ਕਰਨਦਆਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ 

ਕੇਂਦਰ ਨਿੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1257530399892406273?s=12 

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2649930701919187/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/635598400505566/?d=n
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.ARDWwZoc4xq6mc-TLWJ7SWz7mFeOFy08vVZYmbqEJ-w845gaWYM4ibvOBG12vsd6-DV3cQ34y6lq0fALsCenj6mhWa7aaWyOaekphUrrXQhD7ENCEcCTvZh35aUk3m3eavx3s6E3K9bODbLXWi3xyR65EVOA5tXyINZn2Rp_n83PnHXIYVjX4NLcnOUgIDK10fzJH8LxNtnABQ7Hnj512PBXrvL8CA7L0GKr6zUa8PDayH_LjSeiGQwj8_20QTWWQTb8FjU8r41XNP6dvVewDWI9S67Zun5vFKp84AemBx29gD3kSXi1C8R1RPUVu6YwoVgd27CP00DJdUwuUIcjPybHO8VozQsF4qK_dw&__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.ARDWwZoc4xq6mc-TLWJ7SWz7mFeOFy08vVZYmbqEJ-w845gaWYM4ibvOBG12vsd6-DV3cQ34y6lq0fALsCenj6mhWa7aaWyOaekphUrrXQhD7ENCEcCTvZh35aUk3m3eavx3s6E3K9bODbLXWi3xyR65EVOA5tXyINZn2Rp_n83PnHXIYVjX4NLcnOUgIDK10fzJH8LxNtnABQ7Hnj512PBXrvL8CA7L0GKr6zUa8PDayH_LjSeiGQwj8_20QTWWQTb8FjU8r41XNP6dvVewDWI9S67Zun5vFKp84AemBx29gD3kSXi1C8R1RPUVu6YwoVgd27CP00DJdUwuUIcjPybHO8VozQsF4qK_dw&__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.ARDWwZoc4xq6mc-TLWJ7SWz7mFeOFy08vVZYmbqEJ-w845gaWYM4ibvOBG12vsd6-DV3cQ34y6lq0fALsCenj6mhWa7aaWyOaekphUrrXQhD7ENCEcCTvZh35aUk3m3eavx3s6E3K9bODbLXWi3xyR65EVOA5tXyINZn2Rp_n83PnHXIYVjX4NLcnOUgIDK10fzJH8LxNtnABQ7Hnj512PBXrvL8CA7L0GKr6zUa8PDayH_LjSeiGQwj8_20QTWWQTb8FjU8r41XNP6dvVewDWI9S67Zun5vFKp84AemBx29gD3kSXi1C8R1RPUVu6YwoVgd27CP00DJdUwuUIcjPybHO8VozQsF4qK_dw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/858190198022583/?vh=e&d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1257530399892406273?s=12


 

1 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ, ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਭਿਾਨੀਗੜ੍ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਮੁਖਨਤਆਰ ਨਸੰਘ ਨਾਨਨਕਆਣਾ ਸਾਨਹਬ ਸੰਗਰ ਰ ਦੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ 

ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਪਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਨਹਰ ਕਰਨਦਆਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ 

ਕੇਂਦਰ ਨਿੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। 

 

2 ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 52 ਸੈਂਪਲ ਅੱਜ ਪਾਨਜਨਟਿ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਿੱਚ 48 ਨਿਅਕਤੀ ਸੰਗਰ ਰ ਨਜ਼ਲੇ੍ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, 3 

ਪਨਟਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਨਾਲ ਅਤੇ 1 ਹਨਰਆਣਾ ਦਾ ਿਸਨੀਕ ਪਾਨਜ਼ਨਟਿ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਕਿਾਨਰੰਟੀਨ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਨਜਨਟਿ ਪਾਏ ਜਾਣ ਿਾਨਲ਼੍ਆਾਂ ਨ ੰ ਕੋਨਿਡ ਕੇਅਰ 

ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਕੇਸ ਪਾਨਜ਼ਨਟਿ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਨਜਨ੍ਾਾਂ ‘ਚੋਂ 3 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਿੀ ਜਾ ਚੁੱਕ ੇ

ਹਨ। 
 

3  

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532844427432772&id=128209614562924, Drive 
begins to send stranded people back to their states 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532873167429898&id=128209614562924, • 
Mohali COVID preparedness reviewed• 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532929284090953&id=128209614562924, 7 more 
corona patients from district discharged from Gian Sagar Hospital 
 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532930344090847&id=128209614562924, Punjab 
Youth Development Board to award Letters of Appreciation to youth engaged in welfare of State 
in crisis time : Chairman Sukhwinder Singh Bindra 
 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532977330752815&id=128209614562924, • 
Restrictions applicable to a “Red zone” will be enforced in the district SAS Nagar 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257235779425906689?s=19, Drive begins to send 
stranded people back to their states 
 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257258050550988800?s=19, Mohali COVID 
preparedness reviewed• 
 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257258484573208581?s=19, 7 more corona patients 
from district discharged from Gian Sagar Hospital 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532844427432772&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532873167429898&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532929284090953&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532930344090847&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532977330752815&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257235779425906689?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257258050550988800?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257258484573208581?s=19


 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257295834648948743?s=19, Punjab Youth 
Development Board to award Letters of Appreciation to youth engaged in welfare of State in crisis 
time : Chairman Sukhwinder Singh Bindra 
 
 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257319396705353730?s=19, • Restrictions applicable 
to a “Red zone” will be enforced in the district SAS Nagar 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room update on Corona Virus 

2 Information and Public Relations Department provided whatsapp chatbot number 7380173801 as 
well as facebook page 

3 Punjab Governemnt ensuring people stranded in Punjab are sent back to their home states 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Banga Taxi Operators Offered 10 Taxis for Patrolling against CORONAVIRUS to SDM Banga free of 
cost 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244836722353577&id=739582469545674 
 
 

2 MLA Nawanshahr Angad Singh honoured 56 Employees of MC Rahon for exemplary services 
during fight against CORONA 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244833779020538&id=739582469545674 
 
 

3 Nodal officers deployed at Village Level to check the movement of returnees from interdistrict or 
Interstate 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244831109020805&id=739582469545674 
 
 

4 Health Department Issued Advisory for Senior Citizens during CORONAVIRUS Spread 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244830579020858&id=739582469545674 
 
 

5 Rana Sugar Mills Offers Sanitizer Tanker for Nawanshahr to MLA Angad Singh 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244830179020898&id=739582469545674 
 
 

6 Health Department Issued Advisory for Drivers and Transporters 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244829005687682&id=739582469545674 
 

 
TWITTER 
 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257295834648948743?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257319396705353730?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244836722353577&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244833779020538&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244831109020805&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244830579020858&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244830179020898&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1244829005687682&id=739582469545674


 

S.N. Post with link 

1 Banga Taxi Operators Offered 10 Taxis for Patrolling against CORONAVIRUS to SDM Banga free of 
cost 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1257354792692785153?s=19 
 
 

2 MLA Nawanshahr Angad Singh honoured 56 Employees of MC Rahon for exemplary services 
during fight against CORONA 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1257355075804172289?s=19 
 
 

3 Nodal officers deployed at Village Level to check the movement of returnees from interdistrict or 
Interstate 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1257355200014286848?s=19 
 
 

4 Health Department Issued Advisory for Senior Citizens during CORONAVIRUS Spread 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1257355308307034113?s=19 
 
 

5 Rana Sugar Mills Offers Sanitizer Tanker for Nawanshahr to MLA Angad Singh 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1257355489576394752?s=19 
 
 
 

6 Health Department Issued Advisory for Drivers and Transporters 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1257355586586456064?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Banga Taxi Operators Offered 10 Taxis for Patrolling against CORONAVIRUS to SDM Banga free of 
cost 

2 MLA Nawanshahr Angad Singh honoured 56 Employees of MC Rahon for exemplary services 
during fight against CORONA 

3 Nodal officers deployed at Village Level to check the movement of returnees from interdistrict or 
Interstate 

4 Health Department Issued Advisory for Senior Citizens during CORONAVIRUS Spread 

5 Rana Sugar Mills Offers Sanitizer Tanker for Nawanshahr to MLA Angad Singh 

6 Health Department Issued Advisory for Drivers and Transporters 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1257354792692785153?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1257355075804172289?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1257355200014286848?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1257355308307034113?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1257355489576394752?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1257355586586456064?s=19


 

1 ਮਿਲਹੇ ਦੇ ਮਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਨੱਜਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਿ ਕੰਿਲ - ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. 
 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2504232176555401/ 

2 132 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੱਕੀਆ ਂਅੱਜ ਸਵੇਰ ੇ9.00 ਤੋਂ 2.00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2504232833222002/ 

3 ਇਲਾਕੇ ਮਵਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਰਮਜਸਟਰਡ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰ ੇ9 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ ਲਣਗੀਆਂ- ਕਨੂ ਗਰਗ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2504270556551563/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਿਲਹੇ ਦੇ ਮਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਨੱਜਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਿ ਕੰਿਲ - ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. 
https://twitter.com/DproSri/status/1257232442588463104?s=19 

2 132 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੱਕੀਆ ਂਅੱਜ ਸਵੇਰ ੇ9.00 ਤੋਂ 2.00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ 

https://twitter.com/DproSri/status/1257254225278427136?s=19 

3 ਇਲਾਕੇ ਮਵਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਰਮਜਸਟਰਡ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰ ੇ9 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ ਲਣਗੀਆਂ- ਕਨੂ ਗਰਗ 

https://twitter.com/DproSri/status/1257300715229155331?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਿਲਹੇ ਦੇ ਮਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਨੱਜਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਿ ਕੰਿਲ - ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. 

2 132 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੱਕੀਆ ਂਅੱਜ ਸਵੇਰ ੇ9.00 ਤੋਂ 2.00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ 

3 ਇਲਾਕੇ ਮਵਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਰਮਜਸਟਰਡ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰ ੇ9 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ ਲਣਗੀਆਂ- ਕਨੂ ਗਰਗ 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਮਵੱਚ ਰਿੋਾਨਾਵਾਰ ਿੀਡੀਆ ਮਰਪੋਰਟ ਮਿਤੀ: 04-05-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1334402103420609?d=n&sfns=mo  

2 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਜਲ੍ਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਨਹਬ ਨਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਡਊਟੀ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ 

ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ: ਡਾ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਨਸੰਘ ਨਸਿਲ ਸਰਜਨ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗ ਮਵੱਚ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸਾਰਮਥਕ ਭੂਮਿਕਾ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1334458876748265?d=n&sfns=mo  

3 ਘਰ ਰਹੋ ਸ ਰੱਮਖਅਤ ਰਹ ੋ

ਸਾਵਧਾਨੀ ਮਵੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹ ੈ

#StayHome #StaySafe 
#SriMuktsarSahibPolice 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1334507253410094?d=n&sfns=mob   

4 ਮਿਮਲਹਆਂ ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸ ਰੱਮਖਅਤ ਇੰਝ ਰੱਖੋ :ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਿ ਕੇ ਅਰਮਵੰਦ ਕ ਿਾਰ ਸਰੀ ਿ ਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1334544783406341?vh=e&d=n&sfns=mo  

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2504232176555401/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2504232833222002/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2504270556551563/
https://twitter.com/DproSri/status/1257232442588463104?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1257254225278427136?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1257300715229155331?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1334402103420609?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1334458876748265?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1334507253410094?d=n&sfns=mob
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1334544783406341?vh=e&d=n&sfns=mo


 

5 ਸਰੀ ਿ ਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਮਿਮਟਵ ਿਰੀਿ ਦਾ  ਇਹ ਸ ਨੇਹਾ ਿਰਰੂ ਸ ਮਣਓ ਜੀ 
 
Kindly do listen to the message of this corona positive patient from Sri Muktsar Sahib 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1334659436728209?vh=e&d=n&sfns=mo  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਮਵੱਚ ਰਿੋਾਨਾਵਾਰ ਿੀਡੀਆ ਮਰਪੋਰਟ ਮਿਤੀ: 04-05-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1257256194135035904?s=21  

2 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਜਲ੍ਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਨਹਬ ਨਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਡਊਟੀ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ 

ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ: ਡਾ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਨਸੰਘ ਨਸਿਲ ਸਰਜਨ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗ ਮਵੱਚ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸਾਰਮਥਕ ਭੂਮਿਕਾ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1257282926921670657?s=21  

3 ਘਰ ਰਹੋ ਸ ਰੱਮਖਅਤ ਰਹ ੋ

ਸਾਵਧਾਨੀ ਮਵੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹ ੈ

#StayHome #StaySafe 
#SriMuktsarSahibPolice 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1257303116338262018?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਮਵੱਚ ਰਿੋਾਨਾਵਾਰ ਿੀਡੀਆ ਮਰਪੋਰਟ ਮਿਤੀ: 04-05-2020 

2 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਜਲ੍ਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਨਹਬ ਨਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਡਊਟੀ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ 

ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ: ਡਾ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਨਸੰਘ ਨਸਿਲ ਸਰਜਨ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗ ਮਵੱਚ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸਾਰਮਥਕ ਭੂਮਿਕਾ 
 

3 ਘਰ ਰਹੋ ਸ ਰੱਮਖਅਤ ਰਹ ੋ

ਸਾਵਧਾਨੀ ਮਵੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹ ੈ

#StayHome #StaySafe 
#SriMuktsarSahibPolice 
 

4 ਮਿਮਲਹਆਂ ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸ ਰੱਮਖਅਤ ਇੰਝ ਰੱਖੋ :ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਿ ਕੇ ਅਰਮਵੰਦ ਕ ਿਾਰ ਸਰੀ ਿ ਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ 

5 ਸਰੀ ਿ ਕਤਸਰ ਸਾਮਹਬ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਮਿਮਟਵ ਿਰੀਿ ਦਾ  ਇਹ ਸ ਨੇਹਾ ਿਰਰੂ ਸ ਮਣਓ ਜੀ 
 
Kindly do listen to the message of this corona positive patient from Sri Muktsar Sahib 
 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਮਫਊ ਦ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹ ਕਿਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਮਵੱਚ ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਹ ਕਿ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1334659436728209?vh=e&d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1257256194135035904?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1257282926921670657?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1257303116338262018?s=21


 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31438717523115
85/?type=3&theater 

2 ਮਿਲਹੇ ਦੀਆ ਂਿੰਡੀਆ ਂਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ 4,56,494 ਿੀਟਮਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 4,45,613 ਿੀਮਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31438672523120
35/?type=3&theater 

3 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਮਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ  ਮਬਲਕ ੱਲ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31438630723124
53/?type=3&theater 

4 ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਆੋਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਵੱਚ ਰਮਹ ਰਹੇ ਮਿਲਾ 
ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿ ਸ਼ਮਕਲਾਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਹੱਲ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31438202523167
35/?type=3&theater 

5 ਮਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਮਵਡ-19 ਦ ੇਿੱਦੇਨਿਰ ਬੀਬੀ ਅਿਰੋ ਗਰਲਿ ਐਡਂ ਬ ਆਏਿ ਹੋਸਟਲ ਖਡਰੂ 
ਸਾਮਹਬ ਮਵਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱਚ ਰਮਹ ਰਹੇ ਮਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦ ੇਕੀਤ ੇਗਏ 
ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ(ਵੀਡੀਓ) 

https://www.facebook.com/watch/?v=237256570710694 

6 ਮਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਮਵਡ-19 ਦ ੇਿੱਦੇਨਿਰ ਬੀਬੀ ਅਿਰੋ ਗਰਲਿ ਐਡਂ ਬ ਆਏਿ ਹੋਸਟਲ ਖਡਰੂ 
ਸਾਮਹਬ ਮਵਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱਚ ਰਮਹ ਰਹੇ ਮਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦ ੇਕੀਤ ੇਗਏ 
ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ(ਵੀਡੀਓ) 

https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/288190382341906/?t=13 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਜਲ੍ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਿੱਚ ਕਰਨਫਊ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਜਸ ਦਰੌਾਨ ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੜਕਾਾਂ, ਗਲੀਆਾਂ ਅਤੇ 

ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨਫਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257548844436303872 

2 ਮਿਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਿੰਡੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ 4,56,494 ਿੀਟਮਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ 4,45,613 ਿੀਮਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257548197439762433 

3 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਮਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ  ਮਬਲਕ ੱਲ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257547918036221953 

4 ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਆੋਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਵੱਚ ਰਮਹ ਰਹੇ ਮਿਲਾ 
ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿ ਸ਼ਮਕਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੱਲ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257540856338239488 

5 ਮਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਮਵਡ-19 ਦ ੇਿੱਦੇਨਿਰ ਬੀਬੀ ਅਿਰੋ ਗਰਲਿ ਐਡਂ ਬ ਆਏਿ ਹੋਸਟਲ ਖਡਰੂ 
ਸਾਮਹਬ ਮਵਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱਚ ਰਮਹ ਰਹੇ ਮਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦ ੇਕੀਤ ੇਗਏ 
ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ(ਵੀਡੀਓ) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257563270686183425 

 
WhatsApp 
 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3143871752311585/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3143871752311585/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3143867252312035/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3143867252312035/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3143863072312453/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3143863072312453/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3143820252316735/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3143820252316735/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=237256570710694
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/288190382341906/?t=13
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257548844436303872
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257548197439762433
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257547918036221953
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257540856338239488
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257563270686183425


 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਮਫਊ ਦ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹ ਕਿਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਮਵੱਚ ਮਿਲਹਾ ਿੈਮਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਹ ਕਿ ਜਾਰੀ 

2 ਮਿਲਹੇ ਦੀਆ ਂਿੰਡੀਆ ਂਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ 4,56,494 ਿੀਟਮਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 4,45,613 ਿੀਮਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

3 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਮਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ  ਮਬਲਕ ੱਲ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ-ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

4 ਮਡਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਆੋਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਵੱਚ ਰਮਹ ਰਹੇ ਮਿਲਾ 
ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿ ਸ਼ਮਕਲਾਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਹੱਲ 
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