
 

 

Date: 06-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 

 

1 Total Suspected cases reported till date 32060 

2 Total No. of samples sent 32060 

3 Total No. of patients tested positive till date 1526 

4 Total No. of patients tested negative 24303 

5 Results Awaited 6231 

6 No. of patients cured 135 

7 Active cases 1364 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 

01 

10 Total Deaths reported 27 

 
 



 

Patients reported positive on 6th May 2020-        75 

 

District Number of cases Remarks 

Moga 10 3 *New cases and 7 Contacts of positive cases 

Tarn Taran 16 7 Contacts of Positive Case & rest information 

awaited 

Patiala 2 *New Cases 

Mansa 2 2 New cases (Migrant) 

Barnala 1 New case (Combine Worker) 

Muktsar 1 New Case Migrant (Rajasthan) 

Amritsar 13 12 * New cases and 1 New case (Flu Corner) 

Gurdaspur 1 5 * New Cases and 3 Contacts of positive cases 

FG Sahib 1 1 New case (Migrant) 

SBS Nagar 1 Contact of Positive case 

Sangrur 2 Information awaited 

Fazilka 1 *New Cases 

Ferozepur 1 *New Cases 

Moga 18 17 *New Cases & 1 information awaited 

Bathinda 1 New case (Migrant) 

Hoshiarpur 1 New Case 

Jalandhar 1 Contact of Positive Case 

FG Sahib 2 1 New Case (Migrant). Other information awaited 

*Source of infection likely from outside Punjab. 

 

On 6th 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-02 ( Ludhiana) 

• Number of new deaths reported- 02 (Patiala and Jalandhar) 

 



 

 
2. Cumulative Cases:- 

 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1. Amritsar 230 219 8 3 

2. Jalandhar 135 118 12 5 

3. Ludhiana 124 111 8 5 

4. Tarn Taran 103 103 0 0 

5. SAS Nagar 95 50 43 2 

6. Hoshiarpur 89 81 6 2 

7. Patiala 89 79 8 2 

8. Sangrur 87 84 3 0 

9. SBS Nagar 85 66 18 1 

10. Gurdaspur 85 84 0 1 

11. Muktsar 65 64 1 0 

12. Moga 56 52 4 0 

13. Faridkot 45 43 2 0 

14. Ferozepur 43 41 1 1 

15. Fazilka 39 39 0 0 

16. Bathinda 37 37 0 0 

17. Pathankot 27 16 10 1 

18. Barnala 20 18 1 1 

19. Mansa 19 15 4 0 

20. FG Sahib 19 17 2 0 

21. Kapurthala 18 14 2 2 

22. Ropar 16 13 2 1 

 Total 1526 1364 135 27 

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



 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. PUNJAB SUFFERED 88% REVENUE LOSS IN APRIL, CAPT AMARINDER TELLS VC WITH 

SONIA & CONG LEADERS  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-suffered-88-revenue-loss-april-capt-amarinder-
tells-vc-sonia-cong-leaders   
 

2. EDUCATION MINISTER VIJAY INDER SINGLA'S 'AMBASSADORS OF HOPE' 

RECEIVES 1.05 LAKH ENTRIES  

3. http://diprpunjab.gov.in/?q=content/education-minister-vijay-inder-singlas-ambassadors-hope-

receives-105-lakh-entries 

4. COVID-19: Punjab Govt issues advisory for Sewa Kendras to maintain hygiene & sanitization  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-sewa-kendras-
maintain-hygiene-sanitization   

 
5. To ensure safety of employees, Punjab issues detailed advisory for safe operation of govt offices during 

COVID19 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/to-ensure-safety-of-employeespunjab-issues-

detailed-advisory-for-safe-operation-of-govt-offices-during-covid19/ 

 

6. "I am pleased to share the news that we have completed procurement of more than 100 Lakh MT of 

wheat. Additional 35 Lakh MT is expected to be procured in the coming days. I congratulate farmers, 

Arthiyas and all Govt Departments for making this possible. Thank you all", Captain Amarinder Singh, 

Punjab Chief Minister 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556471397982301&id=1412317599064359 

 

7. Chief Minister Captain Amarinder Singh led Government of Punjab has sanctioned ₹35 crore, in the first 

phase, towards its share of the migrants’ cost of transportation by the Indian Railway. The first special 

`Shramik Express’ train, carrying 1200 stranded migrants, left Punjab today for Daltoganj, Jharkhand. 

The state government is estimating that 5-6 lakh of the stranded migrants could opt for train travel to 

return to their homes from Punjab, with the rest expected to go by road. Taking ₹640 as the average 

ticket price, the State Executive Committee has approved ₹35 crore as the initial amount needed. The 

funds have bene sanctioned under the National Disaster Relief Act, 2005.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556043994691708&id=1412317599064359 

 

8. The Government agencies and private Traders have procured 4,86,515 metric tonnes of wheat in #Punjab 

on 21st day of procurement. The Government agencies procured 4,84 939 MT of wheat 1,576 MT has 

been procured by the private traders (arhtyias).  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556046101358164&id=1412317599064359 
 

9. As the state prepared to handle a large influx of NRIs from other nations and stranded people from across 

the country, Chief Minister Captain Amarinder Singh has issued a series of directives to check the spread 

of the deadly #Covid, including strict directives to the Health Department to ensure mandatory screening 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-suffered-88-revenue-loss-april-capt-amarinder-tells-vc-sonia-cong-leaders
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-suffered-88-revenue-loss-april-capt-amarinder-tells-vc-sonia-cong-leaders
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/education-minister-vijay-inder-singlas-ambassadors-hope-receives-105-lakh-entries
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/education-minister-vijay-inder-singlas-ambassadors-hope-receives-105-lakh-entries
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-sewa-kendras-maintain-hygiene-sanitization
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-sewa-kendras-maintain-hygiene-sanitization
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/to-ensure-safety-of-employeespunjab-issues-detailed-advisory-for-safe-operation-of-govt-offices-during-covid19/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/to-ensure-safety-of-employeespunjab-issues-detailed-advisory-for-safe-operation-of-govt-offices-during-covid19/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556471397982301&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556043994691708&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556046101358164&id=1412317599064359


 

 

 

of all such returnees, with institutional quarantine for those coming back from high-risk regions of India, 

and hotel/home quarantine for the NRIs. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556049471357827&id=1412317599064359 

 

10. With a view to encouraging mechanised transplantation/direct sowing of paddy and cultivation of maize 

during Kharif season, Chief Minister Captain led Punjab Government has decided to provide subsidy 

upto 50% on machinery used for this purpose, which will immensely benefit the state in saving ground 

water and helping the farmers to tackle the problem of labour scarcity amid #COVID19 restrictions. 

Disclosing this Secretary Agriculture Kahan singh Pannu said that 50% subsidy would be provided to 

women/ scheduled castes and 40% to other farmers.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555952671367507&id=1412317599064359 

 

11. Punjab DGP Dinkar Gupta has barred all police personnel with medical issues, as well as women cops 

with children under 5, from frontline duty, in a bid to protect them from undue exposure to the risk of 

#Covid. The decision has been approved by Chief Minister Captain Amarinder Singh, who has asked the 

DGP to ensure all protective and welfare measures for the Corona Warriors battling #Covid from the 

front. #PunjabFightsCorona #CoronavirusOutbreak #Covid19 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556005514695556&id=1412317599064359 

 

12. | May 5, 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://youtu.be/uQkKx2L3sIo 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556049471357827&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555952671367507&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556005514695556&id=1412317599064359
https://youtu.be/uQkKx2L3sIo


 

 

 

 

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 05/05/2020 to 2:00 PM 06/05/2020) 
           

S.N. Post with link  

1 ‘‘मैं सभी प्रवासी श्रममकों को तालाबंदी की अवमि के दौरान िैर्य और अनशुासन बनाए रखने के मलए िन्र्वाद देता ह ं। पंजाब सरकार द्वारा 

आपकी जल्द और सुरमित र्ात्रा सुमनमित करने के मलए भारत सरकार के साथ बातचीत जारी है तामक आप जल्द से जल्द अपने पररवार और 

मप्रर्जनों के साथ हों’’, कैप्टन अमररंदर मसंह, मखु्र्मंत्री पंजाब। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555854674710640&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=978592395931416&id=631211620669497  

2 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ  ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਦੀ   ਰੁੱਰਖਆ ਅਤ ੇ

ਤੰਦਰ  ਤੀ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ #ਕੋਰਵਡ19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ  ਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ   ਰੁੱਰਖਅਤ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ  ਬੰਧੀ ਰਵ ਥਾਰਤ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਪਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਦੀ ਰ ਹਤ 'ਤੇ 

ਰਨਯਮਤ ਰਨਗਰਾਨੀ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਵਭਾਗ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਰਧਕਾਰੀ ਰਨਯ ਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ ਰਾ ਪੜ੍ਹ ੋ: 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/ਕੋਵਿਡ-19-ਸੰਕਟ-ਦੌਰਾਨ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ/ 

To ensure safety and well-being of its staff, Chief Minister Captain Amarinder Singh led 
Punjab Government has issued detailed guidelines and protocols for safe operation of 
government offices during #COVID19 pandemic, with appointment of Nodal Officers for 
each department to regularly monitor their health. Read full: 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/to-ensure-safety-of-employees-
punjab-issues-detailed-advisory-for-safe-operation-of-govt-offices-during-covid19/ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555928778036563&id=14123175990643
59  

3   ਬੇ ਰਵੁੱਚ  ਾਉਣੀ  ੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝਨੇੋ ਦੀ ਲ ਆਈ/ਰ ੁੱਧੀ ਰਬਜਾਈ ਅਤ ੇਮੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨ ੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਇ  ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 50 ਫੀ ਦੀ ਤੁੱਕ  ਬਰ ਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਜ  ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁੱਚਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ #ਕੋਰਵਡ19 ਦੀਆਾਂ ਬੰਰਦਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਕ ਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ 

ਨਰਜੁੱਠਣ ਰਵੁੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਰਦਆਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ  ਕੁੱਤਰ ਕਾਹਨ ਰ ੰਘ ਪੰਨ ੰ ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ 

 ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਰਕ ਾਨ ਬੀਬੀਆਾਂ/ਛੋਟੇ ਤੇ  ੀਮਾਾਂਤ ਰਕ ਾਨਾਾਂ ਨ ੰ 50 ਫੀ ਦੀ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਰਕ ਾਨਾਾਂ ਨ ੰ 40 

ਫੀ ਦੀ  ਬਰ ਡੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
With a view to encouraging mechanised  transplantation/direct sowing of paddy and 
cultivation of maize during Kharif season, Chief Minister Captain led Punjab Government 
has decided to provide subsidy upto 50% on machinery used for this purpose, which will 
immensely benefit the state in saving  ground water  and helping the farmers to tackle 
the problem of labour scarcity amid #COVID19 restrictions. Disclosing this Secretary 
Agriculture Kahan singh  Pannu said that 50% subsidy would be provided to women/ 
scheduled castes and 40% to other farmers. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555952671367507&id=14123175990643
59  
 

4 || 5 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555854674710640&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555854674710640&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=978592395931416&id=631211620669497
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1-19-%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%95%E0%A8%9F-%E0%A8%A6%E0%A9%8C%E0%A8%B0%E0%A8%BE%E0%A8%A8-%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A9%9B%E0%A8%AE%E0%A8%BE/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/to-ensure-safety-of-employees-punjab-issues-detailed-advisory-for-safe-operation-of-govt-offices-during-covid19/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/to-ensure-safety-of-employees-punjab-issues-detailed-advisory-for-safe-operation-of-govt-offices-during-covid19/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555928778036563&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555928778036563&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555952671367507&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555952671367507&id=1412317599064359


 

|| May 5, 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=229347028508571&id=141231759906435
9  

5 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਦਨਕਰ ਗ ਪਤਾ ਨੇ ਪਰਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਰ ਹਤ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ ਰਲ  ਕਰਮੀਆਾਂ ਅਤ ੇਪੰਜ  ਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ 

ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਮਰਹਲਾ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਨ ੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਰਡਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਦੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੋਰਵਡ ਦੇ ਜੋਖਮ 

ਨ ੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ। ਇ  ਫੈ ਲੇ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਰਦੁੱਤੀ ਹੈ ਰਜ  ਤਰਹਤ ਉਨਾਾਂ ਨੇ 

ਡੀਜੀਪੀ ਨ ੰ ਕੋਰਵਡ ਰਵਰ ੁੱਧ ਜੰਗ ਡੁੱਟਕੇ ਲੜ੍ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ   ਰੁੱਰਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਹੈ। 
Punjab DGP Dinkar Gupta has barred all police personnel with medical issues, as well as 
women cops with children under 5, from frontline duty, in a bid to protect them from 
undue exposure to the risk of #Covid. The decision has been approved by Chief Minister 
Captain Amarinder Singh, who has asked the DGP to ensure all protective and welfare 
measures for the Corona Warriors battling #Covid from the front. 
 #PunjabFightsCorona #CoronavirusOutbreak #Covid19 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556005514695556&id=14123175990643
59  

6 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਰਆਣਾ ਦੀ ਹੁੱਦ 'ਤੇ  ਰਥਤ ਸ਼ੰਭ  ਰਵਖੇ ਬਾਹਰਲੇ   ਰਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨ ੰ ਰਾਜ ਦੇ 22 

ਰਜ਼ਰਲਹਆਾਂ ਰਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਰਟਕਾਰਣਆਾਂ 'ਤੇ ਅੁੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ੰਭ  ਰਵਖੇ ਆਰਜੀ ਬੁੱ   ਟੈਂਡ-ਕਮ-ਰੀਲੀਫ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।ਇ   ਬੰਧੀ ਰਤਆਰੀਆਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਪਰਟਆਲਾ  ਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ, ਪ ਰਲ , 

ਟਰਾਾਂ ਪੋਰਟ ਅਤ ੇਹੋਰ ਰਵਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਰਟੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
A temporary bus stand-cum-relief camp is being set up at Shambhu on the border of 
Punjab and Haryana to transport Punjabis coming to Punjab from outside states to their 
destinations in 22 districts of the state. Mr. Kumar Amit, Deputy Commissioner, Patiala, 
sharing information after holding a coordination meeting with the officers of Police, 
Transport and other departments. 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556022278027213&id=14123175990643
59  

7 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਪਰਹਲੇ ਗੇੜ੍ ‘ਚ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਉਨਾਾਂ 

ਦੇ   ਰਬਆਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦ ਆਰਾ ਤੈਅ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹੁੱ ੇ ਵਜੋਂ 35 ਕਰੋੜ੍ 

ਰ ਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਅੁੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਾਲਤੋਗੰਜ (ਝਾਰਖੰਡ) ਲਈ 1200 ਮਜਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਹਲੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਸ਼ਰਰਮਕ ਐਕ ਪਰੈ  ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।   ਬਾ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮ ਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਲੁੱਖ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦ ਰ 

ਆਪਣੇ   ਰਬਆਾਂ ਨ ੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਰੇਲ   ਰਵਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂਰਕ ਬਾਕੀ  ੜ੍ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ  ਾਧਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। 

ਪਰਤੀ ਰਟਕਟ ਔ ਤਨ 640 ਰ ਪਏ ਖਰਚ ੇਦੇ ਰਹ ਾਬ ਨਾਲ  ਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਰਕਊਰਟਵ ਕਮੇਟੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ 

ਖਰਚ ੇਲਈ 35 ਕਰੋੜ੍ ਰ ਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ੰਕਟ ਰਾਹਤ ਐਕਟ 2005 ਤਰਹਤ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
Chief Minister Captain Amarinder Singh  led Government of Punjab has sanctioned ₹35 
crore, in the first phase, towards its share of the migrants’ cost of transportation by the 
Indian Railway. The first special `Shramik Express’ train, carrying 1200 stranded migrants, 
left Punjab today for Daltoganj, Jharkhand. The state government is estimating that 5-6 
lakh of the stranded migrants could opt for train travel to return to their homes from 
Punjab, with the rest expected to go by road. Taking ₹640 as the average ticket price, the 
State Executive Committee has approved ₹35 crore as the initial amount needed. The 
funds have bene sanctioned under the National Disaster Relief Act, 2005. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556043994691708&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=978778632579459&id=631211620669497  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=229347028508571&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=229347028508571&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556005514695556&id=1412317599064359
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556022278027213&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556043994691708&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556043994691708&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=978778632579459&id=631211620669497


 

8 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 21ਵੇਂ ਰਦਨ 4,86,515 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜ  

ਰਵਚੋਂ  ਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ੀਆਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  4,84,939  ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜ੍ਤੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  1,576 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
The Government agencies and private Traders have procured 4,86,515 metric tonnes of 
wheat in #Punjab on 21st day of procurement. The Government agencies procured 4,84 
939 MT of wheat 1,576 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556046101358164&id=14123175990643
59  

9 #MustWatch & #Share #ਕਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਰਵਰ ੁੱਧ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਰਵੁੱਚ ਜ ਝ ਰਹੇ  ਾਡੇ ਯੋਧੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  

ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖੇ ਗਏ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਖ਼ਾ ਕਰ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਅਤ ੇਬਜ਼ ਰਗਾਾਂ ਨ ੰ, ਰਪਆਰ ਅਤੇ ਰਨੁੱਘ ਦਾ ਅਰਹ ਾ  ਵੀ ਕਰਵਾ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਰਰਜੰਦਰਾ ਹ ਪਤਾਲ, ਪਰਟਆਲਾ ਅਤੇ ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ,  ਰੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ ਰਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖੇ 

ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ  ਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
Our frontline #CoronaWarriors are providing heeling touch to the kids and elderly people 
quartined in the quartine centers. Sharing video made by persons quartined at Rajindra 
Hospital Patiala and Civil Hospital Sri Muktsar Sahib. 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556118444684263&id=14123175990643
59  

10 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਰਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਰਵੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਾਂ ਪੋਰਟ ਰਵਭਾਗ ਮੋਹਰੀ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤ ੇ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵ ਤਾਾਂ ਦੀ ਰਨਰਰਵਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ   ਰਬਆਾਂ ਦੀਆਾਂ  ਰਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ 

ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਕ   ਬੇ ਰਵੁੱਚ ਰਕ ੇ ਵੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵ ਤਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇ  

ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ   ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਹੋਇਆ ਰਕ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਇਨਹਾਾਂ ਵ ਤਾਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਵੁੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
The Punjab Transport Department has been leading from the front in the war against 
#Coronavirus. The department has coordinated with the other state government with full 
precision to ensure the hassle free movement of goods in and out of #Punjab. This is the 
reason that there is no shortage of any essential commodities in the state. This also 
ensured that there was no price rise of these items in Punjab. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556038594692248&id=14123175990643
59  

11 ਰਵਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤ ੇਮ ਲਕ ਦੇ ਦ ਜੇ   ਰਬਆਾਂ ਰਵੁੱਚ ਫ ੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ 

ਲਈ   ਬੇ ਦੀਆਾਂ ਰਤਆਰੀਆਾਂ ਵਜੋਂ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਨਾਾਂ ਨੇ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਰਕ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ 

ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਦੇ ਵੁੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ (ਰੈੈੱਡ ਜ਼ੋਨ) ਤੋਂ ਵਾਪ  

ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਾਂ ਲਈ  ੰ ਥਾਗਤ ਏਕਾਾਂਤਵਾ  ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ ਹੋਟਲਾਾਂ/ਘਰਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਏਕਾਾਂਤਵਾ  ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
As the state prepared to handle a large influx of NRIs from other nations and stranded 
people from across the country,  Chief Minister Captain Amarinder Singh  has issued a 
series of directives to check the spread of the deadly #Covid, including strict directives to 
the Health Department to ensure mandatory screening of all such returnees, with 
institutional quarantine for those coming back from high-risk regions of India, and 
hotel/home quarantine for the NRIs. 
#PunjabFightsCorona #Coronavirus #Covid19 #coronaviruspandemic 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556049471357827&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=978757502581572&id=63121162066949 

12 "ਮੈਨ ੰ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੱਲ  ਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਅ ੀਂ ਇ  ਵਾਰ 100 ਲੁੱਖ ਰਮਰਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੁੱਧ 

ਕਣਕ ਇਕੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ  ਾਨ ੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਦਨਾਾਂ ‘ਚ 35 ਲੁੱਖ ਰਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ  ੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ  ਾਰੇ ਰਕ ਾਨ ਵੀਰਾਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਾਂ ਤੇ  ਾਰੇ  ਰਕਾਰੀ ਰਵਭਾਗਾਾਂ ਦਾ ਧਨੰਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਰਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਰਮਹਨਤ 

 ਦਕਾ ਇਹ  ਭ ਮ ੰਮਰਕਨ ਹੋਇਆ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ, ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556046101358164&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556046101358164&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556118444684263&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556118444684263&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556038594692248&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556038594692248&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556049471357827&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556049471357827&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=978757502581572&id=631211620669497


 

"I am pleased to share the news that we have completed procurement of more than 100 
Lakh MT of wheat.  Additional  35 Lakh MT is expected to be procured in the coming days. 
I congratulate farmers, Arthiyas and all Govt Departments for making this possible. Thank 
you all", Captain Amarinder Singh, Punjab Chief Minister 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556471397982301&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=979356122521710&id=631211620669497  

13 Repost: [Live] ਪੰਜਾਬ ਵਿਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ‘ਤੇ News18 
Punjab ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ Live]: Interview with @News18Punjab. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=978754975915158&id=631211620669497 
⁷ 

14 "ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਪ  ਆਉਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਨ ਉਹ  ਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਰਕ ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨ ੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਡ  ਕਦਾ। ਇਹ ਰਧਆਨ 

ਦੇਣਾ ਰਕ ਕੋਰਵਡ-19 ਫੈਲੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ, ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
"All Punjabis who wish to can come back, I won't leave any Punjabi behind. It is my job to 
make sure that COVID-19 doesn't spread", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, 
Punjab. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=978919455898710&id=631211620669497   

 
TWITTER 
 

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

1 ‘‘मैं प्रवासी श्रममकों को तालाबंदी के दौरान िैर्य  व अनुशासन बनाए रखन ेके मलए िन्र्वाद देता ह ं। आपकी जल्द और सुरमित र्ात्रा 

सुमनमित करने के मलए भारत सरकार के साथ बातचीत जारी है तामक आप जल्द से जल्द अपने पररवार और मप्रर्जनों के साथ हों ", कैप्टन 

अमररंदर मसंह, मुख्र्मंत्री पंजाब  

 
https://t.co/uNpsh6pA5u  
 
https://twitter.com/CMOPb/status/1257609609033871360?s=19  

2 To ensure safety & well-being of its staff, Punjab Govt has issued detailed guidelines and 
protocols for safe operation of government offices during #Covid19 pandemic, with 
appointment of Nodal Officers for each department to regularly monitor their health 
https://t.co/zub1vOBQgD  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257620820945444864?s=19  

3 With a view to encouraging mechanized  transplantation/direct sowing of paddy and 
cultivation of maize during Kharif season, Chief Minister @capt_amarinder singh led 
Punjab Government has decided to provide subsidy upto 50% on purchase of machinery 
used for this purpose......(1)  
https://t.co/I3F3P9GkYY  

4 Approved by CM @capt_amarinder singh for protection of #CoronaWarriors, 
@DGPPunjabPolice has barred all police personnel with medical issues, as well as women 
cops with children under 5, from frontline duty, in bid to protect them from undue 
exposure to risk of #Covid. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257647413440811009?s=19  

5 Punjab Transport Department is coordinating with other state govt with full precision to 
ensure hassle free movement of goods in & out of state, resulting in no shortage of any 
essential commodities in state and also ensured that there was no price rise of these 
items in state.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556471397982301&id=1412317599064359
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https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257647413440811009?s=19


 

https://t.co/BbG0reD5oV  

6 As state prepared to handle large influx of NRIs from other nations & stranded people 
from across country, CM @capt_amarinder issued series of directives to check spread of 
#Covid19, including strict directives to Health Dept to ensure mandatory screening of all 
such returnees 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257666665694683136?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1257668765338210308?s=19  

7 | May 5 | 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/DgYsDzrJbx 

8 CM @capt_amarinder Singh led Punjab Govt has sanctioned ₹35 crore, in 1st phase, 
towards its share of migrants’ cost of transportation by @indianrailway__ The first 
special `Shramik Express’ train, carrying 1200 stranded migrants, left #Punjab today for 
Daltoganj, Jharkhand  
https://t.co/A2iDQHH44y  
https://twitter.com/CMOPb/status/1257688072894009344?s=19  

9 The Government agencies and private Traders have procured 4,86,515 metric tonnes of 
wheat in #Punjab on 21st day of procurement. The Government agencies procured 4,84 
939 MT of wheat 1,576 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257702445267877888?s=19  

10 Punjab Government has amendments in Schedule E apended to Punjab Value Added Tax 
Act, 2005 thereby substituting in serial No. 1, under the heading "Rate of tax", for the 
figures and words "11.8 per cent", with the figures and words "15.15 per cent". 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257718278039863296?s=19  

11 CM @capt_amarinder during his interview with @News18Punjab told that holding the 
pilgrims who returned from Sri Hazur Sahib responsible for spreading #COVID19 is totally 
wrong and unacceptable. #PunjabFightsCorona  
https://t.co/QPKDURM9yx  

12 Chief Minister @capt_amarinder Singh further said on @News18Punjab that #Punjab has 
447 ventilators available out of which only two are being used as of now and 19 more 
have been ordered. #PunjabFightsCorona 
 https://t.co/RNGuUXMDea  

13 Speaking on the topic of PPE kits and masks on @News18Punjab Chief Minister 
@capt_amarinder singh reassured that there is no shortage for the same and #Punjab is 
fully equipped for the fight against #COVID19. #PunjabFightsCorona  
https://t.co/ZpufJan7JU  

14 Chief Minister @capt_amarinder singh appealed to the people of Punjab to fight against 
#Covid19 in unity as it is everyone's common enemy. #PunjabFightsCorona  
https://t.co/s5U2nkOIPF  

15 "All Punjabis who wish to can come back, I won't leave any Punjabi behind. It is my job to 
make sure that COVID-19 doesn't spread", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, 
Punjab. 
 https://t.co/7RXJ6BkmJo  
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S.N. Post with link 

1   ਬੇ ਰਵੁੱਚ  ਾਉਣੀ  ੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝਨੇੋ ਦੀ ਲ ਆਈ/ਰ ੁੱਧੀ ਰਬਜਾਈ ਅਤ ੇਮੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨ ੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਇ  ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 50 ਫੀ ਦੀ ਤੁੱਕ  ਬਰ ਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਜ  ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁੱਚਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ #ਕੋਰਵਡ19 ਦੀਆਾਂ ਬੰਰਦਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਕ ਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ 

ਨਰਜੁੱਠਣ ਰਵੁੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਰਦਆਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ  ਕੁੱਤਰ ਕਾਹਨ ਰ ੰਘ ਪੰਨ ੰ ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ 

 ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਰਕ ਾਨ ਬੀਬੀਆਾਂ/ਛੋਟੇ ਤੇ  ੀਮਾਾਂਤ ਰਕ ਾਨਾਾਂ ਨ ੰ 50 ਫੀ ਦੀ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਰਕ ਾਨਾਾਂ ਨ ੰ 40 

ਫੀ ਦੀ  ਬਰ ਡੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
With a view to encouraging mechanised  transplantation/direct sowing of paddy and 
cultivation of maize during Kharif season, Chief Minister Captain led Punjab Government 
has decided to provide subsidy upto 50% on machinery used for this purpose, which will 
immensely benefit the state in saving  ground water  and helping the farmers to tackle 
the problem of labour scarcity amid #COVID19 restrictions. Disclosing this Secretary 
Agriculture Kahan singh  Pannu said that 50% subsidy would be provided to women/ 
scheduled castes and 40% to other farmers. 
https://www.instagram.com/p/B_1fqzppHt_/?igshid=izj8h9xmdtck  
https://www.instagram.com/p/B_1hhxulxua/?igshid=15e414vpvez6  

2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਦਨਕਰ ਗ ਪਤਾ ਨੇ ਪਰਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਰ ਹਤ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ ਰਲ  ਕਰਮੀਆਾਂ ਅਤ ੇਪੰਜ  ਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ 

ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਮਰਹਲਾ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਨ ੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਰਡਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਦੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੋਰਵਡ ਦੇ ਜੋਖਮ 

ਨ ੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ। ਇ  ਫੈ ਲੇ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਰਦੁੱਤੀ ਹੈ ਰਜ  ਤਰਹਤ ਉਨਾਾਂ ਨੇ 

ਡੀਜੀਪੀ ਨ ੰ ਕੋਰਵਡ ਰਵਰ ੁੱਧ ਜੰਗ ਡੁੱਟਕੇ ਲੜ੍ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ   ਰੁੱਰਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਹੈ। 
Punjab DGP Dinkar Gupta has barred all police personnel with medical issues, as well as 
women cops with children under 5, from frontline duty, in a bid to protect them from 
undue exposure to the risk of #Covid. The decision has been approved by Chief Minister 
Captain Amarinder Singh, who has asked the DGP to ensure all protective and welfare 
measures for the Corona Warriors battling #Covid from the front.  #PunjabFightsCorona 
#CoronavirusOutbreak #Covid19 
 
https://www.instagram.com/p/B_1fxaopGvN/?igshid=1rgbittl11ds7  
 
https://www.instagram.com/p/B_1hj-Slfrv/?igshid=q70zp64swhef  

3 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਪਰਹਲੇ ਗੇੜ੍ ‘ਚ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਉਨਾਾਂ 

ਦੇ   ਰਬਆਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦ ਆਰਾ ਤੈਅ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹੁੱ ੇ ਵਜੋਂ 35 ਕਰੋੜ੍ 

ਰ ਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਅੁੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਾਲਤੋਗੰਜ (ਝਾਰਖੰਡ) ਲਈ 1200 ਮਜਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਹਲੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਸ਼ਰਰਮਕ ਐਕ ਪਰੈ  ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।   ਬਾ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮ ਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਲੁੱਖ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦ ਰ 

ਆਪਣੇ   ਰਬਆਾਂ ਨ ੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਰੇਲ   ਰਵਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂਰਕ ਬਾਕੀ  ੜ੍ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ  ਾਧਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ 

ਜਾਣਗੇ। ਪਰਤੀ ਰਟਕਟ ਔ ਤਨ 640 ਰ ਪਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰਹ ਾਬ ਨਾਲ  ਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਰਕਊਰਟਵ ਕਮੇਟੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਤੌਰ 

‘ਤੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਖਰਚ ੇਲਈ 35 ਕਰੋੜ੍ ਰ ਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ੰਕਟ ਰਾਹਤ ਐਕਟ 2005 

ਤਰਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
Chief Minister Captain Amarinder Singh  led Government of Punjab has sanctioned ₹35 
crore, in the first phase, towards its share of the migrants’ cost of transportation by the 
Indian Railway. The first special `Shramik Express’ train, carrying 1200 stranded migrants, 
left Punjab today for Daltoganj, Jharkhand. The state government is estimating that 5-6 
lakh of the stranded migrants could opt for train travel to return to their homes from 
Punjab, with the rest expected to go by road. Taking ₹640 as the average ticket price, the 
State Executive Committee has approved ₹35 crore as the initial amount needed. The 
funds have bene sanctioned under the National Disaster Relief Act, 2005. 
https://www.instagram.com/p/B_1f9RZJCTA/?igshid=10xo2gmtb3dk  

https://www.instagram.com/p/B_1fqzppHt_/?igshid=izj8h9xmdtck
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4 "ਮੈਨ ੰ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੱਲ  ਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ ਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਅ ੀਂ ਇ  ਵਾਰ 100 ਲੁੱਖ ਰਮਰਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੁੱਧ 

ਕਣਕ ਇਕੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ  ਾਨ ੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਦਨਾਾਂ ‘ਚ 35 ਲੁੱਖ ਰਮਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ  ੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ  ਾਰੇ ਰਕ ਾਨ ਵੀਰਾਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਾਂ ਤੇ  ਾਰੇ  ਰਕਾਰੀ ਰਵਭਾਗਾਾਂ ਦਾ ਧਨੰਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਰਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਰਮਹਨਤ 

 ਦਕਾ ਇਹ  ਭ ਮ ੰਮਰਕਨ ਹੋਇਆ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ, ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 
"I am pleased to share the news that we have completed procurement of more than 100 
Lakh MT of wheat.  Additional  35 Lakh MT is expected to be procured in the coming 
days. I congratulate farmers, Arthiyas and all Govt Departments for making this possible. 
Thank you all", Captain Amarinder Singh, Punjab Chief Minister 
https://www.instagram.com/p/B_1gF5ypKXv/?igshid=o866e0ym9r0c  
https://www.instagram.com/p/B_1gY-dloL6/?igshid=1ddy7lphaf9u5  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 5 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
|| May 5, 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://youtu.be/uQkKx2L3sIo  
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S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ 
ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਿਾਰਤ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%
b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%b8%e0%a9%b0%e0%a8%95%e0%a8%9f-
%e0%a8%a6%e0%a9%8c%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%a8-
%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a8%b2%e0%a8%be%e0%a9%9b%e0%a8%ae%e0%a8%be/  
TO ENSURE SAFETY OF EMPLOYEES, PUNJAB ISSUES DETAILED ADVISORY FOR SAFE 
OPERATION OF GOVT OFFICES DURING COVID19 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/to-ensure-safety-of-employees-
punjab-issues-detailed-advisory-for-safe-operation-of-govt-offices-during-covid19/  
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S.N. Post with link 

1 ਐਸ ਜੀ ਇਨਕਲੇਿ ਰਵਹੰਦੇ 'ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਵਧਆਂ' ਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਿਾਸੀਆਂ ਕੀਤਾ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਾਗਤ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168946657904679?__tn__=-R 

2 ਸੋਨੀ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸਿੱਜਣਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਟਰਿੱਕ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਲਈ ਤੋਰੇ 

ਸਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦ ੇਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://www.instagram.com/p/B_1gF5ypKXv/?igshid=o866e0ym9r0c
https://www.instagram.com/p/B_1gY-dloL6/?igshid=1ddy7lphaf9u5
https://youtu.be/uQkKx2L3sIo
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%b8%e0%a9%b0%e0%a8%95%e0%a8%9f-%e0%a8%a6%e0%a9%8c%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%a8-%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a8%b2%e0%a8%be%e0%a9%9b%e0%a8%ae%e0%a8%be/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%b8%e0%a9%b0%e0%a8%95%e0%a8%9f-%e0%a8%a6%e0%a9%8c%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%a8-%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a8%b2%e0%a8%be%e0%a9%9b%e0%a8%ae%e0%a8%be/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%b8%e0%a9%b0%e0%a8%95%e0%a8%9f-%e0%a8%a6%e0%a9%8c%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%a8-%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a8%b2%e0%a8%be%e0%a9%9b%e0%a8%ae%e0%a8%be/
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https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/to-ensure-safety-of-employees-punjab-issues-detailed-advisory-for-safe-operation-of-govt-offices-during-covid19/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/to-ensure-safety-of-employees-punjab-issues-detailed-advisory-for-safe-operation-of-govt-offices-during-covid19/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168946657904679?__tn__=-R


 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/168946887904656/?ty
pe=3&__tn__=-R 

3 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਵਸੰਘ ਿਿੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ 820 ਪੀ ਪੀ ਵਕਿੱਟਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਭਟੇ 

ਡਾਕਟਰੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਤੇ ਿੋਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਮਿੱਿਣ ਵਸੰਘ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168947297904615?__tn__=-R 

4 ਇਸ ਿਾਂ ਤ ੇਬਣਦਾ ਹੈ ਕੌਰਨਟਾਇਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਚ’ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/169167411215937?__tn__=-R 

5 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਪਰਹਲੇ ਗੇੜ੍ ‘ਚ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਉਨਾਾਂ 

ਦੇ   ਰਬਆਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦ ਆਰਾ ਤੈਅ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹੁੱ ੇ ਵਜੋਂ 35 ਕਰੋੜ੍ 

ਰ ਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਅੁੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਾਲਤੋਗੰਜ (ਝਾਰਖੰਡ) ਲਈ 1200 ਮਜਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਹਲੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਸ਼ਰਰਮਕ ਐਕ ਪਰੈ  ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।   ਬਾ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮ ਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਲੁੱਖ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦ ਰ 

ਆਪਣੇ   ਰਬਆਾਂ ਨ ੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਰੇਲ   ਰਵਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂਰਕ ਬਾਕੀ  ੜ੍ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ  ਾਧਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ 

ਜਾਣਗੇ। ਪਰਤੀ ਰਟਕਟ ਔ ਤਨ 640 ਰ ਪਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰਹ ਾਬ ਨਾਲ  ਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਰਕਊਰਟਵ ਕਮੇਟੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਤੌਰ 

‘ਤੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਖਰਚ ੇਲਈ 35 ਕਰੋੜ੍ ਰ ਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ੰਕਟ ਰਾਹਤ ਐਕਟ 2005 

ਤਰਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  (ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਲੰਕ) 
..... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Government of Punjab has sanctioned ₹35 
crore, in the first phase, towards its share of the migrants’ cost of transportation by the 
Indian Railway. The first special `Shramik Express’ train, carrying 1200 stranded migrants, 
left Punjab today for Daltoganj, Jharkhand. The state government is estimating that 5-6 
lakh of the stranded migrants could opt for train travel to return to their homes from 
Punjab, with the rest expected to go by road. Taking ₹640 as the average ticket price, the 
State Executive Committee has approved ₹35 crore as the initial amount needed. The 
funds have bene sanctioned under the National Disaster Relief Act, 2005. 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169172671215411?__tn__=-R 

6 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 21ਵੇਂ ਰਦਨ 4,86,515 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜ  

ਰਵਚੋਂ  ਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ੀਆਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  4,84,939 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜ੍ਤੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  1,576 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  (ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਲੰਕ) 
..... 
The Government agencies and private Traders have procured 4,86,515 metric tonnes of 
wheat in #Punjab on 21st day of procurement. The Government agencies procured 4,84 
939 MT of wheat 1,576 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169172604548751?__tn__=-R 

7 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਰਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਰਵੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਾਂ ਪੋਰਟ ਰਵਭਾਗ ਮੋਹਰੀ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤ ੇ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵ ਤਾਾਂ ਦੀ ਰਨਰਰਵਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ   ਰਬਆਾਂ ਦੀਆਾਂ  ਰਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ 

ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਕ   ਬੇ ਰਵੁੱਚ ਰਕ ੇ ਵੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵ ਤਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇ  

ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ   ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਹੋਇਆ ਰਕ ਪੰਜਾਬ ਰਵੁੱਚ ਇਨਹਾਾਂ ਵ ਤਾਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਵੁੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

(ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਲੰਕ) 
..... 
The Punjab Transport Department has been leading from the front in the war against 
#Coronavirus. The department has coordinated with the other state government with full 
precision to ensure the hassle free movement of goods in and out of #Punjab. This is the 
reason that there is no shortage of any essential commodities in the state. This also 
ensured that there was no price rise of these items in Punjab. 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169172504548761?__tn__=-R 

8 ਰਵਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤ ੇਮ ਲਕ ਦੇ ਦ ਜੇ   ਰਬਆਾਂ ਰਵੁੱਚ ਫ ੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ 

ਲਈ   ਬੇ ਦੀਆਾਂ ਰਤਆਰੀਆਾਂ ਵਜੋਂ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/168946887904656/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/168946887904656/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168947297904615?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169167411215937?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=KH-R&eid=ARC6HUP9lgysp2E8SKZ6T-w_aDhfZMNC7vJPeJkCi2VIUjWzKfCEb4ZcIkTc33qr-3xdu0U5QsAMYVAk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVKs-EdEzq80LbqT5H2RIBc2PDYgRGeqoo0fr6AhZhj7rOO5GKh8PisUSv8rtBYnSXfSWWsmzywX-Bs2lTZrRUAawIdR0qMZseQJYMAcxyPwzbCt_NEW86CCw3LIGg4ZL5BbaT1TeJV7_BOhGAQYo2Gu7wZmKg-gTHrpPN-2OINdog4G3rK_QxkTBp3aFQKHfpYg330GAsPmAwXCC6kxX7DTX-INFps_F0lxkKiki-wmvrdhXFEjojmWkW5Les4qTQSzRt39s-Lzn9Ktk_vVUVykAyRNKJZO50y3rHnpHsjrzjYW0vMShTSVXPM0SA9Kvcsps5uEGd7aMgyK2ILdtcHTqVUtjndsbB8EOmWc_ocJPhHnfcRjCdXiwl0AIJUyhXjt0xfr0m85xBD6gYVjT1Z95zwlM2UMjWFI0tRlC73lwxaARvt8XiebbQGp-Lpm8238GAdC4FOd6af3wz8WKQ3F1-Z-OIs8Ljy-Py5HM9H2UPucM92EFDyTJjZOA3
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169172671215411?__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjab?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC_ubE3Iq0pJ70oqV-WmRNxJe7Rh5kUOMt-MXpjEHydFR55xeazcrpazgMFXeCnLAiRDXnd9k2HLK4LGIOxUOKQLww4Xe7R5EfmqXayGbm3XZkGTQ9kT0YoNsv-kcmqCE5ExtqCN8KTdKxqVQE_gEiLatnCJdFH3me9eIxq8h5FmwWM7oQohpTzuxQTMM1rtLSoS5ENzr7tDgPGQ8GKOOBtTVrlBUjWaTv0unMQrWcrzAF2AbiU7wSaTgub30ic5gajL3BGRJbxjIv2e8h_8a0TrFczcUxsFCVa4ruBvFWyjMZvthLzG0yl1st4uzFgRzenedbZMD0z04ICCG1EBAp1JO2bf8cBLwAG47hrsSE6l2vJ5zD8e-yrisZRuoQOEthKR6vDUc8WwfLtQaKI06gdsvFIIqG21eVXONVSwcXJrwTbxU_0y1LWhJjXezBPdWZpc1ZzVrk1_-1iUMBps2HkPPjOJ0SCUINJxK0F9dEeFCj4hXk&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjab?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC_ubE3Iq0pJ70oqV-WmRNxJe7Rh5kUOMt-MXpjEHydFR55xeazcrpazgMFXeCnLAiRDXnd9k2HLK4LGIOxUOKQLww4Xe7R5EfmqXayGbm3XZkGTQ9kT0YoNsv-kcmqCE5ExtqCN8KTdKxqVQE_gEiLatnCJdFH3me9eIxq8h5FmwWM7oQohpTzuxQTMM1rtLSoS5ENzr7tDgPGQ8GKOOBtTVrlBUjWaTv0unMQrWcrzAF2AbiU7wSaTgub30ic5gajL3BGRJbxjIv2e8h_8a0TrFczcUxsFCVa4ruBvFWyjMZvthLzG0yl1st4uzFgRzenedbZMD0z04ICCG1EBAp1JO2bf8cBLwAG47hrsSE6l2vJ5zD8e-yrisZRuoQOEthKR6vDUc8WwfLtQaKI06gdsvFIIqG21eVXONVSwcXJrwTbxU_0y1LWhJjXezBPdWZpc1ZzVrk1_-1iUMBps2HkPPjOJ0SCUINJxK0F9dEeFCj4hXk&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169172604548751?__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVOg-7tnROxgFyl7ivDx0sSjSRyCpCzj6n1tYoLc7t8EVdaaVPeV--JYLrzmZPR7zsI8LvMOLRrGN93kVML4OPArhdvq-jVmc8axrtGFXbPWO5a5BO_ffSmotTbNbTidGvqlb_EBTMJYeVZdIRTHg9O_TGGYbv3csSY6U10pkz_VW51hBpdKMf9DJtBXhzS8-mRvyLkRffygOdYTdYFrTwMVidxZVg2z5Qwjd0snqRh1Jlw5D4cygf8qQh-mJ1j2RUliGH5yJHbJCHhKur2p7clJ9eA3d0VcsDHvYUv8a_OFNM2IVglCskZczNg3dwe4uR1Laquds5NbNcosdMxJbc95VR5bhpJXpC-My8C4mOnI1EQzp9tiuHCTeOePSfAKQ1tLrKtn0IcofJVxp6Sb8YwqcSm8BbovelLK1gI1qTi1EtUWRH5NaZdZjiCqXndYr8eAUg9OJYPxMbyRypWtC9QoV_zJWLUVgyP_qW0Ih1Li9Gy5EQcdw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVOg-7tnROxgFyl7ivDx0sSjSRyCpCzj6n1tYoLc7t8EVdaaVPeV--JYLrzmZPR7zsI8LvMOLRrGN93kVML4OPArhdvq-jVmc8axrtGFXbPWO5a5BO_ffSmotTbNbTidGvqlb_EBTMJYeVZdIRTHg9O_TGGYbv3csSY6U10pkz_VW51hBpdKMf9DJtBXhzS8-mRvyLkRffygOdYTdYFrTwMVidxZVg2z5Qwjd0snqRh1Jlw5D4cygf8qQh-mJ1j2RUliGH5yJHbJCHhKur2p7clJ9eA3d0VcsDHvYUv8a_OFNM2IVglCskZczNg3dwe4uR1Laquds5NbNcosdMxJbc95VR5bhpJXpC-My8C4mOnI1EQzp9tiuHCTeOePSfAKQ1tLrKtn0IcofJVxp6Sb8YwqcSm8BbovelLK1gI1qTi1EtUWRH5NaZdZjiCqXndYr8eAUg9OJYPxMbyRypWtC9QoV_zJWLUVgyP_qW0Ih1Li9Gy5EQcdw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjab?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVOg-7tnROxgFyl7ivDx0sSjSRyCpCzj6n1tYoLc7t8EVdaaVPeV--JYLrzmZPR7zsI8LvMOLRrGN93kVML4OPArhdvq-jVmc8axrtGFXbPWO5a5BO_ffSmotTbNbTidGvqlb_EBTMJYeVZdIRTHg9O_TGGYbv3csSY6U10pkz_VW51hBpdKMf9DJtBXhzS8-mRvyLkRffygOdYTdYFrTwMVidxZVg2z5Qwjd0snqRh1Jlw5D4cygf8qQh-mJ1j2RUliGH5yJHbJCHhKur2p7clJ9eA3d0VcsDHvYUv8a_OFNM2IVglCskZczNg3dwe4uR1Laquds5NbNcosdMxJbc95VR5bhpJXpC-My8C4mOnI1EQzp9tiuHCTeOePSfAKQ1tLrKtn0IcofJVxp6Sb8YwqcSm8BbovelLK1gI1qTi1EtUWRH5NaZdZjiCqXndYr8eAUg9OJYPxMbyRypWtC9QoV_zJWLUVgyP_qW0Ih1Li9Gy5EQcdw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjab?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVOg-7tnROxgFyl7ivDx0sSjSRyCpCzj6n1tYoLc7t8EVdaaVPeV--JYLrzmZPR7zsI8LvMOLRrGN93kVML4OPArhdvq-jVmc8axrtGFXbPWO5a5BO_ffSmotTbNbTidGvqlb_EBTMJYeVZdIRTHg9O_TGGYbv3csSY6U10pkz_VW51hBpdKMf9DJtBXhzS8-mRvyLkRffygOdYTdYFrTwMVidxZVg2z5Qwjd0snqRh1Jlw5D4cygf8qQh-mJ1j2RUliGH5yJHbJCHhKur2p7clJ9eA3d0VcsDHvYUv8a_OFNM2IVglCskZczNg3dwe4uR1Laquds5NbNcosdMxJbc95VR5bhpJXpC-My8C4mOnI1EQzp9tiuHCTeOePSfAKQ1tLrKtn0IcofJVxp6Sb8YwqcSm8BbovelLK1gI1qTi1EtUWRH5NaZdZjiCqXndYr8eAUg9OJYPxMbyRypWtC9QoV_zJWLUVgyP_qW0Ih1Li9Gy5EQcdw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169172504548761?__tn__=-R


 

ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਨਾਾਂ ਨੇ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਰਕ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ 

ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਦੇ ਵੁੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ (ਰੈੈੱਡ ਜ਼ੋਨ) ਤੋਂ ਵਾਪ  

ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਾਂ ਲਈ  ੰ ਥਾਗਤ ਏਕਾਾਂਤਵਾ  ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ ਹੋਟਲਾਾਂ/ਘਰਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਏਕਾਾਂਤਵਾ  ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।  (ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਲੰਕ) 
..... 
As the state prepared to handle a large influx of NRIs from other nations and stranded 
people from across the country, Chief Minister Captain Amarinder Singh has issued a 
series of directives to check the spread of the deadly #Covid, including strict directives to 
the Health Department to ensure mandatory screening of all such returnees, with 
institutional quarantine for those coming back from high-risk regions of India, and 
hotel/home quarantine for the NRIs. 
#PunjabFightsCorona #Coronavirus #Covid19 #coronaviruspandemic 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169172411215437?__tn__=-R 

9 [Live Part-2] ਪੰਜਾਬ ਵਿਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤ ੇਹੋਰ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ‘ਤੇ News18 
Punjab ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 

[Live Part-2]: Interview with @News18Punjab.  (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/169172157882129?__tn__=-R 

10 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਰਆਣਾ ਦੀ ਹੁੱਦ 'ਤੇ  ਰਥਤ ਸ਼ੰਭ  ਰਵਖੇ ਬਾਹਰਲੇ   ਰਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨ ੰ ਰਾਜ ਦੇ 22 

ਰਜ਼ਰਲਹਆਾਂ ਰਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਰਟਕਾਰਣਆਾਂ 'ਤੇ ਅੁੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ੰਭ  ਰਵਖੇ ਆਰਜੀ ਬੁੱ   ਟੈਂਡ-ਕਮ-ਰੀਲੀਫ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।ਇ   ਬੰਧੀ ਰਤਆਰੀਆਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਪਰਟਆਲਾ  ਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ, ਪ ਰਲ , 

ਟਰਾਾਂ ਪੋਰਟ ਅਤ ੇਹੋਰ ਰਵਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਰਟੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  

(ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਲੰਕ) 
... 
A temporary bus stand-cum-relief camp is being set up at Shambhu on the border of 
Punjab and Haryana to transport Punjabis coming to Punjab from outside states to their 
destinations in 22 districts of the state. Mr. Kumar Amit, Deputy Commissioner, Patiala, 
sharing information after holding a coordination meeting with the officers of Police, 
Transport and other departments. 
#PunjabFightsCorona 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/169172764548735?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਵਸੰਘ ਿਿੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ 820 ਪੀ ਪੀ ਵਕਿੱਟਾਂ ਪਰਸਾਸਨ ਨੂੰ  ਭੇਟ 

 

ਡਾਕਟਰੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਤੇ ਿੋਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਮਿੱਿਣ ਵਸੰਘ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

 

ਬਾਬਾ ਮੁੱਖਣ ਰ ੰਘ ਪੀ ਪੀ ਈ ਰਕੁੱਟਾਾਂ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  . ਰਸ਼ਵਦ ਲਾਰ ਰ ੰਘ ਰਢੁੱਲੋਂ  ਨ ੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਮੌਕੇ। ਨਾਲ ਹਨ 

ਕੈਬਰਨਟ ਮੰਤਰੀ  ਰੀ ਓ ਪੀ  ੋਨੀ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257622682096394240 

2 ਕੈਬਰਨਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 5500 ਪਰਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਟਰੁੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹਨ 

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  . ਰਸ਼ਵਦ ਲਾਰ ਰ ੰਘ ਰਢੁੱਲੋਂ  ਅਤ ੇਪ ਰਲ  ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਡਾ.   ਖਚੈਨ ਰ ੰਘ ਰਗੁੱਲ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257622376696541184 

3 ਐਸ ਜੀ ਇਨਕਲੇਿ ਰਵਹੰਦੇ 'ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਵਧਆਂ' ਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਿਾਸੀਆਂ ਕੀਤਾ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਾਗਤ 

 

-ਐ  ਜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਰਵਚ ਰਰਹੰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਰਧਆਾਂ ਦਾ ਫ ੁੱਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ  ਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾ ੀ। 

https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=KH-R&eid=ARAmJ6J01y7Ns0-4iAN6o4auNixzYjNOheV4IJ5q9Y7e5nUf9DEoSql0KglTuuqdaCYqTY1P_SBI27Za&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY
https://www.facebook.com/hashtag/covid?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronaviruspandemic?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronaviruspandemic?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169172411215437?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169172157882129?__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCwJo9QM3ZYGOQbvfEe1-Ph9sjm1i5A2XRIXOznZQPbV7Y9Fo0upuwelVZ34wYvxxqKpdwyRr3DX0EKb8JEIpdfmRzoFp0b15UKGkTHzG2A9Xi7izVFbxmski26dBxUa-_9Iqd7RejyZHMDGs6LND788fCEKLrhG_ABlenmGvue6viLJCzJmShLk8y3NPOiK86Np0ytTcGRu065fOyt5nDueyBRC6OGRUGWm6fme2KWGOTcFAp-ThaQJdLGEPKyILK4jOEJd6vUYV7j3zFEFZMb1gopx0qFsWGrIDl3YpqyjHzQyBMofCF4Z-uwjI7n236u6BRG3xCQxDGVSVoPr6SaxDJXow1qUvj2mo6mLihfSbSsqmY8kakx2SRaIeILvIGdNZ29KT8P41o1WHhuD3aZSwuqyTv4GAlidhGXuCBfMRSOdEpy9y2khd_zrtu_yIRoPcx1Bgpfc_agbejTzNrpw3i_l8XIHbLDFese1JROqyCRAvB6PV7bzo700TR2&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCwJo9QM3ZYGOQbvfEe1-Ph9sjm1i5A2XRIXOznZQPbV7Y9Fo0upuwelVZ34wYvxxqKpdwyRr3DX0EKb8JEIpdfmRzoFp0b15UKGkTHzG2A9Xi7izVFbxmski26dBxUa-_9Iqd7RejyZHMDGs6LND788fCEKLrhG_ABlenmGvue6viLJCzJmShLk8y3NPOiK86Np0ytTcGRu065fOyt5nDueyBRC6OGRUGWm6fme2KWGOTcFAp-ThaQJdLGEPKyILK4jOEJd6vUYV7j3zFEFZMb1gopx0qFsWGrIDl3YpqyjHzQyBMofCF4Z-uwjI7n236u6BRG3xCQxDGVSVoPr6SaxDJXow1qUvj2mo6mLihfSbSsqmY8kakx2SRaIeILvIGdNZ29KT8P41o1WHhuD3aZSwuqyTv4GAlidhGXuCBfMRSOdEpy9y2khd_zrtu_yIRoPcx1Bgpfc_agbejTzNrpw3i_l8XIHbLDFese1JROqyCRAvB6PV7bzo700TR2&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169172764548735?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257622682096394240
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257622376696541184


 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257621660380758017 
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S.N. TEXT 

1 ਐਸ ਜੀ ਇਨਕਲੇਿ ਰਵਹੰਦੇ 'ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਵਧਆਂ' ਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਿਾਸੀਆਂ ਕੀਤਾ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਾਗਤ 

2 ਸੋਨੀ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸਿੱਜਣਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਟਰਿੱਕ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਲਈ ਤੋਰੇ 

ਸਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦ ੇਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

3 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਵਸੰਘ ਿਿੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ 820 ਪੀ ਪੀ ਵਕਿੱਟਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਭਟੇ 

ਡਾਕਟਰੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਤੇ ਿੋਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਮਿੱਿਣ ਵਸੰਘ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

4 ਇਸ ਿਾਂ ਤ ੇਬਣਦਾ ਹੈ ਕੌਰਨਟਾਇਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਚ’ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ 

5 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਪਰਹਲੇ ਗੇੜ੍ ‘ਚ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਉਨਾਾਂ 

ਦੇ   ਰਬਆਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦ ਆਰਾ ਤੈਅ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹੁੱ ੇ ਵਜੋਂ 35 ਕਰੋੜ੍ 

ਰ ਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਅੁੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਾਲਤੋਗੰਜ (ਝਾਰਖੰਡ) ਲਈ 1200 ਮਜਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਹਲੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਸ਼ਰਰਮਕ ਐਕ ਪਰੈ  ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।   ਬਾ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮ ਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਲੁੱਖ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦ ਰ 

ਆਪਣੇ   ਰਬਆਾਂ ਨ ੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਰੇਲ   ਰਵਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂਰਕ ਬਾਕੀ  ੜ੍ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ  ਾਧਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ 

ਜਾਣਗੇ। ਪਰਤੀ ਰਟਕਟ ਔ ਤਨ 640 ਰ ਪਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰਹ ਾਬ ਨਾਲ  ਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਰਕਊਰਟਵ ਕਮੇਟੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਤੌਰ 

‘ਤੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਖਰਚ ੇਲਈ 35 ਕਰੋੜ੍ ਰ ਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ੰਕਟ ਰਾਹਤ ਐਕਟ 2005 

ਤਰਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  (ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਲੰਕ) 
..... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Government of Punjab has sanctioned ₹35 
crore, in the first phase, towards its share of the migrants’ cost of transportation by the 
Indian Railway. The first special `Shramik Express’ train, carrying 1200 stranded migrants, 
left Punjab today for Daltoganj, Jharkhand. The state government is estimating that 5-6 
lakh of the stranded migrants could opt for train travel to return to their homes from 
Punjab, with the rest expected to go by road. Taking ₹640 as the average ticket price, the 
State Executive Committee has approved ₹35 crore as the initial amount needed. The 
funds have bene sanctioned under the National Disaster Relief Act, 2005. 

6 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 21ਵੇਂ ਰਦਨ 4,86,515 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜ  

ਰਵਚੋਂ  ਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ੀਆਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  4,84,939 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜ੍ਤੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  1,576 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  (ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਲੰਕ) 
..... 
The Government agencies and private Traders have procured 4,86,515 metric tonnes of 
wheat in #Punjab on 21st day of procurement. The Government agencies procured 4,84 
939 MT of wheat 1,576 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 

7 ਰਵਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤ ੇਮ ਲਕ ਦੇ ਦ ਜੇ   ਰਬਆਾਂ ਰਵੁੱਚ ਫ ੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ 

ਲਈ   ਬੇ ਦੀਆਾਂ ਰਤਆਰੀਆਾਂ ਵਜੋਂ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਨਾਾਂ ਨੇ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਰਕ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ 

ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਦੇ ਵੁੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ (ਰੈੈੱਡ ਜ਼ੋਨ) ਤੋਂ ਵਾਪ  

ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਾਂ ਲਈ  ੰ ਥਾਗਤ ਏਕਾਾਂਤਵਾ  ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ ਹੋਟਲਾਾਂ/ਘਰਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਏਕਾਾਂਤਵਾ  ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।  (ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਲੰਕ) 
..... 
As the state prepared to handle a large influx of NRIs from other nations and stranded 
people from across the country, Chief Minister Captain Amarinder Singh has issued a 
series of directives to check the spread of the deadly #Covid, including strict directives to 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257621660380758017
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=KH-R&eid=ARC6HUP9lgysp2E8SKZ6T-w_aDhfZMNC7vJPeJkCi2VIUjWzKfCEb4ZcIkTc33qr-3xdu0U5QsAMYVAk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVKs-EdEzq80LbqT5H2RIBc2PDYgRGeqoo0fr6AhZhj7rOO5GKh8PisUSv8rtBYnSXfSWWsmzywX-Bs2lTZrRUAawIdR0qMZseQJYMAcxyPwzbCt_NEW86CCw3LIGg4ZL5BbaT1TeJV7_BOhGAQYo2Gu7wZmKg-gTHrpPN-2OINdog4G3rK_QxkTBp3aFQKHfpYg330GAsPmAwXCC6kxX7DTX-INFps_F0lxkKiki-wmvrdhXFEjojmWkW5Les4qTQSzRt39s-Lzn9Ktk_vVUVykAyRNKJZO50y3rHnpHsjrzjYW0vMShTSVXPM0SA9Kvcsps5uEGd7aMgyK2ILdtcHTqVUtjndsbB8EOmWc_ocJPhHnfcRjCdXiwl0AIJUyhXjt0xfr0m85xBD6gYVjT1Z95zwlM2UMjWFI0tRlC73lwxaARvt8XiebbQGp-Lpm8238GAdC4FOd6af3wz8WKQ3F1-Z-OIs8Ljy-Py5HM9H2UPucM92EFDyTJjZOA3
https://www.facebook.com/hashtag/punjab?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC_ubE3Iq0pJ70oqV-WmRNxJe7Rh5kUOMt-MXpjEHydFR55xeazcrpazgMFXeCnLAiRDXnd9k2HLK4LGIOxUOKQLww4Xe7R5EfmqXayGbm3XZkGTQ9kT0YoNsv-kcmqCE5ExtqCN8KTdKxqVQE_gEiLatnCJdFH3me9eIxq8h5FmwWM7oQohpTzuxQTMM1rtLSoS5ENzr7tDgPGQ8GKOOBtTVrlBUjWaTv0unMQrWcrzAF2AbiU7wSaTgub30ic5gajL3BGRJbxjIv2e8h_8a0TrFczcUxsFCVa4ruBvFWyjMZvthLzG0yl1st4uzFgRzenedbZMD0z04ICCG1EBAp1JO2bf8cBLwAG47hrsSE6l2vJ5zD8e-yrisZRuoQOEthKR6vDUc8WwfLtQaKI06gdsvFIIqG21eVXONVSwcXJrwTbxU_0y1LWhJjXezBPdWZpc1ZzVrk1_-1iUMBps2HkPPjOJ0SCUINJxK0F9dEeFCj4hXk&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjab?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC_ubE3Iq0pJ70oqV-WmRNxJe7Rh5kUOMt-MXpjEHydFR55xeazcrpazgMFXeCnLAiRDXnd9k2HLK4LGIOxUOKQLww4Xe7R5EfmqXayGbm3XZkGTQ9kT0YoNsv-kcmqCE5ExtqCN8KTdKxqVQE_gEiLatnCJdFH3me9eIxq8h5FmwWM7oQohpTzuxQTMM1rtLSoS5ENzr7tDgPGQ8GKOOBtTVrlBUjWaTv0unMQrWcrzAF2AbiU7wSaTgub30ic5gajL3BGRJbxjIv2e8h_8a0TrFczcUxsFCVa4ruBvFWyjMZvthLzG0yl1st4uzFgRzenedbZMD0z04ICCG1EBAp1JO2bf8cBLwAG47hrsSE6l2vJ5zD8e-yrisZRuoQOEthKR6vDUc8WwfLtQaKI06gdsvFIIqG21eVXONVSwcXJrwTbxU_0y1LWhJjXezBPdWZpc1ZzVrk1_-1iUMBps2HkPPjOJ0SCUINJxK0F9dEeFCj4hXk&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=KH-R&eid=ARAmJ6J01y7Ns0-4iAN6o4auNixzYjNOheV4IJ5q9Y7e5nUf9DEoSql0KglTuuqdaCYqTY1P_SBI27Za&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY
https://www.facebook.com/hashtag/covid?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R


 

the Health Department to ensure mandatory screening of all such returnees, with 
institutional quarantine for those coming back from high-risk regions of India, and 
hotel/home quarantine for the NRIs. 
#PunjabFightsCorona #Coronavirus #Covid19 #coronaviruspandemic 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਵਕੰਗ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462174474573580/?d=n 
 
 

2 ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462148611242833/?d=n 
 

3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਦਨਕਰ ਗ ਪਤਾ ਨੇ ਪਰਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਰ ਹਤ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ ਰਲ  ਕਰਮੀਆਾਂ ਅਤ ੇਪੰਜ  ਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ 

ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਮਰਹਲਾ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਨ ੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਰਡਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਦੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੋਰਵਡ ਦੇ ਜੋਖਮ 

ਨ ੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462088374582190/?d=n 
 

4 ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਮਰਹਲ ਕਲਾਾਂ ਰਵਖੇ ਰਮਲੀਆਾਂ  ਹ ਲਤਾਾਂ 'ਤੇ ਤ ੁੱਲੀ ਪਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਰਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ 

ਨੈਗੇਰਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਰਤਆਤ ਵਜੋਂ ਰਪੰਡ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461874201270274/?vh=e&d=n 
 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਤੋਂ 1 ਿਜੇ (ਐਤਿਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461853047939056/?d=n 
 

6 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.facebook.com/135604933897204/posts/461778564613171/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 To ensure safety & well-being of its staff, Punjab Govt has issued detailed guidelines and 
protocols for safe operation of government offices during #Covid19 pandemic, with 
appointment of Nodal Officers for each department to regularly monitor their health 

https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronaviruspandemic?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronaviruspandemic?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBQ2xnh4CP-1FUbso3YvLrkM2L7hPg0vU5faoSIdYizkZDcycSiMb5_-vzGO40-bRzdIMehBp8OMV1aOMHKXlfvuVtmNkOHNSGStpfSfA4m9QOJz4g0FjvHTvi6ZAzaHbJaAdsp5HS15q5-kf3g_yBbYD7zmGDa5Cc7E1VOj3r4524PCRN2eClv3d_3y15T7vdTcI7d6Zq-ppHn4H0vZPlxdk3kwi5APDAVJOfG0ZJIta1vZjUEHIJpChhpO6ldRC6ZJ043VtMBI-CZwi6T9pnrFa2GTyCFW3VhZU9-KRVNSBSa7sSi1UdX8yA25-JwHlNNxKIlmqV19vE7gVoCylxPpoxATlQv6Ka5t47XQgdSxxybL0bfc7sC8eehnIrDwnnbrC7Tn3D4Unc4mptSreBu75XvlrznPocP6pKG85bXVPzhmGTf2ff0MNNY4zGydyxhTyyLdgxLdzSoNiKNedRKElnv-RyqxFrT7pTNs4Ui-XdtrCjvNY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462174474573580/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462148611242833/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462088374582190/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461874201270274/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461853047939056/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461778564613171/?d=n


 

 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1257620820945444864?s=12 
 
 

2 Today’s Bulletin 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1257644167553056769?s=12 
 

3 ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਮਰਹਲ ਕਲਾਾਂ ਰਵਖੇ ਰਮਲੀਆਾਂ  ਹ ਲਤਾਾਂ 'ਤੇ ਤ ੁੱਲੀ ਪਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਰਜ  ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ 

ਨੈਗੇਰਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਰਤਆਤ ਵਜੋਂ ਰਪੰਡ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1257705931581743109?s=12 
 
 

4 Chief Minister @capt_amarinder singh appealed to the people of Punjab to fight against 
#Covid19 in unity as it is everyone's common enemy. 
https://twitter.com/cmopb/status/1257847023606226944?s=12 
 
 

5 CM @capt_amarinder during his interview with @News18Punjab told that holding the 
pilgrims who returned from Sri Hazur Sahib responsible for spreading #COVID19 is totally 
wrong and unacceptable.  
https://twitter.com/cmopb/status/1257845708419289088?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਵਕੰਗ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ 

2 ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

3 ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਮਰਹਲ ਕਲਾਾਂ ਰਵਖੇ ਰਮਲੀਆਾਂ  ਹ ਲਤਾਾਂ 'ਤੇ ਤ ੁੱਲੀ ਪਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਰਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ 

ਨੈਗੇਰਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਰਤਆਤ ਵਜੋਂ ਰਪੰਡ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਤੋਂ 1 ਿਜੇ (ਐਤਿਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ) 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Gurdaspur District #Covid_19 update 
Total samples taken - 1584 
Negative - 1122 
Pending - 377 
Positive - 85 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677347652808312&id=10001599249
5545 

https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1257620820945444864?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1257644167553056769?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1257705931581743109?s=12
https://twitter.com/cmopb/status/1257847023606226944?s=12
https://twitter.com/cmopb/status/1257845708419289088?s=12
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=677347652808312&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677347652808312&id=100015992495545


 

2 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 49628 ਮਰੀਜ਼ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। 

 ਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਵਲੋਂ  21370 ਛੋਟੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 7250 ਵੁੱਡ ੇਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਰਕਾਰੀ ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਾਂ 

ਰਵੁੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 9500 ਤੋਂ ਵੁੱਧ   ਰੁੱਰਖਅਤ ਜਣੇਪ ੇਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

1520867 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਲੈਬ ਟੈ ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

- ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਵਸੰਘ ਚੀਮਾ 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677222099487534&id=10001599249
5545 

3 21 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਅੁੱਜ ਤੁੱਕ ਰਾਜ ਦ ੇ ਾਰੇ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਾਂ ਤੇ ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਾਂ ਰਵੁੱਚ 11,63,455 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ 

ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਇ  ਗੁੱਲ ਨ ੰ ਦਰ ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ  ਰਕਾਰੀ ਰ ਹਤ  ੇਵਾਵਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਭਰੋ ਾ ਪਰਹਲਾਾਂ 

ਨਾਲੋਂ  ਵੀ ਵਰਧਆ ਹੈ। 

- ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਵਸੰਘ ਚੀਮਾ 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677221612820916&id=10001599249
5545 

4 ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਹੋਰ ਿੀ ਿਵਧਆ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677220499487694&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਿਿਾਦੀ ਪਹੰੁਚ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ 1200 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝਾਰਿੰਡ ਲਈ ਰਿਾਨਾ 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦਾ 
ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677220319487712&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

6 Cases of #Covid_19 are on the rise. The district administration urges all citizens to take 
precautionary measures against the corona virus. Stay at home to break the corona virus 
chain. 
Stay home, stay safe ....... 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677146349495109&id=10001599249
5545 

7 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵਨਪਟਨ ਿਾਲੇ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਈੋ ਕਮੀ ਨਹੀਂ - ਵਤਰਪਤ ਬਾਜਿਾ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਜੇਤ ੂਹੋ ਕੇ 
ਵਨਕਲੇਗਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677130509496693&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

8 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਇੁੱਕ ਅਰਦਰਸ਼ ਦ ਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦ ਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨਾਮ ਦੇ ਇ  ਦ ਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਰਚੇ  ਾਡ ੇਘਰ ਹਨ।  ੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 

ਰਵੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਰਖਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਰਵੁੱਚ ਡਟੇ ਰਹ।ੋ ਰਜੁੱਤ ਜਰ ਰ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677109112832166&id=10001599249
5545 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677222099487534&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677222099487534&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677221612820916&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677221612820916&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677220499487694&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677220499487694&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677220319487712&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677220319487712&set=a.128331474376602&type=3&theater
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=677146349495109&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677146349495109&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677130509496693&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677130509496693&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677109112832166&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677109112832166&id=100015992495545


 

9 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਇੁੱਕ ਅਰਦਰਸ਼ ਦ ਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦ ਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨਾਮ ਦੇ ਇ  ਦ ਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਰਚੇ  ਾਡ ੇਘਰ ਹਨ।  ੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 

ਰਵੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਰਖਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਰਵੁੱਚ ਡਟੇ ਰਹ।ੋ ਰਜੁੱਤ ਜਰ ਰ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677109112832166&id=10001599249
5545 

10 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. 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/677101542832923/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Gurdaspur District #Covid_19 update 
 
Total samples taken  -  1584 
 
Negative    -    1122 
       
Pending      -    377 
        
Positive      -      85 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257719332
089585666 

2 
21 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਅੁੱਜ ਤੁੱਕ ਰਾਜ ਦੇ  ਾਰੇ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਾਂ ਤੇ 

ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਾਂ ਰਵੁੱਚ 11,63,455 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਇ  ਗੁੱਲ ਨ ੰ ਦਰ ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ  ਰਕਾਰੀ ਰ ਹਤ 

 ੇਵਾਵਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਭਰੋ ਾ ਪਰਹਲਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵੀ ਵਰਧਆ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257653594
238509057 

3 
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 49628 ਮਰੀਜ਼ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 

 ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।  ਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਵਲੋਂ  

21370 ਛੋਟੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 7250 ਵੁੱਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677109112832166&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677109112832166&id=100015992495545
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/100015992495545/videos/677101542832923/
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257719332089585666
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257719332089585666
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257653594238509057
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257653594238509057


 

 ਰਕਾਰੀ ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 9500 ਤੋਂ ਵੁੱਧ 

  ਰੁੱਰਖਅਤ ਜਣੇਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

1520867 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਲੈਬ ਟੈ ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257653453
972635649 

4 Cases of #Covid_19 are on the rise. The district 
administration urges all citizens to take 
precautionary measures against the corona virus. 
Stay at home to break the corona virus chain. 
 
Stay home, stay safe ....... 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257623936
025554945 

5 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਦ 

ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ 
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵਨਪਟਨ ਿਾਲੇ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕੋਈ 

ਕਮੀ ਨਹੀਂ - ਵਤਰਪਤ ਬਾਜਿਾ 
 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸਸਾਂ ਅਤ ੇਸੂਬਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਸਦਕਾ 
ਪੰਜਾਬ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਜੇਤ ੂਹੋ ਕੇ ਵਨਕਲੇਗਾ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257613876
884992000 

6 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਇੁੱਕ ਅਰਦਰਸ਼ ਦ ਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦ ਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ 

ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  

ਨਾਮ ਦੇ ਇ  ਦ ਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਰਚੇ 

 ਾਡੇ ਘਰ ਹਨ।  ੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਰਖਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ 

ਰਵੁੱਚ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਰਜੁੱਤ ਜਰ ਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1257653453972635649
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257653453972635649
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257623936025554945
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257623936025554945
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257613876884992000
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257613876884992000


 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257599838
692061189 

7 
#ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਕੇ  ਲਗਾਤਾਰ ਵੁੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਵਲੋਂ   ਾਰੇ 

ਨਾਗਰਰਕਾਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ ਰੀ 

 ਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੀ ਚੇਨ ਨ ੰ ਤੋੜ੍ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ 

ਰਵੁੱਚ ਹੀ ਰਰਹਾ ਜਾਵ।ੇ  

 

ਘਰ ਰਹੋ,   ਰੁੱਰਖਅਤ ਰਹੋ......। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257598377
497227266 

8 ਧੰਨਿਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ.... 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257596063
827066880 

9 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. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257595981
794811904 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Gurdaspur District #Covid_19 update 
Total samples taken - 1584 
Negative - 1122 
Pending - 377 
Positive - 85 

2 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 49628 ਮਰੀਜ਼ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। 

 ਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਵਲੋਂ  21370 ਛੋਟੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 7250 ਵੁੱਡ ੇਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਰਕਾਰੀ ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਾਂ 

ਰਵੁੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 9500 ਤੋਂ ਵੁੱਧ   ਰੁੱਰਖਅਤ ਜਣੇਪ ੇਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

1520867 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਲੈਬ ਟੈ ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1257599838692061189
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257599838692061189
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257598377497227266
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257598377497227266
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257596063827066880
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257596063827066880
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257595981794811904
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257595981794811904
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

- ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਵਸੰਘ ਚੀਮਾ 

3 21 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਅੁੱਜ ਤੁੱਕ ਰਾਜ ਦ ੇ ਾਰੇ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਾਂ ਤੇ ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਾਂ ਰਵੁੱਚ 11,63,455 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ 

ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਇ  ਗੁੱਲ ਨ ੰ ਦਰ ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ  ਰਕਾਰੀ ਰ ਹਤ  ੇਵਾਵਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਭਰੋ ਾ ਪਰਹਲਾਾਂ 

ਨਾਲੋਂ  ਵੀ ਵਰਧਆ ਹੈ। 

- ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਵਸੰਘ ਚੀਮਾ 

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਿਿਾਦੀ ਪਹੰੁਚ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ 1200 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝਾਰਿੰਡ ਲਈ ਰਿਾਨਾ 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦਾ 
ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

5 Cases of #Covid_19 are on the rise. The district administration urges all citizens to take 
precautionary measures against the corona virus. Stay at home to break the corona virus 
chain. 
Stay home, stay safe ....... 

6 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵਨਪਟਨ ਿਾਲੇ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਈੋ ਕਮੀ ਨਹੀਂ - ਵਤਰਪਤ ਬਾਜਿਾ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਜੇਤ ੂਹੋ ਕੇ 
ਵਨਕਲੇਗਾ 

7 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਇੁੱਕ ਅਰਦਰਸ਼ ਦ ਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦ ਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨਾਮ ਦੇ ਇ  ਦ ਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਰਚੇ  ਾਡ ੇਘਰ ਹਨ।  ੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 

ਰਵੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਰਖਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਰਵੁੱਚ ਡਟੇ ਰਹ।ੋ ਰਜੁੱਤ ਜਰ ਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

8 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. 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਰਠੰਡਾ ਦੇ ਇੰ ਟੀਰਚਊਟ ਆਫ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਵਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਰਵਚ ਪੀਆਰਟੀ ੀ ਦੀਆਾਂ ਬੁੱ ਾਾਂ ਦੇ 

ਦ ਰਜਆਾਂ ਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਰਲਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਟਾਫ ਨ ੰ ਰੁੱਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ।ਇੁੱਥੇ ਰਰਹ ਰਹੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਇੁੱਥੇ ਰਮਲ ਰਹੀ 

  ਰਵਧਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਰਦ ਦੀਆਾਂ   ਰਵਧਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵ ਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੁੱਤੀ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278266239134114/ 

2 ਬਵ ੰਡਾ ਵ ਜਲਹੇ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278313989129339/  

3 ਬਵ ੰਡਾ ਵ ਜਲਹੇ ਤੋਂ ਮੰਗਲਿਾਰ ਨੂੰ  52 ਨਿੇਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨI 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278390649121673/ 

4 ਵਦਨ ਵਿਚ ਦੋ ਿਾਰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ 

ਤਾਂਕੀ ਇਿੱਿੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰਵਹਣ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ 

ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਬਵ ੰਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278787069082031/  

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/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278266239134114/
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BE?src=hashtag_click
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%8B%E0%A8%B2%E0%A8%A3?src=hashtag_click
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%8B%E0%A8%B2%E0%A8%A3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%B9%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%82?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%B9%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%82?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278313989129339/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278390649121673/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278787069082031/


 

5 ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣ ੇਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਵਚ ਰਕਵੇ ਹ ੰਦੀ ਹੈ  ਫਾਈ ਵੇਖੋ ਇ  ਰਵਡੀਓ ਰਵਚ।। 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278886295738775/  

6  ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦਾ ਿੀਡੀਓ...... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278952525732152/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਰਠੰਡਾ ਦੇ ਇੰ ਟੀਰਚਊਟ ਆਫ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਵਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਰਵਚ ਪੀਆਰਟੀ ੀ ਦੀਆਾਂ ਬੁੱ ਾਾਂ ਦੇ 

ਦ ਰਜਆਾਂ ਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਰਲਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਟਾਫ ਨ ੰ ਰੁੱਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ।ਇੁੱਥੇ ਰਰਹ ਰਹੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਇੁੱਥੇ ਰਮਲ ਰਹੀ 

  ਰਵਧਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਰਦ ਦੀਆਾਂ   ਰਵਧਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵ ਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੁੱਤੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257644812615942144?s=20  

2 ਬਵ ੰਡਾ ਵ ਜਲਹੇ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257667802384785409?s=20  

3 ਬਵ ੰਡਾ ਵ ਜਲਹੇ ਤੋਂ ਮੰਗਲਿਾਰ ਨੂੰ  52 ਨਿੇਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨI 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257696685590970369?s=20  

4 ਬਰਠੰਡਾ ਰਵਚ ਬਣੇ ਰਤੰਨ ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਰਵਚ ਰਦਨ ਰਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰਛੜ੍ਕਾਅ 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇੁੱਥੇ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ 

ਬਚਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ।  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257703060232712192?s=20  

5 ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਰਵਚ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨ  ਾਰ  ਾਰੀਆਾਂ ਰ ਹਤ  ਲਾਹਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਇੰਨਹਾਾਂ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਰਵਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪ ਰੀ ਤਰਾਾਂ   ਰੁੱਰਖਅਤ ਅਤ ੇ

ਤੰਦਰ  ਤ ਰਰਹਣ ਅਤ ੇਆਪਣਾ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਦਾ  ਮਾਾਂ ਪ ਰਾ ਕਰਕੇ ਖ ਸ਼ੀ ਖ ਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257703526861606912?s=20  

6 ਨਗਰ ਰਨਗਮ ਦੇ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  ਰੀ ਰਬਕਰਮਜੀਤ ਰ ੰਘ ਸ਼ੇਰਰਗੁੱਲ ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਨਗਰ ਰਨਗਮ ਬਰਠੰਡਾ ਦੀ ਟੀਮ 

ਮੈਰੀਟੋਰੀਅ   ਕ ਲ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਰ ੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯ ਨੀਵਰਰ ਟੀ ਅਤ ੇਇੰ ਟੀਰਚਊਟ ਆਫ ਹਾਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 

ਬਰਠੰਡਾ ਰਵਖੇ ਬਣੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦੀ  ਫਾਈ ਅਤ ੇ ੈਨੇਟਾਈਜੇੇ਼ ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257704394642030593?s=20  

7 ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ 27 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਇੁੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਇੁੱਥੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ  ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਦਨ ਰਵਚ ਦੋ 

ਵਾਰ  ਾਰੇ ਕਮਰਰਆਾਂ,ਵਾਰਡਾਾਂ,ਬਰਾਮਰਦਆਾਂ,ਖ ੁੱਲੀਆਾਂ ਥਾਾਂਵਾਾਂ,ਬਾਥਰ ਮ ਆਰਦ  ਭ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਤੇ 1 ਫੀ ਦੀ  ੋਡੀਅਮ 

ਹਾਇਪੋਕਲੋਰਾਇਡ ਦੀ  ਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257705406756990978?s=20  

8 ਚੀਫ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਦੇ ਵਿੜਕਾਅ 

ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਸਾਡੀ ਿਿੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਰਵਜਤ ਿੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀਪੀਈ ਵਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨI 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257706313770991616?s=20  

9 ਬਰਠੰਡਾ ਰੇ਼ਜਲਹੇ  ਰਵਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 7.43 ਲੁੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ।  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257720189501743104?s=20  

10 ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 211359 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 189933 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ, ਪਨ ਪ ਨੇ 169191 ਮੀਰਟਰਕ 

ਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਰਨਗਮ ਨੇ 116856 ਅਤ ੇਭਾਰਤੀ ਖ ਰਾਕ ਰਨਗਮ ਨੇ 55385 ਮੀਰਟਰਕ ਟਲ ਅਤ ੇਰਨੁੱਜੀ 

https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%87%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%82%E0%A8%A4%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B8_%E0%A8%95%E0%A9%87%E0%A8%82%E0%A8%A6%E0%A8%B0%E0%A8%BE%E0%A8%82?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%87%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%82%E0%A8%A4%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B8_%E0%A8%95%E0%A9%87%E0%A8%82%E0%A8%A6%E0%A8%B0%E0%A8%BE%E0%A8%82?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278886295738775/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278952525732152/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257644812615942144?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BE?src=hashtag_click
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%8B%E0%A8%B2%E0%A8%A3?src=hashtag_click
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%8B%E0%A8%B2%E0%A8%A3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%B9%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%82?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%B9%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%82?src=hashtag_click
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257667802384785409?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257696685590970369?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257703060232712192?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257703526861606912?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257704394642030593?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257705406756990978?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257706313770991616?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257720189501743104?s=20


 

ਵਪਾਰੀਆਾਂ ਨੇ 805 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਰਕ 519445 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਾਂ ਰਵਚੋਂ 

ਰਲਫਰਟੰਗ ਹੋ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257720307978309633?s=20  

11 ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣ ੇਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਕਵੇ ਹ ੰਦੀ ਹੈ  ਫਾਈ ਵੇਖੋ ਇ  ਰਵਡੀਓ ਰਵਚ।। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257914266570461184?s=20  
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Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਫਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਲਾਏ 10 ਮਾਈਕਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁਿੱ ਵਕਆ ਕਦਮ ਮਾਈਕਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦਾ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 
ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615535402507680/  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵਦਿੱ ਕਤ ਇਕਾਂਤਿਾਸ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸਿੱਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615535282507692/  

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਵਮਊਵਨਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਿਾਸਤ ੇਹੋਵਮਓਪੈਵਿਕ ਦਿਾਈ ਿੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੇ ਿੰਡੀ ਗਈ ਦਿਾਈ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615535172507703/  

4  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦ ੇਦੋਸ਼ ਹੇ  ਹੁਣ 
ਤਿੱਕ 311 ਕੇਸ ਦਰਜ 502 ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ 172 ਿਾਹਨ ਜ਼ਬਤ  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615535039174383/  

5 ਓਟ ਕਲੀਵਨਕ ਸਬੰਧੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ 

ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. ਰਵਮੰਦਰ ਕੌਰ ਿਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ 
 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615534849174402/  

6 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਵਹਤ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਲਆ 
ਜਾਇਜ਼ਾ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615534642507756/  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257720307978309633?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%87%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%82%E0%A8%A4%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B8_%E0%A8%95%E0%A9%87%E0%A8%82%E0%A8%A6%E0%A8%B0%E0%A8%BE%E0%A8%82?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%87%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%82%E0%A8%A4%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B8_%E0%A8%95%E0%A9%87%E0%A8%82%E0%A8%A6%E0%A8%B0%E0%A8%BE%E0%A8%82?src=hashtag_click
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257914266570461184?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615535402507680/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615535282507692/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615535172507703/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615535039174383/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615534849174402/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615534642507756/


 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਵਗਕ ਇਕਾਈਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਵਗਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਲਾਫ਼ 
ਹੋਿੇਗੀ ਕਾਰਿਾਈ https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615529635841590/  

8 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛ ਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਰਬੰਦਗੜ੍ਹ ਰਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ  ਬੰਧੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੀਤਾ ਅਮਲੋਹ ਵਾ ੀ 

ਪਰਵੁੱਤਰ ਰ ੰਘ, ਜੋ ਰਕ ਕਣਕ ਦੇ  ੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਗਆ  ੀ, ਫਤਰਹਗੜ੍ਹ  ਾਰਹਬ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ 

ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ  ੰਤ ਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਰਹਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615502392510981/  

9 || 5 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਿੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615167449211142/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 I am happy to share that the first "Shramik Express" with 1,200 Migrant workers have left 
for Daltonganj, Jharkhand. All the workers who wish to travel back to their homes have 
been enrolled on the state portal and we shall communicate the schedule and details via 
SMS. https://twitter.com/capt_amarinder/status/1257616248336027654  

2 Applaud the energy and hard work of all our #CoronaWarriors who surely are working 
beyond the call of their duty. Sharing a video from Rajindra Hospital, Patiala where the 
healthcare staff are joyfully working and taking care of the patients. Truly inspiring, 
please keep it up! https://twitter.com/capt_amarinder/status/1257643163570716674  

3 Punjab Government has amendments in Schedule E apended to Punjab Value Added Tax 
Act, 2005 thereby substituting in serial No. 1, under the heading "Rate of tax", for the 
figures and words "11.8 per cent", with the figures and words "15.15 per cent". 10:36 PM 
· May 5, 2020·Twitter for Android   
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257718278039863296  

4 ਓਟ ਕਲੀਵਨਕ ਸਬੰਧੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ  ਜਾਗਰੂਕ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. 
ਰਵਮੰਦਰ ਕੌਰ ਿਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257892178317021185  

5 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ ਹੇ  ਹੁਣ ਤਿੱਕ 

311 ਕੇਸ ਦਰਜ 

 

502 ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ 172 ਿਾਹਨ ਜ਼ਬਤ 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਿਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 09 ਕੇਸ ਦਰਜ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257891978185895936 

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਵਮਊਵਨਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬਤੂੀ ਿਾਸਤੇ ਹੋਵਮਓਪੈਵਿਕ ਦਿਾਈ ਿੰਡਣ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੇ ਿੰਡੀ ਗਈ ਦਿਾਈ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257891577361395712  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615529635841590/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615502392510981/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615167449211142/
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1257616248336027654
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1257643163570716674
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257718278039863296
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257892178317021185
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257891978185895936
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257891577361395712


 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵਦਿੱ ਕਤ ਇਕਾਂਤਿਾਸ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸਿੱਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257890890317586432  

7 ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਫਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਲਾਏ 10 ਮਾਈਕਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮ.   

 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁਿੱ ਵਕਆ ਕਦਮ  ਮਾਈਕਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦਾ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 

ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ   https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257890299663118336  

8 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਵਗਕ ਇਕਾਈਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਤੇ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਵਗਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਲਾਫ਼ ਹੋਿੇਗੀ 
ਕਾਰਿਾਈ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257889650833678336  

9 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛ ਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਰਬੰਦਗੜ੍ਹ ਰਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ  ਬੰਧੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੀਤਾ ਅਮਲੋਹ ਵਾ ੀ 

ਪਰਵੁੱਤਰ ਰ ੰਘ, ਜੋ ਰਕ ਕਣਕ ਦੇ  ੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਗਆ  ੀ, ਫਤਰਹਗੜ੍ਹ  ਾਰਹਬ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ 

ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ  ੰਤ ਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਰਹਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257857599665369089  

   
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛ ਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਰਬੰਦਗੜ੍ਹ ਰਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ  ਬੰਧੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੀਤਾ ਅਮਲੋਹ ਵਾ ੀ 

ਪਰਵੁੱਤਰ ਰ ੰਘ, ਜੋ ਰਕ ਕਣਕ ਦੇ  ੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਰਗਆ  ੀ, ਫਤਰਹਗੜ੍ਹ  ਾਰਹਬ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ 

ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ  ੰਤ ਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਰਹਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ।  

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਵਗਕ ਇਕਾਈਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਤੇ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਵਗਕ ਇਕਾਈ ਦ ੇਮਾਲਕ ਵਿਲਾਫ਼ ਹੋਿੇਗੀ 
ਕਾਰਿਾਈ  

3 ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਫਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਲਾਏ 10 ਮਾਈਕਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮ.   
 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁਿੱ ਵਕਆ ਕਦਮ  ਮਾਈਕਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦਾ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 
ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ   
 

ਮਾਈਕਰੋ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸਿਾਈਪ ਕਰ ਕੇ ਕਢਿਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 5000 ਰੁਪਏ 
ਤਿੱਕ ਦੀ ਨਕਦੀ 
 
 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257890890317586432
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257890299663118336
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257889650833678336
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257857599665369089


 

ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪਿੱਚੀ ਲਿੱ ਿ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਨਹ ਾਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ 
 
 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵਦਿੱ ਕਤ 

 

ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸਿੱਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ 
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

 

5 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਵਹਤ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਲਆ 
ਜਾਇਜ਼ਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ 
  

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਵਮਊਵਨਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਿਾਸਤ ੇਹੋਵਮਓਪੈਵਿਕ ਦਿਾਈ ਿੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੇ ਿੰਡੀ ਗਈ ਦਿਾਈ 

 
 

7 ਓਟ ਕਲੀਵਨਕ ਸਬੰਧੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ  ਜਾਗਰੂਕ 

 

ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. ਰਵਮੰਦਰ ਕੌਰ ਿਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ 
 

8 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦ ੇਦੋਸ਼ ਹੇ  ਹੁਣ ਤਿੱਕ 
311 ਕੇਸ ਦਰਜ 

 

502 ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ 172 ਿਾਹਨ ਜ਼ਬਤ 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਿਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 09 ਕੇਸ 
ਦਰਜ 

 

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੰੁਚੇ 130 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਚੋਂ  37 ਪਾਜ਼ੇਵਟਿ 71 ਨੈਗੇਵਟਿ 22 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਪੈਂਵਡਗ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਵਟਿ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ ਕਲਸਟਰ ਜਾਨ ਿੋਲਣ ਦੀ ਵਤਆਰੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551705491759089/?d=n&subst
ory_index=0 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551705491759089/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551705491759089/?d=n&substory_index=0


 

 

2 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਵਟਿ ਮਰੀਜ ਨੇ ਵਜਿੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ 

ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਿੁਿੱ ਟੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਕੁਸਲਦੀਪ ਵਢਿੱ ਲੋ ਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

ਡਾ. ਰਵਜੰਦਰ  ਨੇ ਵਦਿੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551703418425963/?d=n 
 

3 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਰਟਵ ਮਰੀਜ ਗਗਨਦੀਪ ਰ ੰਗਲਾ ਨ ੰ ਗ ਰ  ਗੋਰਬੰਦ ਰ ੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅੁੱਜ 

ਰ ਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛ ੁੱਟੀ ਰਮਲੀ । 

ਿਧੀਆ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ,ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਕੁਸਲਦੀਪ ਵਸੰਘ ਵਢਿੱ ਲੋ ,ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਤੇ ਮਡੈੀਕਲ 
ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ  ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹਣ ਦੀ  ਲਾਹ ਰਦੁੱਤੀ। 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551690138427291/?vh=e&d=n 
 

4 ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ 275 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551606675102304/?d=n 
 

5 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 
ਸਟਾਫ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵਹਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 
ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿੋਲਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 
ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਤੇ ਉਨਾ ਦ ੇਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ  ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ 
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551585525104419/?d=n&subst
ory_index=0 
 

6 ਸਬ ਡਿੀਜ਼ਨ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਿੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੇ ਸੀਿਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਸਵਹਤ ਪਰਿਾਨਗੀ 
ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551576738438631/?d=n 
 

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮਿੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤ ੇ50 ਫੀਸਦੀ ਤਿੱਕ ਸਬਵਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ 
ਐਲਾਨ 

ਵਕਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ/ਿਟੋੇ ਤ ੇਸੀਮਾਂਤ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  50 ਫੀਸਦੀ ਜਦਵਕ ਬਾਕੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਵਸਡੀ 
ਵਮਲੇਗੀ-ਕਾਹਨ ਵਸੰਘ ਪੰਨੂੰ  
ਵਕਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 10 ਮਈ ਤਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551580265104945/?d=n 
 

8 ਜੈਤੋਂ( ਫਰੀਦਕੋਟ) ਰਵਖੇ ਕਰਰਫ਼ਊ/ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫ ੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਨਾਗਰਰਕ ਮ  ਤਾਕ ਅਰਹਮਦ ਘਰ 

ਵਾਪ ੀ  ਮੇਂ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ,ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਵਾ ੀਆਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ। 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551703418425963/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551690138427291/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551606675102304/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551585525104419/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551585525104419/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551576738438631/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551580265104945/?d=n


 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551583355104636/?vh=e&d= 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਵਟਿ ਮਰੀਜ ਨੇ ਵਜਿੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ 

 

ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਮਡੈੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਿੁਿੱ ਟੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਕੁਸਲਦੀਪ ਵਢਿੱ ਲੋ ਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ (Video) 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257894025480204288?s=20 
 

2 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੰੁਚੇ 130 ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਚੋਂ  37 ਪਾਜ਼ੇਵਟਿ 71 ਨੈਗੇਵਟਿ 22 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪੈਂਵਡਗ-

ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਵਟਿ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ ਕਲਸਟਰ ਜਾਨ ਿੋਲਣ ਦੀ ਵਤਆਰੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257635035240263680?s=20 
 

3 ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ 275 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257634815190261760?s=20 
 

4 ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਕਿੱਲ ਸਾਮ ਤਿੱਕ 444375 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

ਿਿੱਿ ਿਿੱਿ ਿਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ 444195 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰੀਦ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  56753 ਪਾਸ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257634538932453377?s=20 
 

5 ਸਬ ਡਿੀਜ਼ਨ ਮੈਵਜਸਟਰਟੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਿੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਵਹਰ ਵਿਿੇ ਸੀਿਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਤਾਂ 
ਸਵਹਤ ਪਰਿਾਨਗੀ 
ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257618735080194048?s=20 
 

6 ਵਜਲ•ਾਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜ•ਾਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 
ਸਟਾਫ, ਸਰਤਾਂ ਸਵਹਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 
ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿੋਲ•ਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 
ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਤੇ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ  ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257618609100124160?s=20 
 

7 ਜੈਤੋਂ( ਫਰੀਦਕੋਟ) ਰਵਖੇ ਕਰਰਫ਼ਊ/ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫ ੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਚਾਰ ਨਾਗਰਰਕ ਵਾਪ ੀ  ਮੇਂ ਮ ੁੱਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ,ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਵਾ ੀਆਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257569148038766595?s=20 
 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2551583355104636/?vh=e&d=
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257894025480204288?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257635035240263680?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257634815190261760?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257634538932453377?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257618735080194048?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257618609100124160?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257569148038766595?s=20


 

8 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਵਟਿ ਮਰੀਜ ਨੇ ਵਜਿੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ 

 

ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਮਡੈੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਿੁਿੱ ਟੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਕੁਸਲਦੀਪ ਵਢਿੱ ਲੋ ਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

 

 ਡਾ. ਰਵਜੰਦਰ  ਨੇ ਵਦਿੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257672931037118466?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਵਟਿ ਮਰੀਜ ਨੇ ਵਜਿੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ 

 

ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਮਡੈੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਿੁਿੱ ਟੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਕੁਸਲਦੀਪ ਵਢਿੱ ਲੋ ਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ (Video) 

 
 

2 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੰੁਚੇ 130 ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਚੋਂ  37 ਪਾਜ਼ੇਵਟਿ 71 ਨੈਗੇਵਟਿ 22 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪੈਂਵਡਗ-

ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਵਟਿ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ ਕਲਸਟਰ ਜਾਨ ਿੋਲਣ ਦੀ ਵਤਆਰੀ 
 

3 ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ 275 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਰੀ 
 
 

4 ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਕਿੱਲ ਸਾਮ ਤਿੱਕ 444375 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

ਿਿੱਿ ਿਿੱਿ ਿਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ 444195 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰੀਦ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  56753 ਪਾਸ ਜਾਰੀ 
 
 

5 ਸਬ ਡਿੀਜ਼ਨ ਮੈਵਜਸਟਰਟੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਿੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਵਹਰ ਵਿਿੇ ਸੀਿਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਤਾਂ 
ਸਵਹਤ ਪਰਿਾਨਗੀ 
ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ 

 
 

6 ਵਜਲ•ਾਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜ•ਾਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 
ਸਟਾਫ, ਸਰਤਾਂ ਸਵਹਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 
ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿੋਲ•ਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 
ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਤੇ ਉਨ•ਾਾਾਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ  ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257672931037118466?s=20


 

 
 

7 ਜੈਤੋਂ( ਫਰੀਦਕੋਟ) ਰਵਖੇ ਕਰਰਫ਼ਊ/ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫ ੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਚਾਰ ਨਾਗਰਰਕ ਵਾਪ ੀ  ਮੇਂ ਮ ੁੱਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ,ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਵਾ ੀਆਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

 
 

8 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਵਟਿ ਮਰੀਜ ਨੇ ਵਜਿੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ 

 

ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਮਡੈੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਿੁਿੱ ਟੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਕੁਸਲਦੀਪ ਵਢਿੱ ਲੋ ਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

 

 ਡਾ. ਰਵਜੰਦਰ  ਨੇ ਵਦਿੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ 

 
 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਰੀ ਹਜ਼ ਰ  ਾਰਹਬ ਨਾਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਵਾਪ  ਪਰਤੀ  ੰਗਤ ਨੇ ਅਬੋਹਰ  ਰਵੁੱਚ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੇ ਜਤਾਈ  ੰਤ ਸ਼ਟੀ ਤੇ 

ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ । 
https://www.facebook.com/194264750780535/posts/1234062250134108/  

2 ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਿੱਚ 41 ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ  
ਿੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੈਂਵਸੰਗ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 22 ਫੈਸਲੇ ਿੀ ਸੁਣਾਏ 

*ਿਕੀਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਿਾਈ- ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਜ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2604879396506632/ v 

3 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਮਲ ਰਹੀਆਂ  
 ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤ ੇਵਿਿਸਿਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

*ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦ ੇਿਾਣ ਪੀਣ ’ਤੇ ਹਰੇਕ  
ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਬੰਧ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਡਊਟੀ ’ਚ ਜੁਟੀਆ, ਕਮਵਰਆ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2604881393173099/  

4 ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਵਮਲ ਰਹੀਆਂ  
ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ- ਡਾ. ਬਬੀਤਾ 
*ਪੀਐਚਸੀ ਜੰਡਿਾਲਾ ਭੀਮੇਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ 

 ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਿਾਿਾਂ ’ਤੇ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2604882289839676/  

5 People living in quarantine centers are giving all kinds of eatables, DC 
 
-rooms of quarantine centers are sanitized everyday 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605023093158929/  
 

https://www.facebook.com/194264750780535/posts/1234062250134108/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2604879396506632/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2604881393173099/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2604882289839676/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605023093158929/


 

6 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ ਵਮਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਬਿੱਚਾ ਆਪਣ ੇਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਨਾਲ ਸਰੀ 
ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤਵਅਾਾ ਹੈ, ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਜਸਿਾਨ ਤੋਂ ਪਰਵਤਆ 
ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਪੰਡ ਦਾ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ  ਵਮਲਾ 
ਕੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਵਿਿੱਚ ਕੁਲ 38 ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਿਬਰ ਵਲਿੇ ਜਾਣ ਤਿੱਕ ਕੁਿੱ ਲ 38 ਕੇਸਾਂ 
ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605024416492130/  

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੇ ਲਿੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿਿੱਲੋਂ 
ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਿਿੇ ਸਿਾਪਤ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਸੈਂਟਰ 

ਐਮ.ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਵਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ, ਡੀ.ਸੀ ਡੀ.ਏ.ਿੀ ਸਕੂਲ,ਵਿਿੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 
ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605627566431815/  

8 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦੇ  ਫਾਈ  ੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਰਫਰਨੀ ਰੋਡ, ਗਾਧੀ ਨਗਰ ਪਾਰਕ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਝ ਲੇ ਲਾਲ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰ 

ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਰਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605628466431725/  

9 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੌ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਰਵਖੇ 

 ਥਾਪਤ ਇਕਾਾਂਤਵਾ   ੈਂਟਰ ਐਮ.ਆਰ  ਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ,  ਰਕਾਰੀ ਕੰਰਨਆ  ੀਨੀਅਰ  ੈਕੰਡਰੀ  ਕ ਲ,  ਰਕਾਰੀ 

 ੀਨੀਅਰ  ੈਕੰਡਰੀ  ਕ ਲ ਲੜ੍ਕੇ, ਡੀ. ੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ  ਕ ਲ,ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 

ਲਈ ਫੋਰਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605629243098314/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  ਰੀ ਹਜ਼ ਰ  ਾਰਹਬ ਨਾਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਵਾਪ  ਪਰਤੀ  ੰਗਤ ਨੇ ਅਬੋਹਰ  ਰਵੁੱਚ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੇ ਜਤਾਈ  ੰਤ ਸ਼ਟੀ ਤੇ 

ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ । 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257585838633873409?s=19  

2 ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਿੱਚ 41 ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ  
ਿੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੈਂਵਸੰਗ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 22 ਫੈਸਲੇ ਿੀ ਸੁਣਾਏ 

*ਿਕੀਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਿਾਈ- ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਜ  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257614316330553346?s=19  

3 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਮਲ ਰਹੀਆਂ  
 ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤ ੇਵਿਿਸਿਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

*ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦ ੇਿਾਣ ਪੀਣ ’ਤੇ ਹਰੇਕ  
ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਬੰਧ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਡਊਟੀ ’ਚ ਜੁਟੀਆ, ਕਮਵਰਆ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257627394900480001?s=19  

4 ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਵਮਲ ਰਹੀਆਂ  
ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ- ਡਾ. ਬਬੀਤਾ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605024416492130/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605627566431815/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605628466431725/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605629243098314/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257585838633873409?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257614316330553346?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257627394900480001?s=19


 

*ਪੀਐਚਸੀ ਜੰਡਿਾਲਾ ਭੀਮੇਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ 

 ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਿਾਿਾਂ ’ਤੇ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257627677298655233?s=19  

5 People living in quarantine centers are giving all kinds of eatables, DC 
 
-rooms of quarantine centers are sanitized everyday 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257655964993536001?s=19  

6 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ ਵਮਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਬਿੱਚਾ ਆਪਣ ੇਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਨਾਲ ਸਰੀ 
ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤਵਅਾਾ ਹੈ, ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਜਸਿਾਨ ਤੋਂ ਪਰਵਤਆ 
ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਪੰਡ ਦਾ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ  ਵਮਲਾ 
ਕੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਵਿਿੱਚ ਕੁਲ 38 ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਿਬਰ ਵਲਿੇ ਜਾਣ ਤਿੱਕ ਕੁਿੱ ਲ 38 ਕੇਸਾਂ 
ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257695383989477376?s=19  

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੇ ਲਿੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿਿੱਲੋਂ 
ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਿਿੇ ਸਿਾਪਤ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਸੈਂਟਰ 

ਐਮ.ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਵਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ, ਡੀ.ਸੀ ਡੀ.ਏ.ਿੀ ਸਕੂਲ,ਵਿਿੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 
ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257915422931849218?s=19  

8 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦੇ  ਫਾਈ  ੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਰਫਰਨੀ ਰੋਡ, ਗਾਧੀ ਨਗਰ ਪਾਰਕ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਝ ਲੇ ਲਾਲ ਕਲੋਨੀ ਅਤ ੇਸ਼ਰਹਰ 

ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਰਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257915573327069185?s=19  

9 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੌ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਰਵਖੇ 

 ਥਾਪਤ ਇਕਾਾਂਤਵਾ   ੈਂਟਰ ਐਮ.ਆਰ  ਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ,  ਰਕਾਰੀ ਕੰਰਨਆ  ੀਨੀਅਰ  ੈਕੰਡਰੀ  ਕ ਲ,  ਰਕਾਰੀ 

 ੀਨੀਅਰ  ੈਕੰਡਰੀ  ਕ ਲ ਲੜ੍ਕੇ, ਡੀ. ੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ  ਕ ਲ,ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 

ਲਈ ਫੋਰਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257915836867719170?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  ਰੀ ਹਜ਼ ਰ  ਾਰਹਬ ਨਾਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਵਾਪ  ਪਰਤੀ  ੰਗਤ ਨੇ ਅਬੋਹਰ  ਰਵੁੱਚ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੇ ਜਤਾਈ  ੰਤ ਸ਼ਟੀ ਤੇ 

ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ । 

2 ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਿੱਚ 41 ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ  
ਿੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੈਂਵਸੰਗ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 22 ਫੈਸਲੇ ਿੀ ਸੁਣਾਏ 

*ਿਕੀਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਿਾਈ- ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਜ  
 

3 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਮਲ ਰਹੀਆਂ  
 ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤ ੇਵਿਿਸਿਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257627677298655233?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257655964993536001?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257695383989477376?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257915422931849218?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257915573327069185?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257915836867719170?s=19


 

*ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦ ੇਿਾਣ ਪੀਣ ’ਤੇ ਹਰੇਕ  
ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਬੰਧ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਡਊਟੀ ’ਚ ਜੁਟੀਆ, ਕਮਵਰਆ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ 

 

4 ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਵਮਲ ਰਹੀਆਂ  
ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ- ਡਾ. ਬਬੀਤਾ 
*ਪੀਐਚਸੀ ਜੰਡਿਾਲਾ ਭੀਮੇਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ 

 ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਿਾਿਾਂ ’ਤੇ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ 

 

5 People living in quarantine centers are giving all kinds of eatables, DC 
 
-rooms of quarantine centers are sanitized everyday 
 

6 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ ਵਮਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਬਿੱਚਾ ਆਪਣ ੇਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਨਾਲ ਸਰੀ 
ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤਵਅਾਾ ਹੈ, ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਜਸਿਾਨ ਤੋਂ ਪਰਵਤਆ 
ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਪੰਡ ਦਾ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ  ਵਮਲਾ 
ਕੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਵਿਿੱਚ ਕੁਲ 38 ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਿਬਰ ਵਲਿੇ ਜਾਣ ਤਿੱਕ ਕੁਿੱ ਲ 38 ਕੇਸਾਂ 
ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ 

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੇ ਲਿੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿਿੱਲੋਂ 
ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਿਿੇ ਸਿਾਪਤ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਸੈਂਟਰ 

ਐਮ.ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਵਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ, ਡੀ.ਸੀ ਡੀ.ਏ.ਿੀ ਸਕੂਲ,ਵਿਿੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 
ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 

8 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦੇ  ਫਾਈ  ੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਰਫਰਨੀ ਰੋਡ, ਗਾਧੀ ਨਗਰ ਪਾਰਕ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਝ ਲੇ ਲਾਲ ਕਲੋਨੀ ਅਤ ੇਸ਼ਰਹਰ 

ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਰਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

9 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੌ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਰਵਖੇ 

 ਥਾਪਤ ਇਕਾਾਂਤਵਾ   ੈਂਟਰ ਐਮ.ਆਰ  ਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ,  ਰਕਾਰੀ ਕੰਰਨਆ  ੀਨੀਅਰ  ੈਕੰਡਰੀ  ਕ ਲ,  ਰਕਾਰੀ 

 ੀਨੀਅਰ  ੈਕੰਡਰੀ  ਕ ਲ ਲੜ੍ਕੇ, ਡੀ. ੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ  ਕ ਲ,ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 

ਲਈ ਫੋਰਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1  ਰੀ ਹਜ਼ ਰ  ਾਰਹਬ ਨਾਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਵਾਪ  ਪਰਤੀ  ੰਗਤ ਨੇ ਅਬੋਹਰ  ਰਵੁੱਚ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੇ ਜਤਾਈ  ੰਤ ਸ਼ਟੀ ਤੇ 

ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ । 

https://youtu.be/7wI3su5P1go  

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

https://youtu.be/7wI3su5P1go


 

S.N. Post with link 

1 --ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 9.00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 1:00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਾਈਜ਼ ਿੁਿੱ ਲਹਣਗੀਆਂ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

--ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਿਿੱਿਰੇ-ਿਿੱਿਰੇ ਵਦਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਵਲਹਆ ਜਾਿੇਗਾ 
--ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਿਰੀਦ-ਦਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਵਸੰਗ ਸਮਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ( ਫੋਟੋ ਸਮੇ ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134299091548747&id=100049059699993 

2 Pilgrims returned from Sh. Hazur Sahib expressed satisfaction over the arrangements at 
quarantine center ferozepur SBS college. (video) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134607321517924&id=100049059699993 
  

3  

ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁਦ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੈ ਦਿਾਈ ( ਿੀਵਡਓ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134620884849901&id=100049059699993 
  

4 6ਮਈ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਫੋਟ ੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134625684849421&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 --ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 9.00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 1:00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਾਈਜ਼ ਿੁਿੱ ਲਹਣਗੀਆਂ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

--ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਿਿੱਿਰੇ-ਿਿੱਿਰੇ ਵਦਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਵਲਹਆ ਜਾਿੇਗਾ 
--ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਿਰੀਦ-ਦਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਵਸੰਗ ਸਮਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ( ਫੋਟੋ ਸਮੇ ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257886277338198018?s=19 

2 Pilgrims returned from Sh. Hazur Sahib expressed satisfaction over the arrangements at 
quarantine center ferozepur SBS college. (video) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257892119450025984?s=19 
 

3 6 ਮਈ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਫੋਟੋ ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257931330735636482?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਿਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਿਟਸਐੱਪ ਗਰੁਿੱਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134299091548747&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134607321517924&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134620884849901&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134625684849421&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257886277338198018?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257892119450025984?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257931330735636482?s=19


 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਿੱਲੋਂ ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਗ ਨਾਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ। 

4 6 ਮਈ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। 
  

5 --ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 9.00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 1:00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਾਈਜ਼ ਿੁਿੱ ਲਹਣਗੀਆਂ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

--ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਿਿੱਿਰੇ-ਿਿੱਿਰੇ ਵਦਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਵਲਹਆ ਜਾਿੇਗਾ 
--ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਿਰੀਦ-ਦਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਵਸੰਗ ਸਮਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ 

  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਵਦਨ ਿਾਰ/ਰੁਟਸ਼ੇਨਿਾਈਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਸਬੰਧੀ 
ਨਿੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੇ  ਦੁਵਪਹਰ 1 ਿਜੇ ਤਕ ਿੁਿੱ ਲਣੀਆਂ. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3431036523788713&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਵਟਿ ਆਈ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3431039667121732&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਲਿੱ ਿ 78 ਹਜ਼ਾਰ 671 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3431040433788322&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

4 ਵਦਨ ਵਿਚ ਦ ੋਿਾਰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3431103480448684&set=pcb.34311039004
48642&type=3&theater 

5  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤ ੇਪ ਾਨਕੋਟ ਵਜ਼ਵਲਆਂ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹਿਾਨ ਯੁਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੱ ਗਣਗੀਆਂ 

ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3431155887110110&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

6 ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਲਾਈਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਬੰਧ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432187773673588&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3431036523788713&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3431036523788713&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3431039667121732&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3431039667121732&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3431040433788322&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3431040433788322&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3431103480448684&set=pcb.3431103900448642&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3431103480448684&set=pcb.3431103900448642&type=3&theater


 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਵਦਨ ਿਾਰ/ਰੁਟਸ਼ੇਨਿਾਈਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਸਬੰਧੀ 
ਨਿੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੇ  ਦੁਵਪਹਰ 1 ਿਜੇ ਤਕ ਿੁਿੱ ਲਣੀਆਂ.\ 

 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1257594559179022336?s=20 
 

2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਵਟਿ ਆਈ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1257594634223497217?s=20 
 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਲਿੱ ਿ 78 ਹਜ਼ਾਰ 671 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1257594707745464320?s=20 
  

4 ਵਦਨ ਵਿਚ ਦ ੋਿਾਰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1257622597828632576?s=20 

5 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪ ਾਨਕੋਟ ਵਜ਼ਵਲਆਂ ਦ ੇਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹਿਾਨ ਯੁਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੱ ਗਣਗੀਆਂ 

ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1257639404270571521?s=20 
 

6 ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਲਾਈਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਬੰਧ 

 https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1257904029583110146?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਵਦਨ ਿਾਰ/ਰੁਟਸ਼ੇਨਿਾਈਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਸਬੰਧੀ 
ਨਿੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੇ  ਦੁਵਪਹਰ 1 ਿਜੇ ਤਕ ਿੁਿੱ ਲਣੀਆਂ. 
 

2   

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਵਟਿ ਆਈ 

 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਲਿੱ ਿ 78 ਹਜ਼ਾਰ 671 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

 

4 ਵਦਨ ਵਿਚ ਦ ੋਿਾਰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ 

 

5 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪ ਾਨਕੋਟ ਵਜ਼ਵਲਆਂ ਦ ੇਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹਿਾਨ ਯੁਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੱ ਗਣਗੀਆਂ 

ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 
 

6 Rate lists of vegetables and fruits. 

7 Media bulletin 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1257594634223497217?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1257622597828632576?s=20


 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 5 May Rate List (With Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699372984199195/ 

2 The Punjab Government today vehemently refuted the statement given by Mr. Ashok 
Chavan, PWD Minister, Maharastra 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 
Maharastra 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(Govt of Punjab Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699493974187096/ 

3 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(Govt of Punjab Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699494507520376/ 

4 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 (Govt of 
Punjab Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699494664187027/ 

5 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(Govt of Punjab Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699494770853683/ 

6 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(Govt of Punjab Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699494880853672/ 

7 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(Govt of Punjab Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699494957520331/ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699372984199195/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699493974187096/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699494507520376/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699494664187027/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699494770853683/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699494880853672/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699494957520331/


 

8 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(Govt of Punjab Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699495060853654/ 

9 ਦੇਸ 'ਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਿਾਿਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਿ ੇ
ਨੇ ਸਰਵਮਕ ਸਪੈਸਲ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਿਾਰਤ ਸਲਾਹ 
ਪੜਹਨ ਲਈ ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਦੇਿੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵਲੰਕ ਤ ੇਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ > 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railp/ 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699495207520306/ 

10 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. 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699551634181330/ 

11 ‘‘मैं सभी प्रवासी श्रममक ों क  तालाबोंदी की अवमि के दौरान िैर्य और अनुशासन बनाए रखने के मलए 

िन्यवाद देता हों। पोंजाब सरकार द्वारा आपकी जल्द और सुरमित र्ात्रा सुमनमित करने के मलए भारत 

सरकार के साथ बातचीत जारी है तामक आप जल्द से जल्द अपने पररवार और मप्रर्जन ों के साथ 

ह ों’’, कैप्टन अमररोंदर मसोंह, मुख्यमोंत्री पोंजाब। 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699601507509676/ 

12 ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 14 ਵਦਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰਨਟੀਨ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699623557507471/ 

13 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਨੂੰ  ਆਵਗਆ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699626704173823/ 

14 Civil Defence volunteers Hoshiarpur counseling the shop keepers today(With Video) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699631274173366/ 

15 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 348 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਭੇਵਜਆ ਿਾਪਸ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699652514171242/ 

16 ਕੋਵਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤਿੱਕ 222050 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699655984170895/ 

17 ਹ ਰਸ਼ਆਰਪ ਰ ਰਵਖੇ  ਾਡਾ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਰਖਆਲ ਰੁੱਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਹਣਾ ਹੈ ਰਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੰ ਟੀਰਚਊਟ, 

ਹ ਰਸ਼ਆਰਪ ਰ ਰਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੀਤੇ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ   .   ਖਰਜੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦਾ। ਸ਼ਰਧਾਲ  ਨੇ ਵਧੀਆ 

ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲਈ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਗਟਾਉਂਰਦਆਾਂ ਰਕਹਾ ਰਕ ਪਰ ਾਸ਼ਨ ਵਲੋੰ  ਕੀਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ(ਵੀਡੀਓ  ਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699786377491189/ 

18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਦਨਕਰ ਗ ਪਤਾ ਨੇ ਪਰਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਰ ਹਤ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਪ ਰਲ  ਕਰਮੀਆਾਂ ਅਤ ੇਪੰਜ  ਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ 

ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਮਰਹਲਾ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਨ ੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਰਡਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਦੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੋਰਵਡ ਦੇ ਜੋਖਮ 

ਨ ੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ। ਇ  ਫੈ ਲੇ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਰਦੁੱਤੀ ਹੈ ਰਜ  ਤਰਹਤ ਉਨਾਾਂ ਨੇ 

ਡੀਜੀਪੀ ਨ ੰ ਕੋਰਵਡ ਰਵਰ ੁੱਧ ਜੰਗ ਡੁੱਟਕੇ ਲੜ੍ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ   ਰੁੱਰਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਹੈ(ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699495060853654/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/05/railp/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699495207520306/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699551634181330/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699601507509676/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699623557507471/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699626704173823/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699631274173366/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699652514171242/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699655984170895/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699786377491189/


 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699796157490211/ 

19 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਿੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ  ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ 1 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਿੋਲ•ਣ ਦ ੇ
ਵਦਿੱਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=699822577487569&id=226290164840815 

20 ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਵਜਕ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਮਸਾਲ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ 
ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=699825460820614&id=226290164840815 

21 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਅਿੱਜ 166 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

-ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਲਏ ਗਏ 1118 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ 630 ਨੈਗੇਵਟਿ, 338 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=699826377487189&id=226290164840815 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 5 May Rate List (With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257483280074469376?s=19 

2 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. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257531211020304386?s=19 

3 .. 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(Govt of Punjab Video Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257550664114139136?s=19 

4  ...All the three quarantine centers in Bathinda are being sprayed with disinfectant twice 
a day to protect the people quartined there from #CoronaVirus infection(Govt of Punjab 
Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257587799668060161?s=19 

5 ‘‘मैं प्रवासी श्रममक ों क  तालाबोंदी के दौरान िैर्य  व अनुशासन बनाए रखने के मलए िन्यवाद देता हों। 

आपकी जल्द और सुरमित र्ात्रा सुमनमित करने के मलए भारत सरकार के साथ बातचीत जारी है 

तामक आप जल्द से जल्द अपने पररवार और मप्रर्जन ों के साथ ह ों ", कैप्टन अमररोंदर मसोंह, मुख्यमोंत्री 

पोंजाब  
https://twitter.com/CMOPb/status/1257609609033871360?s=19 

6  #दूसरे राज् ों से आने वाले व्यक्ति 14 मदन के मलए ह ोंगे ह म क्वारोंटाइन: मिप्टी कममश्नर 

- िाटा तैर्ार करने के मलए इोंटर से्टट नाक ों पर मसमवल अमिकारी तैनात 

- मजला वामसर् ों क  दूसरे राज् ों से आए मकसी भी व्यक्ति की सूचना मजला स्तरीर् कों टर  ल रुम 

01882-220412 व 98148-53692 पर देने की अपील(फ ट  समहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257626469985067011?s=19 

7  #जमू्म-कश्मीर से सोंबोंमित 348 व्यक्तिर् ों क  भेजा वामपस 

- वामपस जाने वाले व्यक्तिर् ों ने मजला प्रशासन के प्रबोंि  की प्रशोंसा की 

- बाहरी राज् ों में जाने वाले करीब 20 हजार व्यक्तिर् ों की अब तक हुई रमजस्टर ेशन(फ ट  समहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257628234755211264?s=19 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/699796157490211/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=699822577487569&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=699825460820614&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=699826377487189&id=226290164840815
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257483280074469376?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257531211020304386?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257550664114139136?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257587799668060161?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1257609609033871360?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257626469985067011?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257628234755211264?s=19


 

8 #मजला मैमजस्टर ेट ने सू्कल, कालेज व शैिमिक सोंस्थान ों क  आन-लाइन मशिा की दी मोंजूरी 

- शैिमिक सोंस्थान िी.ई.ओ. से मोंजूरी लेने के बाद आन-लाइन टीमचोंग व मकताब ों के मवतरि सोंबोंिी 

दफ्तरी कार्य के मलए 33 प्रमतशत स्टाफ की ले सकते हैं मदद 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257628958822105088?s=19 

9  #Civil Defence volunteers Hoshiarpur counseling the shop keepers today(With Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257632079959019521?s=19 

10  #क मवि-19: अब तक 222050 मीमटरक टन गेहों की हुई खरीद 

- मकसी भी तरह की जानकारी र्ा मशकार्त के मलए कों टर  ल रुम के नोंबर 01882-22663 पर मकर्ा 

जा सकता है सोंपकय  
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257643002803019776?s=19 

11  #स्वास्थ्य मवभाग की ओर से आज 166 व्यक्तिर् ों के सैंपल मलए गए: मसमवल सजयन 

- अब तक मलए गए 1118 सैंपल ों में से 630 नैगेमटव, 338 की ररप टय आनी बाकी 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257643760470552577?s=19 

12 | May 5 | 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(Punjab Govt Live Video Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257673356578402306?s=19 

13 #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/dpro_hsp/status/1257704797584621568?s=19 

14  #Hoshiarpur 

मजला मैमजस्टर ेट ने अगले आदेश ों तक बैंक ों व ए.टी.एम्ज क  सुबह 9 से 1 बजे तक ख लने के मदए 

मनदेश 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257719398766239744?s=19 

15  #Hoshiarpur 

मजला प्रशासन ने सामामजक ररश् ों क  मजबूत करने के मलए एक और ममसाल पेश की 

- क र ना पीम ित व्यक्ति का हुआ सोंस्कार, बेटे ने दी अमि 

- एस.िी.एम. अममत महाजन के नेतृत्व में स्वास्थ्य मवभाग के मदशा मनदेश ों के अनुसार हुआ अोंमतम 

सोंस्कार(फ ट  समहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257719657357701122?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 5 May Rate List (With Pic) 

2 ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 14 ਵਦਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰਨਟੀਨ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਨੂੰ  ਆਵਗਆ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 Civil Defence volunteers Hoshiarpur counseling the shop keepers today(With Video) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257628958822105088?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257632079959019521?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257643002803019776?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257643760470552577?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257673356578402306?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257704797584621568?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257719398766239744?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257719657357701122?s=19


 

5 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 348 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਭੇਵਜਆ ਿਾਪਸ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

6  ਕੋਵਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤਿੱਕ 222050 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

7 ਹ ਰਸ਼ਆਰਪ ਰ ਰਵਖੇ  ਾਡਾ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਰਖਆਲ ਰੁੱਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਹਣਾ ਹੈ ਰਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੰ ਟੀਰਚਊਟ, 

ਹ ਰਸ਼ਆਰਪ ਰ ਰਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੀਤੇ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ   .   ਖਰਜੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦਾ। ਸ਼ਰਧਾਲ  ਨੇ ਵਧੀਆ 

ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲਈ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਗਟਾਉਂਰਦਆਾਂ ਰਕਹਾ ਰਕ ਪਰ ਾਸ਼ਨ ਵਲੋੰ  ਕੀਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ(ਵੀਡੀਓ  ਮੇਤ) 

8 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਿੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ  ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ 1 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਿੋਲ•ਣ ਦ ੇ
ਵਦਿੱਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

9 ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਵਜਕ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਮਸਾਲ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ 
ਸਮੇਤ) 

10 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਅਿੱਜ 166 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

-ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਲਏ ਗਏ 1118 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ 630 ਨੈਗੇਵਟਿ, 338 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
   

S.N
. 

Post with link 

1 IN ANOTHER SIGH OF RELIEF THE SECOND ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN WITH 

1200 MIGRANTS CHUGGED OFF FROM #JALANDHAR WITH THE EFFORTS OF 

THE PUNJAB GOVERNMENT LED BY CHIEF MINISTER CAPTAIN AMARINDER 

SINGH. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799417153916645/79941693725000

0/?type=3&theater 

2 DC JALANDHAR VARINDER KUMAR SHARMA 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799407593917601/ 

3 HEALTH TEAMS DOING MEDICAL SCREENING OF MIGRANTS MOVING FROM 

JALANDHAR IN SPECIAL 'SHRAMIK TRAIN'. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799383040586723&set=pcb.799383103920050

&type=3&theater 

4 TEAMS ARE READY SERVE DINNER TO THE PEOPLE QUARANTINED IN 

MERITORIOUS SCHOOL, KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR.(09:00PM) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799298627261831&set=a.433052357219795&ty

pe=3&theater 

5 NRI COMES FORWARD FOR HELPING NEEDY AND UNDERPRIVILEGED 

SECTIONS OF SOCIETY AMIDST GRAVE CRISIS 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799259640599063&set=pcb.799261290598898

&type=3&theater 

https://www.facebook.com/hashtag/jalandhar?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/jalandhar?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799417153916645/799416937250000/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799417153916645/799416937250000/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799407593917601/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799383040586723&set=pcb.799383103920050&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799383040586723&set=pcb.799383103920050&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799298627261831&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799298627261831&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799259640599063&set=pcb.799261290598898&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799259640599063&set=pcb.799261290598898&type=3&theater


 

6 DISTRICT ADMINISTRATION PROVIDES 3000 DRY RATION PACKETS IN 

JALANDHAR TO THE NEEDY PEOPLE 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799257487265945&set=pcb.799258790599148

&type=3&theater 

7 AGRICULTURE DEPARTMENT SENSITIZES FARMERS OF IN-SITU MANAGEMENT 

TO MANAGE WHEAT STRAW 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799255677266126&set=pcb.799256793932681

&type=3&theater 

8 JALANDHARITES EXHIBIT NEVER SAY DIE SPIRIT IN WAR AGAINST CORONA 

VIRUS, 12 RECOVERED SO FAR FROM THIS PANDEMIC 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799248900600137&set=pcb.799250143933346

&type=3&theater 

9 ADMINISTRATION DELIVERS 105175 LITRES MILK, 872-KG CHEESE, 10730-KG 

CURD, 15444-LITRES LASSI, 377-KG KHEER AND 7376-QUINTAL VEGETABLES 

AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799235693934791&set=pcb.799236347268059

&type=3&theater 

10 DISTRICT ADMINISTRATION STARTS BRIEF YOGA SESSIONS FOR THE PEOPLE 

KEPT AT QUARANTINE CENTRE IN MERITORIOUS SCHOOL(06:00PM) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799234273934933&set=pcb.799234490601578

&type=3&theater 

11 FIRST ‘SHRAMIK EXPRESS’ WITH 1200 MIGRANTS CHUGS FROM PUNJAB IN 

PRESENCE OF DC AND CP JALANDHAR 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799229253935435&set=pcb.799230260602001

&type=3&theater 

12 NOW EXHIBITING THE NEVER SAY DIE SPIRIT, TWO JALANDHAR RESIDENTS 

MRS. RANJEETA AND MR. GAGANJIT SINGH WERE DISCHARGED TODAY FROM 

THE CIVIL HOSPITAL AFTER THEY DEFEATED COVID 19. MRS. RANJEETA AND 

MR. GAGANJIT SINGH WERE ADMITTED TO CIVIL HOSPITAL ON APRIL 15 AND 

APRIL 8 RESPECTIVELY AFTER FOUNDING POSITIVE OF CORONA VIRUS. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799172287274465&set=pcb.799172537274440

&type=3&theater 

13 DR RAMAN SHARMA FROM HEALTH DEPARTMENT BRIEFS ABOUT THE 
QUARANTINE CENTRE AT MERITORIOUS SCHOOL.(03:00PM) 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799152793943081/ 

14 CONTINUING ITS SPREE TO MAKE THE ATMOSPHERE IN QUARANTINE CENTRE 

AT MERITORIOUS SCHOOL FOR CHILDREN STRESS FREE FOR THE 246 PEOPLE 

INCLUDING PILGRIMS FROM SRI HAZUR SAHIB, THE DISTRICT 

ADMINISTRATION TODAY STARTED BRIEF YOGA SESSION FOR THEM. 

(03:00PM) 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799147923943568/79914781061024

6/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799257487265945&set=pcb.799258790599148&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799257487265945&set=pcb.799258790599148&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799255677266126&set=pcb.799256793932681&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799255677266126&set=pcb.799256793932681&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799248900600137&set=pcb.799250143933346&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799248900600137&set=pcb.799250143933346&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799235693934791&set=pcb.799236347268059&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799235693934791&set=pcb.799236347268059&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799234273934933&set=pcb.799234490601578&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799234273934933&set=pcb.799234490601578&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799229253935435&set=pcb.799230260602001&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799229253935435&set=pcb.799230260602001&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799172287274465&set=pcb.799172537274440&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799172287274465&set=pcb.799172537274440&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799152793943081/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799147923943568/799147810610246/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799147923943568/799147810610246/?type=3&theater


 

15 LUNCH IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS 

SCHOOL, (03:00PM) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799145737277120&set=pcb.799145803943780

&type=3&theater 

16 IN A HEALING TOUCH TO THE MIGRANTS LIVING IN JALANDHAR, THE PUNJAB 

GOVERNMENT LED BY CHIEF MINISTER CAPTAIN AMARINDER SINGH TODAY 

FACILITATED THE FREE HOME GOING OF 1200 MIGRANTS STRANDED IN THE 

CITY, AS FIRST ‘SHRAMIK EXPRESS’ THE STATE CHUGGED TO DALTONGANJ, 

JHARKHAND AT A COST OF RS 7 LAKH, WHICH WAS BEING BORNE BY THE 

STATE GOVERNMENT. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799126247279069/79912587394577

3/?type=3&theater 

17 CONTINUING ITS SPREE TO MAKE THE ATMOSPHERE IN QUARANTINE CENTRE 

AT MERITORIOUS SCHOOL FOR CHILDREN STRESS FREE FOR THE 246 PEOPLE 

INCLUDING PILGRIMS FROM SRI HAZUR SAHIB, THE DISTRICT 

ADMINISTRATION TODAY STARTED BRIEF YOGA SESSION FOR THEM.( 

02:00PM) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799101993948161&set=pcb.799102093948151

&type=3&theater 

18 DC JALANDHAR VARINDER KUMAR SHARMA 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799095953948765/ 

19 BOARDING STARTED...SOCIAL DISTANCING IS BEING ENSURED AS 

JALANDHAR ALL SET FOR FIRST DEPARTURE OF FIRST ‘SHARMIK’ MIGRANTS 

TRAIN TODAY CITY STATION TO DALTONGANJ, JHARKHAND. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799048600620167/79904843062018

4/?type=3&theater 

20 IMPORTANT REVISED ORDERS REGARDING BANK'S TIMINGS IN JALANDHAR 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799021823956178&set=a.433052357219795&ty

pe=3&theater 

21 BOARDING STARTED...SOCIAL DISTANCING IS BEING ENSURED AS 

JALANDHAR ALL SET FOR FIRST DEPARTURE OF FIRST ‘SHARMIK’ MIGRANTS 

TRAIN TODAY CITY STATION TO DALTONGANJ, JHARKHAND. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799016607290033&set=pcb.799016697290024

&type=3&theater 

22 JALANDHAR ALL SET FOR FIRST DEPARTURE OF FIRST ‘SHARMIK’ MIGRANTS 
TRAIN TODAY CITY STATION TO DALTONGANJ, JHARKHAND. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798995460625481&set=pcb.798995607292133

&type=3&theater 

23 RATE LIST OF VEGETABLES 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798987587292935&set=a.433052357219795&ty

pe=3&theater 

24 BREAKFAST BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS 

SCHOOL, KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR (11:00PM) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798982013960159&set=pcb.798982087293485

&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799145737277120&set=pcb.799145803943780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799145737277120&set=pcb.799145803943780&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799126247279069/799125873945773/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799126247279069/799125873945773/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799101993948161&set=pcb.799102093948151&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799101993948161&set=pcb.799102093948151&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799095953948765/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799048600620167/799048430620184/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799048600620167/799048430620184/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799021823956178&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799021823956178&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799016607290033&set=pcb.799016697290024&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799016607290033&set=pcb.799016697290024&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798995460625481&set=pcb.798995607292133&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798995460625481&set=pcb.798995607292133&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798987587292935&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798987587292935&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798982013960159&set=pcb.798982087293485&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798982013960159&set=pcb.798982087293485&type=3&theater


 

  
   

TWITTER 
   

S.N. Post with link 

1 IN ANOTHER SIGH OF RELIEF THE SECOND ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN WITH 

1200 MIGRANTS CHUGGED OFF FROM JALANDHAR FOR GHAZIPUR AND 

BANARAS WITH THE EFFORTS OF THE PUNJAB GOVT INDIA LED BY CM 

CAPT AMARINDER 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257738943618904064 

2 HEALTH TEAMS DOING MEDICAL SCREENING OF MIGRANTS MOVING FROM 

JALANDHAR IN SPECIAL 'SHRAMIK TRAIN' TO BANARAS AND GAZIPUR IN 

UTTAR PRADESH. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257722269041922048 

3 TEAMS ARE READY SERVE DINNER TO THE PEOPLE QUARANTINED IN 

MERITORIOUS SCHOOL, KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR (09:00PM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257681508535541761 

4 NOW EXHIBITING THE NEVER SAY DIE SPIRIT, TWO JALANDHAR RESIDENTS 

RANJEETA AND GAGANJIT SINGH WERE DISCHARGED TODAY FROM 

JALANDHAR CIVIL HOSPITAL AFTER THEY DEFEATED COVID-19 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257615745787154435 

5 DR RAMAN SHARMA FROM HEALTH DEPARTMENT BRIEFS ABOUT THE 

QUARANTINE CENTRE AT MERITORIOUS SCHOOL,JALANDHAR K(04:00PM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257604934251548672 

6 CONTINUING ITS SPREE TO MAKE THE ATMOSPHERE IN QUARANTINE 

CENTRE AT MERITORIOUS SCHOOL, JALANDHAR STRESS FREE FOR THE 246 

PEOPLE INCLUDING PILGRIMS FROM SRI HAZUR SAHIB, THE DISTRICT 

ADMINISTRATION TODAY STARTED BRIEF YOGA SESSION FOR 

THEM(04:00PM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257602126479527936 

7 LUNCH IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS 

SCHOOL, (03:00PM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257600297070923780 

8 IN A HEALING TOUCH TO MIGRANTS LIVING IN JALANDHAR PUNJAB GOVT 

INDIA LED BY CM CAPTAIN AMARINDER FACILITATED FREE HOME GOING 

OF 1200 MIGRANTS STRANDED IN THE CITY, AS FIRST ‘SHRAMIK EXPRESS’ 

THE STATE CHUGGED TO DALTONGANJ, JHARKHAND AT A COST OF RS 7 

LAKH. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257587979310292992 

 9 IN A HEALING TOUCH TO MIGRANTS LIVING IN JALANDHAR PUNJAB GOVT 

INDIA LED BY CM CAPTAIN AMARINDER FACILITATED FREE HOME GOING 

OF 1200 MIGRANTS STRANDED IN THE CITY, AS FIRST ‘SHRAMIK EXPRESS’ 

THE STATE CHUGGED TO DALTONGANJ, JHARKHAND AT A COST OF RS 7 

LAKH. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257585712762929152 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257738943618904064
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257722269041922048
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257681508535541761
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257615745787154435
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257604934251548672
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257602126479527936
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257600297070923780
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257587979310292992
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257585712762929152


 

10 CONTINUING ITS SPREE TO MAKE THE ATMOSPHERE IN QUARANTINE 

CENTRE AT MERITORIOUS SCHOOL FOR STRESS FREE FOR THE 246 PEOPLE 

INCLUDING PILGRIMS FROM SRI HAZUR SAHIB, JALANDHAR 

ADMINISTRATION TODAY STARTED BRIEF YOGA SESSION FOR 

THEM.(01:00PM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257582823575355392 

11 BOARDING STARTED...SOCIAL DISTANCING IS BEING ENSURED AS 

JALANDHAR ALL SET FOR FIRST DEPARTURE OF FIRST ‘SHARMIK’ 

MIGRANTS TRAIN TODAY CITY STATION TO DALTONGANJ, JHARKHAND 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257550403211866112 

12 IMPORTANT REVISED ORDERS REGARDING BANK'S TIMINGS IN 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257538273611784192 

13 JALANDHAR ALL SET FOR FIRST DEPARTURE OF FIRST ‘SHARMIK’ 

MIGRANTS TRAIN TODAY CITY STATION TO DALTONGANJ, JHARKHAND 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257527322107719680 

14 BREAKFAST BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN 

MERITORIOUS SCHOOL, KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR (11:00PM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257519176706666496 

15 RATE LIST OF VEGETABLES 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257522550588018688 

  

 
WhatsApp 
  

S.N. TEXT 

1 SECOND ‘SHRAMIK EXPRESS’ CHUGS OFF FROM JALANDHAR WITH 1200 MIGRANTS FOR 
GAJIPUR AND BANARAS IN PRESENCE OF DC AND CP 

2 NRI COMES FORWARD FOR HELPING NEEDY AND UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF 
SOCIETY AMIDST GRAVE CRISIS 

3 DISTRICT ADMINISTRATION PROVIDES 3000 DRY RATION PACKETS IN JALANDHAR TO THE 
NEEDY PEOPLE 

4 JALANDHARITES EXHIBIT NEVER SAY DIE SPIRIT IN WAR AGAINST CORONA VIRUS, 12 
RECOVERED SO FAR FROM THIS PANDEMIC 

5 AGRICULTURE DEPARTMENT SENSITIZES FARMERS OF IN-SITU MANAGEMENT TO 
MANAGE WHEAT STRAW 

6 ADMINISTRATION DELIVERS 105175 LITRES MILK, 872-KG CHEESE, 10730-KG CURD, 
15444-LITRES LASSI, 377-KG KHEER AND 7376-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257582823575355392
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257550403211866112
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257538273611784192
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257527322107719680
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257519176706666496
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257522550588018688


 

7 DISTRICT ADMINISTRATION STARTS BRIEF YOGA SESSIONS FOR THE PEOPLE KEPT AT 
QUARANTINE CENTRE IN MERITORIOUS SCHOOL(02:15PM) 

8 FIRST ‘SHRAMIK EXPRESS’ WITH 1200 MIGRANTS CHUGS FROM PUNJAB IN PRESENCE OF 
DC AND CP JALANDHAR 

9 ORDER OF BANKS REVISED 05.05.2020 

10 RATE LIST OF VEGETABLES 

   
Youtube 

SN. Post and Link 

1. YOGA IN QUARANTINE CENTRE , JALANDHAR.(03:30PM) 
https://www.youtube.com/watch?v=QEboArG_Z5U 

2. DR RAMAN SHARMA, AT QUARANTINE CENTRE(03:30PM) 

https://www.youtube.com/watch?v=rhc0g8dllfQ 

3. SHRAMIK EXPRESS’ WITH 1200 MIGRANTS CHUGS FROM PUNJAB IN 

PRESENCE OF DC AND CP JALANDHAR 

https://www.youtube.com/watch?v=wVI0waQX1vs 

  
 
  
 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਜ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇ  ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਵਰਿੀੳਾੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਵਟੰਗ 

*ਜੇਲ ਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਦਿੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦ ੇਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ 

*ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

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

2 ਲਾਕਡਾੳਾੂਨ ਵਿਚ ਵਢਿੱਲ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉ ਾਉਣ ਲੋਕ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

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

3 ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 285216 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QEboArG_Z5U
https://www.youtube.com/watch?v=rhc0g8dllfQ
https://www.youtube.com/watch?v=wVI0waQX1vs
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
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 || 5 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਿੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ  
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615167449211142/  

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

3 ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਜ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇ  ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਵਰਿੀੳਾੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਵਟੰਗ 

*ਜੇਲ ਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਦਿੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦ ੇਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ 

*ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

 

4 ਲਾਕਡਾੳਾੂਨ ਵਿਚ ਵਢਿੱਲ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉ ਾਉਣ ਲੋਕ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 285216 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ 

 

6 || 5 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਿੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ  
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615167449211142/  

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615167449211142/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615167449211142/


 

1 PROCESS OF SENDING MIGRANTS TO OTHER STATES STARTS 
OUT OF 1200 MIGRANTS FROM FIRST BATCH, 300 CHOOSE TO STAY BACK AS FACTORIES 
HAVE STARTED IN LUDHIANA 
LUDHIANA MY SECOND HOME, WOULD CERTAINLY RETURN WHEN LOCKDOWN IS OVER: 
MIGRANT VIKAS KUMAR 
111 POSITIVE PATIENTS UNDERGOING TREATMENT IN DISTRICT LUDHIANA 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3039593529417554/?d=n  

2 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr. Pradeep Kumar Agrawal dated 
May 5, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3039205719456335/?vh=e&d=n 

3 Everyone should join hands and motivate the officials of District Administration & Health 
Department who are working 24X7 for ensuring the safety of people staying in isolation 
centres. MC Councillor Mrs Mamta Ashu & MLA Mr Simarjit Singh Bains discussing the 
issued being faced by the staff to ensure smooth functioning of Isolation Centre set up at 
Meritorius School, Ludhiana 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3039204096123164/?vh=e&d=n 

4 ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ  ਵਦਿੱਤਾ ਜਿਾਬ, ਸੁਣ ੋਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 
https://www.facebook.com/dailypostpunjabi/videos/862135547633030/ 

5 Simarjit Bains ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਿ ਦੇਣ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ 

https://www.facebook.com/101210861242717/posts/255133732517095/?vh=e&d=n 

6 A migrant named Vikas Kumar, who was excited to travel to Prayagraj, thanked the 
#PunjabGovernment for facilitating their journey back home. He said that when the 
curfew/lockdown ends, he would certainly return to Ludhiana, because it is like his 
second home, and the financial condition of his family depends on his job in Ludhiana. 
Several other migrants also thanked the Punjab government for their arrangements 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3039639716079602/ 

7 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅ   ਕ ਲ, ਲ ਰਧਆਣਾ ਰਵੁੱਖੇ, ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ  ੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਰਜੁੱਥੇ ਨੰਦੇੜ੍  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਆਈ  ੰਗਤ 

ਅਤ ੇਲ ਰਧਆਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵ ਨੀਕ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪ  ਆਏ ਹਨ ਨ ੰ ਏਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 

  ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰਦਾ ਹਾਾਂ ਰਕ ਇਹਨਾਾਂ ਏਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਾਰੀਆਾਂ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ 

ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨਾਲ ਲੜ੍ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗੀ। ਹਰ ਇੁੱਕ ਵੁੱਡੇ ਕਮਰੇ ਰਵੁੱਚ 6 

ਰਬ ਤਰੇ ਅਤੇ 4 ਪੁੱਖੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਇ  ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌ ਮ ਰਵੁੱਚ ਹਵਾਦਾਰ ਰਰਹਣ ਦੀ  ੁੱਮਰ ਆ ਦਾ 

 ਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇੁੱਕ ਰ ੋਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਇਹ   ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕੇ ਰਕ ਭੋਜਨ ਹਾਈਜੈਰਨਕ ਅਤੇ ਰ ਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਕਪਰੜ੍ਆਾਂ ਦੀ ਉੈੱਚ ਪੁੱਧਰੀ  ਫਾਈ 

ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਵੁੱਡੀਆਾਂ ਲਾਾਂਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਲਗਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/144997275568530/posts/2899256076809289/?sfnsn=wiwsp
mo&extid=maHz8WRhup1Wi2tK&d=n&vh=e 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 -Watch Video- 
Pilgrims admitted at Isolation Centre #Ludhiana show satisfaction over the 
arrangements made by @PunjabGovtIndia & District Administration for them 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257871058037690371?s=08 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3039593529417554/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3039205719456335/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3039204096123164/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/dailypostpunjabi/videos/862135547633030/
https://www.facebook.com/101210861242717/posts/255133732517095/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/hashtag/punjabgovernment?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAy09p5pu1A_KIja7AhFyow0ubzpSchTjrq7fzU89CgGKZ87U9ZmI-hyQ3r3KAU33_8kxF92IPvE1bfJOW-mtExyh9yj6FXbBYydX71sf56Oja3caiUrWCdK5tZD8hO-9bsrHSJE3fQhm5wW5nNCw_7YDHJF3Rsp8WwkrGDv9bANgXI2IAyw9ekLZlWgN7SNTSuHoLBPs-R_Ktuu5mkI_P99tv4XOKyJ4NcybydYJHDlqhJKX7caHe4JuuUARFW51mxqjMV4D1sNpCY-WDqIf1aVcA6abusz3MPQnY-oQy6MRvaHrQBU8qdZ9vcK4p5KkZ2yA3GqxQD6Ks6dM72el1cgRqq2JySNcwG8A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabgovernment?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAy09p5pu1A_KIja7AhFyow0ubzpSchTjrq7fzU89CgGKZ87U9ZmI-hyQ3r3KAU33_8kxF92IPvE1bfJOW-mtExyh9yj6FXbBYydX71sf56Oja3caiUrWCdK5tZD8hO-9bsrHSJE3fQhm5wW5nNCw_7YDHJF3Rsp8WwkrGDv9bANgXI2IAyw9ekLZlWgN7SNTSuHoLBPs-R_Ktuu5mkI_P99tv4XOKyJ4NcybydYJHDlqhJKX7caHe4JuuUARFW51mxqjMV4D1sNpCY-WDqIf1aVcA6abusz3MPQnY-oQy6MRvaHrQBU8qdZ9vcK4p5KkZ2yA3GqxQD6Ks6dM72el1cgRqq2JySNcwG8A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3039639716079602/
https://www.facebook.com/144997275568530/posts/2899256076809289/?sfnsn=wiwspmo&extid=maHz8WRhup1Wi2tK&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/144997275568530/posts/2899256076809289/?sfnsn=wiwspmo&extid=maHz8WRhup1Wi2tK&d=n&vh=e
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257871058037690371?s=08


 

2 The pilgrims, who have been brought back from Nanded by @PunjabGovtIndia 
have shown satisfaction over the arrangements being made at the Isolation 
Centres set up in the #Ludhiana city. (1/2) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257871309268111360?s=08 

3 The pilgrims as well as other persons who are staying at #Ludhiana isolation 
centres said that they have been getting food three times daily, along with tea with 
biscuits twice, fruits and potable drinking water etc. (2/2) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257871374338551808?s=08 

4 A migrant Vikas Kumar was excited to travel to Prayagraj, thanked the 
@PunjabGovtIndia for facilitating his journey back home. He said that when the 
curfew/lockdown ends, he would certainly return to #Ludhiana, because it is like 
his second home. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257836066133823488?s=08 

5 #Ludhiana DC @239pradeep clarified that only those migrants would get benefit 
of this facility, who have applied on web portal, http://covidhelp.punjab.gov.in only. 
Around 5.10 lakh people from other states have applied for going to their home 
states. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257832843058663424?s=08 

6 In view of the ongoing curfew/lockdown due to #COVID19 pandemic, the process 
of sending migrants to their home states have started. In this regard, the first train 
carrying around 900 migrants from Uttar Pradesh have left from Railway Station 
#Ludhiana yesterday. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257832083747004416?s=08 

7 The Nanderh pilgrims have expressed satisfaction over arrangements made by 
district admn in quarantine centres #Ludhiana. Food, Tea, Fruits and other items 
are provided three times daily. Senior officials have been made incharges to 
ensure that people do not face any problems 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257872534478848000?s=08 

8 Upon their arrival at #Ludhiana, several pilgrims had thanked @PunjabGovtIndia 
for arranging special buses for their journey back home. The pilgrims are now 
quarantined at two centres and the district admn is providing every possible facility 
to them, said DC @239pradeep 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257872318035922944?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 PROCESS OF SENDING MIGRANTS TO OTHER STATES STARTS 
OUT OF 1200 MIGRANTS FROM FIRST BATCH, 300 CHOOSE TO STAY BACK AS FACTORIES 
HAVE STARTED IN LUDHIANA 
LUDHIANA MY SECOND HOME, WOULD CERTAINLY RETURN WHEN LOCKDOWN IS OVER: 
MIGRANT VIKAS KUMAR 
111 POSITIVE PATIENTS UNDERGOING TREATMENT IN DISTRICT LUDHIANA 
( English & Punjabi ) 

2 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr. Pradeep Kumar Agrawal dated 
May 5, 2020 

3 Everyone should join hands and motivate the officials of District Administration & Health 
Department who are working 24X7 for ensuring the safety of people staying in isolation 
centres. MC Councillor Mrs Mamta Ashu & MLA Mr Simarjit Singh Bains discussing the 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257871309268111360?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257871374338551808?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257836066133823488?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://t.co/K1u900AmUU?amp=1
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257832843058663424?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?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/1257832083747004416?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257872534478848000?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/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257872318035922944?s=08


 

issued being faced by the staff to ensure smooth functioning of Isolation Centre set up at 
Meritorius School, Ludhiana 

4 ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ  ਵਦਿੱਤਾ ਜਿਾਬ, ਸੁਣ ੋਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 

5 Simarjit Bains ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਿ ਦੇਣ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ 

6 What this Migratory person said while going to Prayagraj from #Ludhiana today 

7 MLA Simerjit Singh Bains and Mamta Ashu discussing about pilgrims at isolation 
centre Ludhiana 

8 MLA Simerjit Singh Bains pacifying the pilgrims at Isolation centre Ludhiana 

 
YOUTUBE 
 

S.N. TEXT 

1 Post with link 

2 Daily Update by DC Ludhiana on Corona 
https://www.youtube.com/watch?v=68LbgySxsNk&feature=youtu.be 

3 What this Migratory person said while going to Prayagraj from #Ludhiana today 
https://www.youtube.com/watch?v=M1yFhLk5sz4&feature=youtu.be 

4 MLA Simerjit Singh Bains and Mamta Ashu discussing about pilgrims at isolation 
centre Ludhiana 
https://www.youtube.com/watch?v=yl4JRekvkFs&feature=youtu.be 

5 MLA Simerjit Singh Bains pacifying the pilgrims at Isolation centre Ludhiana 
https://www.youtube.com/watch?v=ww_pEX_koi8&feature=youtu.be 

 
 
 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਦਿੱ ਤੀ ਕਰਵਫਊ ਵਿਿੱ ਚ ਵਢਿੱ ਲ 

-ਸਿੇਰ ੇ9 ਿਜੇ ਤੋਂ 1 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਾਈਜ਼ ਿੁਲਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/669074093871205/?t
ype=3&__tn__=-R 
 

2 -ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵਦਿੱਕਤ : ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. 
-ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਿਰਤੀਆਂ ਗਿੱ ਾਂ ਿਰਤਣ ਨੰੂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਪਰਿਾਨਗੀ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/669072963871318/?t
ype=3&theater 
 

3 -ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰੇਟਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਾਵਪਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ 
ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਿ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿੋਟ 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Ludhiana
https://www.youtube.com/watch?v=68LbgySxsNk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Ludhiana
https://www.youtube.com/watch?v=M1yFhLk5sz4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yl4JRekvkFs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ww_pEX_koi8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/669074093871205/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/669074093871205/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/669072963871318/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/669072963871318/?type=3&theater


 

-ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਮਾਨਸਾ 
ਅਵਧਕਾਰਤ 

-ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਈ ਮੇਲ gmmansa92@gmail.com ਤੇ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਨੇ ਉਦਯੋਗ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/669072393871375/?t
ype=3&__tn__=-R 
 

4 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਵਸਿੱ Îਵਿਆਰਿਣਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ 1100 ਮਾਸਕ ਿਿੱਿ ਿਿੱਿ ਿਾਿਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਿੰਡੇ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/669072123871402?__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਦਿੱ ਤੀ ਕਰਵਫਊ ਵਿਿੱ ਚ ਵਢਿੱ ਲ 

-ਸਿੇਰ ੇ9 ਿਜੇ ਤੋਂ 1 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਾਈਜ਼ ਿੁਲਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1257936575981211650?s=20 
 

2 -ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵਦਿੱਕਤ : ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. 
-ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਿਰਤੀਆਂ ਗਿੱ ਾਂ ਿਰਤਣ ਨੰੂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਪਰਿਾਨਗੀ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1257936763168817153?s=20 
 

3 -ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰੇਟਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਾਵਪਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ 
ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਿ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿੋਟ 

-ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਮਾਨਸਾ 
ਅਵਧਕਾਰਤ 

-ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਈ ਮੇਲ gmmansa92@gmail.com ਤੇ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਨੇ ਉਦਯੋਗ 

 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1257937087166205953?s=20 
 

4 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਵਸਿੱ Îਵਿਆਰਿਣਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ 1100 ਮਾਸਕ ਿਿੱਿ ਿਿੱਿ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1257937200466915330?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  

2  

3  

 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/669072393871375/?type=3&__tn__=-R
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https://twitter.com/DPROMansa1/status/1257936575981211650?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1257936763168817153?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1257937087166205953?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1257937200466915330?s=20


 

 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649649758508655 
 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649593955180902 
 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀ ਨਗਰ ਵਨਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਿਿੱ ਲੋ ਸਫਾਈ 
ਮੁਵਹੰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇਜ਼ 

---ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਿਿੱ ਲੋ ਕੁਅਰਨਟਾਈਨ ਕੇਦਰ ਪਿੱਤੋ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਿਾਈ 
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਪਰੇਅ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648976771909287 
 

4 ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਵਿਿੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਚ ਦਿਾਈ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ 
ਿਾਲਾ ਿਿੱਲੋਂ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648973748576256 
 

5 ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰ ਪਿੱਤੋ ਵਿਿੇ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਿਿੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ 
ਇਕਿੱ ਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648907848582846 
 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦਦੂ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਪਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦ ੇਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ  ਸੋਮਿਾਰ ਤ ੋ
ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤਿੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਆਵਗਆ 

--ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਕੀਤਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648907281916236 
 

7 ਮੋਗਾ ਪੁਵਲਸ ਿਿੱ ਲੋ ਐਡਿੋਕੇਟ ਬਲਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸੁਿਮਨਪਰੀ ਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਵਦਨ ਤ ੇਬਰਿਡੇ ਕੇਕ ਦੇ 
ਕੇ ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਹੋ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ 

--ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਿੇ ਕੋਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 145 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਗ ਅਨਸੁਾਰ ਡਾਈਪਰ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, 
ਵਿਟਾਵਮਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸਨੈਟਰੀ ਨੈਪਵਕਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੰਡ 

--ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਿੱਚ ਵਡਊਟੀ ਤੇ ਤਨੈਾਤ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਿੰਡੀਆਂ ਿਤਰੀਆਂ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648906991916265 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649649758508655
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649593955180902
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648976771909287
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648973748576256
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648907848582846
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648907281916236
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1648906991916265


 

1 Nine more test positive for corona in Moga. These include 3 pilgrims back from 
Nanded Sahib and six people who came in contact with village Ghaloti Corona 
positive patient 
https://twitter.com/DproMoga/status/1257623525780672512?s=20 
 

  

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 

 
 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀ ਨਗਰ ਵਨਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਿਿੱ ਲੋ ਸਫਾਈ 
ਮੁਵਹੰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇਜ਼ 

---ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਿਿੱ ਲੋ ਕੁਅਰਨਟਾਈਨ ਕੇਦਰ ਪਿੱਤੋ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਿਾਈ 
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਪਰੇਅ 

 
 

4 ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਵਿਿੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਚ ਦਿਾਈ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ 
ਿਾਲਾ ਿਿੱਲੋਂ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ 

 
 

5 ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰ ਪਿੱਤੋ ਵਿਿੇ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਿਿੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ 
ਇਕਿੱ ਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 
 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦਦੂ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਪਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦ ੇਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ  ਸੋਮਿਾਰ ਤ ੋ
ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤਿੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਆਵਗਆ 

--ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਕੀਤਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 

 
 

7 ਮੋਗਾ ਪੁਵਲਸ ਿਿੱ ਲੋ ਐਡਿੋਕੇਟ ਬਲਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸੁਿਮਨਪਰੀ ਤ ਵਸੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਵਦਨ ਤ ੇਬਰਿਡੇ ਕੇਕ ਦੇ 
ਕੇ ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਹੋ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ 

--ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਿੇ ਕੋਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 145 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਗ ਅਨਸੁਾਰ ਡਾਈਪਰ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, 
ਵਿਟਾਵਮਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸਨੈਟਰੀ ਨੈਪਵਕਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੰਡ 

--ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਿੱਚ ਵਡਊਟੀ ਤੇ ਤਨੈਾਤ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਿੰਡੀਆਂ ਿਤਰੀਆਂ 

 

https://twitter.com/DproMoga/status/1257623525780672512?s=20


 

 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Today 5 may Disstt Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra ji. 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213213435685835/ 
 

2 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਸ਼ੰਭ ੂਬਾਰਡਰ ਵਿਿੇ ਆਰਜੀ ਕੈਂਪ ਤ ੇਬਿੱਸ ਅਿੱਡਾ ਸਿਾਪਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213152469025265/ 
 

3  ਰਕਾਰੀ ਰਰਜੰਦਰਾ ਹ ਪਤਾਲ ਰਵਖੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਪਾਰਜ਼ਰਟਵ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 

ਰਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਦਾ ਰੁੱਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹੈ ਖਾ  ਰਧਆਨ, ਫ਼ਲਾਾਂ  ਮੇਤ ਦ ੁੱਧ ਤੇ ਰਬ ਕ ਟ ਵੀ ਰਦੁੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਡਣ 

ਲਈ ਰਖਡੌਣੇ ਵੀ ਉਪਬਲਧ।ਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ  ਟਾਫ਼ ਵੁੱਲੋਂ  ਰਦਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ  ੇਵਾ ਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213150005692178/ 
 

4 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 7 ਲਿੱ ਿ 64 ਹਜ਼ਾਰ 205 ਮੀਟਵਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213137659026746/ 
 

5 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਰਆਣਾ ਦੀ ਹੁੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ੰਭ  ਬਾਰਡਰ ਰਵਖੇ ਬਾਹਰਲੇ   ਰਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ 

ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਕਰੀਰਨੰਗ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213122655694913/ 
 

6 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਰਆਣਾ ਦੀ ਹੁੱਦ 'ਤੇ  ਰਥਤ ਸ਼ੰਭ  ਰਵਖੇ ਬਾਹਰਲੇ   ਰਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨ ੰ ਰਾਜ ਦੇ 22 

ਰਜ਼ਰਲਹਆਾਂ ਰਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਰਟਕਾਰਣਆਾਂ 'ਤੇ ਅੁੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ੰਭ  ਰਵਖੇ ਆਰਜੀ ਬੁੱ   ਟੈਂਡ-ਕਮ-ਰੀਲੀਫ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇ   ਬੰਧੀ ਰਤਆਰੀਆਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਪਰਟਆਲਾ  ਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਪ ੁੱਜੇ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213118652361980/ 
 

7 ਪਰਟਆਲਾ  ਰਕਾਰੀ ਰਰਜੰਦਰਾ ਹ ਪਤਾਲ ਇੰਨੀ-ਰਦਨੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 

ਬਰਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਰਜੁੱਥੇ ਰਤੰਨੇ  ਮੇਂ ਪੌਸ਼ਰਟਕ ਖਾਣਾ, ਫ਼ਲਾਾਂ  ਮੇਤ ਚਾਹ, ਦ ੁੱਧ ਤੇ 

ਪਾਣੀਂ  ਮੇਤ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ, ੳਥੇ ਹੀ ਕਾਉਂ ਰਲੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਾਂ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਤੋਂ ਖ ਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੇ ਰਜੁੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਅਤ ੇਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 

ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213115545695624/ 
 

8 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਤ ੇਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ ਰਿੱਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213072139033298/ 
 

9 Did you know? 
Can pets spread #CoronaVirus? 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213213435685835/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213152469025265/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213150005692178/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213137659026746/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213122655694913/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213118652361980/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213115545695624/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213072139033298/
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc9Aj5gEUjZYe0BCLl8voAAsFmBxB2Jj2QYFaiGjO0MvD696P-L2FUSobkBbbLnHt1lYyS-4JdIPd3b-pct0c7OSy9yjeDLGTg8Yy3jgvwGp9yEp5AcX1xORH83x4zYXl_BeyRrVA8VcQlz0YYEmMPaP-yj1VfSiTrWPTpk7-ikG7OHP9rK7gdWx7dx7GNZrHdplLJjb15lWksdUAYGjBnT1FmiIL0XDaJnJam3g6EugaZ33IsR9Ruia2pWVoT533UitFsKD_CrKAav5Y-NXu2TdXX5F4ZM9LEefl7EfL5oKCMzTCfzCufpT6qWEGE1MJ71YAGN0GA5zRp9wqE6_gxiQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc9Aj5gEUjZYe0BCLl8voAAsFmBxB2Jj2QYFaiGjO0MvD696P-L2FUSobkBbbLnHt1lYyS-4JdIPd3b-pct0c7OSy9yjeDLGTg8Yy3jgvwGp9yEp5AcX1xORH83x4zYXl_BeyRrVA8VcQlz0YYEmMPaP-yj1VfSiTrWPTpk7-ikG7OHP9rK7gdWx7dx7GNZrHdplLJjb15lWksdUAYGjBnT1FmiIL0XDaJnJam3g6EugaZ33IsR9Ruia2pWVoT533UitFsKD_CrKAav5Y-NXu2TdXX5F4ZM9LEefl7EfL5oKCMzTCfzCufpT6qWEGE1MJ71YAGN0GA5zRp9wqE6_gxiQ&__tn__=%2ANK-R


 

No, there is no evidence to prove this. However, wash your hands with soap before and 
after handling your pets. 
#BeInformedBeSafe #PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212981785709000/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ #covid19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਦਾ ਰੁੱਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹੈ ਖਾ  

ਰਧਆਨ, ਫ਼ਲਾਾਂ  ਮੇਤ ਦ ੁੱਧ ਤੇ ਰਬ ਕ ਟ ਵੀ ਰਦੁੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਰਖਡੌਣੇ ਵੀ ਉਪਬਲਧ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ  ਟਾਫ਼ 

ਵੁੱਲੋਂ  ਰਦਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ  ੇਵਾ ਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾ। #PunjabFightsCorona @CMOPb 

@KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1257662504026746880?s=19 
 

2 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਵਰਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਦ 'ਤੇ ਸਵਿਤ ਸੰਭੂ ਵਿਿੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਰਾਜ 'ਚ 

ਆਪਣ ੇਵਟਕਾਵਣਆਂ 'ਤੇ ਅਿੱਗੇ ਭੇਜਣ ਿਾਸਤੇ ਸੰਭੂ ਵਿਿੇ ਆਰਜੀ ਬਿੱਸ ਸਟੈਂਡ-ਕਮ-ਰੀਲੀਫ ਕੈਂਪਸਿਾਪਤ ਵਤਆਰੀਆਂ 

ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ DC @KUMARAMIT_IAS  ਵੁੱਲੋਂ  ਅਰਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਮੀਰਟੰਗ। 

@CMOPb #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1257656038695661568?s=19 
 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ @KUMARAMIT_IAS ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 
@PunjabGovtIndia ਦੇ  ਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਟਆਲਾ ਨ ੰ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕਰਨ 

ਕਰਕੇ  ਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ 33 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨ ਪਾਤ ਅਨ  ਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨਗੇ। 

#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1257593789121773568?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Today 5 may Disstt Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra ji. (ਿੀਡੀਓ) 

2 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਸ਼ੰਭ ੂਬਾਰਡਰ ਵਿਿੇ ਆਰਜੀ ਕੈਂਪ ਤ ੇਬਿੱਸ ਅਿੱਡਾ ਸਿਾਪਤ 
(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

3  ਰਕਾਰੀ ਰਰਜੰਦਰਾ ਹ ਪਤਾਲ ਰਵਖੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਪਾਰਜ਼ਰਟਵ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 

ਰਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਬੁੱਰਚਆਾਂ ਦਾ ਰੁੱਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹੈ ਖਾ  ਰਧਆਨ, ਫ਼ਲਾਾਂ  ਮੇਤ ਦ ੁੱਧ ਤੇ ਰਬ ਕ ਟ ਵੀ ਰਦੁੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਡਣ 

ਲਈ ਰਖਡੌਣੇ ਵੀ ਉਪਬਲਧ।ਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ  ਟਾਫ਼ ਵੁੱਲੋਂ  ਰਦਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ  ੇਵਾ ਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾ। (ਵੀਡੀਓ) 

4 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 7 ਲਿੱ ਿ 64 ਹਜ਼ਾਰ 205 ਮੀਟਵਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ((ਫੋਟੋ) 

5 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਰਆਣਾ ਦੀ ਹੁੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ੰਭ  ਬਾਰਡਰ ਰਵਖੇ ਬਾਹਰਲੇ   ਰਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ 

ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਕਰੀਰਨੰਗ। (ਫੋਟੋ) 

https://www.facebook.com/hashtag/beinformedbesafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc9Aj5gEUjZYe0BCLl8voAAsFmBxB2Jj2QYFaiGjO0MvD696P-L2FUSobkBbbLnHt1lYyS-4JdIPd3b-pct0c7OSy9yjeDLGTg8Yy3jgvwGp9yEp5AcX1xORH83x4zYXl_BeyRrVA8VcQlz0YYEmMPaP-yj1VfSiTrWPTpk7-ikG7OHP9rK7gdWx7dx7GNZrHdplLJjb15lWksdUAYGjBnT1FmiIL0XDaJnJam3g6EugaZ33IsR9Ruia2pWVoT533UitFsKD_CrKAav5Y-NXu2TdXX5F4ZM9LEefl7EfL5oKCMzTCfzCufpT6qWEGE1MJ71YAGN0GA5zRp9wqE6_gxiQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beinformedbesafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc9Aj5gEUjZYe0BCLl8voAAsFmBxB2Jj2QYFaiGjO0MvD696P-L2FUSobkBbbLnHt1lYyS-4JdIPd3b-pct0c7OSy9yjeDLGTg8Yy3jgvwGp9yEp5AcX1xORH83x4zYXl_BeyRrVA8VcQlz0YYEmMPaP-yj1VfSiTrWPTpk7-ikG7OHP9rK7gdWx7dx7GNZrHdplLJjb15lWksdUAYGjBnT1FmiIL0XDaJnJam3g6EugaZ33IsR9Ruia2pWVoT533UitFsKD_CrKAav5Y-NXu2TdXX5F4ZM9LEefl7EfL5oKCMzTCfzCufpT6qWEGE1MJ71YAGN0GA5zRp9wqE6_gxiQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc9Aj5gEUjZYe0BCLl8voAAsFmBxB2Jj2QYFaiGjO0MvD696P-L2FUSobkBbbLnHt1lYyS-4JdIPd3b-pct0c7OSy9yjeDLGTg8Yy3jgvwGp9yEp5AcX1xORH83x4zYXl_BeyRrVA8VcQlz0YYEmMPaP-yj1VfSiTrWPTpk7-ikG7OHP9rK7gdWx7dx7GNZrHdplLJjb15lWksdUAYGjBnT1FmiIL0XDaJnJam3g6EugaZ33IsR9Ruia2pWVoT533UitFsKD_CrKAav5Y-NXu2TdXX5F4ZM9LEefl7EfL5oKCMzTCfzCufpT6qWEGE1MJ71YAGN0GA5zRp9wqE6_gxiQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc9Aj5gEUjZYe0BCLl8voAAsFmBxB2Jj2QYFaiGjO0MvD696P-L2FUSobkBbbLnHt1lYyS-4JdIPd3b-pct0c7OSy9yjeDLGTg8Yy3jgvwGp9yEp5AcX1xORH83x4zYXl_BeyRrVA8VcQlz0YYEmMPaP-yj1VfSiTrWPTpk7-ikG7OHP9rK7gdWx7dx7GNZrHdplLJjb15lWksdUAYGjBnT1FmiIL0XDaJnJam3g6EugaZ33IsR9Ruia2pWVoT533UitFsKD_CrKAav5Y-NXu2TdXX5F4ZM9LEefl7EfL5oKCMzTCfzCufpT6qWEGE1MJ71YAGN0GA5zRp9wqE6_gxiQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1212981785709000/
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
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6 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਰਆਣਾ ਦੀ ਹੁੱਦ 'ਤੇ  ਰਥਤ ਸ਼ੰਭ  ਰਵਖੇ ਬਾਹਰਲੇ   ਰਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨ ੰ ਰਾਜ ਦੇ 22 

ਰਜ਼ਰਲਹਆਾਂ ਰਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਰਟਕਾਰਣਆਾਂ 'ਤੇ ਅੁੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ੰਭ  ਰਵਖੇ ਆਰਜੀ ਬੁੱ   ਟੈਂਡ-ਕਮ-ਰੀਲੀਫ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇ   ਬੰਧੀ ਰਤਆਰੀਆਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਪਰਟਆਲਾ  ਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਪ ੁੱਜੇ। 

(ਵੀਡੀਓ) 

7 ਪਰਟਆਲਾ  ਰਕਾਰੀ ਰਰਜੰਦਰਾ ਹ ਪਤਾਲ ਇੰਨੀ-ਰਦਨੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 

ਬਰਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਰਜੁੱਥੇ ਰਤੰਨੇ  ਮੇਂ ਪੌਸ਼ਰਟਕ ਖਾਣਾ, ਫ਼ਲਾਾਂ  ਮੇਤ ਚਾਹ, ਦ ੁੱਧ ਤੇ 

ਪਾਣੀਂ  ਮੇਤ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ, ੳਥੇ ਹੀ ਕਾਉਂ ਰਲੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਾਂ  ਹ ਲਤਾਾਂ ਤੋਂ ਖ ਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੇ ਰਜੁੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਅਤ ੇਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 

ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

8 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਤ ੇਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਿੁਿੱ ਲਹੇ ਰਿੱਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

9 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 (ਫੋਟੋ) 

10 SSP Patiala Mr Mandeep singh Sidhu Said that, On surfacing of a video in which singer 
Sidhu Moose wala is seen firing, 
A case FIR no 57 U/S 188 IPC and 51 DMA 2005 was registered in PS dhanuala district 
barnala. 
One of the Police Personnel in the video is identified as HC Gagandeep Singh 3330 PTL 
who was sent unauthorized without informing any senior officer with DSP Daljit Virk DSP 
Hqs Sangrur by Inspector Gurpreet singh Bhinder SHO julkan district Patiala. 
For this lapse Inspector Gurpreet Singh Bhinder and HC Gagandeep Singh are suspended 
with immidiate effect And Departmental enquiries are also initiated against both officers. 

In addition to this, a separate show cause notice has been issued to Inspector Gurpreet 
S Bhinder regarding violation of orders of DGP Punjab vide letter no 320-85 
/PS/DGP/ PB ( Unauthorized Deployment of Force ) regarding dedution of three 
months pay of unauthorised Gunmen from him. (ਮੈਸੇਜ) 

11 Patiala COVID-19 Report 
05-05-2029 
Positive : 02 
Total active case  : 85 
Total case : 93 
Cured : 07 

Death : 01 (ਮੈਸੇਜ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਵਟਆਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨੀ-ਵਦਨੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ 
ਬਵਣਆ ਕੇਂਦਰ 

https://youtu.be/9MUL9USJILQ 

https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc9Aj5gEUjZYe0BCLl8voAAsFmBxB2Jj2QYFaiGjO0MvD696P-L2FUSobkBbbLnHt1lYyS-4JdIPd3b-pct0c7OSy9yjeDLGTg8Yy3jgvwGp9yEp5AcX1xORH83x4zYXl_BeyRrVA8VcQlz0YYEmMPaP-yj1VfSiTrWPTpk7-ikG7OHP9rK7gdWx7dx7GNZrHdplLJjb15lWksdUAYGjBnT1FmiIL0XDaJnJam3g6EugaZ33IsR9Ruia2pWVoT533UitFsKD_CrKAav5Y-NXu2TdXX5F4ZM9LEefl7EfL5oKCMzTCfzCufpT6qWEGE1MJ71YAGN0GA5zRp9wqE6_gxiQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc9Aj5gEUjZYe0BCLl8voAAsFmBxB2Jj2QYFaiGjO0MvD696P-L2FUSobkBbbLnHt1lYyS-4JdIPd3b-pct0c7OSy9yjeDLGTg8Yy3jgvwGp9yEp5AcX1xORH83x4zYXl_BeyRrVA8VcQlz0YYEmMPaP-yj1VfSiTrWPTpk7-ikG7OHP9rK7gdWx7dx7GNZrHdplLJjb15lWksdUAYGjBnT1FmiIL0XDaJnJam3g6EugaZ33IsR9Ruia2pWVoT533UitFsKD_CrKAav5Y-NXu2TdXX5F4ZM9LEefl7EfL5oKCMzTCfzCufpT6qWEGE1MJ71YAGN0GA5zRp9wqE6_gxiQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beinformedbesafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc9Aj5gEUjZYe0BCLl8voAAsFmBxB2Jj2QYFaiGjO0MvD696P-L2FUSobkBbbLnHt1lYyS-4JdIPd3b-pct0c7OSy9yjeDLGTg8Yy3jgvwGp9yEp5AcX1xORH83x4zYXl_BeyRrVA8VcQlz0YYEmMPaP-yj1VfSiTrWPTpk7-ikG7OHP9rK7gdWx7dx7GNZrHdplLJjb15lWksdUAYGjBnT1FmiIL0XDaJnJam3g6EugaZ33IsR9Ruia2pWVoT533UitFsKD_CrKAav5Y-NXu2TdXX5F4ZM9LEefl7EfL5oKCMzTCfzCufpT6qWEGE1MJ71YAGN0GA5zRp9wqE6_gxiQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beinformedbesafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc9Aj5gEUjZYe0BCLl8voAAsFmBxB2Jj2QYFaiGjO0MvD696P-L2FUSobkBbbLnHt1lYyS-4JdIPd3b-pct0c7OSy9yjeDLGTg8Yy3jgvwGp9yEp5AcX1xORH83x4zYXl_BeyRrVA8VcQlz0YYEmMPaP-yj1VfSiTrWPTpk7-ikG7OHP9rK7gdWx7dx7GNZrHdplLJjb15lWksdUAYGjBnT1FmiIL0XDaJnJam3g6EugaZ33IsR9Ruia2pWVoT533UitFsKD_CrKAav5Y-NXu2TdXX5F4ZM9LEefl7EfL5oKCMzTCfzCufpT6qWEGE1MJ71YAGN0GA5zRp9wqE6_gxiQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc9Aj5gEUjZYe0BCLl8voAAsFmBxB2Jj2QYFaiGjO0MvD696P-L2FUSobkBbbLnHt1lYyS-4JdIPd3b-pct0c7OSy9yjeDLGTg8Yy3jgvwGp9yEp5AcX1xORH83x4zYXl_BeyRrVA8VcQlz0YYEmMPaP-yj1VfSiTrWPTpk7-ikG7OHP9rK7gdWx7dx7GNZrHdplLJjb15lWksdUAYGjBnT1FmiIL0XDaJnJam3g6EugaZ33IsR9Ruia2pWVoT533UitFsKD_CrKAav5Y-NXu2TdXX5F4ZM9LEefl7EfL5oKCMzTCfzCufpT6qWEGE1MJ71YAGN0GA5zRp9wqE6_gxiQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDc9Aj5gEUjZYe0BCLl8voAAsFmBxB2Jj2QYFaiGjO0MvD696P-L2FUSobkBbbLnHt1lYyS-4JdIPd3b-pct0c7OSy9yjeDLGTg8Yy3jgvwGp9yEp5AcX1xORH83x4zYXl_BeyRrVA8VcQlz0YYEmMPaP-yj1VfSiTrWPTpk7-ikG7OHP9rK7gdWx7dx7GNZrHdplLJjb15lWksdUAYGjBnT1FmiIL0XDaJnJam3g6EugaZ33IsR9Ruia2pWVoT533UitFsKD_CrKAav5Y-NXu2TdXX5F4ZM9LEefl7EfL5oKCMzTCfzCufpT6qWEGE1MJ71YAGN0GA5zRp9wqE6_gxiQ&__tn__=%2ANK-R
https://youtu.be/9MUL9USJILQ


 

2 ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਵਮਤ ਸੰਭੂ ਵਿਿੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਦੰਵਦਆ ਹੋਏ 

https://youtu.be/ogs9TPM8FMI 

3 Patiala- COVID UPDATE dt. 05.05.2020 , Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/6DyPxxMtk7U 
 

4 ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੇ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਿਾਰਡ ਵਿਿੱਚ ਦਾਿਲ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦਾ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾ ਵਰਹੈ ਿਾਸ 

ਵਧਆਨ 

https://youtu.be/1XnqNMBq2FQ 
 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਮਲੇਗੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਊਂ ਰਲੰਗ ਅਤ ੇਆਨ ਲਾਈਨ ਰਰਜ਼ ਟਰ ੇਸ਼ਨ ਦੀ  ਹ ਲਤ- ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527
569724538620  

2 ਵਡਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤ ੇਕੋਵਿਡ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਗਰੁਪ ਅਧੀਨ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਣ ਦੀ ਵਤਆਰੀਆਂ 
ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਵਟੰਗ ਆਯੋਵਜਤ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527
570724538520  
https://www.youtube.com/watch?v=uRTtaQvvtHA&feature=share&fbclid=IwAR25kZuSor
e3h3PQgH96eLetclaGwpYiyMnPX7RKeoTrv3VbA6gaORp-8yM  

3 ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਇੰਨਡੋਰ ਗਮੇ ਿੇਡਣ ਲਈ ਵਦਿੱਤਾਆਂ ਗੇਮਜ਼ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527
573704538222  

4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 09:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 01:00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਹੋਿੇਗਾ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527
574384538154  

5  ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੰੂ ਇੰਨਡੋਰ ਗੇਮ ਿੇਡਣ ਲਈ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗੇਮਜ਼ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527
575227871403  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਮਲੇਗੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਊਂ ਰਲੰਗ ਅਤ ੇਆਨ ਲਾਈਨ ਰਰਜ਼ ਟਰ ੇਸ਼ਨ ਦੀ  ਹ ਲਤ- ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ। 

https://youtu.be/ogs9TPM8FMI
https://youtu.be/6DyPxxMtk7U
https://youtu.be/1XnqNMBq2FQ
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527569724538620
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527569724538620
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527570724538520
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527570724538520
https://www.youtube.com/watch?v=uRTtaQvvtHA&feature=share&fbclid=IwAR25kZuSore3h3PQgH96eLetclaGwpYiyMnPX7RKeoTrv3VbA6gaORp-8yM
https://www.youtube.com/watch?v=uRTtaQvvtHA&feature=share&fbclid=IwAR25kZuSore3h3PQgH96eLetclaGwpYiyMnPX7RKeoTrv3VbA6gaORp-8yM
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527573704538222
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527573704538222
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527574384538154
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527574384538154
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527575227871403
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/527575227871403


 

2 ਵਡਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤ ੇਕੋਵਿਡ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਗਰੁਪ ਅਧੀਨ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਣ ਦੀ ਵਤਆਰੀਆਂ 
ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਵਟੰਗ ਆਯੋਵਜਤ 

3 ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਇੰਨਡੋਰ ਗਮੇ ਿੇਡਣ ਲਈ ਵਦਿੱਤਾਆਂ ਗੇਮਜ਼ 

4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 09:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 01:00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਹੋਿੇਗਾ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਮਲੇਗੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਊਂ ਰਲੰਗ ਅਤ ੇਆਨ ਲਾਈਨ ਰਰਜ਼ ਟਰ ੇਸ਼ਨ ਦੀ  ਹ ਲਤ- ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ। 

2 ਵਡਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤ ੇਕੋਵਿਡ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਗਰੁਪ ਅਧੀਨ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਣ ਦੀ ਵਤਆਰੀਆਂ 
ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਵਟੰਗ ਆਯੋਵਜਤ 

3 ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਇੰਨਡੋਰ ਗਮੇ ਿੇਡਣ ਲਈ ਵਦਿੱਤਾਆਂ ਗੇਮਜ਼ 

4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 09:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 01:00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਹੋਿੇਗਾ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਵਟਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 14 ਹੋਈ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=848429932319091&id=289205534908203 

2 ਵਪਿਲੇ 02 ਵਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 147 ਮਾਈਗਰੇਟ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਿਾਪਸੀ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸ ੇ4900 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੀ ਹੋਿੇਗੀ ਜਲਦ ਘਰ ਿਾਪਸੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=848420805653337&id=289205534908203 

3 ਜਵਤੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤ ੇਰੋਜ਼ੀ ਵਸੰਗਲਾ ਰੋਪੜ ਵਨਿਾਸੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਿੱਦ ਲਈ 100 ਮਾਸਕ ਅਤੇ 11 
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਵਪਆ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=848430618985689&id=289205534908203 

4 ਕੁਿੱ ਲ ਕੇਸ 17 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ 14, ਵਰਕਿਰ 02 ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਮੌਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=848471182314966&id=289205534908203 

5  

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=848429932319091&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=848420805653337&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=848430618985689&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=848471182314966&id=289205534908203


 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਵਟਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 14 ਹੋਈ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1257658962113069057?s=19 

2 ਵਪਿਲੇ 02 ਵਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 147 ਮਾਈਗਰੇਟ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਿਾਪਸੀ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸ ੇ4900 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੀ ਹੋਿੇਗੀ ਜਲਦ ਘਰ ਿਾਪਸੀ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1257659850500300800?s=19 

3 ਜਵਤੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤ ੇਰੋਜ਼ੀ ਵਸੰਗਲਾ ਰੋਪੜ ਵਨਿਾਸੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਿੱਦ ਲਈ 100 ਮਾਸਕ ਅਤੇ 11 
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਵਪਆ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1257657466436935680?s=19 

4 ਕੁਿੱ ਲ ਕੇਸ 17 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ 14, ਵਰਕਿਰ 02 ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਮੌਤ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1257677570402910208?s=19 

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਵਟਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 14 ਹੋਈ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਵਪਿਲੇ 02 ਵਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 147 ਮਾਈਗਰੇਟ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਿਾਪਸੀ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸ ੇ4900 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੀ ਹੋਿੇਗੀ ਜਲਦ ਘਰ ਿਾਪਸੀ 

3 ਕੁਿੱ ਲ ਕੇਸ 17 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ 14, ਵਰਕਿਰ 02 ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਮੌਤ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਹ ਾ  ੰਗਰ ਰ ਰਵੁੱਚ 11 ਹੋਰ ਪਾਜ਼ੀਰਟਵ ਕੇ  ਆਏ। ਅੁੱਜ ਦੀ ਰਗਣਤੀ 33 ਉਤੇ ਪ ੁੱਜੀ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650350478543876/?d=n 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਘਨਵਸ਼ਆਮ ਿੋਰੀ ਿਿੱਲੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿਿ ੇਸਿਾਪਤ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ, 
ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਿੱ ਚ 800 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650376768541247/?d=n 

3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਿੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਨਾਵਕਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650394018539522/?d=n 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1257658962113069057?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1257659850500300800?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1257657466436935680?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1257677570402910208?s=19
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650350478543876/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650376768541247/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650394018539522/?d=n


 

4 ਮ ਤ ਆਣਾ  ਾਰਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹ ਰਹ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਰਨਯਮਤ ਤੌਰ ਉੈੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ  ੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ 

ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ  ਾਰਹਬਾਨ  ਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ, ਮਾ ਕ ਆਰਦ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਇਨਹਾਾਂ 

ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਰੋਗਾਾਂ  ਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਚ ਰੁੱਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰ ਹਤ ਬਾਰੇ  ਲਾਹ ਦੇ ਰਰਹਾ ਮੈਡੀਕਲ  ਟਾਫ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650757161836541/?vh=e&d=n 

5 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਿਾਹਾਂ ਫਲੈਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਵਲਸ ਿਿੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕਾਰਿਾਈ ਤੇਜ਼ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650816125163978/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੰਗਰੂਰ- 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਘਨਵਸਆਮ ਿੋਰੀ ਿਿੱਲੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿਿੇ ਸਿਾਪਤ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 
ਦੌਰਾ, ਕਵੋਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਿੱਚ 800 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਪਰੂੀ ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1257722269427613696?s=12 

2 ਸੰਗਰੂਰ- 

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਘਨਰਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੇ ਘਾਬਦਾਾਂ  ਰਥਤ  ੈਟੇਲਾਈਟ  ੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਭਾਈ 

ਗ ਰਦਾ  ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਰਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਬਾਅਦ ਰਵੁੱਚ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕ  ਰਵਖ ੇਅਰਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਵਡ 

ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ ਲਈ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ  ਮੀਰਖਆ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1257723070787145729?s=12 

3 ਸੰਗਰੂਰ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ ਘਨਵਸਆਮ ਿੋਰੀ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਾਲਜ ਵਿਿੇ ਕਰੀਬ 1,000 ਹਰੋ 

ਵਬਸਤਵਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ, ਕਵੋਿਡ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1257723855864344576?s=12 

4  ੰਗਰ ਰ ਰਵਖੇ ਕੋਰਵਡ ਕੇਅਰ  ੈਂਟਰ ਰਵੁੱਚ ਪੋਜ਼ੀਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ  ਬੰਧੀ ਮ ਢਲੇ ਪਰਬੰਧ ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਅਤੇ 

ਹ ਣ  ਮ ਹ ਟੀਮਾਾਂ ਹੋਰ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਨ ੰ ਉਰਚਤ ਰ ਪ ਦੇਣ ਰਵੁੱਚ ਜ ਟੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਰਬ ਤਰਰਆਾਂ ਦੀ ਰਵਵ ਥਾ ਰਵਚ 

ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕੇ। ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਅਰਧਕਾਰੀਆਾਂ  ਮੇਤ ਜਾਇਜ਼ਾ। 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1257725577118625792?s=12 

5 ਸੰਗਰੂਰ: 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਿਿੱਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਵਕਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦ ੇਦਾਿਲੇ ਮੌਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ, ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਰੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦ ੇਨੋਡਲ 

ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਿੱਿਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1257726314909331456?s=12 

6 ਸੰਗਰੂਰ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਘਨਵਸਆਮ ਿਰੋੀ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਹਵਰਆਣੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹਿੱਦਾਂ 'ਤੇ 
ਸਿਾਪਤ ਪੰਜ ਵਿਸੇਸ ਨਾਵਕਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ  ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਵਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ 

ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਹੁਕਮ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1257726859615191040?s=12 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650757161836541/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650816125163978/?d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1257722269427613696?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1257723070787145729?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1257723855864344576?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1257725577118625792?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1257726314909331456?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1257726859615191040?s=12


 

7 ਸੰਗਰੂਰ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਿਿੱਲੋਂ ਟੈਸਵਟੰਗ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਨੈਗੇਵਟਿ ਪਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  
ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਨਾਗਵਰਕ ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵਿਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਿੱਚ 

ਵਭਜਿਾਉਣ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ 

ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿੀ ਸਮੀਵਿਆ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1257727748547592193?s=12 

8  ੰਗਰ ਰ ਰਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰ ਹਤ ਬਾਰੇ  ਲਾਹ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੇ ਰਰਹਾ 

ਮੈਡੀਕਲ  ਟਾਫ। 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1257890600885469185?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮ ਤ ਆਣਾ  ਾਰਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹ ਰਹ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਰਨਯਮਤ ਤੌਰ ਉੈੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ  ੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ 

ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ  ਾਰਹਬਾਨ  ਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ, ਮਾ ਕ ਆਰਦ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਇਨਹਾਾਂ 

ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਰੋਗਾਾਂ  ਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਕਾਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਚ ਰੁੱਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰ ਹਤ ਬਾਰੇ  ਲਾਹ ਦੇ ਰਰਹਾ ਮੈਡੀਕਲ  ਟਾਫ। 
 

2 ਸੰਗਰੂਰ- 

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਘਨਰਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੇ ਘਾਬਦਾਾਂ  ਰਥਤ  ੈਟੇਲਾਈਟ  ੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਭਾਈ 

ਗ ਰਦਾ  ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਰਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਬਾਅਦ ਰਵੁੱਚ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕ  ਰਵਖ ੇਅਰਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਵਡ 

ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ ਲਈ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ  ਮੀਰਖਆ 
 

3 ਸੰਗਰੂਰ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ ਘਨਵਸਆਮ ਿੋਰੀ ਿਿੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਾਲਜ ਵਿਿੇ ਕਰੀਬ 1,000 ਹਰੋ 

ਵਬਸਤਵਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ, ਕਵੋਿਡ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ 

4 ਸੰਗਰੂਰ- 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਘਨਵਸਆਮ ਿੋਰੀ ਿਿੱਲੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿਿੇ ਸਿਾਪਤ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 
ਦੌਰਾ, ਕਵੋਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਿੱਚ 800 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਪਰੂੀ ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533425287374686&id=128209614562924
, • Drive to send stranded people back to their native states, continues 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533443110706237&id=128209614562924
, • Entry into State allowed only from notified entry points- DM SAS Nagar 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533457160704832&id=128209614562924
, 1679 samples tested negative so far, DC Girish Dayalan 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1257727748547592193?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1257890600885469185?s=12
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533425287374686&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533425287374686&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533443110706237&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533443110706237&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533457160704832&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533457160704832&id=128209614562924


 

 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533466154037266&id=128209614562924
, 110580 MT of wheat procured in district till 21th day 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257630231130750976?s=19, • Drive to send 
stranded people back to their native states, continues 
 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257642034430709760?s=19, • Entry into 
State allowed only from notified entry points- DM SAS Nagar 
 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257651307848105990?s=19, 1679 samples 
tested negative so far, DC Girish Dayalan 
 
 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257656749428965382?s=19, 110580 MT of 
wheat procured in district till 21th day 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement on corona virus 

2 Punjab DGP Dinkar Gupta has barred all police personnel with medical issues as well as 
women cops with children under 5 from frontline covid duty 

3 Subsidy on machinery for paddy and wheat cultivation 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
TWITTER 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533466154037266&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533466154037266&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257630231130750976?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257642034430709760?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257651307848105990?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257656749428965382?s=19


 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  

2  

3  

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਆਟਾ ਚਿੱਕੀਆਫਲੋਰ ਵਮਲਜ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਿਾਰ , ਬੁਿੱ ਧਿਾਰ ਅਤੇ ਿੀਰਿਾਰ ਨੂੰ  ਿੋਲਣ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜਤ - 
ਅਟਿਾਲ 

 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2505107516467867/ 

2 ਸੀ.ਏ., ਐਡਿੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਿੁਿੱ ਲਹਣਗੀਆਂ - ਅਟਿਾਲ 

 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2505109236467695/ 

3 ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਾਈਜ ਸਾਰੀਆ ਦੁਕਾਨਾ ਨੂੰ  ਿੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਿਜੇ ਤੋ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਹੋਿੇਗਾ - ਅਟਿਾਲ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2505111933134092/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਆਟਾ ਚਿੱਕੀਆਫਲੋਰ ਵਮਲਜ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਿਾਰ , ਬੁਿੱ ਧਿਾਰ ਅਤੇ ਿੀਰਿਾਰ ਨੂੰ  ਿੋਲਣ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜਤ - 
ਅਟਿਾਲ 

https://twitter.com/DproSri/status/1257616846527889410?s=19 

2 ਸੀ.ਏ., ਐਡਿੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਿੁਿੱ ਲਹਣਗੀਆਂ - ਅਟਿਾਲ 

https://twitter.com/DproSri/status/1257884828495745024?s=19 

3 ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਾਈਜ ਸਾਰੀਆ ਦੁਕਾਨਾ ਨੂੰ  ਿੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਿਜੇ ਤੋ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਹੋਿੇਗਾ - ਅਟਿਾਲ 

https://twitter.com/DproSri/status/1257603372468879361?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2505107516467867/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2505109236467695/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2505111933134092/
https://twitter.com/DproSri/status/1257616846527889410?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1257884828495745024?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1257603372468879361?s=19


 

1 ਆਟਾ ਚਿੱਕੀਆ ਫਲੋਰ ਵਮਲਜ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਿਾਰ , ਬੁਿੱ ਧਿਾਰ ਅਤੇ ਿੀਰਿਾਰ ਨੂੰ  ਿੋਲਣ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜਤ - 
ਅਟਿਾਲ 

2 ਸੀ.ਏ., ਐਡਿੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਿੁਿੱ ਲਹਣਗੀਆਂ - ਅਟਿਾਲ 

3 ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਾਈਜ ਸਾਰੀਆ ਦੁਕਾਨਾ ਨੂੰ  ਿੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਿਜੇ ਤੋ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਹੋਿੇਗਾ - ਅਟਿਾਲ 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ 15 ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਵਟਿ ਆਏ 

 

ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੁਿੱ ਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ  63 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335081850019301?d=n&sfns=m
o  

2 ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
-ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਵਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਿਤ ਕਾਰਿਾਈ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335082326685920?d=n&sfns=m
o  

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਤੀ: 05-05-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335206153340204?d=n&sfns=m
o  

4 ਅਿੱਜ ਕੁਿੱ ਲ 23 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਪੰਡ ਚੰਨੂੰ  ਦੇ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਪੋਟ ਆਈ ਪਾਵ ਜਵਟਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 22 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਟ ਆਈ ਨੈਗਵਟਿ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335909029936583?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਤੀ: 05-05-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1257621993370730496?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ 15 ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਵਟਿ ਆਏ 

 

ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੁਿੱ ਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ  63 

 

2 ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335081850019301?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335081850019301?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335082326685920?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335082326685920?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335206153340204?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335206153340204?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335909029936583?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335909029936583?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1257621993370730496?s=21


 

-ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਵਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਿਤ ਕਾਰਿਾਈ 

 

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਤੀ: 05-05-2020 

4 ਅਿੱਜ ਕੁਿੱ ਲ 23 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਪੰਡ ਚੰਨੂੰ  ਦੇ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਪੋਟ ਆਈ ਪਾਵ ਜਵਟਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 22 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਟ ਆਈ ਨੈਗਵਟਿ 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਆਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਿੱ ਢੀ ਮੁਵਹੰਮ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3144433065
588787/?type=3&theater 

2 ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਂ ਵਿਿੱ ਚ “ਭਾਰਤ ਹੈਿੀ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲਜ਼ ਵਲਵਮਟਡ” ਦੇ 
ਸਮੂਹ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ 1 ਲਿੱ ਿ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3144436445
588449/?type=3&theater 

3 ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਿੱਲੋਂ ਿਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 
ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3144440592254701/314443929
8921497/?type=3&theater 

4 ਵਪਿਲੇ ਵਦਨੀਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਅਿੱਜ ਪਰਾਪਤ 279 ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ 47 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਵੇਟਿ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3144461368919290/314446104
5585989/?type=3&theater 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱ ਭਰਿਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ 
ਹੋਏ ਵਮਤੀ 5 ਮਈ 2020 (vodeo) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/835634403592234/ 

6 Giving information about the arrangements made by the district administration in the 
quarantine centers set up at Khadur Sahib. 
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/835634403592234/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਹਿੱਤ, ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ 

ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਭਰਿਾਲ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹ ੇ ਵਜ਼ਲਾਾ੍ਹ ਪਰਸਾਸਨ ਦ ੇਵਿਸੇਸ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜਲਾਾ੍ਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 

ਵਿਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਤ ੇਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257646206932508675 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3144433065588787/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3144433065588787/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3144436445588449/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3144436445588449/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3144440592254701/3144439298921497/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3144440592254701/3144439298921497/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3144461368919290/3144461045585989/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3144461368919290/3144461045585989/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/835634403592234/
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/835634403592234/
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257646206932508675


 

2 ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹ ੇਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਿਿੱਲੋਂ ਿਾਣ ਪੀਣ ਅਤ ੇਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੁਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257646945322991616 

3 ਵਪਿਲੇ ਵਦਨੀਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਅਿੱਜ ਪਰਾਪਤ 279 ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿਿੱਚੋਂ 47 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਪਜ਼ੋੇਵਟਿ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257650106649600000 

4 ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਂ ਵਿਿੱਚ “ਭਾਰਤ ਹੈਿੀ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲਜ਼ 

ਵਲਵਮਟਡ” ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ 1 ਲਿੱ ਿ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257646559455371267 

5 ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਵਅਕਤੀ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ  ਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ। 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257660445340598273 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਆਗਣਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਿੱ ਢੀ ਮੁਵਹੰਮ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ 

2 ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਂ ਵਿਿੱ ਚ “ਭਾਰਤ ਹੈਿੀ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲਜ਼ ਵਲਵਮਟਡ” ਦੇ 
ਸਮੂਹ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ 1 ਲਿੱ ਿ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

3 ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਿੱਲੋਂ ਿਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 
ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

4 ਵਪਿਲੇ ਵਦਨੀਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਅਿੱਜ ਪਰਾਪਤ 279 ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ 47 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਵੇਟਿ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 
 
 
 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257646945322991616
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257650106649600000
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257646559455371267
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257660445340598273
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