
 

Date: 30-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 21205 

2 Total No. of samples sent 21205 

3 Total No. of patients tested positive till date 
 

480 

4 Total No. of patients tested negative 17286 

5 Results Awaited 3439 

6 No. of patients cured 104 

7 Active cases 356 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator support NIL 

10 Total Deaths reported 20 

 



 

Patients reported positive on 30.4.2020- 105 
 

District Number of cases Remarks 

SAS Nagar 13 10 *New Cases and 2 contacts of positive cases 
and 1 New Case 

Moga 1 *New Cases 

Tarn Taran 7 *New Cases 

Gurdaspur 3 *New Cases 

Jalandhar 3 1 contact of positive Case and 1 
*New case and 1 New case 

Muktsar 3 New Cases 

Ludhiana 34 20 * New cases and 1 New case. Rest information 
awaited 

Sangrur 2 *New Case 

SBS Nagar 1 *New Case 

Amritsar 28 *New Cases 

Kapurthala 6 5 *New Cases and 1 New Case 

Patiala 1 *New Case 

Ropar 2 *New cases 

Ferozepur 1 *New Case 

 

*Source of infection likely from outside Punjab. 

 

On 30-04-2020 
• 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-NIL 

• Number of new deaths reported- **01 from Jalandhar 

 

** Sample tested positive after death. 

 



 

 
1. Cumulative Cases:- 

 
 

S. No. District Total Confirmed Cases Total Active Cases Total Cured Deaths 

1. Jalandhar 89 77 8 4 

2. SAS Nagar 86 53 31 2 

3. Patiala 64 61 2 1 

4. Ludhiana 63 53 6 4 

5. Amritsar 42 34 6 2 

6. Pathankot 25 15 9 1 

7. SBS Nagar 23 4 18 1 

8. Tarn Taran 14 14 0 0 

9. Mansa 13 10 3 0 

10. Kapurthala 12 9 2 1 

11. Hoshiarpur 11 5 5 1 

12. Faridkot 6 5 1 0 

13. Sangrur 6 3 3 0 

14. Moga 5 1 4 0 

15. Gurdaspur 4 3 0 1 

16. Muktsar 4 4 0 0 

17. Ropar 5 2 2 1 

18. Barnala 2 0 1 1 

19. FG Sahib 2 0 2 0 

20. Bathinda 2 2 0 0 

21. Ferozepur 2 1 1 0 

 Total 480 356 104 20 

 



 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

1. CAPT AMARINDER WRITES TO PM FOR SPECIAL TRAINS TO FACILITATE RETURN OF 

MIGRANTS TO THEIR HOME STATES 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-writes-pm-special-trains-facilitate-return-
migrants-their-home-states   

 

2. CAPT AMARINDER LED PUNJAB GOVT RESUMES SHAHPURKANDI DAM 

CONSTRUCTION WITH ON-SITE LABOUR & COVID SAFETY PROTOCOLS 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-led-punjab-govt-resumes-shahpurkandi-
dam-construction-site-labour-covid   
 

3. Punjab Govt. constitutes ‘DG Home Guards Commendation Disc’for state Home Guards 

Personnel 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-govt-constitutes-%E2%80%98dg-home-guards-
commendation-disc%E2%80%99-state-home-guards-personnel   
 

4. PUNJAB GOVERNMENT ISSUED ADVISORY FOR PETROL PUMPS OPERATORS TO 

CONTROL COVID-19 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-issued-advisory-petrol-
pumps-operators-control-covid-19   

 

5. CM announces curfew extension for 2 more weeks, with limited relief in non containment areas  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/cm-announces-curfew-extension-for-2- 

more-weeks-with-limited-relief-in-non-containment-areas-from-tomorrow/ 

 

6. On CM’s directives, Punjab Home Department issues guidelines to allow industrial activities in 

state  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/indus/ 

 

7. On CM’s directives, ACS Home issues detailed guidelines for opening of shops 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/on-cms-directives-acs-home-issues- 

detailed-guidelines-for-opening-of-shops/ 

 

8. Health Department issues fresh advisory on maintaining the hygiene and sanitization of shops 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/advhe/ 

 

9. Punjabis who are struck outside india and want to return to Punjab, Government of Punjab has 

given an online link for filling such information on #COVIDHELP dashboard. Any interested 

person can log on www.covidhelp.punjab.gov.in and click on data form. Those who have 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-writes-pm-special-trains-facilitate-return-migrants-their-home-states
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http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-led-punjab-govt-resumes-shahpurkandi-dam-construction-site-labour-covid
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-led-punjab-govt-resumes-shahpurkandi-dam-construction-site-labour-covid
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-govt-constitutes-%E2%80%98dg-home-guards-commendation-disc%E2%80%99-state-home-guards-personnel
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already informed the local administration of the districts to which they belong need not refill the 

form.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551651525130955&id=1412317599064359 

 

10. Two days visit in various mandis across Punjab by 6 IAS officers concluded, will submit their 

report on Apr-30. Accordingly, 69.15 LMT of wheat arrived in mandis across Punjab, 67.15 

LMT procured so far, whereas 9.20 Lakh passes issued informed, Viswajeet Khanna, ACS 

Development. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551708555125252&id=1412317599064359 

 

11. The Government agencies and private Traders have procured 6,67,871 metric tons of wheat in 

Punjab on the fifteenth day of procurement. The Government agencies procured 6,65,561 MT 

of wheat 2,310 MT has been procured by the private traders (arhtiyas).  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551723061790468&id=1412317599064359 

 

12. Punjab Education Minister, @VijayIndrSingla in a video conference with Union Human 

Resource Development Minister, Ramesh Pokhriyal Nishank and Minister for Communications, 

Electronics & Information Technology and Law & Justice, Ravi Shankar Prasad suggested to 

direct all the TV Channels including government, private and news channels under Disaster 

Management Act, 2005, to provide a free of cost 2-hour time slot per day to state governments 

to broadcast education lectures. 

https://t.co/DtLu0Cstm3 

 

13. Amritsar international airport: Qatar Airways flight        : Departed at 21:45 hours ATQ-Doha-

Toronto (CANADA).  

Canadian 316, Indian 50, UK  03, Total 363 

  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157836165747779&id=713682778 
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ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

http://covidhelp.punjab.gov.in/viewvideos.aspx 
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ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT  

   (From 2:00 PM 29/04/2020 to 2:00 PM 30/04/2020)  
 

          FACEBOOK  

S.N. Post with link  

1 [Live]: ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਾ ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ  ੰਦੇਸ਼।  ਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ  ਵੇਰੇ 11 ਵਜ ੇਤੁੱਕ 

 ੀਰਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਰਿਆ। ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ  ੰਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਰਜਵੇਂ  ਮਾਰਜਕ ਦੂਰੀ, ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ 

‘ਤੇ ਹੁੱਥ ਧੋਣੇ, ਮਾ ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ  ਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ-ਬਾ੍ਂਡ ਅਤੇ ਰ ੰਿਲ-ਬ੍ਾਂਡ 

ਮਾੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਡ ਕੇ  ਾਰੀਆਂ ਰਰਜ ਟਰਡ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 50%  ਟਾਫ਼ ਨਾਲ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ  ਵੇਰੇ 11 ਵਜ ੇਤੁੱਕ 

ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਆਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕ ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾੁੱਰਪੰਿ ਮਾੁੱਲਾਂ ਰਵਚ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਆਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ੈਲੂਨ, 

ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਆਰਦ  ੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਰਹਣਿੀਆਂ। ਈ-ਕਾੁੱਮਰ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 

ਰ ਰਫ਼ ਜ਼ਰਰੂੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਿੀ। ਉਦਯੋਿਾਂ ਨੂੰ ਕ ਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਿਆ ਹੈ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh's message to the people of Punjab. 

Limited Movement allowed for all from 7 am to 11 am. Complete COVID 

prevention measures such as social distancing, washing hands regularly, use of 

masks should be strictly complied with  All registered shops except those in multi-

brand and single-brand malls are allowed to open with 50% strength of workers 

from 7 am to 11 am Shops in market complexes and shopping malls are not 

allowed to open. Establishments dealing in services like saloons, barber shops 

etc. would continue to remain closed. E-Commerce companies will continue to be 

permitted for essential goods only. Industries permitted to operate subject to 

certain conditions 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=582499889054152&id=141231759906435
9  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=582499885720819&id=631211620669497  

2  ੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਰਵਭਾਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰਵਡ-19  ਬੰਧੀ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪ੍ਮਾਰਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੁੱਟ ਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇ ਬ ੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈ ੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇ ਬ ੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ  ਹੂਲਤ 

ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਹੈ:- 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547650638864377&id=14123175990643
59  

3 || 29 ਅਪ੍ੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਮ੍ਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ੀ੍ ਰਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
|| April 29, 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. Vipul Ujwal, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=607712136833574&id=141231759906435
9  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=607713206833467&id=631211620669497  

4 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਕਰਰਫਊ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਰਦਆਂ ਰਕਹਾ ਰਕ  ੂਬੇ ਰਵੁੱਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਰਫਊ ਲਾਿੂ ਰਹੇਿਾ ਪਰ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਥੋੜ੍ੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਇਹਰਤਆਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰ ਰਫ ਿੈਰ  ੀਮਤ ਤੇ ਿੈਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=582499889054152&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=582499889054152&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=582499885720819&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547650638864377&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547650638864377&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=607712136833574&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=607712136833574&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=607713206833467&id=631211620669497


ਰੈਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ੋ: https://wp.me/p5V6YZ-10y 
Chief Minister Captain Amarinder Singh has announced extension of curfew in the state 
by two weeks after May 3, while unveiling steps for limited lifting of the lockdown 
restrictions, from tomorrow, in the non-containment and non-red zones, with strict 
adherence to Covid-19 safety protocols. Read Full Article: https://wp.me/p5V6YZ-10B 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551620061800768&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=974304129693576&id=631211620669497  

5 ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਰਹੰਮ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਰਦੁੱਤੀ ਿਈ ਹੈ ਰਜਹੜ੍ੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ 

ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਵਾਪ  ਆਉਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੋਰਵਡਹੈਲਪ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਅਰਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ 

ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਰਲੰਕ ਰਦੁੱਤਾ ਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਛ ੁੱਕ ਰਵਅਕਤੀ www.covidhelp.punjab.gov.in 

'ਤੇ  ਲਾਿਇਨ ਕਰਕੇ ਡੇਟਾ ਫਾਰਮ 'ਤੇ  ਕਰਲੁੱਕ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਨਹਾਂ ਨੇ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ  ਬੰਧਤ ਰਜ਼ਰਲਹ ਆਂ ਦੇ  ਥਾਨਕ 

ਪ੍ਸ਼ਾ ਨ ਨੂੰ ਇ   ਬਧੰੀ  ੂਰਚਤ ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

Punjabis who are struck outside india and want to return to Punjab, Government 

of Punjab has given an  online link for filling such information on #COVIDHELP 

dashboard. Any interested person can log on www.covidhelp.punjab.gov.in and 

click on data form. Those who have already informed the local administration of 

the districts to which they belong need not refill the form. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551651525130955&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=974345503022772&id=631211620669497  

6 ਕੇਂਦਰੀ ਮਨ ੁੱਖੀ  ਰੋਤ ਰਵਕਾ  ਮੰਤਰੀ,ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਰਆਲ ਰਨਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਕਰਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਾਰਨਕ  ਤੇ  ੂਚਨਾ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਨਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ ਾਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰ  ਰਵੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰ ੁੱਰਖਆ ਮੰਤਰੀ, 

ਰਵਜੈ ਇੰਦਰ ਰ ੰਿਲਾ ਨੇ ਕਈ   ਝਾਵਾਂ ਰਵਚੋਂ ਇੁੱਕ   ਝਾਅ ਰਦੁੱਤਾ ਰਕ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ  ਰਕਾਰੀ, 

ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਤੇ ਰਨਊਜ਼  ਮੇਤ  ਾਰੇ ਟੈਲੀਰਵਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਰਦੁੱਤੇ ਜਾਣ ਰਕ ਉਹ ਰ ੁੱਰਖਆ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ ਾਰਨ 

ਲਈ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਾਜ  ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮ ਫ਼ਤ ਟਾਈਮ  ਲਾਟ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। 

Punjab Education Minister, Vijay Inder Singla in a video conference with Union 

Human Resource Development Minister, Ramesh Pokhriyal Nishank and Minister 

for Communications, Electronics & Information Technology and Law & Justice, 

Ravi Shankar Prasad suggested directing all the TV Channels including 

government, private and news channels under Disaster Management Act, 2005, 

to provide a free of cost 2-hour time slot per day to state governments to 

broadcast education lectures among many other suggestions. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551692018460239&id=14123175990643
59  

7 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏ. ੀ.ਪੀ. ਅਰਨਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ 

ਛੋਟੇ ਲੜ੍ਕੇ ਨੂੰ ਉ  ਦੀ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮ ਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ ਰਲ  ਰਵੁੱਚ  ਬ ਇੰ ਪੈਕਟਰ ਰਨਯ ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪ੍ਵਾਨਿੀ ਦੇ ਰਦੁੱਤੀ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has approved the appointment of the 

younger son of ACP Anil Kohli, who became victim to #COVID19, as Sub-

Inspector in Punjab Police, after completion of graduation. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551693798460061&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=974401176350538&id=631211620669497  
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551651525130955&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=974345503022772&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551692018460239&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551692018460239&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551693798460061&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551693798460061&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=974401176350538&id=631211620669497


8 6 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਸੌਂਪ੍ਣਗ ੇ
ਧਰਪੋ੍ਰਟ | ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੀਕ ਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ ਧਵਕਾਸ ਧਵਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਧਸਆ ਧਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 
ਮੰਡੀਆਂ ਧਵੱਚ ਹ ਣ ਤੱਕ 69.15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ 67.15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ 
ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦਧਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  9.20 ਲੱਖ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ | 
Two days visit in various mandis across Punjab by 6 IAS officers concluded, will submit 
their report on Apr-30. Accordingly, 69.15 LMT of wheat arrived in mandis across 
Punjab, 67.15 LMT procured so far, whereas 9.20 Lakh passes issued informed, 
Viswajeet Khanna, ACS Development. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551708555125252&id=14123175990643
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9 ਪੰ੍ਜਾਬ ਰਾਜ ਧਵੱਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 15ਵੇਂ ਧਦਨ 6,67,871 ਮੀਧਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਧਜਸ ਧਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6,67,871 ਮੀਧਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 2,310 ਮੀਧਟਰਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | 
The Government agencies and private Traders have procured 6,67,871 metric tons of 
wheat in Punjab on the fifteenth day of procurement. The Government agencies procured 
6,65,561 MT of wheat 2,310 MT has been procured by the private traders (arhtiyas). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551723061790468&id=14123175990643
59  

10 ਮਾਨਰ ਕ ਪ੍ੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਪਵੇ ਕਾਹਲ, ਰਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅ ੀਂ ਹਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਰਵਰਿਆਨੀ ਦੁੱ ਣਿੇ ਤ ਹਾਨੂੰ 

ਹੁੱਲ,  1800-180-4104 'ਤੇ ਕਰੋ ਿੁੱਲ। 

Feeling distress, nervousness or anxiety,  Don't worry, we are with you.  Talk to 

psychologists at  1800-180-4104. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551715171791257&id=14123175990643
59  

11 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੇ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ  ੂਬੇ ਦੇ ਿ੍ਰਹ ਰਵਭਾਿ ਨੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ 

 ਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵ ਥਾਰ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। (ਇ  ਬਾਰੇ 

ਰਵ ਥਾਰ ਰਵੁੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਰਦੁੱਤੇ ਰਲੰਕ 'ਤੇ ਕਰਲੁੱਕ ਕਰੋ)  

On the directives of Chief Minister Captain Amarinder Singh, the State Home 

Department has issued detailed guidelines to allow the opening of shops in a 

staggered way on rotation, maintaining uniform timings from 7 am to 11 am only. 

(For details click at > https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/on-cms-
directives-acs-home-issues-detailed-guidelines-for-opening-of-shops/) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552076925088415&id=14123175990643
59  

12 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਖ ਰਾਕ ਤੇ ਰ ਵਲ  ਪਲਾਈ ਰਵਭਾਿ ਵੁੱਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ 

ਰਹੁੱਰ ਆਂ ਰਵਚ 23.5 ਲੁੱਖ ਮੀਰਟ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 938 ਰਕੈ ਭੇਜੇ ਿਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰਵਡ-19 ਕਾਰਨ 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਰਵੁੱਚ ਕੀਤੇ ਿਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਇ   ਰਥਤੀ ਰਵੁੱਚ ਿਰੀਬਾਂ ਅਤ ੇਲੋੜ੍ਵੰਦਾਂ ਦਾ ਰ ੁੱਡ ਭਰਰਆ ਜਾ  ਕੇ। ਜਦੋਂ 

ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਨਾਿਰਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ 

ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਰਦਆਂ  ਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇ  ਰਵਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।  

On the directives of Chief Minister Captain Amarinder Singh, the Food & Civil 

Supplies Department has worked day and night to dispatch 938 rakes loaded with 

23.5 lakh Metric Tonnes of Wheat and rice to various parts of the country to feed 

the poor & needy in these trying circumstances due to lockdown amid #COVID19. 

Living up to its reputation of being the Food Bowl of India, Punjab has been 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551708555125252&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551708555125252&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551723061790468&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551723061790468&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551715171791257&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551715171791257&id=1412317599064359
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/on-cms-directives-acs-home-issues-detailed-guidelines-for-opening-of-shops/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/on-cms-directives-acs-home-issues-detailed-guidelines-for-opening-of-shops/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552076925088415&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552076925088415&id=1412317599064359


silently assisting all the States in accomplishing this gigantic task while the nation 

battles the coronavirus and struggles with the herculean challenge of feeding its 

citizens. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2551724205123687&id=14123175990643
59  

13  ੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਰਵਭਾਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰਵਡ-19  ਬੰਧੀ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪ੍ਮਾਰਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੁੱਟ ਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇ ਬ ੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈ ੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇ ਬ ੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ  ਹੂਲਤ 

ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਹੈ:- 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547642025531905&id=14123175990643
59  

14 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿ੍ਰਹ ਰਵਭਾਿ ਨੇ ਬ ੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਜ਼ਲਾ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 

 ੂਬੇ ਭਰ ਰਵੁੱਚ ਉਦਯੋਰਿਕ ਿਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦੀ ਆਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵ ਥਾਰਤ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਰਦੁੱਤੇ ਰਲੰਕ 'ਤੇ ਕਰਲੁੱਕ ਕਰੋ। 

On the directives of Chief Minister Captain Amarinder Singh, Punjab Home 

Department has issued detailed guidelines on Wednesday to the district 

authorities to allow industrial activities across the state. Read in detail at > 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/indus/ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552140318415409&id=14123175990643
59  

15 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰ ਹਤ ਅਤ ੇਪਰਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਵਭਾਿ ਨੇ ਦ ਕਾਨਾਂ, ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਰਵਚ  ੇਵਾ ਰਨਭਾ ਰਹੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ  ਫਾਈ ਅਤੇ  ਵੁੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਬ ੁੱਧਵਰਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇ  

ਬਾਰੇ ਰਵ ਥਾਰ ਰਵੁੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਰਦੁੱਤੇ ਰਲੰਕ 'ਤੇ ਕਰਲੁੱਕ ਕਰੋ। 

The Health and Family Welfare Department, Punjab has issued a fresh advisory 

on Wednesday on maintaining hygiene and sanitization of shops, shopkeepers 

and workers serving therein. Read in detail at > 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/advhe/ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552177515078356&id=14123175990643
59  

16 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇ  ਪਰਵੁੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਓ ਘਰ ਰਰਹ ਕੇ ਹੀ ਦ ਆ ਕਰੀਏ। ਆਓ, #ਕੋਧਵਡ_19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੰੂ ਹਰਾਉਣ 

ਦਾ ਪ੍ਣ ਕਰੀਏ। 

Let's Celebrate #RamzaanAtHome #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2552182438
411197/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

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

1 Chief Minister @capt_amarinder Singh's message to the people of Punjab. 
#PunjabFightsCorona   
 
https://t.co/ttlUOQmiLd  

2 Chief Minister @capt_amarinder Singh announces extension of curfew/lockdown in 
#Punjab till May 17, with limited lifting of restrictions in non containment & non red 
zones beginning tomorrow. #PunjabFightsCorona #coronavirus #lockdown 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255447443568766978?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1255448234065002496?s=19  
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https://www.facebook.com/hashtag/ramzaanathome?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAMhckuwBZnesmzikG-inTAGIxNUyD6QhGhxQE604M38hqZFOuC3NNPGbUBWSyxDQZSs8NhVbtmoLoQ79wvfVKVobSZ8wOMNmDwSlP4BkApWtFNjNx0QdbsokPFCPOTwFyAhBBiFpKSmdBZQ1Vz29JD47eDyjQjGbrGjOVWf8D6zU9gP3NBM0blEa26W0s2PoaJmG3z9fQcnxZIn07C5iZ2NOxM3KzMDRParDGKBFD9G8IyEKDKzjfEkGI1jTuUtF0pewWCSpLpuKDwr-tUvJsPMGA7gg0mKR05rpacVJRf0DaFrRvvYOziWkGSp8gli11xFc4HI59V5_6yCoAuS5lEPTpi&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ramzaanathome?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAMhckuwBZnesmzikG-inTAGIxNUyD6QhGhxQE604M38hqZFOuC3NNPGbUBWSyxDQZSs8NhVbtmoLoQ79wvfVKVobSZ8wOMNmDwSlP4BkApWtFNjNx0QdbsokPFCPOTwFyAhBBiFpKSmdBZQ1Vz29JD47eDyjQjGbrGjOVWf8D6zU9gP3NBM0blEa26W0s2PoaJmG3z9fQcnxZIn07C5iZ2NOxM3KzMDRParDGKBFD9G8IyEKDKzjfEkGI1jTuUtF0pewWCSpLpuKDwr-tUvJsPMGA7gg0mKR05rpacVJRf0DaFrRvvYOziWkGSp8gli11xFc4HI59V5_6yCoAuS5lEPTpi&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAMhckuwBZnesmzikG-inTAGIxNUyD6QhGhxQE604M38hqZFOuC3NNPGbUBWSyxDQZSs8NhVbtmoLoQ79wvfVKVobSZ8wOMNmDwSlP4BkApWtFNjNx0QdbsokPFCPOTwFyAhBBiFpKSmdBZQ1Vz29JD47eDyjQjGbrGjOVWf8D6zU9gP3NBM0blEa26W0s2PoaJmG3z9fQcnxZIn07C5iZ2NOxM3KzMDRParDGKBFD9G8IyEKDKzjfEkGI1jTuUtF0pewWCSpLpuKDwr-tUvJsPMGA7gg0mKR05rpacVJRf0DaFrRvvYOziWkGSp8gli11xFc4HI59V5_6yCoAuS5lEPTpi&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAMhckuwBZnesmzikG-inTAGIxNUyD6QhGhxQE604M38hqZFOuC3NNPGbUBWSyxDQZSs8NhVbtmoLoQ79wvfVKVobSZ8wOMNmDwSlP4BkApWtFNjNx0QdbsokPFCPOTwFyAhBBiFpKSmdBZQ1Vz29JD47eDyjQjGbrGjOVWf8D6zU9gP3NBM0blEa26W0s2PoaJmG3z9fQcnxZIn07C5iZ2NOxM3KzMDRParDGKBFD9G8IyEKDKzjfEkGI1jTuUtF0pewWCSpLpuKDwr-tUvJsPMGA7gg0mKR05rpacVJRf0DaFrRvvYOziWkGSp8gli11xFc4HI59V5_6yCoAuS5lEPTpi&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAMhckuwBZnesmzikG-inTAGIxNUyD6QhGhxQE604M38hqZFOuC3NNPGbUBWSyxDQZSs8NhVbtmoLoQ79wvfVKVobSZ8wOMNmDwSlP4BkApWtFNjNx0QdbsokPFCPOTwFyAhBBiFpKSmdBZQ1Vz29JD47eDyjQjGbrGjOVWf8D6zU9gP3NBM0blEa26W0s2PoaJmG3z9fQcnxZIn07C5iZ2NOxM3KzMDRParDGKBFD9G8IyEKDKzjfEkGI1jTuUtF0pewWCSpLpuKDwr-tUvJsPMGA7gg0mKR05rpacVJRf0DaFrRvvYOziWkGSp8gli11xFc4HI59V5_6yCoAuS5lEPTpi&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAMhckuwBZnesmzikG-inTAGIxNUyD6QhGhxQE604M38hqZFOuC3NNPGbUBWSyxDQZSs8NhVbtmoLoQ79wvfVKVobSZ8wOMNmDwSlP4BkApWtFNjNx0QdbsokPFCPOTwFyAhBBiFpKSmdBZQ1Vz29JD47eDyjQjGbrGjOVWf8D6zU9gP3NBM0blEa26W0s2PoaJmG3z9fQcnxZIn07C5iZ2NOxM3KzMDRParDGKBFD9G8IyEKDKzjfEkGI1jTuUtF0pewWCSpLpuKDwr-tUvJsPMGA7gg0mKR05rpacVJRf0DaFrRvvYOziWkGSp8gli11xFc4HI59V5_6yCoAuS5lEPTpi&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2552182438411197/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2552182438411197/?type=3&theater
https://t.co/ttlUOQmiLd
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255447443568766978?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1255448234065002496?s=19


3 Chief Minister @capt_amarinder singh announces easing of few restrictions in 
curfew/lockdown from tomorrow in areas not marked as Red/Containment Zones, 
subject to strict adherence to #COVID safety protocols. Certain shops to open by rotation 
from 7 to 11 AM #PunjabFightsCorona 
 https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255448145741467648?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1255448309239603202?s=19  

4 On directives of Chief Minister @capt_amarinder Singh, Food & Civil Supplies 
Department worked day & night to dispatch 938 rakes loaded with 23.5 LMT of Wheat & 
Rice to various parts of country to feed poor & needy in these trying circumstances due 
to lockdown amid #COVID19 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255469060113956868?s=19  

5 | April 29 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by 
@vipulujwal , member of the State Control Room, Chandigarh. 
 https://t.co/BB4FLmzdta  

6 Chief Minister @capt_amarinder Singh has approved the appointment of the younger 
son of ACP Anil Kohli, who became victim to #COVID19, as Sub-Inspector in Punjab Police, 
after completion of his graduation. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255492316875436032?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1255492248583757825?s=19  

7 Punjabis who are struck outside India and who want to return to Punjab, 
@PunjabGovtIndia has given an online link for filling information on #COVIDHELP 
Dashboard. Any interested person can log on https://t.co/sJH28HNxCC click on data 
form.....(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255493020901879810?s=19  

8 Two days visit in various mandis across Punjab by 6 IAS officers concluded, will submit 
their report on Apr-30. Accordingly, 69.15 LMT of wheat arrived in mandis across Punjab, 
67.15 LMT procured so far, whereas 9.20 Lakh passes issued informed, Viswajeet Khanna, 
ACS Development. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255517895725133824?s=19  

9 Punjab Education Minister, @VijayIndrSingla in a video conference with Union Human 
Resource Development Minister, Ramesh Pokhriyal Nishank and Minister for 
Communications, Electronics & Information Technology and Law & Justice, Ravi Shankar 
Prasad suggested to.....(1/2)  
https://t.co/DtLu0Cstm3  

10 The Government agencies and private Traders have procured 6,67,871 metric tonnes of 
wheat in Punjab on fifteenth day of procurement. The Government agencies procured 
6,65,561 MT of wheat 2,310 MT has been procured by the private traders (arhtiyas). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255527936897269766?s=19  

11 Feeling distress, nervousness or anxiety,  Don't worry, we are with you.  Talk to 
psychologists at  1800-180-4104. #PunjabFightsCorona  
https://t.co/EYLWmdjoKp  

12  On the directives of Chief Minister @capt_amarinder Singh, the State Home Department 
has issued detailed guidelines to allow the opening of shops in a staggered way on 
rotation, maintaining uniform timings from 7 am to 11 am only. Details at >  
https://t.co/NE9fUuoGog  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255774514811568128?s=19  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255448145741467648?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1255448309239603202?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255469060113956868?s=19
https://t.co/BB4FLmzdta
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255492316875436032?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1255492248583757825?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255493020901879810?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255517895725133824?s=19
https://t.co/DtLu0Cstm3
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255527936897269766?s=19
https://t.co/EYLWmdjoKp
https://t.co/NE9fUuoGog
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255774514811568128?s=19


13 On the directives of Chief Minister @capt_amarinder Singh, Punjab Home Department 
has issued detailed guidelines on Wednesday to the district authorities to allow industrial 
activities across the state. 
 Detail at > https://t.co/VhAhAz7Cm6 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255774920966991873?s=19  

14 The Health and Family Welfare Department, Punjab has issued a fresh advisory on 
Wednesday on maintaining hygiene and sanitization of shops, shopkeepers and workers 
serving therein. Detail at > punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/adv… 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255775164677021696  
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S.N. Post with link 

1 ਕੇਂਦਰੀ ਮਨ ੁੱਖੀ  ਰੋਤ ਰਵਕਾ  ਮੰਤਰੀ,ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਰਆਲ ਰਨਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਕਰਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਾਰਨਕ  ਤੇ  ੂਚਨਾ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਨਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ ਾਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰ  ਰਵੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰ ੁੱਰਖਆ ਮੰਤਰੀ, 

ਰਵਜੈ ਇੰਦਰ ਰ ੰਿਲਾ ਨੇ ਕਈ   ਝਾਵਾਂ ਰਵਚੋਂ ਇੁੱਕ   ਝਾਅ ਰਦੁੱਤਾ ਰਕ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ  ਰਕਾਰੀ, 

ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਤੇ ਰਨਊਜ਼  ਮੇਤ  ਾਰੇ ਟੈਲੀਰਵਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਰਦੁੱਤੇ ਜਾਣ ਰਕ ਉਹ ਰ ੁੱਰਖਆ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ ਾਰਨ 

ਲਈ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਾਜ  ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮ ਫ਼ਤ ਟਾਈਮ  ਲਾਟ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। 

Punjab Education Minister, Vijay Inder Singla in a video conference with Union 

Human Resource Development Minister, Ramesh Pokhriyal Nishank and Minister 

for Communications, Electronics & Information Technology and Law & Justice, 

Ravi Shankar Prasad suggested directing all the TV Channels including 

government, private and news channels under Disaster Management Act, 2005, 

to provide a free of cost 2-hour time slot per day to state governments to 

broadcast education lectures among many other suggestions. 

https://www.instagram.com/p/B_mI443pZGM/ 

2 ਮਾਨਰ ਕ ਪ੍ੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਪਵੇ ਕਾਹਲ, ਰਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅ ੀਂ ਹਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਰਵਰਿਆਨੀ ਦੁੱ ਣਿੇ ਤ ਹਾਨੂੰ 

ਹੁੱਲ, 1800-180-4104 'ਤੇ ਕਰੋ ਿੁੱਲ। 

Feeling distress, nervousness or anxiety, Don't worry, we are with you. 
Talk to psychologists at 1800-180-4104. 
 
https://www.instagram.com/p/B_mJBDNpZB4/ 
 

3 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਖ ਰਾਕ ਤੇ ਰ ਵਲ  ਪਲਾਈ ਰਵਭਾਿ ਵੁੱਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ 

ਰਹੁੱਰ ਆਂ ਰਵਚ 23.5 ਲੁੱਖ ਮੀਰਟ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 938 ਰਕੈ ਭੇਜੇ ਿਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰਵਡ-19 ਕਾਰਨ 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਰਵੁੱਚ ਕੀਤੇ ਿਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਇ   ਰਥਤੀ ਰਵੁੱਚ ਿਰੀਬਾਂ ਅਤ ੇਲੋੜ੍ਵੰਦਾਂ ਦਾ ਰ ੁੱਡ ਭਰਰਆ ਜਾ  ਕੇ। ਜਦੋਂ 

ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਨਾਿਰਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ 

ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਰਦਆਂ  ਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇ  ਰਵਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

On the directives of Chief Minister Captain Amarinder Singh, the Food & Civil 

Supplies Department has worked day and night to dispatch 938 rakes loaded with 

23.5 lakh Metric Tonnes of Wheat and rice to various parts of the country to feed 

the poor & needy in these trying circumstances due to lockdown amid #COVID19. 

Living up to its reputation of being the Food Bowl of India, Punjab has been 
silently assisting all the States in accomplishing this gigantic task while the nation 
battles the coronavirus and struggles with the herculean challenge of feeding its 
citizens. 
https://www.instagram.com/p/B_mJR2VpII2/ 

https://t.co/VhAhAz7Cm6
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255774920966991873?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255775164677021696
https://www.instagram.com/p/B_mI443pZGM/
https://www.instagram.com/p/B_mJBDNpZB4/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/
https://www.instagram.com/p/B_mJR2VpII2/


4 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਕਰਰਫਊ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਰਦਆਂ ਰਕਹਾ ਰਕ  ੂਬੇ ਰਵੁੱਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਰਫਊ ਲਾਿੂ ਰਹੇਿਾ ਪਰ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਥੋੜ੍ੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਇਹਰਤਆਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰ ਰਫ ਿੈਰ  ੀਮਤ ਤੇ ਿੈਰ 

ਰੈਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has announced extension of curfew in the 

state by two weeks after May 3, while unveiling steps for limited lifting of the 

lockdown restrictions, from tomorrow, in the non-containment and non-red zones, 

with strict adherence to Covid-19 safety protocols. 

https://www.instagram.com/p/B_mJlNKj1F0/ 

 
 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਮ੍ਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ੀ੍ ਰਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 

|| April 29, 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. Vipul Ujwal, member of the State Control 
Room set up at Chandigarh. 
https://www.youtube.com/watch?v=8koXzT6qnKc 

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਧਿਊ ਧਵੱਚ ਦੋ ਹਿਤੇ ਹੋਰ ਵਾਿੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਗੈਰ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਧਵੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਧਮਲੇਗੀ 
ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a9%
b1%e0%a8%96-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-
%e0%a8%b5%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%8b%e0%a8%82-
%e0%a8%95%e0%a8%b0%e0%a8%ab%e0%a8%bf%e0%a8%8a-%e0%a8%b5%e0%a8%bf/ 
CM ANNOUNCES CURFEW EXTENSION FOR 2 MORE WEEKS, WITH LIMITED RELIEF IN 
NON CONTAINMENT AREAS FROM TOMORROW 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/cm-announces-curfew-extension-
for-2-more-weeks-with-limited-relief-in-non-containment-areas-from-tomorrow/ 

2 ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੀਕ ਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ ਗਰਧਹ ਨੇ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵੇਰਵ ੇਸਧਹਤ ਧਦਸ਼ਾ-
ਧਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a9%
b1%e0%a8%96-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-
%e0%a8%a6%e0%a9%80%e0%a8%86%e0%a8%82-
%e0%a8%b9%e0%a8%a6%e0%a8%be%e0%a8%87%e0%a8%a4%e0%a8%be%e0%a8%82-
%e0%a8%a4/ 
ON CM’s DIRECTIVES, ACS HOME ISSUES DETAILED GUIDELINES FOR OPENING OF SHOPS 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/on-cms-directives-acs-home-issues-
detailed-guidelines-for-opening-of-shops/ 

https://www.instagram.com/p/B_mJlNKj1F0/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/watch?v=8koXzT6qnKc
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a9%b1%e0%a8%96-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%b5%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%95%e0%a8%b0%e0%a8%ab%e0%a8%bf%e0%a8%8a-%e0%a8%b5%e0%a8%bf/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a9%b1%e0%a8%96-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%b5%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%95%e0%a8%b0%e0%a8%ab%e0%a8%bf%e0%a8%8a-%e0%a8%b5%e0%a8%bf/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a9%b1%e0%a8%96-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%b5%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%95%e0%a8%b0%e0%a8%ab%e0%a8%bf%e0%a8%8a-%e0%a8%b5%e0%a8%bf/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a9%b1%e0%a8%96-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%b5%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%95%e0%a8%b0%e0%a8%ab%e0%a8%bf%e0%a8%8a-%e0%a8%b5%e0%a8%bf/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/cm-announces-curfew-extension-for-2-more-weeks-with-limited-relief-in-non-containment-areas-from-tomorrow/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/cm-announces-curfew-extension-for-2-more-weeks-with-limited-relief-in-non-containment-areas-from-tomorrow/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a9%b1%e0%a8%96-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%a6%e0%a9%80%e0%a8%86%e0%a8%82-%e0%a8%b9%e0%a8%a6%e0%a8%be%e0%a8%87%e0%a8%a4%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a4/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a9%b1%e0%a8%96-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%a6%e0%a9%80%e0%a8%86%e0%a8%82-%e0%a8%b9%e0%a8%a6%e0%a8%be%e0%a8%87%e0%a8%a4%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a4/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a9%b1%e0%a8%96-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%a6%e0%a9%80%e0%a8%86%e0%a8%82-%e0%a8%b9%e0%a8%a6%e0%a8%be%e0%a8%87%e0%a8%a4%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a4/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a9%b1%e0%a8%96-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%a6%e0%a9%80%e0%a8%86%e0%a8%82-%e0%a8%b9%e0%a8%a6%e0%a8%be%e0%a8%87%e0%a8%a4%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a4/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/%e0%a8%ae%e0%a9%81%e0%a9%b1%e0%a8%96-%e0%a8%ae%e0%a9%b0%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%a6%e0%a9%80%e0%a8%86%e0%a8%82-%e0%a8%b9%e0%a8%a6%e0%a8%be%e0%a8%87%e0%a8%a4%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a4/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/on-cms-directives-acs-home-issues-detailed-guidelines-for-opening-of-shops/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/on-cms-directives-acs-home-issues-detailed-guidelines-for-opening-of-shops/


3 ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਗਰਧਹ ਧਵਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਧਵਚ ਉਦਯੋਧਗਕ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ ਦੀ ਆਧਗਆ ਲਈ 
ਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/industry/ 
ON CM’s DIRECTIVES, PUNJAB HOME DEPARTMENT ISSUES GUIDELINES TO ALLOW 
INDUSTRIAL ACTIVITIES IN STATE 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/indus/  

4 ਧਸਹਤ ਧਵਭਾਗ ਨੇ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਿੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ 
ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ  
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/headv/ 
Health Department issues fresh advisory on maintaining the hygiene and sanitization of 
shops 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/advhe/ 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਅੰਧਮਰਤਸਰ ਧਵਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖ ੱ ਲਣਗੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/167458221386856?__tn__=-R 

2 ਨਾਦੇੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਧਵਚ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਧਵਡ 19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼- ਸੋਨੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167207704745241?__tn__=-R 

3 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ ੱ ਲੇ-ਸਨੋੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167198408079504?__tn__=-R 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਧਵਚ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਧਹਲੀ ਤਰਜੀਹ-ਵਰ ਣ ਰੂਜ਼ਮ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/167198178079527?__tn__=-R 

5 ਧਜਲਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਾਨ ਮਸਾਲੇ ਅਤ ੇਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਰੋਕ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/167197654746246?__tn__=-R 

6 ਕਰਧਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਿੋਨ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/167197071412971?__tn__=-R 

7 Rate of vegetables Amritsar 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167450704720941?__tn__=-R 

8 ਕੱਲਹ ਤੋਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖ ੱ ਲਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ ਣ ੋਡੀਸੀ ਅੰਧਮਰਤਸਰ ਦਾ ਧਬਆਨ (Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/167242471408431?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਅੰਧਮਰਤਸਰ ਧਵਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖ ੱ ਲਣਗੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255732158401929216 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/industry/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/29/indus/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/headv/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/advhe/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167458221386856?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167207704745241?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167198408079504?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167198178079527?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167197654746246?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167197071412971?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167450704720941?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167242471408431?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255732158401929216


2 ਨਾਦੇੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਧਵਚ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਧਵਡ 19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼- ਸੋਨੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255483709253443589 

3 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ ੱ ਲੇ-ਸਨੋੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255471811522899969 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਧਵਚ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਧਹਲੀ ਤਰਜੀਹ-ਵਰ ਣ ਰੂਜ਼ਮ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255471389265530883 

5 ਧਜਲਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਾਨ ਮਸਾਲੇ ਅਤ ੇਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਰੋਕ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255470910825533442 

6 ਕਰਧਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਿੋਨ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255470086833520642 

7 ਕੱਲਹ ਤੋਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖ ੱ ਲਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ ਣ ੋਡੀਸੀ ਅੰਧਮਰਤਸਰ ਦਾ ਧਬਆਨ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255736273097986049 

8 Rate of vegetables Amritsar (Photo) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255736014728912898 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਅੰਧਮਰਤਸਰ ਧਵਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖ ੱ ਲਣਗੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

2 ਨਾਦੇੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਧਵਚ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਧਵਡ 19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼- ਸੋਨੀ 

3 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ ੱ ਲੇ-ਸਨੋੀ 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਧਵਚ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਧਹਲੀ ਤਰਜੀਹ-ਵਰ ਣ ਰੂਜ਼ਮ 

5 ਧਜਲਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਾਨ ਮਸਾਲੇ ਅਤ ੇਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਰੋਕ 

6 ਕਰਧਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਿੋਨ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

7 ਕੱਲਹ ਤੋਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖ ੱ ਲਹਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ ਣ ੋਡੀਸੀ ਅੰਧਮਰਤਸਰ ਦਾ ਧਬਆਨ (Video) 

8 Rate of vegetables Amritsar (Photo) 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 [Live]: ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਧਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਧਗਆ 

https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/233878631031132/?vh=e&d=n 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255483709253443589
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255471811522899969
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255471389265530883
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255470910825533442
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255470086833520642
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255736273097986049
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255736014728912898
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/233878631031132/?vh=e&d=n


2 || 29 ਅਪ੍ੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਮ੍ਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ੀ੍ ਰਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/607713180166803/?vh=e&d=n 

3 ਬਰਨਾਲਾ ਰ ਜਲਹੇ  ਰਵਚ ਕਰਰਫਊ ਰਵਚ ਰ ੁੱਲ ਦੇਣ  ਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/458743128250048/?d=n 

4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/458778011579893/?d=n 

5 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459043648219996/?d=n 

6 ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਧਸੱਿੀ ਧਬਜਾਈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਧਬਜਾਈ ਵੱਲ ਰ ਖ ਕੀਤਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459089031548791/?d=n 

7 ਮਾਨਧਸਕ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਪ੍ਵ ੇਕਾਹਲ, 
ਰਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅ ੀਂ ਹਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459089948215366/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Chief Minister @capt_amarinder Singh's message to the people of Punjab. 
https://twitter.com/cmopb/status/1255432349208248320?s=12 

2 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ  
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1255528623357988864?s=12 

3 ਬਰਨਾਲਾ ਰ ਜਲਹੇ  ਰਵਚ ਕਰਰਫਊ ਰਵਚ ਰ ੁੱਲ ਦੇਣ  ਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1255528828111392770?s=12 

4 Feeling distress, nervousness or anxiety, 
 Don't worry, we are with you. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1255680571474411522?s=12 

5 ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਧਸੱਿੀ ਧਬਜਾਈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਧਬਜਾਈ ਵੱਲ ਰ ਖ ਕੀਤਾ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1255730498195898368?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 [Live]: ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਧਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਧਗਆ 

2 || 29 ਅਪ੍ੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਮ੍ਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ੀ੍ ਰਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 

3 ਬਰਨਾਲਾ ਰ ਜਲਹੇ  ਰਵਚ ਕਰਰਫਊ ਰਵਚ ਰ ੁੱਲ ਦੇਣ  ਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/607713180166803/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/458743128250048/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/458778011579893/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459043648219996/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459089031548791/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459089948215366/?d=n
https://twitter.com/cmopb/status/1255432349208248320?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1255528623357988864?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1255528828111392770?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1255680571474411522?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1255730498195898368?s=12


4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ  

5 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

6 ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਧਸੱਿੀ ਧਬਜਾਈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਧਬਜਾਈ ਵੱਲ ਰ ਖ ਕੀਤਾ 

7 ਮਾਨਧਸਕ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਪ੍ਵ ੇਕਾਹਲ, 
ਰਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅ ੀਂ ਹਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ। 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੈਬਧਨਟ ਮੰਤਰੀ ਧਤਰਪ੍ਤ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਿਧਤਹਗੜਹ ਚੜੂੀਆਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਧਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ 
ਜਾਇਜਾ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੀਆ ਰਹੇ - 
ਧਤਰਪ੍ਤ ਬਾਜਵਾ 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/673330786543332/?app=fbl 

2 ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ਧਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕਰਧਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਧਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ ਲੰਗਰ 

ਿ ਰੂ  ਾਰਹਬ ਦੇ ‘ਵੰਡ ਛਕੋ’ ਦੇ ਰ ਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਰਪੰਡ ਭਾਿੋਵਾਲ ਦੇ ਵ ਨੀਕ ਪੂਰੀ ਰਸ਼ੁੱਦਤ ਨਾਲ ਪਰਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਕਰਰਫਊ ਦੌਰਾਨ ਰਪੰਡ ਭਾਿੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋੜ੍ਵੰਦ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਪੰਡ ਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ  ੰ ਥਾ 

ਵੁੱਡਾ  ਹਾਰਾ  ਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਰਫਊ 

ਲਿਾਇਆ ਰਿਆ ਉ  ਰਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ  ੰ ਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜ੍ਵੰਦ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਰਵੁੱਚ ਲੁੱਿੇ 

ਹੋਏ ਹਨ। ਇ   ੰ ਥਾ ਵਲੋਂ  ਰਪਛਲੇ 34 ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਾਤਾਰ ਦੋ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਪੰਡ ਦੇ ਿਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜ੍ਵੰਦ 

ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/673332229876521/?app=fbl 

3 ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਪ੍ ਧਲਸ ਨੂੰ  ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਈ. ਧਕੱਟਾਂ, ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਤੇ ਟਰੀਪ੍ਲ ਲੇਅਰ 
ਮਾਸਕ ਭੇਟ ਕੀਤ ੇ

 

ਦ ਬੁੱਈ ਦੇ ਉਘੇ ਰ ੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤ ੇ ਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੁੱ ਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐ .ਪੀ. ਰ ੰਘ ਉਬਰਾਏ 

ਵੁੱਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ  ਮ ੁੱਚੀ ਮਨ ਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਊਣ ਲਈ ਕਾਬਲ-ਏ-ਤਰੀਫ ਉਪਰਾਲ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ 

ਉਪਰਾਰਲਆਂ ਦੇ ਤਰਹਤ ਹੀ  ਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੁੱ ਟ ਵਲੋਂ  ਬਟਾਲਾ ਪ ਰਲ  ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਰਕੁੱਟਾਂ, ਐਨ-95 ਮਾ ਕ ਅਤ ੇ

ਟ੍ੀਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾ ਕ ਰਦੁੱਤੇ ਿਏ ਹਨ। 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/673338929875851/?app=fbl 

4 Gurdaspur Covid-19 Update # 

ਕਾਹਨੂੰ ਵਾਨ ਦੇ ਧਪੰ੍ਡ ਭੱਟੀਆਂ ਧਵਖੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ ਆਏ 3 ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਧਜ਼ਧਟਵ   
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/673526319857112/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 



1 ਕੈਬਧਨਟ ਮੰਤਰੀ ਧਤਰਪ੍ਤ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਿਧਤਹਗੜਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਧਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 
 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ ਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੀਆ ਰਹੇ - ਧਤਰਪ੍ਤ 

ਬਾਜਵਾ 

2 ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ਧਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 

 

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕਰਧਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਧਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ ਲੰਗਰ 

3  ਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੁੱ ਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐ .ਪੀ. ਰ ੰਘ ਉਬਰਾਏ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ  ਮ ੁੱਚੀ 

ਮਨ ਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਊਣ ਲਈ ਕਾਬਲ-ਏ-ਤਰੀਫ ਉਪਰਾਲ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਉਪਰਾਰਲਆਂ ਦੇ ਤਰਹਤ ਹੀ  ਰਬੁੱਤ 

ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੁੱ ਟ ਵਲੋਂ  ਬਟਾਲਾ ਪ ਰਲ  ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਰਕੁੱਟਾਂ, ਐਨ-95 ਮਾ ਕ ਅਤ ੇਟ੍ੀਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾ ਕ ਰਦੁੱਤੇ ਿਏ 

ਹਨ। 

4 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਰਵੁੱਚ ਰਕ ਾਨਾਂ ਦੀ ਫ ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 

ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ  ੰਕਟ ਰਵੁੱਚ ਵੀ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੈਬਧਨਟ ਮੰਤਰੀ ਧਤਰਪ੍ਤ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਿਧਤਹਗੜਹ ਚੜੂੀਆਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਧਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ 
ਜਾਇਜਾ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੀਆ ਰਹੇ - 
ਧਤਰਪ੍ਤ ਬਾਜਵਾ 
 

2 ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ਧਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕਰਧਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਧਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ ਲੰਗਰ 

ਿ ਰੂ  ਾਰਹਬ ਦੇ ‘ਵੰਡ ਛਕੋ’ ਦੇ ਰ ਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਰਪੰਡ ਭਾਿੋਵਾਲ ਦੇ ਵ ਨੀਕ ਪੂਰੀ ਰਸ਼ੁੱਦਤ ਨਾਲ ਪਰਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਕਰਰਫਊ ਦੌਰਾਨ ਰਪੰਡ ਭਾਿੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋੜ੍ਵੰਦ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਪੰਡ ਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ  ੰ ਥਾ 

ਵੁੱਡਾ  ਹਾਰਾ  ਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਰਫਊ 

ਲਿਾਇਆ ਰਿਆ ਉ  ਰਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ  ੰ ਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜ੍ਵੰਦ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਰਵੁੱਚ ਲੁੱਿੇ 

ਹੋਏ ਹਨ। ਇ   ੰ ਥਾ ਵਲੋਂ  ਰਪਛਲੇ 34 ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਾਤਾਰ ਦੋ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਪੰਡ ਦੇ ਿਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜ੍ਵੰਦ 

ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
 

3 Gurdaspur Covid-19 Update # 

ਕਾਹਨੂੰ ਵਾਨ ਦੇ ਧਪੰ੍ਡ ਭੱਟੀਆਂ ਧਵਖੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ ਆਏ 3 ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਧਜ਼ਧਟਵ   

4 ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਪ੍ ਧਲਸ ਨੂੰ  ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਈ. ਧਕੱਟਾਂ, ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਤੇ ਟਰੀਪ੍ਲ ਲੇਅਰ 
ਮਾਸਕ ਭੇਟ ਕੀਤ ੇ

 

ਦ ਬੁੱਈ ਦੇ ਉਘੇ ਰ ੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤ ੇ ਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੁੱ ਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐ .ਪੀ. ਰ ੰਘ ਉਬਰਾਏ 

ਵੁੱਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ  ਮ ੁੱਚੀ ਮਨ ਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਊਣ ਲਈ ਕਾਬਲ-ਏ-ਤਰੀਫ ਉਪਰਾਲ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ 

ਉਪਰਾਰਲਆਂ ਦੇ ਤਰਹਤ ਹੀ  ਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੁੱ ਟ ਵਲੋਂ  ਬਟਾਲਾ ਪ ਰਲ  ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਰਕੁੱਟਾਂ, ਐਨ-95 ਮਾ ਕ ਅਤ ੇ

ਟ੍ੀਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾ ਕ ਰਦੁੱਤੇ ਿਏ ਹਨ। 
 



5 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਰਵੁੱਚ ਰਕ ਾਨਾਂ ਦੀ ਫ ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 

ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ  ੰਕਟ ਰਵੁੱਚ ਵੀ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੁੱਤੀ                                 

ਜਾਵੇਿੀ।    

  

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਭੇਜੀਆਂ ਬੁੱ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਖਤ  ੍ੀ ਹਜੂਰ  ਾਰਹਬ ਰਵਖੇ ਫ ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪ ੀ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ 

ਿਈ ਹੈ। ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਰ ਜਰਲਹ ਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੈਕੇ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 57 ਬੁੱ ਾਂ ਦੀ ਵਾਪ ੀ ਹੋ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273747942919277/ 

2 ਬਰਠੰਡਾ ਰਨਰਜ਼ ਕਲੁੱਬ ਵੁੱਲੋਂ  ਪ੍ਧਾਨ ਤਰਜੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਰਵਚ ਰ ਜਲਹ ਾ ਕੋਰਵਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ 51000 ਰ ਪਏ 

ਦਾ ਚੈਕ ਰ ਜਲਹੇ  ਦੇ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  ੀ੍ ਬੀ  ੍ੀ ਰਨਵਾ ਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273768852917186/ 

3 [Live]:  ਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ  ਵੇਰੇ 11 ਵਜ ੇਤੁੱਕ  ੀਰਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਰਿਆ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ  ੰਪੂਰਨ 

ਉਪਾਅ ਰਜਵੇਂ  ਮਾਰਜਕ ਦੂਰੀ, ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੱਥ ਧੋਣੇ, ਮਾ ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ  ਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/233878627697799/ 

4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਧਸਆ ....ਸ ਣ ੋ

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273784156248989/ 

5 ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 2 ਸਰਿਾਲੂਆਂ ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਪ੍ਾਧਜ਼ਧਟਵ . ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, 
ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਘਰ ਰਹੋ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273806856246719/ 

6 || 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ 
ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰ  ੍ੀ ਰਵਪ ਲ ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/607713200166801/ 

7 ਬਰਠੰਡਾ ਰ ਜਲਹੇ  ਰਵਚ ਕਰਰਫਊ ਰਵਚ ਰ ੁੱਲ ਦੇਣ  ਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਿਲੇ ਹ ਕਮਾਂ ਤੁੱਕ ਪਰਹਲਾਂ 

ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਿੂ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273858696241535/ 

8 ਬਧ ੰਡਾ ਦੀਆਂ 69 ਹੋਰ ਧਰਪੋ੍ਰਟਾਂ ਨੈਗੇਧਟਵ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ, 
ਘਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸ ਰੱਧਖਅਤ ਰਹੋਗੇI 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273926782901393/ 

9 ਸਪੱ੍ਸਟੀਕਰਨ 

ਬਧ ੰਡਾ ਧਵੱਚ ਧਜਨਹੇ  ਵੀ ਯਾਤਰੀ (80) ਧਵਧਦਆਰਥੀ (24) ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਮਜਦੂਰ (400) ਆਏ ਹਨ 
ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ  ਚ ਹਨ. ਸਭ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ. ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾI 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273967716230633/ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273747942919277/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273768852917186/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/233878627697799/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273784156248989/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273806856246719/
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/607713200166801/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273858696241535/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273926782901393/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273967716230633/


10  ਧਮਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਧਦਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਸਟੂਡੀਓ ਧਵਚ ਮਧਹਮਾਨ ਹੋਣਗ ੇਸ਼ਰੀ ਧਬਕਰਮਜੀਤ ਧਸੰਘ ਸ਼ੇਰਧਗੱਲ 
ਧਮਉਂਸਪ੍ਲ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਧਮਉਂਸਪ੍ਲ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਧ ੰਡਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273985632895508/ 

11 ਪੰ੍ਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ.... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274391522854919/ 

12 ਬ ੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਠੰਡਾ ਰ ਜਲਹੇ  ਰਵਚ 84 ਨਵੇਂ ਨਮਨੇੂ ਲਏ ਿਏ। 

5 ਪ ਰਾਣੇ ਨਮਰੂਨਆਂ ਦੀ ਰਰਪੋਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ।  

ਘਰ ਰਹੋ   ਰੁੱਰਖਅਤ ਰਹੋ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274488252845246/ 

13 ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਬਰਠੰਡਾ ਰ ਜਲਹੇ  ਦੇ  ਾਰੇ 25 ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ  ੈਂਪਲ ਨੈਿੇਰਟਵ ਆਏ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274501856177219/ 

14 ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਤਆਰੀ ਮ ਕੰਮਲ 

ਧਸਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ੍ ਮੈਸਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274555332838538/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੇਇਟਵ : ਡਾਇਲ ਕਰੋ 104 

24x7 ਟੋਲ ਿਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 

-ਧਕਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ 

-ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

-ਲੱਛਣ : ਬ ਖ਼ਾਰ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਧਵੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255435060754485248?s=20  

2 ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 2 ਸਰਿਾਲੂਆਂ ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਪ੍ਾਧਜ਼ਧਟਵ . ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, 

ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਘਰ ਰਹੋ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255484740095934471?s=20  

3 [Live]:  ਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ  ਵੇਰੇ 11 ਵਜ ੇਤੁੱਕ  ੀਰਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਰਿਆ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ  ੰਪੂਰਨ 

ਉਪਾਅ ਰਜਵੇਂ  ਮਾਰਜਕ ਦੂਰੀ, ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੱਥ ਧੋਣੇ, ਮਾ ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ  ਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255492486992142342?s=20  

4 ਬਰਠੰਡਾ ਰ ਜਲਹੇ  ਰਵਚ ਕਰਰਫਊ ਰਵਚ ਰ ੁੱਲ ਦੇਣ  ਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਿਲੇ ਹ ਕਮਾਂ ਤੁੱਕ ਪਰਹਲਾਂ 

ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਿੂ ਹਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255493689843093504?s=20  

5 ਬਧ ੰਡਾ ਦੀਆਂ 69 ਹੋਰ ਧਰਪੋ੍ਰਟਾਂ ਨੈਗੇਧਟਵ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ, 

ਘਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸ ਰੱਧਖਅਤ ਰਹੋਗੇI 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255528923691126791?s=20  

6 ਬਰਠੰਡਾ ਰਨਰਜ਼ ਕਲੁੱਬ ਵੁੱਲੋਂ  ਪ੍ਧਾਨ ਤਰਜੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਰਵਚ ਰ ਜਲਹ ਾ ਕੋਰਵਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ 51000 ਰ ਪਏ 

ਦਾ ਚੈਕ ਰ ਜਲਹੇ  ਦੇ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  ੀ੍ ਬੀ  ੍ੀ ਰਨਵਾ ਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255531093723406336?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2273985632895508/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274391522854919/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274488252845246/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274501856177219/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274555332838538/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255435060754485248?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255484740095934471?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255492486992142342?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255493689843093504?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255528923691126791?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255531093723406336?s=20


7 ਸਪੱ੍ਸਟੀਕਰਨ 

ਬਧ ੰਡਾ ਧਵੱਚ ਧਜਨਹੇ  ਵੀ ਯਾਤਰੀ (80) ਧਵਧਦਆਰਥੀ (24) ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਮਜਦੂਰ (400) ਆਏ ਹਨ ਸਭ 

ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ  ਚ ਹਨ. ਸਭ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ. ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾI 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255542659428634624?s=20  

8 ਬੇਸਹਾਰਾ ਪ੍ਸੂਆਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਵਾਨਾ 
ਲਾਵਾਧਰਸ ਕਤੂਧਰਆਂ ਲਈ ਧਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਦ ੱ ਿ ਦੀ ਸੇਵਾ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255546479231541249?s=20  

9 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਿਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ ਵਾਪ੍ਸੀ ਸ ਰੂ 

64 ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ ੱ ਜੇ 2293 ਸਰਿਾਲੂ 
15 ਬੁੱ ਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣਿੀਆਂ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255546998951985152?s=20  

10 || 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ੀ੍ ਰਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255570412135743491?s=20  

11 ਬਰਠੰਡਾ ਰ ਜਲਹੇ  ਰਵਚ ਮੰਿਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੁੱਧ ਦਾ ਪੜ੍ਾਅ ਪਾਰ ਹੋ ਰਿਆ ਹੈ ਅਤ ੇਹ ਣ ਤੁੱਕ 

519548 ਮੀਰਟ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255571030963302402?s=20  

12 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  ੍ੀ ਬੀ  ੀ੍ ਰਨਵਾ ਨ ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ 320609 ਮੀਰਟ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 

ਰਵਚੋਂ ਰਲਫਰਟੰਿ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255571716023169024?s=20  

13 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਸਰਿਾਲੂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਧਸਆ ....ਸ ਣ ੋ

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255661514448568325?s=20  

14 ਪੰ੍ਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ.... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255700665915097089?s=20  

15 ਕਰੇਇਟਵ : ਧਦਮਾਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਮਧਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ  
ਡਾਇਲ ਕਰੋ 1800 180 4104 

ਅਤੇ ਪੇ੍ਸ਼ੇਵਰ ਮਨੋਧਵਧਗਆਨੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255725420407898113?s=20  

16 ਬ ੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਠੰਡਾ ਰ ਜਲਹੇ  ਰਵਚ 84 ਨਵੇਂ ਨਮਨੇੂ ਲਏ ਿਏ। 

5 ਪ ਰਾਣੇ ਨਮਰੂਨਆਂ ਦੀ ਰਰਪੋਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ।  

ਘਰ ਰਹੋ   ਰੁੱਰਖਅਤ ਰਹੋ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255737203625472003?s=20  

17 ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਬਰਠੰਡਾ ਰ ਜਲਹੇ  ਦੇ  ਾਰੇ 25 ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ  ੈਂਪਲ ਨੈਿੇਰਟਵ ਆਏ ਹਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255737297820987392?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255542659428634624?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255546479231541249?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255546998951985152?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255570412135743491?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255571030963302402?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255571716023169024?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255661514448568325?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255700665915097089?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255725420407898113?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255737203625472003?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255737297820987392?s=20


2  

3  

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਰਵਭਾਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰਵਡ-19  ਬੰਧੀ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪ੍ਮਾਰਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੁੱਟ ਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇ ਬ ੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈ ੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇ ਬ ੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ  ਹੂਲਤ 

ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਹੈ:- 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611820109545876/  

2 ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੀਕ ਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ ਗਰਧਹ ਨੇ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵੇਰਵ ੇਸਧਹਤ ਧਦਸ਼ਾ-
ਧਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ

 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611819886212565/  

3 ਮਾਨਰ ਕ ਪ੍ੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਪਵੇ ਕਾਹਲ, ਰਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅ ੀਂ ਹਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਰਵਰਿਆਨੀ ਦੁੱ ਣਿੇ ਤ ਹਾਨੂੰ 

ਹੁੱਲ, 1800-180-4104 'ਤੇ ਕਰੋ ਿੁੱਲ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611819836212570/  

4 ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਫਤਰਹਿੜ੍ਹ  ਾਰਹਬ ਰਵੁੱਚ ਰਫਲਹਾਲ ਕਰਰਫਊ ਰਵੁੱਚ ਰ ੁੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਰਜ਼ਲਹ ਾ 

ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ  ਅਿਲੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੁੱਕ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਰਵੁੱਚ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਲਾਿੂ ਹਨ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611426136251940/  

5 Watch live :; 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=607713183500136&ref=watch_permalink 

6 ਰਾਜੀ ਪ੍ੀ. ਸ਼ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਧਲਆ 
ਜਾਇਜਾ ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਸੱਲੀ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611836116210942/  

7 ਫ਼ਤਧਹਗੜਹ ਸਾਧਹਬ ਪ੍ ਲੀਸ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਧਦਨ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਧਹੰਦ ਸ਼ਧਹਰ ਸਧਥਤ 
ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ ੱ ਜੇ ਪ੍ ਲੀਸ ਮ ਲਾਜ਼ਮ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611836022877618/  

8 ਕੋਰੋਨਾ ਧਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਹ ਣ ਤੱਕ 531 ਸੈਂਪ੍ਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 402 ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਧਟਵ; 
127 ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਾਜ਼ੇਧਟਵ ਆਏ 02 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚ ੱ ਕੇ ਨੇ  ੀਕ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611835979544289/  

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Happy to share that SI Harjeet Singh has been discharged from PGI, Chandigarh today. I 
thank Doctors, Nurses, Paramedics & all the staff of PGI for taking good care of him. 
Before getting discharged, he was handed over his son's appointment letter with Punjab 
Police. https://twitter.com/capt_amarinder/status/1255741943201492994  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611820109545876/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611819886212565/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611819836212570/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611426136251940/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=607713183500136&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611836116210942/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611836022877618/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611835979544289/
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1255741943201492994


2 Feeling distress, nervousness or anxiety, Don't worry, we are with you. Talk to 
psychologists at 1800-180-4104. #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255680571474411522  

3 Punjab Education Minister, @VijayIndrSingla in a video conference with Union Human 
Resource Development Minister, Ramesh Pokhriyal Nishank and Minister for 
Communications, Electronics & Information Technology and Law & Justice, Ravi Shankar 
Prasad suggested to.....(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255523840920346625  

4 ਰਾਜੀ ਪ੍ੀ. ਸਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਧਲਆ 
ਜਾਇਜਾ ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਸੱਲੀ ਹ ਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 102 ਕਰੋੜ ਰ ਪ੍ਏ: ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸਨਰ Translate Tweet 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1255515725667667968  

5 ਕੋਰੋਨਾ ਧਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਹ ਣ ਤੱਕ 531 ਸੈਂਪ੍ਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 402 ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਧਟਵ; 
127 ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਾਜ਼ੇਧਟਵ ਆਏ 02 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚ ੱ ਕੇ ਨੇ  ੀਕ ਅੱਜ 
ਲਏ ਗਏ 67 ਸੈਂਪ੍ਲ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1255515605337346051  

6 ਫ਼ਤਧਹਗੜਹ ਸਾਧਹਬ ਪ੍ ਲੀਸ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਧਦਨ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਧਹੰਦ ਸਧਹਰ ਸਧਥਤ 
ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ ੱ ਜੇ ਪ੍ ਲੀਸ ਮ ਲਾਜ਼ਮ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਚਰਨਜੀਤ ਧਬਲਾਸਪ੍ ਰੀ ਨੇ ਿੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਮਰਧਪ੍ਤ ਗੀਤ 
ਗਾਏ ਪ੍ਧਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1255515604318068737  

7 ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਫਤਰਹਿੜ੍ਹ  ਾਰਹਬ ਰਵੁੱਚ ਰਫਲਹਾਲ ਕਰਰਫਊ ਰਵੁੱਚ ਰ ੁੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਰਜ਼ਲਹ ਾ 

ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ  ਅਿਲੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੁੱਕ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਰਵੁੱਚ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਲਾਿੂ ਹਨ। 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1255513597687496709  

8 ਘਰੇਲ ੂਧਹੰਸਾ ਤੇ ਮਾਨਧਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ 
1800-180-4104 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਪ੍ਰਕ ਧਜ਼ਲਹਾ ਪੱ੍ਿਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਿੋਨ ਨੰ: 01763-233994 ਜਾਂ 
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 99881-00415 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪ੍ਰਕ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1255488395008258050  

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਧਜ਼ਲਹਾ ਿਤਧਹਗੜਹ ਸਾਧਹਬ ਧਵੱਚ ਧਿਲਹਾਲ ਕਰਧਿਊ ਧਵੱਚ ਧ ੱਲ ਨਹੀਂ  

2 ਘਰੇਲ ੂਧਹੰਸਾ ਤੇ ਮਾਨਧਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 
 

ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ 1800-180-4104 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਪ੍ਰਕ 

 
 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਧਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਹ ਣ ਤੱਕ 531 ਸੈਂਪ੍ਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 

 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255680571474411522
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255523840920346625
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1255515725667667968
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1255515605337346051
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1255515604318068737
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1255513597687496709
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1255488395008258050


402 ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਧਟਵ; 127 ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
 

ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਾਜ਼ੇਧਟਵ ਆਏ 02 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚ ੱ ਕੇ ਨੇ  ੀਕ 

 
 
 

4 ਰਾਜੀ ਪ੍ੀ. ਸ਼ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਧਲਆ 
ਜਾਇਜਾ 
 

ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਸੱਲੀ 
 

ਹ ਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 102 ਕਰੋੜ ਰ ਪ੍ਏ: ਧਡਪ੍ਟੀ 
ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

5 ਫ਼ਤਧਹਗੜਹ ਸਾਧਹਬ ਪ੍ ਲੀਸ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਧਦਨ 

 

ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਧਹੰਦ ਸ਼ਧਹਰ ਸਧਥਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ ੱ ਜੇ ਪ੍ ਲੀਸ ਮ ਲਾਜ਼ਮ 

 

ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਚਰਨਜੀਤ ਧਬਲਾਸਪ੍ ਰੀ ਨੇ ਿੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਮਰਧਪ੍ਤ ਗੀਤ ਗਾਏ 

 

ਪ੍ਧਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ 

 

6  

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜਧਟਵ ਮਰੀਜ ਨੇ ਧਜੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਧਖਲਾਿ ਜੰਗ 

ਤੰਦਰ ਸਤ ਹ ਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਗ ਰੂ ਗੋਧਬੰਦ ਧਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛ ੱ ਟੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ 

ਵੀ ਸੀ ਡਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ,ਐਮ ਐਸ ਡਾ ਰਾਜੀਵ ਜ਼ੋਸ਼ੀ ਅਤ ੇਡਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਧਦੱਤੀ ਮ ਬਾਰਕਬਾਦ 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧਜ਼ਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੰਨਵਾਦ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2546543935608578/?d=n 

2 ਕੋਧਵਡ-19 ਕਾਰਣ ਜੀ.ਪ੍ੀ.ਡੀ.ਪ੍ੀ ਨੂੰ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵ-ੇਸਹੋਤਾ 
ਸਕੀਮ ਤਧਹਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ  32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2546617415601230/?d=n 
 

3 ਸਰੀ ਕੇ ਏ ਪ੍ੀ ਧਸਨਹਾ ਧਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਸਕੱਤਰ ਖ ਰਾਕ ਤੇ ਧਸਵਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਲੋਂ ਿਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦੌਰਾ 
- ਕੋਧਵਡ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਧਖਆ 

- ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2546618295601142/?d=n 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2546617415601230/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2546618295601142/?d=n


4 ਰਬਕਰਮਜੀਤ ਰ ੰਘ ਵਾ ੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਰਬਮਾਰੀ ਰਵਰ ੁੱਧ ਜੰਿ ਰਜੁੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤ ੇਹ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛ ੁੱਟੀ ਰਮਲਣ 

ਉਪਰੰਤ ਰਵਸ਼ੇਸ਼  ਰਹਯੋਿ ਲਈ    ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ , ਰਵਧਾਇਕ  : ਕ ਸ਼ਲਦੀਪ ਰ ੰਘ ਰ ੁੱਲੋਂ  ,ਵੀ  ੀ ਡਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ , 

ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਿ , ਡਾਕਟਰਾਂ  ਤੇ  ਮੂੰਹ  ਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਰਿਆ। 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2546620138934291/?vh=e&d=n 

5 ਧਜ਼ਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਿਰੀਦਕੋਟ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਦਾ ਧਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼  
•ਕਰਧਿਊ ਧਵੱਚ ਅਜੇ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧ ੱਲ ਨਹੀਂ ਧਦੱਤੀ ਗਈ  
•ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਕੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ 
ਧਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ  
•ਤਫ਼ਸੀਲ ਲਈ ਸ ਣ ੋਪੂ੍ਰੀ ਵੀਡੀਓ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2546798492249789/?vh=e&d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜਧਟਵ ਮਰੀਜ ਨੇ ਧਜੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਧਖਲਾਿ ਜੰਗ 

ਤੰਦਰ ਸਤ ਹ ਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਗ ਰੂ ਗੋਧਬੰਦ ਧਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛ ੱ ਟੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ 

ਵੀ ਸੀ ਡਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ,ਐਮ ਐਸ ਡਾ ਰਾਜੀਵ ਜ਼ੋਸ਼ੀ ਅਤ ੇਡਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਧਦੱਤੀ ਮ ਬਾਰਕਬਾਦ 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧਜ਼ਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੰਨਵਾਦ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1255447186306891776?s=20 

2 ਧਮਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਤਧਹਤ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਬੈ ੇ ਪੋ੍ਰਟਲ ਤੇ ਰਧਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ-ਸਹੋਤਾ 
ਰਧਜਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਂਸਧਲੰਗ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1255447316024131584?s=20 

3 ਕੋਧਵਡ-19 ਕਾਰਣ ਜੀ.ਪ੍ੀ.ਡੀ.ਪ੍ੀ ਨੂੰ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵ-ੇਸਹੋਤਾ 
ਸਕੀਮ ਤਧਹਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ  32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1255447426502197249?s=20 

4 ਸਰੀ ਕੇ ਏ ਪ੍ੀ ਧਸਨਹਾ ਧਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਸਕੱਤਰ ਖ ਰਾਕ ਤੇ ਧਸਵਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਲੋਂ ਿਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦੌਰਾ 
- ਕੋਧਵਡ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਧਖਆ 

- ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1255459589010710528?s=20 

5 ਧਜਲ•ਾਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਧਵਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ 

ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ/ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1255462049888579594?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਿਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜਧਟਵ ਮਰੀਜ ਨੇ ਧਜੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਧਖਲਾਿ ਜੰਗ 

ਤੰਦਰ ਸਤ ਹ ਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਗ ਰੂ ਗੋਧਬੰਦ ਧਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛ ੱ ਟੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ 

ਵੀ ਸੀ ਡਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ,ਐਮ ਐਸ ਡਾ ਰਾਜੀਵ ਜ਼ੋਸ਼ੀ ਅਤ ੇਡਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਧਦੱਤੀ ਮ ਬਾਰਕਬਾਦ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2546620138934291/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2546798492249789/?vh=e&d=n


ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧਜ਼ਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੰਨਵਾਦ  
 

2 ਧਮਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਤਧਹਤ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਬੈ ੇ ਪੋ੍ਰਟਲ ਤੇ ਰਧਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ-ਸਹੋਤਾ 
ਰਧਜਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਂਸਧਲੰਗ 

 

3 ਕੋਧਵਡ-19 ਕਾਰਣ ਜੀ.ਪ੍ੀ.ਡੀ.ਪ੍ੀ ਨੂੰ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵ-ੇਸਹੋਤਾ 
ਸਕੀਮ ਤਧਹਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ  32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  
 

 ਸਰੀ ਕੇ ਏ ਪ੍ੀ ਧਸਨਹਾ ਧਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਸਕੱਤਰ ਖ ਰਾਕ ਤੇ ਧਸਵਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਲੋਂ ਿਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦੌਰਾ 
- ਕੋਧਵਡ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਧਖਆ 

- ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ  
 

 ਧਜਲ•ਾਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਧਵਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ 

ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ/ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਿਾਧਜ਼ਲਕਾ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਧਵਿਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 

 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਿਰੰਸ ਰਾਹੀ ਲੋਕ ਮ ੱ ਧਦਆ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 

*ਧਵਿਾਇਕ ਰਧਮੰਦਰ ਆਵਲਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਿਰੰਸ ਰਾਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਧਮਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਧਕਸਾਨਾਂ ਦੀ 
ਸਮੱਧਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੰਾੂ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਇਆ 

*ਧਤੰਨਾਂ ਧਵਿਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆਂ ’ਤ ੇਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ 

*ਧਵਿਾਇਕ ਦਧਵੰਦਰ ਘ ਬਾਇਆ ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਧਜ਼ਲਹੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੰਾੂ  ਿਾਧਜ਼ਲਕਾ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਮ ੱ ਖ 
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੰਨਵਾਦ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2599587407035831/  

2 ਭੱ ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਟਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ 
*ਭੱ ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਧਵਡ-19 ਅਿੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 

 ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾਂ ਕਰਨ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2599592593701979/  

3 ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦੌਰਾਨ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਧਕਸੇ ਧਕਸਮ ਦੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ  
ਧਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

*ਬੀਤੇ ਧਦਨ ਤੱਕ 304651 ਮੀਧਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

*144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ- ਰਾਜਧਰਸ਼ੀ ਮਧਹਰਾ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2599601283701110/  

4 ਕਣਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਧਵਚ ਅਣਲੋਧਡੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮ ਕਰੱਰ-ਧਜ਼ਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2599609533700285/  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2599587407035831/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2599592593701979/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2599601283701110/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2599609533700285/


5 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਿੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੌ ਰ ਵਲ ਲਾਈਨ 

ਅਤ ੇਿਾਂਧੀ ਨਿਰ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਿੰਿ ਕਰਵਾਈ ਿਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600350676959504/  

6 ਕੋਧਵਡ-19 ਤਧਹਤ ਫ਼ਾਧਜਲਕਾ ਸ਼ਧਹਰ ਧਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਧਿਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਧਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਨ 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਘੰਟਾ-ਘਰ ਮਾਰਧਕਟ ਧਵਖੇ ਸਡੋੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਧਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600353473625891/  

7 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਿੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰ 

ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦੇ  ਫਾਈ  ੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ   ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ 

ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਇਲਾਰਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜ੍ਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600359866958585/  

8 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਿੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰ 

ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਬੇ ਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਸ਼ਰਹਰ ਰਵੁੱਚ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁੱਿੇ ਬੂਰਟਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ 

ਮਾਨਵਤਾ ਰਹੁੱਤ  ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600362366958335/  

9 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਿੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੌ ਰ ਵਲ ਲਾਈਨ 

ਅਤ ੇਿਾਂਧੀ ਨਿਰ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਿੰਿ ਕਰਵਾਈ ਿਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600364363624802/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਿਾਧਜ਼ਲਕਾ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਧਵਿਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 

 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਿਰੰਸ ਰਾਹੀ ਲੋਕ ਮ ੱ ਧਦਆ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 

*ਧਵਿਾਇਕ ਰਧਮੰਦਰ ਆਵਲਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਿਰੰਸ ਰਾਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਧਮਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਧਕਸਾਨਾਂ ਦੀ 
ਸਮੱਧਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੰਾੂ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਇਆ 

*ਧਤੰਨਾਂ ਧਵਿਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆਂ ’ਤ ੇਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ 

*ਧਵਿਾਇਕ ਦਧਵੰਦਰ ਘ ਬਾਇਆ ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਧਜ਼ਲਹੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੰਾੂ  ਿਾਧਜ਼ਲਕਾ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਮ ੱ ਖ 
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੰਨਵਾਦ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1255437586086141957?s=19  

2 ਭੱ ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਟਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ 
*ਭੱ ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਧਵਡ-19 ਅਿੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 

 ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾਂ ਕਰਨ  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255434360595124225?s=19  

3 ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦੌਰਾਨ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਧਕਸੇ ਧਕਸਮ ਦੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ  
ਧਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

*ਬੀਤੇ ਧਦਨ ਤੱਕ 304651 ਮੀਧਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

*144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ- ਰਾਜਧਰਸ਼ੀ ਮਧਹਰਾ  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255443164544065544?s=19  

4 ਕਣਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਧਵਚ ਅਣਲੋਧਡੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮ ਕਰੱਰ-ਧਜ਼ਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600350676959504/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600353473625891/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600359866958585/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600362366958335/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600364363624802/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255437586086141957?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255434360595124225?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255443164544065544?s=19


https://twitter.com/DproFazilka/status/1255765817490169856?s=19  

5 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਿੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੌ ਰ ਵਲ ਲਾਈਨ 

ਅਤ ੇਿਾਂਧੀ ਨਿਰ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਿੰਿ ਕਰਵਾਈ ਿਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255744423838785537?s=19  

6 ਕੋਧਵਡ-19 ਤਧਹਤ ਫ਼ਾਧਜਲਕਾ ਸ਼ਧਹਰ ਧਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਧਿਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਧਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਨ 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਘੰਟਾ-ਘਰ ਮਾਰਧਕਟ ਧਵਖੇ ਸਡੋੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਧਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1255744384940871687?s=19  

7 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਿੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰ 

ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦੇ  ਫਾਈ  ੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ   ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ 

ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਇਲਾਰਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜ੍ਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255748829766275073?s=19  

8 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਿੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰ 

ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਬੇ ਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਸ਼ਰਹਰ ਰਵੁੱਚ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁੱਿੇ ਬੂਰਟਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ 

ਮਾਨਵਤਾ ਰਹੁੱਤ  ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255749274987446272?s=19  

9 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਿੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੌ ਰ ਵਲ ਲਾਈਨ 

ਅਤ ੇਿਾਂਧੀ ਨਿਰ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਿੰਿ ਕਰਵਾਈ ਿਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255749596657012736?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਿਾਧਜ਼ਲਕਾ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਧਵਿਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 

 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਿਰੰਸ ਰਾਹੀ ਲੋਕ ਮ ੱ ਧਦਆ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 

*ਧਵਿਾਇਕ ਰਧਮੰਦਰ ਆਵਲਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਿਰੰਸ ਰਾਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਧਮਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਧਕਸਾਨਾਂ ਦੀ 
ਸਮੱਧਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੰਾੂ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਇਆ 

*ਧਤੰਨਾਂ ਧਵਿਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆਂ ’ਤ ੇਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ 

*ਧਵਿਾਇਕ ਦਧਵੰਦਰ ਘ ਬਾਇਆ ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਧਜ਼ਲਹੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੰਾੂ  ਿਾਧਜ਼ਲਕਾ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਮ ੱ ਖ 
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੰਨਵਾਦ  
 

2 ਭੱ ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਟਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ 
*ਭੱ ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਧਵਡ-19 ਅਿੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 

 ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾਂ ਕਰਨ  
 

3 ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦੌਰਾਨ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਧਕਸੇ ਧਕਸਮ ਦੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ  
ਧਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

*ਬੀਤੇ ਧਦਨ ਤੱਕ 304651 ਮੀਧਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

*144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ- ਰਾਜਧਰਸ਼ੀ ਮਧਹਰਾ  
 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1255765817490169856?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255744423838785537?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255744384940871687?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255748829766275073?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255749274987446272?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255749596657012736?s=19


4 ਕਣਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਧਵਚ ਅਣਲੋਧਡੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮ ਕਰੱਰ-ਧਜ਼ਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ  

5 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਿੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੌ ਰ ਵਲ ਲਾਈਨ 

ਅਤ ੇਿਾਂਧੀ ਨਿਰ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਿੰਿ ਕਰਵਾਈ ਿਈ। 

6 ਕੋਧਵਡ-19 ਤਧਹਤ ਫ਼ਾਧਜਲਕਾ ਸ਼ਧਹਰ ਧਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਧਿਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਧਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਨ 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਘੰਟਾ-ਘਰ ਮਾਰਧਕਟ ਧਵਖੇ ਸਡੋੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਧਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ 

7 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਿੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰ 

ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦੇ  ਫਾਈ  ੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ   ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ 

ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਇਲਾਰਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜ੍ਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

8 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਿੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰ 

ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਬੇ ਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਸ਼ਰਹਰ ਰਵੁੱਚ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁੱਿੇ ਬੂਰਟਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ 

ਮਾਨਵਤਾ ਰਹੁੱਤ  ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

9 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਿੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੌ ਰ ਵਲ ਲਾਈਨ 

ਅਤ ੇਿਾਂਧੀ ਨਿਰ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਿੰਿ ਕਰਵਾਈ ਿਈ। 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱਿੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਿਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੌ ਰ ਵਲ ਲਾਈਨ 

ਅਤ ੇਿਾਂਧੀ ਨਿਰ ਰਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਰਿੰਿ ਕਰਵਾਈ ਿਈ। 

https://youtu.be/3KRgUH-7_Ic  

2 ਕੋਧਵਡ-19 ਤਧਹਤ ਫ਼ਾਧਜਲਕਾ ਸਧਹਰ ਧਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਧਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਧਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਨ 

ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਘੰਟਾ-ਘਰ ਮਾਰਧਕਟ ਧਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਧਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ 

https://youtu.be/B2hsy4V0zQc  

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  # ਧਸਹਤ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਿੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 
ਬਾਰੇ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ: ਧਸਵਲ ਸਰਜਨ  (ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131874801791176&id=100049059699993 

2 # ਧਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗੇਧਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਧਮਲੀ ਛ ੱਟੀ, ਡੀਸੀ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ ਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮਜੋਤ ਨੂੰ  ਤੰਦਰ ਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਧਦੱਤੀ ਵਿਾਈ 

# ਧਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਧਵਚ ਹ ਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋ੍ਧਜ਼ਧਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ- ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ (ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131873938457929&id=100049059699993 

3 # ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ ਤੋਂ ਧਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵਚ ਆਏ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  3 ਥਾਂਵਾਂ ਤ ੇਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ 
ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ  - ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://youtu.be/3KRgUH-7_Ic
https://youtu.be/B2hsy4V0zQc
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131874801791176&id=100049059699993


# ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 86 ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਐਸਬੀਐਸ ਕਾਲਜ ਧਵਖੇ ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, 
ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪ੍ਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲੈਬ ਧਵਚ ਭੇਜੇ ਗਏ 

# ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਇੰਤਜਾਮ (ਿੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131875411791115&id=100049059699993  

4 #ਧਕਰਤ ਧਵਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਧਖ਼ਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਧਵੱਚ ਧਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ 
ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਧਤਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ 
#ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ 
ਧਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
# ਮੰਡੀਆਂ ਧਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕੀਤੀ (ਿੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131876458457677&id=100049059699993  

5 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਧਲਸਟ। (ਿੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132109318434391&id=100049059699993  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  # ਧਸਹਤ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਿੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 
ਬਾਰੇ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ: ਧਸਵਲ ਸਰਜਨ  (ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1255533073934024704?s=19 

2 # ਧਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗੇਧਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਧਮਲੀ ਛ ੱਟੀ, ਡੀਸੀ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ ਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮਜੋਤ ਨੂੰ  ਤੰਦਰ ਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਧਦੱਤੀ ਵਿਾਈ 

# ਧਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਧਵਚ ਹ ਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋ੍ਧਜ਼ਧਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ- ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ (ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1255532712749862914?s=19 

3 # ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ ਤੋਂ ਧਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵਚ ਆਏ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  3 ਥਾਂਵਾਂ ਤ ੇਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ 
ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ  - ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

# ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 86 ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਐਸਬੀਐਸ ਕਾਲਜ ਧਵਖੇ ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, 
ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪ੍ਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲੈਬ ਧਵਚ ਭੇਜੇ ਗਏ 

# ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਇੰਤਜਾਮ (ਿੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1255533500742225920?s=19 

4 #ਧਕਰਤ ਧਵਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਧਖ਼ਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਧਵੱਚ ਧਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ 
ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਧਤਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ 
#ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ 
ਧਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
# ਮੰਡੀਆਂ ਧਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕੀਤੀ (ਿੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1255534203548073990?s=19 

5 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਧਲਸਟ। (ਿੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131875411791115&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131876458457677&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1255533073934024704?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1255534203548073990?s=19


https://twitter.com/DproFerozepur/status/1255741962625277953?s=19 

 

 

 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਧਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਅਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਵਟਸਐੱਪ੍ ਗਰ ੱ ਪ੍ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ। 

2 ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹ ਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 

3 ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗ ਨਾਂ ਦ ੇਸਧਹਯੋਗ ਨਾਲ ਧਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਧਵੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਧਡਆ ਧਗਆ। 

4  # ਧਸਹਤ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਿੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 
ਬਾਰੇ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ: ਧਸਵਲ ਸਰਜਨ  

5 # ਧਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗੇਧਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਧਮਲੀ ਛ ੱਟੀ, ਡੀਸੀ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ ਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮਜੋਤ ਨੂੰ  ਤੰਦਰ ਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਧਦੱਤੀ ਵਿਾਈ 

# ਧਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਧਵਚ ਹ ਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋ੍ਧਜ਼ਧਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ- ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

6 # ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ ਤੋਂ ਧਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵਚ ਆਏ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  3 ਥਾਂਵਾਂ ਤ ੇਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ 
ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ  - ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

# ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 86 ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਐਸਬੀਐਸ ਕਾਲਜ ਧਵਖੇ ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, 
ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪ੍ਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲੈਬ ਧਵਚ ਭੇਜੇ ਗਏ 

# ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਇੰਤਜਾਮ 

7 #ਧਕਰਤ ਧਵਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਧਖ਼ਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਧਵੱਚ ਧਿਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ 
ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਧਤਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ 
#ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ 
ਧਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
# ਮੰਡੀਆਂ ਧਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕੀਤੀ 

8 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਧਲਸਟ। 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ ਧਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਲੋਂ ਗ ਰਦਾਸਪ੍ ਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ  ਦੌਰਾ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1255741962625277953?s=19


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424659151093117&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

2 ਸਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ• ਧਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਕੋਧਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ 
ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424677477757951&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

3 ਸਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ• ਧਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਲੋਂ ਧਸਵਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਗ ਰਦਾਸਪ੍ ਰ ਦਾ 
ਦੋਰਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424678394424526&set=pcb.34246785177
57847&type=3&theater 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਧਸਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ ਰੱਧਖਆ ਲਈ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਆਏ ਅੱਗ ੇ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424678764424489&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

5 ਧਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1094 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਧਵਚੋਂ 769 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਧਟਵ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424679341091098&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

6 ਧਨਰਿਾਧਰਤ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਣਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਧਖ਼ਲਾਿ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਪ੍ ਹਾਲ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424737207751978&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

7 ਧਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਧਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖ ੱ ਲਣਗੀਆਂ-ਧਜ਼ਲਾ 
ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424737884418577&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ ਧਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਲੋਂ ਗ ਰਦਾਸਪ੍ ਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ  ਦੌਰਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1255475101589483520?s=20 
 

2 ਸਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ• ਧਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਕੋਧਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ 
ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1255475353956605958?s=20 
 

3 ਸਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ• ਧਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਲੋਂ ਧਸਵਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਗ ਰਦਾਸਪ੍ ਰ ਦਾ 
ਦੋਰਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1255475514741047309?s=20 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424677477757951&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424677477757951&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424678394424526&set=pcb.3424678517757847&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424678394424526&set=pcb.3424678517757847&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424678764424489&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424678764424489&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424679341091098&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424679341091098&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424737207751978&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424737207751978&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3424737884418577&set=a.3298642393694794&type=3&theater


4 ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਧਸਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ ਰੱਧਖਆ ਲਈ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਆਏ ਅੱਗ ੇ

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1255475801639829506?s=20 
 

5 ਧਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1094 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਧਵਚੋਂ 769 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਧਟਵ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1255475906258374656?s=20 
 

6 ਧਨਰਿਾਧਰਤ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਣਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਧਖ਼ਲਾਿ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਪ੍ ਹਾਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1255493316818468868?s=20 

 
 

7 ਧਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਧਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖ ੱ ਲਣਗੀਆਂ-ਧਜ਼ਲਾ 
ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1255493237994917888?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ ਧਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਲੋਂ ਗ ਰਦਾਸਪ੍ ਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ  ਦੌਰਾ 
 

2 ਸਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ• ਧਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਕੋਧਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ 
ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 
 

3 ਸਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ• ਧਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਲੋਂ ਧਸਵਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਗ ਰਦਾਸਪ੍ ਰ ਦਾ 
ਦੋਰਾ 

4  ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਧਸਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ ਰੱਧਖਆ ਲਈ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਆਏ ਅੱਗ ੇ

 

5 ਧਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1094 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਧਵਚੋਂ 769 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਧਟਵ 

 

6 ਧਨਰਿਾਧਰਤ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਣਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਧਖ਼ਲਾਿ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਪ੍ ਹਾਲ 

 

7 ਧਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਧਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖ ੱ ਲਣਗੀਆਂ-ਧਜ਼ਲਾ 
ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ 

8 Rate lists of vegetables and fruits. 

9 Media bulletin 

 



 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਧਵਡ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦ ੇਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਧਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟੋ 
ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/695498877919939/ 

2 ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਧਵਰਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣ ੇਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਸ਼ੋਕ ਕ ਮਾਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਿਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/695501497919677/ 

3  ਅੱਜ 3 ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋ੍ਜ਼ੀਧਟਵ ਕੇਸ : ਧਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/695516931251467/ 

4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਧਦਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਜਸਪ੍ਾਲ ਧਸੰਘ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/695529241250236/ 

5 This centralised link has been developed for details of nationals/students stuck abroad as 
well as punjabis stranded in other states....!!!  
Link 
http://covidhelp.punjab.gov.in/ 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/695535774582916/ 

6  || 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ 
ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਧਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ 
ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਧਵਪ੍ ਲ ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਬਆਨ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਵੀਧਡਓ ਧਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/607713256833462/ 

7  ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਹ ਰਸ਼ਆਰਪ ਰ ਸ਼੍ੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਰਆਤ ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵੁੱਚ 30 ਅਪ੍ੈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਛੋਟ 

ਨਹੀਂ ਰਦੁੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ 1 ਮਈ  ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਤਾਂ ਉ  ਬਾਰੇ 30 ਅਪ੍ੈਲ ਨੂੰ  ੂਰਚਤ 

ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/695563421246818/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  Chief Minister @capt_amarinder Singh's message to the people of Punjab. 
#PunjabFightsCorona(Govt of Punjab Video Link) 
https://twitter.com/CMOPb/status/1255432349208248320?s=19 

2 प्रमुख सचिव ने कोचवड राहत कार्यों व गेहूं की खरीद प्रबूंधोूं का चिर्या जार्यजा(फोटो सचहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255450332638871552?s=19 

3 #पूंजाब की अमीर चवरासत का मान बने एस.डी.एम. अशोक कुमार 

- गुज्जर भाईिारे व जमू्म-कश्मीर से सूंबूंचधत व्यक्तिर्योूं की चशद्दत से की मेहमानवाजी 

- एस.डी.एम. अशोक कुमार की ओर से सेवा भावना के साथ की जा रही डू्यटी प्रशूंसनीर्य: चडप्टी 

कचमश्नर(फोटो सचहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255450622620549121?s=19 

4 #आज तीन और सामने आए कोरोना पाजीचटव केस: चसचवि सजजन 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/695498877919939/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/695501497919677/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/695516931251467/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/695529241250236/
http://covidhelp.punjab.gov.in/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/695535774582916/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/607713256833462/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/695563421246818/
https://twitter.com/CMOPb/status/1255432349208248320?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255450332638871552?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255450622620549121?s=19


- कहा, अब तक चिए गए 525 सैंपिोूं में से 427 नैगेचटव 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255460022840156160?s=19 

5 .#पूंजाब सरकार की ओर से गेहूं का एक-एक दाना खरीदा जाएगा: जसपाि चसूंह 

- प्रमुख सचिव ने चकर्या चजिे की अि-अिग मूंचडर्योूं का दौरा 

- अब तक 1,15,713 मीचटिक टन गेहूं की हुई खरीद (फ़ोटो सचहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255467347340668930?s=19 

6 #ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਹ ਰਸ਼ਆਰਪ ਰ ਸ਼੍ੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਰਆਤ ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵੁੱਚ 30 ਅਪ੍ੈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਛੋਟ 

ਨਹੀਂ ਰਦੁੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ 1 ਮਈ  ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਤਾਂ ਉ  ਬਾਰੇ 30 ਅਪ੍ੈਲ ਨੂੰ  ੂਰਚਤ 

ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255487257185792001?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਧਵਡ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦ ੇਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਧਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟੋ 
ਸਮੇਤ) 

2 ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਧਵਰਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣ ੇਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਸ਼ੋਕ ਕ ਮਾਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਿਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

3  ਅੱਜ 3 ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋ੍ਜ਼ੀਧਟਵ ਕੇਸ : ਧਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

4  ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਹ ਰਸ਼ਆਰਪ ਰ ਸ਼੍ੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਰਆਤ ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵੁੱਚ 30 ਅਪ੍ੈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਛੋਟ 

ਨਹੀਂ ਰਦੁੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ 1 ਮਈ  ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਤਾਂ ਉ  ਬਾਰੇ 30 ਅਪ੍ੈਲ ਨੂੰ  ੂਰਚਤ 

ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 

5 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਧਦਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਜਸਪ੍ਾਲ ਧਸੰਘ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
  

S.N. Post with link 

1 NO RELAXATION IN CURFEW NORMS AT JALANDHAR ON APRIL 30- DC, CP AND SSP 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795325050992522&set=pcb.79532529432
5831&type=3&theater 

2 DC, CP AND SSP FELICITATE CRPF JAWANS FOR HELPING ADMINISTRATION IN THIS 
HOUR OF CRISIS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795286924329668&set=pcb.79528725766
2968&type=3&theater 

3 SSP JALANDHAR RURAL MR NAVJOT SINGH MAHAL. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795265620998465/ 

4 MR.GPS BHULLAR CP JALANDHAR 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795261867665507/ 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255460022840156160?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255467347340668930?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255487257185792001?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795325050992522&set=pcb.795325294325831&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795325050992522&set=pcb.795325294325831&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795286924329668&set=pcb.795287257662968&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795286924329668&set=pcb.795287257662968&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795265620998465/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795261867665507/


5 DC JALANDHAR MR VARINDER KUMAR SHARMA. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795259194332441/ 

6 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795249574333403/ 

7 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795247057666988/ 

8 ISSUE OF ALLOTING ADDITIONAL MANPOWER TO DISTRICT FOR COMBATING COVID 19 
TO BE FLAGGED WITH STATE GOVERNMENT- PRINCIPAL SECRETARY GAD 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795245644333796&set=pcb.79524637433
3723&type=3&theater 

9 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795244784333882/ 

10 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795242791000748/ 

11 ON A MOTHER’S APPEAL ON FB LIVE, CP ENSURES CELEBRATION OF HER SON’S 
BIRTHDAY IN SPECIAL WAY ON TUESDAY LATE EVENING 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795240087667685&set=pcb.79524037100
0990&type=3&theater 

12 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795240337667660/ 

13 ADMINISTRATION PROVIDES 4500 PACKETS OF DRY RATION TO NEEDY AND 
UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795238427667851&set=pcb.79523893433
4467&type=3&theater 

14 ADMINISTRATION SUPPLIES 103099 LITRES MILK, 855-KG CHEESE, 9759-KG CURD, 
10824-LITRES LASSI, 361-KG KHEER AND 5685 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE 
AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795237074334653&set=pcb.79523729433
4631&type=3&theater 

15 SEVEN LABOURERS STRANDED IN JAISALMER DUE TO LOCKDOWN/ CURFEW RETURN 
HOME WITH EFFORTS OF CM 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795235737668120&set=pcb.79523610100
1417&type=3&theater 

16 PRINCIPAL SECRETARY ALOK SHEKHAR, PUNSUP MD RAMBIR AND DC VARINDER KUMAR 
SHARMA INSPECT GRAIN MARKETS, REVIEW PROCUREMENT OPERATIONS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795232731001754&set=pcb.79523327100
1700&type=3&theater 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795259194332441/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795249574333403/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795247057666988/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795245644333796&set=pcb.795246374333723&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795245644333796&set=pcb.795246374333723&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795244784333882/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795242791000748/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795240087667685&set=pcb.795240371000990&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795240087667685&set=pcb.795240371000990&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795240337667660/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795238427667851&set=pcb.795238934334467&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795238427667851&set=pcb.795238934334467&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795237074334653&set=pcb.795237294334631&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795237074334653&set=pcb.795237294334631&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795235737668120&set=pcb.795236101001417&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795235737668120&set=pcb.795236101001417&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795232731001754&set=pcb.795233271001700&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795232731001754&set=pcb.795233271001700&type=3&theater


17 IN ANOTHER BENEVOLENT GESTURE, THE JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE 
BROUGHT A SMILE ON EIGHT YEARS OLD MASTER HARSHIL GUJRAL BY CELEBRATING HIS 
BIRTHDAY AMIDST CURFEW AFTER HIS MOTHER HAD APPEALED FOR IT DURING FLAG 
MARCH GOING LIVE ON FACEBOOK. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795096251015402&set=pcb.79509649434
8711&type=3&theater 

18 RATE LIST OF VEGETABLES AND FRUITS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=794994567692237&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

 
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 JALANDHAR DC VARINDER KUMAR SHARMA SPEAKS ABOUT CURFEW RELAXATIONS IN 
JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255522511804039170 

2 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255490192359604224 

3 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255489508021350404 

4 IN ANOTHER BENEVOLENT GESTURE, CP JALANDHAR BROUGHT A SMILE ON EIGHT YEARS 
OLD MASTER HARSHIL GUJRAL BY CELEBRATING HIS BIRTHDAY AMIDST CURFEW AFTER 
HIS MOTHER APPEALED FOR IT DURING FLAG MARCH GOING LIVE ON FACEBOOK 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255406202294620162 

5 IN ANOTHER BENEVOLENT GESTURE, CP JALANDHAR BROUGHT A SMILE ON EIGHT YEARS 
OLD MASTER HARSHIL GUJRAL BY CELEBRATING HIS BIRTHDAY AMIDST CURFEW AFTER 
HIS MOTHER APPEALED FOR IT DURING FLAG MARCH GOING LIVE ON FACEBOOK 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255406552149876742 

6 RATE LIST OF VEGETABLES AND FRUITS 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255341456606351360 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 NO RELAXATION IN CURFEW NORMS AT JALANDHAR ON APRIL 30- DC, CP AND SSP 

2 DC, CP AND SSP FELICITATE CRPF JAWANS FOR HELPING ADMINISTRATION IN THIS HOUR 
OF CRISIS 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795096251015402&set=pcb.795096494348711&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB-1rLMWHXxFeBcAoClvIuXP4z97xdvia4ajvl0K6Q-HX5o_hJhLzgyTiJQVRvDqTqPIPHbipqpG8yz
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795096251015402&set=pcb.795096494348711&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB-1rLMWHXxFeBcAoClvIuXP4z97xdvia4ajvl0K6Q-HX5o_hJhLzgyTiJQVRvDqTqPIPHbipqpG8yz
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795096251015402&set=pcb.795096494348711&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795096251015402&set=pcb.795096494348711&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=794994567692237&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=794994567692237&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255522511804039170
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255490192359604224
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255489508021350404
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255406202294620162
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255406552149876742
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255341456606351360


3 ISSUE OF ALLOTING ADDITIONAL MANPOWER TO DISTRICT FOR COMBATING COVID 19 
TO BE FLAGGED WITH STATE GOVERNMENT- PRINCIPAL SECRETARY GAD 

4 PUNJAB CM ANNOUNCES CURFEW EXTENSION FOR 2 MORE WEEKS, WITH LIMITED 
RELIEF IN NON CONTAINMENT AREAS FROM TOMORROW 

5 ADMINISTRATION PROVIDES 4500 PACKETS OF DRY RATION TO NEEDY AND 
UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF JALANDHAR 

6 ADMINISTRATION SUPPLIES 103099 LITRES MILK, 855-KG CHEESE, 9759-KG CURD, 10824-
LITRES LASSI, 361-KG KHEER AND 5685 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 

7 PRINCIPAL SECRETARY ALOK SHEKHAR, PUNSUP MD RAMBIR AND DC VARINDER KUMAR 
SHARMA INSPECT GRAIN MARKETS, REVIEW PROCUREMENT OPERATIONS 

8 SEVEN LABOURERS STRANDED IN JAISALMER DUE TO LOCKDOWN/ CURFEW RETURN 
HOME WITH EFFORTS OF CM 

9 ON A MOTHER’S APPEAL ON FB LIVE, CP ENSURES CELEBRATION OF HER SON’S BIRTHDAY 
IN SPECIAL WAY ON TUESDAY LATE EVENING 

10 RATE LIST OF VEGETABLES AND FRUITS 

 
Youtube 

S.N Post and link 

1 Mr. Varinder Kumar Sharma DC Jalandhar 

https://www.youtube.com/watch?v=5Teb7XFWAOQ&t=14s 

2 Mr.GPS Bhullar CP Jalandhar 

https://www.youtube.com/watch?v=VUyK2eeVapQ 

3 DC Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma. 

https://www.youtube.com/watch?v=wDSivDi_wC8 

4 SSP Jalandhar Rural Mr Navjot Singh Mahal. 

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

5 Police Commissioner Mr GPS Bhullar. 

https://www.youtube.com/watch?v=ABqUDpOVKY8 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Teb7XFWAOQ&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=VUyK2eeVapQ
https://www.youtube.com/watch?v=wDSivDi_wC8
https://www.youtube.com/watch?v=fwLCQ_ElXzk
https://www.youtube.com/watch?v=ABqUDpOVKY8


S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਧਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਧਵਚ ਅਧਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
*ਧਨਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜ ੱਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚ ਿੇਧਰਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

2 ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ ਖੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਭੇਟ 

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

3 ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦਾ ਧਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
*ਧਜ਼ਲੇ ਧਵਚ ਹ ਣ ਤੱਕ 195385 ਮੀਧਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦ 

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

4 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਾਵਿਾਨੀ ਧਵਚ ਹੀ ਬਚਾਅ-ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਬਾਵਾ 
*ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਏ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸੈਂਪ੍ਲ 

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

5 ਸੰਯ ਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਧਸੰਘ ਭ ੱ ਲਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਧਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

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
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


2 Rate list of Vegetables in Phagwara 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਧਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਧਵਚ ਅਧਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
*ਧਨਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜ ੱਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚ ਿੇਧਰਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
 

4 ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ ਖੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਭੇਟ 

 

5 ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦਾ ਧਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
*ਧਜ਼ਲੇ ਧਵਚ ਹ ਣ ਤੱਕ 195385 ਮੀਧਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦ 

 

6 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਾਵਿਾਨੀ ਧਵਚ ਹੀ ਬਚਾਅ-ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਬਾਵਾ 
*ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਏ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸੈਂਪ੍ਲ 

 

7 || 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਮ੍ਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ੀ੍ ਰਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
 

8 ਸੰਯ ਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਧਸੰਘ ਭ ੱ ਲਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਧਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 

9 Message of DC Kapurthala reg. Curfew and Positive Cases 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਧਜ਼ਲ•ਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸ ਸਾਇਟੀ ਨੂੰ  50 ਯੂਧਨਟ ਬਲੱਡ ਦਾਨ 

-ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਧਵੱਚ ਅੱਗ ੇਆਉਣ-ਅਮਧਰੰਦਰ ਧਸੰਘ ਮੱਲ•ੀ 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3025437534166487/?d=n 

2 PUNJAB GOVT GIVES SOME RELAXATIONS FOR OPENING OF SHOPS SELLING ESSENTIAL 
COMMODITIES & OTHER ITEMS 
SHOPS OF ESSENTIAL COMMODITIES ALREADY HAVING PERMISSION CAN OPEN FROM 7 
AM TO 11 AM FOR COUNTER SALE: DEPUTY COMMISSIONER 
PEOPLE CANNOT USE VEHICLES IF THEY WANT TO VISIT THOSE SHOPS 
WHOLESALE SHOPS TO OPEN AFTER 11 AM 
SHOPS IN RURAL AREAS CAN OPEN WITHOUT ANY PASS FROM 7 AM TO 11 AM 
SHOPS PROVIDING SERVICES AS WELL AS THOSE INSIDE MALLS, SHOPPING COMPLEXES 
CANNOT OPEN 
IN URBAN AREAS, ONLY STANDALONE SHOPS, THOSE INSIDE GATED RESIDENTIAL 
COLONIES, VEHRAS ETC CAN ALSO OPEN FROM 7 AM TO 11 AM 
RELAXATIONS FOR OPENING OF INDUSTRY & CONSTRUCTION ACTIVITY ALSO 
ANNOUNCED 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0JQ4YcqlC8DSTmw4Vt6k0YoZGYNcjCr8VSjG0lNXtUYXnF1goXRnLM6Kd2sE8PFqS64ikrCdiip332Z15in5JsQWMufvKv5GJ2f8-Civb8gmXwNtECKbHyZD39Xv4izU17lBTv2hTwi_YwJsBqaYsO3KuQcidbBkYg3T9escaj1jFpHjgxfc2jFL7swOvUL1QG42-U3pDPIUO6jaeiPwOv4zA9atZ0E-r0tihbTVzQNY12CezB843Nxn9n6sCq-l6TJqPfQbVC-YmKwnYjmZ5Q9Cy-OX1m4Qs_L8rPMAJLBY8O6whSqW3QaUZ3Qfo3CSMfAl5Cz43i4zHBxFecyo0Upy5Fz-0Y4Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0JQ4YcqlC8DSTmw4Vt6k0YoZGYNcjCr8VSjG0lNXtUYXnF1goXRnLM6Kd2sE8PFqS64ikrCdiip332Z15in5JsQWMufvKv5GJ2f8-Civb8gmXwNtECKbHyZD39Xv4izU17lBTv2hTwi_YwJsBqaYsO3KuQcidbBkYg3T9escaj1jFpHjgxfc2jFL7swOvUL1QG42-U3pDPIUO6jaeiPwOv4zA9atZ0E-r0tihbTVzQNY12CezB843Nxn9n6sCq-l6TJqPfQbVC-YmKwnYjmZ5Q9Cy-OX1m4Qs_L8rPMAJLBY8O6whSqW3QaUZ3Qfo3CSMfAl5Cz43i4zHBxFecyo0Upy5Fz-0Y4Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0JQ4YcqlC8DSTmw4Vt6k0YoZGYNcjCr8VSjG0lNXtUYXnF1goXRnLM6Kd2sE8PFqS64ikrCdiip332Z15in5JsQWMufvKv5GJ2f8-Civb8gmXwNtECKbHyZD39Xv4izU17lBTv2hTwi_YwJsBqaYsO3KuQcidbBkYg3T9escaj1jFpHjgxfc2jFL7swOvUL1QG42-U3pDPIUO6jaeiPwOv4zA9atZ0E-r0tihbTVzQNY12CezB843Nxn9n6sCq-l6TJqPfQbVC-YmKwnYjmZ5Q9Cy-OX1m4Qs_L8rPMAJLBY8O6whSqW3QaUZ3Qfo3CSMfAl5Cz43i4zHBxFecyo0Upy5Fz-0Y4Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3025437534166487/?d=n


11 FRESH POSITIVE CASES REPORTED IN CITY IN LAST 24 HOURS; SITUATION UNDER 
CONTROL: PRADEEP KUMAR AGRAWAL 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3025224370854470/?d=n 

3 New Directions issued by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal 
dated 29th April' 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3025445400832367/?vh=e&d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 While keeping in mind the increasing demand of blood for patients in the district, 
the District Red Cross Society #Ludhiana has appealed to all NGOs to come 
forward and donate blood so that precious lives can be saved. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1255722959404228609?s=08 

2 #Ludhiana DC @239pradeep 
warned of strict action if anyone is found using that 7 am to 11 am time slot for 
any other purpose, other than buying essential commodities. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1255722166903078913?s=08 

3 For areas falling under @Ludhiana_Police, SDM East and West & other urban 
areas, those projects whose construction was underway, but was halted, they 
would be allowed. It can be of any private, residential, commercial project. But 
contractor would ensure that labour stays on site 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1255721723833593858?s=08 

4 #Ludhiana DC @239pradeep clarified that if any areas has been declared as 
containment area, no permissions would be granted. He appealed the residents 
that these relaxations are being given because the government feels that people 
would ensure all directions are followed. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1255721073737424896?s=08 

5 The wholesale market selling essential goods would open only after 11 am. The 
Restaurants, liquor ships, ahatas will not open. 
if any market association feels that they get covered in these guidelines, then 
market associations, can submit their applications to SDM & DSP (MCs). 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1255720456184827904?s=08 

6 In urban areas, only standalone shops (having no other shop on either side) can 
be opened. Shops of essential commodities inside residential complexes, gated 
colonies, vehras etc can be opened. Any shop inside a market, market 
complexes, shopping malls cannot open. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1255719888292843521?s=08 

7 Shops providing services such as barber shops etc will not be allowed to open 
during the #curfewlockdown in district #Ludhiana 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1255716232319438849?s=08 

8 Shops located in rural areas of district #Ludhiana can open from 7 am to 11 am 
for counter sale. People would not require any pass and they would have to 
commute on foot. If there is any shopping mall in these areas, those shops selling 
essential commodities would not be allowed. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1255715684518113283?s=08 

9 People who want to visit those shops do not need any pass from 7 am-11 am, but 
they can commute only by foot. They would not be allowed to use any vehicle to 
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get essential commodities and if any person is found doing so, strict action would 
be taken against them. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1255669890469507072?s=08 

10 The shops already permitted for home delivery of essential commodities, 
Agriculture equipment, hardware shops etc can do a counter sale from 7 am to 11 
am daily. They can do home delivery from 11 am to 7 pm only and counter sale 
would be strictly restricted from 11 am to 7 pm. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1255669056784523264?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਧਜ਼ਲ•ਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸ ਸਾਇਟੀ ਨੂੰ  50 ਯੂਧਨਟ ਬਲੱਡ ਦਾਨ 

-ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਧਵੱਚ ਅੱਗ ੇਆਉਣ-ਅਮਧਰੰਦਰ ਧਸੰਘ ਮੱਲ•ੀ    
(English & Punjabi) 

2 PUNJAB GOVT GIVES SOME RELAXATIONS FOR OPENING OF SHOPS SELLING ESSENTIAL 
COMMODITIES & OTHER ITEMS 
SHOPS OF ESSENTIAL COMMODITIES ALREADY HAVING PERMISSION CAN OPEN FROM 7 
AM TO 11 AM FOR COUNTER SALE: DEPUTY COMMISSIONER 
PEOPLE CANNOT USE VEHICLES IF THEY WANT TO VISIT THOSE SHOPS 
WHOLESALE SHOPS TO OPEN AFTER 11 AM 
SHOPS IN RURAL AREAS CAN OPEN WITHOUT ANY PASS FROM 7 AM TO 11 AM 
SHOPS PROVIDING SERVICES AS WELL AS THOSE INSIDE MALLS, SHOPPING COMPLEXES 
CANNOT OPEN 
IN URBAN AREAS, ONLY STANDALONE SHOPS, THOSE INSIDE GATED RESIDENTIAL 
COLONIES, VEHRAS ETC CAN ALSO OPEN FROM 7 AM TO 11 AM 
RELAXATIONS FOR OPENING OF INDUSTRY & CONSTRUCTION ACTIVITY ALSO 
ANNOUNCED 
11 FRESH POSITIVE CASES REPORTED IN CITY IN LAST 24 HOURS; SITUATION UNDER 
CONTROL: PRADEEP KUMAR AGRAWAL  
(English & Punjabi) 

3 New Directions issued by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal 
dated 29th April' 2020 

4 #Ludhiana DC @239pradeep 
warned of strict action if anyone is found using that 7 am to 11 am time slot for any 
other purpose, other than buying essential commodities. 

5 For areas falling under @Ludhiana_Police, SDM East and West & other urban 
areas, those projects whose construction was underway, but was halted, they 
would be allowed. It can be of any private, residential, commercial project. But 
contractor would ensure that labour stays on site 

6 #Ludhiana DC @239pradeep clarified that if any areas has been declared as 
containment area, no permissions would be granted. He appealed the residents 
that these relaxations are being given because the government feels that people 
would ensure all directions are followed. 

7 The wholesale market selling essential goods would open only after 11 am. The 
Restaurants, liquor ships, ahatas will not open. 
if any market association feels that they get covered in these guidelines, then 
market associations, can submit their applications to SDM & DSP (MCs). 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1255669890469507072?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1255669056784523264?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
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8 In urban areas, only standalone shops (having no other shop on either side) can 
be opened. Shops of essential commodities inside residential complexes, gated 
colonies, vehras etc can be opened. Any shop inside a market, market complexes, 
shopping malls cannot open. 

9 Shops providing services such as barber shops etc will not be allowed to open 
during the #curfewlockdown in district #Ludhiana 

10 Shops located in rural areas of district #Ludhiana can open from 7 am to 11 am for 
counter sale. People would not require any pass and they would have to commute 
on foot. If there is any shopping mall in these areas, those shops selling essential 
commodities would not be allowed. 

11 People who want to visit those shops do not need any pass from 7 am-11 am, but 
they can commute only by foot. They would not be allowed to use any vehicle to 
get essential commodities and if any person is found doing so, strict action would 
be taken against them. 

12 The shops already permitted for home delivery of essential commodities, 
Agriculture equipment, hardware shops etc can do a counter sale from 7 am to 11 
am daily. They can do home delivery from 11 am to 7 pm only and counter sale 
would be strictly restricted from 11 am to 7 pm. 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਿੀਕ ਮ ੱ ਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਧਲਆ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
-ਧਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਧਜ਼ਟੀਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/665619447550003?__tn__=-R 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿੀ ਘਰੇਲ ੂਧਹੰਸਾ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਧਟਸ 

ਪ੍ੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਤ ੰ ਰਤ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ : ਜੱਜ ਅਮਨਦੀਪ੍ ਧਸੰਘ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/66562071754987
6/?type=3&__tn__=-R 
 

3 ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਚੱਲਧਦਆਂ ਕੀਤੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
-ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਧਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮ ਕੰਮਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਧਨੰਗ : ਧਡਪ੍ਟੀ 
ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/66561837088344
4/?type=3&__tn__=-R 
 

4 -ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਅਤ ੇਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ੀਸ਼ਦઠਨੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਆਈ ਰਾਸ਼ਨ  ਮੁੱਿਰੀ ਦੀ 

ਲੋੜ੍ਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵੰਡ 

-ਹ ਣ ਤੱਕ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਧਕੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ ਵੰਡ, ਹਾਲਾਤ ਮ ਤਾਧਬਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਮੱਦਦ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/665072930937988?__tn__=-R 
 

5 -ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਬੈ ੇ ਹੀ ਧਮਲੇਗੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਸਧਲੰਗ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਧਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 
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-ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਵ-ੈਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹ ਨਰ ਧਵਕਾਸ, ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ੜਾਈ, ਮ ਕਾਬਲੇ ਦੀਆ ਪ੍ਰੀਧਖਆਵਾਂ ਸਬੰਿੀ ਸਵੇਰੇ 9 
ਵਜੇ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਪ੍ਰਕ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/665072527604695?__tn__=-R 
 

6 -ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਮਾਨਸਾ ਧਜ਼ਲਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ 40 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਵਾਪ੍ਸ 
: 
 ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

-ਸਹਾਇਕ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਨਵਦੀਪ੍ ਕ ਮਾਰ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਹੇ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਕਰੀਧਨੰਗ ਅਤੇ ਕਰਵਾਇਆ 
 ਧਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ  
-ਡੇਰਾ ਰਾਿਾ ਸ ਆਮੀ ਮਾਨਸਾ ਧਵਖੇ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਧਹਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/665140460931235?__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Wheat procurement report 29-04-2020 

2  

3  

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੋਗਾ ਧਜਲਹੇ ਧਵੱਚ ਕਰਧਿਊ ਧਵੱਚ ਧ ੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਿੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਿੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਧਲਆ ਧਗਆ  
ਅਗਲੇ ਹ ਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਵਾਲੀਆ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ/ਛੋਟਾਂ  ਲਾਗੂ ਰਧਹਣਗੀਆਂ  
-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸਨਰ ਮਗੋਾ ਸਰੀ ਸੰਦੀਪ੍ ਹੰਸ 

 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1643486699124961 
 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/665072527604695?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/665140460931235?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1643486699124961


2 | 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ੀ੍ ਰਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/607713230166798/ 
 

3 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ  ੰਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਰਜਵੇਂ  ਮਾਰਜਕ ਦੂਰੀ, ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੱਥ ਧੋਣੇ, ਮਾ ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ 

 ਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/233878651031130/ 
 

4 ਸ ਣ ੋਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੇ lockdown ਵਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਧਕਹਾ  
 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1643299942476970 
 

5 -ਧਜ਼ਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋ ਕਰਧਿਊ ਦੌਰਾਨ ਿਰਮਕੋਟ ਧਵੱਚ ਖ ੱ ਲਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋਕ ਕਧਰਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
--ਕਰਧਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸ  ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦ ਰਵਰਤੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇ

 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1643289292478035 
 
 

6 ਧਜ਼ਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਧਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬਾਘਾਪ੍ ਰਾਣਾ ਧਵੱਚ ਖ ੱ ਲਹਣ ਵਾਲੇ ਕਧਰਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਰੀ 
--ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਧਹਲੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਧਤੰਨ ਧਦਨਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ ੱ ਲਣਗੇ ਇਹ ਸਟੋਰ 

--ਕਧਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ ਘਰਾਂ ਧਵੱਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਮ ਧਡਲੀਵਰੀ 
 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1643288559144775 
 

7 ਧਜ਼ਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਿਲਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਧਲਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1643284219145209 
 

8 ਇਸ ਵਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਘਰ ਰਧਹ ਕੇ ਮਨਾਈਏ, 
ਆਓ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰਵਡ_19 ਨੂੰ ਹਰਾਈਏ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1643286165811681 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੋਗਾ ਧਜਲਹੇ ਧਵੱਚ ਕਰਧਿਊ ਧਵੱਚ ਧ ੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਿੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਿੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਧਲਆ ਧਗਆ  

ਅਗਲੇ ਹ ਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ/ਛੋਟਾਂ  ਲਾਗੂ ਰਧਹਣਗੀਆਂ  

-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸਨਰ ਮੋਗਾ ਸਰੀ ਸੰਦੀਪ੍ ਹੰਸ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZU66W78p57wGO4cVMCz4zmHPOoLoE_o1WXRxqo7n-lnsXzN-546Amvjpon0kg-gixPLul5jkry1wJqcz86VTTVAnNn_foENT07LKuTFPPlbqkO9bnZ9DWgrWxlHBk3vE3iHbRUp5r6pWqmnmkl5nfluCY8C0UrQSgc5JF4OOXS_zxThKCVrfM5WjdgmXfqfJeg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZU66W78p57wGO4cVMCz4zmHPOoLoE_o1WXRxqo7n-lnsXzN-546Amvjpon0kg-gixPLul5jkry1wJqcz86VTTVAnNn_foENT07LKuTFPPlbqkO9bnZ9DWgrWxlHBk3vE3iHbRUp5r6pWqmnmkl5nfluCY8C0UrQSgc5JF4OOXS_zxThKCVrfM5WjdgmXfqfJeg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/607713230166798/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/233878651031130/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1643299942476970
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1643289292478035
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1643288559144775
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1643284219145209
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1643286165811681


 
https://twitter.com/DproMoga/status/1255517369834909698?s=20 
 

2 Moga admn helps Sukhjit frm vil Lopo injured in Telangana  
https://twitter.com/DproMoga/status/1255468105612091405?s=20 
 

3 Moga residents, students staying abroad, who wish to return should upload their 
data as follows to enable their return to India  
https://twitter.com/DproMoga/status/1255362371025096704?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੋਗਾ ਧਜਲਹੇ ਧਵੱਚ ਕਰਧਿਊ ਧਵੱਚ ਧ ੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਿੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਿੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਧਲਆ ਧਗਆ  
ਅਗਲੇ ਹ ਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਧਹਲਾਂ ਵਾਲੀਆ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ/ਛੋਟਾਂ  ਲਾਗੂ ਰਧਹਣਗੀਆਂ  
-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸਨਰ ਮਗੋਾ ਸਰੀ ਸੰਦੀਪ੍ ਹੰਸ 

 
 
 

2 | 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ੀ੍ ਰਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
 
 

3 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ  ੰਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਰਜਵੇਂ  ਮਾਰਜਕ ਦੂਰੀ, ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੱਥ ਧੋਣੇ, ਮਾ ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ 

 ਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
 

4 ਸ ਣ ੋਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੇ lockdown ਵਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਧਕਹਾ  
 
 

5 -ਧਜ਼ਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋ ਕਰਧਿਊ ਦੌਰਾਨ ਿਰਮਕੋਟ ਧਵੱਚ ਖ ੱ ਲਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋਕ ਕਧਰਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
--ਕਰਧਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸ  ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦ ਰਵਰਤੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇ

 
 
 

6 ਧਜ਼ਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਧਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬਾਘਾਪ੍ ਰਾਣਾ ਧਵੱਚ ਖ ੱ ਲਹਣ ਵਾਲੇ ਕਧਰਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਰੀ 
--ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਧਹਲੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਧਤੰਨ ਧਦਨਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ ੱ ਲਣਗੇ ਇਹ ਸਟੋਰ 

--ਕਧਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ ਘਰਾਂ ਧਵੱਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋਮ ਧਡਲੀਵਰੀ 
 

https://twitter.com/DproMoga/status/1255517369834909698?s=20
https://twitter.com/hashtag/DC_Moga_Sandeep_Hans?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproMoga/status/1255468105612091405?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1255362371025096704?s=20
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZU66W78p57wGO4cVMCz4zmHPOoLoE_o1WXRxqo7n-lnsXzN-546Amvjpon0kg-gixPLul5jkry1wJqcz86VTTVAnNn_foENT07LKuTFPPlbqkO9bnZ9DWgrWxlHBk3vE3iHbRUp5r6pWqmnmkl5nfluCY8C0UrQSgc5JF4OOXS_zxThKCVrfM5WjdgmXfqfJeg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZU66W78p57wGO4cVMCz4zmHPOoLoE_o1WXRxqo7n-lnsXzN-546Amvjpon0kg-gixPLul5jkry1wJqcz86VTTVAnNn_foENT07LKuTFPPlbqkO9bnZ9DWgrWxlHBk3vE3iHbRUp5r6pWqmnmkl5nfluCY8C0UrQSgc5JF4OOXS_zxThKCVrfM5WjdgmXfqfJeg&__tn__=*NK-R


 
 

7 ਧਜ਼ਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਿਲਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਧਲਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
 
 

8 ਇਸ ਵਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਘਰ ਰਧਹ ਕੇ ਮਨਾਈਏ, 
ਆਓ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰਵਡ_19 ਨੂੰ ਹਰਾਈਏ। 
 

 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦ ੇਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਪ੍ਧਟਆਲਾ ਧਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਕਰਧਿਊ ਧਵੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਧਲਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਿੈਸਲਾ-ਧਜ਼ਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208423576164821/ 
 

2 @PunjabGovtIndia ਵੁੱਲੋਂ  ਭੇਜੀਆਂ ਬੁੱ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਖਤ  ੍ੀ ਹਜੂਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਨਾਲ  ਬੰਧਤ 

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪ ੀ ਹੋ ਿਈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ @KUMARAMIT_IAS ਪ੍ਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਿ ਰਦ ਆਰਾ ਦ ੁੱਖ 

ਰਨਵਾਰਨ  ਾਰਹਬ ਰਵਖੇ  ਰਾਂ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾ  ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ @capt_amarinder ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208515932822252/ 
 

3 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਧਟਆਲਾ ਧਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਧਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕਰੀਧਨੰਗ 30 ਤੋਂ-ਧਡਪ੍ਟੀ 
ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208444776162701/ 
 

4 ਉੱਘੇ  ਮਾਜ  ੇਵੀ ਅਤ ੇਬੋਲਣ ਤੇ   ਣਨ ਤੋਂ ਅ ਮਰਥ ਬੁੱਰਚਆਂ ਦਾ  ਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਰਨਲ ਕਰਰਮੰਦਰ ਰ ੰਘ ( ੇਵਾ 

ਮ ਕਤ) ਨੇ ਅੁੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਂਰਦਆਂ ਰਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਥਾਨਕ 

 ਰਕਾਰਾਂ  ੍ੀਮਤੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ੀਤ ਕੌਰ ਰਿੁੱਲ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾ ਕ ਅਤ ੇ50 ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਰਕੁੱਟਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208436866163492/ 
 

5 Today 29 April Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208409719499540/ 
 

6 ਧਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਧਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕਰੀਧਨੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਧਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਨ 
ਲਾਇਨ ਧਰਕਾਰਡ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208403669500145/ 
 

7 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਬਣਾਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵ ੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208403052833540/ 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208423576164821/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208515932822252/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208444776162701/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208436866163492/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208409719499540/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208403669500145/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208403052833540/


8 ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰ੍ਚਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ  ਧਪੰ੍ਡਾਂ ਤ ੇਸ਼ਧਹਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਨਾਗਧਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਉਪ੍ਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208294219511090/ 
 

9 ਸਵ ੈਸਹਾਇਤਾ ਗਰ ੱ ਪ੍ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ #ਕੋਧਵਡ19 ਰਵਰ ੁੱਧ ਜੰਿ 'ਚ ਯੋਰਧਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ, 4 ਲੁੱਖ ਮਾ ਕ ਪ੍ਸ਼ਾ ਨ ਨੂੰ  ੌਂਪੇ। 

ਮਾ ਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਵੈ- ਹਾਇਤਾ ਿਰ ੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਸ਼ਾ ਨ ਲਈ ਐਪਰਨ ਅਤੇ ਦ ਤਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੇ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208286462845199/ 
 

10 ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ-ਕਮ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਪਰਟਆਲਾ  ੍ੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਦੀਆਂ  ਮੂਹ ਿ੍ਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 

 ਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ  ਾਰੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਇਲਾਰਕਆਂ ਦੇ ਕੌਂ ਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਪੰਡਾਂ ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਰਵੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕ ੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 

ਆਮਦ ਦੀ  ੂਚਨਾ ਤ ਰੰਤ ਆਪਣੇ  ਬੰਧਤ ਐ .ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਰਵਖੇ ਜਾਂ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 0175-

2350550 ਉਪਰ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।  ੍ੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਨੇ ਰਕਹਾ ਹੈ ਰਕ ਅਰਜਹੇ ਨਾਿਰਰਕਾਂ, ਰਜਨਹਾਂ ਰਵੁੱਚ 

ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਰਵੁੱਚ ਿਏ ਆਮ ਲੋਕ, ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਜਾਂ ਰੀਪਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਰਵਖੇ ਪੜ੍ਹਨ ਿਏ 

ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ  ਮੇਤ ਰਕ ੇ ਵੀ ਧਾਰਰਮਕ ਅ ਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਿਏ ਰਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾ  

ਰਵੁੱਚ ਰਰਹਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208275696179609/ 
 

11 ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਰਵਚ ਮਾ ਕ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅੁੱਵਲ, ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹ ਣ 

ਤੁੱਕ 2.5 ਲੁੱਖ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਮਾ ਕ ਬਣਾ ਚ ਕੇ ਹਨ। ਇ ੀ ਦੇ ਨਾਲ  ੂਬੇ ਦੇ 6 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਰਪ੍ੰ ੀਪਲ / 

ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹ ਨਰ ਰਵਕਾ  ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  ਰਵੁੱਚ ਵੀ ਰਹੁੱ ਾ ਰਲਆ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208196619520850/ 
 

12 ਇਸ ਵਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਘਰ ਰਧਹ ਕੇ ਮਨਾਈਏ, 
ਆਓ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰਵਡ_19 ਨੂੰ ਹਰਾਈਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208195346187644/ 
 

13 ਅੱਜ ਧਮਤੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਧਟਆਲਾ ਧਵਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤ ੇਿਲਾਂ ਦੇ ਧਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208086466198532/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰ੍ਚਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ  ਧਪੰ੍ਡਾਂ ਤੇ ਸਧਹਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਗਧਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਉਪ੍ਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

-ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਧਲਆਂ ਲਈ ਕੋਧਵਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮ ਤਾਬਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਾਜਮੀ-
@KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255525814810148865?s=19 
 

2 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਧਟਆਲਾ ਧਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਧਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕਰੀਧਨੰਗ 30 ਤੋਂ-
@KUMARAMIT_IAS , ਸੰਭ,ੂ ਧਪ੍ਹੋਵਾ-ਦੇਵੀਗੜਹ ਰੋਡ, ਕੈਥਲ ਰੋਡ ਤੇ  ਾਬੀ ਗ ੱ ਜਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਧਜ਼ਲਹੇ 'ਚ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208294219511090/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCGvr-Ygac8HNw5gZ30NhTW5D4tqnRd0t5s4RyR-wcHQR28vVP9AgPTbOr1YmWj7-Qm8XJRXO8CH00v1OczSqqsJvnF2JuOoM9uhmI2wRZDLRAShKzdS73K6_gxzAJWzEfDnLhzcdyoT-Fxr--LyYpKRzHOhbKMm5TUKiLpHZi4ygtAfYRbWwJtpsYCWXiUH1hC0_tSB8RTHPQqroWdVoKYocfsxypHUGh15bctk7waGehndo5YO79lPBiBnCZHSIGoD0G9EF5rbWF2RSIKQYVFZBFbvDiTQu0uYbck79bDBipYpmlcU67_Joe51dzMhLG2rHqGgyklxAp1fxrw3p2JVQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCGvr-Ygac8HNw5gZ30NhTW5D4tqnRd0t5s4RyR-wcHQR28vVP9AgPTbOr1YmWj7-Qm8XJRXO8CH00v1OczSqqsJvnF2JuOoM9uhmI2wRZDLRAShKzdS73K6_gxzAJWzEfDnLhzcdyoT-Fxr--LyYpKRzHOhbKMm5TUKiLpHZi4ygtAfYRbWwJtpsYCWXiUH1hC0_tSB8RTHPQqroWdVoKYocfsxypHUGh15bctk7waGehndo5YO79lPBiBnCZHSIGoD0G9EF5rbWF2RSIKQYVFZBFbvDiTQu0uYbck79bDBipYpmlcU67_Joe51dzMhLG2rHqGgyklxAp1fxrw3p2JVQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCGvr-Ygac8HNw5gZ30NhTW5D4tqnRd0t5s4RyR-wcHQR28vVP9AgPTbOr1YmWj7-Qm8XJRXO8CH00v1OczSqqsJvnF2JuOoM9uhmI2wRZDLRAShKzdS73K6_gxzAJWzEfDnLhzcdyoT-Fxr--LyYpKRzHOhbKMm5TUKiLpHZi4ygtAfYRbWwJtpsYCWXiUH1hC0_tSB8RTHPQqroWdVoKYocfsxypHUGh15bctk7waGehndo5YO79lPBiBnCZHSIGoD0G9EF5rbWF2RSIKQYVFZBFbvDiTQu0uYbck79bDBipYpmlcU67_Joe51dzMhLG2rHqGgyklxAp1fxrw3p2JVQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208286462845199/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208275696179609/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208196619520850/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208195346187644/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208086466198532/
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255525814810148865?s=19
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS


ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ-ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਧਸੱਧਖਆ ਧਵਭਾਗ , ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ ਧਲਸ 

ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਧਡਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1255525530994118666?s=19 
 

3 #PunjabFightsCorona ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਧਟਆਲਾ ਧਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਕਰਧਿਊ ਧਵੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟ 

ਨਹੀਂ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਧਟੰਗ ਕਰਕੇ ਧਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿੈਸਲਾ-DM, DC @KUMARAMIT_IAS ਰਜ਼ਲਹੇ  ਅੰਦਰ 

ਕਰਰਫਊ 'ਚ ਕੋਈ ਰ ੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਰਤਆਤ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ 

ਰਰਹਣਿੀਆਂ। @CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255496075387064320?s=19 
 

4 ਰਮਤੀ 29 ਅਪ੍ੈਲ 2020 ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਰਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ   ਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਰਟਆਲਾ ਰਵਖੇ ਫਲਾਂ ਤੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ 

ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਰਰਟੇਲ ਰੇਟ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1255328625991266304?s=19 
 

5 @PunjabGovtIndia ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਧਟਆਲਾ ਧਜ਼ਲਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ 

ਸਰਿਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  @KUMARAMIT_IAS ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਦ ੱ ਖ 

ਧਨਵਾਰਨ ਸਾਧਹਬ ਧਵਖੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਸਰਿਾਲੂਆਂ ਨੇ @capt_amarinder ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1255524266260541447?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦ ੇਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਪ੍ਧਟਆਲਾ ਧਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਕਰਧਿਊ ਧਵੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਧਲਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਿੈਸਲਾ-ਧਜ਼ਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

2 @PunjabGovtIndia ਵੁੱਲੋਂ  ਭੇਜੀਆਂ ਬੁੱ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਖਤ  ੍ੀ ਹਜੂਰ  ਾਰਹਬ ਤੋਂ ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਨਾਲ  ਬੰਧਤ 

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪ ੀ ਹੋ ਿਈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ @KUMARAMIT_IAS ਪ੍ਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਿ ਰਦ ਆਰਾ ਦ ੁੱਖ 

ਰਨਵਾਰਨ  ਾਰਹਬ ਰਵਖੇ  ਰਾਂ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾ  ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ @capt_amarinder ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।(ਵੀਡੀਓ) 

3 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਧਟਆਲਾ ਧਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਧਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕਰੀਧਨੰਗ 30 ਤੋਂ-ਧਡਪ੍ਟੀ 
ਕਧਮਸ਼ਨਰ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 ਉੱਘੇ  ਮਾਜ  ੇਵੀ ਅਤ ੇਬੋਲਣ ਤੇ   ਣਨ ਤੋਂ ਅ ਮਰਥ ਬੁੱਰਚਆਂ ਦਾ  ਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਰਨਲ ਕਰਰਮੰਦਰ ਰ ੰਘ ( ੇਵਾ 

ਮ ਕਤ) ਨੇ ਅੁੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਂਰਦਆਂ ਰਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਥਾਨਕ 

 ਰਕਾਰਾਂ  ੍ੀਮਤੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ੀਤ ਕੌਰ ਰਿੁੱਲ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾ ਕ ਅਤ ੇ50 ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਰਕੁੱਟਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। (ਿੋਟੋ) 

5 Today 29 April Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra (ਵੀਡੀਓ) 

6 ਧਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਧਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕਰੀਧਨੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਧਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਨ 
ਲਾਇਨ ਧਰਕਾਰਡ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

7 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਬਣਾਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵ ੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1255525530994118666?s=19
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255496075387064320?s=19
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255328625991266304?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255524266260541447?s=19


8 ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰ੍ਚਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ  ਧਪੰ੍ਡਾਂ ਤ ੇਸ਼ਧਹਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਨਾਗਧਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਉਪ੍ਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

9 ਸਵ ੈਸਹਾਇਤਾ ਗਰ ੱ ਪ੍ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ #ਕੋਧਵਡ19 ਰਵਰ ੁੱਧ ਜੰਿ 'ਚ ਯੋਰਧਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ, 4 ਲੁੱਖ ਮਾ ਕ ਪ੍ਸ਼ਾ ਨ ਨੂੰ  ੌਂਪੇ। 

ਮਾ ਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਵੈ- ਹਾਇਤਾ ਿਰ ੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਸ਼ਾ ਨ ਲਈ ਐਪਰਨ ਅਤੇ ਦ ਤਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੇ। 

(ਿੋਟੋ) 

10 ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ-ਕਮ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਪਰਟਆਲਾ  ੍ੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਦੀਆਂ  ਮੂਹ ਿ੍ਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 

 ਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ  ਾਰੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਇਲਾਰਕਆਂ ਦੇ ਕੌਂ ਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਪੰਡਾਂ ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਰਵੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕ ੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 

ਆਮਦ ਦੀ  ੂਚਨਾ ਤ ਰੰਤ ਆਪਣੇ  ਬੰਧਤ ਐ .ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਰਵਖੇ ਜਾਂ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 0175-

2350550 ਉਪਰ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।  ੍ੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਨੇ ਰਕਹਾ ਹੈ ਰਕ ਅਰਜਹੇ ਨਾਿਰਰਕਾਂ, ਰਜਨਹਾਂ ਰਵੁੱਚ 

ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਰਵੁੱਚ ਿਏ ਆਮ ਲੋਕ, ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਜਾਂ ਰੀਪਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਰਵਖੇ ਪੜ੍ਹਨ ਿਏ 

ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ  ਮੇਤ ਰਕ ੇ ਵੀ ਧਾਰਰਮਕ ਅ ਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਿਏ ਰਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾ  

ਰਵੁੱਚ ਰਰਹਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।  (ਮੈਧਸਜ) 

11 ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਰਵਚ ਮਾ ਕ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅੁੱਵਲ, ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹ ਣ 

ਤੁੱਕ 2.5 ਲੁੱਖ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਮਾ ਕ ਬਣਾ ਚ ਕੇ ਹਨ। ਇ ੀ ਦੇ ਨਾਲ  ੂਬੇ ਦੇ 6 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਰਪ੍ੰ ੀਪਲ / 

ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹ ਨਰ ਰਵਕਾ  ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  ਰਵੁੱਚ ਵੀ ਰਹੁੱ ਾ ਰਲਆ।(ਿੋਟੋ) 

12 ਇਸ ਵਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਘਰ ਰਧਹ ਕੇ ਮਨਾਈਏ, 
ਆਓ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰਵਡ_19 ਨੂੰ ਹਰਾਈਏ।(ਿੋਟੋ) 

13 ਅੱਜ ਧਮਤੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਧਟਆਲਾ ਧਵਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤ ੇਿਲਾਂ ਦੇ ਧਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਿੋਟੋ) 

Youtube 

S.N Post and link 

1 Patiala- COVID UPDATE dt. 29.04.2020 , Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/O3nOIFIS33A 

 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਏ ਵੇਣ  ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਾਵਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਧਰਸੋਰਸ ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਧਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਮੀਧਟੰਗ ਕਰ ਕੋਧਵਡ-19 ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਸਧਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524
266754868917  

2 ਸਰੀ ਏ ਵੇਣ  ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਾਵਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਧਰਸੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਵਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਧਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ 
ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੋਰਾ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524
267718202154  

3 ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਬੈ ੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਧਜ਼ਸਟਰੇਸ਼ਨ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCGvr-Ygac8HNw5gZ30NhTW5D4tqnRd0t5s4RyR-wcHQR28vVP9AgPTbOr1YmWj7-Qm8XJRXO8CH00v1OczSqqsJvnF2JuOoM9uhmI2wRZDLRAShKzdS73K6_gxzAJWzEfDnLhzcdyoT-Fxr--LyYpKRzHOhbKMm5TUKiLpHZi4ygtAfYRbWwJtpsYCWXiUH1hC0_tSB8RTHPQqroWdVoKYocfsxypHUGh15bctk7waGehndo5YO79lPBiBnCZHSIGoD0G9EF5rbWF2RSIKQYVFZBFbvDiTQu0uYbck79bDBipYpmlcU67_Joe51dzMhLG2rHqGgyklxAp1fxrw3p2JVQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCGvr-Ygac8HNw5gZ30NhTW5D4tqnRd0t5s4RyR-wcHQR28vVP9AgPTbOr1YmWj7-Qm8XJRXO8CH00v1OczSqqsJvnF2JuOoM9uhmI2wRZDLRAShKzdS73K6_gxzAJWzEfDnLhzcdyoT-Fxr--LyYpKRzHOhbKMm5TUKiLpHZi4ygtAfYRbWwJtpsYCWXiUH1hC0_tSB8RTHPQqroWdVoKYocfsxypHUGh15bctk7waGehndo5YO79lPBiBnCZHSIGoD0G9EF5rbWF2RSIKQYVFZBFbvDiTQu0uYbck79bDBipYpmlcU67_Joe51dzMhLG2rHqGgyklxAp1fxrw3p2JVQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCGvr-Ygac8HNw5gZ30NhTW5D4tqnRd0t5s4RyR-wcHQR28vVP9AgPTbOr1YmWj7-Qm8XJRXO8CH00v1OczSqqsJvnF2JuOoM9uhmI2wRZDLRAShKzdS73K6_gxzAJWzEfDnLhzcdyoT-Fxr--LyYpKRzHOhbKMm5TUKiLpHZi4ygtAfYRbWwJtpsYCWXiUH1hC0_tSB8RTHPQqroWdVoKYocfsxypHUGh15bctk7waGehndo5YO79lPBiBnCZHSIGoD0G9EF5rbWF2RSIKQYVFZBFbvDiTQu0uYbck79bDBipYpmlcU67_Joe51dzMhLG2rHqGgyklxAp1fxrw3p2JVQ&__tn__=%2ANK-R
https://youtu.be/O3nOIFIS33A
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524266754868917
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524266754868917
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524267718202154
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524267718202154


https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524
268451535414  

4 15 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਧਟਵ ਲੋਕਾਂ ਧਵਚੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਧਹਲੇ ਿੇਜ ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਧਵੱਚ 3 ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਧਟਵ 3 ਕਰੋਨਾ 
ਪ੍ਾਜੀਧਟਵ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524
269601535299  

5 ਹਜੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ 7 ਲੋਕ ਪ੍ਹ ੰ ਚੇ ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ ਾਨਕੋਟ ਧਵਖੇ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524
270244868568  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਏ ਵੇਣ  ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਾਵਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਧਰਸੋਰਸ ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਧਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਮੀਧਟੰਗ ਕਰ ਕੋਧਵਡ-19 ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਸਧਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 

2 ਸਰੀ ਏ ਵੇਣ  ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਾਵਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਧਰਸੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਵਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਧਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ 
ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੋਰਾ 

3 ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਬੈ ੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਧਜ਼ਸਟਰੇਸ਼ਨ 

4 15 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਧਟਵ ਲੋਕਾਂ ਧਵਚੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਧਹਲੇ ਿੇਜ ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਧਵੱਚ 3 ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਧਟਵ 3 ਕਰੋਨਾ 
ਪ੍ਾਜੀਧਟਵ 

5 ਹਜੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ 7 ਲੋਕ ਪ੍ਹ ੰ ਚੇ ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ ਾਨਕੋਟ ਧਵਖੇ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰੀ ਏ ਵੇਣ  ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਾਵਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਧਰਸੋਰਸ ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਧਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਮੀਧਟੰਗ ਕਰ ਕੋਧਵਡ-19 ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਸਧਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 

2 ਸਰੀ ਏ ਵੇਣ  ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਾਵਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਧਰਸੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਵਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਧਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ 
ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੋਰਾ 

3 ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਬੈ ੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਧਜ਼ਸਟਰੇਸ਼ਨ 

4 15 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਧਟਵ ਲੋਕਾਂ ਧਵਚੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਧਹਲੇ ਿੇਜ ਦੀ ਧਰਪੋ੍ਰਟ ਧਵੱਚ 3 ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਧਟਵ 3 ਕਰੋਨਾ 
ਪ੍ਾਜੀਧਟਵ 

5 ਹਜੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੋਂ 7 ਲੋਕ ਪ੍ਹ ੰ ਚੇ ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ ਾਨਕੋਟ ਧਵਖੇ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524268451535414
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524268451535414
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524269601535299
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524269601535299
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524270244868568
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524270244868568


S.N. Post with link 

1  ਸ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਧਹਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਕਸ ੇਵੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਧਜਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  
ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਮ ਹੱਈਆ - ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਧਜ਼ਲਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵ ੇ

ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਧਸਹਤ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮ ੱ  ਲਾ ਚੈਕਅੱਪ੍ 

ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰੱਧਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂ੍ਰਾ ਧਰਕਾਰਡ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844663162695768&id=289205534908203 

2 ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਸਧਲੰਗ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844288232733261&id=289205534908203 

3 ਧਜਲਹਾ ਰੂਪ੍ਨਗਰ ਧਵਖੇ ਕੋਧਵਡ -19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਿੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ 
ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਿੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844264442735640&id=289205534908203 

4 ਕਰਧਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਿਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ 
ਦ ਕਾਨਦਾਰ - ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844255546069863&id=289205534908203 

5 ਮਲਟੀ ਬਰਾਂਡ ਤੇ ਧਸੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਮਾਲਜ਼ , ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ  ੇਕੇ , ਸੈਲਨੂ, ਹਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ 
ਰਧਹਣਗੀਆਂ ਬੰਦ 

ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਬਨਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਖ ਲੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦ ਕਾਨ 

ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼. ਨੂੰ  ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦ ਕਾਨਦਾਰ 

ਕੇਵਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇਸ ਰੋਸਟਰ ਅਨ ਸਾਰ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844295962732488&id=289205534908203 

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਧਹਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਕਸ ੇਵੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਧਜਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  
ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਮ ਹੱਈਆ - ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਧਜ਼ਲਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵ ੇ

ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਧਸਹਤ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮ ੱ  ਲਾ ਚੈਕਅੱਪ੍ 

ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰੱਧਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂ੍ਰਾ ਧਰਕਾਰਡ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1255709742669926400?s=19 

2 ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਸਧਲੰਗ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1255507864967413762?s=19 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844663162695768&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844288232733261&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844264442735640&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844255546069863&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844295962732488&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1255709742669926400?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1255507864967413762?s=19


3 ਧਜਲਹਾ ਰੂਪ੍ਨਗਰ ਧਵਖੇ ਕੋਧਵਡ -19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਿੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ 
ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਿੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1255506448412553226?s=19 

4 ਕਰਧਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਿਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ 
ਦ ਕਾਨਦਾਰ - ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

ਮਲਟੀ ਬਰਾਂਡ ਤੇ ਧਸੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਮਾਲਜ਼ , ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ  ੇਕੇ , ਸੈਲਨੂ, ਹਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ 
ਰਧਹਣਗੀਆਂ ਬੰਦ 

ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਬਨਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਖ ਲੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦ ਕਾਨ 

ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼. ਨੂੰ  ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦ ਕਾਨਦਾਰ 

ਕੇਵਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇਸ ਰੋਸਟਰ ਅਨ ਸਾਰ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1255504122880589829?s=19 

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਧਹਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਕਸ ੇਵੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਧਜਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  
ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਮ ਹੱਈਆ - ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਧਜ਼ਲਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵ ੇ

ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਧਸਹਤ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮ ੱ  ਲਾ ਚੈਕਅੱਪ੍ 

ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰੱਧਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂ੍ਰਾ ਧਰਕਾਰਡ 

2 ਕਰਧਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਿਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ 
ਦ ਕਾਨਦਾਰ - ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

3 ਮਲਟੀ ਬਰਾਂਡ ਤੇ ਧਸੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਮਾਲਜ਼ , ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ  ੇਕੇ , ਸੈਲਨੂ, ਹਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ 
ਰਧਹਣਗੀਆਂ ਬੰਦ 

ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਬਨਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਖ ਲੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦ ਕਾਨ 

ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼. ਨੂੰ  ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦ ਕਾਨਦਾਰ 

ਕੇਵਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇਸ ਰੋਸਟਰ ਅਨ ਸਾਰ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 [Live]: ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਧਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਧਗਆ  
ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ  ੰਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਰਜਵੇਂ  ਮਾਰਜਕ ਦੂਰੀ, ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੱਥ ਧੋਣੇ, ਮਾ ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ 

 ਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1255506448412553226?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1255504122880589829?s=19


ਮਲਟੀ-ਬ੍ਾਂਡ ਅਤ ੇਰ ੰਿਲ-ਬ੍ਾਂਡ ਮਾੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਡ ਕੇ  ਾਰੀਆਂ ਰਰਜ ਟਰਡ ਦ ਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 50%  ਟਾਫ਼ ਨਾਲ  ਵੇਰੇ 7 

ਵਜ ੇਤੋਂ  ਵੇਰੇ 11 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਆਰਿਆ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/233878641031131/?vh=e&d=n 
 

2 #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ੍ੀ ਰਵਪ ਲ ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ 

ਰਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/607713233500131/?vh=e&d=n 
 

3 ਰਜ਼ਲਹ ਾ  ੰਿਰੂਰ ਰਵੁੱਚ ਕੁੱਲਹ  ਰਮਤੀ 30 ਅਪ੍ੈਲ ਨੂੰ ਕਰਰਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਵੁੱਚ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2645376192374638/?d=n 
 

4 ਰਜ਼ਲਹ ਾ  ੰਿਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਦਾ ਵ ਨੀਕ ਜੋ ਰਕ ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਰਤਆ ਹੈ, ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਅੁੱਜ ਪਾਜ਼ੀਰਟਵ ਆਈ 

ਹੈ। ਉ ਨੂੰ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ  ੈਂਟਰ ਰਵਖੇ ਰਸ਼ਫ਼ਟ ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ ਰਿਆ ਹੈ। ਪਰਰਵਾਰਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਕਊਰੈਂਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਰਿਆ 

 ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ੈਂਪਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਿੇਰਟਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਦ ਬਾਰਾ ਟੈ ਟ ਵੀ ਇੁੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਿਾ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2645392375706353/?d=n 
 

5 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ ਨਾਂਦੇੜ੍ ਜਾਂ ਰਕ ੇ ਹੋਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋ਼ਨ ਤੋਂ  ੰਿਰੂਰ ਰਜ਼ਲਹੇ  ‘ਚ 

ਪਰਰਤਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤ ਰੰਤ ਇ ਦੀ  ੂਚਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 01672-232304 ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇ  

ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 21 ਰਦਨਾਂ ਲਈ ਰਕਊਰੈਂਟਾਈਨ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਰਕ ੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬ ੁੱਝ ਕੇ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉ  ਰਵਰ ੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2645923775653213/?d=n 
 

6  ਵੈ-ਰਕਊਰੈਂਟਾਈਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ‘ਤੇ  ੂਰਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਬਨੈਰ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ  ਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪ ਆਇੰਟ  ‘ਤੇ 

ਲਿਾ ਰਦੁੱਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਹ ਣ ਰਕਊਰੈਂਟਾਈਨ ਵਕਫ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ ਰਿਆ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/632578387474234/?d=n 
 

7 ਰਜ਼ਲਹ ਾ  ੰਿਰੂਰ ਰਵਖੇ ਤੀਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਰਜ਼ਰਟਵ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਿੇਰਟਵ ਆ ਿਈ ਹੈ। ਉ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ 

ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਰਕ  ਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਰਕਊਰੈਂਟਾਈਨ ਰੁੱਖੇ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/632665424132197/?d=n 
 

8  ਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਨਾਂਦੇੜ੍  ਾਰਹਬ  ਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ) ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ 

ਰੁੱਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚੋਂ ਰਜ਼ਲਹੇ  ‘ਚ ਪ ੁੱਜ ਰਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਹਾਂ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾ  ਰਖਆਲ ਰੁੱਖੇ। ਜਾਣਬ ੁੱਝ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਨਯਮ ਤੋੜ੍ਨ ਵਾਰ਼ਿਆਂ ਰਵਰ ੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਿੀ। ਹਰ ਇੁੱਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰਰਹਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/632528414145898/?d=n&substory
_index=0 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/233878641031131/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC7mYV_auo_Oz3OhDgxmI7DoRXOZa2ye6SRDTBOBvtnOZ3SU_uwjGCOVJ6tNMg9aBu6vLoptUX7l5OigsGcO5OShzoICP_nCBo3IzPjIW5B3XMKCBzRBOpEPtX4LaLqgOpxDjLFLEX6p-TV8IvjhCEXsBIkv2VmL0_-mgMaDLiluaWy0cR-J0VW8boXyc06GdZtHhCLMJVUUkeNtsr-Ed0_ntu22DNcxWWZEXjD2qsXr0jsZdv8JijOA49Rr6xLO0J4rFaUmBIZeURMIoZ4XJyc_mS2b-qykOV2JMuB2rbE_D2tam-qjaHbdG8CUYwUwO9ZFnvkDAJ3f087OP_RcdFZjyp0np6Hcc79Xw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/607713233500131/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2645376192374638/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2645392375706353/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2645923775653213/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/632578387474234/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/632665424132197/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/632528414145898/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/632528414145898/?d=n&substory_index=0


1  ਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਨਾਂਦੇੜ੍  ਾਰਹਬ  ਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ) ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ 

ਰੁੱਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚੋਂ ਰਜ਼ਲਹੇ  ‘ਚ ਪ ੁੱਜ ਰਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ 

ਖ਼ਾ  ਰਖਆਲ ਰੁੱਖੇ ਜਾਣਬ ੁੱਝ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਨਯਮ ਤੋੜ੍ਨ ਵਾਰ਼ਿਆਂ ਰਵਰ ੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1255445817143549960?s=12 
 

2 ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ   ੰਿਰੂਰ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਇੰਡ ਟਰੀਅਲ ਚੈਂਬਰ ਦੇ  ਰਹਯੋਿ ਨਾਲ ਇੁੱਕ ਹੋਰ ਕੋਰਵਡ-19 ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਚੈਂਬਰ 

ਬਣਾਇਆ ਰਿਆ ਹੈ। District administration in association with District Industrial 

Chamber launches another COVID-19 hand wash station. 
https://youtu.be/wbNICoOBvqo  
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1255448333365260289?s=12 
 

3 There is no relaxation in curfew till April 30 because as per the letter of ACS, Home, we 
have asked to open the shops in a staggered fashion. So the roster is being finalised 
which would be issued tomorrow for implementation in a staggered manner from day 
after. 
@GhanshyamThori 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1255513204425469956?s=12 
 

4 ਸੰਗਰੂਰ: ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਬਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਿੀ ਸਮੱਧਸਆਵਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਖਧਦਆਂ ਧਸਵਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਧਵਖੇ ਆਨ-
ਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ ਰੂ, ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ http://esanjeevaniopd.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ 
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ  ਕਰਵਾਉਣੀ ਪ੍ਵੇਗੀ ਰਧਜਸਟਰੇਸਨ. 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1255519782008492032?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਹ ਾ  ੰਿਰੂਰ ਰਵਖੇ ਤੀਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਰਜ਼ਰਟਵ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਿੇਰਟਵ ਆ ਿਈ ਹੈ। ਉ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ 

ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਰਕ  ਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਰਕਊਰੈਂਟਾਈਨ ਰੁੱਖੇ। 
 

2 ਰਜ਼ਲਹ ਾ  ੰਿਰੂਰ ਰਵੁੱਚ ਕੁੱਲਹ  ਰਮਤੀ 30 ਅਪ੍ੈਲ ਨੂੰ ਕਰਰਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਵੁੱਚ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

3  ਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਨਾਂਦੇੜ੍  ਾਰਹਬ  ਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ) ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ 

ਰੁੱਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚੋਂ ਰਜ਼ਲਹੇ  ‘ਚ ਪ ੁੱਜ ਰਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਹਾਂ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾ  ਰਖਆਲ ਰੁੱਖੇ। ਜਾਣਬ ੁੱਝ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਨਯਮ ਤੋੜ੍ਨ ਵਾਰ਼ਿਆਂ ਰਵਰ ੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਿੀ। ਹਰ ਇੁੱਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰਰਹਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 
 

4 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ  ਾਰਹਬ ਨਾਂਦੇੜ੍ ਜਾਂ ਰਕ ੇ ਹੋਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋ਼ਨ ਤੋਂ  ੰਿਰੂਰ ਰਜ਼ਲਹੇ  ‘ਚ 

ਪਰਰਤਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤ ਰੰਤ ਇ ਦੀ  ੂਚਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 01672-232304 ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇ  

ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 21 ਰਦਨਾਂ ਲਈ ਰਕਊਰੈਂਟਾਈਨ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਰਕ ੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬ ੁੱਝ ਕੇ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉ  ਰਵਰ ੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1255445817143549960?s=12
https://t.co/UEaDuNKqkc?amp=1
https://t.co/UEaDuNKqkc?amp=1
https://t.co/UEaDuNKqkc?amp=1
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1255448333365260289?s=12
https://twitter.com/GhanshyamThori
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1255513204425469956?s=12
https://t.co/8ZiLmlle4v?amp=1
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1255519782008492032?s=12


S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530216454362236&id=128209614562924
, dispensaries to ensure distribution of arsenium album 30 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530220344361847&id=128209614562924
, District Administration comes to aid of diabetic patient from Nayagaon  

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530221417695073&id=128209614562924
, Relaxations to be decided after consultation with stakeholders, 9 more positive cases in 
District  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255709398199988224?s=19, homeopathic 
dispensaries to ensure distribution of arsenium album 30 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255500248132333569?s=19, District 
Administration comes to aid of diabetic patient in Nayagaon  

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255500569004912643?s=19, Relaxations to 
be decided after consultation with stakeholders, 9 more positive cases in District  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Official Statement on corona virus by State Control Room 

2 Another batch of 6 pilgrims reach from Nanded 

3 Feeling stress don't worry, talk to psychologist at 18001804104 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 No Relaxation in Curfew Tomorrow in SBS Nagar 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1241061526064430&id=73958246954567
4 
 

2 District Administration SBS Nagar Quarantined 95 Sri Huzur Sahib Returned Pilgrims  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1241061119397804&id=73958246954567
4 
 

3 Govt Agencies Procured 128642 MT Wheat In SBS Nagar 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1241060262731223&id=73958246954567
4 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530216454362236&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530216454362236&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530220344361847&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530220344361847&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530221417695073&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530221417695073&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255709398199988224?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255500248132333569?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255500569004912643?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1241061526064430&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1241061526064430&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1241061119397804&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1241061119397804&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1241060262731223&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1241060262731223&id=739582469545674


 

4 ACS Ravneet Kaur Reviews COVID-19 Control Arrangements and Wheat Procurement in 
SBS Nagar 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1241059996064583&id=73958246954567
4 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 No Relaxation in Curfew Tomorrow in SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255553872015196160?s=19 
 

2 District Administration SBS Nagar Quarantined 95 Sri Huzur Sahib Returned Pilgrims  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255553486403469313?s=19 
 
 

3 Govt Agencies Procured 128642 MT Wheat In SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255553641726894080?s=19 
 
 

4 ACS Ravneet Kaur Reviews COVID-19 Control Arrangements and Wheat Procurement in 
SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255554016152416256?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 No Relaxation in Curfew Tomorrow in SBS Nagar 

2 District Administration SBS Nagar Quarantined 95 Sri Huzur Sahib Returned Pilgrims  

3 Govt Agencies Procured 128642 MT Wheat In SBS Nagar 

4 ACS Ravneet Kaur Reviews COVID-19 Control Arrangements and Wheat Procurement in 
SBS Nagar 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਘਰਾਂ ਧਵੱਚ ਸਰਵੇਖਣ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2500057430306209/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1241059996064583&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1241059996064583&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255553872015196160?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255553486403469313?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255553641726894080?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255554016152416256?s=19
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2500057430306209/


2 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਅਤ ੇਮ ਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾ ਨੂੰ  ਕਰਧਿਊ ਦੋਰਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ 
ਇਜਾਜਤ, ਸਮਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ - ਅਟਵਾਲ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2500058990306053/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਆਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਘਰਾਂ ਧਵੱਚ ਸਰਵੇਖਣ 

 https://twitter.com/DproSri/status/1255519694775373824?s=19 

2 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਅਤ ੇਮ ਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾ ਨੂੰ  ਕਰਧਿਊ ਦੋਰਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ 
ਇਜਾਜਤ, ਸਮਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ - ਅਟਵਾਲ 

https://twitter.com/DproSri/status/1255519983368466432?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਆਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਘਰਾਂ ਧਵੱਚ ਸਰਵੇਖਣ 

2 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਅਤ ੇਮ ਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾ ਨੂੰ  ਕਰਧਿਊ ਦੋਰਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ 
ਇਜਾਜਤ, ਸਮਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ - ਅਟਵਾਲ 

 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਧਦਆਂ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਰਮੇ ਦੀ ਧਬਜਾਈ ਲਈ ਨਧਹਰੀ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦ ੇਬੀਜ਼ ਦੀ 
ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਧਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1330528490474637?d=n&sfns=m
o  

2 ਧਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਬਊਰੋ ਵਲੋਂ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਧਲੰਗ ਸੇਵਾ ਸ਼ ਰੂ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1330529010474585?d=n&sfns=m
o  

3 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  ੍ੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ ਵੁੱਲੋਂ  ਪ ਰਲ  ਅਤ ੇਰ ਵਲ ਪ੍ਸ਼ਾ ਨ ਨੂੰ ਹ ਕਮ ਰਦੁੱਤੇ ਿਏ ਹਨ ਰਕ ਭਲਕੇ ਤੋਂ 

ਨਾਰਕਆਂ ਤੇ  ਖ਼ਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਈ-ਪਾ  ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਰਵੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1330600690467417?d=n&sfns=m
o  

4 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ  

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2500058990306053/
https://twitter.com/DproSri/status/1255519694775373824?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1255519983368466432?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1330528490474637?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1330528490474637?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1330529010474585?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1330529010474585?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1330600690467417?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1330600690467417?d=n&sfns=mo


ਧਜ਼ਲਹਾ ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਧਹਬ ਧਵੱਚ ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡ ੇਆਸ ਪ੍ਾਸ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੜੇ ਧਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ 
ਕਰਕੇ ਵਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਧਤਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਸਰਪੰ੍ਚ ਨੂੰ  
ਜ਼ਰੂਰ ਧਦਓ : 
ਐਮ ਕੇ ਅਰਧਵੰਦ ਕ ਮਾਰ ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸਨਰ ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਧਹਬ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1330732437120909?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ  
ਧਜ਼ਲਹਾ ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਧਹਬ ਧਵੱਚ ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡ ੇਆਸ ਪ੍ਾਸ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੜੇ ਧਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ 
ਕਰਕੇ ਵਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਧਤਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਸਰਪੰ੍ਚ ਨੂੰ  
ਜ਼ਰੂਰ ਧਦਓ : 
ਐਮ ਕੇ ਅਰਧਵੰਦ ਕ ਮਾਰ ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸਨਰ ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਧਹਬ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1255524850652925954?s=21  

2 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  ੍ੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ ਵੁੱਲੋਂ  ਪ ਰਲ  ਅਤ ੇਰ ਵਲ ਪ੍ਸ਼ਾ ਨ ਨੂੰ ਹ ਕਮ ਰਦੁੱਤੇ ਿਏ ਹਨ ਰਕ ਭਲਕੇ ਤੋਂ 

ਨਾਰਕਆਂ ਤੇ  ਖ਼ਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਈ-ਪਾ  ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਰਵੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1255469858726305792?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਧਦਆਂ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਰਮੇ ਦੀ ਧਬਜਾਈ ਲਈ ਨਧਹਰੀ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦ ੇਬੀਜ਼ ਦੀ 
ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਧਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ 

2 ਧਜਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਬਊਰੋ ਵਲੋਂ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਧਲੰਗ ਸੇਵਾ ਸ਼ ਰੂ 

3 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  ੍ੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ ਵੁੱਲੋਂ  ਪ ਰਲ  ਅਤ ੇਰ ਵਲ ਪ੍ਸ਼ਾ ਨ ਨੂੰ ਹ ਕਮ ਰਦੁੱਤੇ ਿਏ ਹਨ ਰਕ ਭਲਕੇ ਤੋਂ 

ਨਾਰਕਆਂ ਤੇ  ਖ਼ਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਈ-ਪਾ  ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਰਵੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

4 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ  
ਧਜ਼ਲਹਾ ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਧਹਬ ਧਵੱਚ ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡ ੇਆਸ ਪ੍ਾਸ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੜੇ ਧਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ 
ਕਰਕੇ ਵਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਧਤਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਸਰਪੰ੍ਚ ਨੂੰ  
ਜ਼ਰੂਰ ਧਦਓ : 
ਐਮ ਕੇ ਅਰਧਵੰਦ ਕ ਮਾਰ ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸਨਰ ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਧਹਬ 

 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1330732437120909?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1330732437120909?vh=e&d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1255524850652925954?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1255469858726305792?s=21


1 ਕੋਧਵਡ ਕੇਅਰ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਵਾਰਡ ਧਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੋਧਵਡ-19 ਦੇ ਪੋ੍ਜ਼ਧਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਡੈੀਕਲ 
ਸਪੈ੍ਸਧਲਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੈਕਅੱਪ੍-ਧਸਵਲ ਸਰਜਨ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3129229843

775776/?type=3&theater 

2 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਿੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ 
ਅਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3129367
433762017/?type=3&theater 

3 ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 
ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3129474800417947/31294670

53752055/?type=3&theater 

4 ਐੱਮ.ਡੀ.ਮਾਰਕਿੈੱਡ ਸਰੀ ਵਰ ਣ ਰੂਜ਼ਮ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੇ ਿਧਤਆਬਾਦ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 
ਉਪ੍ਰੰਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦੇ ਹੋਏ (ਵੀਡੀਓ) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/1615522758598433/?t=11 

5 ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕ ਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਿਧਤਆਬਾਦ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 
ਉਪ੍ਰੰਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦੇ ਹੋਏ (ਵੀਡੀਓ) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/516131359269529/?t=13 

6 ਧਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਧਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗ ੋਨਰਧਸੰਗ ਕਾਲਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਧਵਖੇ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3129550703743690/31295
50087077085/?type=3&theater 

7 Persons just come from Hajur sahib quarantines in covid center khadur sahib 
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3129914827040611/?app=fbl 

8 Honourable Deputy commissioner sir visited Mai Bhago Covid — 19 centre 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3131408673557893/31314
08560224571/?type=3&theater(photo) 

9 ਐੱ .ਡੀ.ਐੱਮ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਜ਼ਨੀਸ਼ ਅਰੋੜ੍ਾ ਸ਼ੇਰੋ ਮੰਡੀ ਰਵਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ੀਦ  ਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ।(photo) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3131419270223500/31314
10163557744/?type=3&theater 

10 ਕੰਨਟੇਮੈਂਟ ਯੋਨ ਘੋਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਰਪੰਡ ਲੋਹਕਾ ਰਵੁੱਚ  ੈਨੀਟੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।(photo) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3131433856888708/31314
22556889838/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਧਵਡ ਕੇਅਰ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਵਾਰਡ ਧਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੋਧਵਡ-19 ਦੇ ਪੋ੍ਜ਼ਧਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਡੈੀਕਲ 
ਸਪੈ੍ਸਧਲਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੈਕਅੱਪ੍-ਧਸਵਲ ਸਰਜਨ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255465164100571136 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3129229843775776/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3129229843775776/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3129367433762017/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3129367433762017/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3129474800417947/3129467053752055/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3129474800417947/3129467053752055/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/1615522758598433/?t=11
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/516131359269529/?t=13
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3129550703743690/3129550087077085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3129550703743690/3129550087077085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3129914827040611/?app=fbl
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3131408673557893/3131408560224571/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3131408673557893/3131408560224571/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3131419270223500/3131410163557744/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3131419270223500/3131410163557744/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3131433856888708/3131422556889838/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3131433856888708/3131422556889838/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255465164100571136


2 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਿੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ 
ਅਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255465855049228288 

3 ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 
ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255485113003118593 

4 ਐੱਮ.ਡੀ.ਮਾਰਕਿੈੱਡ ਸਰੀ ਵਰ ਣ ਰੂਜ਼ਮ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੇ ਿਧਤਆਬਾਦ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 
ਉਪ੍ਰੰਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦੇ ਹੋਏ (ਵੀਡੀਓ) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255485962009939972 

5 ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕ ਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਿਧਤਆਬਾਦ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 
ਉਪ੍ਰੰਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦੇ ਹੋਏ (ਵੀਡੀਓ) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255491642758443011 

6 ਧਪ੍ਰੰ ਸੀਪ੍ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਧਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗ ੋਨਰਧਸੰਗ ਕਾਲਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਧਵਖੇ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255492233559670785 

7 Persons just come from Hajur sahib quarantines in covid center khadur sahib 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255541081837535233?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਧਵਡ ਕੇਅਰ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਵਾਰਡ ਧਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੋਧਵਡ-19 ਦੇ ਪੋ੍ਜ਼ਧਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਡੈੀਕਲ 
ਸਪੈ੍ਸਧਲਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੈਕਅੱਪ੍-ਧਸਵਲ ਸਰਜਨ । 

2 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਿੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ 
ਅਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ-ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

3 ਧਜ਼ਲਹੇ ਧਵੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 
ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 

4 ਧਡਪ੍ਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕ ਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਿਧਤਆਬਾਦ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 
ਉਪ੍ਰੰਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦੇ ਹੋਏ 

5 ਐੱਮ.ਡੀ.ਮਾਰਕਿੈੱਡ ਸਰੀ ਵਰ ਣ ਰੂਜ਼ਮ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਧਹਬ ਤੇ ਿਧਤਆਬਾਦ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 
ਉਪ੍ਰੰਤ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦੇ ਹੋਏ 

 
 
 
 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255465855049228288
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255485113003118593
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255485962009939972
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255491642758443011
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255492233559670785
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255541081837535233?s=19
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