
 

Date: 01-05-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 23176 

2 Total No. of samples sent 23176 

3 Total No. of patients tested positive till date 
 

585 

4 Total No. of patients tested negative 18222 

5 Results Awaited 4369 

6 No. of patients cured 108 

7 Active cases 457 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator support 01 

10 Total Deaths reported 20 



 

 

     

 

Patients reported positive on 01.05.2020-        105 

 
 

District Number of cases Remarks 

FG Sahib 1 New Case 

Amritsar 48 *New Cases 

Patiala 1 New case 

Ludhiana 13 *New Cases 

Moga 01 *New Case 

Fazilka 04 *New Cases 

Ferozepur 15 *New Cases 

SAS Nagar 06 1 contact of Positive case and 5 
*New Cases 

Jalandhar 16 1 *New Cases, 7 contacts of Positive 
cases, 1 new case from Rajasthan, 7 New Cases. 

 

*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- 01 from Patiala 

• Number of new patients cured-04 (2 from Amritsar, 1 from Muktsar and 1 From Mansa) 

• Number of new deaths reported- NIL 

 

 



 

1. Cumulative Cases:- 

 
 

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

1. Jalandhar 105 93 8 4 

2. SAS Nagar 92 59 31 2 

3. Amritsar 90 80 8 2 

4. Ludhiana 76 66 6 4 

5. Patiala 65 62 2 1 

6. Pathankot 25 15 9 1 

7. SBS Nagar 23 4 18 1 

8. Ferozepur 17 16 1 0 

9. Tarn Taran 14 14 0 0 

10. Mansa 13 9 4 0 

11. Kapurthala 12 9 2 1 

12. Hoshiarpur 11 5 5 1 

13. Faridkot 6 5 1 0 

14. Sangrur 6 3 3 0 

15. Moga 6 2 4 0 

16. Ropar 5 2 2 1 

17. Gurdaspur 4 3 0 1 

18. Muktsar 4 3 1 0 

19. Fazilka 4 4 0 0 

20. FG Sahib 3 1 2 0 

21. Barnala 2 0 1 1 

22. Bathinda 2 2 0 0 

 Total 585 457 108 20 



 

 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

1. WE’RE AT WAR AGAINST COVID, THIS IS NOT THE TIME TO SCORE 

BROWNIE POINTS: CAPT AMARINDER TO OPPOSITION 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/we%E2%80%99re-war-against-covid-not-time-score-
brownie-points-capt-amarinder-opposition 
 

2. CAPT AMARINDER WRITES TO PASWAN SEEKING WITHDRAWAL OF ̀ UNJUSTIFIED’ 

VALUE CUT AGAINST WHEAT NORM RELAXATION 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-writes-paswan-seeking-withdrawal-
unjustified%E2%80%99-value-cut-against-wheat-norm  
 

3. PUNJAB GOVERNMENT SEEKS TECHNOLOGICAL SUPPORT & EXPERTISE FROM ISRAEL 

FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF COVID-19 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-seeks-technological-support-
expertise-israel-effective-management-covid-19   
 

4. MANAGEMENTS, EMPLOYEES & PENAIONERS OF PSPCL 

CONTRIBUTE ONE DAY SALARY/PENSION TO TUNE OF Rs. 7.91 CR 

IN CM RELIEF FUND COVID-19 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/managements-employees-penaioners-pspcl-contribute-
one-day-salarypension-tune-rs-791-cr-cm 
 

5. HELPING STATES IN CRISIS IS CONSTITUTIONAL DUTY OF CENTRE 

GOVT: MANPREET BADAL  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/helping-states-crisis-constitutional-duty-centre-govt-
manpreet-badal 

 

6. CHAIRMEN, OFFICERS/OFFICIALS OF PUNJAB AGRO & ITS ALLIED 

UNITS CONTRIBUTE Rs. 21.75 LAKH TO CM RELIEF FUND-COVID-19   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/chairmen-officersofficials-punjab-agro-its-allied-units-contribute-

rs-2175-lakh-cm-relief  

 

7. Punjab Government appoints Honorary Coordinators for NRIs   

 http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-appoints-honorary-coordinators-nris 

 

8. Punjab Government issues SOP for outward movement of stranded persons in Punjab. 

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

 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/we%E2%80%99re-war-against-covid-not-time-score-brownie-points-capt-amarinder-opposition
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/we%E2%80%99re-war-against-covid-not-time-score-brownie-points-capt-amarinder-opposition
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-writes-paswan-seeking-withdrawal-unjustified%E2%80%99-value-cut-against-wheat-norm
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-writes-paswan-seeking-withdrawal-unjustified%E2%80%99-value-cut-against-wheat-norm
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-seeks-technological-support-expertise-israel-effective-management-covid-19
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-seeks-technological-support-expertise-israel-effective-management-covid-19
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/managements-employees-penaioners-pspcl-contribute-one-day-salarypension-tune-rs-791-cr-cm
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/managements-employees-penaioners-pspcl-contribute-one-day-salarypension-tune-rs-791-cr-cm
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/helping-states-crisis-constitutional-duty-centre-govt-manpreet-badal
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/helping-states-crisis-constitutional-duty-centre-govt-manpreet-badal
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/chairmen-officersofficials-punjab-agro-its-allied-units-contribute-rs-2175-lakh-cm-relief
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/chairmen-officersofficials-punjab-agro-its-allied-units-contribute-rs-2175-lakh-cm-relief
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-appoints-honorary-coordinators-nris
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/sops/


9. Chief Minister Captain Amarinder Singh led Government of Punjab has resumed construction 

work on the prestigious Shahpurkandi dam project, after due assessment on the ground with 

respect to labour availability at the site and #Covid19 safety precautions.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552349008394540&id=1412317599064359 

 

10. Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government advises Petrol Pump 

Managers/Operators to deploy only essential staff at a particular time and plan the shifts with 

an objective to avoid clustering of staff. A worker suffering from high 

fever/cough/sneezing/difficulty in breathing should voluntarily report the same to the petrol 

pump manager as well as seek immediate medical advice. The workers shall be advised not to 

indulge in any handshakes or hugs to greet/see-off each other. Petrol Pump owners are advised 

to install foot-operated hand-washing stations for staff/workers and visiting customers.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552388045057303&id=1412317599064359 

 

11. In response to the Centre’s advisory on return of stranded migrants and others, Chief Minister 

Captain Amarinder Singh has directed all DCs to prepare state-wise data of migrant labourers 

to coordinate their movement, even as he urged Prime Minister Narendra Modi to arrange for 

point-to-point special trains for the transportation of such persons.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552447301718044&id=1412317599064359 

12. The Government agencies and private Traders have procured 6,01,423 metric tonnes of wheat 

in Punjab on 16th day of procurement. The Government agencies procured 5,99,856 MT of 

wheat 1,567 MT has been procured by the private traders (arhtiyas). 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552492711713503&id=1412317599064359 

13. Amid grave concerns expressed by various DCs on several Covid infected persons coming in 

from outside state in recent days, Chief Minister Captain Amarinder Singh has ordered village 

level quarantine in designated buildings, while issuing strict instructions for compulsory 

institutional quarantine, for both positive and negative cases, of all those coming from other 

states. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552490255047082&id=1412317599064359 

 

14. On the directives of Chief Minister Captain Amarinder Singh, the Finance Department has 

released a sum of Rs. 188.36 crore on account of various social security pensions to the 

beneficiaries for the month of April. The said amount would be credited through Direct Benefit 

Transfer (DBT) to entire 25.11 lakh beneficiaries including elderly, women, destitute children 

and disabled on May 1, 2020.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552498671712907&id=1412317599064359 

 

15. Punjab Government has constituted ‘DG Home Guards Commendation Disc’ and ‘Director, 

Civil Defence Commendation Roll’ to recognise the contribution of Punjab Home Guards 

Personnel and Civil Defence Personnel, who are diligently performing duties with the synergy 

of civil administration and Police in the battle against #COVID_19.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552966994999408&id=1412317599064359 
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ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

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

   (From 2:00 PM 30/04/2020 to 2:00 PM 01/05/2020)  
 

          FACEBOOK  

S.N. Post with link  

1 ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਜਾਾਂ ਉਤਾਵਲੇ ਿੋ ਰਿੇ ਿੋ?  ਸਾਨੂੂੰ ਿੁਣੇ 1800-180-4104 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

#BeInformedBeSafe 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552246991738075&id=14123175990643
59  

2 ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਹਵਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਹਵਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਹਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਿੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਿੂਲਤ 

ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿੈ:- 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547653978864043&id=14123175990643
59  

3 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਿਪੁਰ ਕੂੰਢੀ ਡੈਮ ਵੱਕਾਰੀ 

ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੂੰਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੂੰ ਦੇਖਹਦਆਾਂ ਅਤੇ #ਕੋਹਵਡ19 ਰੱਹਖਅਕ 

ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ।  
...... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Government of Punjab has resumed 
construction work on the prestigious Shahpurkandi dam project, after due assessment on 
the ground with respect to labour availability at the site and #Covid19 safety precautions. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552349008394540&id=14123175990643
59  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975062689617720&id=631211620669497  
 

4 || 30 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਹਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਹਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 
... 
|| April 30, 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=527896777879937&id=141231759906435
9 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527898711213077&id=631211620669497  

5 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਪਰਬੂੰਧਕਾਾਂ / ਅਪਰੇਟਰਾਾਂ ਨੂੂੰ 

ਸਲਾਿ ਹਕ ਉਿ ਹਸਰਫ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ ਹ ਸਫਟਾਾਂ ਹਵਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਟਾਫ 

ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਿੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ / ਖੂੰਘ / ਹ ੱਕਾਾਂ, ਸਾਿ ਲੈਣ ਹਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੂੰ 

ਸਵੈ-ਇੱ ਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਰਪਰੋਟ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਿ ਲੈਣੀ 

ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਿ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ / ਹਮਲਣ ਸਮੇਂ ਿੱਥ ਨਾ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552246991738075&id=1412317599064359
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ਹਮਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਪੈਟਰਲੋ ਪੂੰਪ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਰੀ ਸਲਾਿ ਅਨੁਸਾਰ ਉਿ ਸਟਾਫ / ਵਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਗਾਿਕਾਾਂ ਲਈ ਪੈਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਿੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ।ਸਮਾਹਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਨਯਮ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਜਿੀਆਾਂ ਿੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨਰਧਾਰਤ ਦੂਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਕਰ 

ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।  

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government advises Petrol 

Pump Managers/Operators to deploy only essential staff at a particular time and 

plan the shifts with an objective to avoid clustering of staff. A worker suffering from 

high fever/cough/sneezing/difficulty in breathing should voluntarily report the same 

to the petrol pump manager as well as seek immediate medical advice. The 

workers shall be advised not to indulge in any handshakes or hugs to greet/see-

off each other. Petrol Pump owners are advised to install foot-operated hand-

washing stations for staff/workers and visiting customers. However, the social 

distancing norm of maintaining a distance of at least 1 meter shall be followed 

while washing hands by drawing marking circles in front of such hand-washing 

stations. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552388045057303&id=14123175990643
59  

6 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਫਸੇ ਿੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਤੇ ਿੋਰਨਾਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਵੱਚ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ 

ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਹੂਬਆਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਆਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 

ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਉਨਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੂੂੰ 

ਅਹਜਿੇ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਹਬਆਾਂ ਹਵੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਾਂ ਲਈ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਾਂ 

ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਇਿ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਿਰੇਕ ਸੂਬੇ 

ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੂੰ ਹਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

In response to the Centre’s advisory on return of stranded migrants and others, 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has directed all DCs to prepare state-wise 

data of migrant labourers to coordinate their movement, even as he urged Prime 

Minister Narendra Modi to arrange for point-to-point special trains for the 

transportation of such persons. The Chief Minister also announced that one officer 

had been assigned to each state for coordinating the return of stranded migrants. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552447301718044&id=14123175990643
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975159772941345&id=631211620669497  

7 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ, ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਵਸਥਾਰਤ ਸਮੀਹਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ 

ਨੂੂੰ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਹਦੂੰਦੇ ਿੋਏ। ਮੀਹਟੂੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਹਥਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਹਲਆ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh's   directions to the officers after a 

detailed review with DCs & SSPs, during which he reviewed the ground situation 

& the way forward. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552487758380665&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975204249603564&id=631211620669497  

8 ਪੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 16ਵੇਂ ਹਦਨ 6,01,423 ਮੀਹਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਜਸ 

ਹਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  5,99,856  ਮੀਹਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜਤੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  1,567 ਮੀਹਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

The Government agencies and private Traders have procured 6,01,423 metric 

tonnes of wheat in Punjab on 16th day of procurement. The Government agencies 

procured 5,99,856 MT of wheat 1,567 MT has been procured by the private 

traders (arhtiyas). 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552388045057303&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552388045057303&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552447301718044&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552447301718044&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975159772941345&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552487758380665&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552487758380665&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975204249603564&id=631211620669497


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552492711713503&id=14123175990643
59  

9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਿਾਲ ਿੀ ਦੇ ਹਦਨਾਾਂ ਹਵੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਹਬਆਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਵਡ ਪਰਭਾਹਵਤ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਡੂੂੰਘੀ ਹਚੂੰਤਾ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਹਬਆਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ 

ਵਾਹਲਆਾਂ ਨੂੂੰ ਹਪੂੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਦੱਤੇ। ਉਨਾਾਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਚਾਿੇ 

ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਹਟਵ ਿੋਵੇ ਜਾਾਂ ਨੈਗੇਹਟਵ ਿੋਵੇ, ਸਾਹਰਆਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿੁਕਮਾਾਂ 

ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

Amid grave concerns expressed by various DCs on several Covid infected 

persons coming in from outside state in recent days, Chief Minister Captain 

Amarinder Singh has ordered village level quarantine in designated buildings, 

while issuing strict instructions for compulsory institutional quarantine, for both 

positive and negative cases, of all those coming from other states. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552490255047082&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975212749602714&id=631211620669497  

10 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਦੇ ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਹਵੱਤ ਹਵਭਾਗ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਅਪਰੈਲ ਮਿੀਨੇ ਲਈ 

188.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਹਜਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸਕੀਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਹਦੱਤੀਆਾਂ। ਇਿ ਰਾਸ਼ੀ 

1 ਮਈ 2020 ਨੂੂੰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਿੀਂ ਹਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 25.11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਖਾਹਤਆਾਂ ਹਵੱਚ ਪਿੁੂੰਚ ਗਈ ਿੈ  

ਹਜਨਾਾਂ ਹਵੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਾਂ ਤੇ ਹਦਹਵਆਾਂਗ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 

On the directives of Chief Minister Captain Amarinder Singh, the Finance 

Department has released a sum of Rs. 188.36 crore on account of various social 

security pensions to the beneficiaries for the month of April. The said amount 

would be credited through Direct Benefit Transfer (DBT) to entire 25.11 lakh 

beneficiaries including elderly, women, destitute children and disabled on May 1, 

2020. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552498671712907&id=14123175990643
59  

11 "ਮਈ ਹਦਵਸ ਇਕ ਅਹਜਿਾ ਅਵਸਰ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਕਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਸਰੜ ਅਤ ੇਕੁਰਬਾਨੀਆਾਂ ਨੂੂੰ 

ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਦਾ ਹਸਿਰਾ ਹਕਸਾਨਾਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਹਮਆਾਂ, ਅਤ ੇ

ਿੁਣ ਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਹਧਆਾਂ ਹਸਰ ਬੱਝਦਾ ਿੈ। ਆਓ, ਆਪਾਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ", 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ, ਪੂੰਜਾਬ। 

"The May Day is an occasion to celebrate the toil and sacrifice of the entire 

working-class population of Punjab. We owe the progress made by our Nation to 

farmers, farm labour, industrial and urban workforce, and in the time of COVID-19 

all our Corona warriors as well", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552876551675119&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975574259566563&id=631211620669497 

13 ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਹਵਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਹਵਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਹਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਿੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਿੂਲਤ 

ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿੈ:- 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547642435531864&id=14123175990643
59  

14 ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਲੇ੍ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼, ਜੋ ਹਕ ਮੇਰਠ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਿੈ, ਨੇ ਿਸਪਤਾਲ ਤੋਂ 

 ੁੱਟੀ ਹਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ 

ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552492711713503&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552492711713503&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552490255047082&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552490255047082&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975212749602714&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552498671712907&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552498671712907&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552876551675119&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552876551675119&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975574259566563&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547642435531864&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547642435531864&id=1412317599064359


First #CoronaVirus patient from Sri Muktsar Sahib district, who is a native of 

#Meerut, UP, expressing his gratitude for the  Government of Punjab led by Chief 

Minister Captain Amarinder Singh, after getting discharged from the hospital. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552946025001505&id=14123175990643
59  

15 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  #ਕੋਹਵਡ_19 ਹਵਰੁੱਧ ਜੂੰਗ ਹਵਚ ਹਸਵਲ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਪੁਹਲਸ ਨਾਲ ਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਹਡਊਟੀਆਾਂ 

ਹਨਭਾ ਰਿੇ ਪੂੰਜਾਬ ਿੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਪਰਸਨੋਲ ਲਈ ਅਤੇ ਹਸਵਲ ਹਡਫੈਂਸ ਪਰਸੋਨਲ ਵੱਲੋਂ  ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੂੰ ਸਨਮਾਹਨਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 'ਡੀਜੀ ਿੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਕਮੈਂਨਡੇਸ਼ਨ ਹਡਸਕ' ਅਤ ੇ'ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਸਵਲ ਹਡਫੈਂਸ ਕਮੈਂਨਡੇਸ਼ਨ ਰੋਲ' ਦਾ ਗਠਨ 

ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

Punjab Government has constituted ‘DG Home Guards Commendation Disc’ and 

‘Director,  Civil Defence Commendation Roll’ to recognise the contribution of 

Punjab Home Guards Personnel and Civil Defence Personnel, who are diligently 

performing duties with the synergy of civil administration and Police in the battle 

against  #COVID_19. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552966994999408&id=14123175990643
59  

16 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਹਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਹਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜਾਬ 

ਹਵੱਚ ਫਸੇ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਪਤਰੀ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਬੂੰਧੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਹਟੂੰਗ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜਾਬ ਹਵੱਚ ਫਸੇ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਪਤਰੀ 

ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ 5 ਮਈ, 2020 ਨੂੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੇਠਾਾਂ ਹਦੱਤੇ ਹਲੂੰਕ 'ਤੇ ਕਹਲੱਕ 

ਕਰੋ। 

The Punjab Government has issued standard operating procedures (SOP) for 

outward movement of stranded persons in Punjab due to curfew/ lockdown 

imposed in State to prevent the spread of Covid19 Pandemic. As per the 

instructions of the Government of India outward movement of stranded persons in 

Punjab would be started on May 5, 2020. Details at > 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/sops/ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552981594997948&id=14123175990643
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TWITTER 
 

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

1 ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਜਾਾਂ ਉਤਾਵਲੇ ਿੋ ਰਿੇ ਿੋ? ਸਾਨੂੂੰ ਿੁਣੇ 1800-180-4104 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
#BeInformedBeSafe  
 
https://t.co/uWlBILHJpv  

2 Ramping up efforts to control #CoronaVirusPandemic, Chief Minister @capt_amarinder 
singh led Punjab Government issues advisory for petrol pump managers and operators to 
maintain hygiene and sanitisation at filling stations. #PunjabFightsCorona #Coronavirus 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255811575732027392?s=19  

3 Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government has resumed construction 
work on the prestigious Shahpurkandi dam project, after due assessment on the ground 
with respect to labour availability at the site and #Covid19 safety precautions. 
#PunjabFightsCorona 
 https://t.co/OJdGaXJvXP  
https://twitter.com/CMOPb/status/1255820229529255936?s=19  
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552946025001505&id=1412317599064359
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552966994999408&id=1412317599064359
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/sops/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552981594997948&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2552981594997948&id=1412317599064359
https://t.co/uWlBILHJpv
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255811575732027392?s=19
https://t.co/OJdGaXJvXP
https://twitter.com/CMOPb/status/1255820229529255936?s=19


4 CM @capt_amarinder singh urges PM to arrange special trains for migrant 
transportation, asks DCs to prepare state-wise lists of migrant labour stranded in Punjab 
& assigns 1 officer to coordinate with each state. #lockdown #COVID19 
#PunjabFightsCorona  
https://t.co/l4X3JaGSmC  
https://twitter.com/CMOPb/status/1255843092651028480?s=19  

5 | April 30 | 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 , IAS, member of the State Control Room, Chandigarh.  
https://t.co/rrGI8RUB3V  

6 Amid grave concerns expressed by various DCs on several Covid infected persons coming 
in from outside state in recent days, Chief Minister @capt_amarinder Singh has ordered 
village level quarantine in designated buildings....(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255867383979245569?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1255867451524345858?s=19  

7 On directives of Chief Minister @capt_amarinder Singh, Finance Dept released ₹188.36 
Cr on account of various social security pensions to 25.11 lakh beneficiaries for April. The 
said amount would be credited through DBT to elderly, women, destitute children & 
disabled on May 1 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255874160397615105?s=19  

8 Punjab Government constitutes ‘DG Home Guards Commendation Disc’ & ‘Director,  Civil 
Defence Commendation Roll’ to recognise contribution of Punjab Home Guards 
Personnel & Civil Defence Personnel, who are diligently performing duties in battle 
against #COVID19 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255878106004553729?s=19  

9 The Government agencies and private Traders have procured 6,01,423 metric tonnes of 
wheat in Punjab on 16th day of procurement. The Government agencies procured 
5,99,856 MT of wheat 1,567 MT has been procured by the private traders (arhtiyas). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1255894974756868097?s=19  

10 "#MayDay is an occasion to celebrate toil & sacrifice of entire working-class population of 
Punjab. We owe progress made by our Nation to farmers, farm labour, industrial & urban 
workforce, & in time of #Covid_19 all our Corona warriors as well", @capt_amarinder 
Singh, CM, Punjab 
 https://t.co/6w6q0VGNaK  
https://twitter.com/CMOPb/status/1256081842383409157?s=19  

11 First #CoronaVirus patient from Sri Muktsar Sahib district, who is a native of #Meerut, 
UP, expressing his gratitude for the @PunjabGovtIndia led by Chief Minister 
@capt_amarinder Singh, after getting discharged from the hospital. #PunjabFightsCorona 
@PIBChandigarh 
 https://t.co/dHeOzpOhZO  

12 The @PunjabGovtIndia has issued standard operating procedures (SOP) for outward 
movement of stranded persons in Punjab due to curfew/ lockdown imposed in State to 
prevent the spread of #COVID_19 Pandemic. Details at > https://t.co/iQ5LgwW5F8 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256137786450513925?s=19  
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1 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਿਪੁਰ ਕੂੰਢੀ ਡੈਮ ਵੱਕਾਰੀ 

ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੂੰਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੂੰ ਦੇਖਹਦਆਾਂ ਅਤੇ #ਕੋਹਵਡ19 ਰੱਹਖਅਕ 

ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Government of Punjab has resumed 

construction work on the prestigious Shahpurkandi dam project, after due 

assessment on the ground with respect to labour availability at the site and 

#Covid19 safety precautions. 
https://www.instagram.com/p/B_ox9guJvKt/  
https://www.instagram.com/p/B_oyep0jvh8/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਪਰਬੂੰਧਕਾਾਂ / ਅਪਰੇਟਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਿ 

ਹਕ ਉਿ ਹਸਰਫ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ ਹ ਸਫਟਾਾਂ ਹਵਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਜ ੋਸਟਾਫ ਦੀ 

ਇਕੱਤਰਤਾ ਿੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ / ਖੂੰਘ / ਹ ੱਕਾਾਂ, ਸਾਿ ਲੈਣ ਹਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੂੰ ਸਵੈ-ਇੱ ਾ 

ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਦ ੇਮੈਨੇਜਰ ਨੂੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਿ ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਿ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ / ਹਮਲਣ ਸਮੇਂ ਿੱਥ ਨਾ ਹਮਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾਉਣ। 

ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਰੀ ਸਲਾਿ ਅਨੁਸਾਰ ਉਿ ਸਟਾਫ / ਵਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਿਕਾਾਂ ਲਈ ਪੈਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 

ਵਾਲੀ ਿੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ।ਸਮਾਹਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਅਹਜਿੀਆਾਂ ਿੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨਰਧਾਰਤ ਦੂਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਾਂ ਜ ੋਘੱਟੋ ਘਟੱ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ 

ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government advises Petrol Pump 
Managers/Operators to deploy only essential staff at a particular time and plan the 
shifts with an objective to avoid clustering of staff. A worker suffering from high 
fever/cough/sneezing/difficulty in breathing should voluntarily report the same to the 
petrol pump manager as well as seek immediate medical advice. The workers shall be 
advised not to indulge in any handshakes or hugs to greet/see-off each other. Petrol 
Pump owners are advised to install foot-operated hand-washing stations for 
staff/workers and visiting customers. However, the social distancing norm of 
maintaining a distance of at least 1 meter shall be followed while washing hands by 
drawing marking circles in front of such hand-washing stations. 
 

https://www.instagram.com/p/B_ox_etJy2p/  

3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਿਾਲ ਿੀ ਦੇ ਹਦਨਾਾਂ ਹਵੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਹਬਆਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਵਡ ਪਰਭਾਹਵਤ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਬਾਰੇ ਡੂੂੰਘੀ ਹਚੂੰਤਾ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਹਬਆਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਹਲਆਾਂ ਨੂੂੰ ਹਪੂੰਡ 

ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਦੱਤੇ। ਉਨਾਾਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਚਾਿੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਹਟਵ ਿੋਵੇ 

ਜਾਾਂ ਨੈਗੇਹਟਵ ਿੋਵੇ, ਸਾਹਰਆਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇ। 

Amid grave concerns expressed by various DCs on several Covid infected persons 

coming in from outside state in recent days, Chief Minister Captain Amarinder Singh 

has ordered village level quarantine in designated buildings, while issuing strict 

instructions for compulsory institutional quarantine, for both positive and negative 

cases, of all those coming from other states. 

https://www.instagram.com/p/B_oyCRRJs4D/ 
https://www.instagram.com/p/B_oygqOjLJf/?utm_source=ig_web_copy_link  

4 "ਮਈ ਹਦਵਸ ਇਕ ਅਹਜਿਾ ਅਵਸਰ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜਾਬ ਦ ੇਸਮੱੁਚੇ ਹਕਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਸਰੜ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਯਾਦ 

ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਦਾ ਹਸਿਰਾ ਹਕਸਾਨਾਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਹਮਆਾਂ, ਅਤੇ ਿੁਣ ਕੋਹਵਡ-

19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡ ੇਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਹਧਆਾਂ ਹਸਰ ਬੱਝਦਾ ਿੈ। ਆਓ, ਆਪਾਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ 

ਹਸੂੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ, ਪੂੰਜਾਬ 

"The May Day is an occasion to celebrate the toil and sacrifice of the entire working-

class population of Punjab. We owe the progress made by our Nation to farmers, farm 

labour, industrial and urban workforce, and in the time of COVID-19 all our Corona 

warriors as well", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 

https://www.instagram.com/p/B_oyFR_J1JY/ 
https://www.instagram.com/p/B_oyildjKkB/ 

https://www.instagram.com/p/B_ox9guJvKt/
https://www.instagram.com/p/B_oyep0jvh8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_ox_etJy2p/
https://www.instagram.com/p/B_oyCRRJs4D/
https://www.instagram.com/p/B_oygqOjLJf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_oyFR_J1JY/
https://www.instagram.com/p/B_oyildjKkB/


5 ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਲੇ੍ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼, ਜੋ ਹਕ ਮੇਰਠ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਿੈ, ਨੇ ਿਸਪਤਾਲ ਤੋਂ  ੱੁਟੀ 

ਹਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। 

First #CoronaVirus patient from Sri Muktsar Sahib district, who is a native of #Meerut, 
UP, expressing his gratitude for the Government of Punjab led by Chief Minister 
Captain Amarinder Singh, after getting discharged from the hospital. 
https://www.instagram.com/p/B_oyQQ2JO-w/ 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਹਵਪੁਲ ਉਜਵਲ ਦਾ 

ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 

|| April 30, 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=zqF921S3j_w 

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵਪ੍ਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਓ.ਪ੍ੀ. ਜਾਰੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/sop/ 
Punjab Government issues  SOP for outward movement of stranded persons in Punjab 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/sops/ 
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S.N. Post with link 

1 ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਿਡਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਿੀ ਵਜੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੱੁਧ ਜੰਗ 

ਡਾਕਟਰੀ ਵਸੱਵਿਆ ਤੇ ਿੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪ੍ੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਿਧਾਈ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/167557714710240?__tn__=-R 

2 ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਜਲੇ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਵਰਆਂ ਨੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਛਟੋ-ਸੋਨੀ 
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤ ੇਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਹੋਿੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/167539698045375/?ty
pe=3&theater 

3 ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵਦੱਤੀ 'ਉਬਰ' ਨੂੰ  ਆਵਗਆ 

ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਕਰਵਫਊ ਪ੍ਾਸ ਦੀ ਿੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਿੇਗੀ ਲੋੜ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/167539468045398?__tn__=-R 

4 2 ਮਈ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/167539321378746?__tn__=-R 

https://www.instagram.com/explore/tags/coronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/meerut/
https://www.instagram.com/p/B_oyQQ2JO-w/
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=zqF921S3j_w
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/sop/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/30/sops/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167557714710240?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/167539698045375/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/167539698045375/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167539468045398?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167539321378746?__tn__=-R


5 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167538364712175?__tn__=-R 

6 ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਅੰਵਮਰਤਸਰ 1/5/2020 (Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/167736841358994/?ty
pe=3&theater 

7 ਕਰਵਫਊ ਵਿਚ ਵ ੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਜਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਬਾਰੇ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/167783154687696?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਿਡਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਿੀ ਵਜੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੱੁਧ ਜੰਗ 

ਡਾਕਟਰੀ ਵਸੱਵਿਆ ਤੇ ਿੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪ੍ੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਿਧਾਈ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255853846426865664 

2 ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਜਲੇ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਵਰਆਂ ਨੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਛਟੋ-ਸੋਨੀ 
 

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤ ੇਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਹੋਿੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255837175150596096 

3 ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵਦੱਤੀ 'ਉਬਰ' ਨੂੰ  ਆਵਗਆ 

ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਕਰਵਫਊ ਪ੍ਾਸ ਦੀ ਿੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਿੇਗੀ ਲੋੜ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255836927384666113 

4 ਰੇਲਵੇ ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੂੰਹਮਰਤਸਰ-ਹਦੱਲੀ ਰਲੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਸਹਥਤ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰਬਰ 

ਐਸ-27, ਜੋ ਹਕ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਹਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, 2 ਮਈ ਨੂੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਦੀ ਮੁਰੂੰਮਤ ਲਈ ਬੂੰਦ ਰੱਹਖਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255836674967232513 

5 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255836444104376321 

6 ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਅੰਵਮਰਤਸਰ 1/5/2020 (Photo) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256073698274148352 

7 ਕਰਵਫਊ ਵਿਚ ਵ ੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਜਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਬਾਰੇ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256126337661583361 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਿਡਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਿੀ ਵਜੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੱੁਧ ਜੰਗ 

ਡਾਕਟਰੀ ਵਸੱਵਿਆ ਤੇ ਿੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪ੍ੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਿਧਾਈ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/167538364712175?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/167736841358994/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/167736841358994/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/167783154687696?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255853846426865664
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255837175150596096
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255836927384666113
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255836674967232513
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1255836444104376321
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256073698274148352
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256126337661583361


2 ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਜਲੇ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਵਰਆਂ ਨੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਛਟੋ-ਸੋਨੀ 
 

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤ ੇਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਹੋਿੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

3 ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵਦੱਤੀ 'ਉਬਰ' ਨੂੰ  ਆਵਗਆ 

ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਕਰਵਫਊ ਪ੍ਾਸ ਦੀ ਿੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਿੇਗੀ ਲੋੜ 

4 2 ਮਈ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ 

5 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 

6 ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਅੰਵਮਰਤਸਰ 1/5/2020 (Photo) 

7 ਕਰਵਫਊ ਵਿਚ ਵ ੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਜਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਬਾਰੇ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ  ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਅਦਾਰੇ ਿੋਲਣ ਦੀ ਸਿਤ ਮਨਾਹੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459211334869894/?d=n 

2 | 30 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਹਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਹਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/527898701213078/?vh=e&d=n 

3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਿਾਲ ਿੀ ਦੇ ਹਦਨਾਾਂ ਹਵੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਹਬਆਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਵਡ ਪਰਭਾਹਵਤ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਡੂੂੰਘੀ ਹਚੂੰਤਾ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਹਬਆਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ 

ਵਾਹਲਆਾਂ ਨੂੂੰ ਹਪੂੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਦੱਤੇ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459561554834872/?d=n 

4 ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਪੁਹਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਘਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨਭਾਓ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459568621500832/?vh=e&d=n 

5 ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਵਬਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਿਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਜਲਦ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ 
ਅਪ੍ਲਾਈ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459607601496934/?d=n 

6 ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹਵੱਚ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਆਹਦ ਖੋਲ੍ਣ ਸਬੂੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 'ਤੇ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜ ੇਤੱਕ ਜੋ ਹਢੱਲ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ,ਉਨ੍ਾਾਂ  

ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਧਆਨ ਰੱਹਖਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਬੂੰਦ ਿੀ ਰਹਿਣਗੀਆਾਂ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459619024829125/?d=n 

7 "ਮਈ ਹਦਵਸ ਇਕ ਅਹਜਿਾ ਅਵਸਰ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਕਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਸਰੜ ਅਤ ੇਕੁਰਬਾਨੀਆਾਂ ਨੂੂੰ 

ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਦਾ ਹਸਿਰਾ ਹਕਸਾਨਾਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਹਮਆਾਂ, ਅਤ ੇ

ਿੁਣ ਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਹਧਆਾਂ ਹਸਰ ਬੱਝਦਾ ਿੈ। ਆਓ, ਆਪਾਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ", 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ, ਪੂੰਜਾਬ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459633058161055/?d=n 

 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459211334869894/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/527898701213078/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459561554834872/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459568621500832/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459607601496934/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459619024829125/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/459633058161055/?d=n


TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ  ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਅਦਾਰੇ ਿੋਲਣ ਦੀ ਸਿਤ ਮਨਾਹੀ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1255908501806866437?s=12 

2 Amid grave concerns expressed by various DCs on several Covid infected persons coming 
in from outside state in recent days, Chief Minister Captain Amarinder Singh has ordered 
village level quarantine in designated buildings 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256059151668539392?s=12 

3 "#MayDay is an occasion to celebrate toil & sacrifice of entire working-class population of 
Punjab. We owe progress made by our Nation to farmers, farm labour, industrial & urban 
workforce, & in time of #Covid_19 all our Corona warriors as well", @capt_amarinder 
Singh, CM, Punjab 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256115195778383880?s=12 

4 Migrants of other states stucked in Punjab can apply online to return home 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256115564919078912?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ  ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਅਦਾਰੇ ਿੋਲਣ ਦੀ ਸਿਤ ਮਨਾਹੀ 

2 | 30 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਹਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਹਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 

3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਿਾਲ ਿੀ ਦੇ ਹਦਨਾਾਂ ਹਵੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਹਬਆਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਵਡ ਪਰਭਾਹਵਤ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਡੂੂੰਘੀ ਹਚੂੰਤਾ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਹਬਆਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ 

ਵਾਹਲਆਾਂ ਨੂੂੰ ਹਪੂੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਦੱਤੇ। 

4 ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਪੁਹਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਘਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨਭਾਓ 

5 ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਵਬਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਿਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਜਲਦ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ 
ਅਪ੍ਲਾਈ 

6 ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹਵੱਚ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਆਹਦ ਖੋਲ੍ਣ ਸਬੂੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 'ਤੇ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜ ੇਤੱਕ ਜੋ ਹਢੱਲ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ,ਉਨ੍ਾਾਂ  

ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਧਆਨ ਰੱਹਖਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਬੂੰਦ ਿੀ ਰਹਿਣਗੀਆਾਂ। 

7 "ਮਈ ਹਦਵਸ ਇਕ ਅਹਜਿਾ ਅਵਸਰ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਕਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਸਰੜ ਅਤ ੇਕੁਰਬਾਨੀਆਾਂ ਨੂੂੰ 

ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਦਾ ਹਸਿਰਾ ਹਕਸਾਨਾਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਹਮਆਾਂ, ਅਤ ੇ

ਿੁਣ ਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਹਧਆਾਂ ਹਸਰ ਬੱਝਦਾ ਿੈ। ਆਓ, ਆਪਾਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ", 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ, ਪੂੰਜਾਬ। 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1255908501806866437?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256059151668539392?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256115195778383880?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256115564919078912?s=12


1 ਸਿੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱ ਪ੍ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱ ਧ ਜੰਗ ’ਚ ਯੋਵਧਆਂ ਿਜੋਂ ਉੱਭਰੇ - ਰਿੀਨੰਦਨ ਬਾਜਿਾ 
ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਿੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱ ਪ੍ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਐਪ੍ਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੇ 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/673935196482891/?app=fbl 

2 ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ 

ਕਰਹਫਊ ਹਵੱਚ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਬਟਾਲਾ ਵਲੋਂ  ਲੋੜਵੂੰਦ ਪਹਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਿੈ। ਕਲੱਬ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਹਜਥੇ ਲੋੜਵੂੰਦ 

ਪਹਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੂੰਡ ਰਿ ੇਿਨ ਓਥੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/673948726481538/?app=fbl 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਾਿਧਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ - ਡਾ. ਭੱਲਾ 
ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੰੂ 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/673957523147325/?app=fbl 

4 ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਿਤ ਅਤ ੇਪਹਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਹਵਭਾਗ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਇਿਨਾਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਹਵਚ ਸੇਵਾ ਹਨਭਾ ਰਿ ੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱ ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਧੱਵਰਾ ਨੂੂੰ ਨਵੀਂ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਹਵਸਥਾਰ ਹਵੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਿੇਠਾਾਂ ਹਦੱਤੇ ਹਲੂੰਕ 'ਤੇ ਕਹਲੱਕ 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://www.facebook.com/100015992495545/posts/673976176478793/?app=fbl 

5 ਘਰੇਲੂ ਵਹੰਸਾ ਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 
ਪ੍ੀੜਹਤ ਔਰਤਾਂ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ 1800-180-4104 `ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਬਟਾਲਾ, 30 ਅਪਰੈਲ ( ) - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਿਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੂੰਸਾ ਤ ੇਮਾਨਹਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 

ਔਰਤਾਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਹਵਖੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੂੰਹਦਆਾਂ 

ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਬਟਾਲਾ ਵਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਔਰਤਾਾਂ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਹਵਕਾਸ ਹਵਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਟੈਲੀ 

ਕਾਊਂਸਹਲੂੰਗ ਸੇਵਾ ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰਬਰ 1800-180-4104 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ: 01874-240165 ਜਾਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸੂੰਚਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ: 9888896144 `ਤੇ ਵੀ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਾਂ ਦੀ ਿਰ ਸੂੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/673980956478315/?app=fbl 

6 Gurdaspur covid -19 Update 
Total samples taken - 1199 
Negative- 807 
Pending- 388 
Active - 03 
Death - 01 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/674161839793560/?app=fbl 

7 Relaxations in Curfew order regarding opning of shopes 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/674162926460118/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਤੇ ਸਾਿਧਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ - ਡਾ. ਭੱਲਾ 



 

ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਕ ੇਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਕਰੋੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਹਫਊ ਹਵੱਚ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਜਥੇ ਲੋੜਵੂੰਦ ਪਹਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ 

ਵੂੰਡ ਰਿੇ ਿਨ ਓਥੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਬਟਾਲਾ ਵਲੋਂ  ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਹਨਗਮ ਬਟਾਲਾ ਨੂੂੰ ਹਨਗਮ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 200 ਮਾਸਕ ਅਤੇ 150 

ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

3 ਸਿੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ੍ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਵੋਿਡ-19 ਵਿਰੁੱ ਧ ਜੰਗ ’ਚ ਯੋਵਧਆਂ ਿਜੋਂ ਉੱਭਰੇ  
 

ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਿੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ੍ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਲਈ ਐਪ੍ਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ 

ਸੁਰੂ ਕੀਤ ੇ

 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਨਾਜੁਕ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ ਵਡਊਟੀਆਂ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਪ੍ੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 
ਫਾਰਮਾਵਸਸਟਾਂ ਦੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਸਲਾਘਾ 

4 ਘਰੇਲੂ ਵਹੰਸਾ ਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 
 

ਪ੍ੀੜਹਤ ਔਰਤਾਂ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ 1800-180-4104 `ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਪ੍ਰਕ 

 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Relaxations in Curfew order regarding opning of shopes 

2 Gurdaspur covid -19 Update 
Total samples taken - 1199 
Negative- 807 
Pending- 388 
Active - 03 
Death - 01 

3 ਸਿੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱ ਪ੍ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱ ਧ ਜੰਗ ’ਚ ਯੋਵਧਆਂ ਿਜੋਂ ਉੱਭਰੇ - ਰਿੀਨੰਦਨ ਬਾਜਿਾ 
ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਿੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱ ਪ੍ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਐਪ੍ਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੇ 

 

4 ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ 

ਕਰਹਫਊ ਹਵੱਚ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਬਟਾਲਾ ਵਲੋਂ  ਲੋੜਵੂੰਦ ਪਹਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਿੈ। ਕਲੱਬ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਹਜਥੇ ਲੋੜਵੂੰਦ 

ਪਹਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੂੰਡ ਰਿ ੇਿਨ ਓਥੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 
 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਾਿਧਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ - ਡਾ. ਭੱਲਾ 
ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੰੂ 

 
 

6 ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਿਤ ਅਤ ੇਪਹਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਹਵਭਾਗ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਇਿਨਾਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਹਵਚ ਸੇਵਾ ਹਨਭਾ ਰਿ ੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱ ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਧੱਵਰਾ ਨੂੂੰ ਨਵੀਂ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਹਵਸਥਾਰ ਹਵੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਿੇਠਾਾਂ ਹਦੱਤੇ ਹਲੂੰਕ 'ਤੇ ਕਹਲੱਕ ਕਰੋ। 



 

7 ਘਰੇਲੂ ਵਹੰਸਾ ਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 
ਪ੍ੀੜਹਤ ਔਰਤਾਂ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ 1800-180-4104 `ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਬਟਾਲਾ, 30 ਅਪਰੈਲ ( ) - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਿਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੂੰਸਾ ਤ ੇਮਾਨਹਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 

ਔਰਤਾਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਹਵਖੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੂੰਹਦਆਾਂ 

ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਬਟਾਲਾ ਵਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਔਰਤਾਾਂ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਹਵਕਾਸ ਹਵਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਟੈਲੀ 

ਕਾਊਂਸਹਲੂੰਗ ਸੇਵਾ ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰਬਰ 1800-180-4104 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ: 01874-240165 ਜਾਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸੂੰਚਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ: 9888896144 `ਤੇ ਵੀ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਾਂ ਦੀ ਿਰ ਸੂੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬੇਸਹਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਾਨਾ 
ਲਾਿਾਵਰਸ ਕਤੂਵਰਆਂ ਲਈ ਵਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਸੇਿਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274593132834758/ 

2 ਟੀਮ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਕਲੱਬ (ਰਵਜ.)  ਬਵਠੰਡਾ ਨੇ 25 ਯੂਵਨਟ ਿੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਏਹੇ ਿੂਨਦਾਨ ਕਲੱਬ ਨੇ ਵਸਿਲ 
ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਿੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ  ਦੇਿਦ ੇਹੋਏ ਕੀਤਾ…. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274635552830516/ 

3 ਦੂਵਜਆਂ ਸੂਵਬਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ `ਚ ਫਸੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਘਰ ਿਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਅਪ੍ਲਾਈ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274670872826984/ 

4 ਬਵਠੰਡਾ ਵ ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ 5 ਹੋਰ ਵਰਪੋ੍ਟਾਂ ਨੈਗੇਵਟਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ-ਬੁੱ ਧਿਾਰ ਨੂੰ  ਲਏ 85 ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਟ ਬਕਾਇਆ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274695082824563/ 

5 || 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ 
ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਿੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ 
ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪੁ੍ਲ ਉਜਿਲ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨI 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/527898704546411/ 

6 ਕੋਵਿਡ 19 

ਬਵਠੰਡਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ   126 ਨਿੇਂ ਸੈਂਪ੍ਲ ਭੱਜੇ ਗਏ ਹਨ. 
ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਹੋ. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274754226151982/ 

7 ਕਰੇਇਟਿ : ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਦਿਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਵਕਰਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ 
ਵਮਹਨਤ ਦਾ ਸਾਡ ੇਜੀਿਨ ਵਨਰਬਾਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਨਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਵਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ….. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2275180639442674/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274593132834758/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274635552830516/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274670872826984/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274695082824563/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/527898704546411/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2274754226151982/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2275180639442674/


https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255800797331324928?s=20  

2 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਮਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਬਊਰੋ ਦੇ ਹਡਪਟੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਰੀ ਤੀਰਥਪਾਲ ਹਸੂੰਘ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ 

ਲੈਣਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿਨ ਤਾ ਉਿ 70813-00013 ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਹਸਰਫ ਮੂੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤ ੇਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੂੰ ਵਟਸਐਪ 

ਮੈਸਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255801339273187331?s=20  

3 ਇੂੰਨਾਾਂ ਨੂੰਬਰਾਾਂ 77107-21374, 70813-00013 ਤੇ ਹਸਰਫ ਮਸੈੇਜ ਿੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 

ਦੀ ਰਹਜਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੂੰਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਿੀਂ ਜਾਾਂ ਹਫਰ ਿੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255802565545152514?s=20  

4 ਬਹਠੂੰਡਾ ਹ ਜਲੇ੍ ਹਵਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੱੁਲ 5,69,207 ਮੀਹਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿੋਈ ਿੈ ਹਸਰਫ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੂੰ 

49,659 ਮੀਹਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਂਜਸੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255804646708383744?s=20  

5 ਪਨਗਰੇਨ 163542 ਮੀਹਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਏਂਜਸੀਆਾਂ ਤੋਂ ਹ ਜਲੇ੍ ਹਵਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੈ।  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255805086355329031?s=20  

6 ਵ ਜਲਹੇ ਦੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਵਨਿਾਸਨ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਵਿਦਸੇ ਜਾਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ 
ਵਨਿਾਸੀ covidhelp.punjab.gov.in ਹਲੂੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255853036834078720?s=20  

7 ਬਵਠੰਡਾ ਵ ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ 5 ਹੋਰ ਵਰਪੋ੍ਟਾਂ ਨੈਗੇਵਟਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ-ਬੁੱ ਧਿਾਰ ਨੂੰ  ਲਏ 85 ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਟ ਬਕਾਇਆ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255866564001312769?s=20  

8 ਕੋਵਿਡ 19 

ਬਵਠੰਡਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ   126 ਨਿੇਂ ਸੈਂਪ੍ਲ ਭੱਜੇ ਗਏ ਹਨ. 

ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਹੋ. 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255881100926337024?s=20  

9 || 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਿੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪੁ੍ਲ ਉਜਿਲ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨI 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255892559848771586?s=20  

10 ਟੀਮ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਕਲੱਬ (ਰਵਜ.)  ਬਵਠੰਡਾ ਨੇ 25 ਯੂਵਨਟ ਿੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਏਹੇ ਿੂਨਦਾਨ ਕਲੱਬ ਨੇ ਵਸਿਲ 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਿੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ  ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ…. 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255908101640904707?s=20  

11 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟਸ਼ੇਨ ਮੂੰਡਲ ਨੂੰਬਰ 3 ਬਹਠੂੰਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੂੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਰੀ ਅਹਮਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਹਕ 

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਹਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਸਾਰਨੀ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256036016357588993?s=20  

12 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੂੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਰੀ ਅਹਮਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਫੇਜ਼-1 ਅਤ ੇ2 ਹਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜ ੇ

ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰਾਾਂ ਫੇਜ਼ 3 ਹਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਿੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256036467572441089?s=20  

13 ਸ਼ਰੀ ਅਹਮਤ ਗਰਗ ਨੇ ਿੋਰ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਨਰਹਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗੀ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256036580118204416?s=20  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255800797331324928?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255801339273187331?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255802565545152514?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255804646708383744?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255805086355329031?s=20
https://t.co/HZGsdpL0S7?amp=1
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255853036834078720?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255866564001312769?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255881100926337024?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/1255892559848771586?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1255908101640904707?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256036016357588993?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256036467572441089?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256036580118204416?s=20


14  ਕਰੇਇਟਿ : ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਦਿਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਵਕਰਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਮਹਨਤ 

ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਿਨ ਵਨਰਬਾਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਨਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਵਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ….. 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256082738324660225?s=20  

 
WhatsApp 
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3  

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
  

S.N. Post with link 

1 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਗੁਮਰਾਿ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿੇਠ ਮੂੰਡੀ ਗੋਹਬੂੰਦਗੜ੍ ਪੁਹਲਸ ਵਲੋਂ  ਰਾਜੀਵ ਹਸੂੰਗਲਾ ਵਾਸੀ ਮੂੰਡੀ 

ਗੋਹਬੂੰਦਗੜ੍ ਹਖਲਾਫ 188, 505 (2) ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤ ੇਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਪਰਬੂੰਧਨ ਐਕਟ-2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਅਧੀਨ ਕੇਸ 

ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤ ੇਰਾਜੀਵ ਹਸੂੰਗਲਾ ਨੂੂੰ ਪੜਤਾਲ ਹਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/612418429486044/  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤ ੇਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ੇਪੰ੍ਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਵਲੰਕ ਜਾਰੀ 
http://covidhelp.punjab.gov.in/ 'ਤੇ ਭਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਨੇਤੀ ਫਾਰਮ ਵਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ 
ਆਪ੍ਣੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਵਜ਼ਵਲਹਆਂ ਨੂੰ  ਦੇ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਨ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/612418299486057/  

3 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਖ਼ਤ 
ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਪ੍ਲ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਫ਼ਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਸਰਾਂ 
ਵਿਿੇ ਕੀਤੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/612418239486063/  

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਵਿਿੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਉਪ੍ਰਾਲਾ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/612418196152734/  

5 ਪੰ੍ਜਾਬ DGP ਵਦਨਕਰ ਗੁਪ੍ਤਾ EXCLUSIVE 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/612417912819429/  

6 COVID-19 BULLETIN  
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/527898697879745/  

7 ਮਾਨਹਸਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਬਰਾਿਟ ਜਾਾਂ ਪਵੇ ਕਾਿਲ, ਹਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਿਾਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਹਵਹਗਆਨੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਿਾਨੂੂੰ 

ਿੱਲ, 1800-180-4104 'ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611949479532939/  
 

  

 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256082738324660225?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/612418429486044/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/612418299486057/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/612418239486063/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/612418196152734/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/612417912819429/
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/527898697879745/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/611949479532939/


TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤ ੇਦੇਸ ਦੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਸੂਵਬਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਵਲੰਕ ਜਾਰੀ 
http://covidhelp.punjab.gov.in 'ਤ ੇਭਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਵਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ 
ਆਪ੍ਣੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਵਜ਼ਵਲਹਆਂ ਨੂੰ  ਦੇ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਨ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256125659002388480  

2 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਗੁਮਰਾਿ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿੇਠ ਮੂੰਡੀ ਗੋਹਬੂੰਦਗੜ੍ ਪੁਹਲਸ ਵਲੋਂ  ਰਾਜੀਵ ਹਸੂੰਗਲਾ ਵਾਸੀ ਮੂੰਡੀ 

ਗੋਹਬੂੰਦਗੜ੍ ਹਖਲਾਫ 188, 505 (2) ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤ ੇਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਪਰਬੂੰਧਨ ਐਕਟ-2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਅਧੀਨ ਕੇਸ 

ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤ ੇਰਾਜੀਵ ਹਸੂੰਗਲਾ ਨੂੂੰ ਪੜਤਾਲ ਹਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256105390862774277  

3 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਵਿਸੇਸ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਧਾਲੂ ਤਖ਼ਤ 
ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਪ੍ਲ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਫ਼ਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਸਰਾਂ 
ਵਿਿੇ ਕੀਤੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256105370474426368  

4 Shocked by the demise of veteran actor Rishi Kapoor Ji. An actor par excellence who 
charmed millions, he will be deeply missed by all. My deepest condolences to his family & 
fans all over the world. RIP. #RishiKapoor 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1255722160053800961  

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਵਿਿੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ 
ਗੁਰਸਰਨ ਵਸੰਘ ਵਬੱਟ ੂਿੱਲੋਂ ਲਗਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸੀਨਾਂ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256127017528918016  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤ ੇਦੇਸ ਦੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਸੂਵਬਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਵਲੰਕ ਜਾਰੀ 
http://covidhelp.punjab.gov.in 'ਤ ੇਭਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਵਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ 
ਆਪ੍ਣੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਵਜ਼ਵਲਹਆਂ ਨੂੰ  ਦੇ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਨ   

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਵਿਿੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ 
ਗੁਰਸਰਨ ਵਸੰਘ ਵਬੱਟ ੂਿੱਲੋਂ ਲਗਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸੀਨਾਂ  

3 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਵਿਸੇਸ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਧਾਲੂ ਤਖ਼ਤ 
ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਪ੍ਲ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਫ਼ਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਸਰਾਂ 
ਵਿਿੇ ਕੀਤੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 

4 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਗੁਮਰਾਿ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿੇਠ ਮੂੰਡੀ ਗੋਹਬੂੰਦਗੜ੍ ਪੁਹਲਸ ਵਲੋਂ  ਰਾਜੀਵ ਹਸੂੰਗਲਾ ਵਾਸੀ ਮੂੰਡੀ 

ਗੋਹਬੂੰਦਗੜ੍ ਹਖਲਾਫ 188, 505 (2) ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤ ੇਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਪਰਬੂੰਧਨ ਐਕਟ-2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਅਧੀਨ ਕੇਸ 

ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤ ੇਰਾਜੀਵ ਹਸੂੰਗਲਾ ਨੂੂੰ ਪੜਤਾਲ ਹਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।  

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256125659002388480
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256105390862774277
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256105370474426368
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1255722160053800961
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256127017528918016


5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ 
'ਚ ਅੰਵਸ਼ਕ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੀਂਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ

6 ਸ਼ਰੀ ਿਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਉਪਰੂੰਤ,   ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।  
 

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਿੱਲੋਂ ਲੋੜਿੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ 1400 ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈ੍ਡਜ਼ 

-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਜੈਤੋਂ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547386968857608/?d=n 
 

2 ਐਨ ਐਲ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਕੋਟਕਪੂ੍ਰਾ ਬਲਾਕ ਵਿਚ 5100 ਮਾਸਕ ਿੰਡੇ ਜਾਣਗ:ੇ ਬੰਗੀ 
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547442362185402/?d=n&subst
ory_index=0 
 

3 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟੇਟ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਲਈ ਵਮਤੀ 01-05-2020 ਤੋਂ 06-05-
2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ 
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਸਮੇਂ ਠੇਹਕਆਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੂੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547441228852182/?d=n 
 

4 ਵਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 388228 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

- ਿੱਿ ਿੱਿ ਿਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 388228 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰੀਦ- ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547440158852

289/?d=n 
 

5 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਵਰਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਵਦ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  
ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

- ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਪ੍ਵਲੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਵਟੰਗ 

- ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ 121 ਯਾਤਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ,644 ਹੋਰ ਲੋਕ ਿੱਿ ਿੱਿ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤ ੇ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547445142185
124/?d=n 

 

6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਦਵਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਕਰਤੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ , ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਮਿਨਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 

ਹਨਰਬਾਿ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨਰਮਾਣ ਹਵੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਿੈ । ਮਈ ਹਦਵਸ ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ ਅਵਸਰ ਿੈ , ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 

ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਕਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਸਰੜ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ । ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਦਾ ਹਸਿਰਾ 

ਹਕਸਾਨਾਾਂ , ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ , ਸਨਅਤੀ | ਅਤ ੇਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਹਮਆਾਂ ਅਤੇ ਿੁਣ ਕੋਡ - 19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯਹੋਧਆਾਂ 

ਹਸਰ ਬੱਝਦਾ ਿੈ । 

ਆਉ , ਆਪਾਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ । 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547386968857608/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547442362185402/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547442362185402/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547441228852182/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547440158852289/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547440158852289/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547445142185124/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547445142185124/?d=n


- ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਮੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ , 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2548009302128

708/?d=n 
 

7 ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ 11 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੱੁਲਹਣਗੀਆਂ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547640188832286/?d=n 
 

8 ਕਰਵਫਊ ਵਿੱਚ ਵ ੱਲ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547621068834198/?vh=e&d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਿੱਲੋਂ ਲੋੜਿੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ 1400 ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈ੍ਡਜ਼ 

-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਜੈਤੋਂ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1255829613055373313?s=20   
 

2 ਐਨ ਐਲ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਕੋਟਕਪੂ੍ਰਾ ਬਲਾਕ ਵਿਚ 5100 ਮਾਸਕ ਿੰਡੇ ਜਾਣਗ:ੇ ਬੰਗੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1255829789463592960?s=20   
 

3 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟੇਟ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਲਈ ਵਮਤੀ 01-05-2020 ਤੋਂ 06-05-
2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ 
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਸਮੇਂ ਠੇਹਕਆਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੂੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1255829925291978753?s=20   
 

4 ਵਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 388228 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

- ਿੱਿ ਿੱਿ ਿਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 388228 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰੀਦ- ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1255830156184150017?s=20 

5 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਵਰਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਵਦ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  
ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

- ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਪ੍ਵਲੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਵਟੰਗ 

- ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ 121 ਯਾਤਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ,644 ਹੋਰ ਲੋਕ ਿੱਿ ਿੱਿ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤ ੇ

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256136339709296641?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਿੱਲੋਂ ਲੋੜਿੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ 1400 ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈ੍ਡਜ਼ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2548009302128708/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2548009302128708/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547640188832286/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2547621068834198/?vh=e&d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1255829613055373313?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1255829789463592960?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1255829925291978753?s=20


-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਜੈਤੋਂ  
 

2 ਐਨ ਐਲ ਐਲ ਐਮ ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਕੋਟਕਪੂ੍ਰਾ ਬਲਾਕ ਵਿਚ 5100 ਮਾਸਕ ਿੰਡੇ ਜਾਣਗ:ੇ ਬੰਗੀ 
 
 

3 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟੇਟ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਲਈ ਵਮਤੀ 01-05-2020 ਤੋਂ 06-05-
2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ 
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਸਮੇਂ ਠੇਹਕਆਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੂੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 

 
 

4 ਵਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 388228 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

- ਿੱਿ ਿੱਿ ਿਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 388228 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰੀਦ- ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

5 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਵਰਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਵਦ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  
ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

- ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਪ੍ਵਲੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਵਟੰਗ 

- ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ 121 ਯਾਤਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ,644 ਹੋਰ ਲੋਕ ਿੱਿ ਿੱਿ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤ ੇ

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਾਂਬੱਧ  ੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਵਧਕਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਿੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 350391 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ -ਰਾਜਵਰਸ਼ੀ ਮਵਹਰਾ 
*231499 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਹੋਈ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600464586948113/  

2 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤ ੇਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ  
’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਡਿਾਇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ 
* ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੱੁਧ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਵਜੱਤ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼  
ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੋਕ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600465293614709/  

3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਸੋਡੀਅਡ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ ਦਿਾਈ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ  
ਅਤੇ ਫੌਵਗੰਗ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600478596946712/  

4 ਬੀਤੀ ਰਾਤਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰਾਵਲਆ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ 
 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤੇ 66 ਸ਼ਰਧਾਲੂ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੇ ਕੱੁਲ 75 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਿਾਪ੍ਸੀ  
*ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸੁਵਰੰਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਰਾਮਸਰਾ ਦ ੇਕਵਮਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤ ੇ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600464586948113/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600465293614709/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600478596946712/


ਨਸ਼ਾ ਛਡੁਾਊ ਕੇਂਦਰ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ 

*ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪ੍ਵਲੰਗ ਸ਼ੁਰੂ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600485640279341/  

5 ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਆਏ 13 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ  
*448 ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ, 75 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600501766944395/  

6 https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600511780276727/  

7 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪ੍ੀਲ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601265403534698/  

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਹਵਡ-19 ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਹਜਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਹਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਹਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੱਲੋਂ  ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ, ਓਡਾ ਬਸਤੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਲੋਨੀ,ਬਾਦਲ ਕਲੋਨੀ, ਐਮ.ਸੀ 

ਕਲੋਨੀ ਹਵਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601285046866067/  

9 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ  
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਵਸੰਘ ਸਭਾ, ਕੋਰਟ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਕੋਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਉਵਰਐਟਂਲ ਬੈਂਕ ਆਫ 
ਕਾਮਰਸ, ਈਜੀਡੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਥਾਨਾ ਸਦਰ ਫਾਵਜਲਕਾ, ਅਜੀਤ ਉਪ੍ ਦਫਤਰ, ਇੰਡਸਲੈਂਡ 
ਬੈਂਕ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਐਡਂ ਵਸੰਧ ਬੈਂਕ  ਵਿਿੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601286886865883/  

10 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੌ 

ਐਸ.ਕੇ.ਬੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਪਬਹਲਕ ਸਕੂਲ, ਡੀ.ਸੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ 

ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੰਹਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਆਸ਼ਰਮ, ਐਮ.ਆਰ ਗੋਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 

ਫਾਹਜਲਕਾ ਹਵਖੇ ਮੱ ਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਹਗੂੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601287270199178/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਾਂਬੱਧ  ੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਵਧਕਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਿੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 350391 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ -ਰਾਜਵਰਸ਼ੀ ਮਵਹਰਾ 
*231499 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਹੋਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1255779199031238656?s=19  

2 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤ ੇਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ  
’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਡਿਾਇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ 
* ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੱੁਧ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਵਜੱਤ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼  
ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੋਕ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1255806157131825153?s=19  

3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਸੋਡੀਅਡ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ ਦਿਾਈ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ  
ਅਤੇ ਫੌਵਗੰਗ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255810875157512194?s=19  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600485640279341/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600501766944395/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2600511780276727/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601265403534698/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601285046866067/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601286886865883/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2601287270199178/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255779199031238656?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255806157131825153?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255810875157512194?s=19


4 ਬੀਤੀ ਰਾਤਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰਾਵਲਆ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ 
 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤੇ 66 ਸ਼ਰਧਾਲੂ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੇ ਕੱੁਲ 75 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਿਾਪ੍ਸੀ  
*ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸੁਵਰੰਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਰਾਮਸਰਾ ਦ ੇਕਵਮਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤ ੇ 
ਨਸ਼ਾ ਛਡੁਾਊ ਕੇਂਦਰ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ 

*ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪ੍ਵਲੰਗ ਸ਼ੁਰੂ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1255815251657920517?s=19  

5 ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਆਏ 13 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ  
*448 ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ, 75 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255819959826911232?s=19  

6  https://twitter.com/DproFazilka/status/1255824669082562560?s=19  

7 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪ੍ੀਲ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256088587256422402?s=19  

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਹਵਡ-19 ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਹਜਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਹਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਹਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੱਲੋਂ  ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ, ਓਡਾ ਬਸਤੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਲੋਨੀ,ਬਾਦਲ ਕਲੋਨੀ, ਐਮ.ਸੀ 

ਕਲੋਨੀ ਹਵਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256123015068127233?s=19  

9 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ  
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਵਸੰਘ ਸਭਾ, ਕੋਰਟ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਕੋਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਉਵਰਐਟਂਲ ਬੈਂਕ ਆਫ 
ਕਾਮਰਸ, ਈਜੀਡੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਥਾਨਾ ਸਦਰ ਫਾਵਜਲਕਾ, ਅਜੀਤ ਉਪ੍ ਦਫਤਰ, ਇੰਡਸਲੈਂਡ 
ਬੈਂਕ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਐਡਂ ਵਸੰਧ ਬੈਂਕ  ਵਿਿੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256123909985845250?s=19  

10 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੌ 

ਐਸ.ਕੇ.ਬੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਪਬਹਲਕ ਸਕੂਲ, ਡੀ.ਸੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ 

ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੰਹਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਆਸ਼ਰਮ, ਐਮ.ਆਰ ਗੋਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 

ਫਾਹਜਲਕਾ ਹਵਖੇ ਮੱ ਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਹਗੂੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256123907628621826?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਾਂਬੱਧ  ੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਵਧਕਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਿੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 350391 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ -ਰਾਜਵਰਸ਼ੀ ਮਵਹਰਾ 
*231499 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਹੋਈ 

 
 

2 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤ ੇਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ  
’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਡਿਾਇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ 
* ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੱੁਧ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਵਜੱਤ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼  

https://twitter.com/DproFazilka/status/1255815251657920517?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255819959826911232?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1255824669082562560?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256088587256422402?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256123015068127233?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256123909985845250?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256123907628621826?s=19


ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੋਕ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

 

3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਸੋਡੀਅਡ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ ਦਿਾਈ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ  
ਅਤੇ ਫੌਵਗੰਗ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ 
 

4 ਬੀਤੀ ਰਾਤਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰਾਵਲਆ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ 
 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤੇ 66 ਸ਼ਰਧਾਲੂ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੇ ਕੱੁਲ 75 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਿਾਪ੍ਸੀ  
*ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸੁਵਰੰਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਰਾਮਸਰਾ ਦ ੇਕਵਮਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤ ੇ 
ਨਸ਼ਾ ਛਡੁਾਊ ਕੇਂਦਰ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ 

*ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪ੍ਵਲੰਗ ਸ਼ੁਰੂ 

 

5 ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਆਏ 13 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ  
*448 ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ, 75 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ  
 

6 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪ੍ੀਲ 

7 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਹਵਡ-19 ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਹਜਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਹਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਹਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੱਲੋਂ  ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ, ਓਡਾ ਬਸਤੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਲੋਨੀ,ਬਾਦਲ ਕਲੋਨੀ, ਐਮ.ਸੀ 

ਕਲੋਨੀ ਹਵਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

8 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ  
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਵਸੰਘ ਸਭਾ, ਕੋਰਟ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਕੋਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਉਵਰਐਟਂਲ ਬੈਂਕ ਆਫ 
ਕਾਮਰਸ, ਈਜੀਡੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਥਾਨਾ ਸਦਰ ਫਾਵਜਲਕਾ, ਅਜੀਤ ਉਪ੍ ਦਫਤਰ, ਇੰਡਸਲੈਂਡ 
ਬੈਂਕ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਐਡਂ ਵਸੰਧ ਬੈਂਕ  ਵਿਿੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 

9 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਿੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੌ 

ਐਸ.ਕੇ.ਬੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਪਬਹਲਕ ਸਕੂਲ, ਡੀ.ਸੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ 

ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੰਹਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਆਸ਼ਰਮ, ਐਮ.ਆਰ ਗੋਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 

ਫਾਹਜਲਕਾ ਹਵਖੇ ਮੱ ਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਹਗੂੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
 

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 # ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਵ ੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਫ਼ਊ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ- ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਿਪ੍ਾਵਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ 
#ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਪੋ੍ਵਜ਼ਵਟਿ 

# ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 14 ਵਦਨ ਿਾਸਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ   (ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132297178415605&id=100049059699993 

2 # ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ 'ਨਿੀਂ ਉਡਾਣ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਿੇਗਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਿੰਦ -  ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ 

# ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸੱਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਸੱਵਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132298261748830&id=100049059699993 

3 -# ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੇ 7 ਯੂਵਨਟ ਿੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ 
(ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132298988415424&id=100049059699993 

4 1ਮਈ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਫੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132512048394118&id=100049059699993 

 

 

 

 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 # ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਵ ੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਫ਼ਊ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ- ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਿਪ੍ਾਵਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ 
#ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਪੋ੍ਵਜ਼ਵਟਿ 

# ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 14 ਵਦਨ ਿਾਸਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ   (ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1255896399071399938?s=19  

2 # ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ 'ਨਿੀਂ ਉਡਾਣ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਿੇਗਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਿੰਦ -  ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ 

# ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸੱਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਸੱਵਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1255896823253946368?s=19 
  

3 -# ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੇ 7 ਯੂਵਨਟ ਿੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ 
(ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1255897240125820937?s=19 

4 1ਮਈ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਫੋਟੋ ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256099114158362624?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਿਟਸਐੱਪ੍ ਗਰੱੁਪ੍ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132297178415605&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132298988415424&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132512048394118&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1255896399071399938?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256099114158362624?s=19


2 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ। 

4 # ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਵ ੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਫ਼ਊ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ- ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਿਪ੍ਾਵਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ 
#ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਪੋ੍ਵਜ਼ਵਟਿ 

# ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 14 ਵਦਨ ਿਾਸਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ   
  

5 # ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ 'ਨਿੀਂ ਉਡਾਣ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਿੇਗਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਿੰਦ -  ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ 

# ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸੱਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਸੱਵਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

  

6 -# ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੇ 7 ਯੂਵਨਟ ਿੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ 

7 1ਮਈ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। 
  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਿ 14 ਹਜ਼ਾਰ 841 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425732620985770&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

2 ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 541 ਲੋਕ ਪੱੁ੍ਜੇ- 183 ਸੈਂਪ੍ਲ ਲਏ, 49 ਨੈਗਵਟਿ, 03 

ਪੋ੍ਜਵਟਿ ਅਤੇ 131 ਪ੍ੈਂਵਡੰਗ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425733134319052&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁ੍ਵਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਆਏ ਅੱਗੇ   
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425733807652318&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

4 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 1199 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 807 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425768344315531&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425732620985770&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425732620985770&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425733134319052&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425733134319052&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425733807652318&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425733807652318&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425768344315531&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425768344315531&set=a.3298642393694794&type=3&theater


5 ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹੋਮ ਸਟਟੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 

www.covidhelp.punjab.gov.in 'ਤੇ ਅੱਜ 30-4-2020 ਨੂੰ  ਰਾਤ 12 ਿਜੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425831767642522&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

6 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਕੱਲ ਪ੍ਵਹਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ 11 

ਿਜੇ ਤਕ ਵਦਨ ਿਾਰ/ਰੁਟੇਸ਼ਨਿਾਈਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਵਦੱਤੀ ਰਾਹਤ  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425896337636065&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

7 Rate lists of vegetables and fruits. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425540121005020&set=pcb.34255404543
38320&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਿ 14 ਹਜ਼ਾਰ 841 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1255825412698988545?s=20 
 

2 ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 541 ਲੋਕ ਪੱੁ੍ਜੇ- 183 ਸੈਂਪ੍ਲ ਲਏ, 49 ਨੈਗਵਟਿ, 03 

ਪੋ੍ਜਵਟਿ ਅਤੇ 131 ਪ੍ੈਂਵਡੰਗ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1255825174777094145?s=20 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁ੍ਵਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਆਏ ਅੱਗੇ   
 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1255833267510497281?s=20 
 

4 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 1199 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 807 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1255848858673795073?s=20 
 

5 ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹੋਮ ਸਟਟੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 

www.covidhelp.punjab.gov.in 'ਤੇ ਅੱਜ 30-4-2020 ਨੂੰ  ਰਾਤ 12 ਿਜੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1255863125787602944?s=20 
 

6 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਕੱਲ ਪ੍ਵਹਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ 11 

ਿਜੇ ਤਕ ਵਦਨ ਿਾਰ/ਰੁਟੇਸ਼ਨਿਾਈਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਵਦੱਤੀ ਰਾਹਤ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1255884511616745473?s=20 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425831767642522&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425896337636065&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425540121005020&set=pcb.3425540454338320&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3425540121005020&set=pcb.3425540454338320&type=3&theater


WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਿ 14 ਹਜ਼ਾਰ 841 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

 

2 ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 541 ਲੋਕ ਪੱੁ੍ਜੇ- 183 ਸੈਂਪ੍ਲ ਲਏ, 49 ਨੈਗਵਟਿ, 03 ਪੋ੍ਜਵਟਿ 
ਅਤੇ 131 ਪ੍ੈਂਵਡੰਗ 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁ੍ਵਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਆਏ ਅੱਗੇ   
 

4 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 1199 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 807 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

 

5 ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹੋਮ ਸਟਟੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 

www.covidhelp.punjab.gov.in 'ਤੇ ਅੱਜ 30-4-2020 ਨੂੰ  ਰਾਤ 12 ਿਜੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

6 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਕੱਲ ਪ੍ਵਹਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ 11 

ਿਜੇ ਤਕ ਵਦਨ ਿਾਰ/ਰੁਟੇਸ਼ਨਿਾਈਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਵਦੱਤੀ ਰਾਹਤ 

 
 

7 Rate lists of vegetables and fruits. 

8 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 30 April Rate List(With Pics) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=695984097871417&id=226290164840815 

2 ਮਾਨਵਸਕ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਪ੍ਿ ੇਕਾਹਲ, 
ਹਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਿਾਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ। 

ਮਨੋਵਿਵਗਆਨੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹੱਲ, 
1800-180-4104 'ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿੀਡੀਓ ਵਲੰਕ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696006964535797&id=226290164840815 

3  ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱ ਿੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ,ਰਮੇਸ਼ ਪੋ੍ਿਵਰਆਲ ਵਨਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਕਵਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕਸ ਤ ੇ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਤੇ ਵਨਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਰਿੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਿੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰ੍ਜਾਬ 
ਦੇ ਵਸੱਵਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਵਸੰਗਲਾ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਿਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਤੇ ਵਨਊਜ਼ ਸਮਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ  ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤੇ 
ਜਾਣ ਵਕ ਉਹ ਵਸੱਵਿਆ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ੋਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ 
ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=695984097871417&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696006964535797&id=226290164840815


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696081281195032&id=226290164840815 

4 ਮੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਨ ਗਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਏ.ਸੀ.ਪ੍ੀ. ਅਵਨਲ 
ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰ੍ਜਾਬ ਪੁ੍ਵਲਸ ਵਿੱਚ ਸਬ 
ਇੰਸਪੈ੍ਕਟਰ ਵਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਦ ੇਵਦੱਤੀ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696081424528351&id=226290164840815 

5  6 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ’ਚ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਸੌਂਪ੍ਣਗੇ 
ਵਰਪੋ੍ਰਟ | ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿਧੀਕ ਮੁੱ ਿ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸਿਾਜੀਤ ਿੰਨਾ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 69.15 ਲੱਿ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ 67.15 ਲੱਿ ਮੀਟਰਕ ਟਨ 
ਕਣਕ ਿਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦਵਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਿੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  9.20 ਲੱਿ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ(ਪੰ੍ਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696081527861674&id=226290164840815 

6 ਪੰ੍ਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੇ 15ਿੇਂ ਵਦਨ 6,67,871 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 6,67,871 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਿਲੋਂ 2,310 ਮੀਵਟਰਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696081637861663&id=226290164840815 

7  ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੂੰਦਰ ਹਸੂੰਘ ਦੇ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ `ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਹਿੱਹਸਆਾਂ ਹਵਚ 23.5 ਲੱਖ ਮੀਹਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 938 ਰਕੈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੋਹਵਡ-19 ਕਾਰਨ 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਹਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਇਸ ਸਹਥਤੀ ਹਵੱਚ ਗਰੀਬਾਾਂ ਅਤ ੇਲੋੜਵੂੰਦਾਾਂ ਦਾ ਹਢੱਡ ਭਹਰਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ 

ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਨਾਗਹਰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਹਰਿਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਪੂੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ 

ਅੂੰਨਦਾਤਾ ਿੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਹਦਆਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਹਵਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ(ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲੂੰਕ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696081764528317&id=226290164840815 

8 ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਹਵਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਹਵਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਹਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਿੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਿੂਲਤ 

ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿੈ(ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲੂੰਕ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696081851194975&id=226290164840815 

9 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁ੍ਰ ਿਾਪ੍ਸ ਪ੍ਹੰੁਚੇ 142 ਸ਼ਰਧਾਲੂ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 
ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696137694522724&id=226290164840815 

10 Sampling of Hazoor sahib pilgrims staying at Rayat Bahra Covid Care Centre Hoshiarpur 
by medical team. Lunch packets with fruits being provided for the pilgrims, medical staff 
as well as other staff on duty(with pics) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696150787854748&id=226290164840815 

11 Inside picture of the Rooms being provided to the pilgrims at Ryat Bahra with all fresh 
basic necessary bedding and toiletries. Hope for their comfortable stay with the district 
administration Hoshiarpur(With Pics) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696151384521355&id=226290164840815 

12 ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਹਜਸਟਰਟੇ ਿੁਹਸ਼ਆਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਹਰਆਤ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਕਰਹਫ਼ਊ ਹਵੱਚ ਹਫਲਿਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ  ੋਟ ਨਿੀਂ 

ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਹਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ  ੋਟ ਹਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਪਹਿਲਾਾਂ ਸੂਹਚਤ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696226214513872&id=226290164840815 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696081281195032&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696081424528351&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696081527861674&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696081637861663&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696081764528317&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696081851194975&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696137694522724&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696150787854748&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696151384521355&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696226214513872&id=226290164840815


13 ਕੋਵਿਡ-19 : ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ 721 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ 'ਚੋਂ 427 ਨੈਗੇਵਟਿ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696260977843729&id=226290164840815 

14 ਪ੍ੇਂਡੂ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ  ਵਬਨਾਂ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਆਵਗਆ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696264304510063&id=226290164840815 

15 ਕੋਵਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 135862 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696266641176496&id=226290164840815 

16 ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਵਬਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਲੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696268044509689&id=226290164840815 

17 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਵਸਆ : ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696270921176068&id=226290164840815 

18  || 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ 
ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਿੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ 
ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪੁ੍ਲ ਉਜਿਲ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਿ ਿੀਡੀਓ ਵਲੰਕ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527898764546405&id=226290164840815 

19 ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਹਵਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਹਵਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਹਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਿੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਿੂਲਤ 

ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿੈ(ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲੂੰਕ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696313131171847&id=226290164840815 

20 ਮੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਬੁੱ ਧਿਾਰ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਹਪੁ੍ਰ ਕੰ ੀ 
ਡੈਮ ਿੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਕੇ 'ਤ ੇਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ  ਦੇਿਵਦਆਂ ਅਤੇ 
#ਕੋਵਿਡ19 ਰੱਵਿਅਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਾਲ ਮੜੁ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696313377838489&id=226290164840815 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 30 April Rate List(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255683387026747392?s=19 

2  #पंजाब सरकार के प्रयास से श्री हजूर साहहब से होहियारपुर वाहपस पह ंचे 142 श्रद्धाल ु

- बुधवार देर रात पह ंचे श्रद्धालुओ ंको कोहवड केयर सैंटर रयात बाहरा व निा छुडाओ व पुननवास कें द्र में हकया गया एकांतवास 

- स्वास््य हवभाग की ओर से स्रीहनंग के बाद श्रद्धालुओ ंके हलए गए सैंपल(फ़ोटो सहहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255764434791862273?s=19 

3  #Sampling of Hazoor sahib pilgrims staying at Rayat Bahra Covid Care Centre Hoshiarpur 
by medical team. Lunch packets with fruits being provided for the pilgrims, medical staff 
as well as other staff on duty(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255789906879639553?s=19 

4  #Inside picture of the Rooms being provided to the pilgrims at Ryat Bahra with all fresh 
basic necessary bedding and toiletries. Hope for their comfortable stay with the district 
administration Hoshiarpur(With Pics) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696260977843729&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696264304510063&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696266641176496&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696268044509689&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696270921176068&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527898764546405&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696313131171847&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=696313377838489&id=226290164840815
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255683387026747392?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255764434791862273?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255789906879639553?s=19


https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255790297574813696?s=19 

5  #कोहवड-19: अब तक हलए गए 721 सैंपलों में से 427 नैगेहटव 

- आज श्री हजूर साहहब से आए 141 श्रद्धालुओ ंके हलए सैंपल 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255850035385896961?s=19 

6  #हजला मैहजस्रेट होहियारपुर श्रीमती अपनीत ररयात ने फौजदारी संहहता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतगनत प्राप्त 

ह ए अहधकारों का प्रयोग करते ह ए हजला होहियारपरु की सीमा के अंतगनत आते ग्रामीण के्षत्रों में हर हकस्म के सरकारी हनमानण को हबना हकसी 

मंजूरी के आज्ञा होगी। 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255850662702845959?s=19 

7 #हजला मैहजस्रेट होहियारपुर श्रीमती अपनीत ररयात ने बताया हक कर्फयून में हफलहाल कोई छूट नहीं दी गई है, इस हलए कफ्र्यू का पालन 

यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बताया हक जब भी नई छूट दी जाएगी तो हजला वाहसयों को पहले ही सूहचत कर हदया जाएगा। 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255850926440620033?s=19 

8 #कोहवड-19: अब तक 135862 मीहरक टन गेह ं की ह ई खरीद 

- हनधानररत मापदंड से अहधक नमी वाला गहे ं मंहडयों में न लाएं हकसान: हडप्टी कहमश्नर 

- हकसी भी तरह की जानकारी या हिकायत के हलए कंरोल रुम के नंबर 01882-22663 पर हकया जा सकता है संपकन  

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255851629817069571?s=19 

9  #हडप्टी कहमश्नर होहियारपरु श्रीमती अपनीत ररयात ने बताया हक लॉकडाउन के चलते बाहरी राज्यों के जो व्यहि/पररवार हजला होहियारपरु 

में फंस गए हैं, वे अपने राज्य में वाहपस जाने के हलए covidhelp.punjab.gov.in पर सारी जानकारी दे सकते हैं। 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255852969406447617?s=19 

10  #कोहवड केयर सैंटरों में श्रद्धालुओ ंको नहीं आने दी जाएगी कोई समस्या: हडप्टी कहमश्नर 

- कहा, सैंटरों में श्रद्धालओु ंकी सुहवधा के हलए हकए गए हैं हर जरुरी इंतजाम 

- श्रद्धालुओ ंके ठहरने, खाने व स्वास््य जांच संबंधी की गई हविेष व्यवस्था(फोटो सहहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255853948189257728?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 30 April Rate List(With Pics) 

2 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁ੍ਰ ਿਾਪ੍ਸ ਪ੍ਹੰੁਚੇ 142 ਸ਼ਰਧਾਲੂ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 
ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

3 Sampling of Hazoor sahib pilgrims staying at Rayat Bahra Covid Care Centre Hoshiarpur 
by medical team. Lunch packets with fruits being provided for the pilgrims, medical staff 
as well as other staff on duty(with pics) 

4 Inside picture of the Rooms being provided to the pilgrims at Ryat Bahra with all fresh 
basic necessary bedding and toiletries. Hope for their comfortable stay with the district 
administration Hoshiarpur(With Pics) 

5 ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਹਜਸਟਰਟੇ ਿੁਹਸ਼ਆਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਹਰਆਤ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਕਰਹਫ਼ਊ ਹਵੱਚ ਹਫਲਿਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ  ੋਟ ਨਿੀਂ 

ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਹਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ  ੋਟ ਹਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਪਹਿਲਾਾਂ ਸੂਹਚਤ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

6 ਕੋਵਿਡ-19 : ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ 721 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ 'ਚੋਂ 427 ਨੈਗੇਵਟਿ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

7 ਪ੍ੇਂਡੂ ਿੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ  ਵਬਨਾਂ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਆਵਗਆ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255790297574813696?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255850035385896961?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255850662702845959?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255850926440620033?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255851629817069571?s=19
http://covidhelp.punjab.gov.in/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255852969406447617?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1255853948189257728?s=19


8 ਕੋਵਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 135862 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

9 ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਵਬਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਲੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

10 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਵਸਆ : ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 MAKE TWIN PRINCIPLES OF ‘SELF HOME QUARANTINE’ AND ‘SOCIAL DISTANCE’ AN 
INTEGRAL PART OF LIVES- DC AND CP EXHORT PEOPLE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796003757591318&set=pcb.79600390092
4637&type=3&theater 

2 IMPORTANT ABOUT TOMORROW CURFEW RELAXATION. 
DEPUTY COMMISSIONER MR VARINDER KUMAR SHARMA SPEAKS ABOUT TOMORROW'S 
CURFEW RELAXATION IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795990170926010/ 

3 MORE THAN 10,000 TRAFFIC CHALLANS ISSUED BY COMMISSIONERATE POLICE TO 
CURFEW VIOLATORS SO FAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795986920926335&set=pcb.79598723092
6304&type=3&theater 

4 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795944527597241/ 

5 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795942467597447/ 

6 ADMINISTRATION SUPPLIES 104045 LITRES MILK, 799-KG CHEESE, 10257-KG CURD, 
12780-LITRES LASSI, 425-KG KHEER AND 7431-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795937774264583&set=pcb.79593809426
4551&type=3&theater 

7 WHEAT PROCUREMENT IN DISTRICT CROSSES MORE THAN HALFWAY MARK IN THE 
DISTRICT 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795936694264691&set=pcb.79593684093
1343&type=3&theater 

8 128 PILGRIMS FROM JALANDHAR STRANDED AT NANDED REACH BACK IN JALANDHAR 
  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795933040931723&set=pcb.79593377759
8316&type=3&theater 

9 DC JALANDHAR VARINDER KUMAR SHARMA 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795933040931723&set=pcb.79593377759
8316&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796003757591318&set=pcb.796003900924637&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=796003757591318&set=pcb.796003900924637&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795990170926010/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795986920926335&set=pcb.795987230926304&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795986920926335&set=pcb.795987230926304&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795944527597241/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795942467597447/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795937774264583&set=pcb.795938094264551&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795937774264583&set=pcb.795938094264551&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795936694264691&set=pcb.795936840931343&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795936694264691&set=pcb.795936840931343&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795933040931723&set=pcb.795933777598316&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795933040931723&set=pcb.795933777598316&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795933040931723&set=pcb.795933777598316&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795933040931723&set=pcb.795933777598316&type=3&theater


10 CP JALANDHAR GURPREET SINGN BHULLAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795923680932659/ 

11 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795913007600393/ 

12 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795907237600970/ 

13 RATE LIST OF VEGETABLES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795659950959032&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

 
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 Deputy Commissioner Mr Varinder Kumar Sharma speaks about tomorrow's curfew 
relaxation in Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255887684352049152 

2 Flag March in Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255855474001338368 

3 Rate list of vegetables 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255706622908866560 

  
 
WhatsApp 
  

S.N. TEXT 

1 Deputy Commissioner Mr Varinder Kumar Sharma speaks about tomorrow's curfew 
relaxation in Jalandhar.(Video) 

2 Order Final Shops Relxation 

3 MAKE TWIN PRINCIPLES OF ‘SELF HOME QUARANTINE’ AND ‘SOCIAL DISTANCE’ AN 
INTEGRAL PART OF LIVES- DC AND CP EXHORT PEOPLE 

4 MORE THAN 10,000 TRAFFIC CHALLANS ISSUED BY COMMISSIONERATE POLICE TO 
CURFEW VIOLATORS SO FAR 

5 Final Industry orders 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795923680932659/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795913007600393/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/795907237600970/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795659950959032&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795659950959032&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255887684352049152
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255855474001338368
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1255706622908866560


6 ADMINISTRATION SUPPLIES 104045 LITRES MILK, 799-KG CHEESE, 10257-KG CURD, 
12780-LITRES LASSI, 425-KG KHEER AND 7431-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

7 128 PILGRIMS STRANDED AT NANDED REACH BACK IN JALANDHAR 

8 WHEAT PROCUREMENT IN DISTRICT CROSSES MORE THAN HALFWAY MARK IN THE 
DISTRICT 

9 Rate List Vegetables And Fruits 

  
 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਗੰਗਾ ਵਨਰਮਲਾ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ 

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

2 ਅਫਿਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲੋਕ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ     
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

3 ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕਰਿਾਏ ਪੱ੍ਤਰ ਲੇਿਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਰਹੀ ਅੱਿਲ    
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

4 
 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਏ. ਸੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਅਡਿਾਈਜ਼ਰੀ 
ਜਾਰੀ    
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

5 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ    
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

6 || 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਹਵਪੁਲ 

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

 
TWITTER 

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
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.ARANZy3rR2lhY1W8J6bOnAePb-lIHTsrYfWRFZ9kJ2THwMlUoJc9Tu51V7mpMGqtiFy0NEcheqstoudgL8cBEM4gJLEPBaNgA6Kkco1ZMSmjeh-5hc7UA9okRUu4sTHU3GFiunc9-eNbTFrAdgG2m2Pp2VRLIKeGMM68d4YnRi428Nh0JPts0bMlac5cfgsp6_J1Heyl5OLBFnoW-kdaRjno33vxmaFTu5hx10qWZeNZr7FetYbT1nKmD5JuY2TVlz8N1zsbxGHoU14U2gtOckHPD0cBLbkvHA934jDwW9AFrNH-d7NH2a5Hk2hHDB7PQoYTyTHtp43iJMcI_uVmuv-1Ih6NisWAHPg&__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.ARANZy3rR2lhY1W8J6bOnAePb-lIHTsrYfWRFZ9kJ2THwMlUoJc9Tu51V7mpMGqtiFy0NEcheqstoudgL8cBEM4gJLEPBaNgA6Kkco1ZMSmjeh-5hc7UA9okRUu4sTHU3GFiunc9-eNbTFrAdgG2m2Pp2VRLIKeGMM68d4YnRi428Nh0JPts0bMlac5cfgsp6_J1Heyl5OLBFnoW-kdaRjno33vxmaFTu5hx10qWZeNZr7FetYbT1nKmD5JuY2TVlz8N1zsbxGHoU14U2gtOckHPD0cBLbkvHA934jDwW9AFrNH-d7NH2a5Hk2hHDB7PQoYTyTHtp43iJMcI_uVmuv-1Ih6NisWAHPg&__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.ARANZy3rR2lhY1W8J6bOnAePb-lIHTsrYfWRFZ9kJ2THwMlUoJc9Tu51V7mpMGqtiFy0NEcheqstoudgL8cBEM4gJLEPBaNgA6Kkco1ZMSmjeh-5hc7UA9okRUu4sTHU3GFiunc9-eNbTFrAdgG2m2Pp2VRLIKeGMM68d4YnRi428Nh0JPts0bMlac5cfgsp6_J1Heyl5OLBFnoW-kdaRjno33vxmaFTu5hx10qWZeNZr7FetYbT1nKmD5JuY2TVlz8N1zsbxGHoU14U2gtOckHPD0cBLbkvHA934jDwW9AFrNH-d7NH2a5Hk2hHDB7PQoYTyTHtp43iJMcI_uVmuv-1Ih6NisWAHPg&__tn__=%2ANK-R
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https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

3 ਗੰਗਾ ਵਨਰਮਲਾ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ 

 

4 ਅਫਿਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲੋਕ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ     
 

5 ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕਰਿਾਏ ਪੱ੍ਤਰ ਲੇਿਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਰਹੀ ਅੱਿਲ    
 

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਏ. ਸੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਅਡਿਾਈਜ਼ਰੀ 
ਜਾਰੀ    
 

7 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ    
 

8 || 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਹਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 48 NEW POSITIVE CASES REPORTED IN DISTRICT TODAY 
PEOPLE SHOULD UNDERSTAND THE GRAVITY OF SITUATION & FOLLOW ALL DIRECTIONS 
OF PUNJAB GOVT: DEPUTY COMMISSIONER 
WARNS THAT PEOPLE SHOULD NOT MISUSE RELAXATIONS, ELSE STRICT ACTION WOULD 
BE TAKEN 
CLARIFIES THAT SHOPS ALREADY HAVING PERMISSIONS WOULD BE ALLOWED TO OPEN 
FROM 7 AM TO 11 AM FOR COUNTER SALE 
PEOPLE WOULD HAVE TO COMMUTE ONLY ON FOOT, CANNOT USE VEHICLES 

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.ARANZy3rR2lhY1W8J6bOnAePb-lIHTsrYfWRFZ9kJ2THwMlUoJc9Tu51V7mpMGqtiFy0NEcheqstoudgL8cBEM4gJLEPBaNgA6Kkco1ZMSmjeh-5hc7UA9okRUu4sTHU3GFiunc9-eNbTFrAdgG2m2Pp2VRLIKeGMM68d4YnRi428Nh0JPts0bMlac5cfgsp6_J1Heyl5OLBFnoW-kdaRjno33vxmaFTu5hx10qWZeNZr7FetYbT1nKmD5JuY2TVlz8N1zsbxGHoU14U2gtOckHPD0cBLbkvHA934jDwW9AFrNH-d7NH2a5Hk2hHDB7PQoYTyTHtp43iJMcI_uVmuv-1Ih6NisWAHPg&__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.ARANZy3rR2lhY1W8J6bOnAePb-lIHTsrYfWRFZ9kJ2THwMlUoJc9Tu51V7mpMGqtiFy0NEcheqstoudgL8cBEM4gJLEPBaNgA6Kkco1ZMSmjeh-5hc7UA9okRUu4sTHU3GFiunc9-eNbTFrAdgG2m2Pp2VRLIKeGMM68d4YnRi428Nh0JPts0bMlac5cfgsp6_J1Heyl5OLBFnoW-kdaRjno33vxmaFTu5hx10qWZeNZr7FetYbT1nKmD5JuY2TVlz8N1zsbxGHoU14U2gtOckHPD0cBLbkvHA934jDwW9AFrNH-d7NH2a5Hk2hHDB7PQoYTyTHtp43iJMcI_uVmuv-1Ih6NisWAHPg&__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.ARANZy3rR2lhY1W8J6bOnAePb-lIHTsrYfWRFZ9kJ2THwMlUoJc9Tu51V7mpMGqtiFy0NEcheqstoudgL8cBEM4gJLEPBaNgA6Kkco1ZMSmjeh-5hc7UA9okRUu4sTHU3GFiunc9-eNbTFrAdgG2m2Pp2VRLIKeGMM68d4YnRi428Nh0JPts0bMlac5cfgsp6_J1Heyl5OLBFnoW-kdaRjno33vxmaFTu5hx10qWZeNZr7FetYbT1nKmD5JuY2TVlz8N1zsbxGHoU14U2gtOckHPD0cBLbkvHA934jDwW9AFrNH-d7NH2a5Hk2hHDB7PQoYTyTHtp43iJMcI_uVmuv-1Ih6NisWAHPg&__tn__=%2ANK-R


DIRECTIONS ISSUED BY UNION GOVT REGARDING MOVEMENT OF MIGRATORY 
POPULATION 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3027591557284418/?d=n 

2 New Directions issued by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal 
dated April 30, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3027449360631971/?vh=e&d=n  

3 CHAIRMAN GEJA RAM VALMIKI DISTRIBUTES IMMUNITY BOOSTER TO SAFAI SEWAKS 
URGES PEOPLE TO SUPPORT PUNJAB GOVT & SAFAI KARAMCHARIS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3027374993972741/?d=n 

4 MP DR AMAR SINGH INQUIRES ABOUT HEALTH OF SUSPECTED & POSITIVE CASES 
SPEAKS TO SDM KHANNA & CIVIL SURGEON OVER THE PHONE 
DIRECTS THEM TO ENSURE BEST TREATMENT FOR PATIENTS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3027374430639464/?vh=e&d=n 

5 PARA LEGAL VOLUNTEERS PLAYING IMPORTANT ROLE IN DISTRIBUTING RATION TO 
NEEDY DURING ONGOING CURFEW/LOCKDOWN 
ANYONE SUFFERING FROM DOMESTIC VIOLENCE SHOULD CONTACT AT TOLL FREE 
NUMBER 1968: SECRETARY, DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3027372940639613/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Pb State Safai Karamchari Commission Chirmn Geja Ram Valmiki distributed 
naturally prepared herbal immunity booster to safai karamcharis deputed at NC 
Jagraon. This immunity booster has been distributed so that they can stay safe 
and healthy in their fight against #COVID19 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256131955701276674?s=08 

2 After getting to know that some of the pilgrims had tested positive for #COVID19, 
Fatehgarh Sahib MP Dr Amar Singh spoke to SDM Khanna and Civil Surgeon 
Ludhiana over the phone, and directed them for providing best healthcare and 
treatment to the patients. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256131440909201408?s=08 

3 Various para legal volunteers associated with the District Legal Services Authority, 
#Ludhiana, are working hard for distributing ration to the needy persons during the 
ongoing curfew/lockdown. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256130818872946688?s=08 

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

5 #Ludhiana DC @239pradeep Informing about current situation of #COVID__19 in 
district. Total positive patients in district are 77 now. 48 new cases detected today. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1255893170379878401?s=08 

6 #COVID19 #Curfewlockdown 
Link to register People who want to go to their home states from Punjab is open now. 
It is also available on #Cova App. 
http://covidhelp.punjab.gov.in 
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https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWeORjdZr3n051j4_M1feZQgfCAhv8E2z9JbfPcapeNPBsjOqHIOhbaTtjyGnFf2TX8B_Ja_I-w68yvzUBGt6Ke-orwinwDx4Qo8xvMFiIlNiJx92TeUwMY1aNRkTRoN3Et8sfdJjEz7hLg-LkCNu3U6k1Tzsk0e152fvxpG1e6gjHXkkhjAZXSdr43Nkj3YMWNFZFkCREDO4qoB6iLEOazo3vvDF2zcLC2y0ff2quDF2JQ4-CqQo6l0Qz-BH1RaA8SqGm0qeoLQRZS40qy9PDPFv0sTfVgtE0K-NJBM8-jrVGQCrWiZLNaSvS4OixHskjNMMN3-zonN4boeWCG61FlA2p&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/curfewlockdown?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWeORjdZr3n051j4_M1feZQgfCAhv8E2z9JbfPcapeNPBsjOqHIOhbaTtjyGnFf2TX8B_Ja_I-w68yvzUBGt6Ke-orwinwDx4Qo8xvMFiIlNiJx92TeUwMY1aNRkTRoN3Et8sfdJjEz7hLg-LkCNu3U6k1Tzsk0e152fvxpG1e6gjHXkkhjAZXSdr43Nkj3YMWNFZFkCREDO4qoB6iLEOazo3vvDF2zcLC2y0ff2quDF2JQ4-CqQo6l0Qz-BH1RaA8SqGm0qeoLQRZS40qy9PDPFv0sTfVgtE0K-NJBM8-jrVGQCrWiZLNaSvS4OixHskjNMMN3-zonN4boeWCG61FlA2p&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/curfewlockdown?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWeORjdZr3n051j4_M1feZQgfCAhv8E2z9JbfPcapeNPBsjOqHIOhbaTtjyGnFf2TX8B_Ja_I-w68yvzUBGt6Ke-orwinwDx4Qo8xvMFiIlNiJx92TeUwMY1aNRkTRoN3Et8sfdJjEz7hLg-LkCNu3U6k1Tzsk0e152fvxpG1e6gjHXkkhjAZXSdr43Nkj3YMWNFZFkCREDO4qoB6iLEOazo3vvDF2zcLC2y0ff2quDF2JQ4-CqQo6l0Qz-BH1RaA8SqGm0qeoLQRZS40qy9PDPFv0sTfVgtE0K-NJBM8-jrVGQCrWiZLNaSvS4OixHskjNMMN3-zonN4boeWCG61FlA2p&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWeORjdZr3n051j4_M1feZQgfCAhv8E2z9JbfPcapeNPBsjOqHIOhbaTtjyGnFf2TX8B_Ja_I-w68yvzUBGt6Ke-orwinwDx4Qo8xvMFiIlNiJx92TeUwMY1aNRkTRoN3Et8sfdJjEz7hLg-LkCNu3U6k1Tzsk0e152fvxpG1e6gjHXkkhjAZXSdr43Nkj3YMWNFZFkCREDO4qoB6iLEOazo3vvDF2zcLC2y0ff2quDF2JQ4-CqQo6l0Qz-BH1RaA8SqGm0qeoLQRZS40qy9PDPFv0sTfVgtE0K-NJBM8-jrVGQCrWiZLNaSvS4OixHskjNMMN3-zonN4boeWCG61FlA2p&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWeORjdZr3n051j4_M1feZQgfCAhv8E2z9JbfPcapeNPBsjOqHIOhbaTtjyGnFf2TX8B_Ja_I-w68yvzUBGt6Ke-orwinwDx4Qo8xvMFiIlNiJx92TeUwMY1aNRkTRoN3Et8sfdJjEz7hLg-LkCNu3U6k1Tzsk0e152fvxpG1e6gjHXkkhjAZXSdr43Nkj3YMWNFZFkCREDO4qoB6iLEOazo3vvDF2zcLC2y0ff2quDF2JQ4-CqQo6l0Qz-BH1RaA8SqGm0qeoLQRZS40qy9PDPFv0sTfVgtE0K-NJBM8-jrVGQCrWiZLNaSvS4OixHskjNMMN3-zonN4boeWCG61FlA2p&__tn__=%2ANK-R
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https://t.co/qQqpIeNtPG 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3028834820493425/ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 48 NEW POSITIVE CASES REPORTED IN DISTRICT TODAY 
PEOPLE SHOULD UNDERSTAND THE GRAVITY OF SITUATION & FOLLOW ALL DIRECTIONS 
OF PUNJAB GOVT: DEPUTY COMMISSIONER 
WARNS THAT PEOPLE SHOULD NOT MISUSE RELAXATIONS, ELSE STRICT ACTION WOULD 
BE TAKEN 
CLARIFIES THAT SHOPS ALREADY HAVING PERMISSIONS WOULD BE ALLOWED TO OPEN 
FROM 7 AM TO 11 AM FOR COUNTER SALE 
PEOPLE WOULD HAVE TO COMMUTE ONLY ON FOOT, CANNOT USE VEHICLES 
DIRECTIONS ISSUED BY UNION GOVT REGARDING MOVEMENT OF MIGRATORY 
POPULATION (English & Punjabi) 

2 New Directions issued by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal 
dated April 30, 2020 

3 CHAIRMAN GEJA RAM VALMIKI DISTRIBUTES IMMUNITY BOOSTER TO SAFAI SEWAKS 
URGES PEOPLE TO SUPPORT PUNJAB GOVT & SAFAI KARAMCHARIS  (English & Punjabi) 

4 MP DR AMAR SINGH INQUIRES ABOUT HEALTH OF SUSPECTED & POSITIVE CASES 
SPEAKS TO SDM KHANNA & CIVIL SURGEON OVER THE PHONE 
DIRECTS THEM TO ENSURE BEST TREATMENT FOR PATIENTS  
 (English & Punjabi) 

5 PARA LEGAL VOLUNTEERS PLAYING IMPORTANT ROLE IN DISTRIBUTING RATION TO 
NEEDY DURING ONGOING CURFEW/LOCKDOWN 
ANYONE SUFFERING FROM DOMESTIC VIOLENCE SHOULD CONTACT AT TOLL FREE 
NUMBER 1968: SECRETARY, DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY  (English & Punjabi) 

6 #COVID19 #Curfewlockdown 
Link to register People who want to go to their home states from Punjab is open now. 
It is also available on #Cova App. 

 
YOUTUBE 

S.N. Post with link 

1 Daily Update by DC Ludhiana on Corona 
https://www.youtube.com/watch?v=1mcqmNvOaxo  

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਾਂ ਹਵਚ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66624883415373
1/?type=3&__tn__=-R 
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https://www.facebook.com/hashtag/curfewlockdown?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWeORjdZr3n051j4_M1feZQgfCAhv8E2z9JbfPcapeNPBsjOqHIOhbaTtjyGnFf2TX8B_Ja_I-w68yvzUBGt6Ke-orwinwDx4Qo8xvMFiIlNiJx92TeUwMY1aNRkTRoN3Et8sfdJjEz7hLg-LkCNu3U6k1Tzsk0e152fvxpG1e6gjHXkkhjAZXSdr43Nkj3YMWNFZFkCREDO4qoB6iLEOazo3vvDF2zcLC2y0ff2quDF2JQ4-CqQo6l0Qz-BH1RaA8SqGm0qeoLQRZS40qy9PDPFv0sTfVgtE0K-NJBM8-jrVGQCrWiZLNaSvS4OixHskjNMMN3-zonN4boeWCG61FlA2p&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWeORjdZr3n051j4_M1feZQgfCAhv8E2z9JbfPcapeNPBsjOqHIOhbaTtjyGnFf2TX8B_Ja_I-w68yvzUBGt6Ke-orwinwDx4Qo8xvMFiIlNiJx92TeUwMY1aNRkTRoN3Et8sfdJjEz7hLg-LkCNu3U6k1Tzsk0e152fvxpG1e6gjHXkkhjAZXSdr43Nkj3YMWNFZFkCREDO4qoB6iLEOazo3vvDF2zcLC2y0ff2quDF2JQ4-CqQo6l0Qz-BH1RaA8SqGm0qeoLQRZS40qy9PDPFv0sTfVgtE0K-NJBM8-jrVGQCrWiZLNaSvS4OixHskjNMMN3-zonN4boeWCG61FlA2p&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDWeORjdZr3n051j4_M1feZQgfCAhv8E2z9JbfPcapeNPBsjOqHIOhbaTtjyGnFf2TX8B_Ja_I-w68yvzUBGt6Ke-orwinwDx4Qo8xvMFiIlNiJx92TeUwMY1aNRkTRoN3Et8sfdJjEz7hLg-LkCNu3U6k1Tzsk0e152fvxpG1e6gjHXkkhjAZXSdr43Nkj3YMWNFZFkCREDO4qoB6iLEOazo3vvDF2zcLC2y0ff2quDF2JQ4-CqQo6l0Qz-BH1RaA8SqGm0qeoLQRZS40qy9PDPFv0sTfVgtE0K-NJBM8-jrVGQCrWiZLNaSvS4OixHskjNMMN3-zonN4boeWCG61FlA2p&__tn__=%2ANK-R
https://www.youtube.com/watch?v=1mcqmNvOaxo
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666248834153731/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666248834153731/?type=3&__tn__=-R


2 ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਦਵਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਕਰਤੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਮ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/666248024153812?__tn__=-R 
 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦ ੇਹੁਕਮ 
ਜਾਰੀ 
-ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਫ਼ਲਹਾਲ ਸ਼ਬਜੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਕਵਰਆਣਾ, ਦਿਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ/ਕਲੀਵਨਕਾਂ ’ਤੇ 
ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ 
- ਨਰਮੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ  ਿੇਿਦੇ ਹੋਏ ਿਾਦ, ਬੀਜ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੀ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੱੁਲਹੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ 

-ਦੋ ਪ੍ਹੀਆ ਿਾਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਸਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਦੱਤੀ ਆਵਗਆ 

-ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ 
ਹੋਣਗੇ 
-ਗਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਿੇਗਾ 
-ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਵਫ਼ਰ 50ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਿ ਸਕਣਗੇ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/66584948752699
9/?type=3&__tn__=-R 
 

4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਨੂੰ  ਮੁੱ ਿ ਰੱਿਵਦਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਵਸਿਲ 
ਸਰਜਨ 

-ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/665792077532740?__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਰਮੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ  ਿੇਿਦੇ ਹੋਏ ਿਾਦ, ਬੀਜ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੀ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੱੁਲਹੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ 

-ਦੋ ਪ੍ਹੀਆ ਿਾਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਸਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਦੱਤੀ ਆਵਗਆ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256116329167253504?s=20 
 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਾਰੀ 
-ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਫ਼ਲਹਾਲ ਸਬਜੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਕਵਰਆਣਾ, ਦਿਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ/ਕਲੀਵਨਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ 
ਲਾਗੂ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256116242512936960?s=20 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/666248024153812?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/665849487526999/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/665849487526999/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/665792077532740?__tn__=-R
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256116329167253504?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256116242512936960?s=20


1 ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਦਵਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਕਰਤੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਮ। 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਾਂ ਹਵਚ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ। 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦ ੇਹੁਕਮ 
ਜਾਰੀ 
-ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਫ਼ਲਹਾਲ ਸ਼ਬਜੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਕਵਰਆਣਾ, ਦਿਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ/ਕਲੀਵਨਕਾਂ ’ਤੇ 
ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ 
- ਨਰਮੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ  ਿੇਿਦੇ ਹੋਏ ਿਾਦ, ਬੀਜ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੀ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੱੁਲਹੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ 

-ਦੋ ਪ੍ਹੀਆ ਿਾਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਸਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਦੱਤੀ ਆਵਗਆ 

-ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ 
ਹੋਣਗੇ 
-ਗਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਿੇਗਾ 
-ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਵਫ਼ਰ 50ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਿ ਸਕਣਗੇ 
 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਮਗੋਾ ਿੱਲੋ ਕਰਵਫਊ ਵਿੱਚ ਵ ੱਲ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਲਹਣ ਦ ੇਹੁਕਮ 
ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ 
--ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਪੰ੍ਗ ਮਾਲਜ਼, ਸੈਲੂਨ, ਹੇਅਰ ਕਵਟੰਗ, ਵਬਊਟੀ 
ਪ੍ਾਰਲਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਬੰਦ 

--ਵਬਨਹ ਾਂ ਮਾਸਕ ਤ ੋਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਤੇ ਪੂ੍ਰਨ ਤੌਰ ਹੋਿੇਗੀ ਪ੍ਾਬੰਦੀ, ਅਵਜਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਿੇਗੀ ਕਾਰਾਿਾਈ 

--ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਬੇਲੋੜੀ ਮੂਿਮੈਟ ਤੋ ਬਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1644942665646031 
 

2 || 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਹਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/527898761213072/ 
 

3 ਮੋਗਾ ਪੁ੍ਲਸ ਪ੍ਹੰੁਚੀ 5 ਸਾਲ ਦ ੇਵਟਕ ਟੌਕ ਸਟਾਰ ਦੇ ਘਰ, ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਾਰਨ ਵਮਲ਼ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 
ਸਾਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਦੀ ਵਦੱਤੀ ਵਸਵਿਆ 

--ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਨੂ ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਮਲਣ, ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਵਕਸੇ ਨੂੰ  ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਉਣ 
ਦੇਣ 

--ਵਪੰ੍ਡ ਵਭੰਡਰ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਟਕ ਟੌਕ ਸਟਾਰ ਨੰਨਹ ੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ  ਮਗੋਾ ਪੁ੍ਵਲਸ ਨੇ 5100 ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ 
ਸਨਮਾਵਨਤ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1644942665646031
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZWPtpIj2kuYITySQrwpFacLO8FdVqegYWlKzyz7ID9ZRTPIzbRzu2lS3xroNhomFgBKnPVEq9umXf7m3is9H85LTY5SYx55bDTqrmaWZIB8TzegtEGJB-nAZpeE5QUNPPnJvvBoPmo6fupFbClYhArosn0z3ntmVqsxyQE6Kx1B1krtYEs6r3m_JBT0ftQ4iJ4&__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=AZWPtpIj2kuYITySQrwpFacLO8FdVqegYWlKzyz7ID9ZRTPIzbRzu2lS3xroNhomFgBKnPVEq9umXf7m3is9H85LTY5SYx55bDTqrmaWZIB8TzegtEGJB-nAZpeE5QUNPPnJvvBoPmo6fupFbClYhArosn0z3ntmVqsxyQE6Kx1B1krtYEs6r3m_JBT0ftQ4iJ4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/527898761213072/


--ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਵਚੰਤਕ ਵਸਰਫ ਵਟਕ ਟੌਕ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ 
ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ  ਦੇਣ ਤਰਜੀਹ-ਸੀਨੀਅਰ ਕਪ੍ਤਾਨ ਪੁ੍ਵਲਸ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1644259665714331 
 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 4,49,373 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪੱੁ੍ਜੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਵਟੰਗ 

ਿਰੀਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  276.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1644259152381049 
 

5 -ਨੰਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋ ਮੋਗਾ ਦ ੇ222 ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਵਲਆਂਦਾ ਿਾਪ੍ਸ, 57 ਮਜਦੂਰ ਿੀ ਆਏ ਘਰ ਿਾਪ੍ਸ 

--ਨੰਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋ ਿਾਪ੍ਸ ਆਏ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਪੰ੍ਡ ਘਲੋਟੀ ਦ ੇਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਆਇਆ 
ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ 

--ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ ਨੂੰ  ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਿੇ ਕੀਤਾ ਭਰਤੀ 
--ਸਾਵਰਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੈਪ੍ਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਵਿਆ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1644258652381099 
 

6 Tik tok star ਨੂਰ ਨੂੰ  ਵਮਲਣ ਮਗੋਾ ਪੁ੍ਲਸ ਉਸ ਦ ੇਵਪੰ੍ਡ ਵਭੰਦਰ ਕਲਾਂ ਪੱੁ੍ਜੀ. ਨੂਰ ਦ ੇਪ੍ਵਰਿਾਰ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ 
ਵਦੱਤੇ, ਰੂ 5100 ਆਸ਼ੀਰਿਾਦ ਿਜੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਨੂਰ ਨੂੰ  ਵਮਲਣ ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 
ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਵਿਆ ਜਾਿ.ੇ ਨੂਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭਵਚੰਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਪ੍ੀਲ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ  ਵਮਲਣ ਨਾ ਆਉਣ 
ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ. ਡੀ ਐੱਸ ਪ੍ੀ ਸ਼ਰੀ ਸੁਿਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ 
ਰਮਨਦੀਪ੍ ਭੁੱ ਲਰ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕੀਤੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1644234909050140 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਮਗੋਾ ਿੱਲੋ ਕਰਵਫਊ ਵਿੱਚ ਵ ੱਲ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਲਹਣ ਦ ੇਹੁਕਮ 
ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ 
--ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਪੰ੍ਗ ਮਾਲਜ਼, ਸੈਲੂਨ, ਹੇਅਰ ਕਵਟੰਗ, ਵਬਊਟੀ 
ਪ੍ਾਰਲਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਬੰਦ 

--ਵਬਨਹ ਾਂ ਮਾਸਕ ਤ ੋਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਤੇ ਪੂ੍ਰਨ ਤੌਰ ਹੋਿੇਗੀ ਪ੍ਾਬੰਦੀ, ਅਵਜਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਿੇਗੀ ਕਾਰਾਿਾਈ 

--ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਬੇਲੋੜੀ ਮੂਿਮੈਟ ਤੋ ਬਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1644259665714331
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1644259152381049
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1644258652381099
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1644234909050140


 

2 || 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਹਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 
 

3 ਮੋਗਾ ਪੁ੍ਲਸ ਪ੍ਹੰੁਚੀ 5 ਸਾਲ ਦ ੇਵਟਕ ਟੌਕ ਸਟਾਰ ਦੇ ਘਰ, ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਾਰਨ ਵਮਲ਼ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 
ਸਾਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਦੀ ਵਦੱਤੀ ਵਸਵਿਆ 

--ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਨੂ ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਮਲਣ, ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਵਕਸੇ ਨੂੰ  ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਉਣ 
ਦੇਣ 

--ਵਪੰ੍ਡ ਵਭੰਡਰ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਟਕ ਟੌਕ ਸਟਾਰ ਨੰਨਹ ੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ  ਮਗੋਾ ਪੁ੍ਵਲਸ ਨੇ 5100 ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ 
ਸਨਮਾਵਨਤ 

--ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਵਚੰਤਕ ਵਸਰਫ ਵਟਕ ਟੌਕ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ 
ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ  ਦੇਣ ਤਰਜੀਹ-ਸੀਨੀਅਰ ਕਪ੍ਤਾਨ ਪੁ੍ਵਲਸ 

 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 4,49,373 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪੱੁ੍ਜੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਵਟੰਗ 

ਿਰੀਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  276.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ 
 

5 -ਨੰਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋ ਮੋਗਾ ਦ ੇ222 ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਵਲਆਂਦਾ ਿਾਪ੍ਸ, 57 ਮਜਦੂਰ ਿੀ ਆਏ ਘਰ ਿਾਪ੍ਸ 

--ਨੰਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋ ਿਾਪ੍ਸ ਆਏ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਪੰ੍ਡ ਘਲੋਟੀ ਦ ੇਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਆਇਆ 
ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ 

--ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ ਨੂੰ  ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਿੇ ਕੀਤਾ ਭਰਤੀ 
--ਸਾਵਰਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੈਪ੍ਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਵਿਆ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

6 Tik tok star ਨੂਰ ਨੂੰ  ਵਮਲਣ ਮਗੋਾ ਪੁ੍ਲਸ ਉਸ ਦ ੇਵਪੰ੍ਡ ਵਭੰਦਰ ਕਲਾਂ ਪੱੁ੍ਜੀ. ਨੂਰ ਦ ੇਪ੍ਵਰਿਾਰ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ 
ਵਦੱਤੇ, ਰੂ 5100 ਆਸ਼ੀਰਿਾਦ ਿਜੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਨੂਰ ਨੂੰ  ਵਮਲਣ ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 
ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਵਿਆ ਜਾਿ.ੇ ਨੂਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭਵਚੰਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਪ੍ੀਲ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ  ਵਮਲਣ ਨਾ ਆਉਣ 
ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ. ਡੀ ਐੱਸ ਪ੍ੀ ਸ਼ਰੀ ਸੁਿਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ 
ਰਮਨਦੀਪ੍ ਭੁੱ ਲਰ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕੀਤੀ 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਨੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਿਾਈ, ਚੁੱ ਵਕਆ 15 ਟਨ ਕੂੜਾ -ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ 
ਥਰਮਲ ਸਕੈਵਨੰਗ ਹੋਿੇਗੀ ਯਕੀਨੀ-ਪੂ੍ਨਮਦੀਪ੍ ਕੌਰ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209241156083063/ 
 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 6 ਲੱਿ 54 ਹਜ਼ਾਰ 388 ਮੀਟਵਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZWPtpIj2kuYITySQrwpFacLO8FdVqegYWlKzyz7ID9ZRTPIzbRzu2lS3xroNhomFgBKnPVEq9umXf7m3is9H85LTY5SYx55bDTqrmaWZIB8TzegtEGJB-nAZpeE5QUNPPnJvvBoPmo6fupFbClYhArosn0z3ntmVqsxyQE6Kx1B1krtYEs6r3m_JBT0ftQ4iJ4&__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=AZWPtpIj2kuYITySQrwpFacLO8FdVqegYWlKzyz7ID9ZRTPIzbRzu2lS3xroNhomFgBKnPVEq9umXf7m3is9H85LTY5SYx55bDTqrmaWZIB8TzegtEGJB-nAZpeE5QUNPPnJvvBoPmo6fupFbClYhArosn0z3ntmVqsxyQE6Kx1B1krtYEs6r3m_JBT0ftQ4iJ4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209241156083063/


https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209238689416643/ 
 

3 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਫਊ 'ਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, 1 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ 
ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ ਫੈਸਲਾ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209238232750022/ 
 

4 Today 30 April district covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209223049418207/ 
 

5 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ  ਕਰਵਫ਼ਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵ ੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਿਗੇੀ : ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209211499419362/ 
 

6 ਤਣਾਅ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਤਾਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਸਾਨੂੂੰ ਿੁਣੇ 1800-180-4104 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209141602759685/ 
 

7 ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰ ਗੜ ੇਤੇ ਚਮਕ ਵਫੱਕੀ ਿਾਲੇ ਦਾਵਣਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਿਾਪ੍ਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ 
ਦਿਲ ਦੇਣ -ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209140609426451/ 
 

8 ਪੰ੍ਜਾਬ ਪੁ੍ਵਲਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਿਾਨ ਹਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਘਰ 
ਿਾਪ੍ਸੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209139752759870/ 
 

9 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209138562759989/ 
 

10 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪਹਵੱਤਰ ਮਿੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਓ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਿੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਆਓ, #ਕੋਵਿਡ_19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਨੂੂੰ 

ਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪਰਣ ਕਰੀਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209042226102956/ 
 

11 ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਪਹਟਆਲਾ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਹਮਤ ਅਤ ੇਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਨਦੀਪ ਹਸੂੰਘ ਹਸੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਿਰਲੇ ਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ 

ਹਜ਼ਲੇ੍ ’ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਿਰਾਿ ਸ਼ੂੰਭੂ, ਹਪਿੋਵਾ-ਦੇਵੀਗੜ੍ ਰੋਡ ਰੋਿੜ ਜੂੰਗੀਰ, ਸਮਾਣਾ-ਚੀਕਾਾਂ ਰੋਡ ਧਰਮੇੜੀ ਤੇ 

ਢਾਬੀ ਗੱੁਜਰਾਾਂ ਪਾਤੜਾਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹਲਆ ਅਤ ੇਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੂੰ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਏ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209012962772549/ 
 

12 ਪਹਟਆਲਾ ਪੁਹਲਸ ਦੇ ਐੱਸਆਈ ਿਰਜੀਤ ਹਸੂੰਘ ਦਾ ਪਹਟਆਲਾ ਹਵਖੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ 

ਮਨਦੀਪ ਹਸੂੰਘ ਹਸੱਧੂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਧਕਾਰੀ ਪੁੱਜੇ। ਪੁਹਲਸ ਬੈਂਡ ਅਤ ੇਫੱੁਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸਵਾਗਤ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209008422773003/ 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209238689416643/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209238232750022/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209223049418207/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209211499419362/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209141602759685/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209140609426451/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209139752759870/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209138562759989/
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.ARCQRtfvxgR9rBVYUpcGka1J8Z2IlHvHs9fmamU60SIbueUyFxje2oQ-afZw647Az8NyzDdjtnWeF--AyJ6fYFI6tK_hJaazELdGZf8m5ggrE-KyvWjB5NlA2yWYOQZSrEjir5xdz6ZoMkikVsMEpNAXCSJJIVA3t0I0XwMBNm311tRif7ilbUVpSzK5svz-mpQEjUAwUr3Uf9iXJ2v1fkU638o4WSVlaScr6K7NRtUIqJtPTtB2hbjh1MZ8W-fdybZaZ9cHhIqqVwoBBrZ6wCTYQzboLl9JR-vOLMCZwvqkovgin4vOCtk9ix2sfUekjFce4hbdi2VCFxwYv5jy6X6aEQ&__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.ARCQRtfvxgR9rBVYUpcGka1J8Z2IlHvHs9fmamU60SIbueUyFxje2oQ-afZw647Az8NyzDdjtnWeF--AyJ6fYFI6tK_hJaazELdGZf8m5ggrE-KyvWjB5NlA2yWYOQZSrEjir5xdz6ZoMkikVsMEpNAXCSJJIVA3t0I0XwMBNm311tRif7ilbUVpSzK5svz-mpQEjUAwUr3Uf9iXJ2v1fkU638o4WSVlaScr6K7NRtUIqJtPTtB2hbjh1MZ8W-fdybZaZ9cHhIqqVwoBBrZ6wCTYQzboLl9JR-vOLMCZwvqkovgin4vOCtk9ix2sfUekjFce4hbdi2VCFxwYv5jy6X6aEQ&__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.ARCQRtfvxgR9rBVYUpcGka1J8Z2IlHvHs9fmamU60SIbueUyFxje2oQ-afZw647Az8NyzDdjtnWeF--AyJ6fYFI6tK_hJaazELdGZf8m5ggrE-KyvWjB5NlA2yWYOQZSrEjir5xdz6ZoMkikVsMEpNAXCSJJIVA3t0I0XwMBNm311tRif7ilbUVpSzK5svz-mpQEjUAwUr3Uf9iXJ2v1fkU638o4WSVlaScr6K7NRtUIqJtPTtB2hbjh1MZ8W-fdybZaZ9cHhIqqVwoBBrZ6wCTYQzboLl9JR-vOLMCZwvqkovgin4vOCtk9ix2sfUekjFce4hbdi2VCFxwYv5jy6X6aEQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209042226102956/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209012962772549/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1209008422773003/


13 ਅੱਜ ਵਮਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਿਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤ ੇਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208861109454401/ 
 

14 ਕਰਵਫਊ ਕਰਕੇ ਪੰ੍ਜਾਬ 'ਚ ਫਸੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ 
www.covidhelp.punjab.gov.in ਵਲੰਕ 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1209614012712444&id=68196129214438
8 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰ ਗੜੇ ਤੇ ਚਮਕ ਵਫੱਕੀ ਿਾਲੇ ਦਾਵਣਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਟਤੌੀ ਿਾਪ੍ਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 
#PMOfIndia ਤੁਰੰਤ ਦਿਲ ਦੇਣ -ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ 

-ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇਸ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨਵਰੰਦਰ ਮੋਦੀ 
@narendramodi-ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ @preneet_kaur @CMOPb @PunjabGovtIndia 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1255896096724996097?s=19 
 

2 #PunjabFightsCorona ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਨੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਿਾਈ, ਚੁੱ ਵਕਆ 15 ਟਨ ਕੂੜਾ -
ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕੈਵਨੰਗ ਹੋਿੇਗੀ ਯਕੀਨੀ-ਪੂ੍ਨਮਦੀਪ੍ ਕੌਰ 

@PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255894909770444808?s=19 
 

3 *District Patiala* 
*Wheat Procurement Report dt. 30-4-2020* 
Progressive Arrival : 654388 MT 
Progressive Purchase : 651838 MT 
Days Arrival : 17348 MT 
Days Purchase : 17592 MT 
Balance : 2550 MT 
Lifting : 378470 MT 
Balance Lifting 273368 MT              
Payment: 1160.36 Crore 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255894397562085387?s=19 
 

4 #PunjabFightsCorona ਕਰਵਫਊ ਕਰਕੇ ਪੰ੍ਜਾਬ 'ਚ ਫਸੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਿਾਲੇ 

ਲੋਕ http://covidhelp.punjab.gov.in ਵਲੰਕ 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਕਰਨ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

@KUMARAMIT_IAS  
@CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255894006275411968?s=19 
 

5 #PunjabFightsCorona ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਫਊ 'ਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, 1 ਮਈ ਦੀ ਸਾਮ ਨੂੰ  
ਮੁੜ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ ਫੈਸਲਾ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ @KUMARAMIT_IAS  

@CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255889545071153154?s=19 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1208861109454401/
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1209614012712444&id=681961292144388
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1209614012712444&id=681961292144388
https://twitter.com/hashtag/PMOfIndia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PMOfIndia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PMOfIndia?src=hashtag_click
https://twitter.com/narendramodi
https://twitter.com/narendramodi
https://twitter.com/narendramodi
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255896096724996097?s=19
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255894909770444808?s=19
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255894397562085387?s=19
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://t.co/iFSuXIKXyM?amp=1
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255894006275411968?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/DproPatiala/status/1255889545071153154?s=19


6 DC @KUMARAMIT_IAS  SSP ਮਨਦੀਪ ਹਸੂੰਘ ਹਸੱਧੂ AETC ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੈ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਿਰਲੇ ਰਾਜਾਾਂ 

ਤੋਂ ਹਜ਼ਲੇ੍ ’ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਾਂ ਸ਼ੂੰਭੂ, ਹਪਿੋਵਾ-ਦੇਵੀਗੜ੍ ਰੋਡ, ਸਮਾਣਾ-ਚੀਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਢਾਬੀ ਗੱੁਜਰਾਾਂ ਪਾਤੜਾਾਂ ਦਾ 

ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹਲਆ। ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੂੰ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ। @CMOPb 

#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255776575330455553?s=19 
 

7 DC @KUMARAMIT_IAS  SSP ਮਨਦੀਪ ਹਸੂੰਘ ਹਸੱਧੂ AETC ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੈ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਿਰਲੇ ਰਾਜਾਾਂ 

ਤੋਂ ਹਜ਼ਲੇ੍ ’ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਾਂ ਸ਼ੂੰਭੂ, ਹਪਿੋਵਾ-ਦੇਵੀਗੜ੍ ਰੋਡ, ਸਮਾਣਾ-ਚੀਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਢਾਬੀ ਗੱੁਜਰਾਾਂ ਪਾਤੜਾਾਂ ਦਾ 

ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹਲਆ। ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੂੰ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ। @CMOPb 

#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255768768183230465?s=19 
 

8 ਅੱਜ 30 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਹਟਆਲਾ ਵੱਲੋਂ  ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ ਪਹਟਆਲਾ ਹਵਖੇ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ 

ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਟੇਲ ਰੇਟ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1255689412576292864?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਨੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਿਾਈ, ਚੁੱ ਵਕਆ 15 ਟਨ ਕੂੜਾ -ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ 
ਥਰਮਲ ਸਕੈਵਨੰਗ ਹੋਿੇਗੀ ਯਕੀਨੀ-ਪੂ੍ਨਮਦੀਪ੍ ਕੌਰ  (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 6 ਲੱਿ 54 ਹਜ਼ਾਰ 388 ਮੀਟਵਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ   (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

3 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਫਊ 'ਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, 1 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ 
ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ ਫੈਸਲਾ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ  (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 Today 30 April district covid update information given by CS Dr Harish Malhotra (ਿੀਡੀਓ) 

5 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ  ਕਰਵਫ਼ਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵ ੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਿਗੇੀ : ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ (ਮੈਵਸਜ) 

6 ਤਣਾਅ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਤਾਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਸਾਨੂੂੰ ਿੁਣੇ 1800-180-4104 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  (ਫੋਟੋ) 

7 ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰ ਗੜ ੇਤੇ ਚਮਕ ਵਫੱਕੀ ਿਾਲੇ ਦਾਵਣਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਿਾਪ੍ਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ 
ਦਿਲ ਦੇਣ -ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ  (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

8 ਪੰ੍ਜਾਬ ਪੁ੍ਵਲਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਿਾਨ ਹਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਘਰ 
ਿਾਪ੍ਸੀ  (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

9 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

10 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪਹਵੱਤਰ ਮਿੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਓ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਿੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਆਓ, #ਕੋਵਿਡ_19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਨੂੂੰ 

ਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪਰਣ ਕਰੀਏ। (ਫੋਟੋ) 
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https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255768768183230465?s=19
https://twitter.com/DproPatiala/status/1255689412576292864?s=19
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.ARCQRtfvxgR9rBVYUpcGka1J8Z2IlHvHs9fmamU60SIbueUyFxje2oQ-afZw647Az8NyzDdjtnWeF--AyJ6fYFI6tK_hJaazELdGZf8m5ggrE-KyvWjB5NlA2yWYOQZSrEjir5xdz6ZoMkikVsMEpNAXCSJJIVA3t0I0XwMBNm311tRif7ilbUVpSzK5svz-mpQEjUAwUr3Uf9iXJ2v1fkU638o4WSVlaScr6K7NRtUIqJtPTtB2hbjh1MZ8W-fdybZaZ9cHhIqqVwoBBrZ6wCTYQzboLl9JR-vOLMCZwvqkovgin4vOCtk9ix2sfUekjFce4hbdi2VCFxwYv5jy6X6aEQ&__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.ARCQRtfvxgR9rBVYUpcGka1J8Z2IlHvHs9fmamU60SIbueUyFxje2oQ-afZw647Az8NyzDdjtnWeF--AyJ6fYFI6tK_hJaazELdGZf8m5ggrE-KyvWjB5NlA2yWYOQZSrEjir5xdz6ZoMkikVsMEpNAXCSJJIVA3t0I0XwMBNm311tRif7ilbUVpSzK5svz-mpQEjUAwUr3Uf9iXJ2v1fkU638o4WSVlaScr6K7NRtUIqJtPTtB2hbjh1MZ8W-fdybZaZ9cHhIqqVwoBBrZ6wCTYQzboLl9JR-vOLMCZwvqkovgin4vOCtk9ix2sfUekjFce4hbdi2VCFxwYv5jy6X6aEQ&__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.ARCQRtfvxgR9rBVYUpcGka1J8Z2IlHvHs9fmamU60SIbueUyFxje2oQ-afZw647Az8NyzDdjtnWeF--AyJ6fYFI6tK_hJaazELdGZf8m5ggrE-KyvWjB5NlA2yWYOQZSrEjir5xdz6ZoMkikVsMEpNAXCSJJIVA3t0I0XwMBNm311tRif7ilbUVpSzK5svz-mpQEjUAwUr3Uf9iXJ2v1fkU638o4WSVlaScr6K7NRtUIqJtPTtB2hbjh1MZ8W-fdybZaZ9cHhIqqVwoBBrZ6wCTYQzboLl9JR-vOLMCZwvqkovgin4vOCtk9ix2sfUekjFce4hbdi2VCFxwYv5jy6X6aEQ&__tn__=%2ANK-R


11 ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਪਹਟਆਲਾ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਹਮਤ ਅਤ ੇਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਨਦੀਪ ਹਸੂੰਘ ਹਸੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਿਰਲੇ ਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ 

ਹਜ਼ਲੇ੍ ’ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਿਰਾਿ ਸ਼ੂੰਭੂ, ਹਪਿੋਵਾ-ਦੇਵੀਗੜ੍ ਰੋਡ ਰੋਿੜ ਜੂੰਗੀਰ, ਸਮਾਣਾ-ਚੀਕਾਾਂ ਰੋਡ ਧਰਮੇੜੀ ਤੇ 

ਢਾਬੀ ਗੱੁਜਰਾਾਂ ਪਾਤੜਾਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹਲਆ ਅਤ ੇਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੂੰ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਏ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। (ਫੋਟੋ) 

12 ਪਹਟਆਲਾ ਪੁਹਲਸ ਦੇ ਐੱਸਆਈ ਿਰਜੀਤ ਹਸੂੰਘ ਦਾ ਪਹਟਆਲਾ ਹਵਖੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ 

ਮਨਦੀਪ ਹਸੂੰਘ ਹਸੱਧੂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਧਕਾਰੀ ਪੁੱਜੇ। ਪੁਹਲਸ ਬੈਂਡ ਅਤ ੇਫੱੁਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸਵਾਗਤ। 

(ਫੋਟੋ) 

13 ਅੱਜ ਵਮਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਿਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤ ੇਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਫੋਟੋ) 

14 ਕਰਵਫਊ ਕਰਕੇ ਪੰ੍ਜਾਬ 'ਚ ਫਸੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ 
www.covidhelp.punjab.gov.in ਵਲੰਕ 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Patiala- COVID UPDATE dt. 30.04.2020 , Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/GB1g7sUxC6M 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਬਾਰੇ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524
747754820817  

2 ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਜ਼ਵਲਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਿੈਸਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿਾਸ 
ਵਿਆਲ ਰੱਿਣ : ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਵਸੰਘ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524
748274820765  

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਅਡਿਾਇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524
748961487363  

4 ਵਜਲਾ ਕਵਚਹਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੁਰੱਵਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਵਦ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਿੰਡ ੇ

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524
749558153970  

5 ਹਜਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਇੂੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਨਾਹਕਆਾਂ ਤੇ ਪੁਹਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਆਪਕ ਵੀ ਆਉਂਣ ਜਾਣ ਵਾਹਲਆਾਂ ਦੀ 

ਜਾਾਂਚ ਹਵੱਚ ਕਰਨਗੇ ਸਹਿਯੋਗ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524
756591486600  

 

http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
https://youtu.be/GB1g7sUxC6M
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524747754820817
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524747754820817
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524748274820765
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524748274820765
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524748961487363
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524748961487363
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524749558153970
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524749558153970
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524756591486600
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/524756591486600


TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਬਾਰੇ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਜ਼ਵਲਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਿੈਸਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿਾਸ 
ਵਿਆਲ ਰੱਿਣ : ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਵਸੰਘ 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਅਡਿਾਇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ 

4 ਵਜਲਾ ਕਵਚਹਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੁਰੱਵਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਵਦ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਿੰਡ ੇ

5 ਹਜਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਇੂੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਨਾਹਕਆਾਂ ਤੇ ਪੁਹਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਆਪਕ ਵੀ ਆਉਂਣ ਜਾਣ ਵਾਹਲਆਾਂ ਦੀ 

ਜਾਾਂਚ ਹਵੱਚ ਕਰਨਗੇ ਸਹਿਯੋਗ। 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਬਾਰੇ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਜ਼ਵਲਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਿੈਸਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿਾਸ 
ਵਿਆਲ ਰੱਿਣ : ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਵਸੰਘ 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਅਡਿਾਇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ 

4 ਵਜਲਾ ਕਵਚਹਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੁਰੱਵਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਵਦ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਿੰਡ ੇ

5 ਹਜਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਇੂੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਨਾਹਕਆਾਂ ਤੇ ਪੁਹਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਧਆਪਕ ਵੀ ਆਉਂਣ ਜਾਣ ਵਾਹਲਆਾਂ ਦੀ 

ਜਾਾਂਚ ਹਵੱਚ ਕਰਨਗੇ ਸਹਿਯੋਗ। 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844972965998121&id=289205534908203 

2 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਿਾ ਿੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦ ੇਸਭ ਬੰਦੇ ਸੰਸਥਾਂ ਿੱਲੋਂ 150 ਮਾਸਕ ਤ ੇ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਸੌਪੇ੍ ਗਏ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844964219332329&id=289205534908203 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844972965998121&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844964219332329&id=289205534908203


3 ਗਰਵਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਲਈ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ- ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਪ੍ੇਂਡੂ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸ ੇਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਨਿੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਆਵਗਆ 

ਸ਼ਵਹਰੀ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਰੱਿੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਰੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844963799332371&id=289205534908203 

4 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 02 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟਿ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844919732670111&id=289205534908203 

5  

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1255876975215947777?s=19 

2 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਿਾ ਿੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦ ੇਸਭ ਬੰਦੇ ਸੰਸਥਾਂ ਿੱਲੋਂ 150 ਮਾਸਕ ਤ ੇ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਸੌਪੇ੍ ਗਏ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1255873323566841856?s=19 

3 ਗਰਵਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਲਈ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ- ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਪ੍ੇਂਡੂ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸ ੇਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਨਿੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਆਵਗਆ 

ਸ਼ਵਹਰੀ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਰੱਿੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1255872524455469057?s=19 

4 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 02 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟਿ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1255871843220717570?s=19 

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਗਰਵਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਲਈ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ- ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844963799332371&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844919732670111&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1255876975215947777?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1255873323566841856?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1255872524455469057?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1255871843220717570?s=19


ਪ੍ੇਂਡੂ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸ ੇਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਨਿੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਆਵਗਆ 

ਸ਼ਵਹਰੀ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਰੱਿੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਰੀ 

2 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 02 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟਿ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਿਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਾਂਦੇੜ ਜਾਾਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਕੂੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸੂੰਗਰੂਰ ਹਜ਼ਲੇ੍ ‘ਚ 

ਪਰਹਤਆ ਿੈ ਤਾਾਂ ਉਿ ਤੁਰੂੰਤ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰਬਰ 01672-232304 ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ 21 ਹਦਨਾਾਂ ਲਈ ਹਕਊਰੈਂਟਾਈਨ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਹਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 

ਉਲੂੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਾਂ ਉਸ ਹਵਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2645923775653213/?d=n 

2 #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਹਵਪੁਲ ਉਜਵਲ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ 

ਹਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/527898774546404/?vh=e&d=n 

3 ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਸੂੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਦਿਾਤੀ ਖੇਤਰਾਾਂ (ਹਪੂੰਡਾਾਂ) ਹਵੱਚ ਕੱਲ੍ ਹਮਤੀ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ( ਸ਼ੌਹਪੂੰਗ ਮਾਲ  ੱਡ ਕੇ) ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇ

ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜ ੇਤੱਕ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ  ੋਟ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲ੍ਣ ਸਬੂੰਧੀ ਿੁਕਮ 3 ਮਈ ਨੂੂੰ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਬੂੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਵੱਚ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2646205095625081/?d=n 

4 ਕਰਹਫਊ ‘ਚ ਹਢੱਲ ਦੇ ਿੁਕਮ ਇਨ੍ਾਾਂ 13 ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਹਕਆਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰਦੇ ਜਦਹਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੱਦਾਾਂ ਤੋਂ 

ਬਾਿਰ ਕੱਲ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲ੍ੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਾਂ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਹਕਵੇੰ 

ਖੋਲ੍ਣੀਆਾਂ ਿਨ, ਇਸ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਿੁਕਮ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633351127396960/?d=n&substory
_index=0 

5 ਪੂੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਜਾਾਂ ਹਕਤੋਂ ਬਾਿਰੋਂ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਸ ਹਲੂੰਕ ‘ਤੇ ਕਹਲੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ। ਪੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਲਦ ਪੂੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੂੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ 

ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਵੇਗੀ। 
www.covidhelp.punjab.gov.in 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633620774036662/?d=n 

6 ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਹਸਆਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹਧਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦ ੇਿੋਏ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਲੇ੍ ਦੀਆਾਂ 13 ਹਮਉਹਨਹਸਪਲਟੀਆਾਂ ‘ਚ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿੁਕਮਾਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਤਹਿਤ ਕੱਲ (2 ਮਈ ਤੋਂ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹਫਊ ‘ਚ ਹਢੱਲ ਹਦੱਤੀ ਿੈ। 

ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਦਾ ਹਧਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਹਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਦੇ ਬਾਿਰ ਹਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ। ਕੁਝ ਵਰਹਜਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਬੂੰਦ ਿੀ 

ਰਹਿਣਗੀਆਾਂ। ਹਜਿੜੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿੁਕਮਾਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਉਿ ਵੀ ਲੜੀ ਨੂੰਬਰ 32 ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ ਸਕਦੀਆਾਂ 

ਿਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਿ ਵਰਹਜਤ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਿੋਣ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633674510697955/?d=n 

 
TWITTER 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2645923775653213/?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.ARDwWd3EqSZck0prFSLfofGvGGPRSgV_WY_IVlm_3Fy0NzZsH61cEvKNYyrDf5xeafYBTFlL1lqJVEqUh-hmtOXn_DKbl3x1y5nHtgFDleoEzEGfcY_RYIxzIvSyfTHupFEYb4_tIJ3hxjSdz9aMMpB_g2Bz33rqJoh03dH0rZbDkXva8OaPluc8TGg6VXkKaJWKkJpmpTnXJ4IG_kjSJD3e6ka21JBdveHegljUJgprPiTfNOFhEr-EdfV9bG-9r-dprrYnr1V2NyUux1sYpOP8JBujx2IOyqdWU5alJyS5BDBbSAcxMAJn2GFMR9wurinH4NShfSXQLxMywUyDCpmaAM0EiHqIS5LFvA&__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.ARDwWd3EqSZck0prFSLfofGvGGPRSgV_WY_IVlm_3Fy0NzZsH61cEvKNYyrDf5xeafYBTFlL1lqJVEqUh-hmtOXn_DKbl3x1y5nHtgFDleoEzEGfcY_RYIxzIvSyfTHupFEYb4_tIJ3hxjSdz9aMMpB_g2Bz33rqJoh03dH0rZbDkXva8OaPluc8TGg6VXkKaJWKkJpmpTnXJ4IG_kjSJD3e6ka21JBdveHegljUJgprPiTfNOFhEr-EdfV9bG-9r-dprrYnr1V2NyUux1sYpOP8JBujx2IOyqdWU5alJyS5BDBbSAcxMAJn2GFMR9wurinH4NShfSXQLxMywUyDCpmaAM0EiHqIS5LFvA&__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.ARDwWd3EqSZck0prFSLfofGvGGPRSgV_WY_IVlm_3Fy0NzZsH61cEvKNYyrDf5xeafYBTFlL1lqJVEqUh-hmtOXn_DKbl3x1y5nHtgFDleoEzEGfcY_RYIxzIvSyfTHupFEYb4_tIJ3hxjSdz9aMMpB_g2Bz33rqJoh03dH0rZbDkXva8OaPluc8TGg6VXkKaJWKkJpmpTnXJ4IG_kjSJD3e6ka21JBdveHegljUJgprPiTfNOFhEr-EdfV9bG-9r-dprrYnr1V2NyUux1sYpOP8JBujx2IOyqdWU5alJyS5BDBbSAcxMAJn2GFMR9wurinH4NShfSXQLxMywUyDCpmaAM0EiHqIS5LFvA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/527898774546404/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2646205095625081/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633351127396960/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633351127396960/?d=n&substory_index=0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.covidhelp.punjab.gov.in%2F&h=AT3kYAGgK4QXSRZEzh3bwq4_GaoPQ8QMLyL8BsOX6_GnTmeYsBZrAELDe6lKXimiEOuSVoi7bWsur8IKIOPMAiTLDzPsbvES9S6ZG1eErD4pg6RwFX_qwDuodSloRSG1H3FUJy4KPu8p40Ce0eX4S7fq-3DY04ASZL0jkZAv74NjxinyLAmI2qPicE55nhSIYguIywc2EPjwKCTfi7VnnMnu98FsrZhQQEcc4mh6ep9uGMkb5pbaPDsal0yV03KCJ2WZoCgYrYyfdqVK_KBVB52eE_1alONNrmc0PKeexD6ryhRv4Gk8TGRxJp_oGRlqpQjxINp3PZAUNAFOctDiAzEL2JFv8RVXuA1rm1vjJ8tp454LLuaGKHwuaFQiEQY7EyYzYhHxMBFTMGVW0r4UVMnXen9kdki7qkV6XfjcALU5AZCH_IfDP7rwD-9KPVusUiZDq1G06a2sk71Ji8dDpZ_u2ruHvELvZakj1_3bIFJzVGjVpaTtMZkPM9XfhYuKPpCKXoMAHnr4tcsMSjDYsqWl5MwpJKDnl6h7mWjuHvIUr6ALX41Aq5cxPQSq6Qw9HiuQCkwy5m2bKt8pheHxE8veWJEA8qaI6oD1rNdujJ3d7ZrNxXgDRwDt4o1mY9_zSod1rWaxyGPjtug
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633620774036662/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/633674510697955/?d=n


 

S.N. Post with link 

1 ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਸੂੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਦਿਾਤੀ ਖੇਤਰਾਾਂ (ਹਪੂੰਡਾਾਂ) ਹਵੱਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ (ਸ਼ਾਹਪੂੰਗ ਮਾਲ ਤੋਂਇਲਾਵਾ) ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ 11 

ਵਜ ੇਤੱਕ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ  ੋਟ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲ੍ਣ ਸਬੂੰਧੀ ਿੁਕਮ 3 ਮਈ ਨੂੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਕ 

ਡਾਊਨ ਸਬੂੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਵੱਚ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256015980188192770?s=12 

2 ਕਰਹਫਊ ‘ਚ ਹਢੱਲ ਦੇ ਿੁਕਮ ਇਨ੍ਾਾਂ 13 ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਹਕਆਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰਦੇ ਜਦਹਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੱਦਾਾਂ ਤੋਂ 

ਬਾਿਰ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਾਂ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਹਕਵੇੰ 

ਖੋਲ੍ਣੀਆਾਂ ਿਨ, ਇਸ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਿੁਕਮ ਅੱਜ  ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256019148334788609?s=12 

3 ਪੂੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਜਾਾਂ ਹਕਤੋਂ ਬਾਿਰੋਂ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਸ ਹਲੂੰਕ ‘ਤੇ ਕਹਲੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ। ਪੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਲਦ ਪੂੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੂੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ 

ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਵੇਗੀ। 

http://covidhelp.punjab.gov.in 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256090671884177409?s=12 

4 Considering the problems of shopkeepers of urban areas (13 municipalities), we 
are allowing them to open from tomorrow (2nd May) as per the schedule given in 
this order. We request to mark social distancing marks outside each shop and 
follow all safety norms. 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256105104119226370?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਹਸਆਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹਧਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦ ੇਿੋਏ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਲੇ੍ ਦੀਆਾਂ 13 ਹਮਉਹਨਹਸਪਲਟੀਆਾਂ ‘ਚ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿੁਕਮਾਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਤਹਿਤ ਕੱਲ (2 ਮਈ ਤੋਂ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹਫਊ ‘ਚ ਹਢੱਲ ਹਦੱਤੀ ਿੈ। 

ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਦਾ ਹਧਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਹਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਦੇ ਬਾਿਰ ਹਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ। ਕੁਝ ਵਰਹਜਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਬੂੰਦ ਿੀ 

ਰਹਿਣਗੀਆਾਂ। ਹਜਿੜੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿੁਕਮਾਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਉਿ ਵੀ ਲੜੀ ਨੂੰਬਰ 32 ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ ਸਕਦੀਆਾਂ 

ਿਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਿ ਵਰਹਜਤ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਿੋਣ। 
 

2 ਪੂੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਜਾਾਂ ਹਕਤੋਂ ਬਾਿਰੋਂ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਸ ਹਲੂੰਕ ‘ਤੇ ਕਹਲੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ। ਪੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਲਦ ਪੂੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੂੰਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ 

ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਵੇਗੀ। 

 

3 ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਸੂੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਦਿਾਤੀ ਖੇਤਰਾਾਂ (ਹਪੂੰਡਾਾਂ) ਹਵੱਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ (ਸ਼ਾਹਪੂੰਗ ਮਾਲ ਤੋਂਇਲਾਵਾ) ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ 11 

ਵਜ ੇਤੱਕ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ  ੋਟ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲ੍ਣ ਸਬੂੰਧੀ ਿੁਕਮ 3 ਮਈ ਨੂੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਕ 

ਡਾਊਨ ਸਬੂੰਧੀ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਵੱਚ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 

 

4 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਿਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਾਂਦੇੜ ਜਾਾਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਕੂੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸੂੰਗਰੂਰ ਹਜ਼ਲੇ੍ ‘ਚ 

ਪਰਹਤਆ ਿੈ ਤਾਾਂ ਉਿ ਤੁਰੂੰਤ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰਬਰ 01672-232304 ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ 21 ਹਦਨਾਾਂ ਲਈ ਹਕਊਰੈਂਟਾਈਨ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਹਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 

ਉਲੂੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਾਂ ਉਸ ਹਵਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256015980188192770?s=12
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256019148334788609?s=12
https://t.co/snhjiZrE2I?amp=1
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256090671884177409?s=12
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256105104119226370?s=12


FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530643570986191&id=128209614562924
, CSC Jhanjeri distributes Social Security Pensions through Digipay to 600 beneficiaries 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530707070979841&id=128209614562924
, Home Quarantined people must follow social distancing guidelines 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530721167645098&id=128209614562924
, Persons stranded in Punjab can go back to their states 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531105357606679&id=128209614562924
, District Magistrate issues curfew relaxation orders 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255775750457659393?s=19, CSC Jhanjeri 
distributes Social Security Pensions through Digipay to 600 beneficiaries 
 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255822859705806848?s=19, Home 
Quarantined people must follow social distancing guidelines 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255831965921509377?s=19, Persons 
stranded in Punjab can go back to their states 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255884536669450240?s=19, DM issues 
curfew relaxation orders 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room update on corona virus-30-4-20 

2 Shahpur Kandi dam work starts after due assessment on ground regarding labour 
availability at the site and safety guidelines concerning covid19 

3 CM orders people coming from other states to be kept in the buildings declared as  
quarantine centres at village level for 21 days  

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Relaxations Related To Essential Goods Shops To Be Implemented From May 2 in SBS 
Nagr 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530643570986191&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530643570986191&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530707070979841&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530707070979841&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530721167645098&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=530721167645098&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531105357606679&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531105357606679&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255775750457659393?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255822859705806848?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255831965921509377?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1255884536669450240?s=19


https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241746385995944/ 

2 State Launched Online Registration For The Persons Of Other States Stucked In Punjab 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241683412668908/ 

3 Ban on Stubble Burning in SBS Nagar, Teams formed to take action against offenders 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241665596004023/ 

4 Industrial Units Need Registration With Business First Portal For Resuming Production 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241665099337406/ 

5 COVID Status;  851out of 992 Tested Negative in SBS Nagar. Four Cases are Active in SBS 
Nagar 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241663726004210/ 

6 Nawanshahr Introduced Two Colour Pass System for Control Of Vegetable Hawkers 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241663242670925/ 

7 District SBS Nagar gets Supply Of Bags for wheat 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241662856004297/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Relaxations Related To Essential Goods Shops To Be Implemented From May 2 in SBS 
Nagr 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255898535679143936?s=19 

2 State Launched Online Registration For The Persons Of Other States Stucked In Punjab 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255898602356068353?s=19 

3 Ban on Stubble Burning in SBS Nagar, Teams formed to take action against offenders 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255898686439206915?s=19 

4 Industrial Units Need Registration With Business First Portal For Resuming Production 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255898791267446784?s=19 

5 COVID Status;  851out of 992 Tested Negative in SBS Nagar. Four Cases are Active in SBS 
Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255898891968483328?s=19 

6 Nawanshahr Introduced Two Colour Pass System for Control Of Vegetable Hawkers 
/ 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255898981005234176?s=19 

7 District SBS Nagar gets Supply Of Bags for wheat 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255899060017467402?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241746385995944/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241683412668908/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241665596004023/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241665099337406/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241663726004210/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241663242670925/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1241662856004297/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255898535679143936?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255898602356068353?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255898686439206915?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255898791267446784?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255898891968483328?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255898981005234176?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1255899060017467402?s=19


1 Relaxations Related To Essential Goods Shops To Be Implemented From May 2 in SBS 
Nagr 

2 State Launched Online Registration For The Persons Of Other States Stucked In Punjab 

3 Ban on Stubble Burning in SBS Nagar, Teams formed to take action against offenders 

4 Industrial Units Need Registration With Business First Portal For Resuming Production 

5 COVID Status;  851out of 992 Tested Negative in SBS Nagar. Four Cases are Active in SBS 
Nagar 

6 Nawanshahr Introduced Two Colour Pass System for Control Of Vegetable Hawkers 
 

7 District SBS Nagar gets Supply Of Bags for wheat 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ  ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸਟਰ ਤਵਹਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ 
ਇਜ਼ਾਜਤ-ਗਰਗ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2500892806889338/ 

2 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ੇਂਡੂ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੋਸਟਰ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ-ਅਟਿਾਲ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2500893980222554/ 

3 ਦੁਕਾਨਾ ਿੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਿਪ੍ਾਰ ਮੰਡਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨੁਮਇੰਵਦਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਵਟੰਗ - ਅਟਿਾਲ 

 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2501010130210939/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ  ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸਟਰ ਤਵਹਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ 
ਇਜ਼ਾਜਤ-ਗਰਗ 

 https://twitter.com/DproSri/status/1255829701047672834?s=19 

2 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ੇਂਡੂ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੋਸਟਰ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ-ਅਟਿਾਲ 

https://twitter.com/DproSri/status/1255829857147084800?s=19 

3 ਦੁਕਾਨਾ ਿੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਿਪ੍ਾਰ ਮੰਡਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨੁਮਇੰਵਦਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਵਟੰਗ - ਅਟਿਾਲ 

https://twitter.com/DproSri/status/1255876609963425795?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2500892806889338/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2500893980222554/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2501010130210939/
https://twitter.com/DproSri/status/1255829701047672834?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1255829857147084800?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1255876609963425795?s=19


1 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ  ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸਟਰ ਤਵਹਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ 
ਇਜ਼ਾਜਤ-ਗਰਗ 

2 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ੇਂਡੂ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੋਸਟਰ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ-ਅਟਿਾਲ 

3 ਦੁਕਾਨਾ ਿੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਿਪ੍ਾਰ ਮੰਡਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨੁਮਇੰਵਦਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਵਟੰਗ - ਅਟਿਾਲ 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 4 

3 ਮਰੀਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ 

ਚੌਥਾ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤ ੇ

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331299833730836?d=n&sfns=m
o  

2 Count of Covid-19 cases now 4 in Muktsar  
3 patients are pilgrims returned from Hazur Sahib 
Fourth one is already on the path of recovery 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331308217063331?d=n&sfns=m
o  

3 ਹ ਜਲ੍ਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਮਿਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਾਂਦੇੜ ਹ ਜਲੇ੍ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ 

ਪਰਹਤਆ ਿੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ਜਲ੍ਾ ਪੁਹਲਸ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰਬਰ ਜਾਾਂ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਨੂੂੰ ਜਰੂਰ ਹਦਓ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331320907062062?d=n&sfns=m
o  

4 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਮਤੀ: 30-04-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331360300391456?d=n&sfns=m
o  

5 Constant vigil by district administration and hard work of health department in Muktsar 
today helped 18 years old Meerut resident-Mohammad Samsa-to defeat Corona Virus in 
Muktsar...Now the number of positive cases in district is reduced to three… 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331392767054876?d=n&sfns=m
o  

6 ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤ ੇਹਸਿਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਠ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਕਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ, ਜੋ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਰਾਿਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਿੈ। ਿੁਣ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ 

ਸਾਹਿਬ ਹਵੱਚ 3 ਪਾਜ਼ੀਹਟਵ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਿਨ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331402307053922?d=n&sfns=m
o  

7 ਹਜਲ੍ਾ ਸ਼ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵੱਚ ਮੁਿੂੰਮਦ ਸਮਸਾ ਨਾਾਂ ਦਾ ਹਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਹਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀਹੜਤ ਸੀ। ਉਸਦੀ 

ਹਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਹਟਵ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸਨੂੂੰ ਹਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵੱਚੋਂ  ੁੱਟੀ ਦੇ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਹਜਲ੍ਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ 

ਵੱਲੋਂ  ਉਸਨੂੂੰ ਵਧਾਈ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਜਲ੍ਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332005403660279?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

 
TWITTER 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331299833730836?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331299833730836?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331308217063331?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331308217063331?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331320907062062?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331320907062062?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331360300391456?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331360300391456?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331392767054876?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331392767054876?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331402307053922?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1331402307053922?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332005403660279?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332005403660279?vh=e&d=n&sfns=mo


 

S.N. Post with link 

1 ਹ ਜਲ੍ਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਮਿਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਾਂਦੇੜ ਹ ਜਲੇ੍ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ 

ਪਰਹਤਆ ਿੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ਜਲ੍ਾ ਪੁਹਲਸ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰਬਰ ਜਾਾਂ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਨੂੂੰ ਜਰੂਰ ਹਦਓ। 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1255813550120923138?s=21  

2 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਮਤੀ: 30-04-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1255831857800724480?s=21  

3 Constant vigil by district administration and hard work of health department in Muktsar 
today helped 18 years old Meerut resident-Mohammad Samsa-to defeat Corona Virus in 
Muktsar...Now the number of positive cases in district is reduced to three… 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1255848850662633473?s=21  

4 ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤ ੇਹਸਿਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਠ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਕਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ, ਜੋ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਰਾਿਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਿੈ। ਿੁਣ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ 

ਸਾਹਿਬ ਹਵੱਚ 3 ਪਾਜ਼ੀਹਟਵ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਿਨ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1255849604710465537?s=21  

5 ਹਜਲ੍ਾ ਸ਼ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵੱਚ ਮੁਿੂੰਮਦ ਸਮਸਾ ਨਾਾਂ ਦਾ ਹਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਹਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀਹੜਤ ਸੀ। ਉਸਦੀ 

ਹਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਹਟਵ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸਨੂੂੰ ਹਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵੱਚੋਂ  ੁੱਟੀ ਦੇ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਹਜਲ੍ਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ 

ਵੱਲੋਂ  ਉਸਨੂੂੰ ਵਧਾਈ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਜਲ੍ਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256117769302470660?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 4 

3 ਮਰੀਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ 

ਚੌਥਾ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤ ੇ

 

2 Count of Covid-19 cases now 4 in Muktsar  
3 patients are pilgrims returned from Hazur Sahib 
Fourth one is already on the path of recovery 
 

3 ਹ ਜਲ੍ਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਮਿਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਾਂਦੇੜ ਹ ਜਲੇ੍ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ 

ਪਰਹਤਆ ਿੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ਜਲ੍ਾ ਪੁਹਲਸ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰਬਰ ਜਾਾਂ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਨੂੂੰ ਜਰੂਰ ਹਦਓ। 

4 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਮਤੀ: 30-04-2020 

5 Constant vigil by district administration and hard work of health department in Muktsar 
today helped 18 years old Meerut resident-Mohammad Samsa-to defeat Corona Virus in 
Muktsar...Now the number of positive cases in district is reduced to three... 

6 ਹਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤ ੇਹਸਿਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਠ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਕਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ, ਜੋ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਰਾਿਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਿੈ। ਿੁਣ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ 

ਸਾਹਿਬ ਹਵੱਚ 3 ਪਾਜ਼ੀਹਟਵ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਿਨ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1255813550120923138?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1255831857800724480?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1255848850662633473?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1255849604710465537?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256117769302470660?s=21


7 ਹਜਲ੍ਾ ਸ਼ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵੱਚ ਮੁਿੂੰਮਦ ਸਮਸਾ ਨਾਾਂ ਦਾ ਹਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਹਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀਹੜਤ ਸੀ। ਉਸਦੀ 

ਹਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਹਟਵ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸਨੂੂੰ ਹਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵੱਚੋਂ  ੁੱਟੀ ਦੇ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਹਜਲ੍ਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ 

ਵੱਲੋਂ  ਉਸਨੂੂੰ ਵਧਾਈ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਜਲ੍ਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੈਕਟਰੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਿੱਲੋਂ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਵਬਰਧ ਘਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕੁਸ਼ਟ 
ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3133973313301429/31339
72969968130/?type=3&theater 

2 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁ੍ਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3133971626634931/31339
70379968389/?type=3&theater 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਈ 2,59,899 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ-ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3133968
433301917/?type=3&theater 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿਧ ਕੇ 15 ਹੋਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3133966863302074&id=2302387
776459991&__tn__=-R 

5 ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਿਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਵਹਬ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਬਹੁੜੀ 
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ  ਸੌਂਪ੍ੀਆਂ ਪ੍ੀ. ਪ੍ੀ. ਈ. ਵਕੱਟਾਂ ਤ ੇਮਾਸਕ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3133965
103302250/?type=3&theater 

6 ਨੈਰੋਵਲਕ ਪ੍ੇਂਟਸ ਵਲਵਮਵਟਡ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ  1500 ਐੱਨ.-95 ਮਾਸਕ, 8000 ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ 150 
ਲੀਟਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਭੇਂਟ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3133963
333302427/?type=3&theater 

7 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3133962219969205/31339
61373302623/?type=3&theater 

8 With the guidance of SDM khadoor Sahib 138 are quarartined in Tehsil Khadoor Sahib. 
Food Tea etc is being provided to them time to time. People are satisfied with the 
services 
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3131901570175270/?app=fbl 

9 ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਘਰਾਾਂ 'ਚ ਰਿੋ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਿੋ । 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3133973313301429/3133972969968130/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3133973313301429/3133972969968130/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3133971626634931/3133970379968389/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3133971626634931/3133970379968389/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3133968433301917/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3133968433301917/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3133966863302074&id=2302387776459991&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3133966863302074&id=2302387776459991&__tn__=-R
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3133965103302250/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3133965103302250/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3133963333302427/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3133963333302427/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3133962219969205/3133961373302623/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3133962219969205/3133961373302623/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3131901570175270/?app=fbl


https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3131949890170438/?app=fbl 

10 SDM TarnTaran Shri Rajnish Arora Interaction with pilgrims from Hazoor sahib at Mamta 
Niketan.  All are satisfied  with the arrangements. 
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3133892479976179/?app=fbl 

11 ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਿੋਸਟਲ ਹਵਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ। 
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3133894586642635/?app=fbl 

12 ਵਪੰ੍ਡ ਠੱਠਾ ਵਿਿੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਿੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3133910999974327/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੈਕਟਰੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਿੱਲੋਂ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਵਬਰਧ ਘਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕੁਸਟ ਆਸਰਮ 

ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256120319695179779 

2 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਪੁ੍ਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256119911719383045 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਈ 2,59,899 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256119811618164736 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿਧ ਕੇ 15 ਹੋਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256119120552005634 

5 ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਿਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਵਹਬ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਬਹੁੜੀ 
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨੂੰ  ਸੌਂਪ੍ੀਆਂ ਪ੍ੀ. ਪ੍ੀ. ਈ. ਵਕੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256118814246203393 

6 ਨੈਰੋਵਲਕ ਪ੍ੇਂਟਸ ਵਲਵਮਵਟਡ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ  1500 ਐੱਨ.-95 ਮਾਸਕ, 8000 ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ 150 ਲੀਟਰ 

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਭੇਂਟ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256118698835767298 

7 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸਨਰ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256118349810941953 

8 With the guidance of SDM khadoor Sahib 138 are quarartined in Tehsil Khadoor Sahib. 
Food Tea etc is being provided to them time to time. People are satisfied with the 
services 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255841166907469824?s=19 

9 ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਘਰਾਾਂ 'ਚ ਰਿੋ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਿੋ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256110416553545729?s=19 

https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3131949890170438/?app=fbl
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3133892479976179/?app=fbl
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3133894586642635/?app=fbl
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3133910999974327/?app=fbl
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256120319695179779
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256119911719383045
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256119811618164736
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256119120552005634
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256118814246203393
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256118698835767298
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256118349810941953
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1255841166907469824?s=19
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256110416553545729?s=19


10 SDM TarnTaran Shri Rajnish Arora Interaction with pilgrims from Hazoor sahib at Mamta 
Niketan.  All are satisfied  with the arrangements. 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256111254105538561?s=19 
 

11 ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਿੋਸਟਲ ਹਵਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ। 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256111887025991680?s=19 
 

12 ਵਪੰ੍ਡ ਠੱਠਾ ਵਿਿੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਿੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256112887891759109?s=19 
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S.N. TEXT 

1 ਸੈਕਟਰੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਿੱਲੋਂ ਭਾਈ ਿੀਰ ਵਸੰਘ ਵਬਰਧ ਘਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕੁਸ਼ਟ 
ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ 

2 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸਨਰ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

3 ਨੈਰੋਵਲਕ ਪ੍ੇਂਟਸ ਵਲਵਮਵਟਡ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ  1500 ਐੱਨ.-95 ਮਾਸਕ, 8000 ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ 150 ਲੀਟਰ 

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਭੇਂਟ 

4 ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਿਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਵਹਬ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਬਹੁੜੀ 
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨੂੰ  ਸੌਂਪ੍ੀਆਂ ਪ੍ੀ. ਪ੍ੀ. ਈ. ਵਕੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿਧ ਕੇ 15 ਹੋਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

6 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਈ 2,59,899 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਪੁ੍ਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 
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