
 

 

Date: 03-05-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 26439 

2 Total No. of samples sent 26439 

3 Total No. of patients tested positive till date 1102 

4 Total No. of patients tested negative 20197 

5 Results Awaited 5140 

6 No. of patients cured 117 

7 Active cases 964 

8 No. of Patients on oxygen support NIL 

9 Patients who are critical and on ventilator support 02 

10 Total Deaths reported 21 

 *1 case of Patiala reported yesterday belongs to Haryana- 772-1=771 

 Today reported -331+771=1102s 



 

 Patients reported positive on 3rd May 2020- 331 

District Number of cases Remarks 

Patiala 01 Contact of Positive case. 

Ludhiana 16 *New case 

SAS Nagar 02 *New case 

Hoshiarpur 46 *New cases 

Mansa 03 *New cases 

Barnala 02 *New cases 

Sangrur 04 *New cases 

Amritsar 75 *New cases 

SBS Nagar 62 *New cases 

Gurdaspur 24 *New cases 

Jalandhar 04 Contacts of Positive case 

Bathinda 33 *New cases 

Ferozepur 02 New Case 

Ropar 09 *New cases 

FG Sahib 04 *New cases 

Muktsar 43 *New cases 

Ludhiana 01 *New case 

 *Source of infection likely from outside Punjab. 

 

On 3rd May 2020 

• Number of new patients on oxygen support-NIL 

• Number of new patients admitted in ICU- NIL 

• Number of new patients put on ventilator support- NIL 

• Number of new patients cured- 5 (3 from Patiala and 2 from SAS Nagar) 

• Number of new deaths reported- *01 from Ferozepur 

  *Sample tested positive after death 

 



 

 

 

2. Cumulative Cases:- 
 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 
Total Cured Deaths 

1. Amritsar 218 208 8 2 

2. Jalandhar 124 112 8 4 

3. Ludhiana 111 101 6 4 

4. SAS Nagar 95 57 36 2 

5. Hoshiarpur 88 81 6 1 

6. Patiala 86 80 5 1 

7. SBS Nagar 85 66 18 1 

8. Muktsar 50 49 1 0 

9. Bathinda 35 35 0 0 

10. Gurdaspur 30 29 0 1 

11. Ferozepur 29 27 1 1 

12. Moga 28 24 4 0 

13. Pathankot 25 15 9 1 

14. Mansa 16 12 4 0 

15. FG Sahib 16 14 2 0 

16. Tarn Taran 14 14 0 0 

17. Ropar 14 11 2 1 

18. Kapurthala 13 10 2 1 

19. Sangrur 11 8 3 0 

20. Faridkot 6 5 1 0 

21. Fazilka 4 4 0 0 

22. Barnala 4 2 1 1 

 Total 1102 964 117 21 



 

 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. PUNJAB CROSSES MILESTONE OF 20000 RT-PCR COVID TESTS ON MAY 2, 

TESTS PER MILLION RISE EXPONENTIALLY TO DOUBLE IN 1 WEEK  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-crosses-milestone-20000-rt-pcr-covid-tests-may-2-

tests-million-rise-exponentially 

2. PUNJAB TAKES THE LEAD IN REGISTRATION OF MIGRANT WORKERS TO 

FACILITATE THEIR SAFE RETURN    

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-takes-lead-registration-migrant-workers-facilitate-
their-safe-return 
 

3. Collection on Punjab toll plazas to resume from May 4: PWD minister 
 
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/collection-punjab-toll-plazas-resume-may-4-pwd-minister  

 

4. Punjab Health Department issues advisory for the special care of Elderlies/Senior citizens during 

the COVID-19 pandemic 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-health-department-issues-advisory-special-care-

elderliessenior-citizens-during-covid   

 

5. Advisory on maintaining the hygiene and sanitization by the plying goods vehicles and their 

drivers/workers during the COVID-19 pandemic 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/advisory-on-maintaining-thehygiene-and-

sanitization-by-the-plying-goods-vehicles-and-their-drivers-workers- 

 

6. Chief Minister Captain Amarinder Singh has asked the Health Department to ramp up the RT-

PCR Covid testing facilities in the state to 6000 a day by the May 15, instead of the targeted 

5,800 a day by May end, while directing it to conduct its own tests on all returnees instead of 

going by the tests done in other states.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553842981578476&id=1412317599064359 

 

7. OUT OF TOTAL EXPECTED 135 LMT, PUNJAB SUCCESSFULLY PROCURES OVER 90 

LMT IN JUST 19 DAYS- BHARAT BHUSHAN ASHU  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/out-total-expected-135-lmt-punjab-successfully-procures-
over-90-lmt-just-19-days-bharat 

 

8. LIST OF DIRECTOR GENERAL OF POLICE HONOUR FOR EXEMPLARY SEWA TO 

SOCIETY  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/list-director-general-police-honour-exemplary-sewa-
society  
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9. DGP ALSO ANNOUNCES AWARD FOR 7 PGI DOCTORS, 1 NURSE, WITH 1 

COLLECTIVE AWARD FOR PGI NURSING STAFF & HOSPITAL ATTENDANTS 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/dgp-also-announces-award-7-pgi-doctors-1-nurse-1-
collective-award-pgi-nursing-staff-hospital  

 

10. Shops in Punjab will now open in the green and orange zones, across districts, from 9 a.m. to 1 

p.m. beginning tomorrow, Chief Minister Captain Amarinder Singh has announced. There 

would be however, no relaxations in red and containment zones. The decision to change the 

timings from the current 7-11 a.m. has been taken in response to requests from people in various 

districts to open the shops after 9 a.m., said the Chief Minister, adding that the convenience of 

the people had been kept in mind in making the change.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553995854896522&id=1412317599064359 

 

11. Aimed at mitigating the woes of common man during the curfew/lockdown, the Punjab 

Government has initiated the distribution process of wheat and pulses to the smart ration card 

holders in the state. Punjab Food & Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Mr. Bharat 

Bhushan Ashu said that it would be benefited for more than 1.40 crore people of the state.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554348558194585&id=1412317599064359 

 

12. This initiative has been taken by the Punjab Government under the leadership of Chief Minister 

Captain Amarinder Singh to bring back the pilgrims, tourists, students and other citizens 

stranded in other states of the country due to the curfew imposed due to #COVID_19. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554388804857227&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 02/05/2020 to 2:00 PM 03/05/2020)  
 

           

S.N. Post with link  

1 ਤਣਾਅ ਨ ੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਚ ੁੱਕੋ ਅਤ ੇ1800-180-4104 'ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
#BeatDepression #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553714631591311&id=14123175990643
59  

2 ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਨੇ ਢੋਆ ਢ ਆਈ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਾਂ ਿਾਹਨਾਾਂ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਰਾਇਿਰਾਾਂ/ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-

ਸਫ਼ਾਈ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ। 

ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ: https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/ਸਿਹਤ-ਸਿਭਾਗ-ਨੇ-ਢੋਆ-
ਢੁਆਈ-ਿਾਲ/ 

..... 
Health Department issues fresh advisory on maintaining the hygiene and sanitization by 
the plying goods vehicles and their drivers/workers during the #COVID19 pandemic. 
#PunjabFightsCorona 
Read Full: https://t.co/dcLE1XdQHx?amp=1 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553792381583536&id=14123175990643
59  

3 ਸ ਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਸਿਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਸਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੁੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੈ:- 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547654935530614&id=14123175990643
59  

4 ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਸਰੂੰਦਰ ਸਸੂੰਘ ਨੇ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਨ ੂੰ ਸ ਬੇ ਸਿੁੱਚ 15 ਮਈ ਤੁੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6000 ਆਰ.ਟੀ.-

ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਕੋਸਿਡ ਟੈਸਸਟੂੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਖਆ ਹੈ ਜਦੋਂਸਕ ਸਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੁੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5800 ਟੈਸਟਾਾਂ 

ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੁੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸ ਬੇ ਸਿੁੱਚ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪੂੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ 

ਸ ਸਬਆਾਂ ਸਿੁੱਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੂੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। 
..... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh has asked the Health Department to ramp up the 
RT-PCR Covid testing facilities in the state to 6000 a day by the May 15, instead of the 
targeted 5,800 a day by May end, while directing it to conduct its own tests on all 
returnees instead of going by the tests done in other states. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553842981578476&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=976538022803520&id=631211620669497  

5 || 2 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਸਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 
... 
|| May 2, 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 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547654935530614&id=1412317599064359
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=976538022803520&id=631211620669497


 

of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177020533496810&id=141231759906435
9  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177027566829440&id=631211620669497  

6 #ਕੋਸਿਡ_19 ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਬਾਿਜ਼ ਦ ਕਣਕ ਦੀ ਸਨਰਸਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਸਦਆਾਂ ਪੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੁੱਚ ਅੁੱਜ ਕਣਕ 

ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 18ਿੇਂ ਸਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਾਂ ਿੁੱਲੋਂ  5,24,655 ਮੀਸਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ 

ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਰਾਜ ਸਿੁੱਚ ਕ ਲ  86,21,483 ਮੀਸਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। 
... 
Ensuring smooth #WheatProcurement amid #COVID__19 crisis, the Government agencies 
and private Traders have procured 5,24,655 metric tonnes of wheat in Punjab on 18th 
day of the procurement. Progressive procurement by all the procuring agency is 
86,21,483 MT. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553935601569214&id=14123175990643
59  

7 ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਸਰੂੰਦਰ ਸਸੂੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਸਦਆਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸ ਬੇ ਦੇ ਸਾਸਰਆਾਂ ਸਜ਼ਸਲਆਾਂ ਸਿੁੱਚ ਹ ਣ ਗਰੀਨ ਤੇ 

ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨਾਾਂ ਸਿੁੱਚ ਕੁੱਲ (3 ਮਈ) ਤੋਂ ਦ ਕਾਨਾਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦ ਪਸਹਰ 1 ਿਜ ੇਤੁੱਕ ਖ ੁੱਲਣਗੀਆਾਂ। ਰੈਡ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨਾਾਂ ਸਿੁੱਚ 

ਕੋਈ ਿੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਿਜ ੇਤੁੱਕ ਦ ਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ 

ਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਜ਼ਸਲਆਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਾਂ ਿੁੱਲੋਂ  ਦ ਕਾਨਾਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਮੂੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਬਦਸਲਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹਲ ਤ ਨ ੂੰ ਦੇਖਸਦਆਾਂ ਕੀਤਾ 

ਸਗਆ ਹੈ। 
...... 
Shops in Punjab will now open in the green and orange zones, across districts, from 9 
a.m. to 1 p.m. beginning tomorrow, Chief Minister Captain Amarinder Singh has 
announced. There would be however, no relaxations in red and containment zones. The 
decision to change the timings from the current 7-11 a.m. has been taken in response to 
requests from people in various districts to open the shops after 9 a.m., said the Chief 
Minister, adding that the convenience of the people had been kept in mind in making the 
change. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553995854896522&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=976689296121726&id=631211620669497  

8 Can #CoronaVirus spread through consumption of chicken eggs and meat? 
No. There is no evidence to suggest that #CoronaVirus could be transmitted through 
consumption of animal products. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554229301539844&id=14123175990643
59  

9 ਸ ਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਸਿਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਸਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੁੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੈ:- 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547643248865116&id=14123175990643
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10 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਮੇਸਿਨਾਲ, ਈਿਨੌੇਲ ਜਾਂ ਬਲੀਚ ਪੀਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਇਿਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਨਹੀਂ ਮੇਸਿਨਾਲ, ਈਿੇਨੌਲ ਜਾਾਂ ਬਲੀਚ ਜਸਹਰੀਲੇ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅੂੰਗਹੀਣਤਾ ਅਤ ੇਮੌਤ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। 

#ਘਰਰਹੋਿੁਰੱਸਿਅਤਰਹੋ #PunjabFightsCorona 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177020533496810&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177020533496810&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177027566829440&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553935601569214&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553935601569214&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553995854896522&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2553995854896522&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=976689296121726&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554229301539844&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554229301539844&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547643248865116&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547643248865116&id=1412317599064359


 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554330391529735&id=14123175990643
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11 ਕਰਸਫ਼ਊ / ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮ ਸੀਬਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਿੁੱਚ 

ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲਾਾਂ ਦੀ ਿੂੰਡ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਖ ਰਾਕ ਅਤ ੇਸਸਿਲ 

ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੂੰਤਰੀ ਸਰੀ ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼ਣ ਆਸ਼  ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ 1.40 ਕਰੋੜ੍ ਤੋਂ ਿੁੱਧ 

ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਲਾਭ ਹੋਿੇਗਾ। 
... 
Aimed at mitigating the woes of common man during the curfew/lockdown, the Punjab 
Government has initiated the distribution process of wheat and pulses to the smart 
ration card holders  in the state.  Punjab Food & Civil Supplies and Consumer Affairs 
Minister Mr. Bharat Bhushan Ashu said that it would be benefited for more than 1.40 
crore people of the state. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554348558194585&id=14123175990643
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12 ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ ਬੇ ਸਿੁੱਚ ਕਰਸਫਊ ਦੀਆਾਂ ਬੂੰਦਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਚ ਣੌਤੀਪ ਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 

ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਸਿੁੱਚ ਪਹ ੂੰਚੀ ਕਣਕ ਦੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। 
... 
Nearly 98 percent of wheat out of total arrival so far has been procured in all the mandis 
across the state despite the challenging task amid #COVID_19 restrictions. 

ਸਿਿਿਾਰ ਸਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਲੂੰ ਕ ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ -- Read in detail at:- 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554367228192718&id=14123175990643
59  

13 #ਕੋਸਿਡ_19 ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਕਰਸਫਊ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਸ ਸਬਆਾਂ ਸਿੁੱਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ, ਸਲੈਾਨੀਆਾਂ, 

ਸਿਸਦਆਰਿੀਆਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਨਾਗਸਰਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਿਾਪਸ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਸਰੂੰਦਰ ਸਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ 

ਹੇਠ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
... 
This initiative has been taken by the Punjab Government under the leadership of Chief 
Minister Captain Amarinder Singh to bring back the pilgrims, tourists, students and other 
citizens stranded in other states of the country due to the curfew imposed due to 
#COVID_19. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554388804857227&id=14123175990643
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TWITTER 
 

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

1 ਤਣਾਅ ਨ ੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਚ ੁੱਕੋ ਅਤ ੇ1800-180-4104 'ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
#BeatDepression #PunjabFightsCorona  
 
https://t.co/VH9UDoNCeo  

2 Health Department issues fresh advisory on maintaining the hygiene and sanitization by 
the plying goods vehicles and their drivers/workers during the #COVID19 pandemic. 
#PunjabFightsCorona https://t.co/dcLE1XdQHx  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256534600823652352?s=19  

3 Chief Minister @capt_amarinder Singh has asked Health Dept to ramp up RT-PCR Covid 
testing facilities to 6000 a day by May 15, instead of targeted 5,800 a day by May end, 
while directing it to conduct its own tests on all returnees instead of going by tests done 
in other states 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554330391529735&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554330391529735&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554348558194585&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554348558194585&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554367228192718&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554367228192718&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554388804857227&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554388804857227&id=1412317599064359
https://t.co/VH9UDoNCeo
https://t.co/dcLE1XdQHx
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256534600823652352?s=19


 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256559357212295168?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1256559396986863616?s=19  

4 | May 2 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by 
Rahul Gupta, member of the State Control Room, Chandigarh. 
 https://t.co/AEihgyx5Kp  

5 Shops in Punjab will open in green and orange zones, across districts, from 9 a.m. to 1 
p.m. beginning tomorrow, Chief Minister @capt_amarinder Singh has announced, 
however no relaxations in red and containment zones. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256587828613414914?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1256587873211432960?s=19  

6 Ensuring smooth #WheatProcurement amid #COVID__19 crisis, the Government agencies 
and private Traders have procured 5,24,655 metric tonnes of wheat in Punjab on 18th 
day of the procurement. Progressive procurement by all the procuring agency is 
86,21,483 MT.  
https://t.co/W7bg4AIbpw  

7 Aimed at mitigating the woes of common man during the curfew/lockdown, the Punjab 
Government has initiated the distribution process of wheat & pulses to the smart ration 
card holders in the state, informed Bharat Bhushan Ashu, Food & Civil Supplies and 
Consumer Affairs Minister. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256639083532566530?s=19  

8 ਕੀ ਸਚਕਨ, ਆਂਡਾ ਅਤੇ ਮੀਟ  ਿਾਣ 'ਤੇ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਿ ਫੈਲ ਿਕਦਾ ਹੈ? 

ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਸਕ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮੀਟ ਆਾਂਡਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
https://t.co/7rBa3Iy6oW  

9 Did You Know? 
Can drinking Methanol, Ethanol, or Bleach prevent or cure Coronavirus? 
No. Methanol, Ethanol and Bleach are poisonous and drinking them can lead to disability 
and death. 
#StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona  
https://t.co/Eb32RtuFvb  

10 Nearly 98 percent of wheat out of total arrival so far has been procured in all the mandis 
across the state despite the challenging task amid #COVID_19 restrictions. 
Read in detail at: https://t.co/P6g0S8yXnw 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256842125846560768?s=19  

11 Chief Minister @capt_amarinder Singh expresses shock & grief over the sudden demise 
of Bibi Amar Pal Kaur, wife of SGPC President Bhai Gobind Singh Longowal. CM pray to 
the Almighty to give strength to the entire family in this hour of grief and grant peace to 
the departed soul. 
https://twitter.com/CMOPb/status/1256625784372035586?s=19  

12 Taking cognizance of attack on a police officer on duty in Jalandhar, after Patiala Mandi 
mishap, Chief Minister @capt_amarinder Singh has warned initiation of serious action 
against the violators of the curfew/lockdown. #PunjabFightsCorona @aajtak  
https://t.co/a7ONJoaWqf  

13 Punjab is committed to provide every assistance to its people stranded in other states 
besides ensuring all efforts to contain the spread of #CoronaVirus in the state, reiterated 
Chief Minister @capt Singh during an interaction with @aajtak  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256559357212295168?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1256559396986863616?s=19
https://t.co/AEihgyx5Kp
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256587828613414914?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1256587873211432960?s=19
https://t.co/W7bg4AIbpw
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256639083532566530?s=19
https://t.co/7rBa3Iy6oW
https://t.co/Eb32RtuFvb
https://t.co/P6g0S8yXnw
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256842125846560768?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1256625784372035586?s=19
https://t.co/a7ONJoaWqf


 

https://t.co/bgAEWKxp4m  

14 RT Media is the 4th pillar of our democracy & strengthens the democratic fabric of our 
country. On #WorldPressFreedomDay, I congratulate all media persons. May you all 
continue steadfastly on the path of truthful & unbiased reporting for all-round 
transparency & accountability. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256838342269759488?s=19  

15 This initiative has been taken by the Punjab Government under the leadership of Chief 
Minister @capt_amarinder Singh to bring back the pilgrims, tourists, students and other 
citizens stranded in other states of the country due to the curfew imposed due to 
#COVID_19.  
https://t.co/Oc9isEf2F6  

 
 
 
 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਸਰੂੰਦਰ ਸਸੂੰਘ ਨੇ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਨ ੂੰ ਸ ਬੇ ਸਿੁੱਚ 15 ਮਈ ਤੁੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6000 ਆਰ.ਟੀ.-

ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਕੋਸਿਡ ਟੈਸਸਟੂੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਖਆ ਹੈ ਜਦੋਂਸਕ ਸਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੁੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5800 ਟੈਸਟਾਾਂ 

ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੁੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸ ਬੇ ਸਿੁੱਚ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪੂੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ 

ਸ ਸਬਆਾਂ ਸਿੁੱਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੂੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। 

..... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh has asked the Health Department to ramp 
up the RT-PCR Covid testing facilities in the state to 6000 a day by the May 15, 
instead of the targeted 5,800 a day by May end, while directing it to conduct its 
own tests on all returnees instead of going by the tests done in other states. 
https://www.instagram.com/p/B_sfUikptn3/ 
https://www.instagram.com/p/B_sfac0BhSi/ 

2  

ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਸਰੂੰਦਰ ਸਸੂੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਸਦਆਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸ ਬੇ ਦੇ ਸਾਸਰਆਾਂ ਸਜ਼ਸਲਆਾਂ ਸਿੁੱਚ ਹ ਣ ਗਰੀਨ ਤੇ 

ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨਾਾਂ ਸਿੁੱਚ ਕੁੱਲ (3 ਮਈ) ਤੋਂ ਦ ਕਾਨਾਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦ ਪਸਹਰ 1 ਿਜ ੇਤੁੱਕ ਖ ੁੱਲਣਗੀਆਾਂ। ਰੈਡ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨਾਾਂ ਸਿੁੱਚ 

ਕੋਈ ਿੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਿਜ ੇਤੁੱਕ ਦ ਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ 

ਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਜ਼ਸਲਆਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਾਂ ਿੁੱਲੋਂ  ਦ ਕਾਨਾਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਮੂੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਬਦਸਲਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹਲ ਤ ਨ ੂੰ ਦੇਖਸਦਆਾਂ ਕੀਤਾ 

ਸਗਆ ਹੈ। 

...... 
Shops in Punjab will now open in the green and orange zones, across districts, 
from 9 a.m. to 1 p.m. beginning tomorrow, Chief Minister Captain Amarinder Singh 
has announced. There would be however, no relaxations in red and containment 
zones. The decision to change the timings from the current 7-11 a.m. has been 
taken in response to requests from people in various districts to open the shops 
after 9 a.m., said the Chief Minister, adding that the convenience of the people 
had been kept in mind in making the change. 
 
https://www.instagram.com/p/B_sfWb0J2tf/ 
 
https://www.instagram.com/p/B_sfctIBE7S/ 
 

3  

https://t.co/bgAEWKxp4m
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256838342269759488?s=19
https://t.co/Oc9isEf2F6
https://www.instagram.com/p/B_sfUikptn3/
https://www.instagram.com/p/B_sfac0BhSi/
https://www.instagram.com/p/B_sfWb0J2tf/
https://www.instagram.com/p/B_sfctIBE7S/


 

4  

 
 
 
 
 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 2 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਸਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 

... 
|| May 2, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 
#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check 
the spread of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control 
Room set up at Chandigarh. 
https://www.youtube.com/watch?v=EqeHseMeT8Y 

2  

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੂੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚੀ ਕਣਕ ਸਿੱਚੋਂ 98 ਫੀਿਦੀ ਿਰੀਦ ਮੁਕੂੰਮਲ 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/03/procure/  
PUNJAB PROCURES 98 PERCENT OF WHEAT ARRIVED SO FAR IN MANDIS 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/03/wheat-2/  

2 ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਨੇ ਢੋਆ ਢ ਆਈ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਾਂ ਿਾਹਨਾਾਂ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਰਾਇਿਰਾਾਂ/ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-

ਸਫ਼ਾਈ ਸੂੰਬੂੰਧੀੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ। 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%
b9%e0%a8%a4-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%ad%e0%a8%be%e0%a8%97-
%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%a2%e0%a9%8b%e0%a8%86-
%e0%a8%a2%e0%a9%81%e0%a8%86%e0%a8%88-
%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2/  
Advisory on maintaining the hygiene and sanitization by the plying goods vehicles and 
their drivers/workers during the COVID-19 pandemic 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/advisory-on-maintaining-the-
hygiene-and-sanitization-by-the-plying-goods-vehicles-and-their-drivers-workers-during-
the-covid-19-pandemic/  

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਿਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਤਣਗੇ-ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

-ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲਆ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੂੰ ਗਰ ਬਾਰੇ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

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=EqeHseMeT8Y
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/03/procure/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/03/wheat-2/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b9%e0%a8%a4-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%ad%e0%a8%be%e0%a8%97-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%a2%e0%a9%8b%e0%a8%86-%e0%a8%a2%e0%a9%81%e0%a8%86%e0%a8%88-%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b9%e0%a8%a4-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%ad%e0%a8%be%e0%a8%97-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%a2%e0%a9%8b%e0%a8%86-%e0%a8%a2%e0%a9%81%e0%a8%86%e0%a8%88-%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b9%e0%a8%a4-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%ad%e0%a8%be%e0%a8%97-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%a2%e0%a9%8b%e0%a8%86-%e0%a8%a2%e0%a9%81%e0%a8%86%e0%a8%88-%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b9%e0%a8%a4-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%ad%e0%a8%be%e0%a8%97-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%a2%e0%a9%8b%e0%a8%86-%e0%a8%a2%e0%a9%81%e0%a8%86%e0%a8%88-%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b9%e0%a8%a4-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%ad%e0%a8%be%e0%a8%97-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%a2%e0%a9%8b%e0%a8%86-%e0%a8%a2%e0%a9%81%e0%a8%86%e0%a8%88-%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/advisory-on-maintaining-the-hygiene-and-sanitization-by-the-plying-goods-vehicles-and-their-drivers-workers-during-the-covid-19-pandemic/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/advisory-on-maintaining-the-hygiene-and-sanitization-by-the-plying-goods-vehicles-and-their-drivers-workers-during-the-covid-19-pandemic/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/advisory-on-maintaining-the-hygiene-and-sanitization-by-the-plying-goods-vehicles-and-their-drivers-workers-during-the-covid-19-pandemic/


 

-ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੂੰ ਗਰ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਆ ਕੇ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਧਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168107011321977?__tn__=-R 

2 ਸਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਸਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣ ੇਸਤੂੰਨ ਲੱਿ ਟਨ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168107821321896?__tn__=-R 

3 ਸਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬਊਰੋ ਿਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਂਿਸਲੂੰ ਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

-ਚਾਹਿਾਨ ਿਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਦਰਸਮਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਂਿਸਲੂੰ ਗ  
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168107911321887?__tn__=-R 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਿਧੀ ਘਰੇਲ ੂਸਹੂੰ ਿਾ ਦਾ ਸਜਲਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨੇ ਸਲਆ ਗੂੰਭੀਰ ਨੋਸਟਿ 

ਪੀੜ੍ਤ ਔਰਤਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੂੰ ਬਰ 1968 ਉਤੇ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰਨ-ਿੁਸਮਤ ਮੱਕੜ੍ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168107974655214?__tn__=-R 

5 ਐਿ ਟੀ ਐਫ ਿੱਲੋਂ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਮਗਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਸਕਲੋ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168108397988505?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਿਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਤਣਗੇ-ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

-ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲਆ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੂੰ ਗਰ ਬਾਰੇ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
-ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੂੰ ਗਰ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਆ ਕੇ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਧਕਾਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256559480185257985 

2 ਸਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਸਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣ ੇਸਤੂੰਨ ਲੱਿ ਟਨ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ 
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਸਿਚ ਆਈ ਕਰੀਬ ਪੌਣ ੇਸਤੂੰਨ ਲੱਕ ਟਨ ਮੀਸਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਿਚੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਿੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256559685898915842 
 

3 ਸਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬਊਰੋ ਿਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਂਿਸਲੂੰ ਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

-ਚਾਹਿਾਨ ਿਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਦਰਸਮਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਂਿਸਲੂੰ ਗ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256559813347049474 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਿਧੀ ਘਰੇਲ ੂਸਹੂੰ ਿਾ ਦਾ ਸਜਲਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨੇ ਸਲਆ ਗੂੰਭੀਰ ਨੋਸਟਿ 

ਪੀੜ੍ਤ ਔਰਤਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੂੰ ਬਰ 1968 ਉਤੇ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰਨ-ਿੁਸਮਤ ਮੱਕੜ੍ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256559952090394625 

5 ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਿੁੱਲੋਂ  ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਗਲਰਾਾਂ ਕੋਲੋਂ  8 ਸਕਲੋ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਪੂੰਜਾਬ ਸਿਚੋਂ ਨਸਸ਼ਆਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 

ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ   ਹੈ। 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256560638375022593 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168107011321977?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168107821321896?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168107911321887?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168107974655214?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168108397988505?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256559480185257985
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256559685898915842
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256559813347049474
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256559952090394625
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256560638375022593


 

1 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਿਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਤਣਗੇ-ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

-ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲਆ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੂੰ ਗਰ ਬਾਰੇ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
-ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੂੰ ਗਰ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਆ ਕੇ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਧਕਾਰੀ 

2 ਸਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਸਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣ ੇਸਤੂੰਨ ਲੱਿ ਟਨ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ 

3 ਸਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬਊਰੋ ਿਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਂਿਸਲੂੰ ਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

-ਚਾਹਿਾਨ ਿਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਦਰਸਮਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਂਿਸਲੂੰ ਗ 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਿਧੀ ਘਰੇਲ ੂਸਹੂੰ ਿਾ ਦਾ ਸਜਲਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨੇ ਸਲਆ ਗੂੰਭੀਰ ਨੋਸਟਿ 

ਪੀੜ੍ਤ ਔਰਤਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੂੰ ਬਰ 1968 ਉਤੇ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰਨ-ਿੁਸਮਤ ਮੱਕੜ੍ 

5 ਐਿ ਟੀ ਐਫ ਿੱਲੋਂ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਮਗਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਸਕਲੋ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਸਿੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਨੂੂੰ  ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ 
ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460182158106145/?d=n 

2 ਬਰਨਾਲਾ ਸਿੱਚ ਫਿੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿੂਸਬਆਂ ਦੇ ਸਿਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਿੂਸਬਆਂ ਸਿੱਚ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ ਿਾਪਿ; 3 ਮਈ ਤੱਕ 
ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ ਅਪਲਾਈ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460223261435368/?d=n 

3 Persons willing to go their home states may register at this portal: 
covidhelp.punjab.gov.in 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460226761435018/?d=n 

4 || 2 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਸਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/177027553496108/?vh=e&d=n 

5 ਦੂਜੇ ਿੂਸਬਆਂ ਨਾਲ ਿਬੂੰਧਤ ਪੂੰਜਾਬ ਸਿੱਚ ਫਿੇ ਲੋਕ ਇੂੰਜ ਕਰਨ ਅਪਲਾਈ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460298911427803/?d=n 

6 ਐਤਿਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਜਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਿੱੁਲਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460312454759782/?d=n 

7 ਨਾਾਂਦੇੜ੍ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਿਾਸਲਆਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੂੰਘੇੜ੍ਾ ਸਿੁੱਚ ਬਣਾਏ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜ਼ਰ ਰੀ 

ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਦਾ ਰੁੱਸਖਆ ਜਾ ਸਰਹੈ ਸਖਆਲ। ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਅਕਤੀ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460322524758775/?d=n 

8 ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿੁੱਚ ਅੁੱਜ 2 ਪਾਸਜ਼ਸਟਿ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ। ਪਸਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ। ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਰਹੋ, 

ਸ ਰੁੱਸਖਅਤ ਰਹੋ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460331608091200/?d=n 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460182158106145/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460223261435368/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460226761435018/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/177027553496108/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460298911427803/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460312454759782/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460322524758775/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460331608091200/?d=n


 

9 ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਿਿੱਛਤਾ ਰੱਿਣ ਿਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਿੀਂ ਅਡਿਾਈਜ਼ਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460343174756710/?d=n 

10 ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਸਿਿ ਲਈ ਨੂੰ ਬਰ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460345468089814/?d=n 

11 ਮੈਡੀਕਲ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੂੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਰ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460360534754974/?d=n 

12 ਕੀ ਸਚਕਨ, ਆਂਡਾ ਅਤੇ ਮੀਟ  ਿਾਣ 'ਤੇ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਿ ਫੈਲ ਿਕਦਾ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460627514728276/?d=n 

13 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਮੇਸਿਨਾਲ, ਈਿਨੌੇਲ ਜਾਂ ਬਲੀਚ ਪੀਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਇਿਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460630748061286/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Health Department issues fresh advisory on maintaining the hygiene and sanitization by 
the plying goods vehicles and their drivers/workers during the #COVID19 pandemic.  
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1256534600823652352?s=12 

2 Chief Minister @capt_amarinder Singh has asked Health Dept to ramp up RT-PCR Covid 
testing facilities to 6000 a day by May 15, instead of targeted 5,800 a day by May end, 
while directing it to conduct its own tests on all returnees instead of going by tests done 
in other states 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1256559357212295168?s=12 

3 Recreational activities being done at quarantine centre Sanghera (Barnala). quarantine 
people getting adequate basic facilities. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256627496944119809?s=12 

4 Can #CoronaVirus spread through consumption of chicken eggs and meat? 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256812152343547904?s=12 

5 Did You Know? 
Can drinking Methanol, Ethanol, or Bleach prevent or cure Coronavirus? 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256812773385728007?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪਸਿੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਨੂੂੰ  ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ 
ਜਾਰੀ 

2 ਬਰਨਾਲਾ ਸਿੱਚ ਫਿੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿੂਸਬਆਂ ਦੇ ਸਿਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਿੂਸਬਆਂ ਸਿੱਚ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ ਿਾਪਿ; 3 ਮਈ ਤੱਕ 
ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ ਅਪਲਾਈ  

3 Persons willing to go their home states may register at this portal: 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460343174756710/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460345468089814/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460360534754974/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460627514728276/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460630748061286/?d=n
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1256534600823652352?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1256559357212295168?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256627496944119809?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256812152343547904?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256812773385728007?s=12


 

covidhelp.punjab.gov.in 

4 || 2 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਸਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 

5 ਦੂਜੇ ਿੂਸਬਆਂ ਨਾਲ ਿਬੂੰਧਤ ਪੂੰਜਾਬ ਸਿੱਚ ਫਿੇ ਲੋਕ ਇੂੰਜ ਕਰਨ ਅਪਲਾਈ 

6 ਐਤਿਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਜਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਿੱੁਲਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 

7 ਨਾਾਂਦੇੜ੍ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਿਾਸਲਆਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੂੰਘੇੜ੍ਾ ਸਿੁੱਚ ਬਣਾਏ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜ਼ਰ ਰੀ 

ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਦਾ ਰੁੱਸਖਆ ਜਾ ਸਰਹੈ ਸਖਆਲ। ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਅਕਤੀ। 

8 ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿੁੱਚ ਅੁੱਜ 2 ਪਾਸਜ਼ਸਟਿ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ। ਪਸਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ। ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਰਹੋ, 

ਸ ਰੁੱਸਖਅਤ ਰਹੋ 

9 ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਿਿੱਛਤਾ ਰੱਿਣ ਿਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਿੀਂ ਅਡਿਾਈਜ਼ਰੀ 

10 ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਸਿਿ ਲਈ ਨੂੰ ਬਰ 

11 ਮੈਡੀਕਲ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੂੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਰ 

12 ਕੀ ਸਚਕਨ, ਆਂਡਾ ਅਤੇ ਮੀਟ  ਿਾਣ 'ਤੇ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਿ ਫੈਲ ਿਕਦਾ ਹੈ? 

13 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਮੇਸਿਨਾਲ, ਈਿਨੌੇਲ ਜਾਂ ਬਲੀਚ ਪੀਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਇਿਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਿਮਾਂ ਿਾਰਨੀ ਅਨਿੁਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਲਈ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਿਟਾਫ 50 ਫੀਿਦੀ ਹੀ ਰੱਿਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਬੇਕਰੀ, ਮਸਠਆਈਆਂ ਆਸਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਿਾਣਾ ਿਿਤ ਮਨਹ ਾ 
ਸਡਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੂੰ  ਸਦੱਤੀ ਜਾਿ ੇਤਰਜੀਹ 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/675231203019957/?app=fbl 

2 ਕੋਸਿਡ ਰਾਹਤ ਕੇਅਰ ਿੈਂਟਰਾਂ `ਚ ਰੱਿੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਿਮੱਸਿਆ : 
ਏ.ਡੀ.ਿੀ. 
-ਸਕਹਾ, ਸਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਸਟਿ ਆਉਣ `ਤੇ ਭੇਜ ਸਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਘਰ 

-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਿਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/675229989686745/?app=fbl 

3 ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਸਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਿਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ 



 

ਬਟਾਲਾ, 2 ਮਈ ( ) - ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨ ੂੰ ਠੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਸਦਆਾਂ ਪੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਪਰਬੂੰਧਕਾਾਂ ਅਤ ੇਅਪਰੇਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਫਸਲੂੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਾਫ, ਸਿੁੱਛ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ -ਮ ਕਤ ਰੁੱਖਣ ਸਬੂੰਧੀ 

ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।… 
 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/675231203019957/?app=fbl 

4 ਤਣਾਅ ਨ ੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਚ ੁੱਕੋ ਅਤ ੇ1800-180-4104 'ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
#BeatDepression #PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/675233323019745/?app=fbl 
 
 

5 ਸਿਸ਼ਿ ਭਰ ਸਿੁੱਚ ਰਸਹੂੰਦੇ ਪਰਿਾਸੀ ਪੂੰਜਾਬੀਆਾਂ ਸਜਨਾਾਂ ਸਿੁੱਚ ਸਿਸਦਆਰਿੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਾਂ ਮ ਸ਼ਕਲਾਾਂ ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਸਰੂੰਦਰ ਸਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਾਂ ਦੀ ਸਨਯ ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨਾਾਂ (ਪਰਿਾਸੀ ਪੂੰਜਾਬੀਆਾਂ) ਨਾਲ ਜ ੜ੍ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ: https://bit.ly/35mJVvL 

..... 
With the motive to mitigate the problems of Punjabi Diaspora including students 
throughout the world, Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government 
has decided to connect with them by the appointment of various co-ordinators for 
different countries. 
Read full: https://bit.ly/35njl5y 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/675234683019609/?app=fbl 

6 ਪੂੰਜਾਬ ਸਿੱਚ ਫਿੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿੂਸਬਆਂ ਦੇ ਸਿਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਿੂਸਬਆਂ ਸਿੱਚ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ ਿਾਪਿ 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/675458086330602/?app=fbl 

7 ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਨੇ ਢੋਆ ਢ ਆਈ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਾਂ ਿਾਹਨਾਾਂ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਰਾਇਿਰਾਾਂ/ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-

ਸਫ਼ਾਈ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ। 

ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ: https://punjabgovtindia.wordpress.com/…/ਸਿਹਤ-ਸਿਭਾਗ-ਨੇ-ਢੋਆ-…/ 

..... 
Health Department issues fresh advisory on maintaining the hygiene and sanitization by 
the plying goods vehicles and their drivers/workers during the #COVID19 pandemic. 
#PunjabFightsCorona 
Read Full: https://t.co/dcLE1XdQHx?amp=1 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/675458539663890/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਪਰਬੂੰਧਕਾਾਂ ਅਤ ੇਅਪਰੇਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਫਸਲੂੰਗ ਸਟਸੇ਼ਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਾਫ, ਸਿੁੱਛ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ -ਮ ਕਤ 

ਰੁੱਖਣ ਸਬੂੰਧੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਪਰਬੂੰਧਕਾਾਂ / ਅਪਰੇਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਲਾਹ ਸਦੁੱਤੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਸਸਰਫ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ 

ਜਾਾਂ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ ਸਸ਼ਫਟਾਾਂ ਸਿਚ ਬ ਲਾਇਆ ਜਾਿੇ। 

2 ਿਧੀਕ ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਕਹਾ ਹੈ ਸਕ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਸਿਡ ਰਾਹਤ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਸਿੁੱਚ 

ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਪੁੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸਮੁੱਸਸਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਦੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਸਟਿ ਆਉਣ `ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

https://www.facebook.com/hashtag/beatdepression?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/beatdepression?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35mJVvL%3Ffbclid%3DIwAR0Shk38rq2BVvT-5g_X6Bf-3RZe1i4NFlj044rc0j8mhOXL_P_YJ1JyCfI&h=AT2S98fi4VL35CLUi3odB1RVMlpT1LLukwioy9JmLbUowdoKIMI8DyClUbNMe1Qw2qFAwCbLR96OACAwKMQ1gNt66fIMD_0K-Mm3yDffk1jLiYkFl_ZWqCwplfvIeb_D2wKqbM06XbArYIK9pn8lZQPtsCrIw_viqMoITEJ5bAb-einZ
https://bit.ly/35njl5y?fbclid=IwAR3d6aoT-3shZc-dxOVOsXLcTchE_URmR7V-FFPfcG9h_jvL9j9fErRdPSk
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A8%B9%E0%A8%A4-%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%AD%E0%A8%BE%E0%A8%97-%E0%A8%A8%E0%A9%87-%E0%A8%A2%E0%A9%8B%E0%A8%86-%E0%A8%A2%E0%A9%81%E0%A8%86%E0%A8%88-%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B2/?fbclid=IwAR0q7eYJ3UMACN1NSjMKZGhCqRP88af2PUiXgRRixypCdiaZihtKAuTzH8k
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://t.co/dcLE1XdQHx?amp=1&fbclid=IwAR2hcyTRbUPwJMWa6XT_VT1ZcEtQrxiv9Ap0A7cw5-zYUrUOE3yv1H-Hcw8


 

3 ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਿਮਾਂ ਿਾਰਨੀ ਅਨੁਿਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਲਈ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
 

ਿਟਾਫ 50 ਫੀਿਦੀ ਹੀ ਰੱਿਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 
 

ਬੇਕਰੀ, ਮਸਠਆਈਆਂ ਆਸਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਿਾਣਾ ਿਿਤ ਮਨਹ ਾ 
 

ਸਡਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੂੰ  ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇ ਤਰਜੀਹ 

4 ਤਣਾਅ ਨ ੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਚ ੁੱਕੋ ਅਤ ੇ1800-180-4104 'ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। #BeatDepression 

#PunjabFightsCorona 
 

5 ਸਿਸ਼ਿ ਭਰ ਸਿੁੱਚ ਰਸਹੂੰਦੇ ਪਰਿਾਸੀ ਪੂੰਜਾਬੀਆਾਂ ਸਜਨਾਾਂ ਸਿੁੱਚ ਸਿਸਦਆਰਿੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਾਂ ਮ ਸ਼ਕਲਾਾਂ ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਾਂ ਦੀ ਸਨਯ ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨਾਾਂ (ਪਰਿਾਸੀ 

ਪੂੰਜਾਬੀਆਾਂ) ਨਾਲ ਜ ੜ੍ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 
 
 

6 ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਨੇ ਢੋਆ ਢ ਆਈ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਾਂ ਿਾਹਨਾਾਂ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਰਾਇਿਰਾਾਂ/ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-

ਸਫ਼ਾਈ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ। 

 

ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ: https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/ਸਿਹਤ-ਸਿਭਾਗ-ਨੇ-ਢੋਆ-

ਢੁਆਈ-ਿਾਲ/ 

..... 

7 ਕੋਰੋਨਾ ਪੂੰਜਾਬ `ਚ  ਰਸਹਣ ਨਹੀ ਦੇਣਾ     

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਨੇ ਢੋਆ ਢ ਆਈ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਾਂ ਿਾਹਨਾਾਂ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਰਾਇਿਰਾਾਂ/ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-

ਸਫ਼ਾਈ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ। 

 

ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ: https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/02/ਸਿਹਤ-ਸਿਭਾਗ-ਨੇ-ਢੋਆ-

ਢੁਆਈ-ਿਾਲ/ 

..... 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਪੂੰਜਾਬ `ਚ  ਰਸਹਣ ਨਹੀ ਦੇਣਾ     

3 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਪਰਬੂੰਧਕਾਾਂ ਅਤ ੇਅਪਰੇਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਫਸਲੂੰਗ ਸਟਸੇ਼ਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਾਫ, ਸਿੁੱਛ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ -ਮ ਕਤ 

ਰੁੱਖਣ ਸਬੂੰਧੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਪਰਬੂੰਧਕਾਾਂ / ਅਪਰੇਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਲਾਹ ਸਦੁੱਤੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਸਸਰਫ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ 

ਜਾਾਂ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ ਸਸ਼ਫਟਾਾਂ ਸਿਚ ਬ ਲਾਇਆ ਜਾਿੇ। 

4 ਿਧੀਕ ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਕਹਾ ਹੈ ਸਕ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਸਿਡ ਰਾਹਤ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਸਿੁੱਚ 

ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਪੁੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸਮੁੱਸਸਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਦੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਸਟਿ ਆਉਣ `ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

5 ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਿਮਾਂ ਿਾਰਨੀ ਅਨੁਿਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਲਈ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

https://twitter.com/hashtag/BeatDepression?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BeatDepression?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://t.co/5PETC0nV7g?amp=1
https://t.co/5PETC0nV7g?amp=1
https://t.co/5PETC0nV7g?amp=1
https://t.co/5PETC0nV7g?amp=1
https://t.co/5PETC0nV7g?amp=1
https://t.co/5PETC0nV7g?amp=1


 

 

ਿਟਾਫ 50 ਫੀਿਦੀ ਹੀ ਰੱਿਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 
 

ਬੇਕਰੀ, ਮਸਠਆਈਆਂ ਆਸਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਿਾਣਾ ਿਿਤ ਮਨਹ ਾ 
 

ਸਡਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੂੰ  ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇ ਤਰਜੀਹ 

6 ਤਣਾਅ ਨ ੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਚ ੁੱਕੋ ਅਤ ੇ1800-180-4104 'ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। #BeatDepression 

#PunjabFightsCorona 
 

7 ਸਿਸ਼ਿ ਭਰ ਸਿੁੱਚ ਰਸਹੂੰਦੇ ਪਰਿਾਸੀ ਪੂੰਜਾਬੀਆਾਂ ਸਜਨਾਾਂ ਸਿੁੱਚ ਸਿਸਦਆਰਿੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਾਂ ਮ ਸ਼ਕਲਾਾਂ ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਾਂ ਦੀ ਸਨਯ ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨਾਾਂ (ਪਰਿਾਸੀ 

ਪੂੰਜਾਬੀਆਾਂ) ਨਾਲ ਜ ੜ੍ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 
 
 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਿ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਸਰੂੰਦਰ ਸਿੂੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਕਿਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਿੂੰਦੇਸ਼ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276031569357581/ 

2 ਕਰਸਫਊ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ 
ਿਿੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਿਕਣਗੇ ਲੋਕ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276048102689261/ 

3 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਤਉਹਾਰ ’ਤ ੇਜੂੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਹੋਏ 146 ਸਿਅਕਤੀ 
ਦਰਗਾਹ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਿੱਲੋਂ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਿਮਾਨ ਿੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ 
ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੂੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276098259350912/ 

4 ਬਸਠੂੰ ਡਾ ਸਜ਼ਲਹੇ ਸਿੱਚ ਸਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਿਬੂੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੂਚਨਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276141436013261/ 

5 || 2 ਮਈ, 2020 || ਕੋਸਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/177027560162774/ 

6 ਸਕਿਾਨਾਂ ਲਈ ਿੂਚਨਾ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276254386001966/ 

7 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਿਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ..... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276266909334047/ 

8 ਬਸਠੂੰ ਡਾ ਸਜਲਹੇ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 126 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਟਿੈਟਾਂ ਸਿਚੋਂ 33 ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਪਾਸਜਸਟਿ 
ਆਈ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱੁਲ ਪਾਸਜਸਟਿ 35.  

https://twitter.com/hashtag/BeatDepression?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BeatDepression?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276031569357581/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276048102689261/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276098259350912/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276141436013261/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/177027560162774/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%B2%E0%A8%88_%E0%A8%B8%E0%A9%82%E0%A8%9A%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB9mvyIdh9FIrtOBpzZe1fuimt-hALbe7ZRyAN7b6G28v3_DwodwO8qpykkroUm8nPd0CQLY8NJUlIyPiOest717nfjMxdUjQSbmmjQE5sDSI4KD1zkDO38SbfVbM3uaz9ReiQUUoAZFU3z2nmLyprrMLUTQxO5u2Xhhkma7cgI660lCpreSCQmnFxBwDKQXDy_k7b-XfeoYK-CsZ1pMLj_StioEPWFEON56b9iO-cTAUQ-unX83wDzIptaHf1an1tygea10PsovzPd3Bymrmd1S7RMvl0DttuO6i1FZ5HLirYZYpwEy71T6gspJO5-1p4mFBc2bdN2ebLbCjBLcRHy0-sQBZtB1qzF-g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276254386001966/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276266909334047/


 

ਘਰ ਰਹੋ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰਹੋ. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276290002665071/ 

9 ਬਸਠੂੰ ਡਾ ਸਜ਼ਲਹੇ ਤੋਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਿੈਂਪਲ ਪਾਸਜਸਟਿ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਿਾਰੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਿਨ ਅਤੇ 
ਿਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਸਿੱਚ ਿਨ. ਿਿਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੈਂਪਲ ਨੈਗੇਸਟਿ ਆਏ ਹਨ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276312702662801/ 

10 ਕਰੀਏਸਿਟ : ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੂੂੰ  ਕੱੁਲ ਪਰਾਪਤ ਸਰਪੋਰਟਾਂ 206, ਨੈਗੇਸਟਿ 173, ਪਾਜੀਸਟਿ 33, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ ਜਲਹੇ 
ਸਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਸਟਿ 35, ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੂੂੰ  ਲਏ ਨਿੇਂ ਨਮਨੇੂ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276319005995504/ 

11 ਬਸਠੂੰ ਡਾ ਸਜਲਹੇ ਸਿਚ ਕੇਿਲ ਕੱੁਝ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਹੀ ਆਸਗਆ ਹੈ ਤੇ ਇੂੰਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੁਲਹਣ ਦਾ ਿਮਾਂ 
ਹਾਲੇ ਿਿੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276543129306425/ 

12 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰੈਿ ਅਜਾਦੀ ਸਦਹਾੜ੍ੇ ਦੀਆਂ ਿੁਭਕਾਮਨਾਿਾਂ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276637599296978/  

13 ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ Aaj Tak ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੂੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਾਂ 

‘ਤੇ ਸਸੁੱਧੀ ਗੁੱਲਬਾਤ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/660397908022832/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਿ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਸਰੂੰਦਰ ਸਿੂੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਕਿਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਿੂੰਦੇਸ਼ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256519405799907329?s=20  

2 ਕਰਸਫਊ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ -

ਿਿੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਿਕਣਗੇ ਲੋਕ  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256520603588231168?s=20  

3 ਸ ਜਲਹਾ ਮੈਸਜਿਟਰੇਟ ਿਰੀ ਬੀ ਿਰੀ ਸਨਿਾਿਨ ਨੇ ਕੁਝ ਿਾਿ ਸ਼ੇ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਲਈ ਸਦੱਤੀ ਛਟੋ ਿਬੂੰਧੀ 
ਹੁਕਮਾਂ ਸਿਚ ਕੁਝ ਿੋਧ ਕਰਸਦਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256556790122254336?s=20  

4 ਬਸਠੂੰਡਾ ਸਜ਼ਲੇ ਸਿੁੱਚ ਸ਼ ੁੱਕਰਿਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ 6.56 ਲੁੱਖ ਮੀਸਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਸਨਿਾਸਨ ਨੇ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਾਂ ਇਹ ਿੀ ਸਕਹਾ ਸਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ ਕਣਕ ਦੀ 

4,28,529 ਮੀਸਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਲਫ਼ਸਟੂੰਗ ਿੀ ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਸਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256574024727085056?s=20  

5 ਪਨਗੇੇ੍ਰਨ ਿਲੋਂ  186903 ਮੀਸਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਿਲੋਂ  171511 ਮੀਸਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਿਲੋਂ  144297 ਮੀਸਟਰਕ 

ਟਨ, ਪੂੰਜਾਬ ਿੇਅਰ ਹਾਊਸ ਿਲੋਂ  103754 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੂੰਸੀ ਿਲੋਂ  49020 

ਮੀਸਟਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256574256051298306?s=20  

6 ਬਸਠੂੰ ਡਾ ਸਜ਼ਲਹੇ ਸਿੱਚ ਸਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਿਬੂੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੂਚਨਾ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256584218227990528?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276290002665071/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276312702662801/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276319005995504/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276543129306425/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276637599296978/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/660397908022832/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256519405799907329?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256520603588231168?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256556790122254336?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256574024727085056?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256574256051298306?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256584218227990528?s=20


 

7 || 2 ਮਈ, 2020 || ਕੋਸਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256615887211302912?s=20  

8 ਬਸਠੂੰ ਡਾ ਸਜਲਹੇ ਦੇ ਨਾਂਦੜੇ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 126 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਟੈਿਟਾਂ ਸਿਚੋਂ 33 ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਪਾਸਜਸਟਿ 

ਆਈ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱੁਲ ਪਾਸਜਸਟਿ 35.  

ਘਰ ਰਹੋ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰਹੋ. 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256762603784802304?s=20  

9 ਬਸਠੂੰ ਡਾ ਸਜ਼ਲਹੇ ਤੋਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਿੈਂਪਲ ਪਾਸਜਸਟਿ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਿਾਰੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਿਨ ਅਤੇ 
ਿਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਸਿੱਚ ਿਨ. ਿਿਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੈਂਪਲ ਨੈਗੇਸਟਿ ਆਏ ਹਨ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256775146024701953?s=20  

10 ਬਸਠੂੰ ਡਾ ਸਜਲਹੇ ਸਿਚ ਕੇਿਲ ਕੱੁਝ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਹੀ ਆਸਗਆ ਹੈ ਤੇ ਇੂੰਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੁਲਹਣ ਦਾ ਿਮਾਂ 
ਹਾਲੇ ਿਿੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ. 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256806382428397569?s=20  

11 ਕਰੀਏਸਿਟ : ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੂੂੰ  ਕੱੁਲ ਪਰਾਪਤ ਸਰਪੋਰਟਾਂ 206, ਨੈਗੇਸਟਿ 173, ਪਾਜੀਸਟਿ 33, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ ਜਲਹੇ 
ਸਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਸਟਿ 35, ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੂੂੰ  ਲਏ ਨਿੇਂ ਨਮਨੇੂ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256822687973937152?s=20  

12 ਸਕਿਾਨਾਂ ਲਈ ਿੂਚਨਾ  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256823039494324224?s=20  

13 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰੈਿ ਅਜਾਦੀ ਸਦਹਾੜ੍ੇ ਦੀਆਂ ਿੁਭਕਾਮਨਾਿਾਂ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256833167123775488?s=20  

14 ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ Aaj Tak ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੂੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਾਂ 

‘ਤੇ ਸਸੁੱਧੀ ਗੁੱਲਬਾਤ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256861523412205569?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੂੰਜਾਬ ਚ ਫਿੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਿਾਪਿੀ ਲਈ ਇਿ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਰਨ ਅਪਲਾਈ 

 

ਦੂਸਜਆਂ ਿੂਸਬਆਂ ਜਾਂ ਸਿਦੇਸ਼ `ਚ ਫਿੇ ਪੂੰਜਾਬੀ ਿੀ ਘਰ ਿਾਪਿੀ ਲਈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ 

 

2  ਕਰੀਏਸਟਿ : ਿੱਿ ਿੱਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਾਿੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦਾ ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਦਾ 
ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ 

3 ਕਰਸਫਊ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ 

-ਿਿੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਿਕਣਗੇ ਲੋਕ 

-ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਕੇਿਲ ਪਾਿ ਧਾਰਕ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਦੇਣਗ ੇਤੇਲ, ਰੱਿਣਾ ਪਿੇਗਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰਡ 

-ਪਾਿ ਧਾਰਕ ਆਪਣ ੇਿਾਹਨ ਤੇ ਪਾਿ ਨੂੂੰ  ਚਿਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਿਣ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256615887211302912?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256762603784802304?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256775146024701953?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256806382428397569?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256822687973937152?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256823039494324224?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256833167123775488?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256861523412205569?s=20


 

4 ਕਰੀਏਸਿਟ : ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੂੂੰ  ਕੱੁਲ ਪਰਾਪਤ ਸਰਪੋਰਟਾਂ 206, ਨੈਗੇਸਟਿ 173, ਪਾਜੀਸਟਿ 33, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ ਜਲਹੇ 
ਸਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਸਟਿ 35, ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੂੂੰ  ਲਏ ਨਿੇਂ ਨਮਨੇੂ 

5 ਬਸਠੂੰ ਡਾ ਸਜ਼ਲਹੇ ਤੋਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਿੈਂਪਲ ਪਾਸਜਸਟਿ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਿਾਰੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਿਨ ਅਤੇ 
ਿਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਸਿੱਚ ਿਨ. ਿਿਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੈਂਪਲ ਨੈਗੇਸਟਿ ਆਏ ਹਨ. 

6 ਬਸਠੂੰ ਡਾ ਸਜਲਹੇ ਸਿਚ ਕੇਿਲ ਕੱੁਝ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਹੀ ਆਸਗਆ ਹੈ ਤੇ ਇੂੰਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੁਲਹਣ ਦਾ ਿਮਾਂ 
ਹਾਲੇ ਿਿੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ. 

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Aaj Tak Live …….. Punjab CM  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=660397928022830&ref=watch_permalink 

2 ਿਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਸਿੱਚ ਸਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਿੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ 
ਿਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ ਸਤੂੰਨ ਟਾਈਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਿਾਣਾ ਤ ੇਚਾਹ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613658086028745/  

3 ਸਪੂੰ ਡ ਭਮਾਰਿੀ ਬੁਲੂੰ ਦ ਸਿਿੇ ਐਿ.ਡੀ.ਐਮ. ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚਨਚਤੇ ਚੈਸਕੂੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਦੇ 
ਪੋਿਟਰ ਫਾੜ੍ਨ ਤੇ ਠੇਕਾ ਿੋਲਣ ਦੇ ਕੇਿ ਆਏ ਿਾਹਮਣੇ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613658046028749/  

4 ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀਿਿ ਿੇਿੀਅਰ ਿਕੂਲ ਕੋਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਿਰੀ ਜੋਤੀ ਿਰੂਪ ਿਾਸਹਬ ਤੱਕ ਦੀ 
ਿੜ੍ਕ ਦੀ 02 ਕਰੋੜ੍ 70 ਲੱਿ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿਸ਼ਸ਼ੇ ਸਰਪੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613657976028756/ ` 

5 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਪੂੰਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਕੂੰਬਾਇਨ 
ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਿੀ ਆਈ ਪਾਸਜਸਟਿ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613658012695419/  

6 ਸ ਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਸਿਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਸਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੁੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬ ੁੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੈ:- 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613607042700516/  

7 ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਸਰੂੰਦਰ ਸਸੂੰਘ ਨੇ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਨ ੂੰ ਸ ਬੇ ਸਿੁੱਚ 15 ਮਈ ਤੁੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6000 ਆਰ.ਟੀ.-

ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਕੋਸਿਡ ਟੈਸਸਟੂੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਖਆ ਹੈ ਜਦੋਂਸਕ ਸਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੁੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5800 ਟੈਸਟਾਾਂ 

ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੁੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸ ਬੇ ਸਿੁੱਚ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪੂੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ 

ਸ ਸਬਆਾਂ ਸਿੁੱਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੂੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613606909367196/  

8 ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਸਰੂੰਦਰ ਸਸੂੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਸਦਆਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸ ਬੇ ਦੇ ਸਾਸਰਆਾਂ ਸਜ਼ਸਲਆਾਂ ਸਿੁੱਚ ਹ ਣ ਗਰੀਨ ਤੇ 

ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨਾਾਂ ਸਿੁੱਚ ਕੁੱਲ (3 ਮਈ) ਤੋਂ ਦ ਕਾਨਾਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦ ਪਸਹਰ 1 ਿਜ ੇਤੁੱਕ ਖ ੁੱਲਣਗੀਆਾਂ। ਰੈਡ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨਾਾਂ ਸਿੁੱਚ 

ਕੋਈ ਿੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਿਜ ੇਤੁੱਕ ਦ ਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ 

ਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਜ਼ਸਲਆਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਾਂ ਿੁੱਲੋਂ  ਦ ਕਾਨਾਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਮੂੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਉਨਾਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਬਦਸਲਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹਲ ਤ ਨ ੂੰ ਦੇਖਸਦਆਾਂ ਕੀਤਾ 

ਸਗਆ ਹੈ। https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613606759367211/  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=660397928022830&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613658086028745/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613658046028749/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613657976028756/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613658012695419/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613607042700516/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613606909367196/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613606759367211/


 

9 Can #CoronaVirus spread through consumption of chicken eggs and meat? No. There is 
no evidence to suggest that #CoronaVirus could be transmitted through consumption of 
animal products. 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613606276033926/  

10 COVID -19 BULLETINE  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=177027550162775&ref=watch_permalink  

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀਿਿ ਿੇਿੀਅਰ ਿਕੂਲ ਕੋਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਿਰੀ ਜੋਤੀ ਿਰੂਪ ਿਾਸਹਬ ਤੱਕ ਦੀ 
ਿੜ੍ਕ ਦੀ 02 ਕਰੋੜ੍ 70 ਲੱਿ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿਸ਼ਸੇ਼ ਸਰਪੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256848973140115458  

2 ਿਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਸਿੱਚ ਸਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਿੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ 
ਿਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256847991471697921  

3  ਸਪੂੰ ਡ ਭਮਾਰਿੀ ਬੁਲੂੰ ਦ ਸਿਿੇ ਐਿ.ਡੀ.ਐਮ. ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚਨਚਤੇ ਚੈਸਕੂੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਦੇ 
ਪੋਿਟਰ ਫਾੜ੍ਨ ਤੇ ਠੇਕਾ ਿੋਲਣ ਦੇ ਕੇਿ ਆਏ ਿਾਹਮਣੇ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256847828661399552  

4 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਪੂੰਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਕੂੰਬਾਇਨ 
ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਿੀ ਆਈ ਪਾਸਜਸਟਿ ਸ ਜਲਹੇ ਸਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 6 ਨਿੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਿਾਹਮਣੇ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256847716719538177  

5 Shops in Punjab will open in green and orange zones, across districts, from 9 a.m. 
to 1 p.m. beginning tomorrow, Chief Minister @capt_amarinder Singh has 
announced, however no relaxations in red and containment zones.  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256587828613414914  

  

 
WhatsApp       
 

S.N. TEXT 

1 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਪੂੰਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਕੂੰਬਾਇਨ 
ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਿੀ ਆਈ ਪਾਸਜਸਟਿ ਸ ਜਲਹੇ ਸਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 6 ਨਿੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਿਾਹਮਣੇ  

2 ਸਪੂੰ ਡ ਭਮਾਰਿੀ ਬੁਲੂੰ ਦ ਸਿਿੇ ਐਿ.ਡੀ.ਐਮ. ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚਨਚਤੇ ਚੈਸਕੂੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਦੇ 
ਪੋਿਟਰ ਫਾੜ੍ਨ ਤੇ ਠੇਕਾ ਿੋਲਣ ਦੇ ਕੇਿ ਆਏ ਿਾਹਮਣੇ  

3 ਿਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਸਿੱਚ ਸਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਿੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ 
ਿਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/613606276033926/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=177027550162775&ref=watch_permalink
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256848973140115458
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256847991471697921
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256847828661399552
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1256847716719538177
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256587828613414914


 

4 ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀਿਿ ਿੇਿੀਅਰ ਿਕੂਲ ਕੋਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਿਰੀ ਜੋਤੀ ਿਰੂਪ ਿਾਸਹਬ ਤੱਕ ਦੀ 
ਿੜ੍ਕ ਦੀ 02 ਕਰੋੜ੍ 70 ਲੱਿ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿਸ਼ਸੇ਼ ਸਰਪੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ   

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਜ਼ਲ•ੇੇ ਦੇ ਤੀਿਰੇ ਪਾਜ਼ੇਸਟਿ ਕੇਿ ਦੇ ਿੈਂਪਲ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਸਟਿ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਤੀਸਜਆਂ ਬਾਬਤ ਪਰਾਈਿੇਟ ਲੈਬ ਨਾਲ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਾਈਅਪ 

ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੂੰਚੇ 130 ਚੋਂ 115 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ  ਿੈਂਪਲ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਪੈਂਸਡਗ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2549068338689471/?d=n 
 

2 ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਸੱ਼ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਰਿੇ ਦਾ ਸਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 

ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਦਾ ਿਸਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2549082925354679/?d=n 
 
 

3 ਹਜੂਰ ਿਾਸਹਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਿਚ ਸਰਹਾਇਸ਼, ਿਾਣੇ ਿਮੇਤ ਹਰ 

ਿਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ- ਡੀ ਿੀ 
- ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਿਸਟੂੰਗ, ਿੈਪਸਲੂੰ ਗ ਜੋਰਾਂ ਤੇ 
- ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਲਈ ਿਾਿ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2549145255348446/?d=n 
 

4 ਸਜਲਹਾ ਮੈਸਜਿਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਸਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਿੋਲਣ ਦਾ ਨਿਾਂ ਰੋਿਟਰ ਜਾਰੀ 
 

ਿੂਚੀ ਸਿਚ ਦਰਜ ਬੈਂਕ ਿਿੇਰੇ 09:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਸਹਰ 02:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੱੁਲਣਗੇ 
 

ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਿੋਲਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਿਿੇਰੇ 06.00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 08.00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੱੁਲਣਗੇ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2548930525369919/?d=n 
 

5 ਸਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਸਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 418602 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 

ਿੱਿ ਿੱਿ ਿਰੀਦ ਏਜੂੰਿੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 417311 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰੀਦ 

 

ਹੁਣ ਤੱਕ 253082 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਲਫਸਟੂੰਗ ਹੋਈ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2549069335356038/?d=n 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2549068338689471/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2549082925354679/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2549145255348446/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2548930525369919/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2549069335356038/?d=n


 

1 ਸਜ਼ਲ•ੇੇ ਦੇ ਤੀਿਰੇ ਪਾਜ਼ੇਸਟਿ ਕੇਿ ਦੇ ਿੈਂਪਲ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਸਟਿ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਤੀਸਜਆਂ ਬਾਬਤ ਪਰਾਈਿੇਟ ਲੈਬ ਨਾਲ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਾਈਅਪ 

ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੂੰਚੇ 130 ਚੋਂ 115 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ  ਿੈਂਪਲ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਪੈਂਸਡਗ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256597840308076544?s=20 

2 ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਸੱ਼ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਰਿੇ ਦਾ ਸਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 

ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਦਾ ਿਸਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256597497511849989?s=20 

3 ਹਜੂਰ ਿਾਸਹਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਿਚ ਸਰਹਾਇਸ਼, ਿਾਣੇ ਿਮੇਤ ਹਰ 

ਿਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ- ਡੀ ਿੀ 
- ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਿਸਟੂੰਗ, ਿੈਪਸਲੂੰ ਗ ਜੋਰਾਂ ਤੇ 
- ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਲਈ ਿਾਿ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256597407502077952?s=20 

4 ਸਜਲਹਾ ਮੈਸਜਿਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਸਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਿੋਲਣ ਦਾ ਨਿਾਂ ਰੋਿਟਰ ਜਾਰੀ 
 

ਿੂਚੀ ਸਿਚ ਦਰਜ ਬੈਂਕ ਿਿੇਰੇ 09:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਸਹਰ 02:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੱੁਲਣਗੇ 
 

ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਿੋਲਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਿਿੇਰੇ 06.00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 08.00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੱੁਲਣਗੇ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256594642772033543?s=20 

5 ਸਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਸਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 418602 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 

ਿੱਿ ਿੱਿ ਿਰੀਦ ਏਜੂੰਿੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 417311 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰੀਦ 

 

ਹੁਣ ਤੱਕ 253082 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਲਫਸਟੂੰਗ ਹੋਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1256594259756679168?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਜ਼ਲ•ੇੇ ਦੇ ਤੀਿਰੇ ਪਾਜ਼ੇਸਟਿ ਕੇਿ ਦੇ ਿੈਂਪਲ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਸਟਿ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਤੀਸਜਆਂ ਬਾਬਤ ਪਰਾਈਿੇਟ ਲੈਬ ਨਾਲ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਾਈਅਪ 

ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੂੰਚੇ 130 ਚੋਂ 115 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ  ਿੈਂਪਲ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਪੈਂਸਡਗ 

 

2 ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਸੱ਼ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਰਿੇ ਦਾ ਸਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 

ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਦਾ ਿਸਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

 

3 ਹਜੂਰ ਿਾਸਹਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਿਚ ਸਰਹਾਇਸ਼, ਿਾਣੇ ਿਮੇਤ ਹਰ 

ਿਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ- ਡੀ ਿੀ 
- ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਿਸਟੂੰਗ, ਿੈਪਸਲੂੰ ਗ ਜੋਰਾਂ ਤੇ 



 

- ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਲਈ ਿਾਿ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 

 

4 ਸਜਲਹਾ ਮੈਸਜਿਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਸਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਿੋਲਣ ਦਾ ਨਿਾਂ ਰੋਿਟਰ ਜਾਰੀ 
 

ਿੂਚੀ ਸਿਚ ਦਰਜ ਬੈਂਕ ਿਿੇਰੇ 09:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਸਹਰ 02:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੱੁਲਣਗੇ 
 

ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਿੋਲਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਿਿੇਰੇ 06.00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 08.00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੱੁਲਣਗੇ 
 

5 ਸਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਸਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 418602 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 

ਿੱਿ ਿੱਿ ਿਰੀਦ ਏਜੂੰਿੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 417311 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰੀਦ 

 

ਹੁਣ ਤੱਕ 253082 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਲਫਸਟੂੰਗ ਹੋਈ 

 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਸਿਡ-19 ਤਸਹਤ ਸਜ਼ਲਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਸਮਓਪੈਿੀ ਇਸਮਉਸਨਟੀ ਬਿੂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

*ਹੋਸਮਊਪੈਿੀ ਦੀ ਇਸਮਉਸਨਟੀ ਬੂਿਟਰ ਦਿਾਈ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਪਰਤੀਰੋਧਕ 

 ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੂੰ  ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਡਾ. ਹਸਰਦਰ ਸਿੂੰਘ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602132610114644/  

2 296023 ਮੀਸਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਲਫਸਟੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ- ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

* 414097 ਮੀਸਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਹੋਈ 

* ਸਕਿਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  526.37 ਕਰੋੜ੍ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ-ਰਾਜਸਰਸ਼ੀ ਮਸਹਰਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602171313444107/  

3 ਮਲੇਰੀਆ ਿੂੰਬੂੰ ਧੀ ਿਾਰੀਆ ਸਤਆਰੀਆਂ ਮੁਕੂੰਮਲ- ਸਿਿਲ ਿਰਜਨ 

*ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਸਿੱਢੀ ਮੁਸਹੂੰ ਮ- ਡਾ ਅਨਮੋਲ ਨਾਗਪਾਲ 

*ਕੋਸਿਡ-19 ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਰਤੀ ਰੱਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੌਕਿੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602178163443422/  

4  ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੂੂੰ  ਿਾੜ੍ਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਕਿਾਨ-ਮੁੱ ਿ ਿੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫ਼ਿਰ 

*ਫ਼ਿਲ ਦੀ ਰਸਹੂੰਦ-ਿੂੂੰ ਹਦ ਿਾੜ੍ਨ ਿਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  2500 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 

 ਤੱਕ ਹੋਿੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਮਨਜੀਤ ਸਿੂੰਘ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602180310109874/  

5 ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੂੰਘ ਨੇ ਸਿਧਾਇਕ ਰਸਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਨੂੰ ੇੂ ਸਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਿੈਂਟਰਾਂ 
ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ 800 ਸਕੱਟਾਂ ਿੌਪੀਆਂ 

*ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਰਸਹ ਰਹੇੇੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੂੰ ਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ੍ੀਦੇਂ ਿਾਮਾਨ 

ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀ ਆਿੇਗੀ-ਰਸਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ 
*ਸਜ਼ਲਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602132610114644/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602171313444107/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602178163443422/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602180310109874/


 

ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੂੰ ਧ-ਸਿਧਾਇਕ ਆਿਲਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602312853429953/  

6 ਜੱਟ ਿਾਲੀ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਿਿੇ ਰਾਧਾ ਿੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਸਿੱਚ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸਿੱਚ ਰੱਿੇ ਲੋਕ ਸਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈਆਂ ਿੁਸਿਧਾਿਾ ਤੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਿੂੰਤੁਸ਼ਟ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602987043362534/  

7 ਕੋਸਿਡ-19 ਤਸਹਤ ਫ਼ਾਸਜਲਕਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਿੇ ਲੱਗੇ ਕਰਸਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਿਲ ਫਾਸਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੌ 

 ਝ ਲੇ ਲਾਲ ਕਲੋਨੀ, ਸਿਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ, ਬਾਧਾ ਰੋਡ ਸਿਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 

ਫੋਸਗੂੰਗ ਕਰਿਾਈ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603022543358984/  

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਤਸਹਤ ਫ਼ਾਸਜਲਕਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਸਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਸਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿੁੱਲੋਂ  ਪਰਤਾਪ ਨਗਰ, ਰਾਧਾਾਂ ਸ ਆਮੀ ਕਲੋਨੀ, ਚਾਿਲਾ ਕਲੋਨੀ, ਸਫਰਨੀ ਰੋਡ,ਅਬੋਹਰ 

ਰੋਡ ਅਤ ੇਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਸਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603023313358907/  

9 ਕੋਸਿਡ-19 ਤਸਹਤ ਫ਼ਾਸਜਲਕਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਿੇ ਲੱਗੇ ਕਰਸਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਿਲ ਫਾਸਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ  
ਆਰੀਆ ਿਮਾਜ ਰੋਡ, ਿਲੇਮਸ਼ਾਹ ਰੋਡ, ਇਿਤਰੀ ਭਿਨ ਅਤੇ ਚੁੂੰ ਘਾ ਗਲੀ ਸਿਿੇ ਿੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ 
ਦਾ ਸਛੜ੍ਕਾਅ ਅਤੇ ਿਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 

 https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603024090025496/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਸਿਡ-19 ਤਸਹਤ ਸਜ਼ਲਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਸਮਓਪੈਿੀ ਇਸਮਉਸਨਟੀ ਬਿੂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

*ਹੋਸਮਊਪੈਿੀ ਦੀ ਇਸਮਉਸਨਟੀ ਬੂਿਟਰ ਦਿਾਈ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਪਰਤੀਰੋਧਕ 

 ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੂੰ  ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਡਾ. ਹਸਰਦਰ ਸਿੂੰਘ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256487858652798977?s=19  

2 296023 ਮੀਸਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਲਫਸਟੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ- ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

* 414097 ਮੀਸਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਹੋਈ 

* ਸਕਿਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  526.37 ਕਰੋੜ੍ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ-ਰਾਜਸਰਸ਼ੀ ਮਸਹਰਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256513503772282881?s=19  

3 ਮਲੇਰੀਆ ਿੂੰਬੂੰ ਧੀ ਿਾਰੀਆ ਸਤਆਰੀਆਂ ਮੁਕੂੰਮਲ- ਸਿਿਲ ਿਰਜਨ 

*ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਸਿੱਢੀ ਮੁਸਹੂੰ ਮ- ਡਾ ਅਨਮੋਲ ਨਾਗਪਾਲ 

*ਕੋਸਿਡ-19 ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਰਤੀ ਰੱਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੌਕਿੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256513752473538561?s=19  

4 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੂੂੰ  ਿਾੜ੍ਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਕਿਾਨ-ਮੁੱ ਿ ਿੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫ਼ਿਰ 

*ਫ਼ਿਲ ਦੀ ਰਸਹੂੰਦ-ਿੂੂੰ ਹਦ ਿਾੜ੍ਨ ਿਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  2500 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 

 ਤੱਕ ਹੋਿੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਮਨਜੀਤ ਸਿੂੰਘ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256524496913289216?s=19  

5 ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੂੰਘ ਨੇ ਸਿਧਾਇਕ ਰਸਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਨੂੰ ੇੂ ਸਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਿੈਂਟਰਾਂ 
ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ 800 ਸਕੱਟਾਂ ਿੌਪੀਆਂ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602312853429953/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2602987043362534/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603022543358984/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603023313358907/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603024090025496/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256487858652798977?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256513503772282881?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256513752473538561?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256524496913289216?s=19


 

*ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਰਸਹ ਰਹੇੇੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੂੰ ਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ੍ੀਦੇਂ ਿਾਮਾਨ 

ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀ ਆਿੇਗੀ-ਰਸਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ 
*ਸਜ਼ਲਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ 

ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੂੰ ਧ-ਸਿਧਾਇਕ ਆਿਲਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256571652810379264?s=19  

6 ਜੱਟ ਿਾਲੀ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਿਿੇ ਰਾਧਾ ਿੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਸਿੱਚ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸਿੱਚ ਰੱਿੇ ਲੋਕ ਸਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈਆਂ ਿੁਸਿਧਾਿਾ ਤੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਿੂੰਤੁਸ਼ਟ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256828807350063104?s=19  

7 ਕੋਸਿਡ-19 ਤਸਹਤ ਫ਼ਾਸਜਲਕਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਿੇ ਲੱਗੇ ਕਰਸਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਿਲ ਫਾਸਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੌ 

 ਝ ਲੇ ਲਾਲ ਕਲੋਨੀ, ਸਿਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ, ਬਾਧਾ ਰੋਡ ਸਿਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 

ਫੋਸਗੂੰਗ ਕਰਿਾਈ ਗਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256850279984697345?s=19  

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਤਸਹਤ ਫ਼ਾਸਜਲਕਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਸਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਸਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿੁੱਲੋਂ  ਪਰਤਾਪ ਨਗਰ, ਰਾਧਾਾਂ ਸ ਆਮੀ ਕਲੋਨੀ, ਚਾਿਲਾ ਕਲੋਨੀ, ਸਫਰਨੀ ਰੋਡ,ਅਬੋਹਰ 

ਰੋਡ ਅਤ ੇਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਸਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256850510411444225?s=19  

9 ਕੋਸਿਡ-19 ਤਸਹਤ ਫ਼ਾਸਜਲਕਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਿੇ ਲੱਗੇ ਕਰਸਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਿਲ ਫਾਸਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ  
ਆਰੀਆ ਿਮਾਜ ਰੋਡ, ਿਲੇਮਸ਼ਾਹ ਰੋਡ, ਇਿਤਰੀ ਭਿਨ ਅਤੇ ਚੁੂੰ ਘਾ ਗਲੀ ਸਿਿੇ ਿੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ 
ਦਾ ਸਛੜ੍ਕਾਅ ਅਤੇ ਿਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256850710458773504?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਸਿਡ-19 ਤਸਹਤ ਸਜ਼ਲਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਸਮਓਪੈਿੀ ਇਸਮਉਸਨਟੀ ਬਿੂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

*ਹੋਸਮਊਪੈਿੀ ਦੀ ਇਸਮਉਸਨਟੀ ਬੂਿਟਰ ਦਿਾਈ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਪਰਤੀਰੋਧਕ 

 ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੂੰ  ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਡਾ. ਹਸਰਦਰ ਸਿੂੰਘ 

2 296023 ਮੀਸਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਲਫਸਟੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ- ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

* 414097 ਮੀਸਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਹੋਈ 

* ਸਕਿਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  526.37 ਕਰੋੜ੍ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ-ਰਾਜਸਰਸ਼ੀ ਮਸਹਰਾ 
 

3 ਮਲੇਰੀਆ ਿੂੰਬੂੰ ਧੀ ਿਾਰੀਆ ਸਤਆਰੀਆਂ ਮੁਕੂੰਮਲ- ਸਿਿਲ ਿਰਜਨ 

*ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਸਿੱਢੀ ਮੁਸਹੂੰ ਮ- ਡਾ ਅਨਮੋਲ ਨਾਗਪਾਲ 

*ਕੋਸਿਡ-19 ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਰਤੀ ਰੱਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੌਕਿੀ 
 

4 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੂੂੰ  ਿਾੜ੍ਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਕਿਾਨ-ਮੁੱ ਿ ਿੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫ਼ਿਰ 

*ਫ਼ਿਲ ਦੀ ਰਸਹੂੰਦ-ਿੂੂੰ ਹਦ ਿਾੜ੍ਨ ਿਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  2500 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 

 ਤੱਕ ਹੋਿੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਮਨਜੀਤ ਸਿੂੰਘ 

 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256571652810379264?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256828807350063104?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256850279984697345?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256850510411444225?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256850710458773504?s=19


 

5 ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੂੰਘ ਨੇ ਸਿਧਾਇਕ ਰਸਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਨੂੰ ੇੂ ਸਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਿੈਂਟਰਾਂ 
ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ 800 ਸਕੱਟਾਂ ਿੌਪੀਆਂ 

*ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਿੈਂਟਰਾਂ ਰਸਹ ਰਹੇੇੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੂੰ ਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ੍ੀਦੇਂ ਿਾਮਾਨ 

ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀ ਆਿੇਗੀ-ਰਸਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ 
*ਸਜ਼ਲਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ 

ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੂੰ ਧ-ਸਿਧਾਇਕ ਆਿਲਾ 
 

6 ਜੱਟ ਿਾਲੀ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਿਿੇ ਰਾਧਾ ਿੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਸਿੱਚ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸਿੱਚ ਰੱਿੇ ਲੋਕ ਸਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈਆਂ ਿੁਸਿਧਾਿਾ ਤੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਿੂੰਤੁਸ਼ਟ 

7 ਕੋਸਿਡ-19 ਤਸਹਤ ਫ਼ਾਸਜਲਕਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਿੇ ਲੱਗੇ ਕਰਸਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਿਲ ਫਾਸਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੌ 

 ਝ ਲੇ ਲਾਲ ਕਲੋਨੀ, ਸਿਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ, ਬਾਧਾ ਰੋਡ ਸਿਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 

ਫੋਸਗੂੰਗ ਕਰਿਾਈ ਗਈ। 
 

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਤਸਹਤ ਫ਼ਾਸਜਲਕਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਸਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਸਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿੁੱਲੋਂ  ਪਰਤਾਪ ਨਗਰ, ਰਾਧਾਾਂ ਸ ਆਮੀ ਕਲੋਨੀ, ਚਾਿਲਾ ਕਲੋਨੀ, ਸਫਰਨੀ ਰੋਡ,ਅਬੋਹਰ 

ਰੋਡ ਅਤ ੇਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਸਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 

9 ਕੋਸਿਡ-19 ਤਸਹਤ ਫ਼ਾਸਜਲਕਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਿੇ ਲੱਗੇ ਕਰਸਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਿਲ ਫਾਸਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ  
ਆਰੀਆ ਿਮਾਜ ਰੋਡ, ਿਲੇਮਸ਼ਾਹ ਰੋਡ, ਇਿਤਰੀ ਭਿਨ ਅਤੇ ਚੁੂੰ ਘਾ ਗਲੀ ਸਿਿੇ ਿੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ 
ਦਾ ਸਛੜ੍ਕਾਅ ਅਤੇ ਿਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 

 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਜੱਟ ਿਾਲੀ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਿਿੇ ਰਾਧਾ ਿੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਸਿੱਚ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸਿੱਚ ਰੱਿੇ ਲੋਕ ਸਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈਆਂ ਿੁਸਿਧਾਿਾ ਤੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਿੂੰਤੁਸ਼ਟ 

https://youtu.be/buSyPqOLuVY  

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 # ਸਿਧਾਇਕ ਸਪੂੰ ਕੀ ਨੇ ਿਫਾਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਸਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਕੇ ਕੀਤਾ ਿਨਮਾਸਨਤ,  ਰਾਸ਼ਨ ਿੀ ਿੂੰ ਸਡਆ 
ਕੀਤਾ 
# ਸਕਹਾ ,  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ  ਦੇ ਸਿਲਾਫ ਇਿ ਲੜ੍ਾਈ ਸਿੱਚ ਿਫਾਈ ਮੁਲਾਸਜਮਾਂ  ਦੇ ਯਗੋਦਾਨ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਿੀ 
ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਿਕਦਾ (ਫੋਟੋ ਿਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133141358331187&id=100049059699993 
  

2 # ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਿੇਂਟਰਿ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਹੂਲਤ ਨਾਲ ਹਨ ਲੈਿ,  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੂੰਗੇ ਸਬਿਤਰੇ,  ਿਾਣ,ੇ  ਿਪਰੇ 
ਿਮੇਤ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇੂੰਤਜਾਮ: ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ  

https://youtu.be/buSyPqOLuVY
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133141358331187&id=100049059699993


 

# ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਸਲਿ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨੀ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਲਹੇ ਸਿੱਚ ਿਿਾਪਤ ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਿੇਂਟਰਿ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ,  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮੱਸਿਆਿਾਂ ਿੀ ਿੁਣੀ  
# ਸਕਹਾ,  ਜੇਕਰ ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਸਿਆ ਤਾਂ ਿੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 
ਸਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਪੇਟ ਸਿੱਚ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ (ਫੋਟੋ ਿਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133094925002497&id=100049059699993 

3 ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂ ਘਰ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ (ਫੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133082138337109&id=100049059699993 

4 ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਿੈੈੰਟਰਾਂ ਸਿਚ ਰਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਸਲਆਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੂੰ ਿਾ। ਸਜਲੇ 
ਸਿਚ ਦੂਿਰੇ ਰਾਜਾਂ ਸਿਚੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨਾਏ ਗਏ ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ 
ਿੈੈੰਟਰਾਂ ਸਿਚ ਰਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਸਕਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਸਲਆਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੂੰ ਿਾ ਕਰਸਦਆਂ ਸਕਹਾ ਸਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਿੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਸਿਧਾਿਾਂ ਸਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾੂੰ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਿਾਣਾ, ਚੂੰਗੇ ਸਬਿਤਰ, ਫਰੂਟ, 
ਮਛਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਿਪਰੇ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਿਾਮਾਨ ਸਮਲ ਰਹੇ ਹਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਇਿੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨ 
ਿਲੋਂ ਉਨਹ ਾੂੰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਧਆਣ ਰਸਿਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। (ਿੀਸਡਓ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133097535002236&id=100049059699993 
  

5 ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਫਰੋਜਪੁਰ ਿ. ਕੁਲਿੂੰਤ ਸਿੂੰਘ ਸਜਲੇ ਸਿਚ ਿਿਾਸਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਟੇਟ ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ 
ਿੈੈੰਟਰਾਂ ਸਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱੁਜੇ । (ਿੀਸਡਓ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133102441668412&id=100049059699993 
  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 # ਸਿਧਾਇਕ ਸਪੂੰ ਕੀ ਨੇ ਿਫਾਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਸਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਕੇ ਕੀਤਾ ਿਨਮਾਸਨਤ,  ਰਾਸ਼ਨ ਿੀ ਿੂੰ ਸਡਆ 
ਕੀਤਾ 
# ਸਕਹਾ ,  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ  ਦੇ ਸਿਲਾਫ ਇਿ ਲੜ੍ਾਈ ਸਿੱਚ ਿਫਾਈ ਮੁਲਾਸਜਮਾਂ  ਦੇ ਯਗੋਦਾਨ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਿੀ 
ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਿਕਦਾ (ਫੋਟੋ ਿਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256627774321803266?s=19 
  

2 # ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਿੇਂਟਰਿ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਹੂਲਤ ਨਾਲ ਹਨ ਲੈਿ,  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੂੰਗੇ ਸਬਿਤਰੇ,  ਿਾਣ,ੇ  ਿਪਰੇ 
ਿਮੇਤ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇੂੰਤਜਾਮ: ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ  
# ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਸਲਿ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨੀ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਲਹੇ ਸਿੱਚ ਿਿਾਪਤ ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਿੇਂਟਰਿ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ,  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮੱਸਿਆਿਾਂ ਿੀ ਿੁਣੀ  
# ਸਕਹਾ,  ਜੇਕਰ ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਸਿਆ ਤਾਂ ਿੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 
ਸਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਪੇਟ ਸਿੱਚ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ (ਫੋਟੋ ਿਮਤੇ) 

 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256626926535524353?s=19 

3 ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂ ਘਰ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ (ਫੋਟੋ ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256585500556578816?s=19 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133094925002497&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133082138337109&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133082138337109&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133082138337109&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133097535002236&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133102441668412&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256627774321803266?s=19


 

WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਿੂੰਪਰਕ ਅਫਿਰ ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈਿਨੋਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਟਿਐੱਪ ਗਰੱੁਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। 

2 ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਰੈਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

3 ਸਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਿੱਲੋਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਿਮਾਜ ਿੇਿੀ ਿੂੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਿਸਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੂੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਿੂੰ ਸਡਆ ਸਗਆ। 

4 # ਸਿਧਾਇਕ ਸਪੂੰ ਕੀ ਨੇ ਿਫਾਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਸਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਕੇ ਕੀਤਾ ਿਨਮਾਸਨਤ,  ਰਾਸ਼ਨ ਿੀ ਿੂੰ ਸਡਆ 
ਕੀਤਾ 
# ਸਕਹਾ ,  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ  ਦੇ ਸਿਲਾਫ ਇਿ ਲੜ੍ਾਈ ਸਿੱਚ ਿਫਾਈ ਮੁਲਾਸਜਮਾਂ  ਦੇ ਯਗੋਦਾਨ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਿੀ 
ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਿਕਦਾ 

5 # ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਿੇਂਟਰਿ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਹੂਲਤ ਨਾਲ ਹਨ ਲੈਿ,  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੂੰਗੇ ਸਬਿਤਰੇ,  ਿਾਣ,ੇ  ਿਪਰੇ 
ਿਮੇਤ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇੂੰਤਜਾਮ: ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ  
# ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਸਲਿ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਿਨੀ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਲਹੇ ਸਿੱਚ ਿਿਾਪਤ ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਿੇਂਟਰਿ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ,  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮੱਸਿਆਿਾਂ ਿੀ ਿੁਣੀ  
# ਸਕਹਾ,  ਜੇਕਰ ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਸਿਆ ਤਾਂ ਿੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 
ਸਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਪੇਟ ਸਿੱਚ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ 

  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਸਿਚ 2 ਲੱਿ 89 ਹਜ਼ਾਰ 521 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ  
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428084840750548&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

2 ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੋਸਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੂੰਡੀਸ਼ਨਰ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਬੂੰਧੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428081187417580&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

3 ਡਾਕ ਸਿਭਾਗ ਗੁਰਦਾਿਪੁਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਅਧਾਰ ਇਨੈਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਿਟਮ ਰਾਹੀਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 
9000 ਿਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ੍ 47 ਲੱਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ- ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੂੰਘ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428081884084177&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

4 ਸਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਿਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਿਰੀ ਹਜੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਬੂੰ ਧ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428081187417580&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428081187417580&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428081884084177&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428081884084177&set=a.3298642393694794&type=3&theater


 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428082390750793&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

5 ਗੁਰਦਾਿਪੁਰ ਸਜ਼ਲੇ ਪੱੁਜੇ 598 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਿੈਂਪਲ ਲਏ                                         

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428082824084083&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

6 ਤਿਤ ਿਰੀ ਹਜੂਰ ਿਾਸਹਬ, ਨਾਂਦੜੇ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 24 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਸਟਿ ਆਈ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428084337417265&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

7  ਸਜ਼ਲਾ ਮੈਸਜਿਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੂੰ ਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਸਦਨ ਿਾਰ/ਰੁਟੇਸ਼ਨਿਾਈਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਦੀ ਨਿੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਸਹਤ ਸਦੱਤੀ ਰਾਹਤ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428610724031293&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਸਿਚ 2 ਲੱਿ 89 ਹਜ਼ਾਰ 521 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256592044421640193?s=20 
  
 

2 ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੋਸਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੂੰਡੀਸ਼ਨਰ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਬੂੰਧੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256591698353766402?s=20 
 

3 ਸਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਿਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਿਰੀ ਹਜੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਬੂੰ ਧ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256591833368457217?s=20 
 

4 ਗੁਰਦਾਿਪੁਰ ਸਜ਼ਲੇ ਪੱੁਜੇ 598 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਿੈਂਪਲ ਲਏ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256591903769817089?s=20 

5 ਤਿਤ ਿਰੀ ਹਜੂਰ ਿਾਸਹਬ, ਨਾਂਦੜੇ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 24 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਸਟਿ ਆਈ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256591975270117376?s=20 
 

6 ਸਜ਼ਲਾ ਮੈਸਜਿਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੂੰ ਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਸਦਨ ਿਾਰ/ਰੁਟਸ਼ੇਨਿਾਈਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਦੀ ਨਿੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਸਹਤ ਸਦੱਤੀ ਰਾਹਤ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256606463486820354?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428082390750793&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428082390750793&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428082824084083&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428082824084083&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428610724031293&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3428610724031293&set=a.3298642393694794&type=3&theater


 

1 ਸਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਸਿਚ 2 ਲੱਿ 89 ਹਜ਼ਾਰ 521 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ  
 

2 ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੋਸਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੂੰਡੀਸ਼ਨਰ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਬੂੰਧੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
 

3 ਡਾਕ ਸਿਭਾਗ ਗੁਰਦਾਿਪੁਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਅਧਾਰ ਇਨੈਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਿਟਮ ਰਾਹੀਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 
9000 ਿਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ੍ 47 ਲੱਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ- ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੂੰਘ 

 

4 ਸਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਿਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਿਰੀ ਹਜੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਬੂੰ ਧ 

5 ਸਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਿਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਿਰੀ ਹਜੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਬੂੰ ਧ 

6 ਤਿਤ ਿਰੀ ਹਜੂਰ ਿਾਸਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 24 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਸਟਿ ਆਈ 

 

7 ਸਜ਼ਲਾ ਮੈਸਜਿਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੂੰ ਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਸਦਨ ਿਾਰ/ਰੁਟਸ਼ੇਨਿਾਈਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਣ ਦੀ ਨਿੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਸਹਤ ਸਦੱਤੀ ਰਾਹਤ 

 

8 Rate lists of vegetables and fruits. 

9 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 2 May Rate List (With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697344347735392/ 
 
 

2 ਸਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬਊਰੋ ਿਲੋਂ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697488587720968/ 
 

3 ਕੈਬਸਨਟ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਆ ਿੜ੍ਕ ਸਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਿਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697489771054183/ 
 
 

4 ਸਜ਼ਲੇ 'ਚ ਫਿੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਜੱਦੀ ਿੂਬੇ ਜਾਣ ਿਬੂੰਧੀ ਐਿ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697490834387410/ 
 
 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697344347735392/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697488587720968/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697489771054183/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697490834387410/


 

5 || 2 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਸਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਿੇ ਿਿਾਪਤ ਿਟਟੇ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ(ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਿ ਿੀਡੀਓ ਸਲੂੰ ਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/177027606829436/ 
 

6 ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱ ਿ ਮੂੰਤਰੀ ਪੂੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਸਰੂੰਦਰ ਸਿੂੰਘ ਿੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਆਤ ਬਾਹਰਾ, ਹੁਸਸ਼ਆਰਪੁਰ 
ਸਿਿੇ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਲ  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ(ਿੀਡੀਓ 
ਿਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697650971038063/ 
 

7 ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਹੁਸਸ਼ਆਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਸਰਆਤ ਕੋਸਿਡ ਰਾਹਤ ਕੇਅਰ ਿੈਂਟਰ ਸਰਆਤ ਬਾਹਰਾ 
ਇੂੰਿਟੀਸਚਊਟ ਹੁਸਸ਼ਆਰਪੁਰ ਸਿਿੇ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ(ਿੀਡੀਓ ਿਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697652487704578/ 
 
 

8 Hoshiarpur : Isolation centre dasuya(With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697654454371048/ 
 

9 ਅੱਜ 33 ਹੋਰ ਪੋਜ਼ੀਸਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਿਾਹਮਣੇ : ਸਿਿਲ ਿਰਜਨ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697663654370128/ 
 

10 ਇਕ ਿਾਰ ਸਫਰ ਿਮਾਸਜਕ ਤੂੰਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਾਈ ਿਸਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਾਂਝੀ ਰਿੋਈ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋ
ਿਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697666044369889/ 
 
 

11 ਕੋਸਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 174604 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697667631036397/ 
 

12 ਲਾਈਿ ਸਿਦ ਿੀ.ਐਮ : ਮੁੱ ਿ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਿਰੀ ਹਜੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 
ਪੱੁਸਛਆ ਹਾਲਚਾਲ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਿਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697671111036049/ 
 
 

13 ਿੁਸਰੂੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਿਲਾਫ ਸਜੱਤੀ ਜੂੰਗ 

-ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਿਲ ਹਿਪਤਾਲ ਹੁਸਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਿਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697674767702350/ 
 

14 ਐਿ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ਼ਰੀ ਅਸਮਤ ਮਹਾਜਨ ਸਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੂੰਿਟੀਸਚਊਟ ਹੁਸਸ਼ਆਰਪੁਰ ਸਿਿੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪੌਸ਼ਸਟਕ ਿਾਣਾ, ਫਰੂਟ ਆਸਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦੌਰਾਨ(ਫੋਟੋ ਿਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/177027606829436/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697650971038063/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697652487704578/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697654454371048/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697663654370128/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697666044369889/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697667631036397/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697671111036049/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697674767702350/


 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697675437702283/ 
 
 

15 ਹ ਸਸ਼ਆਰਪ ਰ ਸਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਲਈ ਸਾਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਸਿਖੇ ਖਾਣਾ ਸਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ-

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਸਰਆਤ ਿਲੋੰ  ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਲਈ ਸਾਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਮ ੜ੍ ਸ਼ ਰ  

ਕਾਰਿਾਈ ਗਈ ਹੈ( ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697679531035207/ 
 
 
 

16 ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹ ਸਸ਼ਆਰਪ ਰ ਿਲੋੰ  ਮਸਹਮਾਨਾਾਂ ਿਾਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ। 

ਸ਼ਰਧਾਲ  ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਿਲੋੰ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ(ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697707491032411/ 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 2 May Rate List (With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256410701968670720?s=19 
 
 

2 #जिला रोिगार व कारोबार बू्यरो होजियारपुर में पंिाब सरकार के जमिन घर-घर रोिगार के 

अंतगगत आनलाइन रजिस्ट्र ेिन िुरु कर दी गई है। जवद्यार्थी अपने जलए कैररयर का चुनाव के जलए 

पंिाब सरकार की वेबसाइट https://t.co/7adFnqzW7E पर आनलाइन रजिस्ट्र ेिन करें। 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256499618596061189?s=19 
 
 

3 #Hoshiarpur 

एस.डी.एम. आजिस से प्रभात चौक तक बनने वाली सडक़ का जनमागण कायग जिर िुरु 

-  जवभागीय अजिकाररयो ंको तय समय व उच्च गुणवत्ता से जनमागण कायग करने के जदए जनदेि(िोटो 

सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256500526365028352?s=19 
 
 

4 #पंिाब सरकार द्वारा कोजवड-19 के िैलाव को रोकने के जलए राज्य में लगाए गए करू्फ्ग के कारण 

पंिाब में िंसे व्यक्तियो ंके अपने पैतृक राज्य वापस िाने संबंिी एस.ओ.पी िारी जकए गए हैं। 

इचु्छक व्यक्ति अपने राज्य वाजपस िाने के जलए covidhelp.punjab.gov.in पर आवेदन कर सकता 

है। 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256501755526840320?s=19 
 
 

5 #Hoshiarpur : Isolation centre dasuya(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256587141213290496?s=19 
 
 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697675437702283/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697679531035207/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/697707491032411/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256410701968670720?s=19
https://t.co/7adFnqzW7E
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256499618596061189?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256500526365028352?s=19
http://covidhelp.punjab.gov.in/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256501755526840320?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256587141213290496?s=19


 

6 #ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱ ਿ ਮੂੰਤਰੀ ਪੂੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਸਰੂੰਦਰ ਸਿੂੰਘ ਿੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਆਤ ਬਾਹਰਾ, 
ਹੁਸਸ਼ਆਰਪੁਰ ਸਿਿੇ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਲ  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 
ਦੌਰਾਨ(ਿੀਡੀਓ ਿਮੇਤ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256587283878350850?s=19 
 
 

7 .#लाइव जवद सी.एम: मुख्य मंत्री ने श्री हिूर साजहब से आए श्रद्धालुओं को वीजडयो काल कर िाना 

हालाचाल 

- श्रद्धालुओं से जलया प्रबंिो ंव जमल रही सुजविाओं का िायिा, श्रद्धालु बोले प्रिासन रख रहा है बच्चो ं

की तरह ख्याल 

- जडप्टी कजमश्नर ने कहा जक श्रद्धालुओं की देखभाल प्रिासन की जिमे्मदारी(िोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256588328624885760?s=19 
 
 

8 #होजियारपुर के गांव मोरांवाली की सुररंदर कौर ने कोरोना के क्तखलाि िीती िंग 

- ठीक होने पर जसजवल अस्पताल होजियारपुर से घर के जलए जकया रवाना 

- जडप्टी कजमश्नर ने उज्जवल भजवष्य के जलए दी िुभकामनाएं 

- कहा, जिले के छह व्यक्ति अब तक हो चुके हैं ठीक(िोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256590005839028225?s=19 
 
 

9 #जिला मैजिस्ट्र ेट की ओर से जिला होजियारपुर में करू्फ्ग 17 मई तक िारी रखने के आदेि 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256590458328952832?s=19 
 
 

10 #आि 33 और पािीजटव मरीि आए सामने: जसजवल सिगन 

- अभी तक जलए गए 838 सैंपलो ंमें से 555 नैगेजटव, 228 का पररणाम आना बाकी 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256591331364921345?s=19 
 
 

11 #Hoshiarpur 

एक बार जिर सामाजिक ररश्ो ंको मिबूत करने में सहायक साजबत हो रही सांझी रसोई 

- श्री हिूर साजहब से आए श्रद्धालुओं को मुहैया करवाया िा रहा है पौजिक खाना 

- क्वारंटाइन जकए श्रद्धालुओं को नही ंआने दी िाएगी कोई समस्या: जडप्टी कजमश्नर(फ़ोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256591729446305792?s=19 
 
 

12 #Hoshiarpur 

कोजवड-19: अब तक 174604 मीजटरक टन गेहं की हुई खरीद 

- जनिागररत मापदंड से अजिक नमी वाला गेहं मंजडयो ंमें न लाएं जकसान: जडप्टी कजमश्नर 

- जकसी भी तरह की िानकारी या जिकायत के जलए कंटर ोल रुम के नंबर 01882-22663 पर जकया 

िा सकता है संपकग  
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256592282482028545?s=19 
 

13  #ਐਿ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ਼ਰੀ ਅਸਮਤ ਮਹਾਜਨ ਸਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੂੰਿਟੀਸਚਊਟ ਹੁਸਸ਼ਆਰਪੁਰ ਸਿਿੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪੌਸ਼ਸਟਕ ਿਾਣਾ, ਫਰੂਟ ਆਸਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦੌਰਾਨ(ਫ਼ੋਟੋ ਿਮੇਤ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256587283878350850?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256588328624885760?s=19
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https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256592282482028545?s=19


 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256596537750290432?s=19 
 
 

14 ਤਣਾਅ ਨੂੂੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਚੁੱ ਕੋ ਅਤੇ 1800-180-4104 'ਤੇ ਿਾਨੂੂੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ(ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲੂੰ ਕ) 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256508121930887168?s=19 
 
 

15 Health Department issues fresh advisory on maintaining the hygiene and sanitization by 
the plying goods vehicles and their drivers/workers during the #COVID19 pandemic(Govt 
of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256534600823652352?s=19 
 
 

16 Chief Minister @capt_amarinder Singh has asked Health Dept to ramp up RT-PCR Covid 
testing facilities to 6000 a day by May 15, instead of targeted 5,800 a day by May end, 
while directing it to conduct its own tests on all returnees instead of going by tests done 
in other states(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256559357212295168?s=19 
 
 

17 | May 2 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by 
Rahul Gupta, member of the State Control Room, Chandigarh(Govt of Punjab Live Video 
Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256584492120064000?s=19 
 
 

18 Shops in Punjab will open in green and orange zones, across districts, from 9 a.m. to 1 
p.m. beginning tomorrow, Chief Minister @capt_amarinder Singh has announced, 
however no relaxations in red and containment zones(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256587828613414914?s=19 
 
 

19 Ensuring smooth #WheatProcurement amid #COVID__19 crisis, the Government agencies 
and private Traders have procured 5,24,655 metric tonnes of wheat in Punjab on 18th 
day of the procurement. Progressive procurement by all the procuring agency is 
86,21,483 MT(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256605823049928707?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 2 May Rate List (With Pics) 

2 ਸਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬਊਰੋ ਿਲੋਂ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256596537750290432?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256508121930887168?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256534600823652352?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256559357212295168?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256584492120064000?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256587828613414914?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256605823049928707?s=19


 

3 ਕੈਬਸਨਟ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਆ ਿੜ੍ਕ ਸਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਿਮਤੇ) 

4 ਸਜ਼ਲੇ 'ਚ ਫਿੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਜੱਦੀ ਿੂਬੇ ਜਾਣ ਿਬੂੰਧੀ ਐਿ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ) 

5 ਅੱਜ 33 ਹੋਰ ਪੋਜ਼ੀਸਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਿਾਹਮਣੇ : ਸਿਿਲ ਿਰਜਨ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ) 

6 ਇਕ ਿਾਰ ਸਫਰ ਿਮਾਸਜਕ ਤੂੰਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਾਈ ਿਸਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਾਂਝੀ ਰਿੋਈ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋ
ਿਮੇਤ) 

7 ਕੋਸਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 174604 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ) 

8 ਲਾਈਿ ਸਿਦ ਿੀ.ਐਮ : ਮੁੱ ਿ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਿਰੀ ਹਜੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 
ਪੱੁਸਛਆ ਹਾਲਚਾਲ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਿਮੇਤ) 

9 ਸਜ਼ਲਾ ਮੈਸਜਿਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਸਜ਼ਲਾ ਹੁਸਸ਼ਆਰਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸਫਊ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਦ ੇਹੁਕਮ(ਪਰੈਿ ਨੋਟ) 

10 ਿੁਸਰੂੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਿਲਾਫ ਸਜੱਤੀ ਜੂੰਗ 

11 ਐਿ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ਼ਰੀ ਅਸਮਤ ਮਹਾਜਨ ਸਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੂੰਿਟੀਸਚਊਟ ਹੁਸਸ਼ਆਰਪੁਰ ਸਿਿੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪੌਸ਼ਸਟਕ ਿਾਣਾ, ਫਰੂਟ ਆਸਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦੌਰਾਨ(ਫੋਟੋ ਿਮੇਤ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
  

S.N
. 

Post with link 

1 ADC D MR VISHESH SARANGAL SPEAKS IN QUARANTINE CENTRE AFTER MEETING THE 
OFFICIALS AND FLAG MARCH. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797342074124153/ 

2 CP MR GURPREET SINGH BHULLAR SPEAKS IN QUARANTINE CENTRE AFTER MEETING THE 
OFFICIALS AND FLAG MARCH. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797333187458375/ 

3 THE COMMISSIONER OF POLICE MR. GURPREET SINGH BHULLAR TODAY ENQUIRED ABOUT 
THE WELL BEING OF ASSISTANT SUB INSPECTOR OF POLICE MR. MULK RAJ, WHO WAS 
INJURED AFTER AN ERTIGA CAR ALMOST RAN OVER WHEN HE TRIED TO STOP A YOUNGSTER 
AT A NAKA IN THE CITY DURING THE CURFEW ON SATURDAY MORNING. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.797330167458677/79733004079
2023/?type=3&theater 

4  CP TO RECOMMEND NAME OF ASI MULK RAJ FOR DGP’S SPECIAL DISC 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797326974125663&set=pcb.79732704412565
6&type=3&theater 

5 JALANDHAR ADMINISTRATION ENSURES COMFORTABLE AND SAFE STAY FOR 241 PERSONS 
IN QUARANTINE CENTRE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797317520793275&set=pcb.79731768745992
5&type=3&theater 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797342074124153/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797333187458375/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797333187458375/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797333187458375/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.797330167458677/797330040792023/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.797330167458677/797330040792023/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797326974125663&set=pcb.797327044125656&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797326974125663&set=pcb.797327044125656&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797317520793275&set=pcb.797317687459925&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797317520793275&set=pcb.797317687459925&type=3&theater


 

6 DISTRICT ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS IN JALANDHAR TO THE 
NEEDY PEOPLE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797315170793510&set=pcb.79731543079348
4&type=3&theater 

7 PUNJAB GOVERNMENT IS COMMITTED TO HELP NEEDY AND UNDERPRIVILEGED SECTIONS 
UNDER PMGKAY- MLA MR SUSHIL KUMAR RINKU 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797313507460343&set=pcb.79731416412694
4&type=3&theater 

8 AGRICULUTRE DEPARTMENT APPEALS FARMERS TO PURCHASE RECOMMEND VARITIES 
SEEDS OF PADDY CROP 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797312474127113&set=pcb.79731269412709
1&type=3&theater 

9 162 J&K STRANDED RESIDENTS IN JALANDHAR RETURN BACK TO THEIR HOME 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797311257460568&set=pcb.79731159746053
4&type=3&theater 

10 COMMISSIONERATE POLICE BOOKS A YOUNGSTER AND HIS FATHER FOR RUNNING OVER A 
CAR ON ASI DURING CURFEW 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797309990794028&set=pcb.79731008412735
2&type=3&theater 

11 ADMINISTRATION DELIVERS 103026 LITRES MILK, 856-KG CHEESE, 10800-KG CURD, 16344 
LITRES LASSI, 371-KG KHEER AND 7420 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797308464127514&set=pcb.79730927412743
3&type=3&theater 

12 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797304754127885/ 

13 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797302690794758/ 

14 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797300964128264/ 

15 NO TRAIN TO RUN FROM #JALANDHAR, DC ASKS PEOPLE TO STAY AWAY FROM RUMOURS. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797295644128796/ 

16 JALANDHAR ADMIN HAS MADE ELABORATE ARRANGEMENTS FOR THE COMFORTABLE AND 
SAFE STAY OF 241 PERSONS, WHO HAD CAME BACK FROM VARIOUS OTHER STATES AND 
HAVE BEEN QUARANTINED IN THE SCHOOL FOR MERITORIOUS CHILDREN HERE AT 
KAPURTHALA ROAD 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.797262520798775/79726235079
8792/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797315170793510&set=pcb.797315430793484&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797315170793510&set=pcb.797315430793484&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797313507460343&set=pcb.797314164126944&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCPwyAfMANFqXuvQ4RjyY5lfTHBvpU7Gq238QylvHNIKYXpBUXgZmZ1LpMAFVTWnXkuiCjfa5rXI48a
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797313507460343&set=pcb.797314164126944&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCPwyAfMANFqXuvQ4RjyY5lfTHBvpU7Gq238QylvHNIKYXpBUXgZmZ1LpMAFVTWnXkuiCjfa5rXI48a
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797313507460343&set=pcb.797314164126944&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797313507460343&set=pcb.797314164126944&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797312474127113&set=pcb.797312694127091&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797312474127113&set=pcb.797312694127091&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797311257460568&set=pcb.797311597460534&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797311257460568&set=pcb.797311597460534&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797309990794028&set=pcb.797310084127352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797309990794028&set=pcb.797310084127352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797308464127514&set=pcb.797309274127433&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797308464127514&set=pcb.797309274127433&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797304754127885/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797302690794758/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797300964128264/
https://www.facebook.com/hashtag/jalandhar?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/jalandhar?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797295644128796/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.797262520798775/797262350798792/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.797262520798775/797262350798792/?type=3&theater


 

17 THE DISTRICT ADMINISTRATION HAS MADE ELABORATE ARRANGEMENTS FOR THE 
COMFORTABLE AND SAFE STAY OF 241 PERSONS, WHO HAD CAME BACK FROM VARIOUS 
OTHER STATES AND HAVE BEEN QUARANTINED IN THE SCHOOL FOR MERITORIOUS 
CHILDREN HERE AT KAPURTHALA ROAD. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797244514133909&set=pcb.79724458746723
5&type=3&theater 

18 RATE LIST OF VEGETABLES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797020347489659&set=a.433052357219795&
type=3&theater 

 
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256609964342349825 

2 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256603718348410880 

3 NO TRAIN TO RUN FROM JALANDHAR, DC ASKS PEOPLE TO STAY AWAY FROM RUMOURS 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256588978972655616 

4 JALANDHAR ADMIN HAS MADE ELABORATE ARRANGEMENTS FOR THE COMFORTABLE 
AND SAFE STAY OF 241 PERSONS, WHO HAD CAME BACK FROM VARIOUS OTHER STATES 
AND HAVE BEEN QUARANTINED IN THE SCHOOL FOR MERITORIOUS CHILDREN HERE AT 
KAPURTHALA ROAD. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256575219050991616 

5 PEOPLE AT QUARANTINE CENTRE SPEAK ABOUT ELABORATE ARRANGEMENTS MADE BY 
ADMINISTRATION. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256575268740894720 

6 PEOPLE ARE GETTING MEAL IN QUARANTINE CENTRE SET UP BY ADMINISTRATION 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256575431324680192 

7 162 J&K STRANDED RESIDENTS IN JALANDHAR RETURN BACK TO THEIR HOME 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256568946209239040 

8 THE DISTRICT ADMINISTRATION HAS MADE ELABORATE ARRANGEMENTS FOR THE 
COMFORTABLE AND SAFE STAY OF 241 PERSONS, WHO HAD CAME BACK FROM VARIOUS 
OTHER STATES AND HAVE BEEN QUARANTINED IN THE SCHOOL FOR MERITORIOUS 
CHILDREN HERE AT KAPURTHALA ROAD. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256567946626895875 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797244514133909&set=pcb.797244587467235&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797244514133909&set=pcb.797244587467235&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797020347489659&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797020347489659&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256609964342349825
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256603718348410880
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256588978972655616
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256575219050991616
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256575268740894720
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256575431324680192
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256568946209239040
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256567946626895875


 

9 IN ITS DRIVE TO ENSURE THE DELIVERY OF ESSENTIAL ITEMS TO THE RESIDENTS AMID 
THE CURFEW, JALANDHAR ADMINISTRATION TODAY SUPPLIED 103026 LITRES OF MILK 
AND 7420 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO THEM AT THEIR DOORSTEPS. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256566562653302784 

10 A TEAM OF JALANDHAR ADMINISTRATION DISTRIBUTES DRY RATION TO THE NEEYUM 
PEOPLE. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256557809069625344 

11 RATE LIST OF VEGETABLES 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256427986548436992 

 
WhatsApp 
  

S.N. TEXT 

1 CP TO RECOMMEND NAME OF ASI MULK RAJ FOR DGP’S SPECIAL DISC 

2 NO TRAIN TO RUN FROM JALANDHAR, DC ASKS PEOPLE TO STAY AWAY FROM 
RUMOURS(Video) 

3 JALANDHAR ADMINISTRATION ENSURES COMFORTABLE AND SAFE STAY FOR 241 
PERSONS IN QUARANTINE CENTRE 

4 DISTRICT ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS IN JALANDHAR TO 
THE NEEDY PEOPLE 

5 PUNJAB GOVERNMENT IS COMMITTED TO HELP NEEDY AND UNDERPRIVILEGED 
SECTIONS UNDER PMGKAY- MLA MR SUSHIL KUMAR RINKU 

6 AGRICULUTRE DEPARTMENT APPEALS FARMERS TO PURCHASE RECOMMEND VARITIES 
SEEDS OF PADDY CROP 

7 162 J&K STRANDED RESIDENTS IN JALANDHAR RETURN BACK TO THEIR HOME 

8 ADMINISTRATION DELIVERS 103026 LITRES MILK, 856-KG CHEESE, 10800-KG CURD, 16344 
LITRES LASSI, 371-KG KHEER AND 7420 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 

9 COMMISSIONERATE POLICE BOOKS A YOUNGSTER AND HIS FATHER FOR RUNNING OVER 
A CAR ON ASI DURING CURFEW 

10 RATE LIST OF VEGETABLES 

Youtube 

SN. Post and Link 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256566562653302784
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256557809069625344
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256427986548436992


 

1. JALANDHAR DC MR VARINDER KUMAR SHARMA. 

https://www.youtube.com/watch?v=QCWGswm4Djk 

2 PEOPLE AT QUARANTINE CENTRE SPEAK ABOUT ELABORATE 

ARRANGEMENTS MADE BY ADMINISTRATION. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLw09KYZoKA 

3 PEOPLE AT QUARANTINE CENTRE SPEAK ABOUT ELABORATE 

ARRANGEMENTS MADE BY ADMINISTRATION. 

https://www.youtube.com/watch?v=qhmhwNr3uWU 

4 PEOPLE ARE GETTING MEAL IN QUARANTINE CENTRE SET UP BY 

ADMINISTRATION, JALANDHAR. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQozSd31AuY 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਸਿਡ ਕੇਅਰ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੇਿਭਾਲ-ਡਾ. ਜਿਮੀਤ ਬਾਿਾ 
*ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾੳੇੂੇਂਿਲਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾੳੇੂੇਂਿਸਲੂੰ ਗ 

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

2 ਸਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੳੇੂਰੋ ਿੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਿ ਸ਼ੁਰੂ 

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

3 ਸਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੳੇੂਰੋ ਿੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਿ ਸ਼ੁਰੂ 

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

4 ਰੂਰਲ ਤੇ ਅਰਬਨ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਟਿ ਰੀ-ਿਰਿੀਲੈਂਿ-ਸਿਿਲ ਿਰਜਨ 

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

5 || 2 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਸਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=QCWGswm4Djk
https://www.youtube.com/watch?v=fLw09KYZoKA
https://www.youtube.com/watch?v=qhmhwNr3uWU
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https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAAW7EkPpMMIMKXy-VLw2oiySfO39ZLqB2MCNzms1gnumFkkSDMtJ9rkyPGTbC79NHihB6XJxYb0S7fvOJyJ4wGCwZEomvWHohDGzdWzoA0w62qzH0O05u-qo_rVHuB7b5x9us-jPSSVPvznn4q9G3jnIIU_d4_qRGJRpXj5SjfgSwVOLIBvUWXmfUmm4PJPqGO6rr3z9Q3Vd1Fuk3UKoBzUxgmBmrKPS_bteI7ZVM03s7kJxdbqxASfJCDRey51fgAXosdpUbBm6z2iWjMsMZYPAl75usrGXQwCtKQpsMVxyIdXXOKKwvxMHj2kwuNDO_8_e5qtOIDMFYI9TCUk-5AYyZMsG0Wy8I&__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.ARAAW7EkPpMMIMKXy-VLw2oiySfO39ZLqB2MCNzms1gnumFkkSDMtJ9rkyPGTbC79NHihB6XJxYb0S7fvOJyJ4wGCwZEomvWHohDGzdWzoA0w62qzH0O05u-qo_rVHuB7b5x9us-jPSSVPvznn4q9G3jnIIU_d4_qRGJRpXj5SjfgSwVOLIBvUWXmfUmm4PJPqGO6rr3z9Q3Vd1Fuk3UKoBzUxgmBmrKPS_bteI7ZVM03s7kJxdbqxASfJCDRey51fgAXosdpUbBm6z2iWjMsMZYPAl75usrGXQwCtKQpsMVxyIdXXOKKwvxMHj2kwuNDO_8_e5qtOIDMFYI9TCUk-5AYyZMsG0Wy8I&__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.ARAAW7EkPpMMIMKXy-VLw2oiySfO39ZLqB2MCNzms1gnumFkkSDMtJ9rkyPGTbC79NHihB6XJxYb0S7fvOJyJ4wGCwZEomvWHohDGzdWzoA0w62qzH0O05u-qo_rVHuB7b5x9us-jPSSVPvznn4q9G3jnIIU_d4_qRGJRpXj5SjfgSwVOLIBvUWXmfUmm4PJPqGO6rr3z9Q3Vd1Fuk3UKoBzUxgmBmrKPS_bteI7ZVM03s7kJxdbqxASfJCDRey51fgAXosdpUbBm6z2iWjMsMZYPAl75usrGXQwCtKQpsMVxyIdXXOKKwvxMHj2kwuNDO_8_e5qtOIDMFYI9TCUk-5AYyZMsG0Wy8I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


 

TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਸਿਡ ਕੇਅਰ ਿੈਂਟਰਾਂ ਸਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੇਿਭਾਲ-ਡਾ. ਜਿਮੀਤ ਬਾਿਾ 
*ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾੳੇੂੇਂਿਲਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾੳੇੂੇਂਿਸਲੂੰ ਗ 

 

2 ਸਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੳੇੂਰੋ ਿੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਿ ਸ਼ੁਰੂ 

 

3 ਸਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੳੇੂਰੋ ਿੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਿ ਸ਼ੁਰੂ 

 

4 ਰੂਰਲ ਤੇ ਅਰਬਨ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਟਿ ਰੀ-ਿਰਿੀਲੈਂਿ-ਸਿਿਲ ਿਰਜਨ 

 

5 || 2 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਸਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 
 

6 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

7 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 NO SHORTAGE OF FUNDS WHEN IT COMES TO PROVIDING BEST HEALTHCARE: MP 
RAVNEET SINGH BITTU 
HANDS OVER MEDICAL EQUIPMENT WORTH RS 1 CRORE TO HEALTH DEPARTMENT 
MEDICAL EQUIPMENT PURCHASED FROM MPLAD FUNDS PROVIDED BY MP BITTU 
DISTRICT ADMINISTRATION & HEALTH DEPARTMENT WORKING 24X7 TO ENSURE SAFETY 
OF RESIDENTS: DEPUTY COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3032309543479286/?d=n 

2 PILGRIMS EXPRESS SATISFACTION OVER QUARANTINE FACILITIES 
CURFEW PASSES TO BE EXTENDED TILL MAY 17: DEPUTY COMMISSIONER 

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.ARAAW7EkPpMMIMKXy-VLw2oiySfO39ZLqB2MCNzms1gnumFkkSDMtJ9rkyPGTbC79NHihB6XJxYb0S7fvOJyJ4wGCwZEomvWHohDGzdWzoA0w62qzH0O05u-qo_rVHuB7b5x9us-jPSSVPvznn4q9G3jnIIU_d4_qRGJRpXj5SjfgSwVOLIBvUWXmfUmm4PJPqGO6rr3z9Q3Vd1Fuk3UKoBzUxgmBmrKPS_bteI7ZVM03s7kJxdbqxASfJCDRey51fgAXosdpUbBm6z2iWjMsMZYPAl75usrGXQwCtKQpsMVxyIdXXOKKwvxMHj2kwuNDO_8_e5qtOIDMFYI9TCUk-5AYyZMsG0Wy8I&__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.ARAAW7EkPpMMIMKXy-VLw2oiySfO39ZLqB2MCNzms1gnumFkkSDMtJ9rkyPGTbC79NHihB6XJxYb0S7fvOJyJ4wGCwZEomvWHohDGzdWzoA0w62qzH0O05u-qo_rVHuB7b5x9us-jPSSVPvznn4q9G3jnIIU_d4_qRGJRpXj5SjfgSwVOLIBvUWXmfUmm4PJPqGO6rr3z9Q3Vd1Fuk3UKoBzUxgmBmrKPS_bteI7ZVM03s7kJxdbqxASfJCDRey51fgAXosdpUbBm6z2iWjMsMZYPAl75usrGXQwCtKQpsMVxyIdXXOKKwvxMHj2kwuNDO_8_e5qtOIDMFYI9TCUk-5AYyZMsG0Wy8I&__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.ARAAW7EkPpMMIMKXy-VLw2oiySfO39ZLqB2MCNzms1gnumFkkSDMtJ9rkyPGTbC79NHihB6XJxYb0S7fvOJyJ4wGCwZEomvWHohDGzdWzoA0w62qzH0O05u-qo_rVHuB7b5x9us-jPSSVPvznn4q9G3jnIIU_d4_qRGJRpXj5SjfgSwVOLIBvUWXmfUmm4PJPqGO6rr3z9Q3Vd1Fuk3UKoBzUxgmBmrKPS_bteI7ZVM03s7kJxdbqxASfJCDRey51fgAXosdpUbBm6z2iWjMsMZYPAl75usrGXQwCtKQpsMVxyIdXXOKKwvxMHj2kwuNDO_8_e5qtOIDMFYI9TCUk-5AYyZMsG0Wy8I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3032309543479286/?d=n


 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3032305670146340/?d=n 

3 PEOPLE HAILING FROM OTHER STATES CAN NOW APPLY ONLINE IF THEY WANT TO 
TRAVEL TO THEIR HOME STATES: DEPUTY COMMISSIONER 
DEDICATED WEB LINKS FOR RESIDENTS OF KERALA & TAMIL NADU ISSUED 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3032342283476012/?d=n 

4 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated 
May 2, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3032306403479600/?vh=e&d=n 

5 "We all are putting our best efforts to control this pandemic but it's important to keep 
the spirits high of those who are at the frontline." 
HATS OFF TO THE SERVICES BEING RENDERED BY ALL OFFICIALS, WORKERS AND 
EMPLOYEES OF MUNICIPAL CORPORATION LUDHIANA. 
Let us support these frontline Warriors 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3032180363492204/?vh=e&d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #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.  
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256062556625666049?s=08 

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

3 If any person feels that he/she is having any symptoms of #Covid_19, they should 
visit nearest health centre for checkup/treatment. People should take the increase 
in number of positive cases seriously and they should come out of their houses 
only in case of any emergency. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256448433117892608?s=08 

4 Till date, a total of 122 cases (including 23 test positive today) have been tested 
positive in district #Ludhiana. Some of them belong to other districts and states, 
and their numbers would be automatically deducted from the state-level tally, DC 
@239pradeep informed. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256617889630748672?s=08 

5 "We all are putting our best efforts to control this pandemic but it's important to 
keep the spirits high of those who are at the frontline." 
HATS OFF TO THE SERVICES BEING RENDERED BY ALL OFFICIALS, 
WORKERS AND EMPLOYEES OF MC #Ludhiana. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256622268735766528?s=08 

6 Did You Know? 
Does high temperature prevent or kill Coronavirus? 
No, This is false. Do not overexpose yourself to higher temperatures as it can be 
harmful to your health 
#StayHomeStaySafe 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3032305670146340/?d=n
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#PunjabFightsCorona https://pic.twitter.com/ReJhmxg4a6 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256634580725088257?s=08 

7 The Nanderh pilgrims have expressed satisfaction over arrangements made by 
district admn in quarantine centres #Ludhiana. Food, Tea, Fruits and other items 
are provided three times daily. Senior officials have been made incharges to 
ensure that people do not face any problems 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256811392604217344?s=08 

8 Upon their arrival at #Ludhiana, several pilgrims had thanked @PunjabGovtIndia 
for arranging special buses for their journey back home. The pilgrims are now 
quarantined at two centres and the district admn is providing every possible facility 
to them, said DC @239pradeep 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256830291861258240?s=08 

9 In the view of the extension in curfew/lockdown by the @PunjabGovtIndia, all 
curfew passes would remain valid till May 17, 2020 in district #Ludhiana, DC 
@239pradeep informed 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256830807576018944?s=08 

10 MP @RavneetBittu said that there is no shortage of funds when it comes to 
providing best healthcare to the residents. On the basis of demand provided by 
District Admn, medical equipment worth Rs 1 crore have been provided to the 
health department out of his MPLAD funds. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256832972273127425?s=08 

11 Health dprtmnt has purchasd 15 infrared thermometers, five portable X-Ray 
machine, 100 oxygen cylinders, 100 regulators, 24 stretchers, 90 pulse oximeter, 
28 Ambu bag, 35 multi para monitors, 10 crash carts, 3300 nasal prongs, 12 
laryngoscope, 22 BIPAP with masks and wheelchairs. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256839690809942017?s=08 

12 The migratory population, that is stuck in other states due to ongoing 
curfew/lockdown, If such persons want to travel to their home state, then they can 
apply at website http://covidhelp.punjab.gov.in and the link of this facility has also 
been added in the COVA mobile app. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256843129061289989?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 NO SHORTAGE OF FUNDS WHEN IT COMES TO PROVIDING BEST HEALTHCARE: MP 
RAVNEET SINGH BITTU 
HANDS OVER MEDICAL EQUIPMENT WORTH RS 1 CRORE TO HEALTH DEPARTMENT 
MEDICAL EQUIPMENT PURCHASED FROM MPLAD FUNDS PROVIDED BY MP BITTU 
DISTRICT ADMINISTRATION & HEALTH DEPARTMENT WORKING 24X7 TO ENSURE SAFETY 
OF RESIDENTS: DEPUTY COMMISSIONER 
 (English & Punjabi) 

2 PILGRIMS EXPRESS SATISFACTION OVER QUARANTINE FACILITIES 
CURFEW PASSES TO BE EXTENDED TILL MAY 17: DEPUTY COMMISSIONER 
(English & Punjabi) 

3 PEOPLE HAILING FROM OTHER STATES CAN NOW APPLY ONLINE IF THEY WANT TO 
TRAVEL TO THEIR HOME STATES: DEPUTY COMMISSIONER 
DEDICATED WEB LINKS FOR RESIDENTS OF KERALA & TAMIL NADU ISSUED 
(English & Punjabi) 
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https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1256843129061289989?s=08


 

4 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated 
May 2, 2020  

5 "We all are putting our best efforts to control this pandemic but it's important to keep 
the spirits high of those who are at the frontline." 
HATS OFF TO THE SERVICES BEING RENDERED BY ALL OFFICIALS, WORKERS AND 
EMPLOYEES OF MUNICIPAL CORPORATION LUDHIANA. 
Let us support these frontline Warriors  

6 "We all are putting our best efforts to control this pandemic but it's important to 
keep the spirits high of those who are at the frontline." 
HATS OFF TO THE SERVICES BEING RENDERED BY ALL OFFICIALS, 
WORKERS AND EMPLOYEES OF MC #Ludhiana. 

7 Did You Know? 
Does high temperature prevent or kill Coronavirus? 
No, This is false. Do not overexpose yourself to higher temperatures as it can be 
harmful to your health 

8 The Nanderh pilgrims have expressed satisfaction over arrangements made by 
district admn in quarantine centres #Ludhiana. Food, Tea, Fruits and other items 
are provided three times daily. Senior officials have been made incharges to 
ensure that people do not face any problems 

9 Upon their arrival at #Ludhiana, several pilgrims had thanked @PunjabGovtIndia 
for arranging special buses for their journey back home. The pilgrims are now 
quarantined at two centres and the district admn is providing every possible facility 
to them, said DC @239pradeep 

10 MP @RavneetBittu said that there is no shortage of funds when it comes to 
providing best healthcare to the residents. On the basis of demand provided by 
District Admn, medical equipment worth Rs 1 crore have been provided to the 
health department out of his MPLAD funds. 

11 Health dprtmnt has purchasd 15 infrared thermometers, five portable X-Ray 
machine, 100 oxygen cylinders, 100 regulators, 24 stretchers, 90 pulse oximeter, 
28 Ambu bag, 35 multi para monitors, 10 crash carts, 3300 nasal prongs, 12 
laryngoscope, 22 BIPAP with masks and wheelchairs. 

12 The migratory population, that is stuck in other states due to ongoing 
curfew/lockdown, If such persons want to travel to their home state, then they can 
apply at website http://covidhelp.punjab.gov.in and the link of this facility has also 
been added in the COVA mobile app 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਪਹੁੂੰਚਣ ਸਿਚ ਮਦਦ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼  
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66719893405872
1/?type=3&__tn__=-R 
 

2 -ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 3 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਸਜ਼ਟੀਿ :  
ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/RavneetBittu
https://twitter.com/RavneetBittu
https://t.co/K1u900iM3m?amp=1
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/667198934058721/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/667198934058721/?type=3&__tn__=-R


 

-ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ ਪਰਤੇ 11 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਿੀ ਿੈਂਪਲ ; 8 ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਸਟਿ 

-ਸਿਿਲ ਹਿਪਤਾਲ ਮਾਨਿਾ ਸਿਿੇ ਹਨ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ; ਸਜ਼ਲਹੇ ਅੂੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਸਜ਼ਟੀਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 
ਹੋਈ 12 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66719395072588
6/?type=3&__tn__=-R 
 

3 -ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਿਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਸਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਿਕਣਗੇ ਇੱਟਾਂ ਿਪਲਾਈ : 
ਸਜ਼ਲਹਾ ਮੈਸਜਿਟਰੇਟ 

-ਡਰਾਇਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੇਬਰ ਿਾਲੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66714795739715
2/?type=3&__tn__=-R 
 

4 ਿੁੱ ਿੀ ਭੈਣਜੀ ਿਲੋਂ ਅਸਹਮ ਿੁਨੇਹੇ / Important messages from Sukhi Bhainji 
This is a compilation of messages from Anganwadi Workers to the community...aimed at 
preventing the spread of COVID-19. 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/230802768197631/?t=12 
 

5 -ਸਜ਼ਲਹਾ ਮੈਸਜਿਟਰੇਟ ਨੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਸਫਊ ਸਿੱਚ ਸਢੱਲ ਦਣੇ ਿਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ 

-ਰੇਡੀਮੇਡ, ਕਪੜ੍ੇ, ਮੁਸਨਆਰੀ, ਬਿਾਤੀ, ਏ.ਿੀ., ਕੂਲਰ, ਇਲੈਕਟਰੋਸਨਕਿ, ਸਬਜਲੀ, ਹਾਰਡਿੇਅਰ ਤੇ ਿੈਨੇਟਰੀ 
ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਦਨਾਂ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣਗੀਆਂ ਿੁਲਹੀਆਂ : ਸਜ਼ਲਹਾ ਮੈਸਜਿਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66697031408158
3/?type=3&__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਪਹੁੂੰਚਣ ਸਿਚ ਮਦਦ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼  
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256587954035716097?s=20 
 

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 -ਸਜ਼ਲਹਾ ਮੈਸਜਿਟਰੇਟ ਨੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਸਫਊ ਸਿੱਚ ਸਢੱਲ ਦਣੇ ਿਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ 

-ਰੇਡੀਮੇਡ, ਕਪੜ੍ੇ, ਮੁਸਨਆਰੀ, ਬਿਾਤੀ, ਏ.ਿੀ., ਕੂਲਰ, ਇਲੈਕਟਰੋਸਨਕਿ, ਸਬਜਲੀ, ਹਾਰਡਿੇਅਰ ਤੇ ਿੈਨੇਟਰੀ 
ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਦਨਾਂ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣਗੀਆਂ ਿੁਲਹੀਆਂ : ਸਜ਼ਲਹਾ ਮੈਸਜਿਟਰੇਟ 

2  

3  

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/667193950725886/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/667193950725886/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/667147957397152/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/667147957397152/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/230802768197631/?t=12
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666970314081583/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/666970314081583/?type=3&__tn__=-R
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256587954035716097?s=20


 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 -4 ਆਸ਼ਾ ਿਰਕਾਂ ਿਮੇਤ 22 ਜਸਣਆਂ ਦੇ ਕੋਸਿਡ ਟੈਿਟ ਆਏ ਪਾਜੀਸਟਿ 

--ਿਾਰੇ ਪਾਜੀਸਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਿਲ ਹਿਪਤਾਲ ਸਿੱਚ ਕੀਤਾ ਦਾਿਲ 

--175 ਨਮੂਸਨਆਂ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ 

--9 ਕੋਰਨਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰ, 6 ਆਈਿੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਦਰ ਕੀਤੇ ਿਿਾਸਪਤ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1646674035472894 
 

2 | 2 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਸਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/177027590162771/ 
 

3 ਪੁਸਲਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤ ੋਡਰੋ--ਸਟਕ ਟੋਕ ਿਟਾਰ ਤ ੇਮੋਗਾ ਪੁਸਲਿ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1646192125521085 
 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 -4 ਆਸ਼ਾ ਿਰਕਾਂ ਿਮੇਤ 22 ਜਸਣਆਂ ਦੇ ਕੋਸਿਡ ਟੈਿਟ ਆਏ ਪਾਜੀਸਟਿ 

--ਿਾਰੇ ਪਾਜੀਸਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਿਲ ਹਿਪਤਾਲ ਸਿੱਚ ਕੀਤਾ ਦਾਿਲ 

--175 ਨਮੂਸਨਆਂ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ 

--9 ਕੋਰਨਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰ, 6 ਆਈਿੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਦਰ ਕੀਤੇ ਿਿਾਸਪਤ 

 

2  2 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਸਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1646674035472894
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZUeg2BEPSFrAEd1_DdpeCtfkM59uKXDTBZMbKnu4C_5sEYA9umi77jUMOsgnqChWKIL5PlF1iucZYKUOPAqTG75r3oKQSHrwX6HTzhbCIOM3Uegm_zfFkfRA00n1BscZ5SlqPyNWHujVquLU38uorvVhHICwYoR9zYjU6k25Gn0FA&__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=AZUeg2BEPSFrAEd1_DdpeCtfkM59uKXDTBZMbKnu4C_5sEYA9umi77jUMOsgnqChWKIL5PlF1iucZYKUOPAqTG75r3oKQSHrwX6HTzhbCIOM3Uegm_zfFkfRA00n1BscZ5SlqPyNWHujVquLU38uorvVhHICwYoR9zYjU6k25Gn0FA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/177027590162771/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1646192125521085
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZUeg2BEPSFrAEd1_DdpeCtfkM59uKXDTBZMbKnu4C_5sEYA9umi77jUMOsgnqChWKIL5PlF1iucZYKUOPAqTG75r3oKQSHrwX6HTzhbCIOM3Uegm_zfFkfRA00n1BscZ5SlqPyNWHujVquLU38uorvVhHICwYoR9zYjU6k25Gn0FA&__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=AZUeg2BEPSFrAEd1_DdpeCtfkM59uKXDTBZMbKnu4C_5sEYA9umi77jUMOsgnqChWKIL5PlF1iucZYKUOPAqTG75r3oKQSHrwX6HTzhbCIOM3Uegm_zfFkfRA00n1BscZ5SlqPyNWHujVquLU38uorvVhHICwYoR9zYjU6k25Gn0FA&__tn__=*NK-R


 

 

3 ਪੁਸਲਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤ ੋਡਰੋ--ਸਟਕ ਟੋਕ ਿਟਾਰ ਤ ੇਮੋਗਾ ਪੁਸਲਿ 

 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਗਰ ਸਨਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱ ਿ ਸਨਿਾਰਨ ਿਾਸਹਬ ਦੀ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮਾਤਾ 
ਨਾਨਕੀ ਿਰਾਂ ਦੀ ਿੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210786335928545/ 
 

2 ਪਸਟਆਲਾ ਸਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 7 ਲੱਿ ਮੀਟਸਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210782609262251/ 
 

3 Today 2 may District COVID update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210748542598991/ 
 

4 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਿ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕ ਜਾਂ ਮਾਰ ਸਦੂੰਦਾ ਹੈ? 

ਨਹੀਂ। ਧ ੁੱਪ ਜਾਾਂ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਸਬਮਾਰੀ ਨ ੂੰ ਰੋਕ ਜਾਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

ਘਰ ਰਹੋ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰਹੋ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210709555936223/ 
 

5 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਿਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ 'ਚ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਤਣਗੇ-ਕੁਮਾਰ ਅਸਮਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210704045936774/ 
 

6 ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਪਸਟਆਲਾ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਿਾਂ ਦੀ ਿੁਣਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿੀਡੀਉ 
ਕਾਨਫਰੂੰ ਸਿੂੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210691735938005/ 
 

7 ਸਹਮਾਚਲ 'ਚ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਅਟਕੀ ਪਸਟਆਲਾ ਦੀ 4 ਿਾਲਾ ਬੱਚੀ ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿਦਕਾ 
ਆਪਣ ੇਮਾਸਪਆਂ ਕੋਲ ਪੱੁਜੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210691179271394/ 
 

8 ਸਮਤੀ 2 ਮਈ ਨ ੂੰ ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ ਪਸਟਆਲਾ ਸਿਖੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਸਰਟੇਲ ਰੇਟ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210573255949853/ 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210786335928545/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210782609262251/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210748542598991/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210709555936223/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210704045936774/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210691735938005/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210691179271394/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210573255949853/


 

9 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਸਟਆਲਾ ਪ ੁੱਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੂੰ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਸਰੀ ਦ ੁੱਖ ਸਨਿਾਰਨ ਸਾਸਹਬ ਸਿਖੇ ਠਸਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੂੰਤ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਸਮਤ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

ਨਗਰ ਸਨਗਮ ਸਰੀਮਤੀ ਪ ਨਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਸੂੰਘ, ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਸੂੰਘ 

ਨਾਭਾ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210554212618424/ 
 

10 ਆਓ, ਸਮਾਸਜਕ ਸਿੁੱਿ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖੀਏ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਸਿੁੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਰਸਹ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ 

ਅਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਇਿੇ ਕਸਲੁੱਕ ਕਰੋ - https://bit.ly/2Ypvgyj 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210485772625268/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਿਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ 'ਚ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਤਣਗੇ-
@KUMARAMIT_IAS ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱ ਿ ਸਨਿਾਰਨ ਿਾਸਹਬ ਸਿਿੇ ਇਕਾਂਤਿਾਿ 'ਚ ਠਸਹਰਾਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 

ਦੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੂੰ ਗਰ ਬਾਰੇ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ #SGPC ਿੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੂੰ ਧ 

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ @CMOPb #PunjabFightsCorona 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1256631574302515200?s=19 
 

2 #COVID19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਪਸਟਆਲਾ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਿਾਂ ਦੀ ਿੁਣਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿੀਡੀਉ 

ਕਾਨਫਰੂੰ ਸਿੂੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 

-ਿਕੀਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਕੇਿ ਦੀ ਪੈਰਿਾਈ : ਸਜ਼ਲਹਾ ਤ ੇਿੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 

-ਿਕੀਲਾਂ ਦੀ ਿਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਿੀ ਬਣਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਿੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੂੰ ਸਿੂੰਗ ਲਈ ਇਕ ਿੱਿਰਾ ਰੂਮ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1256629303762210816?s=19 
 

3 ਨਗਰ ਸਨਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱ ਿ ਸਨਿਾਰਨ ਿਾਸਹਬ ਦੀ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮਾਤਾ 
ਨਾਨਕੀ ਿਰਾਂ ਦੀ ਿਨੇੈਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 

-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਸਹਰਣ ਿਿਾਨ ਿਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਫ਼ਾਈ ਤੇ ਿੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ-ਪੂਨਮਦੀਪ 

ਕੌਰ @KUMARAMIT_IAS @CMOPb @PunjabGovtIndia #PunjabFightsCorona 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1256628697148375049?s=19 
 

4 DC @KUMARAMIT_IAS ਨੇ ਦੁੱਸਸਆ ਸਕ 2 ਮਈ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ ਪਸਟਆਲਾ ਸਜ਼ਲੇ੍ ਦੀਆਾਂ ਮੂੰਡੀਆਾਂ 'ਚ 7 ਲੁੱਖ 4 

ਹਜ਼ਾਰ 881 MT ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਚੋਂ 7 ਲੁੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 77 MT ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ। 

ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਸਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ 998.37 ਕਰੋੜ੍ ਰ ਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। @CMOPb #procurement 

#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256628162085208066?s=19 
 

5 ਸਹਮਾਚਲ 'ਚ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਅਟਕੀ ਪਸਟਆਲਾ ਦੀ 4 ਿਾਲਾ ਬੱਚੀ @PunjabGovtIndia ਦੀਆਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਿਦਕਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸਪਆਂ ਕੋਲ ਪੱੁਜੀ 
-ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਸਪਆਂ ਿੱਲੋਂ ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਤੇ ਸਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210554212618424/
https://bit.ly/2Ypvgyj
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1210485772625268/
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/SGPC?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SGPC?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb
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https://twitter.com/DproPatiala/status/1256631574302515200?s=19
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256629303762210816?s=19
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
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https://twitter.com/DproPatiala/status/1256628162085208066?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia


 

-ਮੈਡੀਕਲ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਕਰਿਾ ਕੇ ਆਈ ਬੱਚੀ ਪਸਰਿਾਰ ਿਮੇਤ ਅਗਲੇ ਸਤੂੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ 
ਇਕਾਂਤਿਾਿ 

@CMOPb @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256561208234315777?s=19 
 

6 ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ ਪਸਟਆਲਾ ਸਿਖੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਸਰਟੇਲ ਰੇਟ। ਸਮਤੀ 2 ਮਈ 2020 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1256492184985100288?s=19 
 

7 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਸਟਆਲਾ ਪੱੁਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਿਰੀ ਦੁੱ ਿ ਸਨਿਾਰਨ ਿਾਸਹਬ ਸਿਿੇ ਠਸਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 
ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੂੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ DC @KUMARAMIT_IAS, ਨਾਲ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

ਨਗਰ ਸਨਗਮ ਿਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਿ.ਡੀ.ਐਮ. ਿ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੂੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਿ. ਕਰਨੈਲ 

ਸਿੂੰਘ @CMOPb @PunjabGovtIndia 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1256484005333151744?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਨਗਰ ਸਨਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱ ਿ ਸਨਿਾਰਨ ਿਾਸਹਬ ਦੀ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮਾਤਾ 
ਨਾਨਕੀ ਿਰਾਂ ਦੀ ਿੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਪਰੈਿ ਨੋਟ) 

2 ਪਸਟਆਲਾ ਸਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 7 ਲੱਿ ਮੀਟਸਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ (ਪਰੈਿ ਨੋਟ) 

3 Today 2 may District COVID update information given by CS Dr Harish Malhotra (ਿੀਡੀਓ) 

4 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਿ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕ ਜਾਂ ਮਾਰ ਸਦੂੰਦਾ ਹੈ? 

ਨਹੀਂ। ਧ ੁੱਪ ਜਾਾਂ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਸਬਮਾਰੀ ਨ ੂੰ ਰੋਕ ਜਾਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

ਘਰ ਰਹੋ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰਹੋ  (ਫੋਟੋ) 

5 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਿਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ 'ਚ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਤਣਗੇ-ਕੁਮਾਰ ਅਸਮਤ 
(ਪਰੈਿ ਨੋਟ) 

6 ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਪਸਟਆਲਾ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਿਾਂ ਦੀ ਿੁਣਿਾਈ ਕੀਤੀ ਿੀਡੀਉ 
ਕਾਨਫਰੂੰ ਸਿੂੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ (ਿੀਡੀਓ) 

7 ਸਹਮਾਚਲ 'ਚ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਅਟਕੀ ਪਸਟਆਲਾ ਦੀ 4 ਿਾਲਾ ਬੱਚੀ ਪੂੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿਦਕਾ 
ਆਪਣ ੇਮਾਸਪਆਂ ਕੋਲ ਪੱੁਜੀ (ਪਰੈਿ ਨੋਟ) 

8 ਸਮਤੀ 2 ਮਈ ਨ ੂੰ ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ ਪਸਟਆਲਾ ਸਿਖੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਸਰਟੇਲ ਰੇਟ। (ਫੋਟੋ) 

9 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਸਟਆਲਾ ਪ ੁੱਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੂੰ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਸਰੀ ਦ ੁੱਖ ਸਨਿਾਰਨ ਸਾਸਹਬ ਸਿਖੇ ਠਸਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੂੰਤ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਸਮਤ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256561208234315777?s=19
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https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256484005333151744?s=19


 

ਨਗਰ ਸਨਗਮ ਸਰੀਮਤੀ ਪ ਨਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਸੂੰਘ, ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਸੂੰਘ 

ਨਾਭਾ। (ਿੀਡੀਓ) 

10 ਆਓ, ਸਮਾਸਜਕ ਸਿੁੱਿ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖੀਏ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਸਿੁੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਰਸਹ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ 

ਅਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਇਿੇ ਕਸਲੁੱਕ ਕਰੋ - https://bit.ly/2Ypvgyj (ਫੋਟ)ੋ 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਸਮਤ ਪਸਟਆਲਾ ਸਿਖੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਸਿਅਕਤੀਆਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੂੰਦੇ ਹੋਏ। 

https://youtu.be/-L_izjpK8vo 

2 Patiala- COVID UPDATE dt. 02.05.2020 , Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/CiFmmKaSYTE 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਸਾਾਂਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੜ੍ਸਕਆਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਸਿੁੱਚ ਹਜ ਰ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਅਤੇ ਹੋਰ 29 ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਸਰਨਟਾਈਨ 

ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525
869131375346 

2 ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਿੇਂਟਰਾਂ ਸਿੱਚ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਿੁਸਿਧਾ ---- ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525
923701369889 

3 ਅਪਣ ੇਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਾਫ ਿਫਾਈ ਦਾ ਰੱਿੋਂ ਸਧਆਨ -ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525
926021369657 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਸਾਾਂਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੜ੍ਸਕਆਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਸਿੁੱਚ ਹਜ ਰ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਅਤੇ ਹੋਰ 29 ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਸਰਨਟਾਈਨ 

ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

2 ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਿੇਂਟਰਾਂ ਸਿੱਚ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਿੁਸਿਧਾ ---- ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

3 ਅਪਣ ੇਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਾਫ ਿਫਾਈ ਦਾ ਰੱਿੋਂ ਸਧਆਨ -ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://bit.ly/2Ypvgyj
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https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/525926021369657


 

1 ਸਰੀ ਸਾਾਂਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੜ੍ਸਕਆਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਸਿੁੱਚ ਹਜ ਰ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਅਤੇ ਹੋਰ 29 ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਸਰਨਟਾਈਨ 

ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 

2 ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਿੇਂਟਰਾਂ ਸਿੱਚ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਿੁਸਿਧਾ ---- ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

3 ਅਪਣ ੇਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਾਫ ਿਫਾਈ ਦਾ ਰੱਿੋਂ ਸਧਆਨ -ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਸਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਸਫਊ ਸਿੱਚ ਫਿੇ ਜੂੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 165 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਿਾਈ ਘਰ 
ਿਾਪਿੀ 
ਰੂਪਨਗਰ , ਸ਼ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਿਾਸਹਬ ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ 06 ਬੱਿਾਂ ਅਤੇ 02 ਪਰਾਈਿੇਟ ਿਹੀਕਲਿ ਰਾਹੀ 
ਭੇਸਜਆ ਆਪਣੇ ਘਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=846397999188951&id=289205534908203 

2 ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਲਹੇ ਸਿੱਚ ਕੱੁਲ 443 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿੈਂਪਲ ਲਏ - ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

357 ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਨੈਗਸਟਿ 82 ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਪੈਂਸਡੂੰਗ , 02 ਿੈਂਪਲ ਪਾਜ਼ਸਟਿ , ਅਤੇ 02 ਸਰਕਿਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=846394085856009&id=289205534908203 

3 ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਿਰੀਮਤੀ ਿੋਨਾਲੀ ਸਗਰੀ ਨੇ ਿਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 58 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ 
ਿਬੂੰਧੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
#Ropar #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=846429625852455&id=289205534908203 

4  

5  

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਸਫਊ ਸਿੱਚ ਫਿੇ ਜੂੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 165 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਿਾਈ ਘਰ 
ਿਾਪਿੀ 
ਰੂਪਨਗਰ , ਸ਼ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਿਾਸਹਬ ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ 06 ਬੱਿਾਂ ਅਤੇ 02 ਪਰਾਈਿੇਟ ਿਹੀਕਲਿ ਰਾਹੀ 
ਭੇਸਜਆ ਆਪਣੇ ਘਰ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1256589953775042561?s=19 

2 ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਲਹੇ ਸਿੱਚ ਕੱੁਲ 443 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿੈਂਪਲ ਲਏ - ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

357 ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਨੈਗਸਟਿ 82 ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਪੈਂਸਡੂੰਗ , 02 ਿੈਂਪਲ ਪਾਜ਼ਸਟਿ , ਅਤੇ 02 ਸਰਕਿਰ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1256588630124122112?s=19 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=846397999188951&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=846394085856009&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=846429625852455&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1256589953775042561?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1256588630124122112?s=19


 

3 ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਿਰੀਮਤੀ ਿੋਨਾਲੀ ਸਗਰੀ ਨੇ ਿਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 58 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ 
ਿਬੂੰਧੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
#Ropar #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1256607713141891072?s=19 

4  

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਸਫਊ ਸਿੱਚ ਫਿੇ ਜੂੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 165 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਿਾਈ ਘਰ 
ਿਾਪਿੀ 
ਰੂਪਨਗਰ , ਸ਼ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਿਾਸਹਬ ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ 06 ਬੱਿਾਂ ਅਤੇ 02 ਪਰਾਈਿੇਟ ਿਹੀਕਲਿ ਰਾਹੀ 
ਭੇਸਜਆ ਆਪਣੇ ਘਰ 

2 ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਲਹੇ ਸਿੱਚ ਕੱੁਲ 443 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿੈਂਪਲ ਲਏ - ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

357 ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਨੈਗਸਟਿ 82 ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਪੈਂਸਡੂੰਗ , 02 ਿੈਂਪਲ ਪਾਜ਼ਸਟਿ , ਅਤੇ 02 ਸਰਕਿਰ 

3 ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਿਰੀਮਤੀ ਿੋਨਾਲੀ ਸਗਰੀ ਨੇ ਿਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 58 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ 
ਿਬੂੰਧੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
#Ropar #PunjabFightsCorona 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਸਿੁੱਚ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਸਹਬ ਨਾਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਸਿੁੱਚੋਂ ਅੁੱਜ 4 ਹੋਰ ਪਾਸਜ਼ਸਟਿ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 

ਬਰੜ੍ਿਾਲ ਦਾ ਇੁੱਕ ਸਿਅਕਤੀ ਅਤ ੇਅਮੀਰ ਨਗਰ ਦ ਲਮਾਾਂ ਦੇ ਸਤੂੰਨ ਜਣੇ ਪਾਸਜ਼ਸਟਿ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2647804145465176/?d=n 
 

2 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਸਹਬ ਨਾਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਸੂੰਗਰ ਰ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੂੰ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਸਹਬ 

ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਿੁੱਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ 

ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਦੀ ਸਸਹਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਧਆਨ ਰੁੱਖ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲ  ਿੀ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਸੂੰਤ ਸ਼ਟ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648375602074697/?vh=e&d=n 
 

3 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਸਹਬ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਿੁੱਚ ਸਮਲ ਰਹੀਆਾਂ ਸ ਸਿਧਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਸੂੰਤ ਸ਼ਟ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648381772074080/?vh=e&d=n 
 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1256607713141891072?s=19
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2647804145465176/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648375602074697/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648381772074080/?vh=e&d=n


 

4 ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਹੇਠ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਸਹਬ ਸਿਖੇ ਸਮਾਸਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਸਧਆਨ ਰੁੱਸਖਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਿੀ ਸ ਸਿਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਮਾਈਕ 'ਤੇ 

ਸ ਚਨਾ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648388222073435/?vh=e&d=n 
 

5 ਕਰਸਫ਼ਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਸਿੁੱਚ ਫਸੇ ਜੂੰਮ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 120 ਨਾਗਸਰਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੂੰਗਰ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਬੁੱਸਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਸਜਆ ਸਗਆ। ਅਸਜਹੇ ਹੀ ਇਕ ਨਾਗਸਰਕ ਨੇ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਸਦਆਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਸਹ ਸਦਲੋਂ  ਧੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648391665406424/?vh=e&d=n 
 

6 #ਕੋਸਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰਤ 

ਸਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/177027603496103 
 

7 ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਸਕ ਸਜ਼ਲੇ੍ ਸਿੁੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦਾ ਤ ਰੂੰਤ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾਿੇ। ਸਲਫਸਟੂੰਗ 

ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਿੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਾਂ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2647940915451499/?d=n 
 

8 ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪੂੰਜਾਬ ਿੁੱਲੋਂ  ਜੋ ਕਰਸਫ਼ਊ ਸਿਚ ਛੋਟਾਾਂ ਦੇਣ ਸਬੂੰਧੀ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਹਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 

ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ (ਹੋਮ) ਿੁੱਲੋਂ  ਸਲਖਤੀ ਰ ਪ ਸਿੁੱਚ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਆਉਣੀਆਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜਿੇਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋ 

ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੂੰਗਰ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਛੋਟਾਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਪਸਹਲਾਾਂ ਤੋਂ 

ਜਾਰੀ ਹ ਕਮ ਹੀ ਲਾਗ  ਰਸਹਣਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਸਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਸਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦ ਕਾਨਾਾਂ ਹਫਤੇ ਸਿਚ ਸਾਰੇ ਸਦਨ 

ਖ ੁੱਲ੍ੀਆਾਂ ਰਸਹਣਗੀਆਾਂ। 
 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2647941592118098/?d=n 
 

9 ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ Aaj Tak ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੂੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਾਂ 

‘ਤੇ ਸਸੁੱਧੀ ਗੁੱਲਬਾਤ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/660397944689495 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਿਰਪੂੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਪੀਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੂੰ ਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੌਕਿੀ ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਸਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਸਲਆਂ 
ਸਿਰੱੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1256848154550579200?s=08 
 

2 ਿੂੰਗਰੂਰ ਸਿੱਚ ਪੂੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਿਾਪਿ ਆ ਰਹੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਿਦੀ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ 
ਪਰਸਕਸਰਆ ਜਾਰੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਿੂਸਬਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਸਟਿ ਆਉਣ 'ਤ ੇਸਪੂੰ ਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 
ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਿੱਚ ਰੱਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1256847465485086720?s=08 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648388222073435/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648391665406424/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/177027603496103
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2647940915451499/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2647941592118098/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/660397944689495
https://twitter.com/dprosangrur/status/1256848154550579200?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1256847465485086720?s=08


 

 

3 ਿੂੰਗਰੂਰ- ਪੂੰਜਾਬ ਸਿਚ ਫਿੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਾਪਿ ਜਾਣ ਲਈ ਐਿ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ: ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ, 
ਪੂੰਜਾਬ ਸਿਚ ਫਿੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਿੇਗੀ, 
http://covidhelp.punjab.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਨਾ ਪਿੇਗਾ ਫਾਰਮ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1256846874927120385?s=08 
 

4 ਸੂੰਗਰ ਰ: ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਘਨਸਸ਼ਆਮ ਿੋਰੀ ਨੇ ਦੁੱਸਸਆ ਸਕ ਸਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪ ਆਇੂੰਟਾਾਂ 'ਤੇ 13 ਚੈਕ ਪੋਸਟ 

ਸਿਾਪਤ, ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਦੀਆਾਂ ਟੀਮਾਾਂ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੂੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਾਂ ਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਲਏ ਜਾ 

ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪ ਆਇੂੰਟਾਾਂ 'ਤੇ ਸਸਹਤ ਟੀਮਾਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਾਹੇਿੂੰਦ ਸਾਸਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1256849889788604416?s=08 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਸਹਬ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਿੁੱਚ ਸਮਲ ਰਹੀਆਾਂ ਸ ਸਿਧਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਸੂੰਤ ਸ਼ਟ। 
 

2 ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਹੇਠ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਸਹਬ ਸਿਖੇ ਸਮਾਸਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਸਧਆਨ ਰੁੱਸਖਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਿੀ ਸ ਸਿਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਮਾਈਕ 'ਤੇ 

ਸ ਚਨਾ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

3 ਕਰਸਫ਼ਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਸਿੁੱਚ ਫਸੇ ਜੂੰਮ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 120 ਨਾਗਸਰਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੂੰਗਰ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਬੁੱਸਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਸਜਆ ਸਗਆ। ਅਸਜਹੇ ਹੀ ਇਕ ਨਾਗਸਰਕ ਨੇ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਸਦਆਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਸਹ ਸਦਲੋਂ  ਧੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 

4 ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਸਿੁੱਚ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਸਹਬ ਨਾਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਸਿੁੱਚੋਂ ਅੁੱਜ 4 ਹੋਰ ਪਾਸਜ਼ਸਟਿ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 

ਬਰੜ੍ਿਾਲ ਦਾ ਇੁੱਕ ਸਿਅਕਤੀ ਅਤ ੇਅਮੀਰ ਨਗਰ ਦ ਲਮਾਾਂ ਦੇ ਸਤੂੰਨ ਜਣੇ ਪਾਸਜ਼ਸਟਿ। 
 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531889127528302&id=128209614562924
, Screening camps to be held for persons desirous of going back to home states, DC Girish 
Dayalan 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531889724194909&id=128209614562924
, Three patients discharged from Gian Sagar Hospital 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531896474194234&id=128209614562924
, DC asks all protocols to be followed in quarantine facility 

https://t.co/FbIcUoSH48?amp=1
https://t.co/FbIcUoSH48?amp=1
https://t.co/FbIcUoSH48?amp=1
https://twitter.com/dprosangrur/status/1256846874927120385?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1256849889788604416?s=08
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531889127528302&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531889127528302&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531889724194909&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531889724194909&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531896474194234&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531896474194234&id=128209614562924


 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531935000857048&id=128209614562924
, Rehamdin of Alamgir village near Lalru praising arrangements at Sector 70 meritorious 
school quarantine facility 
 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531944167522798&id=128209614562924
, Pilgrims returned from hazur sahib praising arrangements at sector 70 meritorious 
school quarantine facility 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256588559571734528?s=19, Screening camps 
to be held for persons desirous of going back to home states, DC Girish Dayalan 
 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256588879693590528?s=19, Three patients 
discharged from Gian Sagar Hospital 
 
     

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256596029937516550?s=19, DC asks all 
protocol norms to be observed at quarantine facility in sector 70 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256616285116313601?s=19, Rehamdin of 
Alamgir village near Lalru praising arrangements at Sector 70 meritorious school 
quarantine facility 
 
 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256621153629556736?s=19, Pilgrims 
returned from hazur sahib praising arrangements at sector 70 meritorious school 
quarantine facility 
  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room info on corona virus 

2 Message of CM- Shops to be opened from 9 am to 1 pm 

3 Message - There is no evidence to suggest that corona virus can be transmitted through 
consuming animal products 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531935000857048&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531935000857048&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531944167522798&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531944167522798&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256588559571734528?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256588879693590528?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256596029937516550?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256616285116313601?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256621153629556736?s=19


 

1 Opening of Timing of SHOPS revised in SBS Nagar, it will be 9 an to 1 pm instead of 7 am 
to 11 am. 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243292149174701/ 
 
 

2 District Bureau of Employment and Entrepreneurs Offers SBS Nagar Youth Online 
Councilling 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243261462511103/ 
 
 

3 A total of 371 Kashmiri Persons Sent To J & K from SBS Nagar in Two Days 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611677975359493?s=19 
 
 

4 Atta Dal and AAY beneficaries in Balachaur to get Three Kh Daal and 15 Kg wheat free of 
cost 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243260265844556/ 
 
 

5 Veterinary Hospitals' Timing Revised In SBS Nagar, 
New Timing Would Be 8 am to 2 pm 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243259582511291/ 
 
 

6 Movement of Factory Workers Fixed, In Morning 7 am to 9 am and in the evening 5 pm 
to 7 pm to be allowed 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243259109178005/ 
 
 

7 SDM Banga Gautam Jain Deprats Three Buses carrying 88 Kashmiri Persons  
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243258285844754/ 
 
 

8 Pilgrims Returned From Huzur Sahib Expressed Satisfaction over the accommodation 
arrangements at Quarantine Centers in SBS Nagar 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243257499178166/ 
 
 

9 Entry to SBS Nagar District Would be Through 14 Manned Nakas, Other Approach Roads 
To Be Sealed Complely to Control Spread of COVID, says DM @VinayBublani 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243256795844903/ 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243292149174701/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243261462511103/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611677975359493?s=19
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243260265844556/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243259582511291/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243259109178005/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243258285844754/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243257499178166/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243256795844903/


 

1 Opening of Timing of SHOPS revised in SBS Nagar, it will be 9 an to 1 pm instead of 7 am 
to 11  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611524459630592?s=19 
 
 

2 District Bureau of Employment and Entrepreneurs Offers SBS Nagar Youth Online 
Councilling 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611569271635968?s=19 
 
 

3 A total of 371 Kashmiri Persons Sent To J & K from SBS Nagar in Two Days 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611677975359493?s=19 
 
 

4 Atta Dal and AAY beneficaries in Balachaur to get Three Kh Daal and 15 Kg wheat free of 
cost 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611816773320704?s=19 
 
 

5 Veterinary Hospitals' Timing Revised In SBS Nagar, 
New Timing Would Be 8 am to 2 pm 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611878421159937?s=19 
 
 

6 Movement of Factory Workers Fixed, In Morning 7 am to 9 am and in the evening 5 pm 
to 7 pm to be allowed 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611947505577984?s=19 
 
 

7 SDM Banga Gautam Jain Deprats Three Buses carrying 88 Kashmiri Persons  
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256612009065377798?s=19 
 
 

8 Pilgrims Returned From Huzur Sahib Expressed Satisfaction over the accommodation 
arrangements at Quarantine Centers in SBS Nagar 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256612071413649408?s=19 
 
 

9 Entry to SBS Nagar District Would be Through 14 Manned Nakas, Other Approach Roads 
To Be Sealed Complely to Control Spread of COVID, says DM @VinayBublani 
 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611524459630592?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611569271635968?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611677975359493?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611816773320704?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611878421159937?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256611947505577984?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256612009065377798?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256612071413649408?s=19


 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256612162757251073?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Opening of Timing of SHOPS revised in SBS Nagar, it will be 9 an to 1 pm instead of 7 am 
to 11 am. 

2 District Bureau of Employment and Entrepreneurs Offers SBS Nagar Youth Online 
Councilling 
 
 

3 A total of 371 Kashmiri Persons Sent To J & K from SBS Nagar in Two Days 
 

4 Atta Dal and AAY beneficaries in Balachaur to get Three Kh Daal and 15 Kg wheat free of 
cost 

5 Veterinary Hospitals' Timing Revised In SBS Nagar, 
New Timing Would Be 8 am to 2 pm 

6 Movement of Factory Workers Fixed, In Morning 7 am to 9 am and in the evening 5 pm 
to 7 pm to be allowed 

7 SDM Banga Gautam Jain Deprats Three Buses carrying 88 Kashmiri Persons  

8 Pilgrims Returned From Huzur Sahib Expressed Satisfaction over the accommodation 
arrangements at Quarantine Centers in SBS Nagar 

9 Entry to SBS Nagar District Would be Through 14 Manned Nakas, Other Approach Roads 
To Be Sealed Complely to Control Spread of COVID, says DM @VinayBublani 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਇਲਾਕੇ ਸਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਸਜਿਟਰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੁਲਣਗੀਆਂ- ਕਨੂੂੰ  ਗਰਗ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2502345610077391/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਇਲਾਕੇ ਸਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਸਜਿਟਰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੁਲਣਗੀਆਂ- ਕਨੂੂੰ  ਗਰਗ 

https://twitter.com/DproSri/status/1256601553068228609?s=19 

  

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256612162757251073?s=19
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2502345610077391/
https://twitter.com/DproSri/status/1256601553068228609?s=19


 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਇਲਾਕੇ ਸਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਸਜਿਟਰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੁਲਣਗੀਆਂ- ਕਨੂੂੰ  ਗਰਗ 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਦੇ ਿਬੂੰਧ ਸਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਰਪੋਰਟ ਸਮਤੀ: 02-05-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332896710237815?d=n&sfns=m
o  

2 ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਸਹਬ ਸਿੁੱਚ 3 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਸਜ਼ਸਟਿ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਗਣਤੀ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ 3 ਸਿੁੱਚ ਸੀਐਚਸੀ 

ਦੋਦਾ ਦਾ ਿਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਸਪੂੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਦਾ ਕੂੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332925506901602?d=n&sfns=m
o  

3 ਸਜ਼ਲਹਾ ਿਰੀ ਮੁਕਤਿਰ ਿਾਸਹਬ ਦੇ ਿਾਿੀ ਆਉਂਦੇ ਸਦਨਾਂ ਸਿੱਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਘੱਟ ਰੱਿਣ  
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ  
ਸਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਿੂੰਭਾਿੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਓ : 
ਐਮ ਕੇ ਅਰਸਿੂੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਿਰੀ ਮੁਕਤਿਰ ਿਾਸਹਬ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333041253556694?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

4 ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸਿੱਚ ਰਸਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਰੀਆਂ ਿਹੂਲਤਾਂ ਸਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ-- ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333066386887514?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮ ਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਸਦਆਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 

ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ 14 ਸਦਨਾਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕ ਆਰੂੰਟੀਨ ਤੋਂ ਸਬਨਾਾਂ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਪੂੰਡਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇਲਾਸਕਆਾਂ 

ਸਿੁੱਚ ਪਹ ੂੰਚਣ ਦੀ ਆਸਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256615976654667777?s=21  

2 ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਸਹਬ ਸਿੁੱਚ 3 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਸਜ਼ਸਟਿ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਗਣਤੀ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ 3 ਸਿੁੱਚ ਸੀਐਚਸੀ 

ਦੋਦਾ ਦਾ ਿਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਸਪੂੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਦਾ ਕੂੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256616361771462658?s=21  

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਦੇ ਿਬੂੰਧ ਸਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਰਪੋਰਟ ਸਮਤੀ: 02-05-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256616481791434752?s=21  

 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332896710237815?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332896710237815?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332925506901602?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1332925506901602?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333041253556694?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333041253556694?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333066386887514?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333066386887514?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256615976654667777?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256616361771462658?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256616481791434752?s=21


 

WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਦੇ ਿਬੂੰਧ ਸਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਰਪੋਰਟ ਸਮਤੀ: 02-05-2020 

2 ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਸਹਬ ਸਿੁੱਚ 3 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਸਜ਼ਸਟਿ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਗਣਤੀ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ 3 ਸਿੁੱਚ ਸੀਐਚਸੀ 

ਦੋਦਾ ਦਾ ਿਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਸਪੂੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਦਾ ਕੂੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

3 ਸਜ਼ਲਹਾ ਿਰੀ ਮੁਕਤਿਰ ਿਾਸਹਬ ਦੇ ਿਾਿੀ ਆਉਂਦੇ ਸਦਨਾਂ ਸਿੱਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਘੱਟ ਰੱਿਣ  
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ  
ਸਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਿੂੰਭਾਿੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਓ : 
ਐਮ ਕੇ ਅਰਸਿੂੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਿਰੀ ਮੁਕਤਿਰ ਿਾਸਹਬ 

 

4 ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸਿੱਚ ਰਸਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਰੀਆਂ ਿਹੂਲਤਾਂ ਸਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ-- ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਕੋਸਿਡ -19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਸਜ਼ਲਹੇ ਸਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 6 ਕੋਆਰੂੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ 
ਦੌਰਾ_ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਿਾਸਪਿ ਆਏ ਇੱਿੇ ਰਸਹ ਰਹੇ ਸਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਮੁਸ਼ਸਕਲਾਂ 
ਿੁਣੀਆਂ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3137416822957078/31374
16612957099/?type=3&theater 

2 ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ ਬੇ ਸਿੁੱਚ ਕਰਸਫਊ ਦੀਆਾਂ ਬੂੰਦਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਚ ਣੌਤੀਪ ਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 

ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਸਿੁੱਚ ਪਹ ੂੰਚੀ ਕਣਕ ਦੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ।(photo) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3139040
886128005/?type=3&theater 

3 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਮੇਸਿਨਾਲ, ਈਿਨੌੇਲ ਜਾਂ ਬਲੀਚ ਪੀਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਇਿਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਨਹੀਂ ਮੇਸਿਨਾਲ, ਈਿੇਨੌਲ ਜਾਾਂ ਬਲੀਚ ਜਸਹਰੀਲੇ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅੂੰਗਹੀਣਤਾ ਅਤ ੇਮੌਤ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ।(photo) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3139042
626127831/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਕੋਸਿਡ -19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਸਜ਼ਲਹੇ ਸਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 6 ਕੋਆਰੂੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256848429835153408 

2 ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ ਬੇ ਸਿੁੱਚ ਕਰਸਫਊ ਦੀਆਾਂ ਬੂੰਦਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਚ ਣੌਤੀਪ ਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 

ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਸਿੁੱਚ ਪਹ ੂੰਚੀ ਕਣਕ ਦੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ।(photo) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256850243850625024 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3137416822957078/3137416612957099/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3137416822957078/3137416612957099/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3139040886128005/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3139040886128005/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3139042626127831/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3139042626127831/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256848429835153408
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256850243850625024


 

3 ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੂੰ ਪਤਾ ਹੈ?ਕੀ ਮੇਸਿਨਾਲ, ਈਿੇਨੌਲ ਜਾਾਂ ਬਲੀਚ ਪੀਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਚਾਅ 

ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ?ਨਹੀਂ ਮੇਸਿਨਾਲ, ਈਿੇਨੌਲ ਜਾਾਂ ਬਲੀਚ ਜਸਹਰੀਲੇ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅੂੰਗਹੀਣਤਾ ਅਤ ੇਮੌਤ ਿੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।(photo) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256850349517713411 

 
 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1256850349517713411
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