
 

 

Date: 04-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 

 
1 Total Suspected cases reported till date 28545 

2 Total No. of samples sent 28545 

3 Total No. of patients tested positive till date 1232 

4 Total No. of patients tested negative 21295 

5 Results Awaited 6018 

6 No. of patients cured 128 

7 Active cases 1081 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator support 03 

10 Total Deaths reported 23 

 
Note:- 
1 case from Muktsar was duplicate in lab reports:- 
1 case from Ludhiana belongs to Haryana:- 1102-2=1100 Today total cases reported-132. 
Total cases-1100+132=1232 

 



 

 
Patients reported positive on 4th May 2020-132 

 
District Number of cases Remarks 

Tarn Taran 26 *New Cases 

Barnala   15 *New Cases 

Gurdaspur 06 4 *New Cases and 2 New Case 

Ferozepur 13 *New Cases 

Jalandhar 04 New case 

Bathinda 01 *New Case 

Faridkot 12 *New Cases 

Mansa 01 *New Case 

Pathankot 02 New Cases (ILI) 

Sangrur 52 *New Cases 

*Source of infection likely from outside Punjab. 

 
 
On 4th 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- 1 from Hoshiarpur 

• Number of new patients cured- 11 (7 from SAS Nagar, 1 from Faridkot and 3 from Patiala) 

• Number of new deaths reported- 2 ( 1 from Kapurthala and 1 from Ludhiana) 

 
 
 
 



 

 
 

2. Cumulative Cases:- 
 

 

S. No. District Total Confirmed Cases Total Active 
Cases 

Total Cured Deaths 

1. Amritsar 218 208 8 2 

2. Jalandhar 128 116 8 4 

3. Ludhiana 110 99 6 5 

4. SAS Nagar 95 50 43 2 

5. Hoshiarpur 88 81 6 1 

6. Patiala 86 77 8 1 

7. SBS Nagar 85 66 18 1 

8. Sangrur 63 60 3 0 

9. Muktsar 49 48 1 0 

10. Ferozepur 42 40 1 1 

11. Tarn Taran 40 40 0 0 

12. Gurdaspur 36 35 0 1 

13. Bathinda 36 36 0 0 

14. Moga 28 24 4 0 

15. Pathankot 27 17 9 1 

16. Barnala 19 17 1 1 

17. Faridkot 18 16 2 0 

18. Mansa 17 13 4 0 

19. FG Sahib 16 14 2 0 

20. Ropar 14 11 2 1 

21. Kapurthala 13 9 2 2 

22. Fazilka 4 4 0 0 

 Total 1232 1081 128 23 

     

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



 

 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. PUNJAB CM SEEKS PM’S DIRECTIVE FOR ENHANCING TESTING CAPACITIES AT 6 

GoI INSTITUTIONS TO 2000 EACH A DAY   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-seeks-pm%E2%80%99s-directive-enhancing-
testing-capacities-6-goi-institutions-2000-each-day 
 

2. PUNJAB CM URGES UNION HOME MINISTRY TO ALLOW TINY INDUSTRIES TO 

OPERATE IN NON-CONTAINMENT ZONES   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-urges-union-home-ministry-allow-tiny-
industries-operate-non-containment-zones 

   

3. CAPT AMARINDER SEEKS SHAH’S INTERVENTION FOR SPL TRAINS FROM MAY 5 

TO SEND STRANDED MIGRANTS BACK HOME FROM PUNJAB 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-seeks-shah%E2%80%99s-intervention-
spl-trains-may-5-send-stranded-migrants-back-home   
 

4. PUNJAB REFUTES CLAIM OF ASHOK CHAVAN THAT PUNJAB DRIVERS INFECTED 

THE PILGRIMS FROM NANDED SAHIB 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-refutes-claim-ashok-chavan-punjab-drivers-

infected-pilgrims-nanded-sahib   

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

the COVID-19 pandemic  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/03/punjab-health-departmentissues-advisory-

for-the-special-care-of-elderlies-senior-citizens-during-the-covid19-pandemic 

 

6. PUNJAB TAKES LEAD IN REGISTRATION OF MIGRANT WORKERS TO FACILITATE 

SAFE RETURN TO THEIR HOME STATES  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/03/punjab-takes-the-lead-inregistration-of-

migrant-workers-to-facilitate-their-safe-return/ 

 

7. The Punjab Government has made all necessary arrangements for the convenience of the 

persons residing in the quarantine centers set up in view of #COVID19 (+13 tweets in its thread 

carrying videos of arrangements in the quartine centers) 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256864207774953472?s=19 

 

8. On the consistent efforts of Chief Minister Captain Amarinder Singh, Punjab has received the 

nod from the Indian Council of Medical Research (ICMR) to undertake clinical trials for 

Convalescent Plasma Therapy on #COVID19 patients. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554623741500400&id=1412317599064359 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-seeks-pm%E2%80%99s-directive-enhancing-testing-capacities-6-goi-institutions-2000-each-day
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9. The Rural Development and Panchayats Minister, Tript Rajinder Singh Bajwa said that the 

Medical Officers, Pharmacists and other employees associated with healthcare in rural areas are 

doing exemplary work in this regard. The Rural Development Minister said that in recognition 

of their hard work and devotion the Government of Punjab is contemplating the implementation 

of 4-9-14 scales for the RMOS and regularisation of Pharmacists and Class-IV employees 

associated with them.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554651098164331&id=1412317599064359 

 

10. The Government agencies and private Traders have procured 5,49,091 metric tonnes of wheat 

in Punjab on 19th day of procurement. The Government agencies procured 5,45,136 MT of 

wheat 3,955 MT has been procured by the private traders (arhtyias).  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554630611499713&id=1412317599064359 

 

11. Public Works Minister, Vijay Inder Singla informed that as many as 23 toll plazas operational 

under the state government will resume collection from May 4 onwards. The cabinet minister 

said that the tolling operations were suspended on March 27 in view of the nationwide lockdown 

and suspension was extended on April 19 till May 3. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554655604830547&id=1412317599064359 

 

12. Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government completed a milestone in its 

fight against #Covid, with the total number of RT-PCR tests crossing the 20,000 mark, even as 

the state geared up to add more lab and testing facilities in the days ahead  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554633061499468&id=1412317599064359 

 

13. Punjab Food & Civil Supplies Minister, Bharat Bhushan Ashu said that despite several 

challenges arising out of lockdown/curfew amid #COVID19 restrictions, the State has 

successfully procured more than 90 lakh metric tonne of wheat in 19 days, out of a total expected 

135 LMT.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554654098164031&id=1412317599064359 

 

14. Punjab Cooperation Minister, Sukhjinder Singh Randhawa said that the Cooperative Sugar 

Mills of the state would provide seed of high yield varieties free of cost to the sugarcane growers. 

While launching the distribution of seeds/seedlings of high yield varieties to the sugarcane 

growers through video conferencing at Batala Cooperative Sugar Mill today. 

#PunjabFightsCorona  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554629124833195&id=1412317599064359 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554651098164331&id=1412317599064359
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554629124833195&id=1412317599064359


 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diprpunjab.gov.in/?q=press-release
http://diprpunjab.gov.in/?q=pa/press-releasepa
https://dgrpg.punjab.gov.in/district-wise-orders/
https://www.youtube.com/channel/UCReOVJIcNafsnd64BLqblGw
http://covidhelp.punjab.gov.in/viewuploadedimages.aspx
http://covidhelp.punjab.gov.in/viewvideos.aspx


 

 

 

 

 

 

 

ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT  

   (From 2:00 PM 03/05/2020 to 2:00 PM 04/05/2020)  
 

           

S.N. Post with link  

1 ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਹਿ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੇ ਦ਼ੂਜੇ ਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋ੍ਕਾਾਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣੇ, 

ਜ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਲੋ੍ਕਾਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਏ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਤਸਿੱਲ੍ੀ ਪਰਿਟ ਕੀਤੀ। 
Special arrangements of accommodation, food, health services & recreation have been 
made for the returnees from Sri Hazur Sahib & other states at quartine centers of 
Faridkot district.  People quartined here expressed satisfaction over the arrangements 
made by the district administration and Punjab government. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554440111518763&id=14123175990643
59  

2 ਸਰੀ ਹਿ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਅਤ ੇਧਾਰੀਵਾਲ੍, ਿੁਰਦਾਸਪਰੁ ਜ਼ਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਠਜ਼ਹਰਾਏ ਿਏ 

ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨੇ ਿੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ। 
... 
Pilgrims returned from Sri Hazur Sahib and quarantined at Dhariwal, Gurdaspur sharing 
their views regarding the arrangements made by the Gurdaspur district administration. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554472804848827&id=14123175990643
59  

3 ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਿ ਨੇ #ਕੋਜ਼ਵਡ19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਵਿੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆਾਂ / ਬਿੁਰਿਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ੍ 

ਲ੍ਈ ਐਡਵਾਈਿਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲ੍ਾਈ ਜ਼ਵਭਾਿ ਵਲ੍ੋਂ  ਜਾਰੀ ਇਿੱਕ ਪਿੱਤਰ ਜ਼ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ੍ ਤੋਂ 

ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੁਰਿ ਨਾਿਜ਼ਰਕਾਾਂ ਅਤ ੇਅਤ ੇਉਨਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ੍ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲ੍ਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਕੁਝ  ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਲ੍ਾਹ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ #ਕੋਜ਼ਵਡ19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਣ ਨ਼ੂ ੰ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
 

ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ: https://bit.ly/3b0CJX6 

....... 
The Punjab Health Department has issued advisory for the special care of Elderlies/Senior 
citizens during the COVID-19 pandemic. In a letter issued by the Health and Family 
Welfare Department, Punjab the elderly citizens aged 60 or above are advised to follow 
certain preventive guidelines (and their caretakers), so as to prevent the spread of the 
COVID-19. 
 
Read full: https://bit.ly/3fbLhxH 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554508514845256&id=14123175990643
59  

4 ਸ਼ੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਭਾਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਿਰ਼ੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਜ਼ਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਵਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਹੈ:- 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547655448863896&id=14123175990643
59  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554440111518763&id=1412317599064359
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5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਮਹਾਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਲ੍ਆਾਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ #ਕੋਜ਼ਵਡ_19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨ਼ੂ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲ੍ਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਬੁਜ਼ਨਆਦੀ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਵਾਲੇ੍ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਬਲ੍ਜ਼ਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ਼ੂਰਾ ਜ਼ਖਆਲ੍ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਪਜ਼ਟਆਲ੍ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਇਜ਼ਤਹਾਸਕ ਿੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਦੁਿੱਖ 

ਜ਼ਨਵਾਰਨ ਸਾਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸਰਾਾਂ 'ਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਖੇ ਠਜ਼ਹਰਾਏ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਜ਼ਪੰਡ ਆਕੜ 

ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਜਸਕੀਰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪੁਿੱਤਰ ਿੁਰਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੰਘ ਦਾ ਅਿੱਜ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਮਨਾਇਆ ਜ਼ਿਆ। 
... 
Pilgrims brought back from Nanded in Maharashtra by the Punjab Government are not 
only being kept in quartine centers with all the basic facilities to prevent the spread of 
#Kovid_19 but their sentiments are also being taken care of.  The birthday of Jaspreet 
Singh, son of Gurpartap Singh, a resident of village Akkar, was among the pilgrims who 
were quartined by the Patiala district administration at the Mata Nanaki Sarai of 
historical Gurdwara Sri Dukh Niwaran Sahib, today celebrated at the centre. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554527888176652&id=14123175990643
59  

6 || 3 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਜ਼ਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜ਼ਣਕ ਅਸਲ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਣ ਨ਼ੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜ਼ਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰ਼ੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ੍ ਿੁਪਤਾ 

ਦਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰਤ ਜ਼ਬਆਨ। 
... 
|| May 3, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 
#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread 
of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=267995641269593&id=141231759906435
9  

7 ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤ ਲ੍ਈ ਰਜ਼ਜਸਟਰਸੇ਼ਨ ਕਰਨ ਜ਼ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ੂਬਾ ਬਣ ਕੇ 

ਉੱਭਜ਼ਰਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੂਬੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰੀ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਇਹਮ ਪਜ਼ਹਲ੍ ਕਦਮੀ ਦੀਖਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ 

ਨੇ 6.44 ਲ੍ਿੱਖ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਸਫਲ੍ਤਾਪ਼ੂਰਵਕ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ਬਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਵਾਪਸ ਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। 
.... 
The State of Punjab has taken the lead in registering the migrants residing within the 
State. A special online portal had been designed for this purpose. Through the hard work 
of the officials engaged in managing the portal and reaching out to the migrants, the 
State has successfully registered more than 6.44 Lakh migrants who are interested in 
returning to their home States. #PunjabFightsCorona #IndiaFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554587984837309&id=14123175990643
59  

8 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਯਤਨਾਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨ਼ੂ ੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ੍ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਜ਼ਰਸਰਚ 

(ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਤੋਂ #ਕੋਜ਼ਵਡ19 ਦੇ ਮਰੀਿਾਾਂ 'ਤੇ ਪਲ੍ਾਿਮਾ ਥੈਰਪੇੀ ਦੇ ਕਲ੍ੀਜ਼ਨਕਲ੍ ਟਰਾਇਲ੍ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਮਨਿ਼ੂਰੀ ਜ਼ਮਲ੍ ਿਈ ਹੈ। 
……. 
Led by the consistent efforts of Chief Minister Captain Amarinder Singh, Punjab has 
received the nod from the Indian Council of Medical Research (ICMR) to undertake 
clinical trials for Convalescent Plasma Therapy on #COVID19 patients. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554623741500400&id=14123175990643
59  

9 ਪੇਂਡ਼ੂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਤ ੇਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਜ਼ਤਰਪਤ ਰਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੇਂਡ਼ੂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਸਹਤ ਸੰਭਾਲ੍ ਨਾਲ੍ 

ਜੁੜੇ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ, ਫਾਰਮਾਜ਼ਸਸਟ ਅਤ ੇਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲ੍ੀ ਦੌਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਸਾਲ੍ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਜ਼ਵਚ ਇੰਨਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਮਹਨਤ ਅਤ ੇਲ੍ਿਨ ਨ਼ੂ ੰ ਦੇਖਜ਼ਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐਮ.ਓ.ਐੱਸ. ਲ੍ਈ 4-9-14 ਸਕੇਲ੍ ਲ੍ਾਿ਼ੂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਨਾਾਂ ਨਾਲ੍ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮਾਜ਼ਸਸਟਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਰੈਿ਼ੂਲ੍ਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554527888176652&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554527888176652&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=267995641269593&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=267995641269593&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554587984837309&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554587984837309&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554623741500400&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554623741500400&id=1412317599064359


 

....... 
The Rural Development and Panchayats Minister, Tript Rajinder Singh Bajwa said that the 
Medical Officers, Pharmacists and other employees associated with healthcare in rural 
areas are doing exemplary work in this regard. The Rural Development Minister said that 
in recognition of their hard work and devotion the Government of Punjab is 
contemplating the implementation of 4-9-14 scales for the RMOS and regularisation of 
Pharmacists and Class-IV employees associated with them. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554651098164331&id=14123175990643
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10 ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਬੇ ਜ਼ਵਿੱਚ ਅਿੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 19ਵੇਂ ਜ਼ਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਅਤ ੇਆੜਤੀਆਾਂ ਵਲ੍ੋਂ  5,49,091 ਮੀਜ਼ਟਰਕ 

ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲ੍ਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ੂਬੇ ਦੇ 

ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕੁਿੱਲ੍ 5,49,091 ਖਰੀਦ ਜ਼ਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  5,45,136 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ 

ਅਤ ੇਆੜਤੀਆਾਂ ਵਲ੍ੋਂ  3,955 ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 
……………. 
The Government agencies and private Traders have procured 5,49,091 metric tonnes of 
wheat in Punjab on 19th day of procurement. The Government agencies procured 
5,45,136 MT of wheat 3,955 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554630611499713&id=14123175990643
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11 ਲੋ੍ਕ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ, ਜ਼ਵਜੇ ਇੰਦਰ ਜ਼ਸੰਿਲ੍ਾ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚਿੱਲ੍ ਰਹੇ 23 ਟੋਲ੍ ਪਲ੍ਾਜ਼ਿਆਾਂ 'ਤੇ 

ਟੋਲ੍ ਉਿਰਾਹੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ਼ੂ ਹੋ ਜਾਵੇਿੀ। ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਵਆਪੀ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ 

27 ਮਾਰਚ ਨ਼ੂ ੰ ਟੋਲ੍ ਪਲ੍ਾਿੇ ਆਰਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱਤੇ ਿਏ ਸਨ ਅਤ ੇ19 ਅਪਰੈਲ੍ ਨ਼ੂ ੰ ਟੋਲ੍ ਪਲ੍ਾਜ਼ਿਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਬੰਦ ਰਿੱਖਣ 

ਦੀ ਜ਼ਮਆਦ 3 ਮਈ ਤਿੱਕ ਵਧਾ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ। 
……………… 
Public Works Minister, Vijay Inder Singla informed that as many as 23 toll plazas 
operational under the state government will resume collection from May 4 onwards. The 
cabinet minister said that the tolling operations were suspended on March 27 in view of 
the nationwide lockdown and suspension was extended on April 19 till May 3. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554655604830547&id=14123175990643
59  

12 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ ਜ਼ਖ਼ਲ੍ਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲ੍ੜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਇਕ 

ਮੀਲ੍ ਪਿੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟਾਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱਲ੍ 20,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜ਼ਲ੍ਆ, 

ਇਥੋਂ ਤਿੱਕ ਜ਼ਕ ਸ਼ੂਬੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਦਨਾਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਲੈ੍ਬਾਾਂ ਅਤ ੇਟੈਸਜ਼ਟੰਿ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਵੀ ਕਰ 

ਲ੍ਈ ਹੈ। 
...... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government completed a milestone 
in its fight against #Covid, with the total number of RT-PCR tests crossing the 20,000 
mark, even as the state geared up to add more lab and testing facilities in the days ahead 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554633061499468&id=14123175990643
59  

13 ਕੋਜ਼ਵਡ_19 ਨ਼ੂ ੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਬਟਾਲ੍ਾ ਜ਼ਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਿੱਖੇ ਹਾਲ੍ ਹੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਹਿ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ 

ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂ  ਉਨਹਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਇਿੱਥੇ ਜ਼ਮਲ੍ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਜ਼ਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
... 
Pilgrims recently returned from Sri Hazur Sahib and quartined in a quartine center at 
Batala to prevent the spread of #COVID_19, describing the facilities available to them 
here. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554982221464552&id=14123175990643
59  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554651098164331&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554651098164331&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554630611499713&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554630611499713&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554655604830547&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554655604830547&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554633061499468&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554633061499468&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554982221464552&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554982221464552&id=1412317599064359


 

14 ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਭ਼ੂਸ਼ਨ ਆਸ਼਼ੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ19 ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਬੇ ਜ਼ਵਚ ਲ੍ਿਾਏ ਿਏ ਕਰਜ਼ਫਊ 

ਅਤ ੇਲੋ੍ਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਾਂ ਅਨੇਕਾਾਂ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ 19 ਜ਼ਦਨਾਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਬੇ ਜ਼ਵਚ 90 ਲ੍ਿੱਖ ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਫਲ੍ਤਾ ਪ਼ੂਰਵਕ ਕਰ ਲ੍ਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦਾਿਨ 135 ਲ੍ਿੱਖ ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਹੈ। 
…….. 
Punjab Food & Civil Supplies Minister, Bharat Bhushan Ashu said that despite several 
challenges arising out of lockdown/curfew amid #COVID19 restrictions, the State has 
successfully procured more than 90 lakh metric tonne of wheat in 19 days, out of a total 
expected 135 LMT. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554654098164031&id=14123175990643
59  

15 ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵਿੱਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਿੱਖੇ ਿਏ ਲੋ੍ਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਜ਼ਮਲ੍ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਸ਼ੂਰਤਾਾਂ 'ਤੇ 

ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
... 
People kept in the quartine centers in Sri Muktsar Sahib district expressing satisfaction 
over the facilities being provided to them. 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555003861462388&id=14123175990643
59  

16 ਸ਼ੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਭਾਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਿਰ਼ੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਜ਼ਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਵਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਹੈ:- 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547646448864796&id=14123175990643
59  

17 #ਕੋਜ਼ਵਡ_19 ਨ਼ੂ ੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਿ ਹੁਜ਼ਸ਼ਆਰਪੁਰ ਡੀਪ਼ੂ ਅਤ ੇਪਠਾਨਕੋਟ ਡੀਪ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀ ਸਾਈਂ ਕਾਲ੍ਿ 

ਬੰਧਾਨੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਿੱਖੇ ਿਏ ਮੁਲ੍ਾਿਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲ੍ਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ। 
... 
Employees of Punjab Roadways Hoshiarpur Depot and Pathankot Depot, who are 
quartined at Sri Sai College Bandhani, Pathankot to contain the spread of #CoronaVirus, 
thanking the Punjab Government for the arrangements made for them. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555036634792444&id=14123175990643
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18 ਸਜ਼ਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ੂਬੇ ਦੀਆਾਂ ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਖੰਡ ਜ਼ਮਿੱਲ੍ਾਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਿੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ 

ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲ੍ੀਆਾਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਕਸਮਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਿੱਧ ਬੀਜ ਮੁਫਤ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਇਹ ਿਿੱਲ੍ ਉਨਾਾਂ ਬਟਾਲ੍ਾ 

ਸਜ਼ਹਕਾਰੀ ਖੰਡ ਜ਼ਮਿੱਲ੍ ਜ਼ਵਖੇ ਿੰਨੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲ੍ੀਆਾਂ ਜ਼ਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਿੱਧ ਬੀਜ ਦੇ ਪੌਦੇ ਿੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਵੰਡਣ 

ਦੀ ਸ਼ੁਰ਼ੂਆਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। 
……. 
Punjab Cooperation Minister, Sukhjinder Singh Randhawa said that the Cooperative 
Sugar Mills of the state would provide seed of high yield varieties free of cost to the 
sugarcane growers. While launching the distribution of seeds/seedlings of high yield 
varieties to the sugarcane growers through video conferencing at Batala Cooperative 
Sugar Mill today. 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554629124833195&id=14123175990643
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19 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਉਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਹੰਦਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਆ ਬਲ੍ਾਾਂ ਜਵਾਨਾਾਂ ਦੀ 

ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਤੇ ਡ਼ੂ ੰਘੇ ਦੁਿੱਖ ਤੇ ਜ਼ਦਲ੍ੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਰਿਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਤੇ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554654098164031&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554654098164031&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555003861462388&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555003861462388&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547646448864796&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547646448864796&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555036634792444&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555036634792444&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554629124833195&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2554629124833195&id=1412317599064359


 

ਸੋਿ ਪਰਿਟਾਉਂਜ਼ਦਆਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ੍ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ੍ ਸਬਧੰਤ ਜਵਾਨ ਨਾਇਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 

ਦੇ ਇਕ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨ਼ੂ ੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤ ੇ10 ਲ੍ਿੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲ੍ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। 
..... 
Expressing shock and grief over the loss of five security personnel in North Kashmir’s 
Handwara region, Chief Minister Captain Amarinder Singh  mourned the sacrifice of the 
bravehearts, announcing a job to a family member with ₹10 lakh financial aid to the next 
of kin of NK Rajesh Kumar, a soldier who hailed from District Mansa of Punjab. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=977168946073761&id=631211620669497  

20 ਸ਼ਹੀਦ ਭਿਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਿ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਸੰਿਤ ਨ਼ੂ ੰ ਜ਼ਰਆਤ ਕੈਂਪਸ ਰੈਲ੍ ਮਾਜਰਾ 

ਦੇ ਹੋਸਟਲ੍ ’ਚ ਠਜ਼ਹਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਿਰ਼ੂਰੀ ਵਸਤਾਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਟੁਥ ਬਰਿੱਸ਼, ਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਮਿੱਿ ਬਾਲ੍ਟੀਆਾਂ ਤੋਂ 

ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਜ਼ਤੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਅਤ ੇਫਲ੍ ਜ਼ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਸਟਲ੍ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਿ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਲ੍ਾਏ 

ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਅਿੱਿੇ ਖੁਦ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਲ੍ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ। ਇਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੋ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਠਜ਼ਹਰਾਏ ਿਏ 

ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਸੁਚਿੱਜੇ ਪਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂ  ਪ਼ੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। 
... 
The Sangat returned from Takht Sri Hazur Sahib has been accommodated in the hostel of 
Reyat Campus Rail Majra by the Shaheed Bhagat Singh Nagar District Administration.  
Apart from essential items like toothbrushes, paste, soap and mug-buckets, they are 
being provided food and fruits three times by the district administration.  The 
quarantined persons carry the goods themselves beyond the barrier set up by the health 
department in the hostel.  Two people are staying in one room.  They are fully satisfied 
with the sound arrangements made by the district administration. 
#PunjabFightCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555064001456374&id=14123175990643
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21 ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰ਼ੂਪਨਿਰ ਸਰੀਮਤੀ ਸਨੋਾਲ੍ੀ ਜ਼ਿਰੀ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰ਼ੂਪਨਿਰ ਜ਼ਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ 

ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
... 
Deputy Commissioner Roopnagar Mrs. Sonali Giri inspecting the quarantine facility at IIT 
Roopnagar. 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555102194785888&id=14123175990643
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TWITTER 
 

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

1 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  

2 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  

3 The Punjab Government has made all necessary arrangements for the convenience of the 
persons residing in the quarantine centers set up in view of #COVID19 
+13  tweets carrying videos of arrangements in the districts 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=977168946073761&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555064001456374&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555064001456374&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555102194785888&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2555102194785888&id=1412317599064359
https://t.co/P6g0S8yXnw
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256842125846560768?s=19
https://t.co/Oc9isEf2F6


 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256864207774953472?s=19  

15 Chief Minister @capt_amarinder singh led Punjab Government completed a milestone in 
its fight against #Covid, with total number of RT-PCR tests crossing 20,000 mark, even as 
state geared up to add more lab and testing facilities in days ahead. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256898126427893760?s=19  

16 PWD Minister, @VijayIndrSingla has informed that as many as 23 toll plazas operational 
under state government will resume collection from May 4 onwards. Tolling operations 
were suspended on Mar-27 in view of nationwide lockdown & suspension was extended 
on Apr-19 till May-3 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256905066193313792?s=19  

17 Punjab Health Department has issued advisory for special care of Elderlies/Senior citizens 
during the #COVID19 pandemic. Elderly citizens aged 60 or above are advised to follow 
certain preventive guidelines so as to prevent spread of Coronavirus. 
https://t.co/mSQwl1FmFD  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256921340575207424?s=19  

18 #Punjab leads in registering migrants residing within State. A special online portal was 
designed for this purpose to reach out to migrants, after which the state has successfully 
registered more than 6.44 Lakh migrants who want to return to home States.  
https://t.co/HqqvvOAZXL  

19 | May 3 | 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/MsitBT5J2S  

20 Led by the consistent efforts of Chief Minister @capt_amarinder singh, Punjab has 
received nod from the Indian Council of Medical Research to undertake clinical trials for 
Convalescent Plasma Therapy on #COVID19 patients. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256956090635485191?s=19  

21 On directions of Rural Development & Panchayats Minister, Tript Rajinder Singh Bajwa, 
Development Department constitutes committee for implementation of 4-9-14 scales for 
RMOS & regularization of Pharmacists & Class-IV employees. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256957474705412097?s=19  

22 Punjab Food & Civil Supplies Minister, Bharat Bhushan Ashu stated that despite several 
challenges arising out of lockdown/curfew amid #COVID19 restrictions, the State has 
successfully procured more than 90 lakh metric tonne of wheat in 19 days, out of a total 
expected 135 LMT. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256958492050698241?s=19  

23 Punjab Cooperation Minister, @Sukhjinder_INC stated that Cooperative Sugar Mills of 
Punjab would provide seed of high yield varieties free of cost to sugarcane growers. The 
minister launched seed distribution through video conferencing at Batala Cooperative 
Sugar Mill today  
https://t.co/DKFxb7JAss  

24 The Government agencies and private Traders have procured 5,49,091 metric tonnes of 
wheat in Punjab on 19th day of procurement. The Government agencies procured 
5,45,136 MT of wheat 3,955 MT has been procured by private traders (arhtyias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256968217664393217?s=19  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256864207774953472?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256898126427893760?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256905066193313792?s=19
https://t.co/mSQwl1FmFD
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256921340575207424?s=19
https://t.co/HqqvvOAZXL
https://t.co/MsitBT5J2S
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256956090635485191?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256957474705412097?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256958492050698241?s=19
https://t.co/DKFxb7JAss
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256968217664393217?s=19


 

25  RT I will be taking up the matter with Center to take immediate steps for the safe & early 
departure of migrant workers, desirous of leaving, to their respective States. Punjab Govt 
will look after you in every way till GoI makes necessary arrangements. I request all to 
cooperate. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256980387089321991?s=19  

26 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  

27 Expressing grief over loss of 5 security personnel in Kashmir’s Handwara region, CM 
@capt_amarinder singh mourned sacrifice of bravehearts, announced job to a family 
member with ₹10 lakh financial aid to next of kin of NK Rajesh Kumar, soldier hailing 
from District Mansa, Punjab 
https://twitter.com/CMOPb/status/1256897153416429571?s=19  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਲਆਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  #ਕੋਲਵਡ_19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨ਼ੂ ੰ 

ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਬੁਜ਼ਨਆਦੀ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਵਾਲੇ੍ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਬਲ੍ਜ਼ਕ ਉਨਹਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ਼ੂਰਾ ਜ਼ਖਆਲ੍ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਪਜ਼ਟਆਲ੍ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਇਜ਼ਤਹਾਸਕ ਿੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ 

ਦੁਿੱਖ ਜ਼ਨਵਾਰਨ ਸਾਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸਰਾਾਂ 'ਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਖੇ ਠਜ਼ਹਰਾਏ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਜ਼ਪੰਡ 

ਆਕੜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਜਸਕੀਰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪੁਿੱਤਰ ਿੁਰਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੰਘ ਦਾ ਅਿੱਜ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਮਨਾਇਆ ਜ਼ਿਆ। 

... 
Pilgrims brought back from Nanded in Maharashtra by the Punjab Government 
are not only being kept in quartine centers with all the basic facilities to prevent 
the spread of #Kovid_19 but their sentiments are also being taken care of. The 
birthday of Jaspreet Singh, son of Gurpartap Singh, a resident of village Akkar, 
was among the pilgrims who were quarantined by the Patiala district 
administration at the Mata Nanaki Sarai of historical Gurdwara Sri Dukh Niwaran 
Sahib, today celebrated at the centre. 
https://www.instagram.com/p/B_u_1Zmpe4W/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤ ਲ੍ਈ ਰਜ਼ਜਸਟਰਸੇ਼ਨ ਕਰਨ ਜ਼ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ੂਬਾ ਬਣ ਕੇ 

ਉੱਭਜ਼ਰਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੂਬੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰੀ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਇਹਮ ਪਜ਼ਹਲ੍ ਕਦਮੀ ਦੀਖਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ 

ਨੇ 6.44 ਲ੍ਿੱਖ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਸਫਲ੍ਤਾਪ਼ੂਰਵਕ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ਬਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਵਾਪਸ ਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। 

.... 
The State of Punjab has taken the lead in registering the migrants residing within 
the State. A special online portal had been designed for this purpose. Through the 
hard work of the officials engaged in managing the portal and reaching out to the 
migrants, the State has successfully registered more than 6.44 Lakh migrants who 
are interested in returning to their home States. #PunjabFightsCorona 
#IndiaFightsCorona 
 
https://www.instagram.com/p/B_u_5oNJIG2/?utm_source=ig_web_copy_link  

3 ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਲਰੰਦਰ ਲਸੰਘ ਦੇ ਲਨਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ 

ਲਰਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਤੋਂ #ਕੋਲਵਡ19 ਦੇ ਮਰੀਿਾਾਂ 'ਤੇ ਪਲ੍ਾਿਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਲ੍ੀਜ਼ਨਕਲ੍ ਟਰਾਇਲ੍ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਮਨਿ਼ੂਰੀ ਜ਼ਮਲ੍ ਿਈ ਹੈ। 

https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256980387089321991?s=19
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256838342269759488?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1256897153416429571?s=19
https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19/
https://www.instagram.com/explore/tags/kovid_19/
https://www.instagram.com/p/B_u_1Zmpe4W/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/explore/tags/punjabfightscorona/
https://www.instagram.com/explore/tags/indiafightscorona/
https://www.instagram.com/p/B_u_5oNJIG2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119/


 

……. 
Led by the consistent efforts of Chief Minister Captain Amarinder Singh, Punjab 
has received the nod from the Indian Council of Medical Research (ICMR) to 
undertake clinical trials for Convalescent Plasma Therapy on #COVID19 patients. 
https://www.instagram.com/p/B_u_7y0JmkH/?utm_source=ig_web_copy_link  

4 ਲੋ੍ਕ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ, ਜ਼ਵਜੇ ਇੰਦਰ ਜ਼ਸੰਿਲ੍ਾ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚਿੱਲ੍ ਰਹੇ 23 ਟੋਲ੍ ਪਲ੍ਾਜ਼ਿਆਾਂ 'ਤੇ 

ਟੋਲ੍ ਉਿਰਾਹੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ਼ੂ ਹੋ ਜਾਵੇਿੀ। ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਵਆਪੀ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ 

27 ਮਾਰਚ ਨ਼ੂ ੰ ਟੋਲ੍ ਪਲ੍ਾਿੇ ਆਰਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱਤੇ ਿਏ ਸਨ ਅਤ ੇ19 ਅਪਰੈਲ੍ ਨ਼ੂ ੰ ਟੋਲ੍ ਪਲ੍ਾਜ਼ਿਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਬੰਦ ਰਿੱਖਣ 

ਦੀ ਜ਼ਮਆਦ 3 ਮਈ ਤਿੱਕ ਵਧਾ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ। 
……………… 
Public Works Minister, Vijay Inder Singla informed that as many as 23 toll plazas 
operational under the state government will resume collection from May 4 onwards. The 
cabinet minister said that the tolling operations were suspended on March 27 in view of 
the nationwide lockdown and suspension was extended on April 19 till May 3. 
https://www.instagram.com/p/B_wec6IJCF1/?utm_source=ig_web_copy_link  

5 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ ਜ਼ਖ਼ਲ੍ਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲ੍ੜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਇਕ 

ਮੀਲ੍ ਪਿੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟਾਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱਲ੍ 20,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜ਼ਲ੍ਆ, 

ਇਥੋਂ ਤਿੱਕ ਜ਼ਕ ਸ਼ੂਬੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਦਨਾਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਲੈ੍ਬਾਾਂ ਅਤ ੇਟੈਸਜ਼ਟੰਿ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਵੀ ਕਰ 

ਲ੍ਈ ਹੈ। 

...... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government completed a 
milestone in its fight against #Covid, with the total number of RT-PCR tests 
crossing the 20,000 mark, even as the state geared up to add more lab and 
testing facilities in the days ahead 
https://www.instagram.com/p/B_weeeCp4Y8/?utm_source=ig_web_copy_link  

6 ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਭ਼ੂਸ਼ਨ ਆਸ਼਼ੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ19 ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਬੇ ਜ਼ਵਚ ਲ੍ਿਾਏ ਿਏ ਕਰਜ਼ਫਊ 

ਅਤ ੇਲੋ੍ਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਾਂ ਅਨੇਕਾਾਂ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ 19 ਜ਼ਦਨਾਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਬੇ ਜ਼ਵਚ 90 ਲ੍ਿੱਖ ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਫਲ੍ਤਾ ਪ਼ੂਰਵਕ ਕਰ ਲ੍ਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦਾਿਨ 135 ਲ੍ਿੱਖ ਮੀਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਹੈ। 

…….. 
Punjab Food & Civil Supplies Minister, Bharat Bhushan Ashu said that despite 
several challenges arising out of lockdown/curfew amid #COVID19 restrictions, 
the State has successfully procured more than 90 lakh metric tonne of wheat in 19 
days, out of a total expected 135 LMT. 
https://www.instagram.com/p/B_wegqwp83s/?utm_source=ig_web_copy_link  

7 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਉਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਹੰਦਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਆ ਬਲ੍ਾਾਂ ਜਵਾਨਾਾਂ ਦੀ 

ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਤੇ ਡ਼ੂ ੰਘੇ ਦੁਿੱਖ ਤੇ ਜ਼ਦਲ੍ੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਰਿਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਤੇ 

ਸੋਿ ਪਰਿਟਾਉਂਜ਼ਦਆਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ੍ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ੍ ਸਬਧੰਤ ਜਵਾਨ ਨਾਇਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 

ਦੇ ਇਕ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨ਼ੂ ੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤ ੇ10 ਲ੍ਿੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲ੍ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। 

..... 
Expressing shock and grief over the loss of five security personnel in North 
Kashmir’s Handwara region, Chief Minister Captain Amarinder Singh mourned the 
sacrifice of the bravehearts, announcing a job to a family member with ₹10 lakh 
financial aid to the next of kin of NK Rajesh Kumar, a soldier who hailed from 
District Mansa of Punjab. 
https://www.instagram.com/p/B_weqTaFLoJ/?utm_source=ig_web_copy_link  
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ਦਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰਤ ਜ਼ਬਆਨ। 

|| May 3, 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=JtY1GHPZIiM 
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Punjab Health Department issues advisory for the special care of Elderlies/Senior citizens 
during the COVID-19 pandemic 
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1 ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕ ਆਰਨਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168605987938746?__tn__=-R 

2 276 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿੱਸਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਨ਼ੂ ੰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਵੀ 

ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਦਿੱਤੇ ਿਏ।(Video) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168605777938767?__tn__=-R 
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https://www.facebook.com/dproasr/posts/168474477951897?__tn__=-R 

4 AMRITSAR ADMINISTRATION ਨੇ ਸੁਧਾਰੇ ਇੰਤਿਾਮ । 

ਚੰਿੀਆਾਂ VIDEO ਆਉਣੀਆਾਂ ਹੋਇਆਾਂ ਸ਼ੁਰ਼ੂ । (Video) 

://www.facebook.com/dproasr/posts/168447237954621?__tn__=-R 

5 ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਿ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168407407958604?__tn__=-R 

6 ਹਲਰਆਿਾ ਲਵਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168394774626534?__tn__=

-R 

7 ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਉ-ਭਗਤ ਲਵਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

ਲਬਆਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168394611293217?__tn__=-R 

8 ਤਾਲਮਲਨਾਡ ੂਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦ ੇਵਾਸੀ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168393934626618?__tn__=-R 

9 ਲਜ਼ਲੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ 276 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਵਅਕਤੀ ਆਪਿੇ ਰਾਜ ਨੂੰ  ਭੇਜੇ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168393614626650?__tn__=-R 

10 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਥਾਵਾਾਂ ਉਤੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। 

(Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=298387777818089 

11 ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੇ ਿਤਾਹਪ ਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਵਚ ਪਹ ੰ ਚ ਕੇ ਵੰਡੇ ਿਲ ਤੇ ਸਨੇੈਟਾਇਜ਼ਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168364127962932?__tn__=-R 

12 ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕ ਆਰਇਨਟਾਈਨ ਪਬਰੰ ਧਾਂ ਦਾ ਸੱਚ (Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168363317963013?__tn__=-R 

13 INDIAN ARMY SALUTES CORONA WARRIORS  

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168396061293072?__tn__=

-R 

14 -ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਿ ਜਾਂ ਜਾਿ ਵਾਲੇ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=935494043572013 

15 ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲਲਸਟ (Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/168623611270317/?ty
pe=3&theater 

16 ਬਾਈਟ ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਅੰਲਮਰਤਸਰ 

https://www.facebook.com/watch/?v=308673963456433 

17 ਅੰਲਮਰਤਸਰ 'ਚ ਕਰਲਿਊ ਲਵਚ ਲ ੱਲ ਨਹੀਂ ਲਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

-ਲਸਹਤਮੰਦ ਰਲਹਿਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਲਵਚ ਰਲਹਿਾ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉ 

-ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਿ ਜਾਂ ਜਾਿ ਵਾਲੇ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168474477951897?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168447237954621?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168407407958604?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168394774626534?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168394774626534?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168394611293217?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168393934626618?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168393614626650?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=298387777818089
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168364127962932?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168363317963013?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168396061293072?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168396061293072?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=935494043572013
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/168623611270317/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/168623611270317/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=308673963456433


 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620844603927?__tn__=

-R 

18 ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਬਣਾਈ ਿਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ੍ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹਾਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕ ਸਾਨ਼ੂ ੰ ਸਾਜ਼ਰਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਇਿੱਕ 

ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਦੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਜ਼ਵਰੁਿੱਧ ਸਾਨ਼ੂ ੰ ਸਾਜ਼ਰਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲ੍ੜਨ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਜ਼ਧਆਾਂ 

ਨ਼ੂ ੰ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਆਪਣਾ ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਦੇਣ ਦੀ ਿਰ਼ੂਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲ੍ਈ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 

ਜ਼ਵਰੁਿੱਧ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲ੍ੜੀਏ। (Video) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620677937277?__tn__=-R 

19 ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਲਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਏਕਾਂਤਵਾਂਸ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਲਕਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਂਭ-
ਸੰਭਾਲ…(Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620607937284?__tn__=-R 

20 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ ਜ਼ਖ਼ਲ੍ਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲ੍ੜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਇਕ 

ਮੀਲ੍ ਪਿੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟਾਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱਲ੍ 20,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜ਼ਲ੍ਆ, 

ਇਥੋਂ ਤਿੱਕ ਜ਼ਕ ਸ਼ੂਬੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਦਨਾਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਲੈ੍ਬਾਾਂ ਅਤ ੇਟੈਸਜ਼ਟੰਿ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਵੀ ਕਰ 

ਲ੍ਈ ਹੈ। (Photo) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168619877937357?__tn__=-R 

21 ਸ਼ੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਭਾਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਿਰ਼ੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਜ਼ਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਵਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਹੈ:- (Photo) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168619434604068?__tn__=-R 

22 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਵੱਚ ਆਪਿੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਇੱਛ ਕ www.covidheldp.punjab.gov.in 'ਤੇ ਕਰਨ 
ਅਪਲਾਈ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=270465450655153 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਜ਼ਲੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ 276 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਵਅਕਤੀ ਆਪਿੇ ਰਾਜ ਨੂੰ  ਭੇਜੇ 

 

ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਬਿੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਜੰਮ਼ੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋ੍ਕ। 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256925771215470592 

2 ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲ੍ਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਮਲ੍ਨਾਡ਼ੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ੍ਾ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ ਲੋ੍ਕ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਅਪਲੋ੍ਡ ਕਰਨ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕੇ। ਕੇਰਲ੍ਾ ਦੇ ਵਾਸੀ http://registernorkaroots.org ਉਤੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮਲਨਾ ੂ ਦੇ ਵਾਸੀ  
http://tnepass.tnega.org 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256926955280011265 

3 ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਉ-ਭਗਤ ਲਵਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

 

ਲਬਆਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256927123412934656 

4 ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲ੍ਈ ਬੇਨਤੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਮਨਜ਼ਲ੍ਖਤ 

ਜ਼ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਪਰੋਸੀਿਰ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲ੍ਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620844603927?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620844603927?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620677937277?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620607937284?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168619877937357?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168619434604068?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=270465450655153
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256925771215470592
https://t.co/7hFUL28TsO?amp=1
https://t.co/7hFUL28TsO?amp=1
https://t.co/gbqCBCVeeY?amp=1
https://t.co/gbqCBCVeeY?amp=1
http://tnepass.tnega.org/
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256926955280011265
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256927123412934656


 

ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਸ਼ੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲ੍ਈ ਖੁਦ ਨ਼ੂ ੰ ਵੈਬ ਪੇਿ 

https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService…  ਤੇ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕਰੋ। 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256927292846043138 

5 INDIAN ARMY SALUTES CORONA WARRIORS 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256927801313161217 

6 सशस्त्र बलों ने तीनों सेवाओ ंद्वारा देश भर में 03 मई रवववार को कोरोना योद्धाओ ंके वलए एक धन्यवाद अवभयान आयोवित करने की पहल 

की। 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256928627133788160 

7 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਲਗ... 

https://youtu.be/RGD9VMNF39c via @YouTube 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256905835042623488 

8 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਥਾਵਾਾਂ ਉਤੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ।  

(Video) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256929088826011654 

9 ਅੰਲਮਰਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਲ ਸਵਦ ਲਾਰ ਲਸੰਘ ਲ ੱਲੋਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਦਾ ਐਲਾਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256937483058569216 

10 ਅੰਲਮਰਤਸਰ 'ਚ ਕਰਲਿਊ ਲਵਚ ਲ ੱਲ ਨਹੀਂ ਲਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

-ਲਸਹਤਮੰਦ ਰਲਹਿਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਲਵਚ ਰਲਹਿਾ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉ 

-ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਿ ਜਾਂ ਜਾਿ ਵਾਲੇ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257178088753909762 

11 ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਅੰਲਮਰਤਸਰ 4/5/2020 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257182151793094658 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕ ਆਰਨਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168605987938746?__tn__=-R 

2 276 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿੱਸਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਨ਼ੂ ੰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਵੀ 

ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਦਿੱਤੇ ਿਏ।(Video) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168605777938767?__tn__=-R 
 

3 ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਿ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168407407958604?__tn__=-R 

4 ਹਲਰਆਿਾ ਲਵਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168394774626534?__tn__=

-R 

5 ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਉ-ਭਗਤ ਲਵਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

https://t.co/UNCbyQsgSW?amp=1
https://t.co/UNCbyQsgSW?amp=1
https://t.co/UNCbyQsgSW?amp=1
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256927292846043138
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256927801313161217
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256928627133788160
https://t.co/ljkiH8zmOP?amp=1
https://t.co/ljkiH8zmOP?amp=1
https://t.co/ljkiH8zmOP?amp=1
https://twitter.com/YouTube
https://twitter.com/YouTube
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256905835042623488
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256929088826011654
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1256937483058569216
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257178088753909762
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1257182151793094658
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168605987938746?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168605777938767?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168407407958604?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168394774626534?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168394774626534?__tn__=-R


 

ਲਬਆਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168394611293217?__tn__=-R 

6 ਤਾਲਮਲਨਾਡ ੂਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦ ੇਵਾਸੀ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168393934626618?__tn__=-R 

7 ਲਜ਼ਲੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ 276 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਵਅਕਤੀ ਆਪਿੇ ਰਾਜ ਨੂੰ  ਭੇਜੇ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168393614626650?__tn__=-R 

8 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਥਾਵਾਾਂ ਉਤੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। 

(Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=298387777818089 

9 ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੇ ਿਤਾਹਪ ਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਵਚ ਪਹ ੰ ਚ ਕੇ ਵੰਡੇ ਿਲ ਤੇ ਸਨੇੈਟਾਇਜ਼ਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168364127962932?__tn__=-R 

10 ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕ ਆਰਇਨਟਾਈਨ ਪਬਰੰ ਧਾਂ ਦਾ ਸੱਚ (Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168363317963013?__tn__=-R 

11 INDIAN ARMY SALUTES CORONA WARRIORS  

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168396061293072?__tn__=

-R 

12 -ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਿ ਜਾਂ ਜਾਿ ਵਾਲੇ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=935494043572013 

13 ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲਲਸਟ (Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/168623611270317/?ty
pe=3&theater 

14 ਬਾਈਟ ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਅੰਲਮਰਤਸਰ 

https://www.facebook.com/watch/?v=308673963456433 

15 ਅੰਲਮਰਤਸਰ 'ਚ ਕਰਲਿਊ ਲਵਚ ਲ ੱਲ ਨਹੀਂ ਲਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

-ਲਸਹਤਮੰਦ ਰਲਹਿਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਲਵਚ ਰਲਹਿਾ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉ 

-ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਿ ਜਾਂ ਜਾਿ ਵਾਲੇ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620844603927?__tn__=

-R 

16 ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਬਣਾਈ ਿਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ੍ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹਾਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕ ਸਾਨ਼ੂ ੰ ਸਾਜ਼ਰਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਇਿੱਕ 

ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਦੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਜ਼ਵਰੁਿੱਧ ਸਾਨ਼ੂ ੰ ਸਾਜ਼ਰਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲ੍ੜਨ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਜ਼ਧਆਾਂ 

ਨ਼ੂ ੰ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਆਪਣਾ ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਦੇਣ ਦੀ ਿਰ਼ੂਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲ੍ਈ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 

ਜ਼ਵਰੁਿੱਧ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲ੍ੜੀਏ। (Video) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620677937277?__tn__=-R 

17 ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਲਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਏਕਾਂਤਵਾਂਸ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਲਕਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਂਭ-
ਸੰਭਾਲ…(Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620607937284?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/168394611293217?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168393934626618?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168393614626650?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=298387777818089
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168364127962932?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168363317963013?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168396061293072?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168396061293072?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=935494043572013
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/168623611270317/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/168623611270317/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=308673963456433
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620844603927?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620844603927?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620677937277?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/168620607937284?__tn__=-R


 

18 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਵੱਚ ਆਪਿੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਇੱਛ ਕ www.covidheldp.punjab.gov.in 'ਤੇ ਕਰਨ 
ਅਪਲਾਈ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=270465450655153 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ Aaj Tak ਨਾਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ੍ਾਤਾਾਂ 

‘ਤੇ ਜ਼ਸਿੱਧੀ ਿਿੱਲ੍ਬਾਤ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/660397911356165/?vh=e&d=n 

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਨਭਾਉਿ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ  ਸਲਾਮ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460663498058011/?d=n 

3 ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕੀਤੇ ਿਏ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਝਲ੍ਕ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460724501385244/?vh=e&d=n 

4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ India Today ਨਾਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ 

ਹਾਲ੍ਾਤਾਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਸਿੱਧੀ ਿਿੱਲ੍ਬਾਤ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/927425771032830/?vh=e&d=n 

5 ਬਰਨਾਲਾ ਲਵੱਚ ਕੱਲ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖ ਲਿਗੀਆ ਦ ਕਾਨਾਂ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460789258045435/?d=n 

6 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਯਤਨਾਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨ਼ੂ ੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ੍ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਜ਼ਰਸਰਚ 

(ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਤੋਂ #ਕੋਜ਼ਵਡ19 ਦੇ ਮਰੀਿਾਾਂ 'ਤੇ ਪਲ੍ਾਿਮਾ ਥੈਰਪੇੀ ਦੇ ਕਲ੍ੀਜ਼ਨਕਲ੍ ਟਰਾਇਲ੍ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਮਨਿ਼ੂਰੀ ਜ਼ਮਲ੍ ਿਈ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460846078039753/?d=n 

7 ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜ੍ਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਲਵਖੇ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤ ੇਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ 
ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਲਹਲਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460864178037943/?vh=e&d=n 

8 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461092828015078/?d=n 

9 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ ਜ਼ਖ਼ਲ੍ਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲ੍ੜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਇਕ 

ਮੀਲ੍ ਪਿੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟਾਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱਲ੍ 20,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜ਼ਲ੍ਆ, 

ਇਥੋਂ ਤਿੱਕ ਜ਼ਕ ਸ਼ੂਬੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਦਨਾਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਲੈ੍ਬਾਾਂ ਅਤ ੇਟੈਸਜ਼ਟੰਿ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਵੀ ਕਰ 

ਲ੍ਈ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461105438013817/?d=n 

10 ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤ ੇਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461143968009964/?d=n 

11 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਵੱਚ ਆਪਿੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਇੱਛ ਕ www.covidheldp.punjab.gov.in 'ਤੇ ਕਰਨ 
ਅਪਲਾਈ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461147514676276/?vh=e&d=n 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=270465450655153
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/660397911356165/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460663498058011/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460724501385244/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/927425771032830/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460789258045435/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460846078039753/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/460864178037943/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461092828015078/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461105438013817/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461143968009964/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/461147514676276/?vh=e&d=n


 

TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 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://twitter.com/punjabgovtindia/status/1256857887374077952?s=12 

2 ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕੀਤੇ ਿਏ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਝਲ੍ਕ। 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256893379457085440?s=12 

3 Migrant returned from Rajasthan expressing views about facilities provided by district 
administration at quarantine centre Dhnaula (Barnala) 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256895811666866176?s=12 

4 Led by the consistent efforts of Chief Minister Captain Amarinder Singh, Punjab has 
received the nod from the Indian Council of Medical Research (ICMR) to undertake 
clinical trials for Convalescent Plasma Therapy on #COVID19 patients. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256971355523813379?s=12 

5 ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜ੍ਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਲਵਖੇ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤ ੇਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ 
ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਲਹਲਾ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256982574196502528?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ Aaj Tak ਨਾਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ੍ਾਤਾਾਂ 

‘ਤੇ ਜ਼ਸਿੱਧੀ ਿਿੱਲ੍ਬਾਤ। 

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਨਭਾਉਿ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ  ਸਲਾਮ  

3 ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕੀਤੇ ਿਏ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਝਲ੍ਕ। 

4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ India Today ਨਾਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ 

ਹਾਲ੍ਾਤਾਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਸਿੱਧੀ ਿਿੱਲ੍ਬਾਤ। 

5 ਬਰਨਾਲਾ ਲਵੱਚ ਕੱਲ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖ ਲਿਗੀਆ ਦ ਕਾਨਾਂ 

6 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਯਤਨਾਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨ਼ੂ ੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ੍ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਜ਼ਰਸਰਚ 

(ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਤੋਂ #ਕੋਜ਼ਵਡ19 ਦੇ ਮਰੀਿਾਾਂ 'ਤੇ ਪਲ੍ਾਿਮਾ ਥੈਰਪੇੀ ਦੇ ਕਲ੍ੀਜ਼ਨਕਲ੍ ਟਰਾਇਲ੍ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਮਨਿ਼ੂਰੀ ਜ਼ਮਲ੍ ਿਈ ਹੈ। 

7 ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜ੍ਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਲਵਖੇ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤ ੇਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ 
ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਲਹਲਾ 

8 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

9 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ ਜ਼ਖ਼ਲ੍ਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲ੍ੜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਇਕ 

ਮੀਲ੍ ਪਿੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟਾਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱਲ੍ 20,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜ਼ਲ੍ਆ, 

https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1256857887374077952?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256893379457085440?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256895811666866176?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256971355523813379?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1256982574196502528?s=12


 

ਇਥੋਂ ਤਿੱਕ ਜ਼ਕ ਸ਼ੂਬੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਦਨਾਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਲੈ੍ਬਾਾਂ ਅਤ ੇਟੈਸਜ਼ਟੰਿ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਵੀ ਕਰ 

ਲ੍ਈ ਹੈ। 

10 ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤ ੇਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ 

11 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਵੱਚ ਆਪਿੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਇੱਛ ਕ www.covidheldp.punjab.gov.in 'ਤੇ ਕਰਨ 
ਅਪਲਾਈ 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Initiative of Punjab Govt 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675990546277356/?id=10001599
2495545 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਵੱਚ ਪਰਬੰਧ 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675990496277361/?id=10001599
2495545 

3 Thank You CM Sahib 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675989652944112/?id=10001599
2495545 

4 Efforts of Punjab Government... 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675989079610836/?id=10001599
2495545 

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਲਹਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖ ਸ਼ 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675988472944230/?id=10001599
2495545 

6 ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਸੇ ਿਿੱਲ੍ ਦੀ ਤੰਿੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675987869610957/?id=10001599
2495545 

7 ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ.... 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675983046278106/?id=10001599
2495545 

8 ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲਸਹਤ ਸ ਰੱਲਖਆ ਦੀ ਲਜੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ - ਲਤਰਪਤ 
ਬਾਜਵਾ 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675979046278506/?id=10001599
2495545 

https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675990546277356/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675990546277356/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675990496277361/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675990496277361/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675989652944112/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675989652944112/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675989079610836/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675989079610836/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675988472944230/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675988472944230/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675987869610957/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675987869610957/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675983046278106/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675983046278106/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675979046278506/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/675979046278506/?id=100015992495545


 

10 ਕੈਬਲਨਟ ਮੰਤਰੀ ਲਤਰਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਲਿਆ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675970159612728&set=pcb.675970952945
982&type=3&theater 

11 ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਵਚ ਲਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਿ ੇਸਮੇਤ 
ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ - ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675890869620657&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲਸਹਤ ਸ ਰੱਲਖਆ ਦੀ ਲਜੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ - ਲਤਰਪਤ 

ਬਾਜਵਾ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1256936274931433472 

2 ਕੈਬਲਨਟ ਮੰਤਰੀ ਲਤਰਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਲਿਆ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1256930967786147841 

3 ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲ੍ਆਾਂਦੇ ਲੋ੍ਕਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਿ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਟੈਸਜ਼ਟੰਿ ਅਤ ੇਸੈਪਜ਼ਲ੍ੰਿ ਜੋਰਾਾਂ ਤੇ ਚਿੱਲ੍ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਉਨਹਾਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕਰੋਨਾ ਜਾਾਂਚ ਲ੍ਈ ਸੈਂਪਲ੍ ਿੁਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਨਹਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜਲ੍ਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1256897156385918976 

4 ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ  ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਠਜ਼ਹਰਣ, ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣੇ, 

ਮਨੋਰੰਜਨ, ਜ਼ਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਜ਼ਖਆ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਜ਼ਤੰਨ ਟਾਈਮ 

ਖਾਣਾ, ਦੁਿੱਧ, ਦਹੀਂ ਲ੍ਿੱਸੀ ਅਤ ੇਫਰ਼ੂਟ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1256897105387388928 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਵੱਚ ਪਰਬੰਧ 

2 Efforts of Punjab Government... 
 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਲਹਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖ ਸ਼ 

4 ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਸੇ ਿਿੱਲ੍ ਦੀ ਤੰਿੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 
 

5 ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲਸਹਤ ਸ ਰੱਲਖਆ ਦੀ ਲਜੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ - ਲਤਰਪਤ 
ਬਾਜਵਾ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675970159612728&set=pcb.675970952945982&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675970159612728&set=pcb.675970952945982&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675890869620657&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675890869620657&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://twitter.com/adpro_batala/status/1256936274931433472
https://twitter.com/adpro_batala/status/1256930967786147841
https://twitter.com/adpro_batala/status/1256897156385918976
https://twitter.com/adpro_batala/status/1256897105387388928


 

6 ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਵਚ ਲਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਿ ੇਸਮੇਤ 
ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ - ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਲਵਡ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲ ੂਲਹੰਸਾ ਤ ੇਮਾਨਲਸਕ ਤਿਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276692529291485/ 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਬਜ਼ਠਡੰਾ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ਼ੂਲ੍ ਜ਼ਵਖੇ ਬਣਾਏ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਜ਼ਵਚ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਜ਼ਕਸ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ ਇਿੱਥੇ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂ  

ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276743979286340/ 

3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ India Today ਨਾਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ 

ਹਾਲ੍ਾਤਾਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਸਿੱਧੀ ਿਿੱਲ੍ਬਾਤ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/927425761032831/ 

4 ਅਿਵਾਹਾਂ ਨਾ ਿੈਲਾਓ ਤੇ ਨਾ ਅਿਵਾਹਾਂ ਤ ੇਯਕੀਨ ਕਰੋ. 
ਅਿਵਾਹ ਿੈਲਾਉਿ ਵਾਲਲਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276806979280040/ 

5 3 ਮਈ ਨ਼ੂ ੰ ਬਜ਼ਠੰਡਾ ਜ਼ ਜਲ੍ਹੇ  ਤੋਂ 121 ਨਵੇਂ ਨਮ਼ੂਨੇ ਜਾਾਂਚ ਲ੍ਈ ਭੇਜੇ ਿਏ ਹਨ। 

ਘਰ ਰਹੋ ਸ ਰੱਲਖਅਤ ਰਹੋ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276866869274051/ 

6 ਸੋਨਮ ਤੋਂ ਸ ਿੋ ਇਹ ਗੀਤ .... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276914469269291/ 

7 ਬਲ ੰਡਾ ਦੀ ਨੂਰ ਭਲਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ....ਵੇਖੋ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277375785889826/ 

8 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਿ   
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277408965886508/  

9 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਲਵਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲਵਵਸਥਾ 
ਚਾਹ ਤੇ ਖਾਿਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹੈ ਮ ੱ ਹਈਆ 

ਲਨਯਲਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਲਰਆ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277456629215075/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਬਜ਼ਠਡੰਾ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ਼ੂਲ੍ ਜ਼ਵਖੇ ਬਣਾਏ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਜ਼ਵਚ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਜ਼ਕਸ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ ਇਿੱਥੇ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂ  

ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ। 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%98%E0%A8%B0%E0%A9%87%E0%A8%B2%E0%A9%82_%E0%A8%B9%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%B8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAssTCn8g-Oy2wJP9oJR_tKW9LAS2tduyTrvK0nvaGhg_usDkM4wrtcSh2urqhwFRGNHI8viTekRFJHsCdw69EuzH-SyOE8kkG8eIWb3U5fA-ZljYfB8966wukFexggT3u-ujfkOYXwqbl1LRitorVXTCQV8QwrQr44RL6A84BjaQjsyzHd51evwVd46BgoiS7GkhVvs5mrQnIGSagyi48PCbSzcPZ_-Vr3xa870hWbBilUEZM3w5fNoPhcfJh23n2rH6iBL6CYAGe2NgtOjEzBUM7LV9KYH4fIa6LCrwJVFTsQCvwalFRK8RQWRR1ALC5MAPMjP9EmKTAZMRMOyutW&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A8%95_%E0%A8%A4%E0%A8%A3%E0%A8%BE%E0%A8%85?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAssTCn8g-Oy2wJP9oJR_tKW9LAS2tduyTrvK0nvaGhg_usDkM4wrtcSh2urqhwFRGNHI8viTekRFJHsCdw69EuzH-SyOE8kkG8eIWb3U5fA-ZljYfB8966wukFexggT3u-ujfkOYXwqbl1LRitorVXTCQV8QwrQr44RL6A84BjaQjsyzHd51evwVd46BgoiS7GkhVvs5mrQnIGSagyi48PCbSzcPZ_-Vr3xa870hWbBilUEZM3w5fNoPhcfJh23n2rH6iBL6CYAGe2NgtOjEzBUM7LV9KYH4fIa6LCrwJVFTsQCvwalFRK8RQWRR1ALC5MAPMjP9EmKTAZMRMOyutW&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B9%E0%A9%88%E0%A8%B2%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%A8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAssTCn8g-Oy2wJP9oJR_tKW9LAS2tduyTrvK0nvaGhg_usDkM4wrtcSh2urqhwFRGNHI8viTekRFJHsCdw69EuzH-SyOE8kkG8eIWb3U5fA-ZljYfB8966wukFexggT3u-ujfkOYXwqbl1LRitorVXTCQV8QwrQr44RL6A84BjaQjsyzHd51evwVd46BgoiS7GkhVvs5mrQnIGSagyi48PCbSzcPZ_-Vr3xa870hWbBilUEZM3w5fNoPhcfJh23n2rH6iBL6CYAGe2NgtOjEzBUM7LV9KYH4fIa6LCrwJVFTsQCvwalFRK8RQWRR1ALC5MAPMjP9EmKTAZMRMOyutW&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276692529291485/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276743979286340/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/927425761032831/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276806979280040/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276866869274051/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2276914469269291/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277375785889826/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277408965886508/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2277456629215075/


 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256922445002477568?s=20  

2 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਲਵਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲਵਵਸਥਾ 
ਚਾਹ ਤੇ ਖਾਿਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹੈ ਮ ੱ ਹਈਆ 

ਲਨਯਲਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਲਰਆ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256928580887613441?s=20  

3 ਲਮਤੀ 26 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ 

ਸਕੂਲ ਲਵਖੇ ਬਿ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਲਵਚ ਰੱਲਖਆ ਲਗਆ ਹੈI 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256928898597691403?s=20  

4 ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ਼ੂਲ੍ ਜ਼ਵਖੇ ਠਜ਼ਹਰੇ 125 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਪੌਸ਼ਜ਼ਟਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256929359291650052?s=20  

5 ਬਲ ੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਕਹਾ ਇੱਥੇ ਰਲਹਿ ਵਾਲਲਆ ਨੇ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256929993063403521?s=20  

6 ਅਿਵਾਹਾਂ ਨਾ ਿੈਲਾਓ ਤੇ ਨਾ ਅਿਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ. 

ਅਿਵਾਹ ਿੈਲਾਉਿ ਵਾਲਲਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256942676483756032?s=20  

7 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ India Today ਨਾਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ 

ਹਾਲ੍ਾਤਾਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਸਿੱਧੀ ਿਿੱਲ੍ਬਾਤ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256953428418445312?s=20  

8 3 ਮਈ ਨ਼ੂ ੰ ਬਜ਼ਠੰਡਾ ਜ਼ ਜਲ੍ਹੇ  ਤੋਂ 121 ਨਵੇਂ ਨਮ਼ੂਨੇ ਜਾਾਂਚ ਲ੍ਈ ਭੇਜੇ ਿਏ ਹਨ। 

ਘਰ ਰਹੋ ਸ ਰੱਲਖਅਤ ਰਹੋ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256960203557388291?s=20  

9 ਬਜ਼ਠੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ੍ ’ਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱਕ 6.94 ਲ੍ਿੱਖ ਮੀਜ਼ਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਵਲ੍ੋਂ  ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁਿੱਕੀ 

ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257150577668128768?s=20  

10 ਪਨਿੇਿ੍ਰਨ ਵਲ੍ੋਂ  199849 ਮੀਜ਼ਟਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਲ੍ੋਂ  178749 ਮੀਜ਼ਟਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵਲ੍ੋਂ  154527 

ਮੀਜ਼ਟਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਲ੍ੋਂ  108898 ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵਲ੍ੋਂ  

51886 ਮੀਜ਼ਟਿ੍ਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257150784376094725?s=20  

11 ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ੍ ਜ਼ਵਕਾਸ ਜ਼ਵਭਾਿ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਨ ਸਟੋਪ ਸੈਂਟਰ(ਸਖੀ)ਬਜ਼ਠੰਡਾ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਘਰੇਲ਼੍ੂ  

ਜ਼ਹੰਸਾ ਤੇ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257151911553388547?s=20  

12 ਔਰਤਾਾਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਵਭਾਿ ਵਿੱਲੋ੍ ਟੈਲ੍ੀ ਕੌਸਜ਼ਲ੍ੰਿ ਸੇਵਾ ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ 1800-180-4104 ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ।  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257152381923610625?s=20  

13 ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਫਤਰੀ ਟੈਲ੍ੀਫੋਨ ਨੰ - 0164 -2212480, 98881-28887, ਜਾਾਂ 

oscsakhibti@gmail.com   ਜਾਾਂ ਵੋਮਨ ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 ਜਾਾਂ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਹੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਤੇ ਵੀ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257152452069031937?s=20  

14 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਿ   

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256922445002477568?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256928580887613441?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256928898597691403?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256929359291650052?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256929993063403521?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256942676483756032?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256953428418445312?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1256960203557388291?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257150577668128768?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257150784376094725?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257151911553388547?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257152381923610625?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257152452069031937?s=20


 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257199782000459777?s=20  
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1 ਕੋਰੋਨਾ ਲਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਵੱਚ ਸਲਹਯੋਗ ਲਈ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੋਮਿੀ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ: ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614329229294964/  

2 CHEIF MINISTER LIVE ON INDIA TODAY CHANNEL>  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=927425741032833&ref=watch_permalink  

3 CHEIF MINISTER LIVE ON AAJ TAK  CHANNEL>  
 https://www.facebook.com/watch/live/?v=660397928022830&ref=watch_permalink 

4 ਸ਼ੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਭਾਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਿਰ਼ੂਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਜ਼ਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਵਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਹੈ:- 

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

5 ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਲਰੰਦਰ ਲਸੰਘ ਦੇ ਲਨਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ 
ਲਰਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਤੋਂ #ਕੋਲਵਡ19 ਦੇ ਮਰੀਿਾਾਂ 'ਤੇ ਪਲ੍ਾਿਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਲ੍ੀਜ਼ਨਕਲ੍ ਟਰਾਇਲ੍ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਮਨਿ਼ੂਰੀ ਜ਼ਮਲ੍ ਿਈ ਹੈ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=614330802628140&id=219602195434338 

6 ਲੋ੍ਕ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ, ਜ਼ਵਜੇ ਇੰਦਰ ਜ਼ਸੰਿਲ੍ਾ ਨੇ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚਿੱਲ੍ ਰਹੇ 23 ਟੋਲ੍ ਪਲ੍ਾਜ਼ਿਆਾਂ 'ਤੇ 

ਟੋਲ੍ ਉਿਰਾਹੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ਼ੂ ਹੋ ਜਾਵੇਿੀ। ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਵਆਪੀ ਤਾਲ੍ਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ 

27 ਮਾਰਚ ਨ਼ੂ ੰ ਟੋਲ੍ ਪਲ੍ਾਿੇ ਆਰਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱਤੇ ਿਏ ਸਨ ਅਤ ੇ19 ਅਪਰੈਲ੍ ਨ਼ੂ ੰ ਟੋਲ੍ ਪਲ੍ਾਜ਼ਿਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਬੰਦ ਰਿੱਖਣ 

ਦੀ ਜ਼ਮਆਦ 3 ਮਈ ਤਿੱਕ ਵਧਾ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=614330569294830&id=219602195434338  

7 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ ਜ਼ਖ਼ਲ੍ਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲ੍ੜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਇਕ 

ਮੀਲ੍ ਪਿੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟਾਾਂ ਨੇ ਕੁਿੱਲ੍ 20,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜ਼ਲ੍ਆ, 

ਇਥੋਂ ਤਿੱਕ ਜ਼ਕ ਸ਼ੂਬੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਦਨਾਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਲੈ੍ਬਾਾਂ ਅਤ ੇਟੈਸਜ਼ਟੰਿ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਵੀ ਕਰ 

ਲ੍ਈ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020112615294  

 
TWITTER 
 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257199782000459777?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614329229294964/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=927425741032833&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=660397928022830&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/614330052628215/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9-V--_iD33soa6AsYO2N4LcaNIXmDHnPwV96a35DQiFqh4dL79aa86xTEF6tuUQrLRa-kNeXGaOSTvI7QmxIQk03JCnmh3ieB4olgBMeg728B6_-sGJMK6BjEZmm42xqP3tyN4GPelg01XLH0GLEcIuhHZfM0oARb5u3xFs1yHa3FDSAOg9yq2l5tIcaHWK_wQ8N-tToqkm4PK-ZPKo4MTKZfDnEWxOp-DZdoWM6a2u7CrOmjdnms5H19kcJjZ9ltnD84lUTQCEhFnbyDNvpkwLFv-TghKp_e7QeB52hPUKBF_W8ExCbNa7iUe73QiQp8NoLoIzoVWPBKFBsbvaCetg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9-V--_iD33soa6AsYO2N4LcaNIXmDHnPwV96a35DQiFqh4dL79aa86xTEF6tuUQrLRa-kNeXGaOSTvI7QmxIQk03JCnmh3ieB4olgBMeg728B6_-sGJMK6BjEZmm42xqP3tyN4GPelg01XLH0GLEcIuhHZfM0oARb5u3xFs1yHa3FDSAOg9yq2l5tIcaHWK_wQ8N-tToqkm4PK-ZPKo4MTKZfDnEWxOp-DZdoWM6a2u7CrOmjdnms5H19kcJjZ9ltnD84lUTQCEhFnbyDNvpkwLFv-TghKp_e7QeB52hPUKBF_W8ExCbNa7iUe73QiQp8NoLoIzoVWPBKFBsbvaCetg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9-V--_iD33soa6AsYO2N4LcaNIXmDHnPwV96a35DQiFqh4dL79aa86xTEF6tuUQrLRa-kNeXGaOSTvI7QmxIQk03JCnmh3ieB4olgBMeg728B6_-sGJMK6BjEZmm42xqP3tyN4GPelg01XLH0GLEcIuhHZfM0oARb5u3xFs1yHa3FDSAOg9yq2l5tIcaHWK_wQ8N-tToqkm4PK-ZPKo4MTKZfDnEWxOp-DZdoWM6a2u7CrOmjdnms5H19kcJjZ9ltnD84lUTQCEhFnbyDNvpkwLFv-TghKp_e7QeB52hPUKBF_W8ExCbNa7iUe73QiQp8NoLoIzoVWPBKFBsbvaCetg&__tn__=%2ANKH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=614330802628140&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=614330569294830&id=219602195434338
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020112615294


 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਲਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਵੱਚ ਸਲਹਯੋਗ ਲਈ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੋਮਿੀ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ: ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257196416516059142  

2 Sharing a video made by District Administration, Amritsar with an inspiring message. We 
all need to fight together in this war against #Covid19 & help our Corona Warriors by 
abiding with all rules & regulations. Let's do it for Punjab. We will win this war! 
#StaySafeStayHealthy 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256969428060626946  

3 Happy to share that in last 19 days we have procured 91 Lakh MT of wheat which marks 
67% completion of our procurement. Despite #Covid19, Food & Civil supplies dept, 
Mandi Board, District Admin & Police have worked extremely hard to ensure hassle-free 
procurement. Thank you all 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1257171952743022594  

4 Punjab Cooperation Minister, @Sukhjinder_INC stated that Cooperative Sugar Mills of 
Punjab would provide seed of high yield varieties free of cost to sugarcane growers. The 
minister launched seed distribution through video conferencing at Batala Cooperative 
Sugar Mill today https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256960986776571904  

5 I will be taking up the matter with Center to take immediate steps for the safe & early 
departure of migrant workers, desirous of leaving, to their respective States. Punjab Govt 
will look after you in every way till GoI makes necessary arrangements. I request all to 
cooperate. https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256980387089321991  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਲਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਵੱਚ ਸਲਹਯੋਗ ਲਈ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੋਮਿੀ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ: ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

2  

3  

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਨਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ ਖਦੇਵ ਲਸੰਘ ਵਾਸੀ ਸਾਲਦਕ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ) ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 
ਲਵਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ /ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਧੀਆ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਖਾਿ ੇਆਲਦ ਦ ੇਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ 
ਲਦੰਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550619915200980/?vh=e&d=n 
 

2 •ਲਜ਼ਲਹਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਦਾ ਿਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼  

•ਕਰਲਫ਼ਊ ਲ ੱਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਲਜਾਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ  

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1257196416516059142
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256969428060626946
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1257171952743022594
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256960986776571904
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1256980387089321991
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550619915200980/?vh=e&d=n


 

•ਲਸਰਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ,ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਲਦ ਲਈ ਵਾਹਨ ਲਲਜਾਿ ਤੇ ਛੋਟ  

•ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਵਅਕਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜੈਤੋ 
,ਜੰਡ ਸਾਲਹਬ ,ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਲਵਖੇ ਕਰਾਉਿ ਡਾਕਟਰੀ ਮ ਆਇਨਾ  
4 ਮਈ ਨੂੰ  ਲਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ,ਹਲਰਆਿਾ ,ਲਦੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ 
ਡਾਕਟਰੀ ਮ ਆਇਨਾ 
•ਤਫ਼ਸੀਲ ਲਈ ਸ ਿ ੋਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550067675256204/?vh=e&
d=n 
 

3 ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੂਜ਼ਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋ੍ਕ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ/ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ 

ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2549842651945373/?vh=e&d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਨਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ ਖਦੇਵ ਲਸੰਘ ਵਾਸੀ ਸਾਲਦਕ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ) ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 
ਲਵਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ /ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਧੀਆ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਖਾਿ ੇਆਲਦ ਦ ੇਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ 
ਲਦੰਦੇ ਹੋਏ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257167718056374274?s=19 
 

2 ਕਰਲਿਊ ਦ ਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਚ ਪਹ ੰ ਚਾਉਿ ਦੇ 
ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257167760422993920?s=19 
 

3 ਨਾਂਦੇੜ੍ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਲਬਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਿਰੀਦਕੋਟ ਲਵਖੇ ਲਜਲਹਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ/ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਦੰਦੇ ਹੋਏ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257167718056374274?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਨਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ ਖਦੇਵ ਲਸੰਘ ਵਾਸੀ ਸਾਲਦਕ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ) ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 
ਲਵਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ /ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਧੀਆ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਖਾਿ ੇਆਲਦ ਦ ੇਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ 
ਲਦੰਦੇ ਹੋਏ 

 

2 •ਲਜ਼ਲਹਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਦਾ ਿਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼  

•ਕਰਲਫ਼ਊ ਲ ੱਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਲਜਾਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ  
•ਲਸਰਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ,ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਲਦ ਲਈ ਵਾਹਨ ਲਲਜਾਿ ਤੇ ਛੋਟ  

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550067675256204/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2550067675256204/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2549842651945373/?vh=e&d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257167718056374274?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257167760422993920?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257167718056374274?s=20


 

•ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਵਅਕਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜੈਤੋ 
,ਜੰਡ ਸਾਲਹਬ ,ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਲਵਖੇ ਕਰਾਉਿ ਡਾਕਟਰੀ ਮ ਆਇਨਾ  
4 ਮਈ ਨੂੰ  ਲਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ,ਹਲਰਆਿਾ ,ਲਦੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ 
ਡਾਕਟਰੀ ਮ ਆਇਨਾ 
•ਤਫ਼ਸੀਲ ਲਈ ਸ ਿ ੋਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ 

 

3 ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੂਜ਼ਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋ੍ਕ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ/ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ 

ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ। 

4 ਕਰਲਿਊ ਦ ਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਚ ਪਹ ੰ ਚਾਉਿ ਦੇ 
ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ  ਲਹਰਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 
ਦੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖਾਿ ਪੀਿ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
* ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਚ ੱ ਜੇ  ੰਗ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲਰਪੋਰਟ ਆਉਿ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੰ੍ੂ ਭੇਜਿ 

ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਸੰਧੂ 

*ਨਾਂਦੇੜ੍ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ  ਸ਼ਰਾਧੂਲਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਲੇਬਰ ਨੰ੍ੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਮ ੱ  ਲੀਆਂ ਸ ਲਵਧਾਵਾਂ ਪਲਹਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603146660013239/  

2 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਨਰਲਵਘਨ ਜਾਰੀ-ਅਰਲਵੰਦ ਪਾਲ ਲਸੰਘ ਸੰਧੂ 

444264 ਮੀਲਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹ ਿ ਤੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603150556679516/  

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ੋਆ   ਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਡਰਾਇਵਰਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ  ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧੀੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ- ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603155720012333/  

4 ਨਾਂਦੇੜ੍ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਆਏ 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਲਟਵ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

*ਇਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 5 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਲਟਵ 

*113 ਦੀ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਆਉਿੀ ਬਾਕੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603252036669368/  

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲ੍ਆ ਸਦਕਾ ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋ ਜ਼ਜਲ੍ਹ ਾ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਪਹੰੁਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  

ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਹਸਪਤਾਲ੍  ਜ਼ਵਖੇ ,ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਵਚ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ  ਸਰਧਾਲ਼੍ੂ  ਪ਼ੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ  ਵੀਜ਼ਡਓ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਕੋਈ 

ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਧਾਲ਼੍ੂਆ ਦਾ ਕਜ਼ਹਣਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਚੰਿਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਜ਼ਹਣ 

ਸਜ਼ਹਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਵਈ ਿਈ ਹੈ। ਇਨਹਾਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲ੍ਈ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਵਿੱਲੋ੍  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603365046658067/  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603146660013239/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603150556679516/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603155720012333/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603252036669368/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603365046658067/


 

6 ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ  ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਪ਼ੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 

ਜਾਜ਼ਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603779329949972/  

7 ਕੋਲਵਡ-19 ਤਲਹਤ ਫ਼ਾਲਜਲਕਾ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਲਿਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਲਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ  
ਓਡਾ ਬਸਤੀ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਲਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਲਛੜ੍ਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603860603275178/  

8 ਕੋਲਵਡ-19 ਤਲਹਤ ਫ਼ਾਲਜਲਕਾ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਲਿਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਲਜ਼ਲਕਾ ਵੱਲੌ 

 ਐਸ.ਡੀ.ਕਾਲ੍ਜ (ਲ੍ੜਕੀਆਾਂ), ਰਾਧਾਾਂ ਸੁਆਮੀ ਸਜ਼ਤਸੰਿ ਭਵਨ ਜ਼ਵਖੇ ਮਿੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ੍ੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ 

ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਫੋਜ਼ਿੰਿ ਕਰਵਾਈ ਿਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603865999941305/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ  ਲਹਰਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 
ਦੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖਾਿ ਪੀਿ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
* ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਚ ੱ ਜੇ  ੰਗ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲਰਪੋਰਟ ਆਉਿ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੰ੍ੂ ਭੇਜਿ 

ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਸੰਧੂ 

*ਨਾਂਦੇੜ੍ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ  ਸ਼ਰਾਧੂਲਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਲੇਬਰ ਨੰ੍ੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਮ ੱ  ਲੀਆਂ ਸ ਲਵਧਾਵਾਂ ਪਲਹਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256913336056381440?s=19  

2 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਨਰਲਵਘਨ ਜਾਰੀ-ਅਰਲਵੰਦ ਪਾਲ ਲਸੰਘ ਸੰਧੂ 

444264 ਮੀਲਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹ ਿ ਤੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256913546312589313?s=19  

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ੋਆ   ਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਡਰਾਇਵਰਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ  ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧੀੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ- ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1256915915721125888?s=19  

4 ਨਾਂਦੇੜ੍ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਆਏ 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਲਟਵ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

*ਇਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 5 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਲਟਵ 

*113 ਦੀ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਆਉਿੀ ਬਾਕੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256925432131321858?s=19  

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲ੍ਆ ਸਦਕਾ ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋ ਜ਼ਜਲ੍ਹ ਾ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਪਹੰੁਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  

ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਹਸਪਤਾਲ੍  ਜ਼ਵਖੇ ,ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਵਚ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ  ਸਰਧਾਲ਼੍ੂ  ਪ਼ੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ  ਵੀਜ਼ਡਓ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਕੋਈ 

ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਧਾਲ਼੍ੂਆ ਦਾ ਕਜ਼ਹਣਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਚੰਿਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਜ਼ਹਣ 

ਸਜ਼ਹਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਵਈ ਿਈ ਹੈ। ਇਨਹਾਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲ੍ਈ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਵਿੱਲੋ੍  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257162893147156481?s=19  

6 ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ  ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਪ਼ੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 

ਜਾਜ਼ਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257162676930859009?s=19  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603779329949972/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603860603275178/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2603865999941305/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256913336056381440?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256913546312589313?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256915915721125888?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1256925432131321858?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257162893147156481?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257162676930859009?s=19


 

7 ਕੋਲਵਡ-19 ਤਲਹਤ ਫ਼ਾਲਜਲਕਾ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਲਿਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਲਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ  
ਓਡਾ ਬਸਤੀ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਲਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਲਛੜ੍ਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257207650967838720?s=19  

8 ਕੋਲਵਡ-19 ਤਲਹਤ ਫ਼ਾਲਜਲਕਾ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਲਿਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਲਜ਼ਲਕਾ ਵੱਲੌ 

 ਐਸ.ਡੀ.ਕਾਲ੍ਜ (ਲ੍ੜਕੀਆਾਂ), ਰਾਧਾਾਂ ਸੁਆਮੀ ਸਜ਼ਤਸੰਿ ਭਵਨ ਜ਼ਵਖੇ ਮਿੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ੍ੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ 

ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਫੋਜ਼ਿੰਿ ਕਰਵਾਈ ਿਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257206462675378176?s=19  
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ  ਲਹਰਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 
ਦੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖਾਿ ਪੀਿ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
* ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਚ ੱ ਜੇ  ੰਗ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲਰਪੋਰਟ ਆਉਿ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੰ੍ੂ ਭੇਜਿ 

ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਸੰਧੂ 

*ਨਾਂਦੇੜ੍ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ  ਸ਼ਰਾਧੂਲਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਲੇਬਰ ਨੰ੍ੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਮ ੱ  ਲੀਆਂ ਸ ਲਵਧਾਵਾਂ ਪਲਹਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

 

2 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਨਰਲਵਘਨ ਜਾਰੀ-ਅਰਲਵੰਦ ਪਾਲ ਲਸੰਘ ਸੰਧੂ 

444264 ਮੀਲਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹ ਿ ਤੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ੋਆ   ਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਡਰਾਇਵਰਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ  ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧੀੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ- ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

4 ਨਾਂਦੇੜ੍ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਆਏ 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਲਟਵ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

*ਇਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 5 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਲਟਵ 

*113 ਦੀ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਆਉਿੀ ਬਾਕੀ 
 

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲ੍ਆ ਸਦਕਾ ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋ ਜ਼ਜਲ੍ਹ ਾ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਪਹੰੁਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  

ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਹਸਪਤਾਲ੍  ਜ਼ਵਖੇ ,ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਵਚ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ  ਸਰਧਾਲ਼੍ੂ  ਪ਼ੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ  ਵੀਜ਼ਡਓ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਕੋਈ 

ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਧਾਲ਼੍ੂਆ ਦਾ ਕਜ਼ਹਣਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਚੰਿਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਜ਼ਹਣ 

ਸਜ਼ਹਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਵਈ ਿਈ ਹੈ। ਇਨਹਾਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲ੍ਈ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਵਿੱਲੋ੍  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

6 ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ  ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਪ਼ੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 

ਜਾਜ਼ਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

7 ਕੋਲਵਡ-19 ਤਲਹਤ ਫ਼ਾਲਜਲਕਾ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਲਿਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਲਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ  
ਓਡਾ ਬਸਤੀ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਲਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਲਛੜ੍ਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਗਆ 

 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257207650967838720?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257206462675378176?s=19


 

8 ਕੋਲਵਡ-19 ਤਲਹਤ ਫ਼ਾਲਜਲਕਾ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਲਿਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਲਜ਼ਲਕਾ ਵੱਲੌ 

 ਐਸ.ਡੀ.ਕਾਲ੍ਜ (ਲ੍ੜਕੀਆਾਂ), ਰਾਧਾਾਂ ਸੁਆਮੀ ਸਜ਼ਤਸੰਿ ਭਵਨ ਜ਼ਵਖੇ ਮਿੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ੍ੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ 

ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਫੋਜ਼ਿੰਿ ਕਰਵਾਈ ਿਈ। 
 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲ੍ਆ ਸਦਕਾ ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋ ਜ਼ਜਲ੍ਹ ਾ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਪਹੰੁਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  

ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਹਸਪਤਾਲ੍  ਜ਼ਵਖੇ ,ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਵਚ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜ਼ਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ  ਸਰਧਾਲ਼੍ੂ  ਪ਼ੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ  ਵੀਜ਼ਡਓ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਕੋਈ 

ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਧਾਲ਼੍ੂਆ ਦਾ ਕਜ਼ਹਣਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਚੰਿਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਜ਼ਹਣ 

ਸਜ਼ਹਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਵਈ ਿਈ ਹੈ। ਇਨਹਾਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲ੍ਈ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਵਿੱਲੋ੍  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

https://youtu.be/ynYKGnAL8tc  

2 ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ  ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਪ਼ੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 

ਜਾਜ਼ਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

https://youtu.be/WBqndZSZiJg  

3 ਕੋਲਵਡ-19 ਤਲਹਤ ਫ਼ਾਲਜਲਕਾ ਸ਼ਲਹਰ ਲਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਲਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਲਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ 
ਓਡਾ ਬਸਤੀ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਲਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਲਛੜ੍ਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਗਆ 

https://youtu.be/ed8ncMRF2nk  

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 # ਲਜਲਹੇ ਲਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਦੇ 26 ਐਕਲਟਵ ਕੇਸ,  528 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਲਟਵ: ਲਡਪਟੀ 
ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

# ਲਕਹਾ,  ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਰੋਜਪ ਰ ਲਜਲੇ ਲਵੱਚ ਆ ਚ ੱ ਕੇ ਹਨ ਕ ੱ ਲ 470 ਲੋਕ,  ਲਜਨਹ ਾਂ ਲਵਚੋਂ 265 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ( ਿਟੋੋ ਸਮੇ ਤ)      

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133525041626152&id=100049059699993  

2 ਲਿਰੋਜਪ ਰ ਸ਼ਲਹਰ ਦੀ ਸੱਬਜੀ ਮੰਡੀ ਸੋਮਵਾਰ,  ਬ ੱ ਧਵਾਰ,  ਸ਼ ੱ ਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ  ਹੀ ਖ ਲੇਗੀ,  ਬਾਕੀ  
ਦੇ ਲਦਨ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦ 

ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਲਿਰੋਜਪ ਰ ਨੇ ਸੱਬਜੀ ਮੰਡੀ ਲਵੱਚ ਰੋਟਸ਼ੇਨ ਲਸਸਟਮ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ ( ਿਟੋ ੋਸਮੇ ਤ)     

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133523711626285&id=100049059699993 

3 ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਵਚ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਲਾਈ ਿਾਲਗੰਗ ਮ ਲਹੰਮ,  ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 
ਲਵਚ ਕਰਵਾਈ ਿਾਲਗੰਗ 

ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਕਹਾ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਵਚ ਰਲਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਰੱਲਖਆ ਦਾ 
ਲਧਆਨ ਰੱਖਿਾ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 
ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਸਲਥਤ ਸੈਂਟਰ ਲਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਿਰੂਟ,  ਸਾਫ਼ ਪਾਿੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਲਗਆ ( ਿੋਟੋ ਸਮੇ ਤ)        
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133526698292653&id=100049059699993 

https://youtu.be/ynYKGnAL8tc
https://youtu.be/WBqndZSZiJg
https://youtu.be/ed8ncMRF2nk
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133525041626152&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133523711626285&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133526698292653&id=100049059699993


 

4 ਲਿਰੋਜ਼ਪ ਰ ਲਜ਼ਲੇ ਲਵਚ ਸਥਾਲਪਤ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈੈੰਟਰਾਂ ਲਵਚ ਰਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  
ਉਪਰਾਲਲਆਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈੈੰਟਰਾਂ ਲਵਚ ਵਧੀਆ ਖਾਿ ਪੀਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਰਬਦਾਂ ਨੂੰ  
ਲੇ ਕੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪ ਲਸ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ੋ ਕੋਰੋਿਾ ਲਖਲਾਿ ਜੰਗ ਲਵਚ 
ਆਪਿਾ ਸਲਹਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ (ਵੀਲਡਓ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133763928268930&id=100049059699993 

5 ਲਿਰੋਜ਼ਪ ਰ ਲਜ਼ਲੇ ਲਵਚ ਸਥਾਲਪਤ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈੈੰਟਰਾਂ ਲਵਚ ਰਲਹ ਰਹੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਿਾ ਮਨ 
ਪਰਚਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖ ਸ਼ੀ ਖ ਸੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਲਹਿਾ ਹੈ ਲਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 
ਸਾਡੀਆਂ ਖ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਹਰਾ ਕ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। (ਵੀਲਡਓ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133761941602462&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 # ਲਜਲਹੇ ਲਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਦੇ 26 ਐਕਲਟਵ ਕੇਸ,  528 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਲਟਵ: ਲਡਪਟੀ 
ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

# ਲਕਹਾ,  ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਰੋਜਪ ਰ ਲਜਲੇ ਲਵੱਚ ਆ ਚ ੱ ਕੇ ਹਨ ਕ ੱ ਲ 470 ਲੋਕ,  ਲਜਨਹ ਾਂ ਲਵਚੋਂ 265 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ( ਿਟੋੋ ਸਮੇ ਤ)   

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256993085701013504?s=19   

2 ਲਿਰੋਜਪ ਰ ਸ਼ਲਹਰ ਦੀ ਸੱਬਜੀ ਮੰਡੀ ਸੋਮਵਾਰ,  ਬ ੱ ਧਵਾਰ,  ਸ਼ ੱ ਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ  ਹੀ ਖ ਲੇਗੀ,  ਬਾਕੀ  
ਦੇ ਲਦਨ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦ 

ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਲਿਰੋਜਪ ਰ ਨੇ ਸੱਬਜੀ ਮੰਡੀ ਲਵੱਚ ਰੋਟਸ਼ੇਨ ਲਸਸਟਮ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ ( ਿਟੋ ੋਸਮੇ ਤ)   

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256993239103451136?s=19   

3 ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਵਚ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਲਾਈ ਿਾਲਗੰਗ ਮ ਲਹੰਮ,  ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 
ਲਵਚ ਕਰਵਾਈ ਿਾਲਗੰਗ 

ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਕਹਾ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਵਚ ਰਲਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਰੱਲਖਆ ਦਾ 
ਲਧਆਨ ਰੱਖਿਾ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 
ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਸਲਥਤ ਸੈਂਟਰ ਲਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਿਰੂਟ,  ਸਾਫ਼ ਪਾਿੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਲਗਆ ( ਿੋਟੋ ਸਮੇ ਤ)       
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256992908638445568?s=19 

4 ਲਿਰੋਜ਼ਪ ਰ ਲਜ਼ਲੇ ਲਵਚ ਸਥਾਲਪਤ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈੈੰਟਰਾਂ ਲਵਚ ਰਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  
ਉਪਰਾਲਲਆਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈੈੰਟਰਾਂ ਲਵਚ ਵਧੀਆ ਖਾਿ ਪੀਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਰਬਦਾਂ ਨੂੰ  
ਲੇ ਕੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪ ਲਸ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ੋ ਕੋਰੋਿਾ ਲਖਲਾਿ ਜੰਗ ਲਵਚ 
ਆਪਿਾ ਸਲਹਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ (ਵੀਲਡਓ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257160433791758336?s=19 

5 ਲਿਰੋਜ਼ਪ ਰ ਲਜ਼ਲੇ ਲਵਚ ਸਥਾਲਪਤ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈੈੰਟਰਾਂ ਲਵਚ ਰਲਹ ਰਹੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਿਾ ਮਨ 
ਪਰਚਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖ ਸ਼ੀ ਖ ਸੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਲਹਿਾ ਹੈ ਲਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 
ਸਾਡੀਆਂ ਖ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਹਰਾ ਕ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। (ਵੀਲਡਓ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257160287074963457?s=19 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133763928268930&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133761941602462&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256993085701013504?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1256992908638445568?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1257160433791758336?s=19


 

WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਲਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਾਏ ਪਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਵਟਸਐੱਪ ਗਰ ੱ ਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ। 

2 ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹ ਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ। 

3 ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗ ਨਾਂ ਦ ੇਸਲਹਯੋਗ ਨਾਲ ਲਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਵੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਲਡਆ ਲਗਆ। 

4 # ਲਜਲਹੇ ਲਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਦੇ 26 ਐਕਲਟਵ ਕੇਸ,  528 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਲਟਵ: ਲਡਪਟੀ 
ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

 

# ਲਕਹਾ,  ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਰੋਜਪ ਰ ਲਜਲੇ ਲਵੱਚ ਆ ਚ ੱ ਕੇ ਹਨ ਕ ੱ ਲ 470 ਲੋਕ,  ਲਜਨਹ ਾਂ ਲਵਚੋਂ 265 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ 

5 ਲਿਰੋਜਪ ਰ ਸ਼ਲਹਰ ਦੀ ਸੱਬਜੀ ਮੰਡੀ ਸੋਮਵਾਰ,  ਬ ੱ ਧਵਾਰ,  ਸ਼ ੱ ਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ  ਹੀ ਖ ਲੇਗੀ,  ਬਾਕੀ  
ਦੇ ਲਦਨ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦ 

ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਲਿਰੋਜਪ ਰ ਨੇ ਸੱਬਜੀ ਮੰਡੀ ਲਵੱਚ ਰੋਟਸ਼ੇਨ ਲਸਸਟਮ ਕੀਤਾ ਲਾਗ ੂ

6 # ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਵਚ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਲਾਈ ਿਾਲਗੰਗ ਮ ਲਹੰਮ,  ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 
ਲਵਚ ਕਰਵਾਈ ਿਾਲਗੰਗ 

#ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਕਹਾ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਵਚ ਰਲਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਸਹਤ ਅਤ ੇਸ ਰੱਲਖਆ ਦਾ 
ਲਧਆਨ ਰੱਖਿਾ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 
# ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਸਲਥਤ ਸੈਂਟਰ ਲਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਿਰੂਟ,  ਸਾਫ਼ ਪਾਿੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤ ੇਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਲਗਆ 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਜ਼ਲਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਇਸ਼ਿਾਕ ਵਲੋਂ ਲਦਨ ਵਾਰ/ਰ ਟਸ਼ੇਨਵਾਈਜ਼ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਿ ਸਬੰਧੀ 
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429002833992082&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

2 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ ਵਲੋਂ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜਰੂ ਸਾਲਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਲਹਿ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ 
ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429005037325195&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

3 ਲਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਵਚ 3 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 643 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429005747325124&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429002833992082&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429002833992082&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429005747325124&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429005747325124&set=a.3298642393694794&type=3&theater


 

 

4 ਲਜ਼ਲਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਕਲਾਨੋਰ ਬਲਾਕ ਦ ੇਚਾਰ ਲਪੰਡ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ (containment zone) 

ਘੋਲਸ਼ਤ-ਕਰਲਿਊ ਦੋਰਾਨ ਲਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429006353991730&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

5 ਲਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀ ਘਬਰਾਉਿ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਲਟਵ ਲਰਪੋਰਟ ਆਉਿ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੰਦਰ ਸਤ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429008540658178&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਜ਼ਲਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਇਸ਼ਿਾਕ ਵਲੋਂ ਲਦਨ ਵਾਰ/ਰ ਟਸ਼ੇਨਵਾਈਜ਼ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਿ ਸਬੰਧੀ 
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256916902833766400?s=20 

2 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ ਵਲੋਂ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜਰੂ ਸਾਲਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਲਹਿ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ 
ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256917004608589824?s=20 
 

3 ਲਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਵਚ 3 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 643 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256917084065447936?s=20 
 

4 ਲਜ਼ਲਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਕਲਾਨੋਰ ਬਲਾਕ ਦ ੇਚਾਰ ਲਪੰਡ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ (containment zone) 

ਘੋਲਸ਼ਤ-ਕਰਲਿਊ ਦੋਰਾਨ ਲਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256917154940825600?s=20                

5 ਲਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀ ਘਬਰਾਉਿ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਲਟਵ ਲਰਪੋਰਟ ਆਉਿ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੰਦਰ ਸਤ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1256917312717848577?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਲਜ਼ਲਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਇਸ਼ਿਾਕ ਵਲੋਂ ਲਦਨ ਵਾਰ/ਰ ਟਸ਼ੇਨਵਾਈਜ਼ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਿ ਸਬੰਧੀ 
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
 

2 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ ਵਲੋਂ ਤਖਤ ਸਰੀ ਹਜਰੂ ਸਾਲਹਬ, ਨਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰਲਹਿ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ 
ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 

3 ਲਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਵਚ 3 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 643 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429006353991730&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429006353991730&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429008540658178&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429008540658178&set=a.3298642393694794&type=3&theater


 

4 ਲਜ਼ਲਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਕਲਾਨੋਰ ਬਲਾਕ ਦ ੇਚਾਰ ਲਪੰਡ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ (containment zone) 

ਘੋਲਸ਼ਤ-ਕਰਲਿਊ ਦੋਰਾਨ ਲਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ 

 

5 ਲਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀ ਘਬਰਾਉਿ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਲਟਵ ਲਰਪੋਰਟ ਆਉਿ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੰਦਰ ਸਤ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

6 Rate lists of vegetables and fruits. 

7 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 3 May Rate List (With Pics) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=697993827670444&id=226290164840815 
 

2 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(Govt of Punjab Link) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698062200996940&id=226290164840815 
 
 

3 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(Govt of Punjab Video Link) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698179974318496&id=226290164840815 
 
 

4 ਕੋਲਵਡ-19 ; ਹ ਿ ਤੱਕ 193181 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698284667641360&id=226290164840815 
 
 

5 ਲਜ਼ਲੇ 'ਚ ਕੋਲਵਡ-19 ਦੇ 79 ਐਕਲਟਵ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਿੇ : ਲਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698288807640946&id=226290164840815 
 
 

6 ਮ ੜ੍ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਹ ਲਸ਼ਆਰਪ ਰ ਲਵਖੇ ਕ ਆਰਨਟੀਨ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਲਸੰਘ, ਲਪੰਡ ਪੱਟੀ ਵਲੋੈੰ ਲਜੱਥੇ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ 
ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਮ ਫ਼ਤ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਲਆਉਿ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ 
ਲਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਿ ੇਸਮੇਤ ਿਰੂਟ, ਦ ੱ ਧ ਆਲਦ ਦ ੇਸ ੱ ਚਜੇ  ੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ 
ਹ ਲਸ਼ਆਰਪ ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਪਰਗਟਾਇਆ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698298154306678&id=226290164840815 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=697993827670444&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698062200996940&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698179974318496&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698284667641360&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698288807640946&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698298154306678&id=226290164840815


 

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਮਹਾਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਲ੍ਆਾਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ #ਕੋਜ਼ਵਡ_19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨ਼ੂ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲ੍ਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਬੁਜ਼ਨਆਦੀ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਵਾਲੇ੍ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਬਲ੍ਜ਼ਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ਼ੂਰਾ ਜ਼ਖਆਲ੍ ਰਿੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਪਜ਼ਟਆਲ੍ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਇਜ਼ਤਹਾਸਕ ਿੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਦੁਿੱਖ 

ਜ਼ਨਵਾਰਨ ਸਾਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸਰਾਾਂ 'ਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਖੇ ਠਜ਼ਹਰਾਏ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਜ਼ਪੰਡ ਆਕੜ 

ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਜਸਕੀਰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਪੁਿੱਤਰ ਿੁਰਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੰਘ ਦਾ ਅਿੱਜ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਮਨਾਇਆ ਜ਼ਿਆ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਲ੍ੰਕ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698301140973046&id=226290164840815 
 
 

8 विला मैविस्ट्रेट-कम-विप्टी कवमश्नर श्रीमती अपनीत ररयात की ओर से 1 मई को कर्फययू में दी गई छय ट के आदेश बहाल रहेंगे।  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698309470972213&id=226290164840815 
 
 

9 ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੁਜ਼ਸ਼ਆਰਪਰੁ ਵਲ੍ੋੰ  ਜ਼ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀ ਹਿ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ 

ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਦਸ਼ੂਹਾ ਜ਼ਵਖੇ ਵੀ ਸੁਿੱਚਜੇ ਪਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਿਏ 

ਹਨ। ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ, ਬੈਡ, ਬੈਡਸ਼ੀਟ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਬਾਥਰ਼ੂਮ, ਡਸਟਜ਼ਬਨ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਸਾਬਣ, ਪੇਸਟ, ਬਰਿੱਸ਼, ਤੌਲ੍ੀਏ 

ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਕਿੱਟਾਾਂ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਹਰ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤ ਮੁਿੱਹਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ(ਵੀਡੀਓ 

ਸਮੇਤ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698327914303702&id=226290164840815 

10 ਲਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੰਸਟੀਲਚਊਟ ਹ ਲਸ਼ਆਰਪ ਰ ਲਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸ. ਸ ਖਲਵੰਦਰ ਲਸੰਘ ਲਪੰਡ ਨੱਥੂਪ ਰ 
(ਹ ਲਸ਼ਆਰਪ ਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਲਦਆਂ ਲਕਹਾ ਲਕ ਲਜਥੇ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਿੇ ਦੇ ਬਹ ਤ 
ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਹਨ, ਉਥੇ ਬੱਲਚਆਂ ਲਈ ਦ ੱ ਧ ਅਤੇ ਲਬਸਕ ੱ ਟ ਆਲਦ ਦੇ ਸ ੱ ਚਜੇ ਪਰਬੰਧ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ 
ਹਨ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698343874302106&id=226290164840815 

11  ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤ ਲ੍ਈ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜ਼ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ੂਬਾ ਬਣ ਕੇ 

ਉੱਭਜ਼ਰਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੂਬੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰੀ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਇਹਮ ਪਜ਼ਹਲ੍ ਕਦਮੀ ਦੀਖਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ 

ਨੇ 6.44 ਲ੍ਿੱਖ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਸਫਲ੍ਤਾਪ਼ੂਰਵਕ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ਬਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਵਾਪਸ ਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਹਨ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਲ੍ੰਕ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=698390787630748&id=226290164840815
------ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 3 May Rate List (With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256757361781473286?s=19 
 
 

2 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(Govt of Punjab 
Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256842125846560768?s=19 
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3 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(Govt of Punjab Video Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256857887374077952?s=19 
 

4 The Punjab Government has made all necessary arrangements for the convenience of the 
persons residing in the quarantine centers set up in view of #COVID19 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256864207774953472?s=19 
 
 

5 ...Sangat returning from Takht Sri Hazur Sahib has been quartined in the hostel of Rayat 
Institute at Railmajra by SBS District Administration.  Apart from essential items like 
toothbrushes, paste, soap & mug-buckets, etc they are being provided food and fruits 
three times(Govt of Punjab Video Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256865448252989442?s=19 
 

6 The people quartined in the quarantine center set up by the district administration in 
Ferozepur are fully satisfied with the arrangements made by the administration and said 
that they were not facing any problem in these centers(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256869116046045185?s=19 
 
 

7 #Hoshiarpur 
कोववि-19: अब तक 193181 मीवरक टन गेह ं की हुई खरीद 

- वनधाूररत मापदंि से अवधक नमी वाला गहे ं मंवियों में न लाएं वकसान: विप्टी कवमश्नर 

- वकसी भी तरह की िानकारी या वशकायत के वलए कंरोल रुम के नंबर 01882-22663 पर वकया िा सकता है संपकू 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256924880727011328?s=19 
 
 

8 #Hoshiarpur 
विले में कोववि-19 के 79 एवटटव केस आए सामने : वसववल सिनू 

- अभी तक वलए गए 853 सैंपलों में से 632 नैगेवटव, 135 का पररणाम आना बाकी(फोटो सवहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256925897661112320?s=19 
 
 

9  Pilgrims returned from Sri Hazur Sahib and quarantined at Dhariwal, Gurdaspur sharing 
their views regarding the arrangements made by the Gurdaspur district administration. 
#PunjabFightsCorona(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256924077379338242?s=19 
 

10 #ਮ ੜ੍ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਹ ਲਸ਼ਆਰਪ ਰ ਲਵਖੇ ਕ ਆਰਨਟੀਨ ਅਮਰਜੀਤ ਲਸੰਘ, ਲਪੰਡ ਪੱਟੀ ਨੇ ਲਜੱਥੇ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ 
ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਮ ਫ਼ਤ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਲਆਉਿ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 
ਖਾਿ ੇਦੇ ਸ ੱ ਚਜੇ  ੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਹ ਲਸ਼ਆਰਪ ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ 
ਪਰਗਟਾਇਆ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256930218268221441?s=19 
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11 The birthday of Jaspreet Singh, son of Gurpartap Singh, from village Akkar, who is among 
pilgrims who were quartined by the Patiala district administration at the Mata Nanaki 
Sarai of historical Gurdwara Sri Dukh Niwaran Sahib,  celebrated today(Govt of Punjab 
Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256931632457474048?s=19 
 
 

12 #ਲਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੰਸਟੀਲਚਊਟ ਹ ਲਸ਼ਆਰਪ ਰ ਲਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸ. ਸ ਖਲਵੰਦਰ ਲਸੰਘ ਲਪੰਡ ਨੱਥੂਪ ਰ 
(ਹ ਲਸ਼ਆਰਪ ਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਲਦਆਂ ਲਕਹਾ ਲਕ ਲਜਥੇ ਲਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਿੇ ਦੇ ਬਹ ਤ 
ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਹਨ, ਉਥੇ ਬੱਲਚਆਂ ਲਈ ਦ ੱ ਧ ਅਤੇ ਲਬਸਕ ੱ ਟ ਆਲਦ ਦੇ ਸ ੱ ਚਜੇ ਪਰਬੰਧ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ 
ਹਨ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1256950760480411649?s=19 
 
 

13 #Punjab leads in registering migrants residing within State. A special online portal was 
designed for this purpose to reach out to migrants, after which the state has successfully 
registered more than 6.44 Lakh migrants who want to return to home States(Govt of 
Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256932428754620417?s=19 
 
 

14 The pilgrims returned from Maharashtra made it clear that they are ready to stay in the 
quartine centers for the safety of themselves and their families and the arrangements 
made by Amritsar District administration are quite satisfactory(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1256974351380840450?s=19 
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S.N. TEXT 

1 3 May Rate List (With Pics) 

2 ਕੋਲਵਡ-19 ; ਹ ਿ ਤੱਕ 193181 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

3 ਲਜ਼ਲੇ 'ਚ ਕੋਲਵਡ-19 ਦੇ 79 ਐਕਲਟਵ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਿੇ : ਲਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

4 विला मैविस्ट्रेट-कम-विप्टी कवमश्नर श्रीमती अपनीत ररयात की ओर से 1 मई को कर्फययू में दी गई छय ट के आदेश बहाल रहेंगे।  
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1 ON MONDAY MORNING, MILK, TEA AND BISCUITS WERE BEING SERVED TO THE PEOPLE 
QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798262914032069&set=a.433052357219795&
type=3&theater 

2 JALANDHAR (RURAL) POLICE SETS ANOTHER BENCHMARK IN HUMANE POLICING 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798017514056609&set=pcb.79801788072323
9&type=3&theater 

3 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS 16 FIRS AGAINST PEOPLE VIOLATING CURFEW 
NORMS, FIVE AGAINST THOSE WITHOUT MASK 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798017180723309&set=pcb.79801736405662
4&type=3&theater 

4 4067 THROAT SWAB TESTS SO FAR IN JALANDHAR, SCREENING OF 52042 PERSONS DONE- 
DC, CP 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=798011120723915&set=pcb.79801142072388
5&type=3&theater 

5 INDIAN ARMY GIVES THUMBS UP TO JALANDHAR CIVIL AND POLICE ADMINISTRATION FOR 
EFFECTIVELY COMBATING COVID 19 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797985707393123&set=pcb.79798606072642
1&type=3&theater 

6 CP AND ADC REITERATE COMMITMENT OF DISTRICT ADMINISTRATION TO ENSURE 
FOOLPROOF ARRANGEMENTS AT QUARANTINED CENTRE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797984317393262&set=pcb.79798471072655
6&type=3&theater 

7 ADMINISTRATION PROVIDES 3000 DRY RATION PACKETS IN JALANDHAR TO THE NEEDY 
PEOPLE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797981744060186&set=pcb.79798286739340
7&type=3&theater 

8 DM ISSUES PROHIBITORY ORDERS ON WHEAT STRAW BURNING 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797980790726948&set=pcb.79798105406025
5&type=3&theater 

9 ADMINISTRATION PROVIDES 102656 LITRES MILK, 929-KG CHEESE, 10487-KG CURD, 12888-
LITRES LASSI AND 352-KG KHEER TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797975650727462&set=pcb.79797612739408
1&type=3&theater 

10 DINNER BEING SERVED TO THE RESIDENTS QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR . 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797968907394803&set=pcb.79796899072812
8&type=3&theater 

11 ONE OF JALANDHAR RESIDENT WHO HAS BEEN QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
KAPURTHALA ROAD, EXPRESS SATISFACTION ABOUT THE ARRANGEMENTS AT THE SCHOOL. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797965830728444/ 
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12 ONE OF JALANDHAR RESIDENT WHO HAS BEEN QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
KAPURTHALA ROAD, EXPRESS SATISFACTION ABOUT THE ARRANGEMENTS AT THE SCHOOL. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797963324062028/ 

13 THE COMMISSIONER OF POLICE AND ADDITIONAL DEPUTY COMMISSIONER, WHO 
INSPECTED THE ARRANGEMENTS AT THE SCHOOL FOR MERITORIOUS CHILDREN ON 
SATURDAY LATE EVENING, SAID THAT A ROBUST MECHANISM HAS BEEN PUT IN PLACE FOR 
ENSURING COMFORTABLE BOARDING AND LODGING FACILITIES OF THESE PEOPLE 
INCLUDING PILGRIMS WHO WERE BACK FROM SRI HAZUR SAHIB. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797961167395577&set=pcb.79796123739557
0&type=3&theater 

14 4067 THROAT SWAB TESTS SO FAR IN JALANDHAR, SCREENING OF 52042 PERSONS DONE- 
DC, CP 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797901450734882/ 

15 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797898127401881/ 

16 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797897610735266/ 

17 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797894677402226/ 

18 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797891687402525/ 

19 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797889770736050/ 

20 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797888214069539/ 

21 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/797886044069756/ 

22 IN ITS DRIVE TO PROVIDE SUCCOUR TO THE NEEDY PEOPLE AMID THE CURFEW IMPOSED BY 
STATE GOVERNMENT TO FIGHT COVID-19 PANDEMIC, THE JALANDHAR DISTRICT 
ADMINISTRATION ON SUNDAY DISTRIBUTED 3000 PACKETS OF DRY RATION IN THE 
DISTRICT. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797842820740745&set=pcb.79784293074073
4&type=3&theater 

23 LUNCH BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.797784824079878/79778462407
9898/?type=3&theater 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797842820740745&set=pcb.797842930740734&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.797784824079878/797784624079898/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.797784824079878/797784624079898/?type=3&theater


 

24 RATE LIST OF VEGETABLES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797671624091198&set=a.433052357219795&
type=3&theater 

25 ON SUNDAY MORNING, MILK,TEA AND BISCUITS BEING SERVED TO THE PERSONS, WHO 
HAD CAME BACK FROM VARIOUS OTHER STATES AND QUARANTINED IN THE SCHOOL FOR 
MERITORIOUS CHILDREN HERE AT KAPURTHALA ROAD. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797639907427703&set=a.433052357219795&
type=3&theater 

 
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 ON MONDAY MORNING, MILK, TEA AND BISCUITS WERE BEING SERVED TO THE PEOPLE 
QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, KAPURTHALA ROAD,JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257115228501729281 

2 DC JALANDAHR AND  CP JALANDHAR LEAD THE FLAG MARCH IN VARIOUS AREAS OF THE 
CITY AND ENQUIRED ABOUT WELL BEING OF THE COPS. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256959137985912832 

3 DINNER BEING SERVED TO THE RESIDENTS QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
KAPURTHALA ROAD JALANHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256957559719645185 

4 ONE OF JALANDHAR RESIDENT WHO HAS BEEN QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
KAPURTHALA ROAD, EXPRESS SATISFACTION ABOUT THE ARRANGEMENTS AT THE 
SCHOOL. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256956161418342400 

5 ONE OF JALANDHAR RESIDENT WHO HAS BEEN QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
KAPURTHALA ROAD, EXPRESS SATISFACTION ABOUT THE ARRANGEMENTS AT THE 
SCHOOL. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256955422251970561 

6 SETTING ANOTHER BENCHMARK OF HUMANE POLICING, THE SMC CELL JALANDHAR 
RURAL ENSURED THAT A YOUNG LADY, WHO HAS LEFT HER IN LAWS HOUSE LATE IN THE 
NIGHT AND LEFT FROM LUDHIANA ON FOOT, MEETS HER FAMILY 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256953441290555392 

7 SSP NAVJOT SINGH MAHAL SAID THAT THE POLICE WAS ALWAYS IN THE SERVICE OF THE 
PEOPLE ROUND THE CLOCK. HE SAID THAT BESIDES MAINTAINING LAW AND ORDER 
DURING THE CURFEW, THE POLICE WAS ALSO DUTY-BOUND TO ENSURE THE SAFETY AND 
SECURITY OF EVERY CITIZEN 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256953455303778305 

8 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256925624171745283 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797671624091198&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797671624091198&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797639907427703&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=797639907427703&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257115228501729281
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256959137985912832
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256957559719645185
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256956161418342400
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256955422251970561
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256953441290555392
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256953455303778305
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256925624171745283


 

9 IN ITS DRIVE TO PROVIDE SUCCOUR TO THE NEEDY PEOPLE AMID THE 

CURFEW IMPOSED BY STATE GOVERNMENT TO FIGHT COVID-19 –PANDEMIC 

JALANDHAR ADMINISTRATION ON SUNDAY DISTRIBUTED 3000 PACKETS OF 

DRY RATION IN THE DISTRICT. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256897237529120768 

10 LUNCH BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR(VIDEO) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256862609678036992 

11 LUNCH BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256862635120709632 

12 RATE LIST OF VEGETABLES 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256786903656955904 

 
WhatsApp 
  

S.N. TEXT 

1 Order regarding vegetable Market 

2 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS 16 FIRs AGAINST PEOPLE VIOLATING CURFEW 
NORMS, FIVE AGAINST THOSE WITHOUT MASK 

3 4067 THROAT SWAB TESTS SO FAR IN JALANDHAR, SCREENING OF 52042 PERSONS DONE- 
DC, CP 

4 JALANDHAR (RURAL) POLICE SETS ANOTHER BENCHMARK IN HUMANE POLICING 

5 INDIAN ARMY GIVES THUMBS UP TO JALANDHAR CIVIL AND POLICE ADMINISTRATION 
FOR EFFECTIVELY COMBATING COVID 19 

6 CP AND ADC REITERATE COMMITMENT OF DISTRICT ADMINISTRATION TO ENSURE 
FOOLPROOF ARRANGEMENTS AT QUARANTINED CENTRE 

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

8 ADMINISTRATION PROVIDES 102656 LITRES MILK, 929-KG CHEESE, 10487-KG CURD, 
12888-LITRES LASSI AND 352-KG KHEER TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

9 DM ISSUES PROHIBITORY ORDERS ON WHEAT STRAW BURNING 

10 Rate list of vegetables 

Youtube 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256897237529120768
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256862609678036992
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256862635120709632
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1256786903656955904


 

SN. Post and Link 

1. Jalandhar quarantined centre  
https://www.youtube.com/watch?v=8kqm0wOe7Qo 

2 Jalandhar quarantined centre 
https://www.youtube.com/watch?v=3O6_8y2Aj_A 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਲਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਵਚ ਲਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਲਹਮ ਯੋਗਦਾਨ 

*‘ਆਜੀਲਵਕਾ’ ਲਮਸ਼ਨ ਤਲਹਤ ਸਵ-ੈਸਹਾਈ ਗਰ ੱ ਪਾਂ ਨੇ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਕ 

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

2 ਲਜ਼ਲੇ ਲਵਚ ਕਿਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜ੍ਾ  ਾਈ ਲੱਖ ਮੀਲਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ 

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

3 || 2 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਲਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜ਼ਣਕ ਅਸਲ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਣ ਨ਼ੂ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜ਼ਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰ਼ੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ੍ 

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

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8kqm0wOe7Qo
https://www.youtube.com/watch?v=3O6_8y2Aj_A
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARALZroZQTY93v2L_TRV-wLwHpjLgDSrusp11F_g-ILO4mqqq7cIvhwZ7LYJLA7xFqjpEfPfZJSEaYUqCXvQNx-I9Nv8g1Wix3crFrgCXRVyhn8-x-m1AG3_0i_nQ4rAiJFvTHGtes4hbQIXALx7ayybrb1dF78zyND-V1Z96I4Qe9nM8ViamZ6e8lwLW_zBjq96Ns4DVNW2Uyf36gOHTnYGNJhuIekXQP5yXtHuUh4vDrL4-vP228tt_49XN77mZ9DRieAlvgb8xYKWjIGmxGJNgzbFPfYUtItKYQ0rHd7cgZ6jVwXmqDCjp35o8ttfwLomVhSiKFL6i-nDgHSx9hkDqPO8GZWfaxI&__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.ARALZroZQTY93v2L_TRV-wLwHpjLgDSrusp11F_g-ILO4mqqq7cIvhwZ7LYJLA7xFqjpEfPfZJSEaYUqCXvQNx-I9Nv8g1Wix3crFrgCXRVyhn8-x-m1AG3_0i_nQ4rAiJFvTHGtes4hbQIXALx7ayybrb1dF78zyND-V1Z96I4Qe9nM8ViamZ6e8lwLW_zBjq96Ns4DVNW2Uyf36gOHTnYGNJhuIekXQP5yXtHuUh4vDrL4-vP228tt_49XN77mZ9DRieAlvgb8xYKWjIGmxGJNgzbFPfYUtItKYQ0rHd7cgZ6jVwXmqDCjp35o8ttfwLomVhSiKFL6i-nDgHSx9hkDqPO8GZWfaxI&__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.ARALZroZQTY93v2L_TRV-wLwHpjLgDSrusp11F_g-ILO4mqqq7cIvhwZ7LYJLA7xFqjpEfPfZJSEaYUqCXvQNx-I9Nv8g1Wix3crFrgCXRVyhn8-x-m1AG3_0i_nQ4rAiJFvTHGtes4hbQIXALx7ayybrb1dF78zyND-V1Z96I4Qe9nM8ViamZ6e8lwLW_zBjq96Ns4DVNW2Uyf36gOHTnYGNJhuIekXQP5yXtHuUh4vDrL4-vP228tt_49XN77mZ9DRieAlvgb8xYKWjIGmxGJNgzbFPfYUtItKYQ0rHd7cgZ6jVwXmqDCjp35o8ttfwLomVhSiKFL6i-nDgHSx9hkDqPO8GZWfaxI&__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


 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਲਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਵਚ ਲਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਲਹਮ ਯੋਗਦਾਨ 

*‘ਆਜੀਲਵਕਾ’ ਲਮਸ਼ਨ ਤਲਹਤ ਸਵ-ੈਸਹਾਈ ਗਰ ੱ ਪਾਂ ਨੇ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਕ 

 

4 ਲਜ਼ਲੇ ਲਵਚ ਕਿਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜ੍ਾ  ਾਈ ਲੱਖ ਮੀਲਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ 

 

5 || 2 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਲਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜ਼ਣਕ ਅਸਲ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਣ ਨ਼ੂ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜ਼ਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰ਼ੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ੍ 

ਿੁਪਤਾ ਦਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰਤ ਜ਼ਬਆਨ। 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 PILGRIMS WHO HAVE RETURNED FROM NANDED EXPRESS SATISFACTION OVER 
FACILITIES PROVIDED AT ISOLATION CENTRES 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3034670609909846/?d=n 

2 CORONA WARRIORS FELICITATED AT LUDHIANA MILITARY STATION 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3034666473243593/?d=n 

3 AS LUDHIANA FALLS IN RED ZONE, SHOPS OF ESSENTIAL COMMODITIES TO OPEN FOR 
COUNTER SALE FROM 7 AM TO 11 AM ONLY: DEPUTY COMMISSIONER 
99 ACTIVE CASES IN DISTRICT TILL NOW; WIFE OF DECEASED ACP GETS CURED 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3034659046577669/?d=n 

4 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated 
May 3, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3034555256588048/?vh=e&d=n 

5 Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal informed that the migratory 
population, that is stuck in other states due to ongoing curfew/lockdown, the Union 
government has issued directions for them. If such persons want to travel to their home 
state, then the can apply at website www.covidhelp.punjab.gov.in and the link of this 
facility has also been added in the COVA mobile app. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3036082769768630&id=20568434076925
76 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 The pilgrims as well as other persons who are staying at #Ludhiana isolation 
centres said that they have been getting food three times daily, along with tea with 
biscuits twice, fruits and potable drinking water etc. (2/2) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257159311576510470?s=08 

2 The pilgrims, who have been brought back from Nanded by @PunjabGovtIndia 
have shown satisfaction over the arrangements being made at the Isolation 
Centres set up in the #Ludhiana city. (1/2) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257158906570248193?s=08 

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.ARALZroZQTY93v2L_TRV-wLwHpjLgDSrusp11F_g-ILO4mqqq7cIvhwZ7LYJLA7xFqjpEfPfZJSEaYUqCXvQNx-I9Nv8g1Wix3crFrgCXRVyhn8-x-m1AG3_0i_nQ4rAiJFvTHGtes4hbQIXALx7ayybrb1dF78zyND-V1Z96I4Qe9nM8ViamZ6e8lwLW_zBjq96Ns4DVNW2Uyf36gOHTnYGNJhuIekXQP5yXtHuUh4vDrL4-vP228tt_49XN77mZ9DRieAlvgb8xYKWjIGmxGJNgzbFPfYUtItKYQ0rHd7cgZ6jVwXmqDCjp35o8ttfwLomVhSiKFL6i-nDgHSx9hkDqPO8GZWfaxI&__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.ARALZroZQTY93v2L_TRV-wLwHpjLgDSrusp11F_g-ILO4mqqq7cIvhwZ7LYJLA7xFqjpEfPfZJSEaYUqCXvQNx-I9Nv8g1Wix3crFrgCXRVyhn8-x-m1AG3_0i_nQ4rAiJFvTHGtes4hbQIXALx7ayybrb1dF78zyND-V1Z96I4Qe9nM8ViamZ6e8lwLW_zBjq96Ns4DVNW2Uyf36gOHTnYGNJhuIekXQP5yXtHuUh4vDrL4-vP228tt_49XN77mZ9DRieAlvgb8xYKWjIGmxGJNgzbFPfYUtItKYQ0rHd7cgZ6jVwXmqDCjp35o8ttfwLomVhSiKFL6i-nDgHSx9hkDqPO8GZWfaxI&__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.ARALZroZQTY93v2L_TRV-wLwHpjLgDSrusp11F_g-ILO4mqqq7cIvhwZ7LYJLA7xFqjpEfPfZJSEaYUqCXvQNx-I9Nv8g1Wix3crFrgCXRVyhn8-x-m1AG3_0i_nQ4rAiJFvTHGtes4hbQIXALx7ayybrb1dF78zyND-V1Z96I4Qe9nM8ViamZ6e8lwLW_zBjq96Ns4DVNW2Uyf36gOHTnYGNJhuIekXQP5yXtHuUh4vDrL4-vP228tt_49XN77mZ9DRieAlvgb8xYKWjIGmxGJNgzbFPfYUtItKYQ0rHd7cgZ6jVwXmqDCjp35o8ttfwLomVhSiKFL6i-nDgHSx9hkDqPO8GZWfaxI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3034670609909846/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3034666473243593/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3034659046577669/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3034555256588048/?vh=e&d=n
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3036082769768630&id=2056843407692576
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3036082769768630&id=2056843407692576
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257159311576510470?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257158906570248193?s=08


 

3 As part of the nationwide programme announced by the @TheIndianArmy, all 
Corona Warriors were felicitated at #Ludhiana Military Station. The posters and 
‘thank you’ cards made by the children and families of all personnel were a 
reflection of their gratitude. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257158404231045121?s=08 

4 #Ludhiana DC @239pradeep informed that the contact tracing of all positive 
cases is going on in full swing and on an average more than 200 samples are 
collected and sent for testing from Ludhiana daily. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257156902523408384?s=08 

5 Till now, 392 persons have come from other states and their testing is going on. 
As per the capacity, Health Department has started sending samples for testing at 
DMC & Hospital and in coming days, results of reports could be received in 
comparatively lesser time. 
@239pradeep 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257156499614453761?s=08 

6 #Ludhiana DC @239pradeep clarified that as Ludhiana falls in the red zone, the 
shops selling essential commodities would open for counter sale from 7 am to 11 
am only. The shopkeepers would be allowed to do home delivery only after 11 
am. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257144003717410817?s=08 

7 Amrinder Singh Malhi, SDM #Ludhiana (West), informed that the bathrooms in 
this isolation facility are cleaned twice daily and said that adequate number of staff 
has been deputed here to ensure that people do not face any problems. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3034670609909846&id=205684340
7692576  
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257171611368804353?s=08 

8 -Watch Video- 
Pilgrims admitted at Isolation Centre #Ludhiana show satisfaction over the 
arrangements made by @PunjabGovtIndia & District Administration for them 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257170916242608129?s=08 

9 What DC #Ludhiana 

@239pradeep said on #COVIDー19 

And #Curfewlockdown 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257170459088519168?s=08 

10 If Migratory population 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/1257179757676027905?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 PILGRIMS WHO HAVE RETURNED FROM NANDED EXPRESS SATISFACTION OVER 
FACILITIES PROVIDED AT ISOLATION CENTRES (ENGLISH & PUNJABI) 

2 CORONA WARRIORS FELICITATED AT LUDHIANA MILITARY STATION  
(ENGLISH & PUNJABI) 

3 AS LUDHIANA FALLS IN RED ZONE, SHOPS OF ESSENTIAL COMMODITIES TO OPEN FOR 
COUNTER SALE FROM 7 AM TO 11 AM ONLY: DEPUTY COMMISSIONER 

https://twitter.com/TheIndianArmy
https://twitter.com/TheIndianArmy
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257158404231045121?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257156902523408384?s=08
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257156499614453761?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257144003717410817?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://t.co/2roaMNLy8z?amp=1
https://t.co/2roaMNLy8z?amp=1
https://t.co/2roaMNLy8z?amp=1
https://t.co/2roaMNLy8z?amp=1
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257171611368804353?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257170916242608129?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Curfewlockdown?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Curfewlockdown?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257170459088519168?s=08
https://t.co/K1u900iM3m?amp=1
https://t.co/K1u900iM3m?amp=1
https://t.co/K1u900iM3m?amp=1
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1257179757676027905?s=08


 

99 ACTIVE CASES IN DISTRICT TILL NOW; WIFE OF DECEASED ACP GETS CURED (ENGLISH 
& PUNJABI) 

4 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated 
May 3, 2020 

5 Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal informed that the migratory 
population, that is stuck in other states due to ongoing curfew/lockdown, the Union 
government has issued directions for them. If such persons want to travel to their home 
state, then the can apply at website www.covidhelp.punjab.gov.in and the link of this 
facility has also been added in the COVA mobile app. 

6 #Ludhiana DC @239pradeep informed that the contact tracing of all positive 
cases is going on in full swing and on an average more than 200 samples are 
collected and sent for testing from Ludhiana daily. 

7 Till now, 392 persons have come from other states and their testing is going on. 
As per the capacity, Health Department has started sending samples for testing at 
DMC & Hospital and in coming days, results of reports could be received in 
comparatively lesser time. 
@239pradeep 

8 #Ludhiana DC @239pradeep clarified that as Ludhiana falls in the red zone, the 
shops selling essential commodities would open for counter sale from 7 am to 11 
am only. The shopkeepers would be allowed to do home delivery only after 11 
am.  

9 Amrinder Singh Malhi, SDM #Ludhiana (West), informed that the bathrooms in 
this isolation facility are cleaned twice daily and said that adequate number of staff 
has been deputed here to ensure that people do not face any problems. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3034670609909846&id=205684340
7692576   

10 -Watch Video- 
Pilgrims admitted at Isolation Centre #Ludhiana show satisfaction over the 
arrangements made by @PunjabGovtIndia & District Administration for them 

11 What DC #Ludhiana 

@239pradeep said on #COVIDー19 

And #Curfewlockdown 

12 If Migratory population 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.  

 
YOUTUBE 
 

S.N. Post with link 

1 Daily Update by DC Ludhiana on Corona 
https://www.youtube.com/watch?v=C3Q16cXm1d0&feature=youtu.be 

2 Pilgrims admitted at Isolation Centre Ludhiana show satisfaction over the 
arrangements made by Punjab government & District Administration for them 
https://www.youtube.com/watch?v=COC3qn-HTkU&feature=youtu.be  
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S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ India Today ਨਾਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ 

ਹਾਲ੍ਾਤਾਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਸਿੱਧੀ ਿਿੱਲ੍ਬਾਤ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/927425751032832/?t=0 
 

2 -ਮਾਨਸਾ ਲਵਚ ਿਸੇ ਹੋਰਨਾ ਸੂਲਬਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਿ ਮੌਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕਰੀਲਨੰਗ  
-3 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 2308 ਦਰਿਾਸਤਾਂ  
-ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 1624, ਬ  ਲਾਡਾ ਤੋਂ 290 ਅਤ ੇਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 394 ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

-ਵੈਬਸਾਈਟ www.covidhelp.punjab.gov.in 'ਤੇ ਭਲਰਆ ਸੀ ਪਰੋਿਾਰਮਾ 
-4 ਮਈ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਲਨੰਗ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/66767790067749
1/?type=3&__tn__=-R 
 

3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ Aaj Tak ਨਾਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ੍ਾਤਾਾਂ 

‘ਤੇ ਜ਼ਸਿੱਧੀ ਿਿੱਲ੍ਬਾਤ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/660397918022831/?t=16 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਾਨਸਾ ਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਲਬਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਿ ਮਕੇੌ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕਰੀਲਨੰਗ 3 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 9 

ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 2308 ਦਰਿਾਸਤਾਂ  
ਮਾਨਸਾ 1624 ਬ  ਲਾਡਾ 290 ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 394 ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ, 

ਵੈਬਸਾਈਟhttp://covidhelp.punjab.gov.inਤੇ ਭਲਰਆ ਸੀ ਪਰੋਿਾਰਮਾ 
4 ਮਈ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਲਨੰਗ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1256885080976322560?s=20 
 

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਾਨਸਾ ਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਲਬਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਿ ਮਕੇੌ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕਰੀਲਨੰਗ 3 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 9 

ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 2308 ਦਰਿਾਸਤਾਂ  
ਮਾਨਸਾ 1624 ਬ  ਲਾਡਾ 290 ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 394 ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ, 

ਵੈਬਸਾਈਟhttp://covidhelp.punjab.gov.inਤੇ ਭਲਰਆ ਸੀ ਪਰੋਿਾਰਮਾ 
4 ਮਈ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਲਨੰਗ 

 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/927425751032832/?t=0
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Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਾਬਾ ਗ ਰਮੀਤ ਲਸੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਮੋਗਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਾਲਜ 
ਲਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਖਆਲ ਰੱਲਖਆ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 
ਸਬੰਧੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

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

2 ਨੰਦੇੜ੍ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸ ਿ ੋਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647726128701018 
 

3 ਲਪੰਡ ਡੇਮਰੂ ਖ ਰਦ ਲਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕ ਲਦੀਪ ਲਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੋਗਾ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਕ ਲਦੀਪ 
ਲਸੰਘ ਅਪਰੈਲ 30 ਨੂੰ  ਨੰਦੇੜ੍ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647725258701105 
 

4 Quarantine ਕੇਂਦਰ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਲਵਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647663058707325 
 

5 ਲਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਹੇ  ਲਲਖੇ ਅਨ ਸਾਰ ਲਮਤੀ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਹਿ ਦ ੇਹ ਕਮ 
ਮਾਨਯੋਗ ਲਜ਼ਲਹਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647182825422015 
 

6 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ India Today ਨਾਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ 

ਹਾਲ੍ਾਤਾਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਸਿੱਧੀ ਿਿੱਲ੍ਬਾਤ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/927425744366166/ 
 

7 ਲਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ positive ਆਈਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਲਸਲਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਲਵਖੇ ਬਾਕੀ 
positive ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਖਆਲ ਰੱਲਖਆ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਝਾਤ ਲਸਲਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਲਸਲਵਲ 
ਸਰਜਨ ਡਾ ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ ਦ ੇਲਦਸ਼ਾ ਲਨਰਦੇਸ਼ ਹੇ  ਚੱਲ ਲਰਹਾ ਕੰਮ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1647017658771865 
 

8 SFC ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲਵਖੇ ਸਲਥਤ quarantine  ਕੇਂਦਰ ਚ ਰਲਹ ਰਾਹੀਆਂ ਮਲਹਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸ ਲਵਧਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 
ਆਪਿ ੇਲਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1646980952108869 
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TWITTER 
 

S.N. Post with link 
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WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਬਾਬਾ ਗ ਰਮੀਤ ਲਸੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਮੋਗਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਾਲਜ 
ਲਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਖਆਲ ਰੱਲਖਆ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ 
ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

2 ਨੰਦੇੜ੍ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸ ਿ ੋਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ 

 

3 ਲਪੰਡ ਡੇਮਰੂ ਖ ਰਦ ਲਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕ ਲਦੀਪ ਲਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੋਗਾ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਕ ਲਦੀਪ 
ਲਸੰਘ ਅਪਰੈਲ 30 ਨੂੰ  ਨੰਦੇੜ੍ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ 

 

4 Quarantine ਕੇਂਦਰ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਲਵਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

 

5 ਲਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਹੇ  ਲਲਖੇ ਅਨ ਸਾਰ ਲਮਤੀ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਹਿ ਦ ੇਹ ਕਮ ਮਾਨਯੋਗ 
ਲਜ਼ਲਹਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 
 

6 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ India Today ਨਾਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ 

ਹਾਲ੍ਾਤਾਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਸਿੱਧੀ ਿਿੱਲ੍ਬਾਤ। 
 

7 ਲਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ positive ਆਈਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਲਸਲਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਲਵਖੇ ਬਾਕੀ 
positive ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਖਆਲ ਰੱਲਖਆ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਝਾਤ ਲਸਲਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਲਸਲਵਲ 
ਸਰਜਨ ਡਾ ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ ਦ ੇਲਦਸ਼ਾ ਲਨਰਦੇਸ਼ ਹੇ  ਚੱਲ ਲਰਹਾ ਕੰਮ 

8 SFC ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲਵਖੇ ਸਲਥਤ quarantine  ਕੇਂਦਰ ਚ ਰਲਹ ਰਾਹੀਆਂ ਮਲਹਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸ ਲਵਧਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 
ਆਪਿ ੇਲਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 



 

1 ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਲਬਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਿ ਲਈ ਬੱਸ 
ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਲਟੰਗ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1211531792520666/ 
 

2 Today 3 may at 6.30 pm district covid update information given by CS Dr Harish Malhotra. 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1211530992520746/ 
 

3 ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਦ ੱ ਖ ਲਨਵਾਰਨ ਸਾਲਹਬ ਦ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਲਦਨ ਮਨਾਇਆ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1211449552528890/ 
 

4 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/681961292144388/posts/1211391555868023/ 
 

5 ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਲਧਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1211371585870020/ 
 

6 ਕੀ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1211370535870125/ 
 

7 ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਲਧਆਂ ਨੂੰ  ਸਲਾਮ 

ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਜ਼ਮਲ੍ਟਰੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ੍ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਪਜ਼ਟਆਲ੍ਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਲ੍ਾਫ਼ ਫਰੰਟ ਲ੍ਾਈਨ 'ਤੇ ਲ੍ੜਾਈ ਲ੍ੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ, ਨਰਸਾਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਮਲੇ੍, ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ, 

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1211307059209806/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 @PunjabGovtIndia ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਲ੍ਆ ਕੇ ਿੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਦੁਿੱਖ ਜ਼ਨਵਾਰਨ ਸਾਜ਼ਹਬ 'ਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ 

ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਖੇ ਠਜ਼ਹਰਾਏ ਯਾਤਰੀਆਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਜ਼ਪੰਡ ਆਕੜ ਵਾਸੀ 9 ਸਾਲ੍ਾ ਬਿੱਚੇ ਜਸਕੀਰਤ ਜ਼ਸੰਘ s/o ਿੁਰਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੰਘ 

ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਮਨਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕੇਕ ਜ਼ਭਜਵਾਇਆ ਜ਼ਿਆ। ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  #SGPC & DC 

@KUMARAMIT_IAS ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1256907335508692993?s=19 
 

2 @IndINDIANARMY ਸਨੈਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਲਧਆਂ ਨੂੰ  ਸਲਾਮ ਲਮਲਟਰੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ  

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਲਟਆਲਾ ਲਵਖੇ #covid19 ਜ਼ਖ਼ਲ੍ਾਫ਼ ਫਰੰਟ ਲ੍ਾਈਨ 'ਤੇ ਲ੍ੜਾਈ ਲ੍ੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ, 

ਨਰਸਾਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਮਲੇ੍ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ। @capt_amarinder 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256821648235298816?s=19 
 

 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1211531792520666/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1211530992520746/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1211449552528890/
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8Q1MpDFu5XXc8Ey8TE6LpQuMGgDNxn8hP_bGpVk67_6IfH5JlSZJAYs355-cFKxwj5CqVTC9tVXv-xeUoJihByJ6cUY0PyHBN5rGd5FaapmbZS6Ch7kXtzCuhUmdc_e5OVdSCNNIAPimUSvt6hesGQc3YZPtL0trvLI9OaqJEZ8VVHyYNgq7pB4PJcO5aS22LTpPGh1O8f5_1y0ntC54QsKn-Aam1pIdj7cneV7b3LatedLPSm2DIsmHPn7vCKxgxeN3XJ9OQKOb2IwbEwZ0F3EOH3SLB2AqAOSNmDUhqfTde_VUs4JK_gSnYriFoUtvg3AD7AcO4tqYFAvv6KqZgnw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8Q1MpDFu5XXc8Ey8TE6LpQuMGgDNxn8hP_bGpVk67_6IfH5JlSZJAYs355-cFKxwj5CqVTC9tVXv-xeUoJihByJ6cUY0PyHBN5rGd5FaapmbZS6Ch7kXtzCuhUmdc_e5OVdSCNNIAPimUSvt6hesGQc3YZPtL0trvLI9OaqJEZ8VVHyYNgq7pB4PJcO5aS22LTpPGh1O8f5_1y0ntC54QsKn-Aam1pIdj7cneV7b3LatedLPSm2DIsmHPn7vCKxgxeN3XJ9OQKOb2IwbEwZ0F3EOH3SLB2AqAOSNmDUhqfTde_VUs4JK_gSnYriFoUtvg3AD7AcO4tqYFAvv6KqZgnw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1211391555868023/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1211371585870020/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1211370535870125/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1211307059209806/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/SGPC?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SGPC?src=hashtag_click
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256907335508692993?s=19
https://twitter.com/IndINDIANARMY
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/DproPatiala/status/1256821648235298816?s=19


 

WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਲਬਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਲਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਿ ਲਈ ਬੱਸ 
ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਲਟੰਗ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

2 Today 3 may at 6.30 pm district covid update information given by CS Dr Harish 
Malhotra.  (ਵੀਡੀਓ) 

3 ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਦ ੱ ਖ ਲਨਵਾਰਨ ਸਾਲਹਬ ਦ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਲਦਨ ਮਨਾਇਆ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

 

4 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. (ਿੋਟੋ) 

5 ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਲਧਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

6 ਕੀ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ?  (ਿੋਟੋ) 

7 ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਲਧਆਂ ਨੂੰ  ਸਲਾਮ 

ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਜ਼ਮਲ੍ਟਰੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ੍ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਪਜ਼ਟਆਲ੍ਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਲ੍ਾਫ਼ ਫਰੰਟ ਲ੍ਾਈਨ 'ਤੇ ਲ੍ੜਾਈ ਲ੍ੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ, ਨਰਸਾਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਮਲੇ੍, ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ, 

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ। (ਵੀਡੀਓ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Patiala- COVID UPDATE dt. 03.05.2020 , Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/qvh3Br3d4mA 

2 ਪਲਟਆਲਾ ਦੇ ਗ ਰਦ ਆਰਾ ਸ਼ਰੀ ਦ ੱ ਖ ਲਨਵਾਰਨ ਸਾਲਹਬ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਲਦਨ ਮਨਾਇਆ 

https://youtu.be/lvcZUhME9f0 

3 ਪਲਟਆਲਾ ’ਚ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਲਧਆਂ ਨੂੰ  ਸਲਾਮ 

https://youtu.be/UqMHX-Q3sCs 
 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਵੱਚ ਿਸੇ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਿੇ ਲਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਿ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱ ਾ ਕੀਤਾ 
ਡਾਟਾ 

https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8Q1MpDFu5XXc8Ey8TE6LpQuMGgDNxn8hP_bGpVk67_6IfH5JlSZJAYs355-cFKxwj5CqVTC9tVXv-xeUoJihByJ6cUY0PyHBN5rGd5FaapmbZS6Ch7kXtzCuhUmdc_e5OVdSCNNIAPimUSvt6hesGQc3YZPtL0trvLI9OaqJEZ8VVHyYNgq7pB4PJcO5aS22LTpPGh1O8f5_1y0ntC54QsKn-Aam1pIdj7cneV7b3LatedLPSm2DIsmHPn7vCKxgxeN3XJ9OQKOb2IwbEwZ0F3EOH3SLB2AqAOSNmDUhqfTde_VUs4JK_gSnYriFoUtvg3AD7AcO4tqYFAvv6KqZgnw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB8Q1MpDFu5XXc8Ey8TE6LpQuMGgDNxn8hP_bGpVk67_6IfH5JlSZJAYs355-cFKxwj5CqVTC9tVXv-xeUoJihByJ6cUY0PyHBN5rGd5FaapmbZS6Ch7kXtzCuhUmdc_e5OVdSCNNIAPimUSvt6hesGQc3YZPtL0trvLI9OaqJEZ8VVHyYNgq7pB4PJcO5aS22LTpPGh1O8f5_1y0ntC54QsKn-Aam1pIdj7cneV7b3LatedLPSm2DIsmHPn7vCKxgxeN3XJ9OQKOb2IwbEwZ0F3EOH3SLB2AqAOSNmDUhqfTde_VUs4JK_gSnYriFoUtvg3AD7AcO4tqYFAvv6KqZgnw&__tn__=%2ANK-R
https://youtu.be/qvh3Br3d4mA
https://youtu.be/lvcZUhME9f0
https://youtu.be/UqMHX-Q3sCs


 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526
425837986342  

2 ਹ ਿ ਤੱਕ 33335 ਮੀਟਲਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 30279 ਮੀਟਲਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਹੋਈ- 
ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526
427257986200  

3 ਲਕਸਾਨ ਝੋਨੇ/ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਲਸਿਾਰ ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਲਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ : ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਲਸੰਘ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526
428137986112  

4 ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ੍ ਰਹੇ ਪ ਲਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ ਰਲਖਆ ਲਈ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਆਏ ਅੱਗ ੇ

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526
429601319299  

5 ਲਸਹਤ ਲਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526
430324652560  

6 ਸੈਨਾਂ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਨਮਾਲਨਤ ਕੀਤਾ ਲਸਹਤ ਲਵਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ ਲਲਸ ਦੇ ਯੋਲਧਆਂ ਨੂੰ  
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526
431267985799  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਵੱਚ ਿਸੇ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਿੇ ਲਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਿ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱ ਾ ਕੀਤਾ 
ਡਾਟਾ 

2 ਹ ਿ ਤੱਕ 33335 ਮੀਟਲਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 30279 ਮੀਟਲਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਹੋਈ- 
ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

3 ਲਕਸਾਨ ਝੋਨੇ/ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਲਸਿਾਰ ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਲਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ : ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਲਸੰਘ 

4 ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ੍ ਰਹੇ ਪ ਲਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ ਰਲਖਆ ਲਈ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਆਏ ਅੱਗ ੇ

5 ਲਸਹਤ ਲਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 

6 ਸੈਨਾਂ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਨਮਾਲਨਤ ਕੀਤਾ ਲਸਹਤ ਲਵਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ ਲਲਸ ਦੇ ਯੋਲਧਆਂ ਨੂੰ  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526425837986342
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526425837986342
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526427257986200
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526427257986200
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526428137986112
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526428137986112
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526429601319299
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526429601319299
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526430324652560
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526430324652560
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526431267985799
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/526431267985799


 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਵੱਚ ਿਸੇ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਿੇ ਲਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਿ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱ ਾ ਕੀਤਾ 
ਡਾਟਾ 

2 ਹ ਿ ਤੱਕ 33335 ਮੀਟਲਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 30279 ਮੀਟਲਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਹੋਈ- 
ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

3 ਲਕਸਾਨ ਝੋਨੇ/ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਲਸਿਾਰ ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਲਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ : ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਲਸੰਘ 

4 ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ੍ ਰਹੇ ਪ ਲਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ ਰਲਖਆ ਲਈ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਆਏ ਅੱਗ ੇ

5 ਲਸਹਤ ਲਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 

6 ਸੈਨਾਂ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਨਮਾਲਨਤ ਕੀਤਾ ਲਸਹਤ ਲਵਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ ਲਲਸ ਦੇ ਯੋਲਧਆਂ ਨੂੰ  

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਕੋਲਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ `ਚ ਰੱਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਿ ਲਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਲਸਆ : ਲਡਪਟੀ 
ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

-ਲਕਹਾ, ਲਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਲਟਵ ਆਉਿ `ਤੇ ਭੇਜ ਲਦੱਤੇ ਜਾਿਗੇ ਘਰ 

-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847066489122102&id=289205534908203 

2 ਲਜ਼ਲਹੇ ਲਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਲਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਿਤੀ 12 ਹੋਈ - ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

ਕ ੱ ਲ ਕੇਸ 15 ਲਜ਼ਨਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਲਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਲਖਆ 12, 02 ਲਰਕਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਪਲਹਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ ਮੌਤ  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847107662451318&id=289205534908203 

3 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ/ਲੇਬਰ ਨੂੰ  ਖਾਿ ਅਤੇ ਰਲਹਿ ਲਈ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਹੂਲਤਾਂ -ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

ਲੋੜ੍ ਮ ਤਾਬਕ ਲਜ਼ਲਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰਾਂ ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847510372411047&id=289205534908203 

4 ਲਜ਼ਲਹੇ ਲਵੱਚ ਐਕਲਟਵ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਲਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਲਖਆ 12 ਹੋਈ - ਸੋਨਾਲੀ ਲਗਰੀ ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 
ਰੂਪਨਗਰ 

#Ropar #PunjabFightsCorona #03May @DcRupnagar 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=846883499140401&id=289205534908203 

5 ਰ਼ੂਪਨਿਰ  ਸਤਸੰਿ ਘਰ ਭਰਤਿੜਹ ਜ਼ਵਖੇ ਰਾਹਤ  ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਜ਼ਵਖੇ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਜ਼ਮਲ੍ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਸਬੰਧੀ 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲ੍ੀ ਜ਼ਿਰੀ ਨੇ ਲ੍ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847435079085243&id=289205534908203 

6 ਰ਼ੂਪਨਿਰ ਜ਼ਵਖੇ ਬਣੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਰਾਹਤ  ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਜ਼ਵਖੇ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲ਼੍ੂਆਾਂ ਨ਼ੂ ੰ ਜ਼ਮਲ੍ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹ਼ੂਲ੍ਤਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਡਪਟੀ 

ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਨੋਾਲ੍ੀ ਜ਼ਿਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਲ੍ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847437759084975&id=289205534908203 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847066489122102&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847107662451318&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847510372411047&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=846883499140401&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847435079085243&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=847437759084975&id=289205534908203


 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਲਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ `ਚ ਰੱਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਿ ਲਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਲਸਆ : ਲਡਪਟੀ 
ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

-ਲਕਹਾ, ਲਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਲਟਵ ਆਉਿ `ਤੇ ਭੇਜ ਲਦੱਤੇ ਜਾਿਗੇ ਘਰ 

-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 
 https://twitter.com/DRupnagar/status/1256945978499719169?s=19 

2 ਲਜ਼ਲਹੇ ਲਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਲਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਿਤੀ 12 ਹੋਈ - ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

ਕ ੱ ਲ ਕੇਸ 15 ਲਜ਼ਨਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਲਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਲਖਆ 12, 02 ਲਰਕਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਪਲਹਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ ਮੌਤ  
https://twitter.com/DRupnagar/status/1256964817568612352?s=19 

3 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ/ਲੇਬਰ ਨੂੰ  ਖਾਿ ਅਤੇ ਰਲਹਿ ਲਈ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਹੂਲਤਾਂ -ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

ਲੋੜ੍ ਮ ਤਾਬਕ ਲਜ਼ਲਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰਾਂ ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1257176654197264386?s=19  

4 ਲਜ਼ਲਹੇ ਲਵੱਚ ਐਕਲਟਵ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਲਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਲਖਆ 12 ਹੋਈ - ਸੋਨਾਲੀ ਲਗਰੀ ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 
ਰੂਪਨਗਰ 

#Ropar #PunjabFightsCorona #03May @DcRupnagar 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1256863886524813318?s=19 

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਲਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ `ਚ ਰੱਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਿ ਲਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਲਸਆ : ਲਡਪਟੀ 
ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

-ਲਕਹਾ, ਲਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਲਟਵ ਆਉਿ `ਤੇ ਭੇਜ ਲਦੱਤੇ ਜਾਿਗੇ ਘਰ 

-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 

2 ਲਜ਼ਲਹੇ ਲਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਲਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਿਤੀ 12 ਹੋਈ - ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

ਕ ੱ ਲ ਕੇਸ 15 ਲਜ਼ਨਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਲਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਲਖਆ 12, 02 ਲਰਕਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਪਲਹਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ ਮੌਤ  

3 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ/ਲੇਬਰ ਨੂੰ  ਖਾਿ ਅਤੇ ਰਲਹਿ ਲਈ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਹੂਲਤਾਂ -ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

ਲੋੜ੍ ਮ ਤਾਬਕ ਲਜ਼ਲਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰਾਂ ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1256945978499719169?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1256964817568612352?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1257176654197264386?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1256863886524813318?s=19


 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Registration for interstate movement (both inward and outward) in Haryana 
In order to register a request for interstate movement, inward and outward of Haryana 
you may follow one of the procedures 
i. Please register yourselves on web page https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService. 
ii. If anyone wants to register on app, please down load ‘Jan Sahayak Helpme’ on Google 
Playstore and provide all necessary information 
iii. If you don’t have access to the above two and you are present in the state of Haryana, 
you may take assistance from District administration helpline by dialling 1950 or 
HARTRON’s call centre number 1100. These will not be applicable if you are outside the 
state of Haryana. 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648509898727934/?d=n 
 

2 ਸੰਿਰ਼ੂਰ ਦੇ ਮਸਤ਼ੂਆਣਾ ਸਾਜ਼ਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਦੜਹਬਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਸ਼ਰੀ ਹਿ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋਂ 

ਪਰਜ਼ਤਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਿਰ਼ੂਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਉਤੇ ਤਸਿੱਲ੍ੀ ਦਾ ਪਰਿਟਾਵਾ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਸਥਾਪਤ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਸ਼ਰੀ ਹਿ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਆਏ ਬਾਕੀ ਲੋ੍ਕ ਵੀ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਪ਼ੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤ ੇਲੋ੍ਕਾਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਹਣਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਚੰਿੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਜ਼ਹਣ 

ਸਜ਼ਹਣ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ੍ਕਾਾਂ ਨੇ ਇਨਹਾਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲ੍ਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648549002057357/?vh=e&d=n 
 

3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ Captain Amarinder Singh ਜੀ ਦੀ India Today ਨਾਲ੍ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ 

ਹਾਲ੍ਾਤਾਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਸਿੱਧੀ ਿਿੱਲ੍ਬਾਤ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/927425791032828/?vh=e&d=n 
 

4 ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਸੰਿਰ਼ੂਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ੍ੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ 

ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਖੋਲ੍ਹ  ਸਕਣਿੇ। ਿਰ਼ੂਰੀ ਵਸਤਾਾਂ ਤੇ ਜਲ੍ਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਚੀਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਦੀ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਲ੍ਈ ਵਾਧ਼ੂ ਸਮਾਾਂ ਵੀ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648640468714877/?d=n 
 

5 ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਜ਼ਿਰੀ ਨ਼ੂ ੰ ਜ਼ਕਸੇ ਸਮਿੱਜ਼ਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ੍ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 

ਸੁਝਾਅ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਾਂਿੇ ਜ਼ਕ ਹਰ ਸਮਿੱਜ਼ਸਆ ਦਾ ਹਿੱਲ੍ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਆ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/635120473886692/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੰਿਰ਼ੂਰ ਦੇ ਮਸਤ਼ੂਆਣਾ ਸਾਜ਼ਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਦੜਹਬਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਸ਼ਰੀ ਹਿ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋਂ 

ਪਰਜ਼ਤਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਿਰ਼ੂਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਉਤੇ ਤਸਿੱਲ੍ੀ ਦਾ ਪਰਿਟਾਵਾ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1256980733220044800?s=12 
 

https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService
https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648509898727934/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648549002057357/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/927425791032828/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2648640468714877/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/635120473886692/?d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1256980733220044800?s=12


 

2 ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ੍ੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜ ੇਤੋਂ 

ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਵਜ ੇਤਿੱਕ ਖੋਲ੍ਹ  ਸਕਣਿੇ।  
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256913020493561857?s=12 
 

3  
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ੍ੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜ ੇਤੋਂ 

ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਵਜ ੇਤਿੱਕ ਖੋਲ੍ਹ  ਸਕਣਿੇ।  

2 ਸੰਿਰ਼ੂਰ ਦੇ ਮਸਤ਼ੂਆਣਾ ਸਾਜ਼ਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਦੜਹਬਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਸ਼ਰੀ ਹਿ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋਂ 

ਪਰਜ਼ਤਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਿਰ਼ੂਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਉਤੇ ਤਸਿੱਲ੍ੀ ਦਾ ਪਰਿਟਾਵਾ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
 

3 Registration for interstate movement (both inward and outward) in Haryana 
In order to register a request for interstate movement, inward and outward of Haryana 
you may follow one of the procedures 
i. Please register yourselves on web page https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService. 
ii. If anyone wants to register on app, please down load ‘Jan Sahayak Helpme’ on Google 
Playstore and provide all necessary information 
iii. If you don’t have access to the above two and you are present in the state of Haryana, 
you may take assistance from District administration helpline by dialling 1950 or 
HARTRON’s call centre number 1100. These will not be applicable if you are outside the 
state of Haryana. 
 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532306737486541&id=128209614562924
, Work on kharar flyover in full swing, SDM Kharar 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532321207485094&id=128209614562924
, State Government issues advisory for special care of elderly 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532351890815359&id=128209614562924
, nearly 24000 persons stranded from other states, registered on portal 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532352717481943&id=128209614562924
, two patients recover and discharged from gian sagar hospital 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532369077480307&id=128209614562924
, Balbir Singh Sidhu distributes 1100 dry ration packets 

6 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532377710812777&id=128209614562924
, procedure outlined for those wanting to go back to their home states 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1256913020493561857?s=12
https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService
https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532306737486541&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532306737486541&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532321207485094&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532321207485094&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532351890815359&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532351890815359&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532352717481943&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532352717481943&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532369077480307&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532369077480307&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532377710812777&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=532377710812777&id=128209614562924


 

7 Field activity in kharar 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256859599862239232?s=19, Work in full 
swing on kharar flyover, SDM Kharar 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256880084046102528?s=19, Advisory issued 
for elderly 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256901873208119301?s=19, nearly 24000 
persons stranded from other states, registered on portal 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256902126321754119?s=19, two patients 
discharged from gian sagar hospital 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256913310412427265?s=19, Balbir Singh 
Sidhu distributes 1100 dry ration packets 

6 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256918757194133506?s=19, Procedure 
outlined for those wanting to go back to their home states 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Official statement on corona virus by State Control Room 

2 Initiative by Punjab Government to bring back pilgrims, tourists, students and otehr 
citizens stranded in other states due to corona virus 

3 Punajb procures 98 percent of wheat arrived so far in mandis 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 : Medical Screening Of Persons Who Want to Get Migrated To Their Home States from 
tomorrow and day after tomorrow at Sewa Kendras 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243986625771920/ 

2 So far 77 Percent of Wheat as compared to last year's total arrival, purchased in SBS 
Nagar 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243922575778325/ 

3 MLA Angad Singh Felicitated Nawanshahr Safai Sewaks at Barandari Garden 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243919329111983/ 

4 SBS Nagar has 66 Active Cases of COVID-19, says Civil Surgeon Dr. Rajinder Bhatia 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243918029112113/ 

 
TWITTER 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256859599862239232?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256880084046102528?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256901873208119301?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256902126321754119?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256913310412427265?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1256918757194133506?s=19
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243986625771920/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243922575778325/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243919329111983/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1243918029112113/


 

 

S.N. Post with link 

1 Medical Screening Of Persons Who Want to Get Migrated To Their Home States from 
tomorrow and day after tomorrow at Sewa Kendras 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256977359036547073?s=19 

2 So far 77 Percent of Wheat as compared to last year's total arrival, purchased in SBS 
Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256977312253280257?s=19 

3 MLA Angad Singh Felicitated Nawanshahr Safai Sewaks at Barandari Garden 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256983323252948992?s=19 

4 SBS Nagar has 66 Active Cases of COVID-19, says Civil Surgeon Dr. Rajinder Bhatia 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256983385823514625?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Medical Screening Of Persons Who Want to Get Migrated To Their Home States from 
tomorrow and day after tomorrow at Sewa Kendras 

2 So far 77 Percent of Wheat as compared to last year's total arrival, purchased in SBS 
Nagar 

3 MLA Angad Singh Felicitated Nawanshahr Safai Sewaks at Barandari Garden 

4 SBS Nagar has 66 Active Cases of COVID-19, says Civil Surgeon Dr. Rajinder Bhatia 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256977359036547073?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256977312253280257?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256983323252948992?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1256983385823514625?s=19


 

S.N. TEXT 

1  

2  

3  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Covid-19 report of District 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333650376829115?d=n&sfns=m
o  

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਲਵੱਚ ਰੋਜਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਲਰਪੋਰਟ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333650843495735?d=n&sfns=m
o  

3 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲਜਨਹ ਾਂ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਵੱਚ ਰੱਲਖਆ 
ਲਗਆ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਿ ਅਤੇ ਰਲਹਿ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਲਆਂ ਦੀ ਪਰਸੰਸ਼ਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333676716826481?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

4 ਕੱਲਹ ਤੋਂ ਦਸ ਮਈ ਤੱਕ ਲਸਰਿ ਮਡੈੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ , ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜ਼ੀ( ਲਸਰਫ਼ ਹੋਮ ਡਲਲਵਰੀ  )ਮੈਡੀਕਲ 
ਸ ਲਵਧਾ ਲਮਲੇਗੀ 
  

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ,ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਿ ਅਤੇ ਕ ਵਾਉਿ ਦੀ ਆਲਗਆ ਤੋਂ ਲਬਨਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮ ਅੱਤਲ ,,ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਲਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ  ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ 
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ,ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਲਵਸ, ਲਕਤਾਬਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ,ਬੀਮਾ  ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 
,ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ,ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ,ਲਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਬਿੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੰਦ ਰਲਹਿਗੀਆਂ  
 

ਹੋਮ  ਲਡਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਵਅਕਤੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖ ਦ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਆਈਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ : 
ਐਮ ਕੇ ਅਰਲਵੰਦ ਕ ਮਾਰ ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਲਹਬ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333805530146933?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

5 A man quarantined in Gidderbaha appreciate Government of Punjab for providing all 
basic needs 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333807986813354?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

6 A Muktsar resident undergoing quarantine period in one of the government 
accommodations in the district expressing gratitude for providing better facilities… 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333824870144999?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333650376829115?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333650376829115?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333650843495735?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333650843495735?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333676716826481?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333676716826481?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333805530146933?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333805530146933?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333807986813354?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333807986813354?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333824870144999?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333824870144999?vh=e&d=n&sfns=mo


 

7 A man thanking the government for providing basic requirements at a government 
building in Malout… 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333828720144614?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

8 A Muktsar resident thanking Government of Punjab for providing all basic facilities 
including food, stay and medicines for all the people staying in the quarantine center in 
Muktsar… 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333841696809983?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Covid-19 report of District 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256896200889954306?s=21  

2 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲਜਨਹ ਾਂ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਵੱਚ ਰੱਲਖਆ 
ਲਗਆ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਿ ਅਤੇ ਰਲਹਿ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਲਆਂ ਦੀ ਪਰਸੰਸ਼ਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256955008706179072?s=21  

3 A man quarantined in Gidderbaha appreciate Government of Punjab for providing all 
basic needs 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256973216167235585?s=21  

4 A Muktsar resident undergoing quarantine period in one of the government 
accommodations in the district expressing gratitude for providing better facilities… 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256973498376806400?s=21  

5 A man thanking the government for providing basic requirements at a government 
building in Malout… 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256973786848432140?s=21  

6 A Muktsar resident thanking Government of Punjab for providing all basic facilities 
including food, stay and medicines for all the people staying in the quarantine center in 
Muktsar… 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256978657664331776?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Covid-19 report of District 

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਲਵੱਚ ਰੋਜਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਲਰਪੋਰਟ 

3 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲਜਨਹ ਾਂ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਵੱਚ ਰੱਲਖਆ 
ਲਗਆ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਿ ਅਤੇ ਰਲਹਿ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਲਆਂ ਦੀ ਪਰਸੰਸ਼ਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333828720144614?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333828720144614?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333841696809983?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1333841696809983?vh=e&d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256896200889954306?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256955008706179072?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256973216167235585?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256973498376806400?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256973786848432140?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1256978657664331776?s=21


 

4 ਕੱਲਹ ਤੋਂ ਦਸ ਮਈ ਤੱਕ ਲਸਰਿ ਮਡੈੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ , ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜ਼ੀ( ਲਸਰਫ਼ ਹੋਮ ਡਲਲਵਰੀ  )ਮੈਡੀਕਲ 
ਸ ਲਵਧਾ ਲਮਲੇਗੀ 
  

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ,ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਿ ਅਤੇ ਕ ਵਾਉਿ ਦੀ ਆਲਗਆ ਤੋਂ ਲਬਨਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮ ਅੱਤਲ ,,ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਲਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ  ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ 
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ,ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਲਵਸ, ਲਕਤਾਬਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ,ਬੀਮਾ  ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 
,ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ,ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ,ਲਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਬਿੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੰਦ ਰਲਹਿਗੀਆਂ  
 

ਹੋਮ  ਲਡਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਵਅਕਤੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖ ਦ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਆਈਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ : 
ਐਮ ਕੇ ਅਰਲਵੰਦ ਕ ਮਾਰ ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਲਹਬ 

 

5 A man quarantined in Gidderbaha appreciate Government of Punjab for providing all 
basic needs 

6 A Muktsar resident undergoing quarantine period in one of the government 
accommodations in the district expressing gratitude for providing better facilities... 

7 A man thanking the government for providing basic requirements at a government 
building in Malout... 

8 A Muktsar resident thanking Government of Punjab for providing all basic facilities 
including food, stay and medicines for all the people staying in the quarantine center in 
Muktsar... 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਜਲਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141533982

545362/?type=3&theater 

2 ਲਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਵਾਲਪਸ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਵੱਚ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲਵਵਸਥਾ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3141536249211802/31415359
65878497/?type=3&theater 

3 ਲਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਲਨਆਂ ਲਵਚੋਂ 26 ਹੋਰ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲਰਪੋਰਟ ਕੋਲਵਡ-19 ਪੋਜ਼ਲਟਵ _ਲਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ ਲਵੱਚ ਕੋਲਵਡ-19 ਲਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ੍ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਿਤੀ 40 ਹੋਈ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141538172

544943/?type=3&theater 

4 ਲਜ਼ਲਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਲਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 17 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਲਫ਼ਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿ 
ਦੇ ਲਦੱਤੇ ਹ ਕਮ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141539742

544786/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141533982545362/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141533982545362/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3141536249211802/3141535965878497/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3141536249211802/3141535965878497/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141538172544943/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141538172544943/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141539742544786/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141539742544786/?type=3&theater


 

5 ਜ਼ਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਲ੍ਾਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਹਾਇਤਾ ਲ੍ਈ ਟੋਲ੍ ਫਰੀ ਨਬੰਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨ਼ੂ ੰ ਫੋਨ ਕਰੋ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141559569

209470/?type=3&theater 

6 ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲ੍ਈ ਐਂਬ਼ੂਲ੍ੈਂਸ ਸਰਜ਼ਵਸ ਲ੍ਈ ਟੋਲ੍ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141562545

875839/?type=3&theater 

7 ਲਹੰਮਤ ਜਜ਼ਬਾ  ਲਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਿਾ 
ਕੋੋੋਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ । 

ਘਬਰਾਉਿਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ 

ਘਰਾਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਅਤ ਰਹੋ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141565
995875494/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਜਲਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257211102565298177 

2 ਲਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਵਾਲਪਸ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਵੱਚ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲਵਵਸਥਾ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257211723410374657 
 

3 ਲਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਲਨਆਂ ਲਵਚੋਂ 26 ਹੋਰ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲਰਪੋਰਟ ਕੋਲਵਡ-19 ਪੋਜ਼ਲਟਵ _ਲਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ ਲਵੱਚ ਕੋਲਵਡ-19 ਲਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ੍ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਿਤੀ 40 ਹੋਈ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257212112243318784 
 

4 ਲਜ਼ਲਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਲਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 17 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਲਫ਼ਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿ ਦੇ 
ਲਦੱਤੇ ਹ ਕਮ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257212381714771971 

5 ਜ਼ਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਲ੍ਾਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਹਾਇਤਾ ਲ੍ਈ ਟੋਲ੍ ਫਰੀ ਨਬੰਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨ਼ੂ ੰ ਫੋਨ ਕਰੋ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257216413011345408 

6 ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲ੍ਈ ਐਂਬ਼ੂਲ੍ੈਂਸ ਸਰਜ਼ਵਸ ਲ੍ਈ ਟੋਲ੍ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257216807284269058 

7 ਲਹੰਮਤ ਜਜ਼ਬਾ  ਲਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਿਾ 
ਕੋੋੋਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ । 

ਘਬਰਾਉਿਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ 

ਘਰਾਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਅਤ ਰਹੋ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257217220544835585 

 
WhatsApp 
 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141559569209470/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141559569209470/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141562545875839/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141562545875839/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141565995875494/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3141565995875494/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257211102565298177
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257211723410374657
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257212112243318784
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257212381714771971
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257216413011345408
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257216807284269058
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257217220544835585


 

S.N. TEXT 

1 ਲਜਲਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 

2 ਲਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਲਹਬ ਤੋਂ ਵਾਲਪਸ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕੋਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਵੱਚ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲਵਵਸਥਾ-ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ 

3 ਲਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਲਨਆਂ ਲਵਚੋਂ 26 ਹੋਰ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲਰਪੋਰਟ ਕੋਲਵਡ-19 ਪੋਜ਼ਲਟਵ _ਲਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ ਲਵੱਚ ਕੋਲਵਡ-19 ਲਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ੍ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਿਤੀ 40 ਹੋਈ 

4 ਲਜ਼ਲਾ ਮੈਲਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਲਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 17 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਲਫ਼ਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿ 
ਦੇ ਲਦੱਤੇ ਹ ਕਮ 

5 ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲ੍ਈ ਐਂਬ਼ੂਲ੍ੈਂਸ ਸਰਜ਼ਵਸ ਲ੍ਈ ਟੋਲ੍ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ । 

6 ਲਹੰਮਤ ਜਜ਼ਬਾ  ਲਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਿਾ 
ਕੋੋੋਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ । 

ਘਬਰਾਉਿਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ 

ਘਰਾਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਸੁਰਿੱਜ਼ਖਅਤ ਰਹੋ । 

 
 
 
 
 


	1. Details of Samples and Cases:-

