
 

 

Date: 07-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 

 

1 Total Suspected cases reported till date 34701 

2 Total No. of samples sent 34701 

3 Total No. of patients tested positive till date 1644 

4 Total No. of patients tested negative 28933 

5 Results Awaited 4124 

6 No. of patients cured 149 

7 Active cases 1467 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 

01 

10 Total Deaths reported 28 

 



 

Patients reported positive on 7th May 2020         - 118 

 

District Number of cases Remarks 

Amritsar 46 * New Cases. 

Patiala 6 2 Contacts of Positive Case and 3 New cases. 1 

information awaited 

Sangrur 1 New case 

Bathinda 2 New cases (Driver and Laborer) 

Ludhiana 1 New Case (ILI) 

Gurdaspur 6 3 *New cases and rest information awaited 

Jalandhar 12 Contacts of Positive Case 

Tarn Taran 43 * New Cases 

FG Sahib 1 * New Case 

 

 

On 7th May 2020 

• Number of new patients on oxygen support-NIL 

• Number of new patients admitted in ICU- NIL 

• Number of new patients put on ventilator support- NIL 

• Number of new patients cured-14 (6 from Patiala, 6 from SAS 

Nagar, 1 from Mansa & 1 from Faridkot) 

• Number of new deaths reported- 01 (Hoshiarpur) 



 

2. Cumulative Cases:- 
 
 

S. No. District       Total Confirmed  

Cases 

    Total Active 

Cases 
Total Cured Deaths 

1. Amritsar 276 265 8 3 

2. Jalandhar 147 130 12 5 

3. Tarn Taran 146 146 0 0 

4. Ludhiana 125 112 8 5 

5. SAS Nagar 95 44 49 2 

6. Patiala 95 79 14 2 

7. Gurdaspur 91 90 0 1 

8. Hoshiarpur 89 80 6 3 

9. Sangrur 88 85 3 0 

10. SBS Nagar 85 66 18 1 

11. Muktsar 65 64 1 0 

12. Moga 56 52 4 0 

13. Faridkot 45 42 3 0 

14. Ferozepur 43 41 1 1 

15. Fazilka 39 39 0 0 

16. Bathinda 39 39 0 0 

17. Pathankot 27 16 10 1 

18. Barnala 20 18 1 1 

19. FG Sahib 20 18 2 0 

20. Mansa 19 14 5 0 

21. Kapurthala 18 14 2 2 

22. Ropar 16 13 2 1 

 Total 1644 1467 149 28 

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

 



 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. CAPT. AMARINDER ORDERS PSPCL TO OPEN ALL 515 CASH 

COUNTERS ACROSS STATE FROM MAY 8    

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-orders-pspcl-open-all-515-cash-counters-
across-state-may-8 

   

2. PUNJAB CROSSES 100 LMT MARK OF WHEAT PROCUREMENT DESPITE SEVERAL 

CHALLENGES AMID COVID-19 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-crosses-100-lmt-mark-wheat-procurement-
despite-several-challenges-amid-covid-19   
 

3. SUMMER VACATIONS FROM MAY 15 TO JUNE 15 IN PUNJAB GOVERNMENT 

COLLEGES AND UNIVERSITIES: TRIPT BAJWA  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/summer-vacations-may-15-june-15-punjab-government-
colleges-and-universities-tript-bajwa 
 

4. ADVISORY ON MAINTAINING HYGIENE AND SANITIZATION BY STATE 

TRANSPORT UNDERTAKINGS AND PRIVATE BUS OPERATORS ISSUED  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/advisory-maintaining-hygiene-and-sanitization-state-
transport-undertakings-and-private-bus 
 

5. PUNJAB SEWA KENDRAS TO RESUME OPERATIONS FROM MAY 8 WITH LIMITED 

STAFF  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-sewa-kendras-resume-operations-may-8-limited-
staff 

 

6. Pegging the April revenue shortfall for the state at 88%, Chief Minister Captain Amarinder 

Singh said with all tax revenues dried up and only 1.5% of the industry currently operational, 

Punjab was facing a difficult financial situation, which was compounded by absence of aid from 

the central government.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556694354626672&id=1412317599064359 

 

7. Punjab Food & Supplies Minister Bharat Bhushan Ashu has directed the police administration 

to ensure tight security arrangements during wheat distribution. The directions were issued by 

the Minister in the wake of unfortunate incident in Kapurthala yesterday where a depot holder's 

brother Anil Mahajan was beaten to death while he was helping his brother in distributing wheat. 

While people all over the world have locked up themselves inside their homes to save 

themselves, this tragic incident of killing someone who is distributing wheat to people is 

appalling, the Minister said.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556766844619423&id=1412317599064359 

 

8. As many as 1,05,898 school going students have shared their videos for Punjab Education 

Minister, Vijay Inder Singla's campaign, 'Ambassadors of Hope' which was launched for 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-orders-pspcl-open-all-515-cash-counters-across-state-may-8
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students of the state to share their creativity during lockdown. While divulging details, the 

cabinet minister told that the campaign created a world record as never in the past so many 

students participated in an online video competition concluded in eight days. He added that 

currently, Cebu City Commission (a govt body) of Phillipines holds the record of highest 

participation as they had got 43,157 participants in eight day long online competition.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556650737964367&id=1412317599064359 

 

9. Punjab Subordinate Services Selection Board declares result of exam conducted for post of Food 

Safety Officers. The result has been uploaded on PSSSB's website http://punjabsssb.gov.in/  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556647424631365&id=1412317599064359 

 

10. The Government agencies and private Traders have procured 4,14,132 metric tonnes of wheat 

in Punjab on 22nd day of procurement. The Government agencies procured 4,12,628 MT of 

wheat 1,504 MT has been procured by the private traders (arhtyias).  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556783357951105&id=1412317599064359 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556783357951105&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 06/05/2020 to 2:00 PM 07/05/2020) 
           

 

S.N. Post with link  

1 "ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ 

ਤਹਿ ਹਦਲੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਿਾਲੇ ਖਤਮ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ ਹਕ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਹ ਜੰਦਗੀ ਹਵਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ।", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 

ਪੰਜਾਬ। #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556570644639043&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=979446839179305&id=631211620669497  

2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਹਵਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਤਾਾਂ ਜੋ #ਕੋਹਵਡ19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਾਗਹਰਕਾਾਂ ਦੀ 

ਸੁਰੱਹਖਆ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has issued an advisory 
on maintaining hygiene and sanitization in Sewa Kendras to ensure the safety of its staff 
and citizens from #COVID19 pandemic 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556619581300816&id=14123175990643
59  

3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸੱਹਖਆ ਮੰਤਰੀ, ਹਵਜੇ ਇੰਦਰ ਹਸੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ  ਸੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ, “ਅੰਬੈਸਡਰਜ ਆਫ਼ ਿੋਪ” ਲਈ 

ਤਕਰੀਬਨ 1,05,898 ਸਕ ਲੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਿ ਮੁਹਿੰਮ ਸ ਬੇ ਦੇ 

ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਹਮਕਤਾ ਨ ੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਕੈਬਹਨਟ 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਹਦਆਾਂ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਅਹਜਿਾ ਹਵਸਵ ਹਰਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਾਂ ਕਦੇ 

ਨਿੀਂ ਬਹਣਆ। ਅੱਠ ਹਦਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਹਲਆ।  

ਉਨਾਾਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਟਰੀਆਾਂ ਦਾ ਹਰਕਾਰਡ ਹਫਲਿਾਲ ਹਫਲਪੀਨਜ ਦੀ ਸੇਬ  ਹਸਟੀ ਕਹਮਸਨ (ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ 

ਸੰਸਥਾ) ਦੇ ਨਾਾਂ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਅੱਠ ਹਦਨ ਚੱਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਵਚ ਉਨਾਾਂ ਦੇ 43,157 ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ 

ਹਲਆ ਸੀ। 
As many as 1,05,898 school going students have shared their videos for Punjab Education 
Minister, Vijay Inder Singla's campaign, 'Ambassadors of Hope' which was launched for 
students of the state to share their creativity during lockdown. While divulging details, 
the cabinet minister told that the campaign created a world record as never in the past 
so many students participated in an online video competition concluded in eight days. He 
added that currently, Cebu City Commission (a govt body) of Phillipines holds the record 
of highest participation as they had got 43,157 participants in eight day long online 
competition. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556650737964367&id=14123175990643
59  

4 ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ ਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰਾਾਂ ਦੇ ਅਿੁਦੇ ਦੀ ਪਰੀਹਖਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀਤਾ ਘੋਹਸਤ। ਨਤੀਜਾ 

ਪੀਐਸਐਸਬੀਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ punjabsssb.gov.in 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਿੈ।  
Punjab Subordinate Services Selection Board declares result of exam conducted for post 
of Food Safety Officers. The result has been uploaded on PSSSB's website 
http://punjabsssb.gov.in/ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556647424631365&id=14123175990643
59  
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5 || 6 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਹਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਿੁਲ ਗੁਪਤਾ 

ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 
|| May 6, 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=265385034505944&id=141231759906435
9 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=265385807839200&id=631211620669497  

6 ਪੰਜਾਬ ਨ ੰ ਅਪਰੈਲ ਮਿੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 88 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਿੋਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਜਕਰ ਕਰਹਦਆਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ 

ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਸ ਬੇ ਨ ੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ 

ਅੰਦਰ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਕੱੁਲ ਉਦਯੋਹਗਕ ਯ ਹਨਟਾਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਹਿੱਸਾ ਿੀ ਕਾਰਜਸੀਲ ਿੈ। ਉਨਾਾਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਕੇਂਦਰ  

ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਕਲ ਹਵੱਤੀ ਿਾਲਾਤਾਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। 
Pegging the April revenue shortfall for the state at 88%, Chief Minister Captain Amarinder 
Singh said with all tax revenues dried up and only 1.5% of the industry currently 
operational, Punjab was facing a difficult financial situation, which was compounded by 
absence of aid from the central government. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556694354626672&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=979549745835681&id=631211620669497  

7 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਭਾਰਤ ਭ ਸਨ ਆਸ  ਨੇ ਸ ਬੇ ਦੇ ਸਮ ਿ ਹਜਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਨ ੰ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ 

ਕਰਹਦਆਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਇੰਤਜਾਮਾਾਂ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਿੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਪ ਰਥਲਾ ਹਵਖੇ 

ਸਰਕਾਰੀ  ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਡੀਪ  ਿੋਲਡਰ ਦੇ ਭਰਾ ਅਹਨਲ ਮਿਾਜਨ ਦੀ ਕੱੁਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਿੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਡ ੰਘਾ ਦੁਖ 

ਪਰਗਟਾਉਂਹਦਆਾਂ ਸਰੀ ਆਸ  ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਕੋਹਵਡ 19 ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ  ਕਰੋਨਾ ਨਾਮੀ ਅਹਦੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਘਰਾਾਂ ਹਵੱਚ ਬੰਦ ਿੋ ਕੇ ਬੈਠ ਿਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨ ੰ ਜਲਦ ਕਰਨ  ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਡੀਪ  ਿੋਲਡਰ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿੇ ਅਹਨਲ ਮਿਾਜਨ ਨ ੰ ਕੱੁਟ-ਕੱੁਟ ਕੇ ਮਾਰਨ  ਬਿੁਤ ਹਜਆਦਾ ਹਨੰਦਣਯੋਗ 

ਅਤ ੇਕਾਇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਿੈ। 
Punjab Food & Supplies Minister Bharat Bhushan Ashu has directed the police 
administration to ensure tight security arrangements during wheat distribution. The 
directions were issued by the Minister in the wake of unfortunate incident in Kapurthala 
yesterday where a depot holder's brother Anil Mahajan was beaten to death while he 
was helping his brother in distributing wheat. While people all over the world have 
locked up themselves inside their homes to save themselves, this tragic incident of killing 
someone who is distributing wheat to people is appalling, the Minister said. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556766844619423&id=14123175990643
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8 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 22ਵੇਂ ਹਦਨ 4,14,132 ਮੀਹਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਜਸ 

ਹਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  4,12,628  ਮੀਹਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜ੍ਤੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  1,504 ਮੀਹਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
The Government agencies and private Traders have procured 4,14,132 metric tonnes of 
wheat in Punjab on 22nd day of procurement. The Government agencies procured  
4,12,628 MT of wheat 1,504 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556783357951105&id=14123175990643
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9 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਹਰਆਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ/ਪਨਬਸ) ਅਤ ੇਹਨਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਕੋਹਵਡ-19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮਾਈਗਰਾਾਂਟਾਾਂ/ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਹਲਆਉਣ-ਹਲਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪਰਹਕਆ ਨ ੰ ਸਫਾਈ 

ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ -ਰਹਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਨ ੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਹਲੰਕ 

'ਤੇ ਕਹਲੱਕ ਕਰੋ > https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/ptadv 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=265385034505944&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=265385034505944&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=265385807839200&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556694354626672&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556694354626672&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=979549745835681&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556766844619423&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556766844619423&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556783357951105&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2556783357951105&id=1412317599064359


 

Punjab Government has issued an advisory on maintaining the hygiene and sanitization 
by State Transport Undertakings (Punjab Roadways/PRTC/PUNBUS) and Private Bus 
operators during the transport of Migrants/passengers in the wake of COVID-19 
pandemic. Read in detail at > 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/advpt/ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557155371247237&id=14123175990643
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10 "ਮੈਂ ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਚੌਕੀਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਹਡਊਟੀਆਾਂ 

ਸਮਰਹਪਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਹਨਭਾਉਣ ਅਤ ੇਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
"I thank all all the Officers of the Revenue Department, Numberdars and Chaukidars for 
their exemplary dedication and hard work in the day-to-day discharge of the duties and 
in combating COVID-19", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557179077911533&id=14123175990643
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=980146752442647&id=631211620669497  

11 Repost 

Live ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਹਵਊ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿਾਾਂ।  
Sharing my interview with @BarkhaDutt with you all. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=979714212485901&id=631211620669497  

12 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਿਤਰੀਨ ਉਪਾਅ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਆਪ ਨ ੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਹਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਿੀਆਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ 

ਸਲਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਹਵੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉ। ਇਸ ੇਲੜ੍ੀ ਹਵੱਚ ਬੀਤੇ ਹਦਨ ਪਹਟਆਲਾ ਦੇ 

ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੋਹਵਡ -19 ਪੌਜਹਟਵ ਮਰੀਜ ਨ ੰ ਹਲਆਉਣ ਅਤੇ ਨਹਜੱਠਣ ਲਈ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਹਕਿੜ੍ੀ ਹਵਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਿੈ, ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਪਹਟਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਸਹਥਤ 

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰੀਟਰੋੀਅਸ ਸਕ ਲ, ਜੋ ਹਕ ਕੋਹਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤ ੇਹਜਸ ਹਵਚ 500 ਬੈੈੱਡਾਾਂ 

ਦੀ ਸਿ ਲਤ ਿੈ, ਹਵਖੇ ਅਹਭਆਸ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। 
The Punjab Government is taking best measures for the treatment of #COVID_19 patients 
and to prevent its spread.  You are also requested to contribute to this campaign by 
following the instructions and advisory being issued by the government from time to 
time. In this series, a mock drill to tackle and bring a Covid-19 positive patient, what 
procedure to adopt at isolation center done by Patiala Health department officials at 
Govt. Meritourios School, which is established as Covid Care Center with 500 bed facility, 
near Punjabi University Patiala. #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557201147909326&id=14123175990643
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TWITTER 
 

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

1 "ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਹਦਲੋਂ  

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਿਾਲੇ ਖਤਮ ਨਿੀਂ ਿੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 

ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਹ ਜੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ।", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ।  
 
https://t.co/5hVgyolzET  
 
https://twitter.com/CMOPb/status/1257969921729822730?s=19  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/advpt/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557155371247237&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557155371247237&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557179077911533&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557179077911533&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=980146752442647&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=979714212485901&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557201147909326&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557201147909326&id=1412317599064359
https://t.co/5hVgyolzET
https://twitter.com/CMOPb/status/1257969921729822730?s=19


 

2 Pegging April revenue shortfall for state at 88%, Chief Minister Captain @capt_amarinder 
Singh said with all tax revenues dried up and only 1.5% of industry currently operational, 
Punjab was facing difficult financial situation, which was compounded by absence of aid 
from Centre. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257990804510896129?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1257990866448179203?s=19  

3 Chief Minister @capt_amarinder singh led Punjab Government has issued an advisory on 
maintaining hygiene and sanitization in #SewaKendras to ensure safety of its staff and 
citizens from #Covid19 pandemic. https://t.co/cApqv1mMgk  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257995368903688194?s=19  

4 Punjab Subordinate Services Selection Board declares result of exam conducted for post 
of Food Safety Officers. The result has been uploaded on PSSSB's website 
https://t.co/y2jT578C0z 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258008946784141312?s=19  

5 Punjab Education Minister @VijayIndrSingla's #AmbassadorsOfHope, an online video 
competition campaign receives 1.05 Lakh entries. Creates #WorldRecord, earlier 
Phillipines held record of highest participation as they had got 43,157 participants in 8 
day long online competition.  
https://t.co/f6h5VjxyMv  

6 | May 5 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by 
Rahul Gupta, member of the State Control Room, Chandigarh. 
 https://t.co/hUd9cksoKF  

7 The Government agencies and private Traders have procured 4,14,132 metric tonnes of 
wheat in Punjab on 22nd day of procurement. The Government agencies procured  
4,12,628 MT of wheat 1,504 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258065232145965056?s=19  

8 Punjab Government has issued an advisory on maintaining hygiene & sanitization by 
State Transport Undertakings and Private Bus operators during the transport of 
Migrants/passengers in the wake of #COVID19 pandemic. 
Read in detail at : https://t.co/Q3W4VBMGS2 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258261436909805569?s=19  

9 "ਮੈਂ ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਚੌਕੀਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਹਡਊਟੀਆਾਂ 

ਸਮਰਹਪਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਹਨਭਾਉਣ ਅਤ ੇਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। #PunjabFightsCorona 

https://t.co/DDrwoHzUTb 
https://twitter.com/CMOPb/status/1258274950755938305?s=19  

10 RT Sharing my interview with @BarkhaDutt with you all. 
 https://t.co/Bu4auS52U9 

11 ...A mock drill to tackle & bring a #COVID19 patient, procedure to adopt at isolation 
center done by Patiala Health department officials at Govt. Meritourios School, which is 
established as Covid Care Center with 500 bed facility, near Punjabi University. 
#PunjabFightsCorona 
(20) https://t.co/C6co9Rq0TJ 
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https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257990804510896129?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1257990866448179203?s=19
https://t.co/cApqv1mMgk
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257995368903688194?s=19
https://t.co/y2jT578C0z
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258008946784141312?s=19
https://t.co/f6h5VjxyMv
https://t.co/hUd9cksoKF
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258065232145965056?s=19
https://t.co/Q3W4VBMGS2
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258261436909805569?s=19
https://t.co/DDrwoHzUTb
https://twitter.com/CMOPb/status/1258274950755938305?s=19
https://t.co/Bu4auS52U9


 

S.N. Post with link 

1 "ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ 

ਤਹਿ ਹਦਲੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਿਾਲੇ ਖਤਮ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ ਹਕ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਹ ਜੰਦਗੀ ਹਵਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ।", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
#PunjabFightsCorona 
https://www.instagram.com/p/B_4GolHpdGM/?igshid=w2kudw51bt83  
https://www.instagram.com/p/B_4Gz0JB2ju/?igshid=2tx47t6dkv43  

2 "ਮੈਂ ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਚੌਕੀਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਹਡਊਟੀਆਾਂ 

ਸਮਰਹਪਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਹਨਭਾਉਣ ਅਤ ੇਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
... 
"I thank all all the Officers of the Revenue Department, Numberdars and Chaukidars for 
their exemplary dedication and hard work in the day-to-day discharge of the duties and 
in combating COVID-19", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
 
https://www.instagram.com/p/B_4GsfhpDXh/?igshid=1st07yvewzfwz 
 
https://www.instagram.com/p/B_4G3j6BJWh/?igshid=g0dzwqe0hctg  
 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 6 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਹਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਿੁਲ ਗੁਪਤਾ 

ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 
|| May 6, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 
#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread 
of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh. 
https://youtu.be/SVlKtT56Iy0  

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਿੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ 
ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/06/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%
b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-
%e0%a8%ac%e0%a8%9a%e0%a8%be%e0%a8%85-%e0%a8%b2%e0%a8%88-
%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-
%e0%a8%b8%e0%a8%b0/  
COVID-19: Punjab Govt issues advisory for Sewa Kendras to maintain hygiene & 
sanitization 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/06/covid-19-punjab-govt-issues-
advisory-for-sewa-kendras-to-maintain-hygiene-sanitization/ 

https://www.instagram.com/p/B_4GolHpdGM/?igshid=w2kudw51bt83
https://www.instagram.com/p/B_4Gz0JB2ju/?igshid=2tx47t6dkv43
https://www.instagram.com/p/B_4GsfhpDXh/?igshid=1st07yvewzfwz
https://www.instagram.com/p/B_4G3j6BJWh/?igshid=g0dzwqe0hctg
https://youtu.be/SVlKtT56Iy0
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/06/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%ac%e0%a8%9a%e0%a8%be%e0%a8%85-%e0%a8%b2%e0%a8%88-%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%b8%e0%a8%b0/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/06/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%ac%e0%a8%9a%e0%a8%be%e0%a8%85-%e0%a8%b2%e0%a8%88-%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%b8%e0%a8%b0/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/06/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%ac%e0%a8%9a%e0%a8%be%e0%a8%85-%e0%a8%b2%e0%a8%88-%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%b8%e0%a8%b0/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/06/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%ac%e0%a8%9a%e0%a8%be%e0%a8%85-%e0%a8%b2%e0%a8%88-%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%b8%e0%a8%b0/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/06/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%ac%e0%a8%9a%e0%a8%be%e0%a8%85-%e0%a8%b2%e0%a8%88-%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%b8%e0%a8%b0/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/06/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-for-sewa-kendras-to-maintain-hygiene-sanitization/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/06/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-for-sewa-kendras-to-maintain-hygiene-sanitization/


 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਅਤ ੇਪਰਾਈਿੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪਰਿਾਸੀਆਂ/ਹੋਰ ਸਿਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਲਾਹ 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/ptadv/ 
Advisory for State Transport Undertakings & Private Bus operators during the transport 
of Migrants/passengers 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/ptadv/  

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ-ਵਸੱਧੂ 

 

ਵਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਤ ੇਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/169266547872690/?ty
pe=3&theater 

2 ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਿੱਲੋਂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵਦੱਤ ੇ

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/169267007872644/?ty
pe=3&__tn__=-R 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਵਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ 
ਐਲਾਨ 

 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਧਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169267307872614?__tn__=-R 

4 ਵਜਲੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਟੱਪੀ 
72 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169267447872600?__tn__=-R 

5 ਕੱਲ ਪਰਿਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਹੋਿੇਗੀ ਪਵਹਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੇਿਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਸੰਦਸ਼ੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਰਿਾਸੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਿਾਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/169490207850324?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ-ਵਸੱਧੂ 

 

ਵਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਪਰਸਾਸਵਨਕ ਤੇ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

 

ਸ. ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ ਹਸੱਧ  ਹਸਿਤ ਕੈਬਹਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਹਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬਧੰੀ ਰਾਜਸੀ ਿਸਤੀਆਾਂ ਤੇ 

ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੀਹਟੰਗ ਕਰਦੇ ਿੋਏ। 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258025499407740931 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/ptadv/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/ptadv/
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/169266547872690/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/169266547872690/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/169267007872644/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/169267007872644/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169267307872614?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169267447872600?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169490207850324?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258025499407740931


 

2 ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਿੱਲੋਂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 

ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵਦੱਤ ੇ

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258025732011290624 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸਤ ਲਈ ਮਸੀਨਰੀ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਵਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 

 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਧਕਾਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258025817801551874 

4 ਵਜਲੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਟੱਪੀ 
 

72 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ 
 

68 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਿੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258025905529610240 

5 ਕੱਲ ਪਰਿਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਹੋਿੇਗੀ ਪਵਹਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

ਕੇਿਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਸੰਦੇਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਰਿਾਸੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਿਾਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258281317583581184 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ-ਵਸੱਧੂ 

 

ਵਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਤ ੇਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

 

2 ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਿੱਲੋਂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵਦੱਤ ੇ

 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਵਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ 
ਐਲਾਨ 

 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਧਕਾਰੀ 
 

4 ਵਜਲੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਟੱਪੀ 
72 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ 
 

5 ਕੱਲ ਪਰਿਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਹੋਿੇਗੀ ਪਵਹਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੇਿਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਸੰਦਸ਼ੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਰਿਾਸੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਿਾਰ 

 
Barnala 
FACEBOOK 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258025732011290624
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258025817801551874
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258025905529610240
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258281317583581184


 

 

S.N. Post with link 

1 #ਵਜੱਤਾਂਗੇਕਰੋਨਾਿਾਲੀ_ਜੰਗ  
ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜਾ (ਬਰਨਾਲਾ) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462217744569253/?vh=e&d=n 

2 || 6 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਹਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਿੁਲ ਗੁਪਤਾ 

ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/265385804505867/?vh=e&d=n 

3 ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ ਹਸੰਘ ਸੰਘੇੜ੍ਾ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਉਂਦਾ 

ਿੋਇਆ, ਹਜਸ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਹਟਵ ਆਈ ਿੈ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462371947887166/?vh=e&d=n 

4 "ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਹਦਲੋਂ  

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਿਾਲੇ ਖਤਮ ਨਿੀਂ ਿੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 

ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਹ ਜੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ।", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462372094553818/?d=n 

5 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462629214528106/?d=n 

6 "ਮੈਂ ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਚੌਕੀਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਹਡਊਟੀਆਾਂ 

ਸਮਰਹਪਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਹਨਭਾਉਣ ਅਤ ੇਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462647124526315/?d=n 

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਵਰਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਿੇਜ਼/ਪੀਆਰਟੀਸੀ/ਪਨਬਸ) ਅਤੇ ਵਨਜੀ 
ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਮਾਈਗਰਾਂਟਾਂ/ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਲਆਉਣ-ਵਲਜਾਣ 
ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਕਆ ਨੂੰ  ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਰਵਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਐਡਿਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462682237856137/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #ਵਜੱਤਾਂਗੇਕਰੋਨਾਿਾਲੀ_ਜੰਗ  
ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜਾ (ਬਰਨਾਲਾ) 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258068941596835840?s=12 

2 "ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਹਦਲੋਂ  

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਿਾਲੇ ਖਤਮ ਨਿੀਂ ਿੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 

ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਹ ਜੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ।", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258069147277070338?s=12 

3 ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਪੰਡ ਬੀਹਲਾ ਦਾ ਨੌਜਿਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਸੰਘ  ਸੰਘੜੇਾ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ 
ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ  
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258070109635014661?s=12 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462217744569253/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/265385804505867/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462371947887166/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462372094553818/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462629214528106/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462647124526315/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462682237856137/?d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258068941596835840?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258069147277070338?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258070109635014661?s=12


 

4 "ਮੈਂ ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਚੌਕੀਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਹਡਊਟੀਆਾਂ 

ਸਮਰਹਪਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਹਨਭਾਉਣ ਅਤ ੇਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258288742411927553?s=12 

5 Punjab Government has issued an advisory on maintaining hygiene & sanitization by 
State Transport Undertakings and Private Bus operators during the transport of 
Migrants/passengers in the wake of #COVID19 pandemic. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1258261436909805569?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 #ਵਜੱਤਾਂਗੇਕਰੋਨਾਿਾਲੀ_ਜੰਗ  
ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜਾ (ਬਰਨਾਲਾ) 

2 || 6 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਹਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਿੁਲ ਗੁਪਤਾ 

ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 

3 ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ ਹਸੰਘ ਸੰਘੇੜ੍ਾ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਉਂਦਾ 

ਿੋਇਆ, ਹਜਸ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਹਟਵ ਆਈ ਿੈ। 

4 "ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਹਦਲੋਂ  

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਿਾਲੇ ਖਤਮ ਨਿੀਂ ਿੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 

ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਹ ਜੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ।", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 

5 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

6 "ਮੈਂ ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਚੌਕੀਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਹਡਊਟੀਆਾਂ 

ਸਮਰਹਪਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਹਨਭਾਉਣ ਅਤ ੇਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਵਰਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਿੇਜ਼/ਪੀਆਰਟੀਸੀ/ਪਨਬਸ) ਅਤੇ ਵਨਜੀ 
ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਮਾਈਗਰਾਂਟਾਂ/ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਲਆਉਣ-ਵਲਜਾਣ 
ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਕਆ ਨੂੰ  ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਰਵਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਐਡਿਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Pilgrims recently returned from Sri Hazur Sahib and quartined in a quartine center at 
Batala to prevent the spread of #COVID_19, All facilities available here. 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/678262892716788/?id=10001599
2495545 

2 Pilgrims recently returned from Sri Hazur Sahib and quartined in a quartine center at 
Batala to prevent the spread of #COVID_19, All facilities available here. 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258288742411927553?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1258261436909805569?s=12
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/678262892716788/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/678262892716788/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/678254202717657/?id=10001599
2495545 

3 New Order by District Magistrate Gurdaspur  
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=678000676076343&set=pcb.678000819409
662&type=3&theater 

4 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ.... 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677924176083993&set=a.17521175635524
0&type=3&theater 

5 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ 
ਅਤੇ ਸਿੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ #ਕੋਵਿਡ19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਫ 

ਅਤੇ ਨਾਗਹਰਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677870589422685&id=10001599
2495545 

6 ਵਸ਼ਿ ਬਟਾਲਿੀ ਨੂੰ  47ਿੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਵਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677845689425175&set=pcb.677846156091
795&type=3&theater 

7 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਿ ੇ- ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677797369430007&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

8 ਵਹੰਮਤ ਜਜ਼ਬਾ ਢਵਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 
ਕੋਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਰਹਿਣ ਨਿੀਂ ਦੇਣਾ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677750549434689&set=a.17521175635524
0&type=3&theater 

9 ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰ.ਆਰ. ਬਾਵਾ ਕਾਲਜ ਹਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਰਧਾਲ ਆਾਂ ਲਈ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ। ਇਥੇ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਹਮਲ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। 

ਸਰਧਾਲ  ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਖੁਸ ਿਨ। 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/677746402768437/?id=10001599
2495545 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Pilgrims recently returned from Sri Hazur Sahib and quartined in a quartine center 
at Batala to prevent the spread of #COVID_19, All facilities available here. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258247001713467392 

https://www.facebook.com/100015992495545/videos/678254202717657/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/678254202717657/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=678000676076343&set=pcb.678000819409662&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=678000676076343&set=pcb.678000819409662&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677924176083993&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677924176083993&set=a.175211756355240&type=3&theater
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
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
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
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677870589422685&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677870589422685&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677845689425175&set=pcb.677846156091795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677845689425175&set=pcb.677846156091795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677797369430007&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677797369430007&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677750549434689&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677750549434689&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/677746402768437/?id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/677746402768437/?id=100015992495545
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258247001713467392


 

2 Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has issued an 
advisory on maintaining hygiene and sanitization in Sewa Kendras to ensure the 
safety of its staff and citizens from #COVID19 pandemic. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258018485352886277 

3 ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ ਵਲੋਂ  ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਾਇਰ ਹਸਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨ ੰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਹਨੱਘੀ 

ਸਰਧਾਾਂਜਲੀ ਹਦੱਤੀ। ਅੱਜ ਐੈੱਸ.ਡੀ.ਐੈੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਹਵਖੇ ਐੈੱਸ.ਡੀ.ਐੈੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਬਲਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ 

ਹਸਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨ ੰ ਸਮਰਹਪਤ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਤੇ ਸਾਦਾ ਸਰਧਾਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258008562887843841 

4 ਹਵਧਾਨਕਾਰ ਸ. ਬਲਹਵੰਦਰ ਹਸੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਸਮ ਿ ਹਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ 

ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨ ੰ ਅੱਗ ਹਬਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਸ. ਲਾਡੀ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਨੈਸਨਲ ਗਰੀਨ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਵਲੋਂ  ਫਸਲੀ 

ਰਹਿੰਦ-ਖ ੰਿਦ ਨ ੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾੜ੍ ਨ ੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257984763308077056 

5 ਵਹੰਮਤ ਜਜ਼ਬਾ ਢਵਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 
ਕੋਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਰਹਿਣ ਨਿੀਂ ਦੇਣਾ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257955623913709568/photo/1 

6 ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰ.ਆਰ. ਬਾਵਾ ਕਾਲਜ ਹਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਰਧਾਲ ਆਾਂ ਲਈ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ। ਇਥੇ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਹਮਲ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। 

ਸਰਧਾਲ  ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਖੁਸ ਿਨ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257951844774666241 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Pilgrims recently returned from Sri Hazur Sahib and quartined in a quartine center at 
Batala to prevent the spread of #COVID_19, All facilities available here. 

2 Pilgrims recently returned from Sri Hazur Sahib and quartined in a quartine center at 
Batala to prevent the spread of #COVID_19, All facilities available here. 

3 New Order by District Magistrate Gurdaspur  

4 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ 
ਅਤੇ ਸਿੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ #ਕੋਵਿਡ19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਫ 

ਅਤ ੇਨਾਗਹਰਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

5 ਵਸ਼ਿ ਬਟਾਲਿੀ ਨੂੰ  47ਿੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਵਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 

6 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਿ ੇ- ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ 

7 ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰ.ਆਰ. ਬਾਵਾ ਕਾਲਜ ਹਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਰਧਾਲ ਆਾਂ ਲਈ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ। ਇਥੇ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਰਧਾਲ ਆਾਂ ਨ ੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਹਮਲ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। 

ਸਰਧਾਲ  ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਖੁਸ ਿਨ। 

https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258018485352886277
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258008562887843841
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257984763308077056
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257955623913709568/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1257951844774666241
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG
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
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


 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਵਠੰਡਾ  
ਅੱਜ 156 ਨੈਗੇਵਟਿ ਤ ੇ1 ਪਾਜੀਵਟਿ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ. 
ਪਾਜੀਵਟਿ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ..   
ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278972472396824/ 

2 ਕਰਏਹਟਵ : ਕੱੁਲ ਨਮ ਨੇ 1263, ਨੈਗੇਹਟਵ 1100, ਪਾਹਜਹਟਵ 37, ਬਾਕੀ ਹਰਪੋਰਟ 126, ਸਾਰੇ ਪਾਹਜਹਟਵ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਾਂ 

ਤੋਂ ਿੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਹਵੱਚ ਸਨ। ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਘਰਾਾਂ ਹਵੱਚ ਰਹਿਣ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278993195728085/ 

3 ਜਦੋਂ_ਬਵਠੰਡਾ_ਇਕਾਂਤਿਾਸ_ਵਿੱਚ_ਰਵਹ_ਰਹੇ_ਬੱਵਚਆਂ_ਨੂੰ _ਵਮਲੀ_ਸਟੇਸਨਰੀ_ਤਾਂ_ਉਹਨਾਂ_ਕਰ_ਵਦੱਤੀ_ਇਹ
_ਕਲਾਕਾਰੀ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279054652388606/ 

4 || 6 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਿੁਲ ਗੁਪਤਾ 

ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/265385797839201/ 

5 ਸੇਵਾ : ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਸਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਹਠੰਡਾ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 

ਹਪੰਡ ਿਰਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸਾਲਾ ਦੇ ਲਈ 1 ਟਰਾਲੀ ਿਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਅਤ ੇ5 ਟਰਾਲੀਆਾਂ ਤ ੜ੍ੀ ਦੀਆਾਂ ਉਕਤ 

ਗਊਸਾਲਾ ਨ ੰ ਭੇਜੀਆਾਂ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279130455714359/ 

6 ਬੁੱ ਧਿਾਰ ਨੂੰ  ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ 87 ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279143309046407/ 

7 ਅੱਜ ਵਜਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ 
ਹਨ ਅਤੇ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ. 
ਵਜਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279223969038341/ 

8 ਕਰਏਹਟਵ : 74 ਿੋਰ ਨੈਗੇਹਟਵ ਹਰਪੋਰਟਾਾਂ ਪਰਾਪਤ, 2 ਿੋਰ ਪਾਹਜਹਟਵ ਹਰਪੋਰਟਾਾਂ ਪਰਾਪਤ-ਇਨਹਾਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ 

ਪਰਹਤਆ ਿੈ ਤੇ ਦ ਜਾ ਪੁਹਲਸ ਕਰਮੀ ਿੈ ਜੋ ਕੋਟਾ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੰ ਲੈਣ ਹਗਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ  ਪਹਿਲਾਾਂ ਿੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਹਵੱਚ 

ਸਨ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279261082367963/ 

9 ਵਸਹਤ_ਵਿਭਾਗ_ਬਵਠੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਣ ੋਇਸ ਿੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279543185673086/ 

10 ਜਜ਼ਬ ੇਨੂੰ  ਸਲਾਮ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279593445668060/ 

11 ਇਕਾਂਤਿਾਸ__ਪਰ_ਸੁਵਿਧਾ_ਘਰ_ਿਰਗੀ ਆਪੇ_ਹੀ_ਿੇਖੋ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279640915663313/  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278972472396824/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2278993195728085/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279054652388606/
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/265385797839201/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279130455714359/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279143309046407/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279223969038341/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279261082367963/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A8%B9%E0%A8%A4_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%AD%E0%A8%BE%E0%A8%97_%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD96p6ugxBdqPb1okG11eNpft80jioeyrapR6Mv54pPOmVUQrCpQJGzG5rIyRyW6rmzFdeKrCom9Wbz6_7nO-UIDNFxP2SxpIxFy4zra4IT2O8D-V2spWbQgnRr8GKZT1N9oYXbVeSEmLra68WrBBD74OfuajwpmG3u0qzH7Cm3wrhZUG2POzPdYFL9w45AF0JeFt9EjrhXCW4xmLZXcMjFBiOdSGOojMjOjfzGHhzdP9DDwbRhWFiiFRvedaieF7X8GQXe2dQ5lCI0JPXX_C6hswyvi4jRD7Ib2rQ2saM6fhUw2wnjHl_15T7QXvTdTl2FB48B7CbMPYQUuaGge5yx03G9gH6GoJpJuw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279543185673086/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279593445668060/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279640915663313/


 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਵਠੰਡਾ  
ਅੱਜ 156 ਨੈਗੇਵਟਿ ਤੇ 1 ਪਾਜੀਵਟਿ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ. 

ਪਾਜੀਵਟਿ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.. 
ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ. 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257953756349677568?s=20  

2  ਕਰਏਹਟਵ : ਕੱੁਲ ਨਮ ਨੇ 1263, ਨੈਗੇਹਟਵ 1100, ਪਾਹਜਹਟਵ 37, ਬਾਕੀ ਹਰਪੋਰਟ 126, ਸਾਰੇ ਪਾਹਜਹਟਵ ਕੇਸ 

ਪਹਿਲਾਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਹਵੱਚ ਸਨ। ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਘਰਾਾਂ ਹਵੱਚ ਰਹਿਣ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257988711549206530?s=20  

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੱੁਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਜਲਹਾ ਬਵਠੰਡਾ ਦਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਸਟਾਫ ਵਨਭਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ 

ਵਡਊਟੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਿੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਰਪੂਰ ਸਵਹਯੋਗ : ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258008532626149376?s=20  

4 ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੈਿੱਸ ਕਿਰੇਜ ਿੀ 
ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਿੀ ਸੰਦੇਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈI 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258010682722865152?s=20  

5 ਕੋਹਵਡ-19 ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵੱਚ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਾਂ ਨ ੰ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ  ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ,  ਐਮਰਜੈਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਅਤ ੇਓਟ 

ਕਲੀਹਨਕਾਾਂ ਹਵਖੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨ ੰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਹਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258010912050610176?s=20  

6 ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ  ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ,  

ਘਰ ਹਵੱਚ ਰਿੋ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਿੋ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258011625510051842?s=20  

7 || 6 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਿੁਲ ਗੁਪਤਾ 

ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258056008586362887?s=20  

8 ਸੇਵਾ : ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਸਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਹਠੰਡਾ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 

ਹਪੰਡ ਿਰਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸਾਲਾ ਦੇ ਲਈ 1 ਟਰਾਲੀ ਿਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਅਤ ੇ5 ਟਰਾਲੀਆਾਂ ਤ ੜ੍ੀ ਦੀਆਾਂ ਉਕਤ 

ਗਊਸਾਲਾ ਨ ੰ ਭੇਜੀਆਾਂ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258056148055457797?s=20  

9 ਬੁੱ ਧਿਾਰ ਨੂੰ  ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ 87 ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258056293908168706?s=20  

10 ਬਹਠੰਡਾ ਦੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਹਵਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਰਧਾਲ  ਰਹਿ ਰਿੇ ਿਨ ਉਨਹਾਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਿਨ। 

ਇੰਨਹਾਾਂ ਬੱਹਚਆਾਂ ਨ ੰ ਰੋਚਕ ਗਤੀਹਵਧੀਆਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨ ਲਈ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਉੈੱਧਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਹਕ ਇਿ ਬੱਚੇ ਇਸ 

ਮਿੌਲ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਤਨਾਅ ਹਵਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁੱਖੀ ਸਾਾਂਦੀ ਇਿ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਪ ਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਣ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258071923101229056?s=20  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257953756349677568?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1257988711549206530?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258008532626149376?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258010682722865152?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258010912050610176?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258011625510051842?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258056008586362887?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258056148055457797?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258056293908168706?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258071923101229056?s=20


 

11 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਹਸੰਘ ਬਰਾੜ੍ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਇਸ ਲਈ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਹਵਚ ਰਹਿ ਰਿੇ ਬੱਹਚਆਾਂ ਨ ੰ ਸਟੇਸਨਰੀ 

ਮੁਿਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਿ ਬੱਚੇ ਹਚੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਪੜ੍ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਿੋਰ ਗਤੀਹਵਧੀਆਾਂ ਹਵਚ 

ਲੱਗ ਸਕਨ ਅਤ ੇਇੰਨਹਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਬੋਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਿੇ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258072544382464001?s=20  

12 ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਹਮਤ ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਹਦਨ ਨ ੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਹਾਾਂ 

ਬੱਹਚਆਾਂ ਲਈ ਸਟੇਸਨਰੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹਦੱਤਾ।  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258072984880889857?s=20  

13 ਬੱਹਚਆਾਂ ਦੇ ਮਾਹਪਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਹਦਆਾਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸਮਾਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਾਈ, 

ਹਚੱਤਰਕਾਰੀ ਹਵਚ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲਹਗਆ ਰਿੇਗਾ ਅਤ ੇਉਿ ਉਸਾਰ  ਗਤੀਹਵਧੀਆਾਂ ਹਵਚ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258073120604401666?s=20  

14 ਅੱਜ ਵਜਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ ੇਟੈਸਟ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ 

ਹਨ ਅਤੇ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ. 

 

ਵਜਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258076536260956164?s=20  

15 ਜਦੋਂ_ਬਵਠੰਡਾ_ਇਕਾਂਤਿਾਸ_ਵਿੱਚ_ਰਵਹ_ਰਹੇ_ਬੱਵਚਆਂ_ਨੂੰ _ਵਮਲੀ_ਸਟੇਸਨਰੀ_ਤਾਂ_ਉਹਨਾਂ_ਕਰ_ਵਦੱਤੀ_ਇਹ_

ਕਲਾਕਾਰੀ  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258205285623255042?s=20  

16 ਕਰਏਹਟਵ : 2 ਿੋਰ ਪਾਹਜਹਟਵ ਹਰਪੋਰਟਾਾਂ ਪਰਾਪਤ-ਇਨਹਾਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਪਰਹਤਆ ਿੈ ਤੇ ਦ ਜਾ ਪੁਹਲਸ ਕਰਮੀ ਿੈ 

ਜੋ ਕੋਟਾ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੰ ਲੈਣ ਹਗਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ  ਪਹਿਲਾਾਂ ਿੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਹਵੱਚ ਸਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258206177344790528?s=20  

17 ਜਜ਼ਬ ੇਨੂੰ  ਸਲਾਮ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258283422621093893?s=20  

18 ਇਕਾਂਤਿਾਸ__ਪਰ_ਸੁਵਿਧਾ_ਘਰ_ਿਰਗੀ ਆਪੇ_ਹੀ_ਿੇਖੋ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258298133609660417?s=20  
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1 ਦੇਸ ਭਗਤ ਨਸਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਅਮਲੋਿ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨ ਰ, ਜੋ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ 

ਹਗਆ ਸੀ, ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸਟੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਹਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616196545774899/  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258072544382464001?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258072984880889857?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258073120604401666?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258076536260956164?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258205285623255042?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258206177344790528?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258283422621093893?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258298133609660417?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616196545774899/


 

2 ਵ ਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ 07 ਮਈ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 09:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 1:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁਲਹੇ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ 

ਦੁਪਵਹਰ 01:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 07:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸਰਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਹੋਮ ਡਲੀਿਰੀ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616196239108263/ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਇਕਾਈਆਂ/ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ  ਖੋਲਹਣ ਸਬੰਧੀ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਵਦੱਤੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616196039108283/  

4 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖੇਤੀ ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇਪਰਵਰਤ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616195812441639/  
 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616195679108319/ 

6 MEDIA BULLETIN  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=265385781172536&ref=watch_permalink  

7 ਹਵਦੇਸਾਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ ਅਤ ੇਮੁਲਕ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸ ਹਬਆਾਂ ਹਵੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ 

ਲਈ ਸ ਬੇ ਦੀਆਾਂ ਹਤਆਰੀਆਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਕਈ ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਨ। ਉਨਾਾਂ ਨੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਨ ੰ ਸਖ਼ਤ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹਕ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ 

ਿਰੇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ (ਰੈੈੱਡ ਜੋਨ) ਤੋਂ ਵਾਪਸ 

ਆਉਣ ਵਾਹਲਆਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ ਲਈ ਿੋਟਲਾਾਂ/ਘਰਾਾਂ ਹਵੱਚ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615556445838909/ 

8 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਹਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਹਵਭਾਗ ਮੋਿਰੀ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਵਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤ ੇ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਵਸਤਾਾਂ ਦੀ ਹਨਰਹਵਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੋਰ ਸ ਹਬਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ 

ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿੀ ਕਾਰਨ ਿੈ ਹਕ ਸ ਬੇ ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਰ ਰੀ ਵਸਤਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਇਿ ਵੀ ਸੁਹਨਸਹਚਤ ਿੋਇਆ ਹਕ ਪੰਜਾਬ ਹਵੱਚ ਇਨਹਾਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ 

ਿੈ।https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615556299172257/ 

9 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ੍ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਉਨਾਾਂ 

ਦੇ ਸ ਹਬਆਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 35 ਕਰੋੜ੍ 

ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹਦੱਤੀ ਿੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਾਲਤੋਗੰਜ (ਝਾਰਖੰਡ) ਲਈ 1200 ਮਜਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਹਵਸੇਸ 

ਸਰਹਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ ਰਵਾਨਾ ਿੋ ਗਈ ਿੈ। ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦ ਰ 

ਆਪਣੇ ਸ ਹਬਆਾਂ ਨ ੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਰੇਲ ਸੁਹਵਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂਹਕ ਬਾਕੀ ਸੜ੍ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਾਂ ਰਾਿੀਂ 

ਜਾਣਗੇ। ਪਰਤੀ ਹਟਕਟ ਔਸਤਨ 640 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਗਜੀਹਕਊਹਟਵ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਸੁਰ ਆਤੀ ਤੌਰ 

‘ਤੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਖਰਚ ੇਲਈ 35 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ ਫੰਡ ਰਾਸਟਰੀ ਸੰਕਟ ਰਾਿਤ ਐਕਟ 2005 

ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਿਨ।https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615555565838997/ 

 
TWITTER   
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616196239108263/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616196039108283/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616195812441639/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616195679108319/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=265385781172536&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615556445838909/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615556299172257/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/615555565838997/


 

1 Punjab Government has issued an advisory on maintaining hygiene & sanitization 
by State Transport Undertakings and Private Bus operators during the transport of 
Migrants/passengers in the wake of #COVID19 pandemic. 
Read in detail at : https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258261436909805569 

2 "ਮੈਂ ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਚੌਕੀਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਹਡਊਟੀਆਾਂ 

ਸਮਰਹਪਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਹਨਭਾਉਣ ਅਤ ੇਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 

ਪੰਜਾਬ।https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258273886455521280  

3 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖੇਤੀ ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇਪਰਵਰਤ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258261819518365697  

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258261473484132352  

5 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258261473484132352  

6 ਦੇਸ ਭਗਤ ਨਸਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਅਮਲੋਿ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨ ਰ, ਜੋ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ 

ਹਗਆ ਸੀ, ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸਟੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਹਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258205578398031874  

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

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਦੇਸ ਭਗਤ ਨਸਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਅਮਲੋਿ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨ ਰ, ਜੋ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ 

ਹਗਆ ਸੀ, ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸਟੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਹਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।   

2 ਵ ਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ 07 ਮਈ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 09:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 1:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁਲਹੇ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ 

ਦੁਪਵਹਰ 01:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 07:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸਰਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਹੋਮ ਡਲੀਿਰੀ 
 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਇਕਾਈਆਂ/ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ  ਖੋਲਹਣ ਸਬੰਧੀ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਵਦੱਤੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
  

4 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖੇਤੀ ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇਪਰਵਰਤ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258261436909805569
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258273886455521280
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258261819518365697
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258261473484132352
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258205578398031874
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1257616248336027654


 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ 

 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੱੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਿਰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ 
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਤੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 
ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਜਵਲ•ਆਂ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ 

ਹੋਏ ਵਜੰਨਾ ਵਿਚੋਂ 300 ਪਾਜਵਟਿ ਪਾਏ ਗਏ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2552366691692969/?d=n 
 

2 ਆਸਾ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਬਚਾਓ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕਸੀਮ 

ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2552456941683944/?d=n&s
ubstory_index=0 
 

3 ਜਸਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ ਹਪੰਡ ਢੈਪਈ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਜੈਤੋ ,ਹਜਲਹ ਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜੈਤੋ ਹਵਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

,ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਹਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਦੇ ਿੋਏ। 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2552395178356787/?vh=e&
d=n 
 

4 ਹਜਲਹ ਾ ਮੈਹਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ  ਹਜਲਹੇ  ਹਵੱਚ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜਲਹ ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਿਦ ਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੁਅਰ ਵੈੈੱਡਸ(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਿੁਕਮਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜਸ ਏਰੀਆ ਹਵੱਚ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨ ੰ ਛੱਡਕੇ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2552498018346503/?d=n 
 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ ਕੱਲਹ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ 

ਤੋਂ ਸਾਮ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆ 

ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਵਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆਂ. ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਿਾਈਜ਼ 

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਦਨ ਲਈ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆਂ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2552533971676241/?vh=e&
d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2552366691692969/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2552456941683944/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2552456941683944/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2552395178356787/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2552395178356787/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2552498018346503/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2552533971676241/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2552533971676241/?vh=e&d=n


 

1 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੱੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਿਰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ 
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਤੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 
ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਜਵਲ•ਆਂ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ 

ਹੋਏ ਵਜੰਨਾ ਵਿਚੋਂ 300 ਪਾਜਵਟਿ ਪਾਏ ਗਏ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257971736433192960?s=20 
 

2 ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 461952 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 

ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 461624 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 

ਹੁਣ ਤੱਕ 317339 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਹੋਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257983751381893121?s=20 
 

3 ਆਸਾ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਬਚਾਓ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕਸੀਮ 

ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257994990497624065?s=20 
 

4 ਜਸਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ ਹਪੰਡ ਢੈਪਈ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਜੈਤੋ ,ਹਜਲਹ ਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜੈਤੋ ਹਵਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

,ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਹਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਦੇ ਿੋਏ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257996338115096576?s=20 
 

5 ਹਜਲਹ ਾ ਮੈਹਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ  ਹਜਲਹੇ  ਹਵੱਚ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜਲਹ ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਿਦ ਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੁਅਰ ਵੈੈੱਡਸ(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਿੁਕਮਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜਸ ਏਰੀਆ ਹਵੱਚ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨ ੰ ਛੱਡਕੇ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258043189593731074?s=20 
 

6 ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ  ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258255669582458883?s=20 
 

7 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੁਸੀਆਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖ ਵਰਹਾ ਪਰਸਾਸਨ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਨਮਵਦਨ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258256892003971073?s=20 
 

8 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ ਕੱਲਹ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ 

ਤੋਂ ਸਾਮ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆ 

ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਵਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆਂ. ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਿਾਈਜ਼ 

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਦਨ ਲਈ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆਂ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258078922153103361?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Post with link 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257971736433192960?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257983751381893121?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257994990497624065?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1257996338115096576?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258043189593731074?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258255669582458883?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258256892003971073?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258078922153103361?s=20


 

1 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੱੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਿਰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ 
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਤੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 
ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਜਵਲ•ਆਂ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ 

ਹੋਏ ਵਜੰਨਾ ਵਿਚੋਂ 300 ਪਾਜਵਟਿ ਪਾਏ ਗਏ 

2 ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 461952 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 

ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 461624 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 

ਹੁਣ ਤੱਕ 317339 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਹੋਈ 

3 ਆਸਾ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਬਚਾਓ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕਸੀਮ 

ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

4 ਜਸਹਮੰਦਰ ਹਸੰਘ ਹਪੰਡ ਢੈਪਈ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਜੈਤੋ ,ਹਜਲਹ ਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜੈਤੋ ਹਵਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

,ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਹਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਦੇ ਿੋਏ। 

5 ਹਜਲਹ ਾ ਮੈਹਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ  ਹਜਲਹੇ  ਹਵੱਚ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜਲਹ ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਿਦ ਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੁਅਰ ਵੈੈੱਡਸ(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਿੁਕਮਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜਸ ਏਰੀਆ ਹਵੱਚ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨ ੰ ਛੱਡਕੇ 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ ਕੱਲਹ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ 

ਤੋਂ ਸਾਮ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆ 

ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਵਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆਂ. ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਿਾਈਜ਼ 

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਦਨ ਲਈ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆਂ 

 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂੰ  ਸੁਖਾਿੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜਹਾਇਆ ਜਾਿੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*558442 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਤੇ ਵਦਨ ਤੱਕ  
ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605710713090167/  

2 ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਹਜਲਕਾ ਦੇ ਰਾਮਸਰਾ (ਅਬੋਿਰ) ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਵਖੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਰੀ 

ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ  ਸਰਧਾਲ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਅਤ ੇਹਜਲਰ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ’ਤੇ ਖੁਸੀ 

ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਧਾਲ  ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਿੋਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਾਂ ਸੁਹਵਧਾਵਾਾਂ ਮੁਿੱਈਆ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਵਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605759989751906/  

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਾਰਿਾਈ ਤਵਹਤ ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ  ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਿਤਮ ਕੀਤਾ 
*ਵਪੰਡ ਬਾਰੇਕਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਟੱਡੀ ਦਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੀਮ ਵਨਯੁਕਤ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605760879751817/  
 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605710713090167/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605759989751906/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605760879751817/


 

4 ਹਰੇਕ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਿਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹੋਣ 
ਰਵਜਸਟਰਡ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

* ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤ ੇਕੋਿਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ 
ਰਵਜਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇ

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605764169751488/  

5 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਦਿਾਈ ਦੇ ਵਛੜਕਾਅ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਜ਼ਸੀਲ-ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605795103081728/  

6 ਫੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

* ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 94641-52013 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਉਣ ਨੌਜਿਾਨ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605807073080531/  

7 ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਆਈ 

*ਵਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ 39 ਹੋਏ 

*ਹੁਣ ਤੱਕ 1634 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 608 ਨੈਗੇਵਟਿ, 987 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605863736408198/  

8 ਕੋਹਵਡ-19 ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਹਜਲਕਾ ਸਹਿਰ ਹਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਹਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਹਜਲਕਾ ਵੱਲੌ ਡੀ.ਸੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ 

ਸਕ ਲ ਅਤ ੇਰੈਡ-ਰੋਡ ਹਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਹਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606492899678615/  

9 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵਸਨੇਮਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਡੋੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606493763011862/  

10 ਕੋਹਵਡ-19 ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਹਜਲਕਾ ਸਹਿਰ ਹਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਹਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਹਜਲਕਾ ਵੱਲੌ ਫਾਹਜਲਕਾ ਹਵਖੇ 

ਸਥਾਪਤ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਐਮ.ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਹਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 

ਲਈ ਫੋਹਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606494476345124/  

11 ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਹਜਲਕਾ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਹਸੰਘ ਅਤ ੇਿੋਰ ਸਰਧਾਲ   ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਟਰ 

ਰਾਮਸਰਾ ਹਵਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸਟ ਿਨ ਹਜਨਹਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ 

ਹਜਲਹ ਾ ਪ੍ਸਾਸਨ ਅਤ ੇਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606514013009837/  

12 ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਹਜਲਕਾ ਦੇ ਸਰਧਾਲ   ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਟਰ ਰਾਮਸਰਾ ਹਵਖੇ 

ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸਟ ਿਨ ਹਜਨਹਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜਲਹ ਾ 

ਪ੍ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606515603009678/  

13 ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਹਜਲਕਾ ਦੇ ਸਰਧਾਲ   ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਟਰ ਰਾਮਸਰਾ ਹਵਖੇ 

ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸਟ ਿਨ ਹਜਨਹਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜਲਹ ਾ 

ਪ੍ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606516156342956/  

 
TWITTER 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605764169751488/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605795103081728/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605807073080531/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2605863736408198/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606492899678615/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606493763011862/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606494476345124/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606514013009837/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606515603009678/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606516156342956/


 

 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂੰ  ਸੁਖਾਿੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜਹਾਇਆ ਜਾਿੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*558442 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਤੇ ਵਦਨ ਤੱਕ  
ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257961813515345920?s=19  
 

2 ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਹਜਲਕਾ ਦੇ ਰਾਮਸਰਾ (ਅਬੋਿਰ) ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਵਖੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਰੀ 

ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ  ਸਰਧਾਲ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਅਤ ੇਹਜਲਰ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ’ਤੇ ਖੁਸੀ 

ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਧਾਲ  ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਿੋਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਾਂ ਸੁਹਵਧਾਵਾਾਂ ਮੁਿੱਈਆ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਵਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257978467213348864?s=19  

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਾਰਿਾਈ ਤਵਹਤ ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ  ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਿਤਮ ਕੀਤਾ 
*ਵਪੰਡ ਬਾਰੇਕਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਟੱਡੀ ਦਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੀਮ ਵਨਯੁਕਤ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257979299828838401?s=19  

4 ਹਰੇਕ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਿਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹੋਣ 
ਰਵਜਸਟਰਡ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

* ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤ ੇਕੋਿਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ 
ਰਵਜਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇ

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257979447778525184?s=19  

5 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਦਿਾਈ ਦੇ ਵਛੜਕਾਅ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਜ਼ਸੀਲ-ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257993968899383297?s=19  

6 ਫੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

* ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 94641-52013 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਉਣ ਨੌਜਿਾਨ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1258000018704699393?s=19  

7 ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਆਈ 

*ਵਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ 39 ਹੋਏ 

*ਹੁਣ ਤੱਕ 1634 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 608 ਨੈਗੇਵਟਿ, 987 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258015176156155907?s=19  

8 ਕੋਹਵਡ-19 ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਹਜਲਕਾ ਸਹਿਰ ਹਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਹਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਹਜਲਕਾ ਵੱਲੌ ਡੀ.ਸੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ 

ਸਕ ਲ ਅਤ ੇਰੈਡ-ਰੋਡ ਹਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਹਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258249974732578816?s=19  

9 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵਸਨੇਮਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਡੋੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1258249705911283712?s=19  

https://twitter.com/DproFazilka/status/1257961813515345920?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257978467213348864?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257979299828838401?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257979447778525184?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1257993968899383297?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258000018704699393?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258015176156155907?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258249974732578816?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258249705911283712?s=19


 

10 ਕੋਹਵਡ-19 ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਹਜਲਕਾ ਸਹਿਰ ਹਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਹਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਹਜਲਕਾ ਵੱਲੌ ਫਾਹਜਲਕਾ ਹਵਖੇ 

ਸਥਾਪਤ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਐਮ.ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਹਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 

ਲਈ ਫੋਹਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258250123974303744?s=19  

11 ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਹਜਲਕਾ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਹਸੰਘ ਅਤ ੇਿੋਰ ਸਰਧਾਲ   ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਟਰ 

ਰਾਮਸਰਾ ਹਵਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸਟ ਿਨ ਹਜਨਹਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ 

ਹਜਲਹ ਾ ਪ੍ਸਾਸਨ ਅਤ ੇਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258267770841686018?s=19  

12 ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਹਜਲਕਾ ਦੇ ਸਰਧਾਲ   ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਟਰ ਰਾਮਸਰਾ ਹਵਖੇ 

ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸਟ ਿਨ ਹਜਨਹਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜਲਹ ਾ 

ਪ੍ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258268084613386243?s=19  

13 ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਹਜਲਕਾ ਦੇ ਸਰਧਾਲ   ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਟਰ ਰਾਮਸਰਾ ਹਵਖੇ 

ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸਟ ਿਨ ਹਜਨਹਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜਲਹ ਾ 

ਪ੍ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258268107744980993?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂੰ  ਸੁਖਾਿੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜਹਾਇਆ ਜਾਿੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*558442 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਤੇ ਵਦਨ ਤੱਕ  
ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ 

 

2 ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਹਜਲਕਾ ਦੇ ਰਾਮਸਰਾ (ਅਬੋਿਰ) ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਵਖੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਰੀ 

ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ  ਸਰਧਾਲ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਅਤ ੇਹਜਲਰ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ’ਤੇ ਖੁਸੀ 

ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਧਾਲ  ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਿੋਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਾਂ ਸੁਹਵਧਾਵਾਾਂ ਮੁਿੱਈਆ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਵਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਾਰਿਾਈ ਤਵਹਤ ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ  ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਿਤਮ ਕੀਤਾ 
*ਵਪੰਡ ਬਾਰੇਕਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਟੱਡੀ ਦਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੀਮ ਵਨਯੁਕਤ 

 

4 ਹਰੇਕ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਿਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹੋਣ 
ਰਵਜਸਟਰਡ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

* ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤ ੇਕੋਿਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ 
ਰਵਜਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇ

 

5 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਦਿਾਈ ਦੇ ਵਛੜਕਾਅ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਜ਼ਸੀਲ-ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ 
 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1258250123974303744?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258267770841686018?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258268084613386243?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258268107744980993?s=19


 

6 ਫੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

* ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 94641-52013 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਉਣ ਨੌਜਿਾਨ 

 

7 ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਆਈ 

*ਵਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ ਐਕਵਟਿ ਕੇਸ 39 ਹੋਏ 

*ਹੁਣ ਤੱਕ 1634 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 608 ਨੈਗੇਵਟਿ, 987 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
 

8 ਕੋਹਵਡ-19 ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਹਜਲਕਾ ਸਹਿਰ ਹਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਹਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਹਜਲਕਾ ਵੱਲੌ ਡੀ.ਸੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ 

ਸਕ ਲ ਅਤ ੇਰੈਡ-ਰੋਡ ਹਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਹਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

9 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵਸਨੇਮਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਡੋੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

10 ਕੋਹਵਡ-19 ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਹਜਲਕਾ ਸਹਿਰ ਹਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਹਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਹਜਲਕਾ ਵੱਲੌ ਫਾਹਜਲਕਾ ਹਵਖੇ 

ਸਥਾਪਤ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਐਮ.ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਹਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 

ਲਈ ਫੋਹਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

11 ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਹਜਲਕਾ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਹਸੰਘ ਅਤ ੇਿੋਰ ਸਰਧਾਲ   ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਟਰ 

ਰਾਮਸਰਾ ਹਵਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸਟ ਿਨ ਹਜਨਹਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ 

ਹਜਲਹ ਾ ਪ੍ਸਾਸਨ ਅਤ ੇਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

12 ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਹਜਲਕਾ ਦੇ ਸਰਧਾਲ   ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਟਰ ਰਾਮਸਰਾ ਹਵਖੇ 

ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸਟ ਿਨ ਹਜਨਹਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜਲਹ ਾ 

ਪ੍ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

13 ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਹਜਲਕਾ ਦੇ ਸਰਧਾਲ   ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਟਰ ਰਾਮਸਰਾ ਹਵਖੇ 

ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸਟ ਿਨ ਹਜਨਹਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜਲਹ ਾ 

ਪ੍ਸਾਸਨ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਹਜਲਕਾ ਦੇ ਰਾਮਸਰਾ (ਅਬੋਿਰ) ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਵਖੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਰੀ 

ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ  ਸਰਧਾਲ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਅਤ ੇਹਜਲਰ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ’ਤੇ ਖੁਸੀ 

ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਧਾਲ  ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਿੋਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਾਂ ਸੁਹਵਧਾਵਾਾਂ ਮੁਿੱਈਆ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਵਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। 

https://youtu.be/R67Z8d6YrN8  

2 ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਜਹਲਕਾ ਦੇ ਸਰਧਾਲ  ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਟਰ ਰਾਮਸਰਾ ਹਵਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸਨ 

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸਟ ਿਨ ਹਜਨਹਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜਲਹ ਾ ਪ੍ਸਾਸਨ ਅਤ ੇਹਸਿਤ 

ਹਵਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

https://youtu.be/L6zd_JCB7XM  

3 ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਜਹਲਕਾ ਦੇ ਸਰਧਾਲ  ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਟਰ ਰਾਮਸਰਾ ਹਵਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸਨ 

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸਟ ਿਨ ਹਜਨਹਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜਲਹ ਾ ਪ੍ਸਾਸਨ ਅਤ ੇਹਸਿਤ 

ਹਵਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

https://youtu.be/EJKuYbwHV80  

https://youtu.be/R67Z8d6YrN8
https://youtu.be/L6zd_JCB7XM
https://youtu.be/EJKuYbwHV80


 

4 ਸਰੀ ਿਜ ਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਜਲਹ ਾ ਫਾਜਹਲਕਾ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਹਸੰਘ ਅਤ ੇਿੋਰ ਸਰਧਾਲ   ਕਹਮਊਨਟੀ ਿੈਲਥ ਸੈਟਰ 

ਰਾਮਸਰਾ ਹਵਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੰਤੁਸਟ ਿਨ ਹਜਨਹਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ 

ਹਜਲਹ ਾ ਪ੍ਸਾਸਨ ਅਤ ੇਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

https://youtu.be/V5pwi8JDVqs  

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵਸਨੇਮਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਡੋੀਅਮ 

ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://youtu.be/TIkYJNfiO5M  

6 ਕੋਹਵਡ-19 ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਹਜਲਕਾ ਸਹਿਰ ਹਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਹਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਹਜਲਕਾ ਵੱਲੌ ਡੀ.ਸੀ ਡੀ.ਏ.ਵੀ 

ਸਕ ਲ ਅਤ ੇਰੈਡ-ਰੋਡ ਹਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਹਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

https://youtu.be/ETwzs_inTUE  

7 ਕੋਹਵਡ-19 ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਹਜਲਕਾ ਸਹਿਰ ਹਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਹਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਹਜਲਕਾ ਵੱਲੌ ਫਾਹਜਲਕਾ ਹਵਖੇ 

ਸਥਾਪਤ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਐਮ.ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਹਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 

ਲਈ ਫੋਹਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

https://youtu.be/lq17wf7UCAU  

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਵਤੰਨ ਨਿੇਂ ਮਰੀਜ ਵਰਪੋਰਟ,  ਕੁਲ 44 ਹੋਈ ਵਗਣਤੀ 
ਪਾਵਜਵਟਿ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਅਤ ੇਦੋ 26 ਅਤੇ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਖ,  ਕੁਲ 1230 ਸੈਂਪਲ 
ਟੇਸਵਟੰਗ ਲਈ ਲੈਬ ਭੇਜੇ ( ਫੋਟੋ ਸਮੇ ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134750424836947&id=100049059699993 

2 Timing of opening of shops changed in district... 

New timing- 7.00Am to 3.00Pm (ਫੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134765648168758&id=100049059699993 

3 ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਸਥਾਵਪਤ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ 
ਨਾ ਆਿ ੇਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਰਵਹ 
ਰਹੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਿਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ 
ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਕਲੇਟ, ਵਚਪਸ, ਕੁਰਕਰੇ, ਫਰੂਟੀਆਂ ਆਵਦ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਖ ਨਾ ਹੋਿ।ੇ 
( ਿੀਵਡਓ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134687154843274&id=100049059699993 

4 # ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 6,62,615 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 6,61,060 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ( ਫਟੋੋ ਸਮੇ ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134771364834853&id=100049059699993 

5 # ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ ਸੋਢੀ ਨਗਰ, ਤਖਤੂਿਾਲਾ ਤੇ ਲੋਹਗੜਹ ਵਿਖੇ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀ ਵਪੰਡ ਲੋਹਗੜਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਵਟੰਗ  

https://youtu.be/V5pwi8JDVqs
https://youtu.be/TIkYJNfiO5M
https://youtu.be/ETwzs_inTUE
https://youtu.be/lq17wf7UCAU
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134765648168758&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134687154843274&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134771364834853&id=100049059699993


 

# ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 
ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਨਾਇਬ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ( ਫਟੋੋ ਸਮੇ ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134768488168474&id=100049059699993 

6 # ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਿਵਲਆਂ ਦਾ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਭਰਿਾਂ ਹੰੁਗਾਰਾ -ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ 

# ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਆਪਕ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜਹਾਈ( ਫੋਟੋ ਸਮੇ ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134770424834947&id=100049059699993 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 # ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ ਸੋਢੀ ਨਗਰ, ਤਖਤੂਿਾਲਾ ਤੇ ਲੋਹਗੜਹ ਵਿਖੇ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀ ਵਪੰਡ ਲੋਹਗੜਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਵਟੰਗ  
# ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 
ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਨਾਇਬ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ( ਫਟੋੋ ਸਮੇ ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258050617358135296?s=19 

2 # ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਿਵਲਆਂ ਦਾ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਭਰਿਾਂ ਹੰੁਗਾਰਾ -ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ 

# ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਆਪਕ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜਹਾਈ( ਫੋਟੋ ਸਮੇ ਤ) 

 https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258051009601056770?s=19 

3 ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਸਥਾਵਪਤ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ 
ਨਾ ਆਿ ੇਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਰਵਹ 
ਰਹੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਿਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ 
ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਕਲੇਟ, ਵਚਪਸ, ਕੁਰਕਰੇ, ਫਰੂਟੀਆਂ ਆਵਦ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਖ ਨਾ ਹੋਿ।ੇ( 
ਿੀਵਡਓ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258053134821122048?s=19 

4 # ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 6,62,615 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 6,61,060 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ( ਫਟੋੋ ਸਮੇ ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258051389483216897?s=19 

5 Timing of opening of shops changed in district... 

New timing- 7.00Am to 3.00Pm (ਫੋਟੋ ) 

 https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258051643196596224?s=19 

6 ਵਜਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਵਤੰਨ ਨਿੇਂ ਮਰੀਜ ਵਰਪੋਰਟ,  ਕੁਲ 44 ਹੋਈ ਵਗਣਤੀ 
ਪਾਵਜਵਟਿ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਅਤ ੇਦੋ 26 ਅਤੇ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਖ,  ਕੁਲ 1230 ਸੈਂਪਲ 
ਟੇਸਵਟੰਗ ਲਈ ਲੈਬ ਭੇਜੇ ( ਫੋਟੋ ਸਮੇ ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258052078657658880?s=19 

 
WhatsApp 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134768488168474&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134770424834947&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258051009601056770?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258051389483216897?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258051389483216897?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258051389483216897?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258051643196596224?s=19


 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਿਟਸਐਿੱਪ ਗਰੱੁਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

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

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

4 # ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ ਸੋਢੀ ਨਗਰ, ਤਖਤੂਿਾਲਾ ਤੇ ਲੋਹਗੜਹ ਵਿਖੇ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀ ਵਪੰਡ ਲੋਹਗੜਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਵਟੰਗ  
# ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 
ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਨਾਇਬ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ 

5 ਵਜਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਵਤੰਨ ਨਿੇਂ ਮਰੀਜ ਵਰਪੋਰਟ,  ਕੁਲ 44 ਹੋਈ ਵਗਣਤੀ 
ਪਾਵਜਵਟਿ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਅਤ ੇਦੋ 26 ਅਤੇ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਖ,  ਕੁਲ 1230 ਸੈਂਪਲ 
ਟੇਸਵਟੰਗ ਲਈ ਲੈਬ ਭੇਜੇ 

6 # ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 6,62,615 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 6,61,060 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ (construction) ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਰਾਹਤ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432280703664295&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤ ੇਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤ ੇ50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਵਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ 
ਐਲਾਨ-ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432281273664238&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵਸੱਧੂ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432453043647061&set=pcb.34324538603
13646&type=3&theater 
 

4 ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਵਲ ਨਹੀਂ ਅਉਣ ਵਦੱਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432458206979878&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432280703664295&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432280703664295&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432281273664238&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432281273664238&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432453043647061&set=pcb.3432453860313646&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432453043647061&set=pcb.3432453860313646&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432458206979878&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432458206979878&set=a.3298642393694794&type=3&theater


 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 03 ਹਜ਼ਾਰ 48 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-80 ਫੀਸਦ 

ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਾਈ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432505973641768&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

6 ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਵਤੰਨ ਟਾਈਮ ਖਾਣ ੇਤ ੋਇਲਾਿਾ ਦੁੱ ਧ, ਦਹੀਂ ਤੋ ਸਮੋਸੋ ਆਵਦ ਦੇਣ ਦ ੇ

ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432535023638863&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

7 ਕੱਲ ਿੀਰਿਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ-ਵਜ਼ਲਾ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ   
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433389400220092&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

8 ਕੱਲ ਿੀਰਿਾਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤ ੇ ਦੁਵਪਹਰ 3 ਿਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲਣੀਆਂ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433392156886483&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ (construction) ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਰਾਹਤ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258000159482372101?s=20 
 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤ ੇਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤ ੇ50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਵਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ 
ਐਲਾਨ-ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258000243666251777?s=20 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵਸੱਧੂ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258000312205340672?s=20 
 

4 ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਵਲ ਨਹੀਂ ਅਉਣ ਵਦੱਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258000379595251712?s=20 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 03 ਹਜ਼ਾਰ 48 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-80 ਫੀਸਦ 

ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਾਈ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258013134188457985?s=20 
 

6 ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਵਤੰਨ ਟਾਈਮ ਖਾਣ ੇਤ ੋਇਲਾਿਾ ਦੁੱ ਧ, ਦਹੀਂ ਤੋ ਸਮੋਸੋ ਆਵਦ ਦੇਣ ਦ ੇ

ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258018411847663623?s=20 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432505973641768&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432505973641768&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432535023638863&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432535023638863&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433389400220092&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433389400220092&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433392156886483&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433392156886483&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258000243666251777?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258000379595251712?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258013134188457985?s=20


 

 

7 ਕੱਲ ਿੀਰਿਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ-ਵਜ਼ਲਾ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ   
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258264948083310592?s=20 
  
 

8 ਕੱਲ ਿੀਰਿਾਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤ ੇ ਦੁਵਪਹਰ 3 ਿਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲਣੀਆਂ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258265082305241088?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ (construction) ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਰਾਹਤ 

 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤ ੇਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤ ੇ50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਵਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ 
ਐਲਾਨ-ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ 
 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵਸੱਧੂ 

 

4 ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਵਲ ਨਹੀਂ ਅਉਣ ਵਦੱਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 03 ਹਜ਼ਾਰ 48 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-80 ਫੀਸਦ 

ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਾਈ 
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ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਵਤੰਨ ਟਾਈਮ ਖਾਣ ੇਤ ੋਇਲਾਿਾ ਦੁੱ ਧ, ਦਹੀਂ ਤੋ ਸਮੋਸੋ ਆਵਦ ਦੇਣ ਦ ੇ

ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬੰਧ 

7 ਕੱਲ ਿੀਰਿਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ-ਵਜ਼ਲਾ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ   
 

8 ਕੱਲ ਿੀਰਿਾਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤ ੇ ਦੁਵਪਹਰ 3 ਿਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲਣੀਆਂ 

9 Rate list of vegetables anf fruits. 

10 ਕੱਲ ਿੀਰਿਾਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤ ੇ ਦੁਵਪਹਰ 3 ਿਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲਣੀਆਂ 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 



 

S.N. Post with link 

1  6 May Rate List(With Pic) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700071540796006&id=226290164840815 

2  Chief Minister Captain Amarinder Singh  led Government of Punjab has sanctioned ₹35 
crore, in the first phase, towards its share of the migrants’ cost of transportation by the 
Indian Railway. The first special `Shramik Express’ train, carrying 1200 stranded migrants, 
left Punjab today for Daltoganj, Jharkhand. The state government is estimating that 5-6 
lakh of the stranded migrants could opt for train travel to return to their homes from 
Punjab, with the rest expected to go by road. Taking ₹640 as the average ticket price, the 
State Executive Committee has approved ₹35 crore as the initial amount needed. The 
funds have bene sanctioned under the National Disaster Relief Act, 2005(Govt of Punjab 
Link) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700098690793291&id=226290164840815 

3 Our frontline #CoronaWarriors are providing heeling touch to the kids and elderly people 
quartined in the quartine centers. Sharing video made by persons quartined at Rajindra 
Hospital Patiala and Civil Hospital Sri Muktsar Sahib. 
#PunjabFightsCorona(Govt of Punjab Link) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700098874126606&id=226290164840815 

4 The Government agencies and private Traders have procured 4,86,515 metric tonnes of 
wheat in #Punjab on 21st day of procurement. The Government agencies procured 4,84 
939 MT of wheat 1,576 MT has been procured by the private traders (Govt of Punjab 
Link) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700099000793260&id=226290164840815 

5 "ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ 

ਤਹਿ ਹਦਲੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਿਾਲੇ ਖਤਮ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ ਹਕ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਹ ਜੰਦਗੀ ਹਵਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ।", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700252167444610&id=226290164840815 

6 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ, ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ 
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਜਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਪਰਗਟਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ( ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700264444110049&id=226290164840815 

7 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਨੂੰ  ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਛੋਟ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700273730775787&id=226290164840815 

8  ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਵਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਵਬਤ ਹੋਿੇਗਾ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ' : ਬਲਬੀਰ ਵਸੰਘ ਵਸੱਧੂ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700276444108849&id=226290164840815 

9 ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਰੀ-ਵਰਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟਰੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700293430773817&id=226290164840815 

10 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮਾਈਵਨੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਦੱਤੀ ਛੋਟ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700294314107062&id=226290164840815 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700071540796006&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700098690793291&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700098874126606&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700099000793260&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700252167444610&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700264444110049&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700273730775787&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700276444108849&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700293430773817&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700294314107062&id=226290164840815


 

11 ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ੀਵਟਿ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ 
-ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਅੱਜ 39 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700296500773510&id=226290164840815 

12  ਲਾਹੇਿੰਦ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ : ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਮਾਵਹਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700300304106463&id=226290164840815 

13 Health minister Mr. Balbir  Singh Sidhu visited hoshiarpur today and reviewed all 
arrangements(With video) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700360454100448&id=226290164840815 

14  || 6 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਿ ਿੀਡੀਓ ਵਲੰਕ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=265385824505865&id=226290164840815 

15 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸੱਹਖਆ ਮੰਤਰੀ, ਹਵਜੇ ਇੰਦਰ ਹਸੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ  ਸੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ, “ਅੰਬੈਸਡਰਜ ਆਫ਼ ਿੋਪ” ਲਈ 

ਤਕਰੀਬਨ 1,05,898 ਸਕ ਲੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਿ ਮੁਹਿੰਮ ਸ ਬੇ ਦੇ 

ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਹਮਕਤਾ ਨ ੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਕੈਬਹਨਟ 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਹਦਆਾਂ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਅਹਜਿਾ ਹਵਸਵ ਹਰਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਾਂ ਕਦੇ 

ਨਿੀਂ ਬਹਣਆ। ਅੱਠ ਹਦਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਹਲਆ।  

ਉਨਾਾਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਟਰੀਆਾਂ ਦਾ ਹਰਕਾਰਡ ਹਫਲਿਾਲ ਹਫਲਪੀਨਜ ਦੀ ਸੇਬ  ਹਸਟੀ ਕਹਮਸਨ (ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ 

ਸੰਸਥਾ) ਦੇ ਨਾਾਂ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਅੱਠ ਹਦਨ ਚੱਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਵਚ ਉਨਾਾਂ ਦੇ 43,157 ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ 

ਹਲਆ ਸੀ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲੰਕ) 
.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700404650762695&id=22629016484081
5  

16 ਹਜਲਹ ਾ ਮੈਹਜਸਟਰਟੇ ਿੁਹਸਆਰਪੁਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਹਰਆਤ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਹਫਲਿਾਲ ਕਰਹਫ਼ਊ ਹਵੱਚ ਹਦੱਤੀ ਛੋਟ ਸਵੇਰੇ 9 

ਵਜ ੇਤੋਂ ਦੁਹਪਿਰ 1 ਵਜ ੇਤੱਕ ਿੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਾਂ ਵੱਖਰੇ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਕਰਕੇ ਸ ਹਚਤ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700428617426965&id=226290164840815 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 6 May Rate List(With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257855692041404417?s=19 

2 "ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਹਦਲੋਂ  

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਿਾਲੇ ਖਤਮ ਨਿੀਂ ਿੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 

ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਹ ਜੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ।", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257970385925992449?s=19 

3  #The pilgrims from Sri Hazur Sahib, Who were quarantine in Isolation Ward, Civil 
Hospital, Dasuya, thanked the Punjab Government for the excellent arrangements and 
also commended the district administration(With Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257984171751792640?s=19 

4  #Hoshiarpur 
जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से सुबह 9 बिे से दोपहर 1 बिे तक शराब के ठेकों को खोलने की दी छूट 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257985752882913282?s=19 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700296500773510&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700300304106463&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700360454100448&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=265385824505865&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700404650762695&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700404650762695&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700428617426965&id=226290164840815
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257855692041404417?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1257970385925992449?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257984171751792640?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257985752882913282?s=19


 

5  #कोरोना पर िीत प्राप्त करने में कामयाब होगा जमशन फतेह: स्ट्वास्ट््य मंत्री बलबीर जसदू्ध 

  - स्ट्वास्ट््य मंत्री ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी जिला प्रशासन की तयैाररयों व प्रबंधों का जलया िायिा 

कहा, िनता को घबराने की िरुरत नहीं, पिंाब सरकार हर पररजस्ट्िजत से जनपटने में सक्षम 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257987818145497091?s=19 

6 #Hoshiarpur 
जिला मैजिस्ट्रेट ने माइजनंग गजतजवजध संबंधी दी छूट 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257997476314992640?s=19 

7  #Health minister Mr. Balbir  Singh Sidhu visited hoshiarpur today and reviewed all 
arrangements. 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258065330024431616?s=19 

8 .#ज़िला मैजिस्ट्रेट होजशयारपुर श्रीमती अपनीत ररयात ने बताया जक जफलहाल कर्फयूू में दी गई छूट सुबह 9 बिे से दोपहर 1 बिे तक ही 

होगी। यजद समय बढाने संबंधी छूट दी िाएगी, तो अलग से आदशे िारी कर सूजचत कर जदया िाएगा। 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258075012323475456?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 6 May Rate List(With Pic) 

2 "ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ 

ਤਹਿ ਹਦਲੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਿਾਲੇ ਖਤਮ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ ਹਕ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਹ ਜੰਦਗੀ ਹਵਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ।", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 

3  ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ, ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ 
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਜਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਪਰਗਟਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ( ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

4 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਨੂੰ  ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਛੋਟ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

5 ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਵਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਵਬਤ ਹੋਿੇਗਾ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ' : ਬਲਬੀਰ ਵਸੰਘ ਵਸੱਧੂ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

6 ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਰੀ-ਵਰਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟਰੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

7  ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮਾਈਵਨੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਦੱਤੀ ਛੋਟ(ਪਰਸੈ ਨੋਟ) 

8 ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ੀਵਟਿ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ 
-ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਅੱਜ 39 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

9 ਲਾਹੇਿੰਦ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ : ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਮਾਵਹਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

10  Health minister Mr. Balbir  Singh Sidhu visited hoshiarpur today and reviewed all 
arrangements(With video) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257987818145497091?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1257997476314992640?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258065330024431616?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258075012323475456?s=19


 

11 ਹਜਲਹ ਾ ਮੈਹਜਸਟਰਟੇ ਿੁਹਸਆਰਪੁਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਹਰਆਤ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਹਫਲਿਾਲ ਕਰਹਫ਼ਊ ਹਵੱਚ ਹਦੱਤੀ ਛੋਟ ਸਵੇਰੇ 9 

ਵਜ ੇਤੋਂ ਦੁਹਪਿਰ 1 ਵਜ ੇਤੱਕ ਿੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਾਂ ਵੱਖਰੇ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਕਰਕੇ ਸ ਹਚਤ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
  

S.N
. 

Post with link 

1 DC AND CP HOLD FLAG MARCH FOR TAKING STOCK OF SITUATION IN THE CITY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800026870522340&set=pcb.80003109718858
4&type=3&theater 

2 HEALTH MINISTER BATS FOR AGGRESSIVE TESTING TO WIN WAR AGAINST COVID 19 
PANDEMIC 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800026063855754&set=pcb.80002635052239
2&type=3&theater 

3 Food packets being given to the migrants who are set to move Ayodhya in 'Sharamik Train' 
at 11 pm tonight from Jalandhar Railway Station. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800023103856050&set=pcb.80002319718937
4&type=3&theater 

4 PICS OF DINNER SERVED TO THE PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL AT 8 PM 
TONIGHT.(10:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800013177190376&set=pcb.80001342719035
1&type=3&theater 

5 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY AND 
UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800002410524786&set=pcb.80000386052464
1&type=3&theater 

6 IN PRINCIPLE APPROVAL FOR CONVERTING 350 BEDDED PIMS IN COVID CARE FACILITY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799993083859052&set=pcb.79999382719231
1&type=3&theater 

7 SENIOR ADVISOR TO CM STARTS PROCESS OF DISBURSING FACE SHIELDS TO 

GoGs ACROSS THE STATE 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799986570526370&set=pcb.79998806385955
4&type=3&theater 

8 Dc jalandhar varinder kumar Sharma 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799967970528230/ 

9 CP jalandhar Gurpreet singh Bhullar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799962183862142/ 

10 Flag march in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799958900529137/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800026870522340&set=pcb.800031097188584&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800026870522340&set=pcb.800031097188584&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800026063855754&set=pcb.800026350522392&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800026063855754&set=pcb.800026350522392&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800023103856050&set=pcb.800023197189374&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800023103856050&set=pcb.800023197189374&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800013177190376&set=pcb.800013427190351&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800013177190376&set=pcb.800013427190351&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800002410524786&set=pcb.800003860524641&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800002410524786&set=pcb.800003860524641&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799993083859052&set=pcb.799993827192311&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799993083859052&set=pcb.799993827192311&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799986570526370&set=pcb.799988063859554&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB797pGu8lBJ92DH4Fa7RzPGECPKllm2ijxRtzTS2Ia-14qsL_IXTMtbLrMbD7In6bq0_VapL3Zjd8r
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799986570526370&set=pcb.799988063859554&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB797pGu8lBJ92DH4Fa7RzPGECPKllm2ijxRtzTS2Ia-14qsL_IXTMtbLrMbD7In6bq0_VapL3Zjd8r
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799986570526370&set=pcb.799988063859554&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799986570526370&set=pcb.799988063859554&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799967970528230/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799962183862142/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799958900529137/


 

11 Flag march in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799956547196039/ 

12 Flag march in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799954327196261/ 

13 Flag march in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799952457196448/ 

14 Health Minister Mr Balbir Singh Sidhu speaks with media after holding meeting with officials 
in DC office, Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799944657197228/ 

15 RS 30.94 LAKH GIFT BY CAPTAIN GOVERNMENT TO 6000 MIGRANTS OF JALANDHAR IN 
FORM OF FREE TRAVEL IN FIVE ‘SHRAMIK TRAINS’- MP 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799923550532672&set=pcb.79992384386597
6&type=3&theater 

16 UTMOST CARE BEING OBSERVED FOR CLEANLINESS AND HYGIENE IN THE QUARANTINE 
CENTRE AT MERITORIOUS SCHOOL FOR CHILDREN(09-:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799917867199907&set=pcb.79991833719986
0&type=3&theater 

17 In another initiative aimed at containing the Covid 19 pandemic more efficaciously, the 

district administration today gave in principle approval for converting 350 bedded Covid 

Treatment Facility at the Punjab Institute of Medical Sciences (PIMS) into Covid Care 

Treatment facility, to meet any unforeseen urgency. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799917313866629&set=a.433052357219795&
type=3&theater 

18 COMMISSIONERATE POLICE ISSUES 13562 CHALLANS TO TRAFFIC VIOLATORS SINCE 
IMPOSITION OF CURFEW 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799916703866690&set=pcb.79991679386668
1&type=3&theater 

19 DBEE LAUNCHES E-LIBRARY FOR YOUTHS, YOUTHS CAN READ NEWSPAPERS, EMPLOYMENT 
MAGAZINES ADC EXHORTS YOUTHS TO TAKE ADVANTAGE OF DIGITAL LIBRARY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799901050534922&set=pcb.79990115053491
2&type=3&theater 

20 In a major succor to around 6000 migrants from the city, the Punjab government led by 
Chief Minister Captain Amarinder Singh was spending Rs 30.94 lakhs for free travel of these 
migrant labourers to their native states via special ‘Shramik Express’ trains. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799900290534998&set=a.433052357219795&
type=3&theater 

21 ADMINISTRATION SUPPLIES 105452-LITRES MILK, 1084-KG CHEESE, 10525-KG CURD, 16248-
LITRES LASSI, 343-KG KHEER AND 6475-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799897710535256&set=pcb.79989812053521
5&type=3&theater 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799956547196039/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799954327196261/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799952457196448/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799944657197228/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799923550532672&set=pcb.799923843865976&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799923550532672&set=pcb.799923843865976&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799917867199907&set=pcb.799918337199860&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799917867199907&set=pcb.799918337199860&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799917313866629&set=a.433052357219795&type=3&eid=ARDf-djyGC9b11nT0huZKZYty9MU4YMG_wikPgzyTHbdAm4mr2LdijYh3D3cUmvpSM6uTZ9HBgLJteO0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799917313866629&set=a.433052357219795&type=3&eid=ARDf-djyGC9b11nT0huZKZYty9MU4YMG_wikPgzyTHbdAm4mr2LdijYh3D3cUmvpSM6uTZ9HBgLJteO0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799917313866629&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799917313866629&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799916703866690&set=pcb.799916793866681&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799916703866690&set=pcb.799916793866681&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799901050534922&set=pcb.799901150534912&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799901050534922&set=pcb.799901150534912&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799900290534998&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799900290534998&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799897710535256&set=pcb.799898120535215&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799897710535256&set=pcb.799898120535215&type=3&theater


 

22 MLA DEDICATES ALTERNATE FRUITS AND VEGETABLE MARKET AT PARTAPURA 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799895827202111&set=pcb.79989706386865
4&type=3&theater 

23 THIRD ‘SHRAMIK EXPRESS’ WITH 1200 MIGRANTS MOVE TO LUCKNOW FROM JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799893170535710&set=pcb.79989387386897
3&type=3&theater 

24 Jalandhar administration has made foolproof arrangements for hygiene and cleanliness in 
the Meritorious School for children where quarantine centre has been set up for 246 
people, who have came from other states, including the pilgrims from Sri Hazur 
Sahib.(07:00PM) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799891080535919/ 

25 Jalandhar administration has made foolproof arrangements for hygiene and cleanliness in 
the Meritorious School for children where quarantine centre has been set up for 246 
people, who have came from other states, including the pilgrims from Sri Hazur Sahib.(07-
00PM) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799891037202590/79989091053
5936/?type=3&theater 

26 In Jalandhar Meritorious School, tea is being served to the quarantined people(05:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799841883874172&set=a.112526199272414&
type=3&theater 

27 Yoga session is being carried out at Meritorious School, Jalandhar.(02:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799768070548220&set=pcb.79976809388155
1&type=3&theater 

28 With 1200 migrants on its board, the third ‘Shramik Express’ train from Jalandhar today 
chugged off for Lucknow with the state government led by Punjab Chief Minister Captain 
Amarinder Singh bearing the entire expenditure worth Rs 5.22 lakh of this train. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799721633886197/79972156388
6204/?type=3&theater 

29 Sanitization of all the equipment and machinery used by labourers in grain markets is being 
carried out, Jalandhar. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799697697221924/79969664055
5363/?type=3&theater 

30 In order to reduce the load on main Maqsudan Vegetable and Fruit Markets, the Member of 
Legislative Assembly (MLA) from Jalandhar cantonment Mr Pargat Singh on Wednesday 
morning inaugurated new vegetable and fruit market in Partappura, situated on Jalandhar-
Barnala national highway 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799694697222224&set=pcb.79969476055555
1&type=3&theater 

31 Breakfast served to the people quarantined in meritorious school kapurthala road, 
Jalandhar.(11:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799693303889030&set=pcb.79969338055568
9&type=3&theater 

32 Tea is being served to the people quarantined in Meritorious school.(07:00AM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799605007231193&set=a.433052357219795&
type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799895827202111&set=pcb.799897063868654&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799895827202111&set=pcb.799897063868654&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799893170535710&set=pcb.799893873868973&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799893170535710&set=pcb.799893873868973&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799891080535919/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799891037202590/799890910535936/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799891037202590/799890910535936/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799841883874172&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799841883874172&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799768070548220&set=pcb.799768093881551&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799768070548220&set=pcb.799768093881551&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799721633886197/799721563886204/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799721633886197/799721563886204/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799697697221924/799696640555363/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799697697221924/799696640555363/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799694697222224&set=pcb.799694760555551&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799694697222224&set=pcb.799694760555551&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799693303889030&set=pcb.799693380555689&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799693303889030&set=pcb.799693380555689&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799605007231193&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799605007231193&set=a.433052357219795&type=3&theater


 

33 In another sigh of relief the second ‘Shramik Express’ train with 1200 migrants chugged off 
from #Jalandhar with the efforts of the Punjab government led by Chief Minister Captain 
Amarinder Singh. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799417153916645/79941693725
0000/?type=3&theater 

34 Dc jalandhar Varinder Kumar Sharma 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799407593917601/ 

  
 
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 IN ANOTHER INITIATIVE AIMED AT CONTAINING COVID 19 PANDEMIC MORE 
EFFICACIOUSLY, JALANDHAR ADMIN TODAY GAVE IN PRINCIPLE APPROVAL FOR 
CONVERTING 350 BEDDED COVID TREATMENT FACILITY AT THE PIMS INTO COVID CARE 
TREATMENT FACILITY, TO MEET ANY UNFORESEEN URGENCY 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258028668384956416 

2 IN A MAJOR SUCCOR TO AROUND 6000 MIGRANTS FROM THE CITY, THE PUNJAB GOVT 
INDIA LED BY CM CAPT AMARINDER WAS SPENDING RS 30.94 LAKHS FOR FREE TRAVEL OF 
THESE MIGRANT LABOURERS TO THEIR NATIVE STATES VIA SPECIAL ‘SHRAMIK EXPRESS’ 
TRAINS. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258019553319280645 

3 JALANDHAR ADMIN HAS MADE FOOLPROOF ARRANGEMENTS FOR HYGIENE AND 
CLEANLINESS IN THE MERITORIOUS SCHOOL FOR CHILDREN WHERE QUARANTINE 
CENTRE HAS BEEN SET UP FOR 246 PEOPLE, WHO HAVE CAME FROM OTHER STATES, 
INCLUDING THE PILGRIMS FROM SRI HAZUR SAHIB. (07:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258017223857356800 

4 JALANDHAR ADMIN HAS MADE FOOLPROOF ARRANGEMENTS FOR HYGIENE AND 
CLEANLINESS IN THE MERITORIOUS SCHOOL FOR CHILDREN WHERE QUARANTINE 
CENTRE HAS BEEN SET UP FOR 246 PEOPLE, WHO HAVE CAME FROM OTHER STATES, 
INCLUDING THE PILGRIMS FROM SRI HAZUR SAHIB 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258016251374379010 

5 IN JALANDHAR MERITORIOUS SCHOOL, TEA IS BEING SERVED TO QUARANTINED PEOPLE. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257989097093623808 

6 IN ITS DRIVE TO PROVIDE THE ESSENTIAL ITEMS TO THE PEOPLE, THE JALANDHAR 
ADMINISTRATION TODAY SUPPLIED 105452-LITRES OF MILK AND 6475 QUINTAL 
VEGETABLES AND FRUITS TO THEM AT THEIR DOORSTEPS. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257984135034834945 

https://www.facebook.com/hashtag/jalandhar?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/jalandhar?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799417153916645/799416937250000/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.799417153916645/799416937250000/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/799407593917601/
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258028668384956416
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258019553319280645
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258017223857356800
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258016251374379010
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257989097093623808
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257984135034834945


 

7 IN ITS DRIVE TO PROVIDE SUCCOUR TO THE NEEDY AND UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF 
THE SOCIETY IN THE CURFEW IMPOSED TO FIGHT COVID 19 PANDEMIC JALANDHAR 
ADMINISTRATION TODAY PROVIDED 3000 PACKETS OF DRY RATION AMONG THEM. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257983522230300672 

8 TO ENSURE THE SAFETY OF THE GOGS DEPLOYED ON THE FRONTLINE 

DUTY IN THE COVID 19 PANDEMIC, MILITARY LITERATURE FESTIVAL HAS 

DECIDED TO PROVIDE FACE SHIELDS TO THEM SENIOR ADVISOR TO CM 

CAPT AMARINDER LIEUTENANT GENERAL (RETD) TS SHERGILL, STARTED 

THIS DRIVE. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257983061758668801 

9 YOGA SESSION IS BEING CARRIED OUT AT MERITORIOUS SCHOOL 

JALANDHAR (02:00PM)  

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257945645245255681 

10 THIRD ‘SHRAMIK EXPRESS’ WITH 1200 MIGRANTS MOVE TO LUCKNOW 

FROM JALANDHAR(VIDEO) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257917208711348224 

11 SANITIZATION OF ALL THE EQUIPMENT AND MACHINERY USED BY 

LABOURERS IN GRAIN MARKETS IS BEING CARRIED OUT, JALANDHAR 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257915316816003073 

12 Tea is being served to the people quarantined in Meritorious school.(07:00AM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257899979865313281 

13 BREAKFAST SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS 

SCHOOL KAPURTHALA ROAD JALANDHAR(11:00PM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257899589383962625 

14 TEA IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS 

SCHOOL,JALANDHAR(07:00am) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257846380543918081 

  
 
WhatsApp 
  

S.N. TEXT 

1 Draft Order Liquor Finall 

2 Order Shops relaxation Punjabi 

3 DC AND CP HOLD FLAG MARCH FOR TAKING STOCK OF SITUATION IN THE CITY 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257983522230300672
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257983061758668801
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257945645245255681
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257917208711348224
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257915316816003073
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257899979865313281
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257899589383962625
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1257846380543918081


 

4 HEALTH MINISTER BATS FOR AGGRESSIVE TESTING TO WIN WAR AGAINST COVID 19 
PANDEMIC 

5 IN PRINCIPLE APPROVAL FOR CONVERTING 350 BEDDED PIMS IN COVID CARE FACILITY 

6 RS 30.94 LAKH GIFT BY CAPTAIN GOVERNMENT TO 6000 MIGRANTS OF JALANDHAR IN 
FORM OF FREE TRAVEL IN FIVE ‘SHRAMIK TRAINS’- MP 

7 COMMISSIONERATE POLICE ISSUES 13562 CHALLANS TO TRAFFIC VIOLATORS SINCE 
IMPOSITION OF CURFEW 

8 UTMOST CARE BEING OBSERVED FOR CLEANLINESS AND HYGIENE IN THE QUARANTINE 
CENTRE AT MERITORIOUS SCHOOL FOR CHILDREN 

9 DBEE LAUNCHES E-LIBRARY FOR YOUTHS, YOUTHS CAN READ NEWSPAPERS, 
EMPLOYMENT MAGAZINES ADC EXHORTS YOUTHS TO TAKE ADVANTAGE OF DIGITAL 
LIBRARY 

10 SENIOR ADVISOR TO CM STARTS PROCESS OF DISBURSING FACE SHIELDS TO GoGs 
ACROSS THE STATE 

11 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY AND 
UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF JALANDHAR 

12 ADMINISTRATION SUPPLIES 105452-LITRES MILK, 1084-KG CHEESE, 10525-KG CURD, 
16248-LITRES LASSI, 343-KG KHEER AND 6475-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

13 MLA DEDICATES ALTERNATE FRUITS AND VEGETABLE MARKET AT PARTAPURA 

14 THIRD ‘SHRAMIK EXPRESS’ WITH 1200 MIGRANTS MOVE TO LUCKNOW FROM 
JALANDHAR 

  
Youtube 

SN Post and Link 

1 DEO Mr Harinder Singh--- Byte about cleanliness drive in Meritorious School 
https://www.youtube.com/watch?v=WUpc8GAvEFg 

2 Bathrooms being cleaned by workers in Meritorious School 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5jCXypcQj0 

3 Jalandhar DC Mr Varinder kumar Sharma 
https://www.youtube.com/watch?v=jHkeRs8bDzs 

https://www.youtube.com/watch?v=WUpc8GAvEFg
https://www.youtube.com/watch?v=WUpc8GAvEFg
https://www.youtube.com/watch?v=WUpc8GAvEFg
https://www.youtube.com/watch?v=Y5jCXypcQj0
https://www.youtube.com/watch?v=jHkeRs8bDzs


 

4 Jalandhar CP Mr Gurpreet Singh Bhullar 
https://www.youtube.com/watch?v=Vt6T1uqJcu8 

  
 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ਼ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਜੱੁਟ ੇਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਨਿੇਕਲਾ 
ਉਪਰਾਲਾ 
*ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੌਜਿਾਨ ਿਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤ ੇਤਾਇਨਾਤ 

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

2 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵਹਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

*ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਠੇਕੇ     
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 295559 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ 

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

4 || 6 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਿੁਲ 

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

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ਼ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਜੱੁਟ ੇਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਨਿੇਕਲਾ 
ਉਪਰਾਲਾ 
*ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੌਜਿਾਨ ਿਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤ ੇਤਾਇਨਾਤ 

 
https://twitter.com/KapurthalaDpro/status/1258286924529270786 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵਹਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

*ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਠੇਕੇ     
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vt6T1uqJcu8
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAeLEH_JWdNBj0k-BE9Nz7JPhtW0GWT3o-r93zYbRhCALqVMkPBCI_P1YUhtUTV-qBS7zl3RHYt2fUVOWzzat5FUrkMb1orZGD-QwgwjfroUXbztDijmQw6o0ED2OKNzdqlEMygiOo8T8-QpUWXR6bGwM9j9Ims4DPC-MpiQsQA866JvCnFQIbUi_qzQHsj1n58qQGYVtzSdOKW7JLTdHaZVHPIuXYZKXuw0SSrZ2GMWRbTYdrAWvmmw-yOJxXeObeqix1D3td0nMe3vF1I2LzjX0UOSXHrM51Vl-xi0RqZ5HRxSMgRWKe4zv879Q_494PIzqQ-nZVv9zrGCELPFOVtial26t06_dk&__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.ARAeLEH_JWdNBj0k-BE9Nz7JPhtW0GWT3o-r93zYbRhCALqVMkPBCI_P1YUhtUTV-qBS7zl3RHYt2fUVOWzzat5FUrkMb1orZGD-QwgwjfroUXbztDijmQw6o0ED2OKNzdqlEMygiOo8T8-QpUWXR6bGwM9j9Ims4DPC-MpiQsQA866JvCnFQIbUi_qzQHsj1n58qQGYVtzSdOKW7JLTdHaZVHPIuXYZKXuw0SSrZ2GMWRbTYdrAWvmmw-yOJxXeObeqix1D3td0nMe3vF1I2LzjX0UOSXHrM51Vl-xi0RqZ5HRxSMgRWKe4zv879Q_494PIzqQ-nZVv9zrGCELPFOVtial26t06_dk&__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.ARAeLEH_JWdNBj0k-BE9Nz7JPhtW0GWT3o-r93zYbRhCALqVMkPBCI_P1YUhtUTV-qBS7zl3RHYt2fUVOWzzat5FUrkMb1orZGD-QwgwjfroUXbztDijmQw6o0ED2OKNzdqlEMygiOo8T8-QpUWXR6bGwM9j9Ims4DPC-MpiQsQA866JvCnFQIbUi_qzQHsj1n58qQGYVtzSdOKW7JLTdHaZVHPIuXYZKXuw0SSrZ2GMWRbTYdrAWvmmw-yOJxXeObeqix1D3td0nMe3vF1I2LzjX0UOSXHrM51Vl-xi0RqZ5HRxSMgRWKe4zv879Q_494PIzqQ-nZVv9zrGCELPFOVtial26t06_dk&__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
https://twitter.com/KapurthalaDpro/status/1258286924529270786


 

https://twitter.com/KapurthalaDpro/status/1258298596551786496 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 295559 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ 

 
https://twitter.com/KapurthalaDpro/status/1258298791058382848 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵਹਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

*ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਠੇਕੇ     
 

4 ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ਼ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਜੱੁਟ ੇਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਨਿੇਕਲਾ 
ਉਪਰਾਲਾ 
*ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੌਜਿਾਨ ਿਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤ ੇਤਾਇਨਾਤ 

 

5 || 6 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਿੁਲ 

ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 
 

6 ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 295559 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ 

 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 IN A GOOD NEWS, DISTRICT ADMINISTRATION STARTS SHIFTING PEOPLE TO THEIR 
RESPECTIVE VILLAGES FROM ISOLATION CENTRES 
NOW PEOPLE WOULD REMAIN QUARANTINED IN THEIR VILLAGES: SANYAM AGGARWAL 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3041794632530777/?d=n 

2 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated 
May 6, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3041780079198899/?vh=e&d=n 

3 TWO TRAINS DEPART FOR UTTAR PRADESH & JHARKHAND TODAY 
MORE THAN 2000 MIGRANTS LEAVE FOR BAREILLY & DALTANGANJ 
110 PATIENTS UNDERGOING TREATMENT IN LUDHIANA: DEPUTY COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3041774662532774/?d=n 

4 MP RAVNEET SINGH BITTU & MAMTA ASHU DISTRIBUTE NECESSARY ITEMS & EATABLES 
FOR PEOPLE STAYING IN ISOLATION CENTRE 

https://twitter.com/KapurthalaDpro/status/1258298596551786496
https://twitter.com/KapurthalaDpro/status/1258298791058382848
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.ARAeLEH_JWdNBj0k-BE9Nz7JPhtW0GWT3o-r93zYbRhCALqVMkPBCI_P1YUhtUTV-qBS7zl3RHYt2fUVOWzzat5FUrkMb1orZGD-QwgwjfroUXbztDijmQw6o0ED2OKNzdqlEMygiOo8T8-QpUWXR6bGwM9j9Ims4DPC-MpiQsQA866JvCnFQIbUi_qzQHsj1n58qQGYVtzSdOKW7JLTdHaZVHPIuXYZKXuw0SSrZ2GMWRbTYdrAWvmmw-yOJxXeObeqix1D3td0nMe3vF1I2LzjX0UOSXHrM51Vl-xi0RqZ5HRxSMgRWKe4zv879Q_494PIzqQ-nZVv9zrGCELPFOVtial26t06_dk&__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.ARAeLEH_JWdNBj0k-BE9Nz7JPhtW0GWT3o-r93zYbRhCALqVMkPBCI_P1YUhtUTV-qBS7zl3RHYt2fUVOWzzat5FUrkMb1orZGD-QwgwjfroUXbztDijmQw6o0ED2OKNzdqlEMygiOo8T8-QpUWXR6bGwM9j9Ims4DPC-MpiQsQA866JvCnFQIbUi_qzQHsj1n58qQGYVtzSdOKW7JLTdHaZVHPIuXYZKXuw0SSrZ2GMWRbTYdrAWvmmw-yOJxXeObeqix1D3td0nMe3vF1I2LzjX0UOSXHrM51Vl-xi0RqZ5HRxSMgRWKe4zv879Q_494PIzqQ-nZVv9zrGCELPFOVtial26t06_dk&__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.ARAeLEH_JWdNBj0k-BE9Nz7JPhtW0GWT3o-r93zYbRhCALqVMkPBCI_P1YUhtUTV-qBS7zl3RHYt2fUVOWzzat5FUrkMb1orZGD-QwgwjfroUXbztDijmQw6o0ED2OKNzdqlEMygiOo8T8-QpUWXR6bGwM9j9Ims4DPC-MpiQsQA866JvCnFQIbUi_qzQHsj1n58qQGYVtzSdOKW7JLTdHaZVHPIuXYZKXuw0SSrZ2GMWRbTYdrAWvmmw-yOJxXeObeqix1D3td0nMe3vF1I2LzjX0UOSXHrM51Vl-xi0RqZ5HRxSMgRWKe4zv879Q_494PIzqQ-nZVv9zrGCELPFOVtial26t06_dk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3041794632530777/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3041780079198899/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3041774662532774/?d=n


 

POLITICIANS SHOULD RISE ABOVE PARTY LINES & COME FORWARD: LOK SABHA MP 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3041767232533517/?d=n 

5 DISTRICT MAGISTRATE ISSUES DETAILED GUIDELINES REGARDING COVID 19 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3041765432533697/?d=n 

6 7 मई 2020 को चार रेनें लुजधआना से िाएंगी। 

1. लुजधयाना से पूजणयूा 

2. लुजधयाना से अमेठी 

3. लुजधयाना से ग्वाजलयर 

4. लुजधयाना से गोरखपुर 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3043044709072436/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 -District Ludhiana- 
53 more reports received all are negative 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258234545264111617?s=08 

2 @RavneetBittu said that he has offered more funds if the health department wants 
to purchase additional equipment. He assured that there is no shortage of funds 
and hailed the doctors and health department officials who have been on the 
forefront in fight against #Covid_19. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258234278485331969?s=08 

3 @RavneetBittu said that there is no shortage of funds when it comes to providing 
best healthcare to the residents. On the basis of demand provided by District 
Admn, medical equipment worth Rs 1 crore has already been provided to the 
health department out of his MPLAD funds. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258233998628839424?s=08 

4 #Ludhiana MP @RavneetBittu and Mamta Ashu said distributed necessary items 
amongst the people staying in isolation centre, Ldh. Mrs Ashu donated 5000 
packets of biscuits along with 50 PPE kits. Earlier, she has donated 250 PPE kits 
along with other items here. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258233735763410948?s=08 

5 Sanyam Agrwal, IAS said that total of 247 persons with very little symptoms were 
brought to this particular isolation centre, here, out of which 22 students have 
been sent for quarantine at Parker House in PAU. Besides, 40 other persons have 
already been shifted to their villages 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258232575572705289?s=08 

6 In a good news, the District Admn has started shifting suspected #COVID19 
patients to their respective villages from the Isolation Centre set up at Meritorious 
School, #Ludhiana. Upon reaching their villages, these people would remain in 
quarantine in their own villages. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258231999971708928?s=08 

7 In District Ludhiana Today 
125 Reports Received 
1 positive and 124 negative 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258085546955624450?s=08 

8 Four trains will go from #Ludhiana today.  

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3041767232533517/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3041765432533697/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3043044709072436/
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258234545264111617?s=08
https://twitter.com/RavneetBittu
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258234278485331969?s=08
https://twitter.com/RavneetBittu
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258233998628839424?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/RavneetBittu
https://twitter.com/RavneetBittu
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258233735763410948?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258232575572705289?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258231999971708928?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258085546955624450?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click


 

Destinations are Purnea, Amethi, Gwalior and Gorakhpur.  
The persons going in these trains are being sent SMS.  
From 8th May at least 12 trains will go every day from Ludhiana. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258241663220228097?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 IN A GOOD NEWS, DISTRICT ADMINISTRATION STARTS SHIFTING PEOPLE TO THEIR 
RESPECTIVE VILLAGES FROM ISOLATION CENTRES 
NOW PEOPLE WOULD REMAIN QUARANTINED IN THEIR VILLAGES: SANYAM AGGARWAL 
(English & Punjabi) 

2 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated 
May 6, 2020 

3 TWO TRAINS DEPART FOR UTTAR PRADESH & JHARKHAND TODAY 
MORE THAN 2000 MIGRANTS LEAVE FOR BAREILLY & DALTANGANJ 
110 PATIENTS UNDERGOING TREATMENT IN LUDHIANA: DEPUTY COMMISSIONER 
(English & Punjabi) 

4 MP RAVNEET SINGH BITTU & MAMTA ASHU DISTRIBUTE NECESSARY ITEMS & EATABLES 
FOR PEOPLE STAYING IN ISOLATION CENTRE 
POLITICIANS SHOULD RISE ABOVE PARTY LINES & COME FORWARD: LOK SABHA MP 
(English & Punjabi)  

5 DISTRICT MAGISTRATE ISSUES DETAILED GUIDELINES REGARDING COVID 19 (English & 
Punjabi) 

6 7 मई 2020 को चार रेनें लुजधआना से िाएंगी। 

1. लुजधयाना से पूजणयूा 

2. लुजधयाना से अमेठी 

3. लुजधयाना से ग्वाजलयर 

4. लुजधयाना से गोरखपुर 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 

ਸੰਕਟ ਿਾਲੇ ਟਹਲਆ ਨਿੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜਮਰਹਾ ਦੀ ਹਜੰਦਗੀ ਹਵਚ 

ਹਨਰੰਤਰ ਇਿਹਤਆਤ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66978655713329
2/?type=3&__tn__=-R 

2 I Thank all all the Officers of the Revenue Department, Numberdars and 
Chaukidars for their exemplary dedication and hard work in the day-to-day 
discharge of the duties and in combating COVID-19 
 --Captain Amarinder Singh 
     Chief Minister Punjab 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66978655713329
2/?type=3&__tn__=-R 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258241663220228097?s=08
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/669786557133292/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/669786557133292/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/669786557133292/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/669786557133292/?type=3&__tn__=-R


 

 

3 -ਵਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਨੂੰ  ਦੇਣ ਤਰਜ਼ੀਹ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਵਹਰ 

-ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਦਰਵਮਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ : ਫਸਲ ਵਿਵਗਆਨੀ 
-ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਲਈ ਪਰਤੀ ਏਕੜ 8 ਵਕਲੋ ਬੀਜ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ  
-ਵਬਜਾਈ ਲਈ ਲੱਕੀ ਸੀਡ ਡਵਰੱਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਵਹਲ  
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/669724357139512?__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 

ਸੰਕਟ ਿਾਲੇ ਟਹਲਆ ਨਿੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜਮਰਹਾ ਦੀ ਹਜੰਦਗੀ ਹਵਚ 

ਹਨਰੰਤਰ ਇਿਹਤਆਤ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ। 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1258276493030912000?s=20 
 

2 I Thank all all the Officers of the Revenue Department, Numberdars and 
Chaukidars for their exemplary dedication and hard work in the day-to-day 
discharge of the duties and in combating COVID-19 
 --Captain Amarinder Singh 
     Chief Minister Punjab 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1258278818822754304?s=20 
 

3 -ਵਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਨੂੰ  ਦੇਣ ਤਰਜ਼ੀਹ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਵਹਰ 

-ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਦਰਵਮਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ : ਫਸਲ ਵਿਵਗਆਨੀ 
-ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਲਈ ਪਰਤੀ ਏਕੜ 8 ਵਕਲੋ ਬੀਜ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ  
-ਵਬਜਾਈ ਲਈ ਲੱਕੀ ਸੀਡ ਡਵਰੱਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਵਹਲ  
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1258279271585349632?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 -ਵਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਨੂੰ  ਦੇਣ ਤਰਜ਼ੀਹ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਵਹਰ 

-ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਦਰਵਮਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ : ਫਸਲ ਵਿਵਗਆਨੀ 
-ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਲਈ ਪਰਤੀ ਏਕੜ 8 ਵਕਲੋ ਬੀਜ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ  
-ਵਬਜਾਈ ਲਈ ਲੱਕੀ ਸੀਡ ਡਵਰੱਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਵਹਲ 

2 I Thank all all the Officers of the Revenue Department, Numberdars and 
Chaukidars for their exemplary dedication and hard work in the day-to-day 
discharge of the duties and in combating COVID-19 
 --Captain Amarinder Singh 
     Chief Minister Punjab 
 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/669724357139512?__tn__=-R
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1258276493030912000?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1258278818822754304?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1258279271585349632?s=20


 

3 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 

ਸੰਕਟ ਿਾਲੇ ਟਹਲਆ ਨਿੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜਮਰਹਾ ਦੀ ਹਜੰਦਗੀ ਹਵਚ 

ਹਨਰੰਤਰ ਇਿਹਤਆਤ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ। 
 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੋਗਾ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ. ਸਿੇਰ 7 ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਐਿੱਲ - 2 ਅਤੇ ਐਿੱਲ 14 ਏ 
ਠੇਕੇ ਹੀ ਖੱੁਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650426265097671 
 

2 -ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਠਵਹਰੇ ਵਬਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀ 
ਆਪਣ ੇਪਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ 

--ਆਪਣ ੇਪਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਗੋਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ, ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ 
ਅਤੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ  ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

--ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ www.covidhelp.punjab.gov.in ਿੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਰਵਜਸਟਰਡ ਹੋਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649972941809670 
 

3 || 6 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਿੁਲ 

ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/265385827839198/ 
 

4 ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਵਸੰਘ ਕੇਂਦਰ, ਬਲਾਕ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਸਹਤ ਕਾਵਮਆਂ ਿੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ  ਬੱਚੇ ਦ ੇ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ  
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649833785156919 
 

5 Corona ਬੀਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਵਦਆਂ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਗਰਭਿਤੀ ਮਵਹਲਾਿਾਂ 
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ  
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649827155157582 
 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਦ ੇ17 ਕੇਸ ਪਾਜੀਵਟਿ ਆਏ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649824071824557 
 

7 ਕਰਵਫਊ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਮੋਗਾ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਚੈਵਕੰਗ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650426265097671
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.covidhelp.punjab.gov.in%2F%3Ffbclid%3DIwAR2i7MegzmxhZsfopkztUqGS88NiZuTjJfTeCx4hPNhNKRsNy0UUi5I2r00&h=AT3YsDfuRqdjmc9BNfS-sMs_mht5cOCdSmQeHK8LAguoDgUibFP2mfGMISMPypTrn6KNvhVW0J1BadLzfyealeRbYplDopVB_7x1sQ1Say75NBcOGjLLnEYMCfisZQ9CM_uT&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0KfqrUiSOfLqLHg6jnIe4viuUbme_aWw9jHQlnhV3vTq4NTPIrPRSJjNX2WCElQCn3JTMypHKuZB2KlFHHHcYJS5nEsZKktyv4huUGdgntr3RtSyat_4xKEy2wxNfU4shLAwwlBQl4iFlS0UhFuwwuQPhe32HmM91UKNrpQ6vtrtT6LPZHkqpN4E5ZXiM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.covidhelp.punjab.gov.in%2F%3Ffbclid%3DIwAR2i7MegzmxhZsfopkztUqGS88NiZuTjJfTeCx4hPNhNKRsNy0UUi5I2r00&h=AT3YsDfuRqdjmc9BNfS-sMs_mht5cOCdSmQeHK8LAguoDgUibFP2mfGMISMPypTrn6KNvhVW0J1BadLzfyealeRbYplDopVB_7x1sQ1Say75NBcOGjLLnEYMCfisZQ9CM_uT&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0KfqrUiSOfLqLHg6jnIe4viuUbme_aWw9jHQlnhV3vTq4NTPIrPRSJjNX2WCElQCn3JTMypHKuZB2KlFHHHcYJS5nEsZKktyv4huUGdgntr3RtSyat_4xKEy2wxNfU4shLAwwlBQl4iFlS0UhFuwwuQPhe32HmM91UKNrpQ6vtrtT6LPZHkqpN4E5ZXiM
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649972941809670
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZXayWfaYhVFfuFqinh6BRLtkD4G3-iam2x1aGLUJj0DpZkB4CC9fHnDGshtzQmNEMotv_ofYSTAe2v7uC7PxXh1sqwmZtuMm5wLUEeFiCX6zwVj9qDoYBmkKao5l-hD56pxoFBKmL_Fv9SFt8J7cznyAaW3p2niJD3dg9UJLj2OBuD56-I1lWabSLaWuNUARx4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZXayWfaYhVFfuFqinh6BRLtkD4G3-iam2x1aGLUJj0DpZkB4CC9fHnDGshtzQmNEMotv_ofYSTAe2v7uC7PxXh1sqwmZtuMm5wLUEeFiCX6zwVj9qDoYBmkKao5l-hD56pxoFBKmL_Fv9SFt8J7cznyAaW3p2niJD3dg9UJLj2OBuD56-I1lWabSLaWuNUARx4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/265385827839198/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649833785156919
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649827155157582
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649824071824557


 

--2 ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਡਊਟੀ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਵਨਤ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649823215157976 
 

8 ਆਰਮੀ ਹਵੱਚ ਭਰਤੀ ਿੋਣ ਦੇ ਚਾਿਵਨ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਜਨਰੇਸਨ ਅਤ ੇਟਰ ੇਹਨੰਗ ਹਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਸੀ-ਪਾਇਟ 

ਕੈਂਪ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਹਜਨਹਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ ਆਰਮੀ, ਪੁਹਲਸ ਅਤ ੇਪੈਰਾ-ਹਮਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ 

ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਹਲਖਤੀ ਅਤ ੇਸਰੀਹਰਕ ਟਰ ੇਹਨੰਗ ਦੇਣਾ ਿੈ। ਿੁਣ ਤੱਕ ਿਜਾਰਾਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਿਨਾਾਂ ਕੈਪਾਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਟਰ ੇਹਨੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਫੋਰਸਾਾਂ ਹਵੱਚ ਭਰਤੀ ਿੋ ਚੁੱਕੇ ਿਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649822205158077 
 

9 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਦਰਾਂ ਿਜੋ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ-ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

----ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਵਹਰਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ 
ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੀਤ ੇਵਨਯੁਕਤ 

---ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਦਰਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ  ਸੌਪੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ 
ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649821415158156 
 

10 ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649649758508655 
 

11 -ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋ ਵਜਲਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਠੇਕੇ 7 ਿਜੇ ਤੋ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਹਣ ਦੀ 
ਵਦੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ 
---ਕਨਟੇਨਮਟੈ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਖੋਵਲਹਆ ਜਾਿੇਗਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650567245083573 
 

12 "ਮੈਂ ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਚੌਕੀਦਾਰਾਾਂ ਦਾ    ਆਪਣੀਆਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਹਡਊਟੀ 

ਸਮਰਹਪਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇ ਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਹਨਭਾਉਣ ਅਤ ੇਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
... 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650509558422675 
 

13 ਸਵਹਰ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇੈ ੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 
ਲੜਕੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚ ਸੇਨੀਟਾਇਜਰ ਸਪਰੇਅ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ ਜੀ 
ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਠਵਹਰੇ ਵਬਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀ ਆਪਣ ੇ
ਪਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ. ਆਪਣ ੇਪਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਗੋਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਟ 
ਈਸੇ ਖਾਂ, ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਅਤੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ  ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ. 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650558758417755 
 

14 ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਅੱਖ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸਾਬਕਾ 
ਫੌਜੀ - ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ. 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650530148420616 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649823215157976
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649822205158077
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649821415158156
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1649649758508655
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650567245083573
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650509558422675
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650558758417755
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650530148420616


 

 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Bihar, Jharkhand natives stranded in Moga due 2 lockdown to return by train  
-screening of aspirants 2b done @ Moga, Baghapurana, Kot Isse Khan, Nihal 
Singh Wala, Badhni Kalan 
--mandatory 4 aspirants 2 register @ http://covidhelp.punjab.gov.in b4 screening 
https://twitter.com/DproMoga/status/1258246313948229632?s=20 
 

2 L 2 and L 14 A liquor vends only allowed to be opened from 7 am to 3 pm in 
district Moga 
https://twitter.com/DproMoga/status/1258242920857001984?s=20 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੋਗਾ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ. ਸਿੇਰ 7 ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਐਿੱਲ - 2 ਅਤੇ ਐਿੱਲ 14 ਏ 
ਠੇਕੇ ਹੀ ਖੱੁਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ 

 
 

2 -ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਠਵਹਰੇ ਵਬਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀ 
ਆਪਣ ੇਪਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ 

--ਆਪਣ ੇਪਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਗੋਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ, ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ 
ਅਤੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ  ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

--ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ www.covidhelp.punjab.gov.in ਿੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਰਵਜਸਟਰਡ ਹੋਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

 
 

3 || 6 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਿੁਲ 

ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਹਬਆਨ। 
 

4 ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਵਸੰਘ ਕੇਂਦਰ, ਬਲਾਕ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਸਹਤ ਕਾਵਮਆਂ ਿੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ  ਬੱਚੇ ਦ ੇ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ  
 
 

5 Corona ਬੀਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਵਦਆਂ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਗਰਭਿਤੀ ਮਵਹਲਾਿਾਂ 
ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ  

https://t.co/fOiQeCPEc4?amp=1
https://t.co/fOiQeCPEc4?amp=1
https://twitter.com/DproMoga/status/1258246313948229632?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1258242920857001984?s=20
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.covidhelp.punjab.gov.in%2F%3Ffbclid%3DIwAR2i7MegzmxhZsfopkztUqGS88NiZuTjJfTeCx4hPNhNKRsNy0UUi5I2r00&h=AT3YsDfuRqdjmc9BNfS-sMs_mht5cOCdSmQeHK8LAguoDgUibFP2mfGMISMPypTrn6KNvhVW0J1BadLzfyealeRbYplDopVB_7x1sQ1Say75NBcOGjLLnEYMCfisZQ9CM_uT&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0KfqrUiSOfLqLHg6jnIe4viuUbme_aWw9jHQlnhV3vTq4NTPIrPRSJjNX2WCElQCn3JTMypHKuZB2KlFHHHcYJS5nEsZKktyv4huUGdgntr3RtSyat_4xKEy2wxNfU4shLAwwlBQl4iFlS0UhFuwwuQPhe32HmM91UKNrpQ6vtrtT6LPZHkqpN4E5ZXiM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.covidhelp.punjab.gov.in%2F%3Ffbclid%3DIwAR2i7MegzmxhZsfopkztUqGS88NiZuTjJfTeCx4hPNhNKRsNy0UUi5I2r00&h=AT3YsDfuRqdjmc9BNfS-sMs_mht5cOCdSmQeHK8LAguoDgUibFP2mfGMISMPypTrn6KNvhVW0J1BadLzfyealeRbYplDopVB_7x1sQ1Say75NBcOGjLLnEYMCfisZQ9CM_uT&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0KfqrUiSOfLqLHg6jnIe4viuUbme_aWw9jHQlnhV3vTq4NTPIrPRSJjNX2WCElQCn3JTMypHKuZB2KlFHHHcYJS5nEsZKktyv4huUGdgntr3RtSyat_4xKEy2wxNfU4shLAwwlBQl4iFlS0UhFuwwuQPhe32HmM91UKNrpQ6vtrtT6LPZHkqpN4E5ZXiM
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZXayWfaYhVFfuFqinh6BRLtkD4G3-iam2x1aGLUJj0DpZkB4CC9fHnDGshtzQmNEMotv_ofYSTAe2v7uC7PxXh1sqwmZtuMm5wLUEeFiCX6zwVj9qDoYBmkKao5l-hD56pxoFBKmL_Fv9SFt8J7cznyAaW3p2niJD3dg9UJLj2OBuD56-I1lWabSLaWuNUARx4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZXayWfaYhVFfuFqinh6BRLtkD4G3-iam2x1aGLUJj0DpZkB4CC9fHnDGshtzQmNEMotv_ofYSTAe2v7uC7PxXh1sqwmZtuMm5wLUEeFiCX6zwVj9qDoYBmkKao5l-hD56pxoFBKmL_Fv9SFt8J7cznyAaW3p2niJD3dg9UJLj2OBuD56-I1lWabSLaWuNUARx4&__tn__=*NK-R


 

 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਦ ੇ17 ਕੇਸ ਪਾਜੀਵਟਿ ਆਏ 

 

7 ਕਰਵਫਊ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਮੋਗਾ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਚੈਵਕੰਗ 

--2 ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਡਊਟੀ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਵਨਤ 

 

8 ਆਰਮੀ ਹਵੱਚ ਭਰਤੀ ਿੋਣ ਦੇ ਚਾਿਵਨ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਜਨਰੇਸਨ ਅਤ ੇਟਰ ੇਹਨੰਗ ਹਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਸੀ-ਪਾਇਟ 

ਕੈਂਪ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਹਜਨਹਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ ਆਰਮੀ, ਪੁਹਲਸ ਅਤ ੇਪੈਰਾ-ਹਮਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ 

ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਹਲਖਤੀ ਅਤ ੇਸਰੀਹਰਕ ਟਰ ੇਹਨੰਗ ਦੇਣਾ ਿੈ। ਿੁਣ ਤੱਕ ਿਜਾਰਾਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਿਨਾਾਂ ਕੈਪਾਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਟਰ ੇਹਨੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਫੋਰਸਾਾਂ ਹਵੱਚ ਭਰਤੀ ਿੋ ਚੁੱਕੇ ਿਨ। 
 

9 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਦਰਾਂ ਿਜੋ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ-ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

----ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਵਹਰਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ 
ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੀਤ ੇਵਨਯੁਕਤ 

---ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਦਰਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ  ਸੌਪੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ 
ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ 

 

10 ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

11 -ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋ ਵਜਲਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਠੇਵਕਆਂ ਨੂੰ  7 ਿਜੇ ਤੋ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਵਦੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ 
---ਕਨਟੇਨਮਟੈ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਖੋਵਲਹਆ ਜਾਿੇਗਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ 
 

12 "ਮੈਂ ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਚੌਕੀਦਾਰਾਾਂ ਦਾ    ਆਪਣੀਆਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਹਡਊਟੀ 

ਸਮਰਹਪਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇ ਤਨਦੇਿੀ ਨਾਲ ਹਨਭਾਉਣ ਅਤ ੇਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 

13 ਸਵਹਰ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇੈ ੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 
ਲੜਕੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚ ਸੇਨੀਟਾਇਜਰ ਸਪਰੇਅ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ ਜੀ 
ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਠਵਹਰੇ ਵਬਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀ ਆਪਣ ੇ
ਪਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ. ਆਪਣ ੇਪਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਗੋਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਟ 
ਈਸੇ ਖਾਂ, ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਅਤੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ  ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ. 
 

14 ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਅੱਖ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸਾਬਕਾ 
ਫੌਜੀ - ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ. 
 

 
 



 

Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਹਮਤੀ 6 ਮਈ ਨ ੰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਹਟਆਲਾ ਹਵਖੇ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਹਰਟੇਲ ਰੇਟ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213672965639882/ 
 

2 ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਪਵਟਆਲਾ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213783958962116/ 
 

3 "ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ 

ਤਹਿ ਹਦਲੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਿਾਲੇ ਖਤਮ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ ਹਕ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਹ ਜੰਦਗੀ ਹਵਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ।", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
#PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213886805618498/ 
 

4 ਪਹਟਆਲਾ ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਨੇੜ੍ੇ ਸਹਥਤ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ ਲ ਹਵਖੇ 

100 ਹਬਸਤਹਰਆਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਹਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਹਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 

ਪਾਹਜਹਟਵ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ ਨ ੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਹਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 

ਦੌਰਾਨ ਸੱਕੀ ਮਰੀਜ ਨ ੰ ਐਂਬ ਲੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਮ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਉਸਨ ੰ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਵਾਰਡ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਹਰਲ ਬਾਖ ਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਡਹਰਲ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂ ਹਦਆਾਂ 

ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਹਮਤ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਇਸ ਕੋਹਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਹਬਸਤਹਰਆਾਂ 

ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਨਦੀਪ ਹਸੰਘ ਹਸਧੱ , ਵਧੀਕ ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸਨਰ ਹਵਕਾਸ ਡਾ. 

ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਵ, ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਿਰੀਸ ਮਲਿੋਤਰਾ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213966275610551/ 
 

5 @PunjabGovtIndia ਤੇ @CMOPb ਦੀ ਵਿਸਸੇ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ 
ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਆਜਮਗੜਹ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 1200 ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਅੱਜ ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸੇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ 
ਰਿਾਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ #COVID19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਹਜਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। 

@KUMARAMIT_IAS #PunjabFightsCorona https://t.co/GgbweCRmxP 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213979598942552/ 
 

6 @CMOPb @capt_amarinder ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 'ਤੇ UP ਆਜਮਗੜਹ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 1200 ਿਸਨੀਕ 
ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸੇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਵਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੇਲ 
ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਵਦਆਂ ਹੀ @PunjabGovtIndia ਦਾ ਵਿਸਸੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ੇ
@KUMARAMIT_IAS #PunjabFightsCorona https://t.co/mgrxLUR7xy 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213981165609062/ 
 

7 ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਆਜਮਗੜਹ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 1200 ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਲੈਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਿਾਨਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213986662275179/ 
 

8 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਸੇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪਹਟਆਲਾ ਦੇ 

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ ਯ .ਪੀ. ਦੇ ਆਜਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 1200 ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਨ ੰ ਹਵਸੇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਿੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213672965639882/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213783958962116/
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDmiWYiW6PfbX8T-Kku7sqRI5ZUd__E5VtMAOvDpGgkuNm7TwW-CF65SFp1umxhFsxWXHGQvgQlI81ID0u08oyPAMlYPNbkaihRFqZcCy2lMxCp3cS1klziURT7npXVCCsUxM1DlFwabVOkdnrJm6F65KSYwNuucZu2qaff8YnnwG-T9DIK_UlDDCCRCP-ZbI4HeKWF1TedfCjdt5SdNLuBYksZKM6lPRmv8lSrck-MCpPKM-WQlGwr5lgZI3RWx7lsGwyTViiS8hVnEVCb8puyKX3LVYWcnk3McPiNCaPBx9FORadibF8mKFns-fPu4Gf7RWg3eDe6ue-yLpE2J699k7CeSMyXDGNAGvOElPR5JuIgmZ5DdHGQ7u9LPKJeyvDZACvb-AsrAMUpXePrv4QXPd7qEQ9P721DE2WqT3EhJEixL64ljBlZJXd8_LDDV8PBR_pn3axCHFYTbr-9CXTukGXbSkJ5g4wkoiJXQ9TRBKY43P8CMEQZ8w&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDmiWYiW6PfbX8T-Kku7sqRI5ZUd__E5VtMAOvDpGgkuNm7TwW-CF65SFp1umxhFsxWXHGQvgQlI81ID0u08oyPAMlYPNbkaihRFqZcCy2lMxCp3cS1klziURT7npXVCCsUxM1DlFwabVOkdnrJm6F65KSYwNuucZu2qaff8YnnwG-T9DIK_UlDDCCRCP-ZbI4HeKWF1TedfCjdt5SdNLuBYksZKM6lPRmv8lSrck-MCpPKM-WQlGwr5lgZI3RWx7lsGwyTViiS8hVnEVCb8puyKX3LVYWcnk3McPiNCaPBx9FORadibF8mKFns-fPu4Gf7RWg3eDe6ue-yLpE2J699k7CeSMyXDGNAGvOElPR5JuIgmZ5DdHGQ7u9LPKJeyvDZACvb-AsrAMUpXePrv4QXPd7qEQ9P721DE2WqT3EhJEixL64ljBlZJXd8_LDDV8PBR_pn3axCHFYTbr-9CXTukGXbSkJ5g4wkoiJXQ9TRBKY43P8CMEQZ8w&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213886805618498/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213966275610551/
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVOo04p7R-dC7rbWDuT4moElkwNxaa-laCAGNaLAmahI24SMeO_TdVaEI-pcKk88PIY4CZptmK1wNtepk2Mx2RCM2gDKgn7yMjSMlrcza-j-R6llFinnHh2AzGOx1u1fPrmY15D1BGtNIAZNIVlyQj8KS027-VkxTpb5dZXIdWmPWjm9Csi-NrcGNASEdfy6nKQjPcn82QPuBIVH5O7rSv9wj2XgmIn_y0xf6c592OzeP4q8xnHgpBJnyyZ2z9icY-Mj1mpMjhS1POInxBo4VT9UlAXELzEbTTBKtLgEyvsspy4ug_vIfxN7q2OESMxDpwQe58S-6j50eeGDIfqkP-mw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVOo04p7R-dC7rbWDuT4moElkwNxaa-laCAGNaLAmahI24SMeO_TdVaEI-pcKk88PIY4CZptmK1wNtepk2Mx2RCM2gDKgn7yMjSMlrcza-j-R6llFinnHh2AzGOx1u1fPrmY15D1BGtNIAZNIVlyQj8KS027-VkxTpb5dZXIdWmPWjm9Csi-NrcGNASEdfy6nKQjPcn82QPuBIVH5O7rSv9wj2XgmIn_y0xf6c592OzeP4q8xnHgpBJnyyZ2z9icY-Mj1mpMjhS1POInxBo4VT9UlAXELzEbTTBKtLgEyvsspy4ug_vIfxN7q2OESMxDpwQe58S-6j50eeGDIfqkP-mw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVOo04p7R-dC7rbWDuT4moElkwNxaa-laCAGNaLAmahI24SMeO_TdVaEI-pcKk88PIY4CZptmK1wNtepk2Mx2RCM2gDKgn7yMjSMlrcza-j-R6llFinnHh2AzGOx1u1fPrmY15D1BGtNIAZNIVlyQj8KS027-VkxTpb5dZXIdWmPWjm9Csi-NrcGNASEdfy6nKQjPcn82QPuBIVH5O7rSv9wj2XgmIn_y0xf6c592OzeP4q8xnHgpBJnyyZ2z9icY-Mj1mpMjhS1POInxBo4VT9UlAXELzEbTTBKtLgEyvsspy4ug_vIfxN7q2OESMxDpwQe58S-6j50eeGDIfqkP-mw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVOo04p7R-dC7rbWDuT4moElkwNxaa-laCAGNaLAmahI24SMeO_TdVaEI-pcKk88PIY4CZptmK1wNtepk2Mx2RCM2gDKgn7yMjSMlrcza-j-R6llFinnHh2AzGOx1u1fPrmY15D1BGtNIAZNIVlyQj8KS027-VkxTpb5dZXIdWmPWjm9Csi-NrcGNASEdfy6nKQjPcn82QPuBIVH5O7rSv9wj2XgmIn_y0xf6c592OzeP4q8xnHgpBJnyyZ2z9icY-Mj1mpMjhS1POInxBo4VT9UlAXELzEbTTBKtLgEyvsspy4ug_vIfxN7q2OESMxDpwQe58S-6j50eeGDIfqkP-mw&__tn__=%2ANK-R
https://t.co/GgbweCRmxP
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213979598942552/
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDeceQTvz43Qt69q5YEMVEmAivU5pQkumfhypR8QKsnnDPq4K7zUmL1nAPUnubuiS9Su1XJoxQnbgYwJV_Q5qbOLozFvDNq0AuzjuB9C0yYPBOQaEHjc5MnkW0yM899nxEPxrwrvrQJQtOpkKEmtlgODI-ptWIs0y5YELw5kB8SoLCwOPpe1BS-5KhLZoOgDvusbWrOzBdOxtF0ik-V9DpEwwozVZ09hxd22umqevulYw5-K9ZLi1QEVyuZzBB59mfqpUE-YJ9Id8E9OernZTpJNWjolnSFGPoxt7gfxbc281jbO4iwqIIhPnAiOkWbSKwqP7yEfSSJ-R_aZPfD0tXfy144mxTXjelIVw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDeceQTvz43Qt69q5YEMVEmAivU5pQkumfhypR8QKsnnDPq4K7zUmL1nAPUnubuiS9Su1XJoxQnbgYwJV_Q5qbOLozFvDNq0AuzjuB9C0yYPBOQaEHjc5MnkW0yM899nxEPxrwrvrQJQtOpkKEmtlgODI-ptWIs0y5YELw5kB8SoLCwOPpe1BS-5KhLZoOgDvusbWrOzBdOxtF0ik-V9DpEwwozVZ09hxd22umqevulYw5-K9ZLi1QEVyuZzBB59mfqpUE-YJ9Id8E9OernZTpJNWjolnSFGPoxt7gfxbc281jbO4iwqIIhPnAiOkWbSKwqP7yEfSSJ-R_aZPfD0tXfy144mxTXjelIVw&__tn__=%2ANK-R
https://t.co/mgrxLUR7xy
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213981165609062/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213986662275179/


 

ਹਤਆਰੀ ਮੌਕੇ ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ।ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਹਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਦੇ ਿੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213993862274459/ 
 

9 ਪਹਟਆਲਾ ਦੇ ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਿਰੀਸ ਮਲਿੋਤਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਦੱਸਦੇ ਿੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1213995795607599/ 
 

10 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 933 ਮੀਟਵਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1258049608741195780?s=19 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 933 ਮੀਟਵਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ 1105.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ @KUMARAMIT_IAS 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1258049608741195780?s=19 
 

2 Mock Drill: Bringing #COVID19 +ve, procedure adopted at isolation center by 
Health department at Govt Meritourios School, established as 500 beded CCC, 
@KUMARAMIT_IAS, SSP Mandeep Singh Sidhu, ADC-D Dr Preeti Yadav and 
Civil Surgeon Dr Harish Malhotra inspecting the same. 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258041879658139648?s=19 
 

3 @capt_amarinder ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ @PunjabGovtIndia ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪਵਟਆਲਾ 
ਦੇ ਰੇਲਿ ੇਸਟੇਸਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਆਜਮਗੜਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 1200 ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਸੇਸ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਾਨਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ DC 

@KUMARAMIT_IAS ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਦੇ ਿੋਏ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1258052291766087680?s=19 
 

4 @PunjabGovtIndia ਤੇ @CMOPb ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ 

ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਆਜਮਗੜਹ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 1200 ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਅੱਜ ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸੇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਾਨਾ 
ਕਰਨ ਸਮੇਂ #COVID19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਹਜਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। 

@KUMARAMIT_IAS #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258038598030569474?s=19 
 

5 @CMOPb @capt_amarinder ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 'ਤੇ UP ਆਜਮਗੜਹ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 1200 ਿਸਨੀਕ 

ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸੇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਵਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 
'ਚ ਬੈਠਵਦਆਂ ਹੀ @PunjabGovtIndia ਦਾ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏੇ 
@KUMARAMIT_IAS #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258034345853534208?s=19 
 

 
WhatsApp 
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S.N. TEXT 

1 ਹਮਤੀ 6 ਮਈ ਨ ੰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਹਟਆਲਾ ਹਵਖੇ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਹਰਟੇਲ ਰੇਟ। (ਫੋਟ)ੋ 

2 ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਪਵਟਆਲਾ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ  (ਿੀਡੀਓ) 

3 "ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ 

ਤਹਿ ਹਦਲੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਿਾਲੇ ਖਤਮ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਸਾਹਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ ਹਕ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਹ ਜੰਦਗੀ ਹਵਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਿੋ।", ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ, 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 

#PunjabFightsCorona  (ਫੋਟੋ) 

4 ਪਹਟਆਲਾ ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਨੇੜ੍ੇ ਸਹਥਤ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ ਲ ਹਵਖੇ 

100 ਹਬਸਤਹਰਆਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਹਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਹਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 

ਪਾਹਜਹਟਵ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ ਨ ੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਹਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 

ਦੌਰਾਨ ਸੱਕੀ ਮਰੀਜ ਨ ੰ ਐਂਬ ਲੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਮ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਉਸਨ ੰ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਵਾਰਡ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਹਰਲ ਬਾਖ ਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਡਹਰਲ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂ ਹਦਆਾਂ 

ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਹਮਤ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਇਸ ਕੋਹਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਹਬਸਤਹਰਆਾਂ 

ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਨਦੀਪ ਹਸੰਘ ਹਸਧੱ , ਵਧੀਕ ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸਨਰ ਹਵਕਾਸ ਡਾ. 

ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਵ, ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਿਰੀਸ ਮਲਿੋਤਰਾ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ। (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

5 @PunjabGovtIndia ਤੇ @CMOPb ਦੀ ਵਿਸਸੇ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ 
ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਆਜਮਗੜਹ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 1200 ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਅੱਜ ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸੇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ 
ਰਿਾਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ #COVID19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਹਜਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। 

@KUMARAMIT_IAS #PunjabFightsCorona https://t.co/GgbweCRmxP (ਫੋਟੋ) 

6 @CMOPb @capt_amarinder ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 'ਤੇ UP ਆਜਮਗੜਹ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 1200 ਿਸਨੀਕ 
ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸੇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਵਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੇਲ 
ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਵਦਆਂ ਹੀ @PunjabGovtIndia ਦਾ ਵਿਸਸੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ੇ
@KUMARAMIT_IAS #PunjabFightsCorona https://t.co/mgrxLUR7xy (ਫੋਟੋ) 

7 ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਆਜਮਗੜਹ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 1200 ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਲੈਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਿਾਨਾ  (ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

8 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਹਰੰਦਰ ਹਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਸੇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪਹਟਆਲਾ ਦੇ 

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ ਯ .ਪੀ. ਦੇ ਆਜਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 1200 ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਨ ੰ ਹਵਸੇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਿੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਹਤਆਰੀ ਮੌਕੇ ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ।ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਹਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਦੇ ਿੋਏ। (ਵੀਡੀਓ) 

9 ਪਹਟਆਲਾ ਦੇ ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਿਰੀਸ ਮਲਿੋਤਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਦੱਸਦੇ ਿੋਏ। (ਵੀਡੀਓ) 

10 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 933 ਮੀਟਵਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ (ਫੋਟੋ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Patiala- COVID UPDATE dt. 06.05.2020 , Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/LjfO0uJw1x4 

 

https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDmiWYiW6PfbX8T-Kku7sqRI5ZUd__E5VtMAOvDpGgkuNm7TwW-CF65SFp1umxhFsxWXHGQvgQlI81ID0u08oyPAMlYPNbkaihRFqZcCy2lMxCp3cS1klziURT7npXVCCsUxM1DlFwabVOkdnrJm6F65KSYwNuucZu2qaff8YnnwG-T9DIK_UlDDCCRCP-ZbI4HeKWF1TedfCjdt5SdNLuBYksZKM6lPRmv8lSrck-MCpPKM-WQlGwr5lgZI3RWx7lsGwyTViiS8hVnEVCb8puyKX3LVYWcnk3McPiNCaPBx9FORadibF8mKFns-fPu4Gf7RWg3eDe6ue-yLpE2J699k7CeSMyXDGNAGvOElPR5JuIgmZ5DdHGQ7u9LPKJeyvDZACvb-AsrAMUpXePrv4QXPd7qEQ9P721DE2WqT3EhJEixL64ljBlZJXd8_LDDV8PBR_pn3axCHFYTbr-9CXTukGXbSkJ5g4wkoiJXQ9TRBKY43P8CMEQZ8w&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDmiWYiW6PfbX8T-Kku7sqRI5ZUd__E5VtMAOvDpGgkuNm7TwW-CF65SFp1umxhFsxWXHGQvgQlI81ID0u08oyPAMlYPNbkaihRFqZcCy2lMxCp3cS1klziURT7npXVCCsUxM1DlFwabVOkdnrJm6F65KSYwNuucZu2qaff8YnnwG-T9DIK_UlDDCCRCP-ZbI4HeKWF1TedfCjdt5SdNLuBYksZKM6lPRmv8lSrck-MCpPKM-WQlGwr5lgZI3RWx7lsGwyTViiS8hVnEVCb8puyKX3LVYWcnk3McPiNCaPBx9FORadibF8mKFns-fPu4Gf7RWg3eDe6ue-yLpE2J699k7CeSMyXDGNAGvOElPR5JuIgmZ5DdHGQ7u9LPKJeyvDZACvb-AsrAMUpXePrv4QXPd7qEQ9P721DE2WqT3EhJEixL64ljBlZJXd8_LDDV8PBR_pn3axCHFYTbr-9CXTukGXbSkJ5g4wkoiJXQ9TRBKY43P8CMEQZ8w&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVOo04p7R-dC7rbWDuT4moElkwNxaa-laCAGNaLAmahI24SMeO_TdVaEI-pcKk88PIY4CZptmK1wNtepk2Mx2RCM2gDKgn7yMjSMlrcza-j-R6llFinnHh2AzGOx1u1fPrmY15D1BGtNIAZNIVlyQj8KS027-VkxTpb5dZXIdWmPWjm9Csi-NrcGNASEdfy6nKQjPcn82QPuBIVH5O7rSv9wj2XgmIn_y0xf6c592OzeP4q8xnHgpBJnyyZ2z9icY-Mj1mpMjhS1POInxBo4VT9UlAXELzEbTTBKtLgEyvsspy4ug_vIfxN7q2OESMxDpwQe58S-6j50eeGDIfqkP-mw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVOo04p7R-dC7rbWDuT4moElkwNxaa-laCAGNaLAmahI24SMeO_TdVaEI-pcKk88PIY4CZptmK1wNtepk2Mx2RCM2gDKgn7yMjSMlrcza-j-R6llFinnHh2AzGOx1u1fPrmY15D1BGtNIAZNIVlyQj8KS027-VkxTpb5dZXIdWmPWjm9Csi-NrcGNASEdfy6nKQjPcn82QPuBIVH5O7rSv9wj2XgmIn_y0xf6c592OzeP4q8xnHgpBJnyyZ2z9icY-Mj1mpMjhS1POInxBo4VT9UlAXELzEbTTBKtLgEyvsspy4ug_vIfxN7q2OESMxDpwQe58S-6j50eeGDIfqkP-mw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVOo04p7R-dC7rbWDuT4moElkwNxaa-laCAGNaLAmahI24SMeO_TdVaEI-pcKk88PIY4CZptmK1wNtepk2Mx2RCM2gDKgn7yMjSMlrcza-j-R6llFinnHh2AzGOx1u1fPrmY15D1BGtNIAZNIVlyQj8KS027-VkxTpb5dZXIdWmPWjm9Csi-NrcGNASEdfy6nKQjPcn82QPuBIVH5O7rSv9wj2XgmIn_y0xf6c592OzeP4q8xnHgpBJnyyZ2z9icY-Mj1mpMjhS1POInxBo4VT9UlAXELzEbTTBKtLgEyvsspy4ug_vIfxN7q2OESMxDpwQe58S-6j50eeGDIfqkP-mw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVOo04p7R-dC7rbWDuT4moElkwNxaa-laCAGNaLAmahI24SMeO_TdVaEI-pcKk88PIY4CZptmK1wNtepk2Mx2RCM2gDKgn7yMjSMlrcza-j-R6llFinnHh2AzGOx1u1fPrmY15D1BGtNIAZNIVlyQj8KS027-VkxTpb5dZXIdWmPWjm9Csi-NrcGNASEdfy6nKQjPcn82QPuBIVH5O7rSv9wj2XgmIn_y0xf6c592OzeP4q8xnHgpBJnyyZ2z9icY-Mj1mpMjhS1POInxBo4VT9UlAXELzEbTTBKtLgEyvsspy4ug_vIfxN7q2OESMxDpwQe58S-6j50eeGDIfqkP-mw&__tn__=%2ANK-R
https://t.co/GgbweCRmxP
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDeceQTvz43Qt69q5YEMVEmAivU5pQkumfhypR8QKsnnDPq4K7zUmL1nAPUnubuiS9Su1XJoxQnbgYwJV_Q5qbOLozFvDNq0AuzjuB9C0yYPBOQaEHjc5MnkW0yM899nxEPxrwrvrQJQtOpkKEmtlgODI-ptWIs0y5YELw5kB8SoLCwOPpe1BS-5KhLZoOgDvusbWrOzBdOxtF0ik-V9DpEwwozVZ09hxd22umqevulYw5-K9ZLi1QEVyuZzBB59mfqpUE-YJ9Id8E9OernZTpJNWjolnSFGPoxt7gfxbc281jbO4iwqIIhPnAiOkWbSKwqP7yEfSSJ-R_aZPfD0tXfy144mxTXjelIVw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDeceQTvz43Qt69q5YEMVEmAivU5pQkumfhypR8QKsnnDPq4K7zUmL1nAPUnubuiS9Su1XJoxQnbgYwJV_Q5qbOLozFvDNq0AuzjuB9C0yYPBOQaEHjc5MnkW0yM899nxEPxrwrvrQJQtOpkKEmtlgODI-ptWIs0y5YELw5kB8SoLCwOPpe1BS-5KhLZoOgDvusbWrOzBdOxtF0ik-V9DpEwwozVZ09hxd22umqevulYw5-K9ZLi1QEVyuZzBB59mfqpUE-YJ9Id8E9OernZTpJNWjolnSFGPoxt7gfxbc281jbO4iwqIIhPnAiOkWbSKwqP7yEfSSJ-R_aZPfD0tXfy144mxTXjelIVw&__tn__=%2ANK-R
https://t.co/mgrxLUR7xy
https://youtu.be/LjfO0uJw1x4


 

Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ੇਸੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿ ੇਬਰਕਰਾਰ- ਵਸਹਤ ਮੰਤਰੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528
052811156978 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528
046361157623  
https://www.youtube.com/watch?v=wYmDH76c7GY  

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

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528
051877823738 

3 ਹਵਧਾਇਕ ਅਹਮਤ ਹਵੱਜ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ ਲਮੀਨੀ ਿੋਇਆ ਕੋ-ਐੈੱਡ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528
048347824091 

4 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 42357 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528
047047824221 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ੇਸੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿ ੇਬਰਕਰਾਰ- ਵਸਹਤ ਮੰਤਰੀ 

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

3 ਹਵਧਾਇਕ ਅਹਮਤ ਹਵੱਜ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ ਲਮੀਨੀ ਿੋਇਆ ਕੋ-ਐੈੱਡ। 

4 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 42357 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ੇਸੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿ ੇਬਰਕਰਾਰ- ਵਸਹਤ ਮੰਤਰੀ 

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

3 ਹਵਧਾਇਕ ਅਹਮਤ ਹਵੱਜ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ ਲਮੀਨੀ ਿੋਇਆ ਕੋ-ਐੈੱਡ। 

4 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 42357 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528052811156978
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528052811156978
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528046361157623
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528046361157623
https://www.youtube.com/watch?v=wYmDH76c7GY
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528051877823738
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528051877823738
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528048347824091
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528048347824091
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528047047824221
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528047047824221


 

S.N. Post with link 

1  ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁਕਾਨਾਂ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 
#Rupnagar #relaxation 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849179815577436&id=289205534908203 

2 ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਿੱਲੋਂ ਆਨ -ਲਾਇਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ   
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 83602-29659 ਅਤੇ 98783-94770 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇਸੰਪਰਕ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849205312241553&id=289205534908203 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ 

ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ `ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849205118908239&id=289205534908203 

4 ਸਿੇਰੇ 07 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 03 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਨੂੰ  ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਪਰਿਾਨਗੀ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸਿੇਰੇ 07 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 07 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849179718910779&id=289205534908203 

5 ਸੈਂਟਵਰਅਨਟ ਫਾਰਮਾਸੀਟੀਕਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਈਿੇਟ ਵਲਮਵਟਡ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਲਈ 1500 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ, 02 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਅਰ ਹੈਂਡ ਗਲਬਜ਼ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਸੌਪੇ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849184218910329&id=289205534908203 

6 594 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 481 ਨੈਗਵਟਿ, 100 ਪੈਂਵਡੰਗ ਅਤ ੇ 14 ਕੇਸ ਐਕਵਟਿ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਿ 

ਕੱੁਲ ਕੇਸ 17 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 14, ਵਰਕਿਰ 02 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਮੌਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849203082241776&id=289205534908203 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁਕਾਨਾਂ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 
#Rupnagar #relaxation 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1258046336965832704?s=19 

2 ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਿੱਲੋਂ ਆਨ -ਲਾਇਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ   
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 83602-29659 ਅਤੇ 98783-94770 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇਸੰਪਰਕ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1258044957102796801?s=19 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ 

ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ `ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1258045408187527168?s=19 

4 ਸਿੇਰੇ 07 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 03 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਨੂੰ  ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਪਰਿਾਨਗੀ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸਿੇਰੇ 07 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 07 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849179815577436&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849205312241553&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849205118908239&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849179718910779&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849184218910329&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849203082241776&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258046336965832704?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258044957102796801?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258045408187527168?s=19


 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1258046012498653184?s=19 

5 ਸੈਂਟਵਰਅਨਟ ਫਾਰਮਾਸੀਟੀਕਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਈਿੇਟ ਵਲਮਵਟਡ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਲਈ 1500 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ, 02 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਅਰ ਹੈਂਡ ਗਲਬਜ਼ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਸੌਪੇ 

 https://twitter.com/DRupnagar/status/1258046001111199744?s=19 

6 594 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 481 ਨੈਗਵਟਿ, 100 ਪੈਂਵਡੰਗ ਅਤ ੇ 14 ਕੇਸ ਐਕਵਟਿ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਿ 

ਕੱੁਲ ਕੇਸ 17 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 14, ਵਰਕਿਰ 02 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਮੌਤ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1258043904080752640?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 594 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 481 ਨੈਗਵਟਿ, 100 ਪੈਂਵਡੰਗ ਅਤ ੇ 14 ਕੇਸ ਐਕਵਟਿ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਿ 

ਕੱੁਲ ਕੇਸ 17 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 14, ਵਰਕਿਰ 02 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਮੌਤ 

2 ਸਿੇਰੇ 07 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 03 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਨੂੰ  ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਪਰਿਾਨਗੀ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸਿੇਰੇ 07 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 07 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ 

3 ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁਕਾਨਾਂ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 
#Rupnagar #relaxation 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਫਹਤਿਗੜ੍ਹ ਪੰਜਗਰਾਈਆਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਪੰਡ ਦੱੁਲਮਾਾਂ ਨ ੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਐਲਾਹਨਆ। ਹਪੰਡ ਸੀਲ। ਦੱੁਲਮਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 

ਪਾਹਜਹਟਵ ਕੇਸਾਾਂ ਦੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਪੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪ ਰਾ ਕਰਕੇ ਦ ਜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਿੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650833458495578/?d=n 

2 ਸੰਗਰੂਰ-ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਅਫਿਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਖਲਾਫ ਪੁਵਲਸ ਕੇਸ 
ਦਰਜ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650920125153578/?d=n 

3 ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸਨਰ ਸਰੀ ਘਨਹਸਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਿੈ ਹਕ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਇਿ ਿੁਕਮ ਹਜਲਹ ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਹਵੱਚ ਵੀ ਲਾਗ  ਿੋਣਗੇ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651033115142279/?d=n 

4  #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਿੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰਤ 

ਹਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/265385831172531/?vh=e&d=n 

5 ਅੱਜ ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸਨਰ ਸਰੀ ਘਨਹਸਆਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਸੰਗਰ ਰ ਹਜਲੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਰੀ ਘਨਹਸਆਮ 

ਕਾਾਂਸਲ, ਸਰੀ ਏ.ਆਰ. ਸਰਮਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 

ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹਕ ਹਜਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਹਜਲਹੇ  ਹਵੱਚ ਿੀ ਰੱਹਖਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1258046012498653184?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258046001111199744?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258043904080752640?s=19
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650833458495578/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2650920125153578/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651033115142279/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAb0Z5ip77H9BTuBV0AN8ek3vW3G_RzZiQAWSr_HRGd-NjJjwn7cNMtW8Z6ohUEWTQnROEibfszoVWwlon9Ya_PwzSY7pQXc2EY4IjqS5pwEw3DaRwoCy67aseWyJp35R2JxVbyGMaLOiiF51CRKWi3EBcoZmML0DRmwDraG90Rrf8Cd13EbCPRBjbEHnU-64HERYmKUuwKEg6Pqx9-Q180x9BO_4Z_lodKaID4H26dI_MugYEJHtPXELll_HhtX50i183ym0HjU8fJoDlDLI8iKIDBVaxNQGRBmbC_rzHLoU4cw8KULd32OxbVpYluuYKgHvjZK1Q1gCZXiPFkcJCQr006XqB9t0VnDA&__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.ARAb0Z5ip77H9BTuBV0AN8ek3vW3G_RzZiQAWSr_HRGd-NjJjwn7cNMtW8Z6ohUEWTQnROEibfszoVWwlon9Ya_PwzSY7pQXc2EY4IjqS5pwEw3DaRwoCy67aseWyJp35R2JxVbyGMaLOiiF51CRKWi3EBcoZmML0DRmwDraG90Rrf8Cd13EbCPRBjbEHnU-64HERYmKUuwKEg6Pqx9-Q180x9BO_4Z_lodKaID4H26dI_MugYEJHtPXELll_HhtX50i183ym0HjU8fJoDlDLI8iKIDBVaxNQGRBmbC_rzHLoU4cw8KULd32OxbVpYluuYKgHvjZK1Q1gCZXiPFkcJCQr006XqB9t0VnDA&__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.ARAb0Z5ip77H9BTuBV0AN8ek3vW3G_RzZiQAWSr_HRGd-NjJjwn7cNMtW8Z6ohUEWTQnROEibfszoVWwlon9Ya_PwzSY7pQXc2EY4IjqS5pwEw3DaRwoCy67aseWyJp35R2JxVbyGMaLOiiF51CRKWi3EBcoZmML0DRmwDraG90Rrf8Cd13EbCPRBjbEHnU-64HERYmKUuwKEg6Pqx9-Q180x9BO_4Z_lodKaID4H26dI_MugYEJHtPXELll_HhtX50i183ym0HjU8fJoDlDLI8iKIDBVaxNQGRBmbC_rzHLoU4cw8KULd32OxbVpYluuYKgHvjZK1Q1gCZXiPFkcJCQr006XqB9t0VnDA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/265385831172531/?vh=e&d=n


 

ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਹਕ ਇਨਹਾਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਰੁਜਗਾਰ ਬਹਣਆ ਰਿੇ। ਉਨਹਾਾਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਬਲਾਉਣ ਤੇ 

ਇਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਬਿਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਹਵਡ 19 ਦੇ 

ਪਾਹਜਹਟਵ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਿੈ । ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸਨਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚੈਂਬਰ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ੰ ਪਰਹੇਰਤ ਕਰਹਦਆਾਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਇੱਥੇ ਿੀ 

ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਾਂ ਹਕਿਾ ਹਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਪਰੇਹਰਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਹਜਲਹੇ  ਹਵੱਚ ਿੀ ਰੱਹਖਆ 

ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਹਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮਜਦ ਰਾਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਿੋਵੇ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651101738468750/?d=n 

6 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਸਾ ਹਨਰਦੇਸਾਾਂ ਿੇਠ ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਸੰਗਰ ਰ ਵੱਲੋਂ  ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ 

ਅਹਿਹਤਆਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਾਂ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। ਟੈਸਟ ਮਗਰੋਂ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹਵਅਕਤੀ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸਟੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651165678462356/?vh=e&d=n 

7 District Sangrur: 
Received 78 results now. 2 repeat and rest negative. 
it includes repeat samples (30) of Hazur sahib devotees staying at Nankiana Sahib and 
Mastuana sahib. 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651185875127003/?d=n 

8  ਅਸੀਂ ਕੋਹਵਡ 19 ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਨ ੰ ਸੰਭਾਲ਼ ਰਿੇ ਸਾਰੇ ਹਸਿਤ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਸੁਕਰਗੁਜਾਰ ਿਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਇਿ ਹਧਆਨ ਹਵੱਚ ਰੱਖਹਦਆਾਂ ਹਕ ਇਿ ਕੇਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਿੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਿੀ ਭਾਰਤ ਹਵਚ ਹਕਤੇ ਵੀ 

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵਚ ਹਲਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨ ੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੋਣ। 

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਹਵੱਚ ਆਈ.ਐੈੱਮ.ਏ. ਨ ੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਉਸਨ ੰ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਕਸੇ ਹਨੱਜੀ ਿਸਪਤਾਲ 

ਹਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਹਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ ਘਨਵਸਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਵਿਕਾਸ 
ਿੱਲੋਂ ਖੁਦ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, 
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤ ੇਿੋਰ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਹਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵਖੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੲੀੀ ਬਾਥਰ ਮ ਦੀ ਸੁਹਵਧਾ 

ਵਾਲੇ ਏ.ਸੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸ ਐਮ ਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਵਚ ਸਹਥਤ ਉਸ ਕਮਰੇ ਪਰਤੀ 

ਸਹਿਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651501908428733/?d=n 

9 ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਅਤ ੇਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਹਵਡ 19 ਨ ੰ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਹਮਿਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਕੋਹਵਡ 19 ਹਖਲਾਫ਼ ਇਸ ਜੰਗ ਹਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਵਭਾਗੀ ਅਹਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ 

ਰਿੇ ਿਨ। ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜ੍ੀ ਹਵੱਚ ਮੁਿਰਲੀ ਕਤਾਰ ਹਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਸਰਤੋੜ੍ ਯਤਨ 

ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਜਲਹ ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਅਧੀਨ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੋਹਵਡ 19 ਸਬਧੰੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਣਬੀਰ ਹਸੰਘ ਢੰਡੇ 

ਬਲਾਕ ਐਜ ਕੇਟਰ ਵੀ ਉਿਨਾਾਂ ਯੋਹਧਆਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਨ ਜੋ ਪਹਰਵਾਹਰਕ ਜੀਵਨ ਨ ੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਹਦਆਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਹਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਤ ੇਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਆਸਾ ਨ ੰ ਇੱਕ ਲੜ੍ੀ ਦੇ 

ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਭ ਹਮਕਾ ਹਨਭਾਅ ਰਿੇ ਿਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651573128421611/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿੁਕਮਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲ ਹਮਤੀ 7 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਇਿ ਿੁਕਮ ਲਾਗ  ਿੋਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਤੋਂ 

ਜਾਰੀਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲਹਣਗੀਆਾਂ ਹਸਰਫ ਸਮਾਾਂ ਬਦਹਲਆ ਿੈ। 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1258037957493092355?s=12 

2 FIR registered against 21 persons across the district for breaking 
home/institutional quarantine. All are requested to report matter to district control 
room 01672 232304 if anyone violates quarantine. @GhanshyamThori 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1258040918592024576?s=12 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651101738468750/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651165678462356/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651185875127003/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651501908428733/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651573128421611/?d=n
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1258037957493092355?s=12
https://twitter.com/GhanshyamThori
https://twitter.com/GhanshyamThori
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1258040918592024576?s=12


 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਸਾ ਹਨਰਦੇਸਾਾਂ ਿੇਠ ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਸੰਗਰ ਰ ਵੱਲੋਂ  ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ 

ਅਹਿਹਤਆਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਾਂ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। ਟੈਸਟ ਮਗਰੋਂ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹਵਅਕਤੀ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸਟੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1258227689690824704?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 FIR registered against 21 persons across the district for breaking 
home/institutional quarantine. All are requested to report matter to district control 
room 01672 232304 if anyone violates quarantine.  

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਸਾ ਹਨਰਦੇਸਾਾਂ ਿੇਠ ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਸੰਗਰ ਰ ਵੱਲੋਂ  ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ 

ਅਹਿਹਤਆਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਾਂ ਸਿ ਲਤਾਾਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਿੀਆਾਂ ਿਨ। ਟੈਸਟ ਮਗਰੋਂ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹਵਅਕਤੀ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸਟੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 

 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿੁਕਮਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲ ਹਮਤੀ 7 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਇਿ ਿੁਕਮ ਲਾਗ  ਿੋਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਤੋਂ 

ਜਾਰੀਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲਹਣਗੀਆਾਂ ਹਸਰਫ ਸਮਾਾਂ ਬਦਹਲਆ ਿੈ। 

 

4 ਹਜਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਅਤ ੇਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਹਵਡ 19 ਨ ੰ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਹਮਿਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਕੋਹਵਡ 19 ਹਖਲਾਫ਼ ਇਸ ਜੰਗ ਹਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਵਭਾਗੀ ਅਹਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ 

ਰਿੇ ਿਨ। ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜ੍ੀ ਹਵੱਚ ਮੁਿਰਲੀ ਕਤਾਰ ਹਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਸਰਤੋੜ੍ ਯਤਨ 

ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਜਲਹ ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਅਧੀਨ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੋਹਵਡ 19 ਸਬਧੰੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਣਬੀਰ ਹਸੰਘ ਢੰਡੇ 

ਬਲਾਕ ਐਜ ਕੇਟਰ ਵੀ ਉਿਨਾਾਂ ਯੋਹਧਆਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਨ ਜੋ ਪਹਰਵਾਹਰਕ ਜੀਵਨ ਨ ੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਹਦਆਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਹਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਤ ੇਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਆਸਾ ਨ ੰ ਇੱਕ ਲੜ੍ੀ ਦੇ 

ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਭ ਹਮਕਾ ਹਨਭਾਅ ਰਿੇ ਿਨ। 
 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533949570655591&id=128209614562924
, PSSSB declares result of food safety officers 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533959750654573&id=128209614562924
, First train of migrants from Mohali to Hardoi in UP to go on 7th May, DC Girish Dayalan 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533986693985212&id=128209614562924
, Chairman Safai Karamchari Commission, Punjab Geja Ram Valmiki volunteers for 100 
percent voluntary cut in 3 months' salary as part of contribution towards CM Covid Relief 
Fund 
 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533989227318292&id=128209614562924
, • Drive to send stranded people back to their native states, enters third day 
 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1258227689690824704?s=12
https://twitter.com/GhanshyamThori
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533949570655591&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533949570655591&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533959750654573&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533959750654573&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533986693985212&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533986693985212&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533989227318292&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533989227318292&id=128209614562924


 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534013107315904&id=128209614562924
, Another positive case comes to light in district, DC Girish Dayalan 
 

6 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534029363980945&id=128209614562924
, Doctors prescribing medicines to the pilgrims from Sri Hazur Sahib, quarantined at the 
meritorious school in Mohali Sector 70. 
 

7 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534041460646402&id=128209614562924
, Uttarakhand people thanking Punjab Government and the District Administration 
 

8 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534108990639649&id=128209614562924
, Shop timings changed from 7 am to 3 pm 

9 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534111667306048&id=128209614562924
, Video About Guardians of Governance 
 

10 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534113277305887&id=128209614562924
, Deputy commissioner SAS Nagar, Mr Girish Dayalan reviewing the arrangements of 
departure of first train of migrants from Mohali to UP, scheduled departure being May 7 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257990076409282560?s=19, PSSSB declares 
result of food safety officers 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257996758631809025?s=19, first train from 
mohali to hardoi in UP to go on 7th may 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258015149291565057?s=19, Chairman Safai 
Karamchari Commission Geja Ram Valmiki volunteers for 100 percent salary cut 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258016220629987330?s=19, drive to send 
back stranded people to their home states enters third day 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258030694392979457?s=19, another positive 
case emerges in district 

6 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258042141592506370?s=19, doctors 
prescribing medicines to pilgrims from sri hazur sahib in sector 70 quarantine centre 

7 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258047024575938566?s=19, Uttrakhand 
people thanking state government and district administration 

8 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258086251275653121?s=19, shops can be 
opened from 7 am to 3 pm 

9 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258088785377624068?s=19, DC reviews the 
arrangements for departure of first train of migrants from mohali to UP 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534013107315904&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534013107315904&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534029363980945&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534029363980945&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534041460646402&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534041460646402&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534108990639649&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534108990639649&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534111667306048&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534111667306048&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534113277305887&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534113277305887&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257990076409282560?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1257996758631809025?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258015149291565057?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258016220629987330?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258030694392979457?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258042141592506370?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258047024575938566?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258086251275653121?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258088785377624068?s=19


 

WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement on corona virus status 

2 Message by District Administration, Mohali on movement of people 

3 Message by CM thanking people for cooperating with the government during the 
lockdown period 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 SBS Nagar Administration Facilitating Migrants to Go Back To Their Homes Through Sewa 
Kendras 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246313258872590&id=73958246954567
4 

2 As many as 16 Persons Ferried to a Jammu and Kashmir through Punjab Roadways Bus by 
SDM Nawanshahr Jagdish Singh Johal 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1246311122206137/ 

3 Nawanshahr Hospital Emerges As A Heeling Institute for COVID Patients  
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1246310472206202/ 

4 SSP Alka Meena Lunches STOP COVID-19 (Surveillance of Travellers Online Portal) for 
Monitoring of Outsiders to District  
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1246309235539659/ 

5 IRDAI and Insurance Offices Allowed to open from 9 to 4 by DM Vinay Bublani 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1246305235540059/ 

6 Liquor Vends Allowed to open from 9 am to 1 pm in SBS Nagar 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1246294288874487/ 

7 Shops Not Enlisted In DM's Orders Would not be allowed to operate, says SDM Jagdish 
Singh Johal 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246341618869754&id=73958246954567
4 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 SBS Nagar Administration Facilitating Migrants to Go Back To Their Homes Through Sewa 
Kendras 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258072405051707392?s=19 

2 As many as 16 Persons Ferried to a Jammu and Kashmir through Punjab Roadways Bus by 
SDM Nawanshahr Jagdish Singh Johal 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258073444911996929?s=19 

3 Nawanshahr Hospital Emerges As A Heeling Institute for COVID Patients  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246313258872590&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246313258872590&id=739582469545674
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1246311122206137/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1246310472206202/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1246309235539659/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1246305235540059/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1246294288874487/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246341618869754&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246341618869754&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258072405051707392?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258073444911996929?s=19


 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258073702622584834?s=19 

4 SSP Alka Meena Lunches STOP COVID-19 (Surveillance of Travellers Online Portal) for 
Monitoring of Outsiders to District  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258074493299257344?s=19 

5 IRDAI and Insurance Offices Allowed to open from 9 to 4 by DM Vinay Bublani 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258074567232221184?s=19 

6 Liquor Vends Allowed to open from 9 am to 1 pm in SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258074630461390848?s=19 

7 Shops Not Enlisted In DM's Orders Would not be allowed to operate, says SDM Jagdish 
Singh Johal 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258074690108583939?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 SBS Nagar Administration Facilitating Migrants to Go Back To Their Homes Through Sewa 
Kendras 

2 As many as 16 Persons Ferried to a Jammu and Kashmir through Punjab Roadways Bus by 
SDM Nawanshahr Jagdish Singh Johal 

3 Nawanshahr Hospital Emerges As A Heeling Institute for COVID Patients  

 
4 

SSP Alka Meena Lunches STOP COVID-19 (Surveillance of Travellers Online Portal) for 
Monitoring of Outsiders to District  

5 IRDAI and Insurance Offices Allowed to open from 9 to 4 by DM Vinay Bublani 

6 Liquor Vends Allowed to open from 9 am to 1 pm in SBS Nagar 

7 Shops Not Enlisted In DM's Orders Would not be allowed to operate, says SDM Jagdish 
Singh Johal 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਦੀ ਚੈਵਕੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਖਤ 
ਕਾਰਿਾਈ - ਅਟਿਾਲ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2506048929707059/ 

2 ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਾਈਜ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਵਪਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸਟਰ ਅਨਸੁਾਰ ਖੁਲਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ - ਕਨੁ ਗਰਗ 

 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2506049806373638/ 

3 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2506047743040511/ 

 
TWITTER 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258073702622584834?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258074493299257344?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258074567232221184?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258074630461390848?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258074690108583939?s=19
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2506048929707059/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2506049806373638/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2506047743040511/


 

 

S.N. Post with link 

1 ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਦੀ ਚੈਵਕੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਖਤ 
ਕਾਰਿਾਈ - ਅਟਿਾਲ 

https://twitter.com/DproSri/status/1258002754141814784?s=19 

2 ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਾਈਜ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਵਪਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸਟਰ ਅਨਸੁਾਰ ਖੁਲਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ - ਕਨੁ ਗਰਗ 

https://twitter.com/DproSri/status/1257985002689703936?s=19 

3 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ 

https://twitter.com/DproSri/status/1258003327591288833?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਦੀ ਚੈਵਕੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਖਤ 
ਕਾਰਿਾਈ - ਅਟਿਾਲ 

2 ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਾਈਜ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਵਪਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸਟਰ ਅਨਸੁਾਰ ਖੁਲਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ - ਕਨੁ ਗਰਗ 

3 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਵਦਨੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਵਜਵਟਿ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਇਸ 
ਿੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣ ੇਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦ ੇ
ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਿੀਵਡਓ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ | 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335999169927569?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

2 ਅੱਜ ਵਜਲਹਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇ86 ਸੈਂਪਲਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੇਗੈਵਟਿ, ਇੱਕ ਪਾਜੇਵਟਿ 

ਕੋਹਵਡ-19 ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਜਾਰੀ : ਡਾ ਿਰੀ ਨਰਾਇਣ ਹਸੰਘ ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336138279913658?d=n&sfns=m
o  

3 ਹਸਿਤ ਤੇ ਪਹਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਹਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਵਲੋਂ  ਕੋਹਵਡ-19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਤੇ ਿਸਪਤਾਲਾਾਂ ਹਵੱਚ 

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਡਾ ਿਰੀ ਨਰਾਇਣ ਹਸੰਘ ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336145823246237?d=n&sfns=m
o  

4 Error in DM orders’ regretted: DC Muktsar 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336163263244493?d=n&sfns=m
o  

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ  ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਿਾਸਤੇ ਖੇਦ 

https://twitter.com/DproSri/status/1258002754141814784?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1257985002689703936?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1258003327591288833?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335999169927569?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1335999169927569?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336138279913658?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336138279913658?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336145823246237?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336145823246237?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336163263244493?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336163263244493?d=n&sfns=mo


 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336568256537327?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਅੱਜ ਵਜਲਹਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇ86 ਸੈਂਪਲਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੇਗੈਵਟਿ, ਇੱਕ ਪਾਜੇਵਟਿ 

ਕੋਹਵਡ-19 ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਜਾਰੀ : ਡਾ ਿਰੀ ਨਰਾਇਣ ਹਸੰਘ ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ। 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258043594897645568?s=21  

2 ਹਸਿਤ ਤੇ ਪਹਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਹਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਵਲੋਂ  ਕੋਹਵਡ-19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਤੇ ਿਸਪਤਾਲਾਾਂ ਹਵੱਚ 

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਡਾ ਿਰੀ ਨਰਾਇਣ ਹਸੰਘ ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ। 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258043921130635264?s=21  

3 DC Muktsar M.K Aravinda Kumar replaces order of liquor home delivery with clerical 
mistake wherein this information was to be spread through village gurudwara 
loudspeakers. Viewing religious sentiments he regrets the mistake.#daljitsinghcheema 
#CMPunjab 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258062329444356097?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਵਦਨੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਵਜਵਟਿ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਇਸ 
ਿੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣ ੇਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦ ੇ
ਪਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਿੀਵਡਓ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ | 

2 ਅੱਜ ਵਜਲਹਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇ86 ਸੈਂਪਲਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੇਗੈਵਟਿ, ਇੱਕ ਪਾਜੇਵਟਿ 

ਕੋਹਵਡ-19 ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਜਾਰੀ : ਡਾ ਿਰੀ ਨਰਾਇਣ ਹਸੰਘ ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ। 
 

3 ਹਸਿਤ ਤੇ ਪਹਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਹਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਵਲੋਂ  ਕੋਹਵਡ-19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਤੇ ਿਸਪਤਾਲਾਾਂ ਹਵੱਚ 

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਡਾ ਿਰੀ ਨਰਾਇਣ ਹਸੰਘ ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ। 

4 Error in DM orders’ regretted: DC Muktsar 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ  ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਿਾਸਤੇ ਖੇਦ 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਖੀ ਿਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲ ੂਵਹੰਸਾ ਨਾਲ ਪੀੜਹਤ ਮਵਹਲਾਿਾ ਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ. 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3146872
255344868/?type=3&theate 
 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336568256537327?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336568256537327?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258043594897645568?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258043921130635264?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258062329444356097?s=21
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3146872255344868/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3146872255344868/?type=3&theater


 

2 ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਵਢੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3146875212

011239/?type=3&theater 

3 ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਰਾਪਤ 334 ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕੋਵਿਡ-19 

ਪੋਜ਼ੇਵਟਿ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3147049
428660484/?type=3&theater 

4 ਸੀ-ਪਾਇਟ ਿੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆੱਨ-ਲਾਇਨ ਵਸਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ        

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3147075795324514&id=23023877

76459991&__tn__=-R 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਬੇਹਮਸਾਲ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3148986
371800123/?type=3&theater 

6 Drivers / Conductors residing at the Quarantine Center at Khadur Sahib, expressing 
satisfaction over the arrangements made by the District Administration. 
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/280859806251902/?t=22 

7 DC giving information about Covid-19 cases Dated May 6, 2020 
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/1147681848912761/?t=2 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਖੀ ਿਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲ ੂਵਹੰਸਾ ਨਾਲ ਪੀੜਹਤ ਮਵਹਲਾਿਾ ਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ. 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257987328947060744 
 

2 ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਵਢੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257989138449485829 

3 ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਰਾਪਤ 334 ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕੋਵਿਡ-19 

ਪੋਜ਼ੇਵਟਿ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258013658543566853 

4 ਸੀ-ਪਾਇਟ ਿੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆੱਨ-ਲਾਇਨ ਵਸਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ       

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258017140692496387 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਬੇਹਮਸਾਲ । 

https://twitter.com/Ta50523441152rntaranDPRO/status/12582633 

6 DC giving information about Covid-19 cases Dated May 6, 2020 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258275742485381120 
 

7 Drivers / Conductors residing at the Quarantine Center at Khadur Sahib, expressing 
satisfaction over the arrangements made by the District Administration. 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258270967035387904 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3146875212011239/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3146875212011239/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3147049428660484/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3147049428660484/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3147075795324514&id=2302387776459991&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3147075795324514&id=2302387776459991&__tn__=-R
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3148986371800123/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3148986371800123/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/280859806251902/?t=22
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/1147681848912761/?t=2
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257987328947060744
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1257989138449485829
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258013658543566853
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258017140692496387
https://twitter.com/Ta50523441152rntaranDPRO/status/12582633
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258275742485381120
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258270967035387904
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S.N. TEXT 

1 ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਵਢੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

2 ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਰਾਪਤ 334 ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕੋਵਿਡ-19 

ਪੋਜ਼ੇਵਟਿ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

3 ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਰਾਪਤ 334 ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕੋਵਿਡ-19 

ਪੋਜ਼ੇਵਟਿ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

4 ਸੀ-ਪਾਇਟ ਿੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆੱਨ-ਲਾਇਨ ਵਸਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ   
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