
 

 

Date: 11-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

 

1 Total Suspected cases reported till date 42306 

2 Total No. of samples sent 42306 

3 Total No. of patients tested positive till date 1877 

4 Total No. of patients tested negative 37993 

5 Results Awaited 2436 

6 No. of patients cured 168 

7 Active cases 1678 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 

02 

10 Total Deaths reported 31 

 



 

 

Patients reported positive on 11th May 2020-    54 

 

District Number 

of cases 

Source of 

Infection outside 

Punjab 

Others Remarks 

Gurdaspur 6 3 * New cases Rest information awaited ----- 

Jalandhar 13 1 * New Case 12 Contacts of Positive Case ----- 

Tarn Taran 1 ----- Contact of positive Case ----- 

FG Sahib 11 ----- 9 New Cases (Combine 

Worker, 1 Truck Driver, 1 

ILI). 2 Contacts of Positive 
Case 

----- 

Moga 2 1 *New Case Contact of positive Case ----- 

Fazilka 1 ----- New case ----- 

Mansa 12 3 New cases (Students 

from Noida) 

4 New Cases (Police Officials) 

5 New cases (laborers) 

----- 

Patiala 1 ----- Information awaited ----- 

Faridkot 1 ----- 1 New Case ----- 

Ludhiana 2 ----- 1 New Case & 1 Contact of 

Positive case 

----- 

Ropar 1 ----- 1 New case (Health Official) ----- 

Hoshiarpur 1 ----- New Case ----- 

Amritsar 1 1 *New Case ----- ----- 

Ferozepur 1 1 *New Case ----- ----- 

 

On 11th 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- 02 (Patiala) 

• Number of new deaths reported- NIL 

 

 

 



 

 

• Cumulative Cases:- 
 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1. Amritsar 296 285 8 3 

2. Jalandhar 188 161 22 5 

3. Tarn Taran 158 158 0 0 

4. Ludhiana 127 113 8 6 

5. Gurdaspur 122 121 0 1 

6. SBS Nagar 103 84 18 1 

7. SAS Nagar 102 45 54 3 

8. Patiala 98 80 16 2 

9. Hoshiarpur 91 81 6 4 

10. Sangrur 88 85 3 0 

11. Muktsar 65 64 1 0 

12. Moga 59 55 4 0 

13. Ropar 56 53 2 1 

14. FG Sahib 47 45 2 0 

15. Faridkot 46 43 3 0 

16. Ferozepur 44 42 1 1 

17. Bathinda 40 40 0 0 

18. Fazilka 40 40 0 0 

19. Mansa 32 26 6 0 

20. Pathankot 29 17 11 1 

21. Kapurthala 25 21 2 2 

22. Barnala 21 19 1 1 

 Total 1877 1678 168 31 

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



 

 

 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

 

 

1. Punjab Finance Department has notified detailed guidelines for the grant of ex-gratia 

compensation to the tune of Rs 50 lakh to the dependant members/legal heirs of employees, who 

die in harness while on Government duty fighting against #Coronavirus pandemic. The 

compensation is admissible only for the pandemic of #COVID19 and it would remain in force 

from April 1,2020 to July 31, 2020 subject to review thereafter.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559688480993926&id=1412317599064359 

 

2. Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government had dispatched 13 Punjab 

Roadways buses to bring back 336 Punjabis stranded in Delhi for over a month, including the 

people currently staying in Gurudwara Majnu Ka Tilla. All people coming back to Punjab are 

to undergo compulsory #quarantine as per health protocols on #Covid19. #PunjabFightsCorona 

#Coronavirus #lockdown 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560086737620767&id=1412317599064359 

 

3. "A total of 40 trains have already departed from Punjab ferrying our migrant workers to their 

homes. I am extremely happy though that a large number of workers have decided to stay back 

in Punjab. We hope that all workers travelling to their homes will also return back to Punjab 

soon", Captain Amarinder Singh, Punjab Chief Minister 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560187094277398&id=1412317599064359 

 

4. The Government agencies and private Traders have procured 1,50,918 metric tonnes of wheat 

in Punjab on 26th day of procurement. The Government agencies procured 1,50,771 MT of 

wheat 147 MT has been procured by the private traders (arhtyias).  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559732467656194&id=1412317599064359 

 

5. .@DGPPunjabPolice Dinkar Gupta visited Ludhiana Commissionerate to take stock of the 

ground situation in the district and review the arrangements made by the police to tackle the 

#COVID19 pandemic. #PunjabFightsCorona  

https://t.co/Mt2C8X5bS2 

 

6. || May 10, 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/2e-lQ4rPUyg 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559688480993926&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560086737620767&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560187094277398&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559732467656194&id=1412317599064359
https://t.co/Mt2C8X5bS2
https://youtu.be/2e-lQ4rPUyg


 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

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 10/05/2020 to 2:00 PM 11/05/2020) 
          

 
 

S.N. Post with link  

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਸੱਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਦੇ 54 ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਤਦਾਲਦਾ ਕਰ 

ਸਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਸੱਸਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਸੰਗਲਾ ਦੀ ਪਰਿਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸੱਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਇਨ੍ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
The Punjab Government today issued an order to transfers 54 officers and principals of 
the education department. The list of these transfers and postings has been released by 
the education department after the approval of the education minister, Vijay Inder 
Singla. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559526521010122&id=14123175990643
59  

2 #ਕੋਸਿਡ19 ਦੌਰਾਨ, ਮਾਂ ਸਦਿਸ ਬਹੁਤ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਸਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ 35 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਮੋਸਨਕਾ ਦੀ ਇਕ ਸਿਲੱਿਣ 

ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤ ੇ2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੋਸਨਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਰਸਹਣ 

ਿਾਲੀ ਹੈ। ਸਜਸਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਿੀ ‘ਸਨਤਾਰਾ’ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਸਹਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਸਿਿ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਜੰਦਰਾ 

ਹਸਪਤਾਲ ਪਸਿਆਲਾ ਸਿਿੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ‘ਚ ਦਾਿਲ ਕਰਿਾਇਆ ਸਗਆ ਸੀ। ਮੋਸਨਕਾ, ਪੀਪੀਈ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਕੱਿਾਂ 

ਪਸਹਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੰਨੀ ਿੀ ਦੀ ਸਦਨ ਰਾਤ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

Mother’s Day reveals a unique story of a strong lady, Monika 35 years of age. 

Mother of two sons of 10 years and a daughter of 2 years. Hailing from Rajpura 

the two year old Nitara tested positive two weeks back. They were admitted to 

isolation in Rajindra hospital Patiala. Monika is looking after her daughter donning 

complete PPE kits. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559582994337808&id=14123175990643
59  

3 || 10 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਸਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿੇਿ ਕੰਿਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਸਿਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 

|| May 10, 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=1428539887533917&id=14123175990643
59  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1428541794200393&id=63121162066949
7  
 

4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਿਰੁੱਿ ਜੰਗ ਸਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਡਊਿੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ 

ਿਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਦੇ ਆਸ਼ਸਰਤਾਂ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਾਰਸਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਿਜੋਂ 50 ਲੱਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਿ 

ਦੇਣ ਸਬੰਿੀ ਸਿਸਥਾਰਤ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਨੋਿੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਸਸਰਫ਼ #ਕੋਸਿਡ19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਲਈ 

ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 1 ਅਪਰੈਲ  2020 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਸਜਸਦੀ ਬਾਅਦ ਸਿੱਚ 

ਸਮੀਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559526521010122&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559526521010122&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559582994337808&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559582994337808&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1428539887533917&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1428539887533917&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1428541794200393&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1428541794200393&id=631211620669497


 

Punjab Finance Department has notified detailed guidelines for the grant of ex-

gratia compensation to the tune of Rs 50 lakh to the dependant members/legal 

heirs of employees, who die in harness while on Government duty fighting against 

#Coronavirus pandemic. The compensation is admissible only for the pandemic of 

#COVID19 and it would remain in force from April 1,2020 to July 31, 2020 subject 

to review thereafter. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559688480993926&id=14123175990643
59  

5 ਜਾਂਦੀ ਿਾਰੀ ਸਕਹਾ, ਸਫਰ ਆਏਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੰਨਿਾਦ ਅਤ ੇਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਿਰ ੇਨ ਤੁਰੀ 

ਤਾਂ ਅੰਦਰੋ ਅਿਾਜਾਂ ਆਈਆਂ ਥੈਂਕੂ ਬਈਆ। 

जाते वक्त उन्होंने कहा, हम फिर आएंगे।  पंजाब सरकार को फकया धन्यवाद और जब प्रवासी मजदरूों 

को ले जाने वाली ट्रेन रवाना हुई, तो अंदर से आवाजें आईं थैंक्यू भईया। 

While leaving, they said, they will come again.  Thanked the Punjab Government 

and when the train carrying the migrant laborers left, the voices came from within, 

"Thank you Bhaiya". 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559702857659155&id=14123175990643
59  

6 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਦਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਜ਼ਲੇ੍ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਸਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੁਸਿਆਣਾ ਕਸਮਸ਼ਨਰੇਿ ਦਾ 

ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ#ਕੋਸਿਡ19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਲਈ ਪੁਸਲਸ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਲਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਪੁਸਲਸ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਏਸੀਪੀ ਅਸਨਲ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਾਂਜਲੀ ਿੀ ਭੇਿ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਸਿਰੁੱਿ ਜੰਗ 

ਸਿੱਚ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਸਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਸਦਆਂ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਸਿਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤ ੇਦੁਿੀ ਪਸਰਿਾਰ ਨਾਲ ਡੰੂਘੇ ਦੱੁਿ ਅਤ ੇਏਕਤਾ ਦਾ ਪਰਗਿਾਿਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਨਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 

ਪਾਰਸ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਸਨਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੈੈੱਕ ਿੀ ਸੌਂਸਪਆ। 

ਸੂਬੇ ਸਿੱਚ ਫੈਲੇ #ਕੋਸਿਡ19 ਕਾਰਨ ਭੋਗ ਸਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ 20,000 ਤੋਂ ਿੱਿ ਲੋਕ ਅਤ ੇਪੁਸਲਸ 

ਅਸਿਕਾਰੀ ਇੰਿਰਨੈਿ ’ਤੇ ਸਸੱਿੇ ਪਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਭੋਗ ਸਮਾਰੋਹ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

Punjab DGP Dinkar Gupta visited Ludhiana Commissionerate to take stock of the 

ground situation in the district and review the arrangements made by the police to 

tackle the #COVID19 pandemic. The DGP also paid tributes to the first Punjab 

Police Corona martyr ACP Anil Kohli, a frontline Covid worker who died on April 

18. He attended the Bhog ceremony of Kohli and expressed profound grief and 

solidarity with the bereaved family. He also handed over an appointment letter to 

Paras Kohli s/o Anil Kohli and a cheque for financial assistance to deceased 

officer’s wife, Palak Kohli. Due to ongoing #Covid19, restrictions, more than 20000 

people and police officers from across the state  joined the Bhog Ceremony 

through live telecast on the internet. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559712327658208&id=14123175990643
59  

7 ਅੱਜ #ਮਾਂਸਦਿਸ ਮੌਕੇ ਪਸਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਸਿਿੇ ਦਾਿਲ ਮਰੀਜਾਂ 

ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਾਫ਼ ਨੇ ਮਾਂ ਸਦਿਸ ਦੀ ਿੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਜੱਥੇ ਮਰੀਜਾਂ, ਸਜਨ੍ਾਂ 'ਚ ਛੋਿੀ ਉਮਰ ਦੇ 7 ਬੱਚੇ 

ਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਿਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਲਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਿਰਾਂ 

ਅਤ ੇਨਰਸਸੰਗ ਸਿਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੰਗੜ੍ਾ ਪਾਇਆ। ਡਾਕਿਰਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਚਾਕਲੇਿ ਅਤ ੇਕੇਕ ਿੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। 

On the occasion of #MothersDay, the staff of Government Rajindra Hospital, 

Patiala celebrated Mother's Day with the patients admitted in the isolation ward of 

the hospital.  On the occasion where the patients, including 7 young children who 

are admitted for treatment along with their mothers, dance Bhangra with the 

doctors and nursing staff of the hospital.  The doctors also sent chocolates and 

cakes for them. #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559751600987614&id=14123175990643
59  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559688480993926&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559688480993926&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559702857659155&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559702857659155&id=1412317599064359
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8 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੇ 26ਿੇਂ ਸਦਨ 1,50,918 ਮੀਸਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜਸ 

ਸਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ  1,50,771 ਮੀਸਿਰਕ ਿਨ ਅਤ ੇਆੜ੍੍ਤੀਆਂ ਿਲੋਂ  147 ਮੀਸਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

The Government agencies and private Traders have procured 1,50,918 metric 

tonnes of wheat in Punjab on 26th day of procurement. The Government agencies 

procured 1,50,771 MT of wheat 147 MT has been procured by the private traders 

(arhtyias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559732467656194&id=14123175990643
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9 ਬੀਤੇ ਸਦਨੀਂ ਸਦੱਲੀ ਤੇ ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਸਿੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਸਹਬ ਸਿਿੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਿਾਸਪਸ ਸਲਆਉਣ 

ਲਈ ਮੁੱਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਿਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  13 ਬੱਸਾਂ ਸਦੱਲੀ ਭੇਜ ਸਦੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। #ਕੋਸਿਡ19 ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਿਾਸਪਸ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਿੀਨ ਸਿੱਚ ਰੱਸਿਆ ਜਾਿੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ 

ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government had dispatched 

13 Punjab Roadways buses to bring back 336 Punjabis stranded in Delhi for over 

a month, including the people currently staying in Gurudwara Majnu Ka Tilla. All 

people coming back to Punjab are to undergo compulsory #quarantine as per 

health protocols on #Covid19. #PunjabFightsCorona #Coronavirus #lockdown  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560086737620767&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983052142152108&id=631211620669497  

10 "ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 40 ਿਰਨੇਾਂ ਰਿਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿੁਸ਼ੀ ਹੈ 

ਸਕ ਕੱੁਝ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਚ ਹੀ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਜਨ੍ਾਂ 

ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਲ ਰੱਸਿਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜ੍ੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਜਲਦ 

ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ੍ ਆਉਣਗੇ", ਕੈਪਿਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸਸੰਘ, ਮੁੱਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 

"A total of 40 trains have already departed from Punjab ferrying our migrant 

workers to their homes. I am extremely happy though that a large number of 

workers have decided to stay back in Punjab. We hope that all workers travelling 

to their homes will also return back to Punjab soon", Captain Amarinder Singh, 

Punjab Chief Minister 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560187094277398&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983151928808796&id=631211620669497  

11 The Wire ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਿਰਸਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਸਰਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹਾਂ। 

Sharing my interview with @thewire.in with you all. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=982624812194841&id=631211620669497  

12 ਮੁੱਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਿਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸਸੰਘ ਿੱਲੋਂ  ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸੂਸਬਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਸਹਲ ਤਸਹਤ 

ਅੱਜ ਦੁਸਪਹਰ ਅੰਸਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਗੌਂਡਾ ਲਈ ਰਾਿਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਿਚ ਗਏ 1200 ਮੁਸਾਸਫਰਾਂ 

ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਿਚ ਚੜ੍ਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਬੰਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਡਾਕਿਰੀ 

ਸਨਰੀਿਣ, ਸਿਕਿਾਂ ਦੀ ਿੰਡ, ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਿਚ ਚੜ੍ਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਥਾ ਂਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਿਿਾਨੀਆਂ 

ਦਾ ਸਿਆਨ ਰੱਿਦ ੇਹੋਏ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਸਿਆ ਸਗਆ।  

As per the initiative taken by the Chief Minister Captain Amarinder Singh to send 

the migrant workers to their respective states, the fourth train left Amritsar this 

afternoon for Gonda.  The Punjab Government made all the arrangements for the 

1200 passengers who boarded the train right from bringing them from their 

residences till boarding the train.  The social distancing was maintained 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559732467656194&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559732467656194&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560086737620767&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560086737620767&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983052142152108&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560187094277398&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560187094277398&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983151928808796&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=982624812194841&id=631211620669497


 

everywhere i.e. during medical examination, distribution of tickets and food, and 

boarding the train, as per the precautions of the Health Department. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560218757607565&id=14123175990643
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TWITTER 
 

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

1 Punjab Government today issued an order to transfers 54 officers and principals of the 
education department. The list of these transfers and postings has been released by the 
education department after the approval of the education minister, Vijay Inder Singla. 
 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259428373706596353?s=19  

2 Punjab Finance Department has notified detailed guidelines for the grant of ex-gratia 
compensation to the tune of Rs 50 lakh to the dependant members/legal heirs of 
employees, who die in harness while on Government duty fighting against #Coronavirus 
pandemic. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259439347910111232?s=19  

3 #MotherDay reveals unique story of 35 yrs old strong lady, Monika. Mother of 2, 10 yrs 
old sons & a daughter of 2 yrs. Hailing from Rajpura the 2 yrs old Nitara tested +ve 2 
weeks back. Now, the mother is looking after daughter donning complete PPE kits. 
https://t.co/oYg4rjgQma 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259458878430838785?s=19  

4 .@DGPPunjabPolice Dinkar Gupta visited Ludhiana Commissionerate to take stock of the 
ground situation in the district and review the arrangements made by the police to tackle 
the #COVID19 pandemic. 
#PunjabFightsCorona https://t.co/Mt2C8X5bS2 

5 | May 10 | 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/UtGHi33oW8  

6 While leaving, they said, they will come again.  Thanked the Punjab Government and 
when the train carrying the migrant laborers left, the voices came from within, "Thank 
you Bhaiya". 
https://t.co/vgGMOWg7GG  

7 The Government agencies and private Traders have procured 1,50,918 metric tonnes of 
wheat in Punjab on 26th day of procurement. The Government agencies procured 
1,50,771 MT of wheat 147 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259516532675145728?s=19  

8 On the occasion of #MothersDay, the staff of Government Rajindra Hospital, Patiala 
celebrated Mother's Day with the patients including 7 young children who are admitted 
for treatment along with their mothers in the isolation ward of the hospital.   
#PunjabFightsCorona https://t.co/aTGDCjhAXd 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560218757607565&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560218757607565&id=1412317599064359
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259428373706596353?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259439347910111232?s=19
https://t.co/oYg4rjgQma
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259458878430838785?s=19
https://t.co/Mt2C8X5bS2
https://t.co/UtGHi33oW8
https://t.co/vgGMOWg7GG
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259516532675145728?s=19
https://t.co/aTGDCjhAXd


 

9 CM @capt_amarinder singh led Punjab Government had dispatched 13 Punjab Roadways 
buses to bring back 336 Punjabis stranded in Delhi, including people staying in 
Gurudwara Majnu Ka Tilla. All people coming back to #Punjab are to undergo compulsory 
quarantine as per health protocol  
https://t.co/zQa2GiuQuI  
https://twitter.com/CMOPb/status/1259683325146312705?s=19  

10 "Total 40 trains have departed from state ferrying #MigrantWorkers to their homes. I am 
extremely happy though that a large number of workers have decided to stay back in 
Punjab. We hope that all workers travelling to their homes will also return back to Punjab 
soon", said the CM  
https://t.co/TE0OWphQCV  
https://twitter.com/CMOPb/status/1259751058156318720?s=19  

11 Chief Minister @capt_amarinder singh stated in an interview with @karanthapar_in on 
@thewire_in that #Centre should not give orders without knowing the ground reality and 
give more powers to the States for bifurcating the areas in red, orange and green zones. 
#PunjabFightsCorona https://t.co/6YaVsbPFNT  

12 Talking on the economy with @karanthapar_in, Chief Minister @capt_amarinder singh 
said #Punjab will focus on reviving industries to bring economy back on track but primary 
concern right now, is health of people & that's no.1 priority for our government. 
#PunjabFightsCorona https://t.co/tneDI200Ph  

13 Talking to @thewire_in CM @capt_amarinder singh said that #Punjab is having very 
successful #procurementseason & already more than118 LMT of wheat has been 
procured which will provide ₹26,000 Cr to the farmers of Punjab and give economy the 
needed boost. #PunjabFightsCorona https://t.co/6L5puFCfrR  

14 As per the initiative taken by the Chief Minister Captain Amarinder Singh to send the 
migrant workers, stranded in the state due to COVID-19, to their respective states, the 
fourth train left Amritsar this afternoon for Gonda.   
#PunjabFightsCorona https://t.co/YloHrD6sbS  

 
 
 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਤ ਸਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਿਰੁੱਿ ਜੰਗ ਸਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਡਊਿੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ 

ਿਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਸਰਤਾਂ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਿਜੋਂ 50 ਲੱਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਿ 

ਦੇਣ ਸਬੰਿੀ ਸਿਸਥਾਰਤ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਨੋਿੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਸਸਰਫ਼ #ਕੋਸਿਡ19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਲਈ 

ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 1 ਅਪਰੈਲ  2020 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਸਜਸਦੀ ਬਾਅਦ ਸਿੱਚ 

ਸਮੀਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 

Punjab Finance Department has notified detailed guidelines for the grant of ex-

gratia compensation to the tune of Rs 50 lakh to the dependant members/legal 

heirs of employees, who die in harness while on Government duty fighting against 

#Coronavirus pandemic. The compensation is admissible only for the pandemic of 

#COVID19 and it would remain in force from April 1,2020 to July 31, 2020 subject 

to review thereafter. 
https://www.instagram.com/p/CAAwJgxJyEP/?igshid=1wxt1z7x3cgb5  
https://www.instagram.com/p/CAAwLGHD0cj/?igshid=wsqpbo82oy6t  

https://t.co/zQa2GiuQuI
https://twitter.com/CMOPb/status/1259683325146312705?s=19
https://t.co/TE0OWphQCV
https://twitter.com/CMOPb/status/1259751058156318720?s=19
https://t.co/6YaVsbPFNT
https://t.co/tneDI200Ph
https://t.co/6L5puFCfrR
https://t.co/YloHrD6sbS
https://www.instagram.com/p/CAAwJgxJyEP/?igshid=1wxt1z7x3cgb5
https://www.instagram.com/p/CAAwLGHD0cj/?igshid=wsqpbo82oy6t


 

2 ਬੀਤੇ ਸਦਨੀਂ ਸਦੱਲੀ ਤੇ ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਸਿੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਸਹਬ ਸਿਿੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਿਾਸਪਸ ਸਲਆਉਣ 

ਲਈ ਮੁੱਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਿਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  13 ਬੱਸਾਂ ਸਦੱਲੀ ਭੇਜ ਸਦੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। #ਕੋਸਿਡ19 ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਿਾਸਪਸ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਿੀਨ ਸਿੱਚ ਰੱਸਿਆ ਜਾਿੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ 

ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government had dispatched 

13 Punjab Roadways buses to bring back 336 Punjabis stranded in Delhi for over 

a month, including the people currently staying in Gurudwara Majnu Ka Tilla. All 

people coming back to Punjab are to undergo compulsory #quarantine as per 

health protocols on #Covid19. #PunjabFightsCorona #Coronavirus #lockdown 
 
https://www.instagram.com/p/CACEuXVJ_62/?igshid=1w8uiri04hph4  
 
https://www.instagram.com/p/CACEhtchQdC/?igshid=1js3zmau82zpz  
 

3 "ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 40 ਿਰਨੇਾਂ ਰਿਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿੁਸ਼ੀ ਹੈ 

ਸਕ ਕੱੁਝ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾਂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਚ ਹੀ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਜਨ੍ਾਂ 

ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਲ ਰੱਸਿਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜ੍ੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਜਲਦ 

ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ੍ ਆਉਣਗੇ", ਕੈਪਿਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸਸੰਘ, ਮੁੱਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 

"A total of 40 trains have already departed from Punjab ferrying our migrant 

workers to their homes. I am extremely happy though that a large number of 

workers have decided to stay back in Punjab. We hope that all workers travelling 

to their homes will also return back to Punjab soon", Captain Amarinder Singh, 

Punjab Chief Minister 
https://www.instagram.com/tv/CAChtBipSIX/?igshid=7lb4w0tc3lfs  
https://www.instagram.com/tv/CACiWPEBqGX/?igshid=bdlyzmpw67kz  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 10 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਸਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿੇਿ ਕੰਿਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਸਿਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 
|| May 10, 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/2e-lQ4rPUyg  

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਾਂ ਦਿਵਸ: ਇੱਕ ਦਿਲੇਰ ਮਾਂ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਦਿਵ ਬੱਚੀ ਿੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਪੀਪੀਈ ਦਕੱਿ 
ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿੇਖਭਾਲ 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/10/%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%
82-%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a8%b5%e0%a8%b8-
%e0%a8%87%e0%a9%b1%e0%a8%95-
%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a8%b2%e0%a9%87%e0%a8%b0-
%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%86%e0%a8%aa%e0%a8%a3/ 

https://www.instagram.com/p/CACEuXVJ_62/?igshid=1w8uiri04hph4
https://www.instagram.com/p/CACEhtchQdC/?igshid=1js3zmau82zpz
https://www.instagram.com/tv/CAChtBipSIX/?igshid=7lb4w0tc3lfs
https://www.instagram.com/tv/CACiWPEBqGX/?igshid=bdlyzmpw67kz
https://youtu.be/2e-lQ4rPUyg
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/10/%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a8%b5%e0%a8%b8-%e0%a8%87%e0%a9%b1%e0%a8%95-%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a8%b2%e0%a9%87%e0%a8%b0-%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%86%e0%a8%aa%e0%a8%a3/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/10/%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a8%b5%e0%a8%b8-%e0%a8%87%e0%a9%b1%e0%a8%95-%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a8%b2%e0%a9%87%e0%a8%b0-%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%86%e0%a8%aa%e0%a8%a3/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/10/%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a8%b5%e0%a8%b8-%e0%a8%87%e0%a9%b1%e0%a8%95-%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a8%b2%e0%a9%87%e0%a8%b0-%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%86%e0%a8%aa%e0%a8%a3/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/10/%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a8%b5%e0%a8%b8-%e0%a8%87%e0%a9%b1%e0%a8%95-%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a8%b2%e0%a9%87%e0%a8%b0-%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%86%e0%a8%aa%e0%a8%a3/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/10/%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a8%b5%e0%a8%b8-%e0%a8%87%e0%a9%b1%e0%a8%95-%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a8%b2%e0%a9%87%e0%a8%b0-%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%86%e0%a8%aa%e0%a8%a3/


 

MOTHER’S DAY: BRAVE HEART MOTHER TENDING HER CORONA POSITIVE 2 YEARS 
DAUGHTER 24X7 DONNING COMPLETE PPE KIT 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/10/mothers-day-brave-heart-mother-
tending-her-corona-positive-2-years-daughter-24x7-donning-complete-ppe-kit/ 

 
 

Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਅੰਦਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਿੂਸਰੀ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਰੌਨੀ (ਦਬਹਾਰ) ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ 1168 ਮੁਸਾਦਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤੇ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/170407071091971?__tn__=-R 

2 ਦਸਹਤ ਦਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਰ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ 
ਘਰਾਂ ਦਵਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦਵਚ ਰੱਖਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦਿਉ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/170407417758603?__tn__=-R 

3 ਮੈਡੀਕਲ ਦਸੱਦਖਆ ਦਵਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਿੰਡ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ-ਸੋਨੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/170407631091
915/?type=3&theater 

4 ਅੰਦਮਿਤਸਰ ਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਦਿਊ ਦਵਚ ਦ ੱਲ ਿੇਣ ਲਈ ਦਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ-ਸੋਨੀ 
= ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੈਬਦਨਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਜਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਦਮਲੇ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/170408391091839?__tn__=-R 

5 ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਜਸਪਾਲ ਦਸੰਘ ਨੇ ਪੁਦਲਸ ਨਾਕੇ ਉਤੇ ਸ਼ਦਹਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਨਮ 
ਦਿਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/170410371091641?__tn__=-R 

6 ਅੰਦਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉਨਾਵ (ਉਤਰ ਪਿਿੇਸ਼) ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
-1200 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਿੀ ਮਿਿ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/170409021091776?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਅੰਦਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉਨਾਵ (ਉਤਰ ਪਿਿੇਸ਼)ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259484774952886273 
 
 
 

2 ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਜਸਪਾਲ ਦਸੰਘ ਨੇ ਪੁਦਲਸ ਨਾਕੇ ਉਤੇ ਸ਼ਦਹਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਨਮ ਦਿਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259484105625886722 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/10/mothers-day-brave-heart-mother-tending-her-corona-positive-2-years-daughter-24x7-donning-complete-ppe-kit/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/10/mothers-day-brave-heart-mother-tending-her-corona-positive-2-years-daughter-24x7-donning-complete-ppe-kit/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170407071091971?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170407417758603?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/170407631091915/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/170407631091915/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170408391091839?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170410371091641?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170409021091776?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259484774952886273
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259484105625886722


 

3 ਅੰਦਮਿਤਸਰ ਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਦਿਊ ਦਵਚ ਦ ੱਲ ਿੇਣ ਲਈ ਦਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ-ਸੋਨੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259484054111416320 

4 ਮੈਡੀਕਲ ਦਸੱਦਖਆ ਦਵਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਿੰਡ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ-ਸੋਨੀ 
 

ਅੰਦਮਿਤਸਰ ਕੇਂਿਰੀ ਹਲਕੇ ਿੇ 750 ਪਦਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਿਰੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਦਜਆ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259482671865974785 

5 ਦਸਹਤ ਦਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਘਰ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ 
 

ਘਰਾਂ ਦਵਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦਵਚ ਰੱਖਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦਿਉ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259482408220385280 

6 ਅੰਦਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਿੂਸਰੀ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਰੌਨੀ (ਦਬਹਾਰ) ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ 1168 ਮੁਸਾਦਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤੇ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259482078120259587 

 
WhatsApp 
 

S.
N
. 

TEXT 

1 ਅੰਦਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਿੂਸਰੀ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਰੌਨੀ (ਦਬਹਾਰ) ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ 1168 ਮੁਸਾਦਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤੇ 

2 ਦਸਹਤ ਦਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਰ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ 
ਘਰਾਂ ਦਵਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦਵਚ ਰੱਖਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦਿਉ 

3 ਮੈਡੀਕਲ ਦਸੱਦਖਆ ਦਵਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਿੰਡ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ-ਸੋਨੀ 

4 ਅੰਦਮਿਤਸਰ ਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਦਿਊ ਦਵਚ ਦ ੱਲ ਿੇਣ ਲਈ ਦਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ-ਸੋਨੀ 
= ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੈਬਦਨਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਜਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਦਮਲੇ 

5 ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਜਸਪਾਲ ਦਸੰਘ ਨੇ ਪੁਦਲਸ ਨਾਕੇ ਉਤੇ ਸ਼ਦਹਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਨਮ 
ਦਿਨ 

6 ਅੰਦਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉਨਾਵ (ਉਤਰ ਪਿਿੇਸ਼) ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
-1200 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਿੀ ਮਿਿ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ 

 

Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259484054111416320
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259482671865974785
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259482408220385280
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259482078120259587


 

1 || 10 ਮਈ, 2020 || #ਕਸੋਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਨੂੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਂਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜ੍੍ ਸਿਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਿੇ ਕਿੰਰਲੋ ਰਮੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ 

ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਸਿਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1428541810867058/?vh=e&d=n 
 

2 ਦਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਿੇ ਗਰੁੂ ਗੋਦਬੰਿ ਦਸੰਘ ਕਾਲਜ ਸੰਘੜੇਾ ਦਵਖੇ ਬਣੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਿਰ ਦਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਸੈਨੇਿਾਈਜੇਸ਼ਨ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464675640990130/?vh=e&d=n 
 

3 ਪੰਜਾਬ ਿੇ ਦਵੱਤ ਦਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਵਰੁੱ ਧ ਜੰਗ ਦਵੱਚ ਆਪਣੀ ਦਡਊਿੀ ਿੌਰਾਨ 
ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਿ ੇਆਸ਼ਦਰਤਾਂ / ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੰੂ  ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ 
ਰੁਪਏ ਿੀ ਐਕਸ ਗਿੇਸ਼ੀਆ ਗਿਾਂਿ ਿੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਵਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਨਰਿੇਸ਼ ਨੋਿੀਿਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464894124301615/?d=n 
 

4 ਅੱਜ ਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464905610967133/?d=n 
 

5 ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਰਹ ੋ

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464940297630331/?d=n 
 

6 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464974307626930/?d=n 
 

7 Advisory on maintaining the hygiene and Sanitization by the plying goods vehicles and 
their drivers/workers  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464985334292494/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 | May 10 | 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://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259480110136037376?s=12 
 

2 Punjab Finance Department has notified detailed guidelines for the grant of ex-gratia 
compensation to the tune of Rs 50 lakh to the dependant members/legal heirs of 
employees, who die in harness while on Government duty fighting against  
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259439347910111232?s=12 
 

3 ਦਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਿੇ ਗਰੁੂ ਗੋਦਬੰਿ ਦਸੰਘ ਕਾਲਜ ਸੰਘੜੇਾ ਦਵਖੇ ਬਣੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਿਰ ਦਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਸੈਨੇਿਾਈਜੇਸ਼ਨ 

https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1428541810867058/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464675640990130/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464894124301615/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464905610967133/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464940297630331/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464974307626930/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464985334292494/?d=n
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259480110136037376?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259439347910111232?s=12


 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259667159451459585?s=12 
 

4 Yesterday, we had dispatched 13 Punjab Roadways buses to bring back 336 Punjabis 
stranded in Delhi, including the people currently staying in Gurudwara Majnu ka Tilla. All 
people coming back to Punjab are to undergo compulsory quarantine as per health 
protocols on #Covid19. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1259501368018001920?s=12 
 

5 ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਰਹ ੋ

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259703713641488388?s=12 
 

6 Advisory on maintaining the hygiene and Sanitization by the plying goods vehicles and 
their drivers/workers 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259742628570169346?s=12 
 

7 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259743038064201728?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 || 10 ਮਈ, 2020 || #ਕਸੋਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਨੂੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਂਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜ੍੍ ਸਿਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਿੇ ਕਿੰਰਲੋ ਰਮੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ 

ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਸਿਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 

2 ਦਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਿੇ ਗਰੁੂ ਗੋਦਬੰਿ ਦਸੰਘ ਕਾਲਜ ਸੰਘੜੇਾ ਦਵਖੇ ਬਣੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਿਰ ਦਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਸੈਨੇਿਾਈਜੇਸ਼ਨ 

3 ਪੰਜਾਬ ਿੇ ਦਵੱਤ ਦਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਵਰੁੱ ਧ ਜੰਗ ਦਵੱਚ ਆਪਣੀ ਦਡਊਿੀ ਿੌਰਾਨ 
ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਿ ੇਆਸ਼ਦਰਤਾਂ / ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੰੂ  ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ 
ਰੁਪਏ ਿੀ ਐਕਸ ਗਿੇਸ਼ੀਆ ਗਿਾਂਿ ਿੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਵਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਨਰਿੇਸ਼ ਨੋਿੀਿਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 

4 ਅੱਜ ਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿੇ ਭਾਅ 

5 ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਰਹ ੋ

6 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ 

7 Advisory on maintaining the hygiene and Sanitization by the plying goods vehicles and 
their drivers/workers  

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259667159451459585?s=12
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1259501368018001920?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259703713641488388?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259742628570169346?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259743038064201728?s=12


 

1 ਕਰੋਨੋਾ ਿੈਸਿ ਪਾਜੀਸਿਿ ਆਏ ਮਰੀਜਾ ਂਦਾ ਇਲਾਜ ਸਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਾਲਾ ਸਿਿੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਾਰ ੇਕਰੋੋਨਾ 

ਪਾਸਜਿਿ ਸਿਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਸਹਤ ਠੀਕ ਹ।ੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕ ਸਾਰ ੇਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਸਹਤਯਾਬ ਹ ੋਕ ੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗ।ੇ 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/680603979149346/ 

2 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680985212444556&set=a.17521175635524
0&type=3&theater 

3 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680985282444549&set=a.17521175635524
0&type=3&theater 

4 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680615555814855&set=a.17521175635524
0&type=3&theater 

5 Gurdaspur COVID-19 Update 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680527682490309&set=a.175211756355240&t
ype=3&theater 

6 ਸਰੀ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਸਜਹੜ੍ ੇਯਾਤਰੀ ਿਾਪਸ ਪਰਤ ੇਸਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾ ਂਸਿਚੋਂ ਸਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨੋਾ ਿਸੈਿ ਪਾਜੀਸਿਿ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ 

ਇਲਾਜ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨੋਾ ਪਾਸਜਿਿ ਸਿਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਸਹਤ ਠੀਕ ਹ।ੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕ ਸਾਰ ੇ

ਹੀ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਸਹਤਯਾਬ ਹ ੋਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗ।ੇ 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680430472500030&id=10001599249
5545 

7 Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has issued advisory regarding 
the #homequarantine of the returnees from within the country in the wake of #COVID19 
pandemic. 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680395769170167&id=10001599249
5545 

8 ਦਸਹਤ ਦਵਭਾਗ ਿੀਆਂ ਿੀਮਾਂ ਵਲੋਂ  #ਕੋਦਵਡ19 ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਿਿੱ ਤ ੇਘਿੱ ਖ਼ਤਰ ੇਿਾਲੇ ਸਪੰਰਕਾ ਂਨੂ ੰਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰੂ ੇਸਬੂ ੇ

ਸਿਚ ਜਗੰੀ ਪਿੱਰ 'ਤ ੇਕਸੋ ਸਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ੋਲੋਕਾਂ ਸਿਚ ਕਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਾਅ ਨੂੰ ਰਸੋਕਆ ਜਾ ਸਕ ੇ

ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਕਸੋ ਸਸ਼ਾ ਂਸਦਕਾ ਹੀ ਕਪੈਿਨ ਅਮਸਰਦੰਰ ਸਸਘੰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹਤੁ ਜਲਦ ਆਪਰਸ਼ੇਨ ਫਸਤਹ 

ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਗੇੀ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680394789170265&id=10001599249
5545 

9 The Union Government has been delaying the supplies of pulses to Punjab without any logical 
reason, which has caused a lot of inconvenience to the beneficiaries of the National Food 
Security Act in the state. It was disclosed by Punjab Food and Civil Supplies Minister Mr. 
Bharat Bhushan Ashu. 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680394282503649&id=10001599249
5545 

10 ਦਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਿਫ਼ਤਰ, ਬਿਾਲਾ 
 

ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਿੀ ਆਸ ਨਾਲ ਬਿਾਲਾ ਤੋਂ 27 ਪਿਵਾਸੀ ਮਜ਼ਿੂਰ ਦਬਹਾਰ ਿੇ ਦਜ਼ਲਹੇ  ਬੇਗੋਸਰਾਏ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਵਾਸੀ ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਬੰਧ 

 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਵਾਸੀ ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਧੰਨਵਾਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦਿਰ ਜਲਿੀ ਆਵਾਂਗੇ 

https://www.facebook.com/100015992495545/videos/680603979149346/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680985212444556&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680985212444556&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680985282444549&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680985282444549&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680615555814855&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680615555814855&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680527682490309&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680527682490309&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680430472500030&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680430472500030&id=100015992495545
https://www.facebook.com/hashtag/homequarantine?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/homequarantine?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680395769170167&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680395769170167&id=100015992495545
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&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?__eep__=6&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?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680394789170265&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680394789170265&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680394282503649&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680394282503649&id=100015992495545


 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680392722503805&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

11 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜਰਰੂ ਪਸਹਸਨਆ ਜਾਿੇ ਅਤ ੇਘਿੱੋ-ਘਿੱ 2 ਮੀਿਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕ ੇਰਸੱਿਆ ਜਾਿ।ੇ ਥੜੋ੍ੇ-

ਥੜੋ੍ ੇਿਕਫੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਥੱਾਂ ਨੂੰ ਿੋਂਦ ੇਰਹ।ੋ    
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680996585776752&id=10001599249
5545 

12 ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਹਰ ਿੇਲੇ ਕਪੱੜ੍ ੇਦਾ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ।  ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਇਸ ਢਗੰ ਨਾਲ 

ਪਸਹਸਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਸਕ ਇਹ ਨਕੱ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਹੰ ਨੂ ੰਪਰੂੀ ਤਰਾ ਂਢਸਕਆ ਹੋਿ ੇ।ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੱੜ੍ ੇਦੇ ਮਾਸਕ 

ਨੂੰ ਰਜ਼ੋ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ     
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680996585776752&id=10001599249
5545 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Gurdaspur COVID-19 Update 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259515839864160256/photo/1 

2 
ਸਰੀ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਸਜਹੜ੍ੇ ਯਾਤਰੀ ਿਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਸਿਚੋਂ 

ਸਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨੋਾ ਿਸੈਿ ਪਾਜੀਸਿਿ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਸਹਤ 

ਸਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨੋਾ ਪਾਸਜਿਿ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 

ਸਸਹਤ ਠੀਕ ਹ।ੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਸਹਤਯਾਬ ਹੋ 

ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗ।ੇ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259447581
534416896 

3 Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab 
Government has issued advisory regarding the 
#homequarantine of the returnees from within the 
country in the wake of #COVID19 pandemic. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259432793
022427136 

4 Punjab Government will soon achieve 
#OperationFateh as the teams of health 
department are making aggressive efforts to trace 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680392722503805&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680392722503805&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680996585776752&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680996585776752&id=100015992495545
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259515839864160256/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259447581534416896
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259447581534416896
https://twitter.com/hashtag/homequarantine?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/homequarantine?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/homequarantine?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259432793022427136
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259432793022427136
https://twitter.com/hashtag/OperationFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/OperationFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/OperationFateh?src=hashtag_click


 

the high and low risk contacts of #COVID19 
patients across the State so as to prevent the 
spread of Coronavirus among the populations. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259432216
406310913 

5 The Union Government has been delaying the 
supplies of pulses to Punjab without any logical 
reason, which has caused a lot of inconvenience to 
the beneficiaries of the National Food Security Act 
in the state. It was disclosed by Punjab Food and 
Civil Supplies Minister Mr. Ashu. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259431943
948480512 

6 ਦਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਿਫ਼ਤਰ, ਬਿਾਲਾ 
 

ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਿੀ ਆਸ ਨਾਲ ਬਿਾਲਾ ਤੋਂ 27 ਪਿਵਾਸੀ ਮਜ਼ਿੂਰ 

ਦਬਹਾਰ ਿੇ ਦਜ਼ਲਹੇ  ਬੇਗੋਸਰਾਏ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਵਾਸੀ ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿ ੇਘਰਾਂ ਤੱਕ 

ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਬੰਧ 

 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਵਾਸੀ ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ ਨੇ ਦਕਹਾ ਧੰਨਵਾਿ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ, ਦਿਰ ਜਲਿੀ ਆਵਾਂਗੇ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259431445
921062913 

7 ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਹਰ ਿੇਲੇ ਕਪੱੜ੍ ੇਦਾ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ।  ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਇਸ ਢਗੰ ਨਾਲ 

ਪਸਹਸਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਸਕ ਇਹ ਨਕੱ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਹੰ ਨੂ ੰਪਰੂੀ ਤਰਾ ਂਢਸਕਆ ਹੋਿ ੇ।ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੱੜ੍ ੇਦੇ ਮਾਸਕ 

ਨੂੰ ਰਜ਼ੋ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  
 

https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259432216406310913
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259432216406310913
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259431943948480512
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259431943948480512
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259431445921062913
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259431445921062913


 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1259725231
989522433 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨੋਾ ਿੈਸਿ ਪਾਜੀਸਿਿ ਆਏ ਮਰੀਜਾ ਂਦਾ ਇਲਾਜ ਸਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਾਲਾ ਸਿਿੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਾਰ ੇਕਰੋੋਨਾ 

ਪਾਸਜਿਿ ਸਿਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਸਹਤ ਠੀਕ ਹ।ੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕ ਸਾਰ ੇਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਸਹਤਯਾਬ ਹ ੋਕ ੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗ।ੇ 

2 Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has issued advisory regarding 
the #homequarantine of the returnees from within the country in the wake of #COVID19 
pandemic. 

3 The Union Government has been delaying the 
supplies of pulses to Punjab without any logical 
reason, which has caused a lot of inconvenience to 
the beneficiaries of the National Food Security Act 
in the state. It was disclosed by Punjab Food and 
Civil Supplies Minister Mr. Ashu. 

4 
ਸਰੀ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਸਜਹੜ੍ੇ ਯਾਤਰੀ ਿਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਸਿਚੋਂ 

ਸਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨੋਾ ਿਸੈਿ ਪਾਜੀਸਿਿ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਸਹਤ 

ਸਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨੋਾ ਪਾਸਜਿਿ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 

ਸਸਹਤ ਠੀਕ ਹ।ੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਸਹਤਯਾਬ ਹੋ 

ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗ।ੇ 

5 
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜਰਰੂ ਪਸਹਸਨਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਘਿੱੋ-ਘਿੱ 2 

ਮੀਿਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਸੱਿਆ ਜਾਿੇ। ਥੜੋ੍ੇ-ਥੜੋ੍ੇ ਿਕਫੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 

ਹਥੱਾਂ ਨੂੰ ਿੋਂਦੇ ਰਹ।ੋ   

6 ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਹਰ ਿੇਲੇ ਕਪੱੜ੍ ੇਦਾ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ।  ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਇਸ ਢਗੰ ਨਾਲ 

ਪਸਹਸਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਸਕ ਇਹ ਨਕੱ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਹੰ ਨੂ ੰਪਰੂੀ ਤਰਾ ਂਢਸਕਆ ਹੋਿ ੇ।ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੱੜ੍ ੇਦੇ ਮਾਸਕ 

ਨੂੰ ਰਜ਼ੋ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ   
 

Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਸਠਡੰਾ ਤੋਂ 1388 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਸਬਹਾਰ ਲਈ ਰਿਾਨਾ। ਇਕ ਮਜਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗਲੱ ਇਜੰ ਕਹੀ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281885208772217/ 

2 ਬਸਠਡੰਾ ਤੋਂ ਸਬਹਾਰ ਦੀ ਗਡੱੀ ਚੜ੍੍ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਾਸੀ ਨੇ ਕੀ ਸਕਹਾ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਸਣੋੁ। 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1259725231989522433
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259725231989522433
https://www.facebook.com/hashtag/homequarantine?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/homequarantine?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281885208772217/


 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281928438767894/ 

3 ਜਾਂਿੀ ਵਾਰੀ ਦਕਹਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਆ, 
ਬਸਠਡੰਾ ਤੋਂ ਝਾਰਿਡੰ ਲਈ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਿਰਨੇ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਅਦੰਰੋ ਅਿਾਜਾਂ ਆਈਆਂ ਥੈਂਕੂ ਭਆੈ। 

ਇਸ ਗੱਡੀ ਸਿਚ 1188 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂ ੰਪਰਤੇ ਹਨ ਸਜਨ੍ੰਾਂ ਦੇ ਸਕਰਾਏ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.12 

ਲਿੱ ਰਪੁਏ ਿਰਚੇ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282003495427055/ 

4 || 10 ਮਈ, 2020 || ਕਸੋਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਨੂੰ ਰਕੋਣ ਲਈ 

ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜ੍੍ ਸਿਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਿੇ ਕਿੰਰਲੋ ਰਮੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ ਗਪੁਤਾ 

ਦਾ ਅਸਿਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1428541804200392/ 

5 ਬਦ ੰਡਾ ਦਵਚ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਬਜਾਰ ਬੰਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਦਨਗਮ ਵੱਲੋ ਸੈਨੇਿਾਈਜਰ ਿਾ ਦਿੜਕਾਅ 
ਕੀਤਾ ਦਗਆI 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282084385418966/ 

6 Creative : Advisory on maintaining the hygiene and sanitization by the plying goods 
vehicles and their drivers/worker 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282183585409046/ 

7 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ ੇਿਲੂ ਦਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282250885402316/ 

8 ਦਕਤੇ_ਕਰੋਨਾ_ਿ_ੇਚੱਕਰ_ਚ_ਡੇੇੰਗ_ੂਮਲੇਰੀਏ_ਨੰੂ_ਨਾ_ਭੁੱ ਲ_ਜਾਇਓ... ਦਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ 
ਜਾਂਿੀਆ ਂਹਨ. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282525012041570/ 

9 ਬਸਠਡੰਾ ਦੇ ਸਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਚ ਕਰਨੋਾ ਦੇ ਪਾਸਜਸਿਿ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹ।ੈ ਇਕ ਿਾਰਡ ਸਿਚ ਇਹ 

ਲੋਕ ਡਾਸਂ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਉੈੱਚਾ ਰਿੱ ਰਹੇ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282626755364729/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਸਠਡੰਾ ਤੋਂ 1388 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਸਬਹਾਰ ਲਈ ਰਿਾਨਾ। ਇਕ ਮਜਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗਲੱ ਇਜੰ ਕਹੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259447318086127617?s=20  

2 ਬਸਠਡੰਾ ਤੋਂ ਮਜੁੱਫਰਪਰੁ (ਸਬਹਾਰ) ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਹੋਈ ਿਰਨੇ ਸਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ੰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 

ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਨੰਿਾਦ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259450263439503363?s=20  

3 ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਬਸਠਡੰਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅਦੰਰ ਅਦੰਰ ਪਰਾਈਿਿੇ ਸਕੂਲਾ ਂਦੇ ਸਪਰਸੰੀਪਲਾ ਂਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ (ਿਿੱ ਤੋਂ ਿਿੱ 10 ਸਿਾਫ ਮੈਂਬਰ) 

ਸਿਾਫ ਬਸੱਚਆਂ ਨੂੂੂੂ ੰ ਆਨ ਲਾਇਨ ਪੜ੍੍ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਤੰਿ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਮੋਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤਕੱ ਸਿਰੇੇ 9 ਤੋਂ 1 

ਿਜੇ ਤਕੱ ਸਕੂਲ ਸਿਚ ਬਲੁਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ `ਤੇ ਸਦਤੱੀ ਗਈ ਹ।ੈ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259489738647654400?s=20  

4 ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਮਸੈਜਸਿੇੇ੍ਰਿ ਨੇ ਇਥੱੇ ਇਹ ਿੀ ਸਪਸ਼ੱਿ ਕੀਤਾ ਸਕ ਸਜਨ੍ਾਂ ਸਕੂਲਾ ਂਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਲਸਡਗੰਾਂ ਸਿਚ 

ਕੁਆਰਨਿਾਈਨ ਕਸੋਿਡ ਸੈਂਿਰ ਬਣਾਏ ਹਏੋ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ `ਤੇ ਇਹ ਹਕੁਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ।ੇ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259489971339173888?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281928438767894/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282003495427055/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1428541804200392/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282084385418966/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282183585409046/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282250885402316/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%A4%E0%A9%87_%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%9A%E0%A9%B1%E0%A8%95%E0%A8%B0_%E0%A8%9A_%E0%A8%A1%E0%A9%87%E0%A9%B0%E0%A8%97%E0%A9%82_%E0%A8%AE%E0%A8%B2%E0%A9%87%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%8F_%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0_%E0%A8%A8%E0%A8%BE_%E0%A8%AD%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%B2_%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%93?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9qAnymqV0ONpIEkTGeBeWVzOa52hQiC_8HfbCXtFihyr5Ogqg3YLHk3t19cH6DHT61H6aMO8pXDMMGDSiXOw1ka2txO60kEPRxizxXkx617sEIN-p11d_PFoMVyuNHTE9jynCZ7cua9McGoUC3F4I4yy5aQLRjYt0lrPUwV7Vt_7VN7_257rdkrhblnoy_xoN8z7gw0OtasezCDcJGRcEU8SeN0isBGiCMVdVL9PsVARfQ8Tn_YfTzvrFDaSeTVoyKgUNjaEQqGK0Sm48_ehWgRGQdlpqPnCE4V2UZb3wtVQuJSegemb_nVZ2yQzvK99opanc7OdMVC1La_gZTdlzy-1kxb7k4yaUBw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282525012041570/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282626755364729/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259447318086127617?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259450263439503363?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259489738647654400?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259489971339173888?s=20


 

5 ਜਕੇਰ ਕਈੋ ਿੀ ਇਨ੍ਾ ਂਹਕੁਮਾ ਂਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਸਿਰੁਿੱ ਸਿਤ ਕਾਨੂਨੰੀ ਕਾਰਿਾਈ ਅਮਲ 

ਸਿਚ ਸਲਆਂਦੀ ਜਾਿਗੇੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259490168605679617?s=20  

6 ਬਦ ੰਡਾ ਦਵਚ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਬਜਾਰ ਬੰਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਦਨਗਮ ਵੱਲੋ ਸੈਨੇਿਾਈਜਰ ਿਾ ਦਿੜਕਾਅ 

ਕੀਤਾ ਦਗਆI 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259499166696222722?s=20  

7 || 10 ਮਈ, 2020 || ਕਸੋਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਨੂੰ ਰਕੋਣ ਲਈ 

ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜ੍੍ ਸਿਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਿੇ ਕਿੰਰਲੋ ਰਮੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ ਗਪੁਤਾ 

ਦਾ ਅਸਿਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259505894066454528?s=20  

8 ਕੈਪਿਨ ਅਮਦਰੰਿਰ ਦਸੰਘ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਿੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ਬਦ ੰਡਾ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਿੇ ਜੱਿੀ ਸੂਦਬਆਂ ਨੰੂ ਵਾਦਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਿੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ 
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪਦਹਲੀ `ਸ਼ਿਦਮਕ ਐਕਸਪਿੈਸ` ਰੇਲ ਗੱਡੀ 1388 ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਦ ੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 
ਦਬਹਾਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹਈੋI 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259517472086114304?s=20  

9 ਇਸ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਤੇ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਫ਼ੁਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਿਾਉਣ ਤੇ 7.21 ਲਿੱ ਰਪੁਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259518769715720194?s=20  

10 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੰ ਲਈ 35 ਕਰੜੋ੍ ਰਪੁਏ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਦਸੱਸਆ ਸਕ ਇਥੱੋਂ ਰਿਾਨਾ ਹਈੋ ਇਸ 

ਗਡੱੀ ਸਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜੋਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿੀ ਮਹੁਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਸਗਆ ਹ।ੈ  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259518964159430657?s=20  

11 ਝਾਰਿਡੰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਰਤ ਰਹੇ ਇਨ੍ੰਾ ਂਕਾਸਮਆ ਂਨੇ ਮਫ਼ੁਤ ਸਫਰ, ਿਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਿਸਥਾ ਤੇ ਿਿੱ ਿਿੱ 

ਸ ਜਸਲ੍ਆਂ ਤੋਂ ਬਸਠਡੰਾ ਸਿਸ਼ੇਨ ਤਕੱ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਸੱਾ ਂਰਾਹੀਂ ਮਫ਼ੁਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 

ਸ਼ਕੁਰੀਆ ਂਕੀਤਾ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259640872905388033?s=20  

12 ਜਿੋਂ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 04518 ਨੇ ਬਦ ੰਡਾ ਤੋਂ ਸਿਰ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਿਰੋਂ ਅਵਾਜਾਂ ਆਈਆਂ-ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਆ 

ਿੂਜੀ `ਸ਼ਿਦਮਕ ਐਕਸਪਿੈਸ` ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਦ ੰਡਾ ਤੋਂ 1188 ਪਿਵਾਸੀ ਕਾਦਮਆ ਂਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  1188 ਪਿਵਾਸੀਆ ਂਿੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ `ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ 7.12 ਲੱਖ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259639984648327168?s=20  

13 Creative : Advisory on maintaining the hygiene and sanitization by the plying 
goods vehicles and their drivers/worker 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259739168722292736?s=20  

14  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਿਲੂ ਦਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259760260744712193?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  

2  

3  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259490168605679617?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259499166696222722?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259505894066454528?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259517472086114304?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259518769715720194?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259518964159430657?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259640872905388033?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259639984648327168?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259739168722292736?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259760260744712193?s=20


 

 

Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬੀਤੇ ਸਦਨੀਂ ਸਦਲੱੀ ਤੇ ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਸਿਲੱਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਸਹਬ ਸਿਿੇ ਲਬੰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂ ੰਪਜੰਾਬ ਿਾਸਪਸ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਮੁਿੱ ਮਤੰਰੀ ਕਪੈਿਨ 

ਅਮਸਰਦੰਰ ਸਸਘੰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੱੋਂ  13 ਬਸੱਾਂ ਸਦੱਲੀ ਭਜੇ ਸਦਤੱੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ। #ਕੋਦਵਡ19 ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਿਾਸਪਸ 

ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰਿੰੀਨ ਸਿਚੱ ਰਸੱਿਆ ਜਾਿਗੇਾ ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ 

ਜਾਿਗੇੀ।https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618649692196251/  

2 ਫਤਸਹਗੜ੍੍ ਸਾਸਹਬ ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੱੋਂ  ਦਸ਼ੇ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਅਮਲੋਹ ਸਿਚੱ ਬਣਾਏ ਇਕਾਤਂਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਿਚੱ ਸਡਸਇਨਫਕੈਿੈਂਿ ਦਾ 

ਸਛੜ੍ਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਮਲੁਾਜ਼ਮ ।https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618607422200478/  

3 ਫਤਸਹਗੜ੍੍ ਸਾਸਹਬ ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੱੋਂ  ਦਸ਼ੇ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਅਮਲੋਹ ਸਿਚੱ ਬਣਾਏ ਇਕਾਤਂਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਿਚੱ ਸਡਸਇਨਫਕੈਿੈਂਿ ਦਾ 

ਸਛੜ੍ਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਮਲੁਾਜ਼ਮ ।  
 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618606765533877/ 

4 COVID 19 BULLENTIN  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1428541817533724&ref=watch_permalink  

5 ਦ ਜਲਹਾ ਮੈਦਜਸਿਰੇਿ ਨੇ  ੀਕਰੀ ਪਦਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਿੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ 

60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਿੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਦਿਦਵਆਂਗ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ  ੀਕਰੀ ਪਦਹਰਾ ਿੇਣ ਤੋਂ 
ਹੋਵੇਗੀ ਿੋਿ  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618733365521217/  
 

6 ਦ ਜਲਹੇ ਿੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਵੱਚ 02 ਲੱਖ 05 ਹਜ਼ਾਰ 203 ਮੀਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਿੀ ਖਰੀਿ 

ਖਰੀਿੀ ਕਣਕ ਿੀ ਅਿਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਦਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 

ਮੰਡੀਆਂ ਦਵੱਚ 02 ਲੱਖ 06 ਹਜ਼ਾਰ 721 ਮੀਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਿੀ ਹੋਈ ਆਮਿ 

ਮੰਡੀਆਂ ਦਵੱਚੋਂ 01 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 408 ਮੀਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਿੀ ਦਲਿਦਿੰਗ 

ਮੰਡੀਆਂ ਦਵੱਚ ਕੋਦਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618735378854349/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਫਤਸਹਗੜ੍੍ ਸਾਸਹਬ ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਲੱੋਂ  ਦਸ਼ੇ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਅਮਲੋਹ ਸਿਚ ਬਣਾਏ ਇਕਾਤਂਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਿਚ 

ਸਡਸਇਨਫਕੈਿੈਂਿ ਦਾ ਸਛੜ੍ਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਏੋ 

ਮਲੁਾਜ਼ਮ।https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259684203731357698  

2 CM @capt_amarinder singh led Punjab Government had dispatched 13 Punjab Roadways 
buses to bring back 336 Punjabis stranded in Delhi, including people staying in 
Gurudwara Majnu Ka Tilla. All people coming back to #Punjab are to undergo compulsory 
quarantine as per health 
protocolhttps://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259683987800199169  

3 ਫਤਸਹਗੜ੍੍ ਸਾਸਹਬ ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਲੱੋਂ  ਦਸ਼ੇ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਅਮਲੋਹ ਸਿਚ ਬਣਾਏ ਇਕਾਤਂਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਿਚ 

ਸਡਸਇਨਫਕੈਿੈਂਿ ਦਾ ਸਛੜ੍ਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਮਲੁਾਜ਼ਮ। 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259683647407312898  

4 ਦ ਜਲਹੇ ਿੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਂਦਵੱਚ 02 ਲੱਖ 05 ਹਜ਼ਾਰ 203 ਮੀਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਿੀ ਖਰੀਿ  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA7SsNbrYyeChOJtChXnxldBXNAb9sNrOil6lJZjHLzRLl1YMjk9WcFicAdsbNx6lmpi93-t16WfxB5s30EO_i0J5FIerg_NIoPi2MEF8lKR-fcGjkxsJSfopPbs3sS1YCQuitFJjkUyJxzLNAGiSKcCkwoSSULBm0FfTQAUN-kESpdEyHU657nmWsO-pgRyI4IVgz8Rc188kLm-5I6cnaxejVMJy6Y_U2EknwFBfM6FXvbUNEjfZliWeLbuAQzQF_sJHLrUChmpkrukbqT3AspkLaqDziXzABqFsptOg2A4W_y2NuzG-iYsA9kmN7I7HmFJIW3OKJDMNVBJnu3GshzkkN9mVn6l_k9t5bSx770sAS__YEIS7mkYQSIvnXguy6ainJDf4Yc7Sz24nlUOEJ-5G4mqGdVKH_njSwCK67IhTipv_YK3VtVZQVBBo-m7-hqI3gqtQ260Ud4aW7g5th3R3-cFhdbShiYmAv50cAbNXaR5yxNN4-WacMfQuZJ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA7SsNbrYyeChOJtChXnxldBXNAb9sNrOil6lJZjHLzRLl1YMjk9WcFicAdsbNx6lmpi93-t16WfxB5s30EO_i0J5FIerg_NIoPi2MEF8lKR-fcGjkxsJSfopPbs3sS1YCQuitFJjkUyJxzLNAGiSKcCkwoSSULBm0FfTQAUN-kESpdEyHU657nmWsO-pgRyI4IVgz8Rc188kLm-5I6cnaxejVMJy6Y_U2EknwFBfM6FXvbUNEjfZliWeLbuAQzQF_sJHLrUChmpkrukbqT3AspkLaqDziXzABqFsptOg2A4W_y2NuzG-iYsA9kmN7I7HmFJIW3OKJDMNVBJnu3GshzkkN9mVn6l_k9t5bSx770sAS__YEIS7mkYQSIvnXguy6ainJDf4Yc7Sz24nlUOEJ-5G4mqGdVKH_njSwCK67IhTipv_YK3VtVZQVBBo-m7-hqI3gqtQ260Ud4aW7g5th3R3-cFhdbShiYmAv50cAbNXaR5yxNN4-WacMfQuZJ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA7SsNbrYyeChOJtChXnxldBXNAb9sNrOil6lJZjHLzRLl1YMjk9WcFicAdsbNx6lmpi93-t16WfxB5s30EO_i0J5FIerg_NIoPi2MEF8lKR-fcGjkxsJSfopPbs3sS1YCQuitFJjkUyJxzLNAGiSKcCkwoSSULBm0FfTQAUN-kESpdEyHU657nmWsO-pgRyI4IVgz8Rc188kLm-5I6cnaxejVMJy6Y_U2EknwFBfM6FXvbUNEjfZliWeLbuAQzQF_sJHLrUChmpkrukbqT3AspkLaqDziXzABqFsptOg2A4W_y2NuzG-iYsA9kmN7I7HmFJIW3OKJDMNVBJnu3GshzkkN9mVn6l_k9t5bSx770sAS__YEIS7mkYQSIvnXguy6ainJDf4Yc7Sz24nlUOEJ-5G4mqGdVKH_njSwCK67IhTipv_YK3VtVZQVBBo-m7-hqI3gqtQ260Ud4aW7g5th3R3-cFhdbShiYmAv50cAbNXaR5yxNN4-WacMfQuZJ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618649692196251/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618607422200478/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618606765533877/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1428541817533724&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618733365521217/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618735378854349/
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259684203731357698
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259683987800199169
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259683647407312898


 

ਮੰਡੀਆ ਂਦਵੱਚ ਕੋਦਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259775879120486400  

5 ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟਰੇਟ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਜਿਰੇ ਲ੍ਗਾਉਣ ਦੇ ਿੁਕਮ ਜਦਿੱਤੇ 
 

60 ਸਾਲ੍ ਿ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੁ਼ਰਗਾਂ ਤੇ ਜਦਜਵਆਂਗ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਠੀਕਰੀ ਪਜਿਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ 
ਿੋਵੇਗੀ ਛੋਟ  

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259778815682732033 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਿਤਦਹਗੜਹ ਸਾਦਹਬ ਦਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਿੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਿੁਡਾਊ ਕੇਂਿਰ, ਅਮਲੋਹ ਦਵੱਚ ਬਣਾਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਿਰ ਦਵੱਚ 
ਦਡਸਇਨਿੈਕਿੈਂਿ ਿਾ ਦਿੜਕਾਅ ਕਰਿ ੇਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  (2 VIDEOS)  

2 ਦ ਜਲਹਾ ਮੈਦਜਸਿਰੇਿ ਨੇ  ੀਕਰੀ ਪਦਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਿੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ 

60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਿੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਦਿਦਵਆਂਗ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ  ੀਕਰੀ ਪਦਹਰਾ ਿੇਣ ਤੋਂ 
ਹੋਵੇਗੀ ਿੋਿ  

3 ਦ ਜਲਹੇ ਿੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਂਦਵੱਚ 02 ਲੱਖ 05 ਹਜ਼ਾਰ 203 ਮੀਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਿੀ ਖਰੀਿ  
 

ਖਰੀਿੀ ਕਣਕ ਿੀ ਅਿਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਦਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  
 

ਮੰਡੀਆ ਂਦਵੱਚ 02 ਲੱਖ 06 ਹਜ਼ਾਰ 721 ਮੀਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਿੀ ਹੋਈ ਆਮਿ  
 

ਮੰਡੀਆ ਂਦਵੱਚੋਂ 01 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 408 ਮੀਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਿੀ ਦਲਿਦਿੰਗ  
 

ਮੰਡੀਆ ਂਦਵੱਚ ਕੋਦਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 

 

Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ 105 ਲੋਕ ਿਰੀਿਕੋਿ ਤੋਂ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਬਦ ੰਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ  
ਬਦ ੰਡਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਿਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ ਡਾਲਿੇਲ ਸਿੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ  
ਸਡਪਿੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸਰੌਭ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਹੂ ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝਾਰਿਡੰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਦੇ ਚਗੰ ੇਸਫ਼ਰ ਲਈ 

ਕਾਮਨਾ ਕਰਕ ੇਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555431834719788/?vh
=e&d=n 
 

2 ਿੱਤੀਸਗੜਹ  ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ, ਿੱਤੀਸ਼ਗੜ   ਿੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਿਲ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਦਲੰਕ http:http://cglabour.nic.in/covid19Migrant RegistrationService.aspx… ਤੇ  ਰਦਜਸਦਿਡ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555527798043525/?d=
n&substory_index=0 
 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259775879120486400
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259778815682732033
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555431834719788/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555431834719788/?vh=e&d=n
https://t.co/wG3zaCN5Gv?amp=1
https://t.co/wG3zaCN5Gv?amp=1
https://t.co/wG3zaCN5Gv?amp=1
https://t.co/wG3zaCN5Gv?amp=1
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555527798043525/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555527798043525/?d=n&substory_index=0


 

3 ਦਜ਼ਲਹਾ ਮੈਦਜਸਿਿੇਿ ਫ਼ਰੀਿਕੋਿ  ਨੇ ਦਜ਼ਲਹੇ  ਿੇ ਰੈਸਿੋਰੈਂਿ ,ਖਾਣ -ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੁਕਾਨਾਂ ,ਆਈਸਕਿੀਮ ,ਜੂਸ 

ਿੀਆਂ ਿੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੰੂ ਘਰਾਂ ਦਵੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਰਦਿਊ ਿਰੌਾਨ ਖੋਲਹਣ ਿੀ ਖੁੱ ਲਹ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555457764717195/?d=
n 
 

4 ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ 105 ਲੋਕ ਿਰੀਿਕੋਿ ਤੋਂ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਬਦ ੰਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ  
ਬਦ ੰਡਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਿਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ ਡਾਲਿੇਲ ਸਿੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ  
ਸਡਪਿੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸਰੌਭ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਹੂ ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝਾਰਿਡੰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਦੇ ਚਗੰ ੇਸਫ਼ਰ ਲਈ 

ਕਾਮਨਾ ਕਰਕ ੇਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555530198043285/?d=
n 
 

5 ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਪਿਣਾਲੀ ਿਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈਣ -ਦਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਰਦਜੰਿਰ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555575524705419/?d=
n&substory_index=0 
 

6 While leaving, they said, they will come again, thanked the Punjab government 
and when the train carrying the migrant laborers left, the voice came from 
within, Thank you Bhaiya 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559702857659155&id=141231
7599064359 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ 105 ਲੋਕ ਿਰੀਿਕੋਿ ਤੋਂ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਬਦ ੰਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ  
ਬਦ ੰਡਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਿਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ ਡਾਲਿੇਲ ਸਿੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ  
ਸਡਪਿੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸਰੌਭ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਹੂ ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝਾਰਿਡੰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਦੇ ਚਗੰ ੇਸਫ਼ਰ ਲਈ 

ਕਾਮਨਾ ਕਰਕ ੇਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259388274147160065?s=20 
 

2 ਿੱਤੀਸਗੜਹ  ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ, ਿੱਤੀਸ਼ਗੜ   ਿੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਿਲ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਦਲੰਕ http:http://cglabour.nic.in/covid19Migrant RegistrationService.aspx… ਤੇ  ਰਦਜਸਦਿਡ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259388443165028352?s=20 
 

3 ਦਜ਼ਲਹਾ ਮੈਦਜਸਿਿੇਿ ਫ਼ਰੀਿਕੋਿ  ਨੇ ਦਜ਼ਲਹੇ  ਿੇ ਰੈਸਿੋਰੈਂਿ ,ਖਾਣ -ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੁਕਾਨਾਂ ,ਆਈਸਕਿੀਮ ,ਜੂਸ 

ਿੀਆਂ ਿੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੰੂ ਘਰਾਂ ਦਵੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਰਦਿਊ ਿਰੌਾਨ ਖੋਲਹਣ ਿੀ ਖੁੱ ਲਹ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259434837774983168?s=20 
 

4 ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ 105 ਲੋਕ ਿਰੀਿਕੋਿ ਤੋਂ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਬਦ ੰਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ  
ਬਦ ੰਡਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਿਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ ਡਾਲਿੇਲ ਸਿੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ  

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555457764717195/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555457764717195/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555530198043285/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555530198043285/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555575524705419/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2555575524705419/?d=n&substory_index=0
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559702857659155&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559702857659155&id=1412317599064359
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259388274147160065?s=20
https://t.co/wG3zaCN5Gv?amp=1
https://t.co/wG3zaCN5Gv?amp=1
https://t.co/wG3zaCN5Gv?amp=1
https://t.co/wG3zaCN5Gv?amp=1
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259388443165028352?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259434837774983168?s=20


 

ਸਡਪਿੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸਰੌਭ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਹੂ ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝਾਰਿਡੰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਦੇ ਚਗੰ ੇਸਫ਼ਰ ਲਈ 

ਕਾਮਨਾ ਕਰਕ ੇਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259436635957137409?s=20 
 

5 ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਪਿਣਾਲੀ ਿਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈਣ -ਦਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਰਦਜੰਿਰ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259739317842219013?s=20 
 

6 While leaving, they said, they will come again, thanked the Punjab government and when 
the train carrying the migrant laborers left, the voice came from within, Thank you Bhaiya 
 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259507233181716480?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ 105 ਲੋਕ ਿਰੀਿਕੋਿ ਤੋਂ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਬਦ ੰਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ  
ਬਦ ੰਡਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਿਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ ਡਾਲਿੇਲ ਸਿੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ  
ਸਡਪਿੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸਰੌਭ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਹੂ ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝਾਰਿਡੰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਦੇ ਚਗੰ ੇਸਫ਼ਰ ਲਈ 

ਕਾਮਨਾ ਕਰਕ ੇਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

 
 

2 ਿੱਤੀਸਗੜਹ  ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ, ਿੱਤੀਸ਼ਗੜ   ਿੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਿਲ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਦਲੰਕ http:http://cglabour.nic.in/covid19Migrant RegistrationService.aspx… ਤੇ  ਰਦਜਸਦਿਡ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ 
 
 

3 ਦਜ਼ਲਹਾ ਮੈਦਜਸਿਿੇਿ ਫ਼ਰੀਿਕੋਿ  ਨੇ ਦਜ਼ਲਹੇ  ਿੇ ਰੈਸਿੋਰੈਂਿ ,ਖਾਣ -ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੁਕਾਨਾਂ ,ਆਈਸਕਿੀਮ ,ਜੂਸ 

ਿੀਆਂ ਿੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੰੂ ਘਰਾਂ ਦਵੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਰਦਿਊ ਿਰੌਾਨ ਖੋਲਹਣ ਿੀ ਖੁੱ ਲਹ 
 
 

4 ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ 105 ਲੋਕ ਿਰੀਿਕੋਿ ਤੋਂ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਬਦ ੰਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ  
ਬਦ ੰਡਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਿਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ ਡਾਲਿੇਲ ਸਿੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ  
ਸਡਪਿੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸਰੌਭ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਹੂ ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝਾਰਿਡੰ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਦੇ ਚਗੰ ੇਸਫ਼ਰ ਲਈ 

ਕਾਮਨਾ ਕਰਕ ੇਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

 
 

5 ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਪਿਣਾਲੀ ਿਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈਣ -ਦਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਰਦਜੰਿਰ 

 
 

6 While leaving, they said, they will come again, thanked the Punjab government and when 
the train carrying the migrant laborers left, the voice came from within, Thank you Bhaiya 
 
 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259436635957137409?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259739317842219013?s=20
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259507233181716480?s=19
https://t.co/wG3zaCN5Gv?amp=1
https://t.co/wG3zaCN5Gv?amp=1
https://t.co/wG3zaCN5Gv?amp=1
https://t.co/wG3zaCN5Gv?amp=1


 

 

Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੁਦਲਸ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਿਲ ਪੈਰਾਡੀਜ਼ੋ ਫ਼ਾਦਜ਼ਲਕਾ ਅਤੇ ਅਰੋੜਵੰਸ਼ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 
ਅਬੋਹਰ ਦਵਖੇ ਕੁਆਰਨਿਾਈਨ ਸੈਂਿਰ ਸਥਾਦਪਤ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609205572740681/  

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਦਵਡ 19 ਿੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ-
ਰਦਮੰਿਰ ਆਂਵਲਾ 
*ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਅੰਿਰ ਭਰਤੀ  
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਮਆਰੀ ਖਾਣਾ ਪਹੰੁੁਚਾਉਣਾ ਿਾ ਭਰੋਸਾ 
*ਦਵਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵਲ ਹਪਸਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਿ ਿੀ ਦਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾ ਦਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609231059404799/  

3 ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਦਜ਼ਲੇ ’ਚੋਂ 25 ਪਿਵਾਸੀ ਬਦ ੰਡਾ ਰਲੇਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ-ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ 

*ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬਦ ੰਡਾ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਚਲੇਗੀ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 
*ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਬਦ ੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਭੇਦਜਆ 

*ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ ਕੀਤਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609380389389866/  

4 ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥੋਕ ਦਵਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਿੀ ਸਪਲਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਦਜ਼ਲਹਾ ਮੈਦਜਸਿਰੇਿ 

*ਸਾਰੀਆ ਂਿੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਹਣ ਿਾ ਸਮਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਿ 

ਿੁਪਦਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ 
*ਿੇਜ-1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਿੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਰ ਖੋਲਣ ਿੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
* ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆ ਂਿੁਕਾਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਿ ਰਦਹਣਗੀਆਂ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609475549380350/  

5 ਸਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਿਿੇ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਪਾਜੀਸਿਿ ਆਏ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਸਤਨਾਮ 

ਿਸਹਗਰੁੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਏੋ। ਸਮਹੂ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਪ੍ਸਾਸਨ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਬਿੰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੂੀ ਤਰਾ੍ ਂਸਤੁੰਸ਼ਿ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610074865987085/  

6 ਸਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਿਿੇ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਪਾਜੀਸਿਿ ਆਏ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਸਤਨਾਮ 

ਿਸਹਗਰੁੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਏੋ। ਸਮਹੂ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਪ੍ਸਾਸਨ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਬਿੰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੂੀ ਤਰਾ੍ ਂਸਤੁੰਸ਼ਿ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610078735986698/  

7 ਕੋਦਵਡ-19 ਤਦਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਦਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਮਲੋਿ ਰੋਡ ਦਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਿਾ ਦਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਿਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610107045983867/  

8 ਕੋਦਵਡ-19 ਤਦਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਦਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਡੈਡ ਰੋਡ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀਆ,ਂ 
ਸੇਤੀਆ ਂਕਲੋਨੀ, ਬਸਤੀ ਹਜੂਰ ਦਸੰਘ, ਗੁਰੂਿੁਆਰਾ ਦਸੰਘ ਸਭਾ ਿਾਦਜਲਕਾ ਦਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਿਾ ਦਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਿਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610118095982762/  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609205572740681/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609231059404799/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609380389389866/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609475549380350/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610074865987085/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610078735986698/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610107045983867/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610118095982762/


 

9 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610146929313212/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੁਦਲਸ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਿਲ ਪੈਰਾਡੀਜ਼ੋ ਫ਼ਾਦਜ਼ਲਕਾ ਅਤੇ ਅਰੋੜਵੰਸ਼ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 
ਅਬੋਹਰ ਦਵਖੇ ਕੁਆਰਨਿਾਈਨ ਸੈਂਿਰ ਸਥਾਦਪਤ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259365487219101697?s=19  

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਦਵਡ 19 ਿੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ-
ਰਦਮੰਿਰ ਆਂਵਲਾ 
*ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਅੰਿਰ ਭਰਤੀ  
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਮਆਰੀ ਖਾਣਾ ਪਹੰੁੁਚਾਉਣਾ ਿਾ ਭਰੋਸਾ 
*ਦਵਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵਲ ਹਪਸਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਿ ਿੀ ਦਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾ ਦਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259376313472708609?s=19  

3 ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਦਜ਼ਲੇ ’ਚੋਂ 25 ਪਿਵਾਸੀ ਬਦ ੰਡਾ ਰਲੇਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ-ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ 

*ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬਦ ੰਡਾ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਚਲੇਗੀ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 
*ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਬਦ ੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਭੇਦਜਆ 

*ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ ਕੀਤਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259441682883342336?s=19  

4 ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥੋਕ ਦਵਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਿੀ ਸਪਲਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਦਜ਼ਲਹਾ ਮੈਦਜਸਿਰੇਿ 

*ਸਾਰੀਆ ਂਿੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਹਣ ਿਾ ਸਮਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਿ 

ਿੁਪਦਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ 
*ਿੇਜ-1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਿੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਰ ਖੋਲਣ ਿੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
* ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆ ਂਿੁਕਾਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਿ ਰਦਹਣਗੀਆਂ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259476967688003584?s=19  

5 ਸਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਿਿੇ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਪਾਜੀਸਿਿ ਆਏ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਸਤਨਾਮ 

ਿਸਹਗਰੁੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਏੋ। ਸਮਹੂ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਪ੍ਸਾਸਨ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਬਿੰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੂੀ ਤਰਾ੍ ਂਸਤੁੰਸ਼ਿ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259709710090944512?s=19  

6 ਸਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਿਿੇ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਪਾਜੀਸਿਿ ਆਏ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਸਤਨਾਮ 

ਿਸਹਗਰੁੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਏੋ। ਸਮਹੂ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਪ੍ਸਾਸਨ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਬਿੰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੂੀ ਤਰਾ੍ ਂਸਤੁੰਸ਼ਿ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259709768135962634?s=19  

7 ਕੋਦਵਡ-19 ਤਦਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਦਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਮਲੋਿ ਰੋਡ ਦਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਿਾ ਦਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਿਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259731161766658048?s=19  

8 ਕੋਦਵਡ-19 ਤਦਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਦਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਡੈਡ ਰੋਡ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀਆ,ਂ 
ਸੇਤੀਆ ਂਕਲੋਨੀ, ਬਸਤੀ ਹਜੂਰ ਦਸੰਘ, ਗੁਰੂਿੁਆਰਾ ਦਸੰਘ ਸਭਾ ਿਾਦਜਲਕਾ ਦਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਿਾ ਦਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਿਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610146929313212/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259365487219101697?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259376313472708609?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259441682883342336?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259476967688003584?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259709710090944512?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259709768135962634?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259731161766658048?s=19


 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259736308357922816?s=19  

9 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259744804583272448?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੁਦਲਸ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਿਲ ਪੈਰਾਡੀਜ਼ੋ ਫ਼ਾਦਜ਼ਲਕਾ ਅਤੇ ਅਰੋੜਵੰਸ਼ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 
ਅਬੋਹਰ ਦਵਖੇ ਕੁਆਰਨਿਾਈਨ ਸੈਂਿਰ ਸਥਾਦਪਤ 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਦਵਡ 19 ਿੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ-
ਰਦਮੰਿਰ ਆਂਵਲਾ 
*ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਅੰਿਰ ਭਰਤੀ  
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਮਆਰੀ ਖਾਣਾ ਪਹੰੁੁਚਾਉਣਾ ਿਾ ਭਰੋਸਾ 
*ਦਵਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵਲ ਹਪਸਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਿ ਿੀ ਦਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾ ਦਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 

3 ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਦਜ਼ਲੇ ’ਚੋਂ 25 ਪਿਵਾਸੀ ਬਦ ੰਡਾ ਰਲੇਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ-ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ 

*ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬਦ ੰਡਾ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਚਲੇਗੀ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 
*ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਬਦ ੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਭੇਦਜਆ 

*ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ ਕੀਤਾ 
 

4 ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥੋਕ ਦਵਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਿੀ ਸਪਲਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਦਜ਼ਲਹਾ ਮੈਦਜਸਿਰੇਿ 

*ਸਾਰੀਆ ਂਿੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਹਣ ਿਾ ਸਮਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਿ 

ਿੁਪਦਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ 
*ਿੇਜ-1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਿੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਰ ਖੋਲਣ ਿੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
* ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆ ਂਿੁਕਾਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਿ ਰਦਹਣਗੀਆਂ 
 

5 ਸਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਿਿੇ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਪਾਜੀਸਿਿ ਆਏ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਸਤਨਾਮ 

ਿਸਹਗਰੁੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਏੋ। ਸਮਹੂ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਪ੍ਸਾਸਨ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਬਿੰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੂੀ ਤਰਾ੍ ਂਸਤੁੰਸ਼ਿ। 

6 ਸਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਿਿੇ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਪਾਜੀਸਿਿ ਆਏ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਸਤਨਾਮ 

ਿਸਹਗਰੁੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਏੋ। ਸਮਹੂ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਪ੍ਸਾਸਨ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਬਿੰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੂੀ ਤਰਾ੍ ਂਸਤੁੰਸ਼ਿ। 

7 ਕੋਦਵਡ-19 ਤਦਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਦਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਮਲੋਿ ਰੋਡ ਦਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਿਾ ਦਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਿਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ 

8 ਕੋਦਵਡ-19 ਤਦਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਦਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਡੈਡ ਰੋਡ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀਆ,ਂ 
ਸੇਤੀਆ ਂਕਲੋਨੀ, ਬਸਤੀ ਹਜੂਰ ਦਸੰਘ, ਗੁਰੂਿੁਆਰਾ ਦਸੰਘ ਸਭਾ ਿਾਦਜਲਕਾ ਦਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਿਾ ਦਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਿਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ 

9 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259736308357922816?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259744804583272448?s=19


 

UTUBE 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਿਿੇ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਪਾਜੀਸਿਿ ਆਏ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਸਤਨਾਮ 

ਿਸਹਗਰੁੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਏੋ। ਸਮਹੂ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਪ੍ਸਾਸਨ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਬਿੰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੂੀ ਤਰਾ੍ ਂਸਤੁੰਸ਼ਿ। 
https://youtu.be/RSsaAfRKz2Q  

2 ਕੋਦਵਡ-19 ਤਦਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਦਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਮਲੋਿ ਰੋਡ ਦਵਖ ੇਸਡੋੀਅਮ 

ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਿਾ ਦਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਿਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ 

https://youtu.be/hR0egqbKuSw  

3 ਸਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਿਿੇ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਸਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਪਾਜੀਸਿਿ ਆਏ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਸਤਨਾਮ 

ਿਸਹਗਰੁੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਏੋ। ਸਮਹੂ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਪ੍ਸਾਸਨ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਬਿੰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੂੀ ਤਰਾ੍ ਂਸਤੁੰਸ਼ਿ। 
https://youtu.be/UcE5iy-x6pw  

 

Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 # ਦਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਾ ਨਸ਼ਾ ਿਡਾਓ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਦਚਦਕਤਸਾ ਦਵੰਗ ਕੈਂਿੋਨਮੇਂਿ ਬੋਰਡ  ਿ ੇਹਸਪਤਾਲ 
ਦਵੱਚ ਦਸ਼ਿਿ,  ਅੱਜ ਵਲੋਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦਮਲੇਗਾ ਇਲਾਜ 

# ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਮੱਿੇਨਜਰ ਦਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਕਰਾਉਡ ਮੈਨੇਜਮੇਂਿ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਆ ਦਗਆ 
ਿੈਸਲਾ 
 (ਿੋਿੋ ਸਮੇ ਤ  ਅਤੇ ਵੀਦਡਓ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136419621336694&id=100049059699993 

2 # ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਦਿਰੋਜਪੁਰ ਦਵੱਚ ਿਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਿਰ  ਿੇ ਬਾਦਸ਼ੰਿੇ ਲਈ 
ਦਭਜਵਾਏ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ,  ਖਾਨਾ ਅਤ ੇਪੈਸੇ 

# ਮਿਿ ਹਾਦਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਦਕਹਾ,  ਸੋਦਚਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਸਨ  ਵੱਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇੱਕ 
ਪਰਵਾਦਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦਧਆਨ ਰੱਦਖਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਿੋਿੋ ਸਮੇ ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136379881340668&id=100049059699993 
  

3 11 ਮਈ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਿੀ ਰੇਿ ਦਲਸਿ। (ਿੋਿੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136690747976248&id=100049059699993 

4 ਦਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਜ਼ਲੇ ਦਵਚ ਸਥਾਦਪਤ ਕਵਾਰਨਿਾਈਨ ਸੈੇੰਿਰਾਂ ਦਵਚ ਰਦਹ ਰਹ ੇਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੇ  
ਉਪਰਾਦਲਆਂ ਿੀ ਪਿਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਕਵਾਰਨਿਾਈਨ ਸੈੇੰਿਰਾਂ ਦਵਚ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿਬਿਾਂ 
ਨੰੂ ਲੇ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ ਕੀਤਾ। (ਵੀਦਡਓ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136653034646686&id=100049059699993 
  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://youtu.be/RSsaAfRKz2Q
https://youtu.be/hR0egqbKuSw
https://youtu.be/UcE5iy-x6pw
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136690747976248&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136653034646686&id=100049059699993


 

1 # ਦਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਾ ਨਸ਼ਾ ਿਡਾਓ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਦਚਦਕਤਸਾ ਦਵੰਗ ਕੈਂਿੋਨਮੇਂਿ ਬੋਰਡ  ਿ ੇਹਸਪਤਾਲ 
ਦਵੱਚ ਦਸ਼ਿਿ,  ਅੱਜ ਵਲੋਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦਮਲੇਗਾ ਇਲਾਜ 

# ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਮੱਿੇਨਜਰ ਦਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਕਰਾਉਡ ਮੈਨੇਜਮੇਂਿ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਆ ਦਗਆ 
ਿੈਸਲਾ 
 (ਿੋਿੋ ਸਮੇ ਤ  ਅਤ ੇ ਵੀਦਡਓ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259508812089827328?s=19 

2 # ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਦਿਰੋਜਪੁਰ ਦਵੱਚ ਿਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਿਰ  ਿੇ ਬਾਦਸ਼ੰਿੇ ਲਈ 
ਦਭਜਵਾਏ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ,  ਖਾਨਾ ਅਤ ੇਪੈਸੇ 

# ਮਿਿ ਹਾਦਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਦਕਹਾ,  ਸੋਦਚਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਸਨ  ਵੱਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇੱਕ 
ਪਰਵਾਦਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦਧਆਨ ਰੱਦਖਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਿੋਿੋ ਸਮੇ ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259509004931227648?s=19 
  

3 11  ਮਈ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਿੀ ਰੇਿ ਦਲਸਿ। (ਿੋਿ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259733465894969346?s=19 

4 ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿਰੋਜਪੁਰ ਦਵੱਚ ਿਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਿਰ  ਿੇ ਬਾਦਸੰ਼ਿੇ ਲਈ ਦਭਜਵਾਏ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ,ਖਾਨਾ 
ਅਤੇ ਪੈਸੇ (ਵੀਦਡਓ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259696068767264768?s=19 

5 ਦਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਜ਼ਲੇ ਦਵਚ ਸਥਾਦਪਤ ਕਵਾਰਨਿਾਈਨ ਸੈੇੰਿਰਾਂ ਦਵਚ ਰਦਹ ਰਹ ੇਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੇ  
ਉਪਰਾਦਲਆਂ ਿੀ ਪਿਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਕਵਾਰਨਿਾਈਨ ਸੈੇੰਿਰਾਂ ਦਵਚ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿਬਿਾਂ 
ਨੰੂ ਲੇ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ ਕੀਤਾ। (ਵੀਦਡਓ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259694073251688448?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਦਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਿੈਸਨੋਿਾਂ ਨੰੂ ਵਿਸਐਿੱਪ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਤ ੇਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਦਗਆ। 

2 ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਈੋਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਿੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ 
ਦਗਆ ਹੈ। 

3 ਦਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗ ਨਾਂ ਿੇ ਸਦਹਯੋਗ ਨਾਲ ਦਜ਼ਲਹੇ ਿੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਿ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਘਰਾਂ ਦਵੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਦਡਆ ਦਗਆ। 

4 # ਦਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਾ ਨਸ਼ਾ ਿਡਾਓ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਦਚਦਕਤਸਾ ਦਵੰਗ ਕੈਂਿੋਨਮੇਂਿ ਬੋਰਡ  ਿ ੇਹਸਪਤਾਲ 
ਦਵੱਚ ਦਸ਼ਿਿ,  ਅੱਜ ਵਲੋਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦਮਲੇਗਾ ਇਲਾਜ 

# ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਮੱਿੇਨਜਰ ਦਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੱਚ ਕਰਾਉਡ ਮੈਨੇਜਮੇਂਿ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਆ ਦਗਆ 
ਿੈਸਲਾ 

5 # ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਦਿਰੋਜਪੁਰ ਦਵੱਚ ਿਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਿਰ  ਿੇ ਬਾਦਸ਼ੰਿੇ ਲਈ 
ਦਭਜਵਾਏ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ,  ਖਾਨਾ ਅਤ ੇਪੈਸੇ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259733465894969346?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259733465894969346?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259733465894969346?s=19


 

# ਮਿਿ ਹਾਦਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਦਕਹਾ,  ਸੋਦਚਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਸਨ  ਵੱਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇੱਕ 
ਪਰਵਾਦਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦਧਆਨ ਰੱਦਖਆ ਜਾਵੇਗਾ  
  

6 11 ਮਈ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਿੀ ਰੇਿ ਦਲਸਿ। 

 

Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਦਜ਼ਲਾ ਮੈਦਜਸਿਰਿੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਿ ਇਸ਼ਿਾਕ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਵਾਰ/ਰਿੁੇਸ਼ਨਵਾਈਜ਼ ਿੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ 
ਨਵੀਆ ਂਹਿਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3436876299871402&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

2 ਗੁਰਿਾਸਪੁਰ ਦਜ਼ਲੇ ਦਵਚੋਂ 77 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ ਨੰੂ ਦਬਹਾਰ ਿੇ ਦਜਲੇ ਬੇਗੋਸਰਾਏ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3436888099870222&set=pcb.34368883332
03532&type=3&theater 
 

3 ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਲ ਿੀ ਰਦਹੰਿ ਖੰੂਹਿ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਿੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3436967326528966&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

4 ਦਜ਼ਲਾ ਮੈਦਜਸਿਰਿੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਿ ਇਸ਼ਿਾਕ ਵਲੋਂ ਕਰਦਿਊ ਿੋਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੀਜਨ ਨੰੂ ਮੱੁਖ 

ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਿਾਇਤਾਂ ਤਦਹਤ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3437883773103988&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.
N. 

Post with link  

1 ਦਜ਼ਲਾ ਮੈਦਜਸਿਰਿੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਿ ਇਸ਼ਿਾਕ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਵਾਰ/ਰਿੁੇਸ਼ਨਵਾਈਜ਼ ਿੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ 
ਨਵੀਆ ਂਹਿਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259711544306233346?s=20 
 
 

 

2 ਗੁਰਿਾਸਪੁਰ ਦਜ਼ਲੇ ਦਵਚੋਂ 77 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ ਨੰੂ ਦਬਹਾਰ ਿੇ ਦਜਲੇ ਬੇਗੋਸਰਾਏ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259711611771613185?s=20 
 

 

3 ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਲ ਿੀ ਰਦਹੰਿ ਖੰੂਹਿ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਿੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259711717916860417?s=20 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3436876299871402&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3436876299871402&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3436888099870222&set=pcb.3436888333203532&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3436888099870222&set=pcb.3436888333203532&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3436967326528966&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3436967326528966&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3437883773103988&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3437883773103988&set=a.3298642393694794&type=3&theater


 

4 ਦਜ਼ਲਾ ਮੈਦਜਸਿਰਿੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਿ ਇਸ਼ਿਾਕ ਵਲੋਂ ਕਰਦਿਊ ਿੋਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੀਜਨ ਨੰੂ ਮੱੁਖ 

ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਿਾਇਤਾਂ ਤਦਹਤ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259711986712973314?s=20 

 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਦਜ਼ਲਾ ਮੈਦਜਸਿਰਿੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਿ ਇਸ਼ਿਾਕ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਵਾਰ/ਰਿੁੇਸ਼ਨਵਾਈਜ਼ ਿੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ 
ਨਵੀਆ ਂਹਿਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 

2 ਗੁਰਿਾਸਪੁਰ ਦਜ਼ਲੇ ਦਵਚੋਂ 77 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ ਨੰੂ ਦਬਹਾਰ ਿੇ ਦਜਲੇ ਬੇਗੋਸਰਾਏ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 

3 ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਲ ਿੀ ਰਦਹੰਿ ਖੰੂਹਿ ਨੰੂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਿੀ ਅਪੀਲ 

 

4 ਦਜ਼ਲਾ ਮੈਦਜਸਿਰਿੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਿ ਇਸ਼ਿਾਕ ਵਲੋਂ ਕਰਦਿਊ ਿੋਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੀਜਨ ਨੰੂ ਮੱੁਖ 

ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਿਾਇਤਾਂ ਤਦਹਤ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ 

5 Rate lists of vegetables and fruits. 

6 Media bulletin 

 

 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 10 May Rate List (With Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/702822747187552/ 
 
 

2 The tribute ceremony and the Bhog for the peace of departed soul of Naik Rajesh Kumar, 
who was martyred in a gunfight with terrorists in Kashmir’s Handwara, to be held at his 
native village Rajrana of Mansa district on May 11 (Monday). A cheque of ₹ 5 lac as first 
instalment of Ex-gratia will be  handed over to the family on the day of the Bhog. In the 
wake of #COVID_19 all are requested to maintain social distancing while paying respect 
to the martyr. 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/702933193843174/ 
 

3 ਕੋਦਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਿਰ ਹਦੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ : ਨਸ਼ਾ ਿੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਿਰ ਹੁਦਸ਼ਆਰਪੁਰ 
ਦਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸ਼ਿੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਦਹਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹਦੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿੀ ਇਕ ਉੱਘੀ ਧਰਦਮਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਲੋੇੰ 
ਦਜੱਥੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪਿਬੰਧਾਂ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਦਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਨਕਲਣ ਲਈ 
ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਿੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703098780493282/ 
 

4 || May 10, 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 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/702822747187552/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/702933193843174/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703098780493282/


 

of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh. 
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1428541860867053/ 
 
 

5 ਉਮਕਾਰ ਦਸੰਘ ਿੀ ਮੌਤ ਿ ੇਬਾਅਿ  ਪੁਰਾਣਾ ਤਲਵਾੜਾ ਿੇ 262 ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੈਨੇਿਾਈਜ਼, 7 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਾਈਦਰਸਕ ਘੋਦਸ਼ਤ ਕੀਤਾ : ਦਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਿੈਸ ਨੋਿ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703205223815971/ 
 
 

6 ਕੋਦਵਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 267164 ਮੀਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਿੀ ਹੋਈ ਖਰੀਿ(ਪਿੈਸ ਨੋਿ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703206200482540/ 
 
 

7 While leaving, they said, they will come again.  Thanked the Punjab Government and 
when the train carrying the migrant laborers left, the voices came from within, "Thank 
you Bhaiya". 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703214177148409/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 10 May Rate List (With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259311504089772032?s=19 
 

2 The tribute ceremony and the Bhog for the peace of departed soul of Naik Rajesh Kumar, 
who was martyred in a gunfight with terrorists in Kashmir’s Handwara, to be held at his 
native village Rajrana of Mansa district on May 11 (Monday).  
https://twitter.com/CMOPb/status/1259362441395200000?s=19 
 
 

3 ਨਸ਼ਾ ਿੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਿਰ ਹਦੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸ਼ਿੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਦਹਬ ਤੋਂ ਆਈ 
ਹੁਦਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿੀ ਇਕ ਉੱਘੀ ਧਰਦਮਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਲੋੇੰ ਦਜੱਥੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪਿਬੰਧਾਂ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਦਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਨਕਲਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਿੀ ਅਪੀਲ ਵੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259506458099515393?s=19 
 
 

4 #Hoshiarpur 

ओमकार स िंह की मौत के बाद पुराना तलवाडा के 262 घरों को ककया गया  ैनेटाइज, 7 लोगों को 
हाईररस्क घोषित ककया : स षवल  जजन 

- पी.जी.आई.में हुई थी ओमकार स िंह की मौत, मौत के बाद  ैंपल पाया गया था कोरोना पाजीटटव 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259506668821331970?s=19 
 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1428541860867053/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703205223815971/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703206200482540/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703214177148409/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259311504089772032?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1259362441395200000?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259506458099515393?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259506668821331970?s=19


 

 

5 #Hoshiarpur 

कोषवड-19: अब तक 267164 मीटिक टन गेह िं की हुई खरीद 

- कक ी भी तरह की जानकारी या सिकायत के सलए किं िोल रुम के निंबर 01882-222663 पर ककया 
जा  कता है  िंपकज  
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259507091133235200?s=19 
 
 

6 While leaving, they said, they will come again.  Thanked the Punjab Government and 
when the train carrying the migrant laborers left, the voices came from within, "Thank 
you Bhaiya". 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259507233181716480?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 10 May Rate List (With Pic) 

2 The tribute ceremony and the Bhog for the peace of departed soul of Naik Rajesh Kumar, 
who was martyred in a gunfight with terrorists in Kashmir’s Handwara, to be held at his 
native village Rajrana of Mansa district on May 11 (Monday). A cheque of ₹ 5 lac as first 
instalment of Ex-gratia will be  handed over to the family on the day of the Bhog. In the 
wake of #COVID_19 all are requested to maintain social distancing while paying respect 
to the martyr. 

3 ਕੋਦਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਿਰ ਹਦੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ : ਨਸ਼ਾ ਿੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਿਰ ਹੁਦਸ਼ਆਰਪੁਰ 
ਦਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸ਼ਿੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਦਹਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹਦੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿੀ ਇਕ ਉੱਘੀ ਧਰਦਮਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਲੋੇੰ 
ਦਜੱਥੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪਿਬੰਧਾਂ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਦਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਨਕਲਣ ਲਈ 
ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਿੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

4 || May 10, 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. 

5 ਉਮਕਾਰ ਦਸੰਘ ਿੀ ਮੌਤ ਿ ੇਬਾਅਿ  ਪੁਰਾਣਾ ਤਲਵਾੜਾ ਿੇ 262 ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੈਨੇਿਾਈਜ਼, 7 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਾਈਦਰਸਕ ਘੋਦਸ਼ਤ ਕੀਤਾ : ਦਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਿੈਸ ਨੋਿ) 

6 ਕੋਦਵਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 267164 ਮੀਿਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਿੀ ਹੋਈ ਖਰੀਿ(ਪਿੈਸ ਨੋਿ) 

7 While leaving, they said, they will come again.  Thanked the Punjab Government and 
when the train carrying the migrant laborers left, the voices came from within, "Thank 
you Bhaiya". 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 

  

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259507091133235200?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259507233181716480?s=19


 

S.N. Post with link 

1 BREAKFAST IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, (09:00AM) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802653136926380&set=pcb.80265322359
3038&type=3&theater 

2 RATE LIST OF VEGETABLES 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802649420260085&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

3 IMPORTANT ORDER REGARDING HOME DELIVERY OF BOOKS AND OTHER STATIONARY ITEMS. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802640226927671&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

4 TEA AND MILK IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL,(09:00AM) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802638736927820&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

5 IMPORTANT. ORDER OPENING OF PRIVATE OFFICES, JALANDAHR 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802587356932958&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

6 PICS OF LUNCH SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN JALANDHAR.(03:24PM) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802823176909376&set=pcb.80282323024
2704&type=3&theater 

7 The 15th ‘Shramik Express’ train carrying 1200 passengers today chugged off from the city station to Sultanpur (Uttar Pradesh) as the state 
government led by Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh spending Rs 5.76 lakh from the state exchequer. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802805550244472/ 

8 The Punjab government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh has till Sunday spent Rs 1.09 crore for ensuring free travel to around 20,000 migrants as 
16th ‘Shramik Express’ train carrying around 1200 passengers today left the city station for Barkakhana in Jharkhand. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802881063570254&set=pcb.80288119357
0241&type=3&theater 

9 Cracking the myth that the Covid 19 was invincible, five Jalandharites including a seven year old girl today won war against the Corona virus pandemic and were 
discharged from the Civil Hospital thereby bringing the total tally of recovered patients from the district to 24. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802897640235263&set=pcb.80289774023
5253&type=3&theater 

10 One of Covid-19 positive patient clicks selfie with health team after getting discharged following two negative reports (consecutive) from Civil Hospital today 
evening. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802903470234680&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

11 QUARANTINE FACILITY FOR NRI IN JALANDHAR (07:00PM) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802924110232616&set=pcb.80292436689
9257&type=3&theater 

12 Orders regarding travellers. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802940366897657&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802653136926380&set=pcb.802653223593038&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802653136926380&set=pcb.802653223593038&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802649420260085&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802649420260085&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802640226927671&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802640226927671&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802638736927820&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802638736927820&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802587356932958&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802587356932958&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802823176909376&set=pcb.802823230242704&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802823176909376&set=pcb.802823230242704&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802805550244472/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802881063570254&set=pcb.802881193570241&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802881063570254&set=pcb.802881193570241&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802897640235263&set=pcb.802897740235253&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802897640235263&set=pcb.802897740235253&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802903470234680&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802903470234680&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802903470234680&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802903470234680&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802924110232616&set=pcb.802924366899257&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802924110232616&set=pcb.802924366899257&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802940366897657&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802940366897657&set=a.433052357219795&type=3&theater


 

13 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN THE MERITORIOUS SCHOOL. (09:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802951750229852&set=pcb.80295180689
6513&type=3&theater 

14 Health Bulletin by Dr TP Singh, Jalandhar. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802969040228123/ 

15 15TH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS CHUGS OFF TO SULTANPUR WITH 1200 MIGRANTS FROM JALANDHAR 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803001160224911&set=pcb.80300159689
1534&type=3&theater 

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

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803002786891415&set=pcb.80300304355
8056&type=3&theater 

17 ADMINISTRATION PROVIDES 102881-LITRES MILK, 917-KG CHEESE, 11537-KG CURD, 19908-LITRES LASSI AND 362-KG KHEER TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803003566891337&set=pcb.80300588355
7772&type=3&theater 

18 C-PYTE TO OFFER ONLINE PRE-RECRUITMENT TRAINING FOR YOUTHS DESIROUS OF JOINING ARMY 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803014800223547&set=pcb.80301492689
0201&type=3&theater 

19 CAPTAIN GOVERNMENT SPENDS RS 1.09 CRORE TO PROVIDE FREE TRAVEL TO AROUND 20000 MIGRANTS FROM CITY 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803018493556511&set=pcb.80301985355
6375&type=3&theater 

20 JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE ISSUE 15555 CHALLANS TO VIOLATORS OF THE CURFEW NORMS 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803032010221826&set=pcb.80303230022
1797&type=3&theater 

21 JALANDHARITES PROVE THAT CORONA WAS NOT INVINCIBLE, FIVE INCLUDING A SEVEN YEAR OLD GIRL DISCHARGE AFTER RECOVERING FROM PANDEMIC 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803041156887578&set=pcb.80304143022
0884&type=3&theater 

22 AROUND 78% OF THE TOTAL SAMPLES TAKEN IN DISTRICT FOUND NEGATIVE OF CORONA VIRUS - DC, CP 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803048013553559&set=pcb.80304816355
3544&type=3&theater 

23 THANKS TO CAPTAIN GOVERNMENT 17TH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CHUGS OFF FOR GONDA (BIHAR) FROM JALANDHAR 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803089046882789&set=pcb.80309368354
8992&type=3&theater 

 
TWITTER 

  

S.N. Post with link 

1 BREAKFAST IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, (09:00AM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259324914378715136 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802951750229852&set=pcb.802951806896513&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802951750229852&set=pcb.802951806896513&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802969040228123/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803001160224911&set=pcb.803001596891534&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803001160224911&set=pcb.803001596891534&type=3&theater
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803002786891415&set=pcb.803003043558056&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803003566891337&set=pcb.803005883557772&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803003566891337&set=pcb.803005883557772&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803014800223547&set=pcb.803014926890201&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803014800223547&set=pcb.803014926890201&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803018493556511&set=pcb.803019853556375&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803018493556511&set=pcb.803019853556375&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803032010221826&set=pcb.803032300221797&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803032010221826&set=pcb.803032300221797&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803041156887578&set=pcb.803041430220884&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803041156887578&set=pcb.803041430220884&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803048013553559&set=pcb.803048163553544&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803048013553559&set=pcb.803048163553544&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803089046882789&set=pcb.803093683548992&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803089046882789&set=pcb.803093683548992&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259324914378715136


 

2 RATE LIST OF VEGETABLES 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259322125757931522 

3 IMPORTANT ORDER REGARDING HOME DELIVERY OF BOOKS AND OTHER STATIONARY ITEMS. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259318709161689088 

4 TEA AND MILK IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL,(09:00AM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259317811006103553 

5 IMPORTANT. ORDER OPENING OF PRIVATE OFFICES, JALANDAHR 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259291232452464642 

6 THE 15TH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CARRYING 1200 PASSENGERS TODAY CHUGGED OFF FROM THE CITY STATION TO SULTANPUR (UTTAR 
PRADESH) AS THE STATE GOVERNMENT LED BY PUNJAB CHIEF MINISTER CAPTAIN AMARINDER SINGH SPENDING RS 5.76 LAKH FROM THE 
STATE EXCHEQUER. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259411908999905281 

7 PICS OF LUNCH SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN JALANDHAR.(03:24PM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259421701332504576 

8 Cracking the myth that the Covid 19 was invincible, five Jalandharites including a seven year old girl today won war against the Corona virus pandemic and were 
discharged from the Civil Hospital thereby bringing the total tally of recovered patients from the district to 24. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259460802269941763 

 9 One of Covid-19 positive patient clicks selfie with health team after getting discharged following two negative reports (consecutive) from Civil Hospital today 
evening. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259463049313873920/photo/1 

10 QUARANTINE FACILITY FOR NRI IN JALANDHAR (07:00PM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259472736482705408 

11 Orders regarding travellers. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259479133391933440 

12 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN THE MERITORIOUS SCHOOL. (09:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259484319497797633 

13 Dr TP Singh briefs about the details of Covid-19 patients in Jalandhar on Sunday 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259490498366103553 

14 VIDEO- DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN(09:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259493134255480834x`x` 

 
WhatsApp 
  

S.N. TEXT 

1 RATE LIST OF VEGETABLES 

2 IMPORTANT. ORDER OPENING OF PRIVATE OFFICES, JALANDAHR 

3 15TH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS CHUGS OFF TO SULTANPUR WITH 1200 MIGRANTS FROM JALANDHAR  

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259322125757931522
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259318709161689088
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259317811006103553
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259291232452464642
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259411908999905281
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259421701332504576
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259460802269941763
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259463049313873920/photo/1
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259472736482705408
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259479133391933440
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259484319497797633
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259490498366103553
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259493134255480834


 

4 ADMINISTRATION PROVIDES 102881-LITRES MILK, 917-KG CHEESE, 11537-KG CURD, 19908-LITRES LASSI AND 362-KG KHEER TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

5 C-PYTE TO OFFER ONLINE PRE-RECRUITMENT TRAINING FOR YOUTHS DESIROUS OF JOINING ARMY  

6 HAMCO ISPAT HANDS OVER 7000 PACKETS BISCUITS, 200-LITRE SANITIZER, 7500 MASKS 
TO ADMINISTRATION 

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

8 CAPTAIN GOVERNMENT SPENDS RS 1.09 CRORE TO PROVIDE FREE TRAVEL TO AROUND 
20000 MIGRANTS FROM CITY 

9 JALANDHARITES PROVE THAT CORONA WAS NOT INVINCIBLE, FIVE INCLUDING A SEVEN 
YEAR OLD GIRL DISCHARGE AFTER RECOVERING FROM PANDEMIC 

10 AROUND 78% OF THE TOTAL SAMPLES TAKEN IN DISTRICT FOUND NEGATIVE OF CORONA 
VIRUS - DC, CP 

11 JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE ISSUE 15555 CHALLANS TO VIOLATORS OF THE 
CURFEW NORMS 

12 Orders hotel quarantine facility 

13 Order Travellers 

14 THANKS TO CAPTAIN GOVERNMENT 17TH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CHUGS OFF FOR 
GONDA (BIHAR) FROM JALANDHAR 

15 Order private offices Jalndhr-1 

16 Rate List Vegetables 10.05.2020 

  
Youtube 

SN. Post and Link 

1. 15th Shramik Express 
https://www.youtube.com/watch?v=v4jNiC4xqv8 

2. 16th Shramik Express 
https://www.youtube.com/watch?v=DkhElWv6Ax8 

3. Today's health bulletin by DR TP Singh, Jalandhar. 

https://www.youtube.com/watch?v=vWkbRK0vw7k 

https://www.youtube.com/watch?v=v4jNiC4xqv8
https://www.youtube.com/watch?v=DkhElWv6Ax8
https://www.youtube.com/watch?v=vWkbRK0vw7k


 

4 Dinner is being  served to people quarantined (09:00PM) 
https://www.youtube.com/watch?v=lRZMArDHfD0 

 

Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਦਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਬੳੁੂਰੋ ਿੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਿਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਨੌਜਵਾਨ-ਡੀ. ਸੀ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

2 ਦਜ਼ਲੇ ਦਵਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 320779 ਮੀਦਿ੍ਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਿੀ ਖ਼ਰੀਿ 

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

3 ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਸੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਿ ੇਹਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ    
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

4 || 10 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਦਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਨੂੰ ਰਕੋਣ ਲਈ 

ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰ ੇਚਡੰੀਗੜ੍੍ ਸਿਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਿੇ ਕਿੰਰਲੋ ਰਮੂ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਪੁਤਾ ਦਾ 

ਅਸਿਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 

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

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lRZMArDHfD0
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?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAjJx02RyMTbAN2cH9D1JMwYFaeZgtdOFHXyYzwqr5xQkCpSRHJjgLLEkwQXAebc8aPt1uP0pkHxjozwF7MSJiIc0Or34VELV2FoNkmaTR1sHOeW6UoaIncikzvC8heUWkAE5Pl3C5TZXaDDg2o8T229WJLBa8E6fOObjWv4P5-MEMUvVSrNAGu_F2R9eJPblTxtv326Ujhdno5NrXBB7amkJktk6bX6O6-6VVPSjiX44ITbnJ_GiHUlvrZY1doeqQ9C1BuSrf4-5eEbjkphdJBu4QAMe27fnHewofrCPeFCvPEB8TYvIL4bkbfwHElT6KuIEbLi2Qglr0379YWlcQBjGtLuz_r-2lrXA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAjJx02RyMTbAN2cH9D1JMwYFaeZgtdOFHXyYzwqr5xQkCpSRHJjgLLEkwQXAebc8aPt1uP0pkHxjozwF7MSJiIc0Or34VELV2FoNkmaTR1sHOeW6UoaIncikzvC8heUWkAE5Pl3C5TZXaDDg2o8T229WJLBa8E6fOObjWv4P5-MEMUvVSrNAGu_F2R9eJPblTxtv326Ujhdno5NrXBB7amkJktk6bX6O6-6VVPSjiX44ITbnJ_GiHUlvrZY1doeqQ9C1BuSrf4-5eEbjkphdJBu4QAMe27fnHewofrCPeFCvPEB8TYvIL4bkbfwHElT6KuIEbLi2Qglr0379YWlcQBjGtLuz_r-2lrXA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAjJx02RyMTbAN2cH9D1JMwYFaeZgtdOFHXyYzwqr5xQkCpSRHJjgLLEkwQXAebc8aPt1uP0pkHxjozwF7MSJiIc0Or34VELV2FoNkmaTR1sHOeW6UoaIncikzvC8heUWkAE5Pl3C5TZXaDDg2o8T229WJLBa8E6fOObjWv4P5-MEMUvVSrNAGu_F2R9eJPblTxtv326Ujhdno5NrXBB7amkJktk6bX6O6-6VVPSjiX44ITbnJ_GiHUlvrZY1doeqQ9C1BuSrf4-5eEbjkphdJBu4QAMe27fnHewofrCPeFCvPEB8TYvIL4bkbfwHElT6KuIEbLi2Qglr0379YWlcQBjGtLuz_r-2lrXA&__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


 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

3 ਦਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਬੳੁੂਰੋ ਿੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਿਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਨੌਜਵਾਨ-ਡੀ. ਸੀ 
 

4 ਦਜ਼ਲੇ ਦਵਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 320779 ਮੀਦਿ੍ਰਕ ਿਨ ਕਣਕ ਿੀ ਖ਼ਰੀਿ 

 

5 ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਸੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਿ ੇਹਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਿੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ    
 

6 || 10 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਦਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਨੂੰ ਰਕੋਣ ਲਈ 

ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰ ੇਚਡੰੀਗੜ੍੍ ਸਿਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਿੇ ਕਿੰਰਲੋ ਰਮੂ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਪੁਤਾ ਦਾ 

ਅਸਿਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 

 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 FIVE NEW POSITIVE CASES REPORTED IN LUDHIANA TODAY: DEPUTY COMMISSIONER 
DISTRICT MAGISTRATE FORMS COMMITTEE FOR CHECKING OF SHOPS 
COMMITTEE TO CHECK WHETHER SHOPKEEPERS FOLLOWING COVID PROTOCOL OR NOT 
FIVE TRAINS CARRYING MIGRANTS DEPART FOR DIFFERENT STATES TODAY 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051227344920839/?d=n 

2 DGP VISITS LUDHIANA TO TAKE STOCK OF COVID-19 SITUATION, REVIEWS POLICE 
ARRANGEMENTS 
ATTENDS BHOG OF ACP ANIL KOHLI, GIVES CHEQUE TO DECEASED’S WIFE & 
APPOINTMENT LETTER TO SON 
CABINET MINISTER BHARAT BHUSHAN ASHU, MLAs RAKESH PANDEY & SURINDER 
DAWAR ALSO ATTEND BHOG 
HONOURS 11 POLICE PERSONNEL WITH ‘DGP’s HONOUR FOR EXEMPLARY SEVA TO 
SOCIETY’ CERTIFICATES 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051220578254849/?d=n 

3 ISOLATION CENTRE SET UP AT MERITORIOUS SCHOOL STARTS FUNCTIONING AS A 500-
BEDDED HOSPITAL NOW 
LABORATORY TO TAKE SAMPLES WITHIN THE COMPLEX ALSO SET UP: SANYAM 
AGGARWAL 
PHARMACY, REGISTRATION COUNTERS, LAUNDRY SERVICE, MESS, ETC ALSO SET UP 
11 PERSONS SHIFTED TO THEIR RESPECTIVE VILLAGES TODAY; 80 PERSONS LEFT AT 
ISOLATION CENTRE NOW 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051201934923380/?d=n  

4 Migrants thank Punjab government for providing all facilities for their safe journey back 
home. Five trains carrying around 1200 migrants each departed for Hardoi (Uttar 
Pradesh), West Champaran/Bettiah (Bihar), Jaunpur (Uttar Pradesh), Azamgarh (Uttar 
Pradesh) and Gorakhpur (Uttar Pradesh) from Railway Station, Ludhiana today. More 
such trains would depart for other states in coming days as well 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAjJx02RyMTbAN2cH9D1JMwYFaeZgtdOFHXyYzwqr5xQkCpSRHJjgLLEkwQXAebc8aPt1uP0pkHxjozwF7MSJiIc0Or34VELV2FoNkmaTR1sHOeW6UoaIncikzvC8heUWkAE5Pl3C5TZXaDDg2o8T229WJLBa8E6fOObjWv4P5-MEMUvVSrNAGu_F2R9eJPblTxtv326Ujhdno5NrXBB7amkJktk6bX6O6-6VVPSjiX44ITbnJ_GiHUlvrZY1doeqQ9C1BuSrf4-5eEbjkphdJBu4QAMe27fnHewofrCPeFCvPEB8TYvIL4bkbfwHElT6KuIEbLi2Qglr0379YWlcQBjGtLuz_r-2lrXA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAjJx02RyMTbAN2cH9D1JMwYFaeZgtdOFHXyYzwqr5xQkCpSRHJjgLLEkwQXAebc8aPt1uP0pkHxjozwF7MSJiIc0Or34VELV2FoNkmaTR1sHOeW6UoaIncikzvC8heUWkAE5Pl3C5TZXaDDg2o8T229WJLBa8E6fOObjWv4P5-MEMUvVSrNAGu_F2R9eJPblTxtv326Ujhdno5NrXBB7amkJktk6bX6O6-6VVPSjiX44ITbnJ_GiHUlvrZY1doeqQ9C1BuSrf4-5eEbjkphdJBu4QAMe27fnHewofrCPeFCvPEB8TYvIL4bkbfwHElT6KuIEbLi2Qglr0379YWlcQBjGtLuz_r-2lrXA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAjJx02RyMTbAN2cH9D1JMwYFaeZgtdOFHXyYzwqr5xQkCpSRHJjgLLEkwQXAebc8aPt1uP0pkHxjozwF7MSJiIc0Or34VELV2FoNkmaTR1sHOeW6UoaIncikzvC8heUWkAE5Pl3C5TZXaDDg2o8T229WJLBa8E6fOObjWv4P5-MEMUvVSrNAGu_F2R9eJPblTxtv326Ujhdno5NrXBB7amkJktk6bX6O6-6VVPSjiX44ITbnJ_GiHUlvrZY1doeqQ9C1BuSrf4-5eEbjkphdJBu4QAMe27fnHewofrCPeFCvPEB8TYvIL4bkbfwHElT6KuIEbLi2Qglr0379YWlcQBjGtLuz_r-2lrXA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051227344920839/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051220578254849/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051201934923380/?d=n


 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051199818256925/?vh=e&d=n 

5 Bhog Ceremony of country's First Corona Warrior Late Sh. Anil Kohli, ACP at Ludhiana 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051232464920327/?d=n 

6 कल 11 मई 2020 को पािंच िेनें लुधियाना  े चलेंगी। 

1. लुधियाना  े  ीतामढी 
2. लुधियाना  े गोंडा 
3. लुधियाना  े गोरखपुर 

4. लुधियाना  े रायबरेली 
5. लुधियाना  े हरदोई 

इन िेनों में जाने वाल ेव्यक्ततयों को ए एमए  भेजा जा रहा है। उन े अनुरोि ककया जाता है कक वे 

अपने मोबाइलों की जािंच करें। कृपया रेलवे स्टेिन लुधियाना न आएिं यटद आपको अपने फोन पर 

ए एमए  प्राप्त नहीिं हुआ है। ब ें आपको ए एमए  में टदए गए षपकअप बबिंदओुिं पर प्राप्त करेंगी 
और आपको रेलवे स्टेिन तक पहुिंचाएिंगी। 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051667354876838/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 All the 500 beds are properly numbered, it has an operational pharmacy, patient 
registration counter, laundry, hygienic mess, private security, proper sanitation, 
counsellors motivate the persons at regular intervals 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1259704211232694273?s=08 

2 Mr Sanyam Aggarwal, Nodal Officer, #COVID19, #Ludhiana, informed that all the 
facilities have been added to this isolation centre from scratch as earlier, this 
facility only had beds. This centre also has an operational laboratory, where the 
samples of all persons can be taken. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1259703646822023169?s=08 

3 In a good news and due to the hard work of health department and district admn, the 
isolation centre set up at Meritorious School, has now started functioning as a 500-
bedded hospital. All facilities have been added. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1259703212816375809?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 FIVE NEW POSITIVE CASES REPORTED IN LUDHIANA TODAY: DEPUTY COMMISSIONER 
DISTRICT MAGISTRATE FORMS COMMITTEE FOR CHECKING OF SHOPS 
COMMITTEE TO CHECK WHETHER SHOPKEEPERS FOLLOWING COVID PROTOCOL OR NOT 
FIVE TRAINS CARRYING MIGRANTS DEPART FOR DIFFERENT STATES TODAY (ENGLISH & 
PUNJABI) 

2 DGP VISITS LUDHIANA TO TAKE STOCK OF COVID-19 SITUATION, REVIEWS POLICE 
ARRANGEMENTS 
ATTENDS BHOG OF ACP ANIL KOHLI, GIVES CHEQUE TO DECEASED’S WIFE & 
APPOINTMENT LETTER TO SON 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051199818256925/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051232464920327/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051667354876838/?d=n
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1259704211232694273?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/1259703646822023169?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1259703212816375809?s=08


 

CABINET MINISTER BHARAT BHUSHAN ASHU, MLAs RAKESH PANDEY & SURINDER 
DAWAR ALSO ATTEND BHOG 
HONOURS 11 POLICE PERSONNEL WITH ‘DGP’s HONOUR FOR EXEMPLARY SEVA TO 
SOCIETY’ CERTIFICATES (ENGLISH & PUNJABI) 

3 ISOLATION CENTRE SET UP AT MERITORIOUS SCHOOL STARTS FUNCTIONING AS A 500-
BEDDED HOSPITAL NOW 
LABORATORY TO TAKE SAMPLES WITHIN THE COMPLEX ALSO SET UP: SANYAM 
AGGARWAL 
PHARMACY, REGISTRATION COUNTERS, LAUNDRY SERVICE, MESS, ETC ALSO SET UP 
11 PERSONS SHIFTED TO THEIR RESPECTIVE VILLAGES TODAY; 80 PERSONS LEFT AT 
ISOLATION CENTRE NOW (ENGLISH & PUNJABI) 

4 Migrants thank Punjab government for providing all facilities for their safe journey back 
home. Five trains carrying around 1200 migrants each departed for Hardoi (Uttar 
Pradesh), West Champaran/Bettiah (Bihar), Jaunpur (Uttar Pradesh), Azamgarh (Uttar 
Pradesh) and Gorakhpur (Uttar Pradesh) from Railway Station, Ludhiana today. More 
such trains would depart for other states in coming days as well  

5 Bhog Ceremony of country's First Corona Warrior Late Sh. Anil Kohli, ACP at Ludhiana 

6 कल 11 मई 2020 को पािंच िेनें लुधियाना  े चलेंगी। 

1. लुधियाना  े  ीतामढी 
2. लुधियाना  े गोंडा 
3. लुधियाना  े गोरखपुर 

4. लुधियाना  े रायबरेली 
5. लुधियाना  े हरदोई 

इन िेनों में जाने वाल ेव्यक्ततयों को ए एमए  भेजा जा रहा है। उन े अनुरोि ककया जाता है कक वे 

अपने मोबाइलों की जािंच करें। कृपया रेलवे स्टेिन लुधियाना न आएिं यटद आपको अपने फोन पर 

ए एमए  प्राप्त नहीिं हुआ है। ब ें आपको ए एमए  में टदए गए षपकअप बबिंदओुिं पर प्राप्त करेंगी 
और आपको रेलवे स्टेिन तक पहुिंचाएिंगी। 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051667354876838/?d=n 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Advisory for the special care fo elderly/senior citizens 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/67276641016864
0/?type=3&theater 
 

2 Why do we publish the name of persons in home quarantine ?? 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/67276625683532
2/?type=3&theater 
 

3 ਮਾਨਸਾ ਦਜ਼ਲਹੇ  ਦਵਖ ੇ12 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਦਜ਼ਿੀਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ; ਜ਼ਰੇੇ ਇਲਾਜ 2 ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਦਰਪੋਰਿ 
ਆਈ ਨੈਗੇਦਿਵ : ਦਸਵਲ ਸਰਜਨ 

-ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਿਰ ਮਾਨਸਾ ਦਵਖ ੇਦਲਆਇਆ ਜਾ ਦਰਹੈ : 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3051667354876838/?d=n
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/672766410168640/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/672766410168640/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/672766256835322/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/672766256835322/?type=3&theater


 

ਡਾ. ਲਾਲ ਚੰਿ  ਕਰਾਲ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/672359116876036/?t
ype=3&theater 
 

4 ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਿਸੇ 47 ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਘਰ ਦਨਵਾਸ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
-ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/672276890217592?__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Advisory for the special care fo elderly/senior citizens 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259705496543522816?s=20 
 
 

2 Why do we publish the name of persons in home quarantine ?? 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259705253936525314?s=20 
 

3 -ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਿਸੇ 47 ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਘਰ ਦਨਵਾਸ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
-ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259709707700154369?s=20 
 

4 ਮਾਨਸਾ ਦਜ਼ਲਹੇ  ਦਵਖ ੇ12 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਦਜ਼ਿੀਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ; ਜ਼ਰੇੇ ਇਲਾਜ 2 ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਦਰਪੋਰਿ 
ਆਈ ਨੈਗੇਦਿਵ : ਦਸਵਲ ਸਰਜਨ 

-ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਿਰ ਮਾਨਸਾ ਦਵਖ ੇਦਲਆਇਆ ਜਾ ਦਰਹੈ : 
ਡਾ. ਲਾਲ ਚੰਿ  ਕਰਾਲ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259709869013131264?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਾਨਸਾ ਦਜ਼ਲਹੇ  ਦਵਖ ੇ12 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਦਜ਼ਿੀਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ; ਜ਼ਰੇੇ ਇਲਾਜ 2 ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਦਰਪੋਰਿ 
ਆਈ ਨੈਗੇਦਿਵ : ਦਸਵਲ ਸਰਜਨ 

-ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਿਰ ਮਾਨਸਾ ਦਵਖ ੇਦਲਆਇਆ ਜਾ ਦਰਹੈ : 
ਡਾ. ਲਾਲ ਚੰਿ  ਕਰਾਲ 

2 -ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਿਸੇ 47 ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਘਰ ਦਨਵਾਸ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
-ਮਜ਼ਿੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ 

 

3  

 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/672359116876036/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/672359116876036/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/672276890217592?__tn__=-R
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259705496543522816?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259705253936525314?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259709707700154369?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259709869013131264?s=20


 

 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 11 ਮਈ ਨੰੂ 39 ਹੋਰ ਨਮੂਨੇ ਨੈਗੇਦਿਵ ਆਏ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1654136464726651 
 

2 11 ਮਈ ਿਾ Corona ਸਬੰਧੀ update 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653978271409137 
 

3 357 ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮੋਗਾ ਤੋ ਦਵਸੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਬਦ ੰਡਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
ਬਦ ੰਡਾ ਤੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਿਰੇਨ ਰਾਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ ਡੈਲਿਨ ਸਿੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਪਿਵਾਸੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653523421454622 
 

4 ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦਵੱਚ ਦਸਹਤ ਸਿਾਿ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਗੱਧਾ ਪਾ 
ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਮਨੋਬਲ ਦਵੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ 
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ 1871 ਕਰੋਨਾ ਿੇ ਸੈਪਲਾਂ ਦਵੱਚੋ 1286 ਿੀ ਦਰਪੋਰਿ ਆਈ ਨੇਗੇਦਿਵ, 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653522311454733 
 

5 0 ਮਈ, 2020 || #ਕਜੋਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਨੂ ੰਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਿ ੇਸਥਾਪਤ ਸਿਿੇ ਕਿੰਰਲੋ ਰਮੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ 

ਰਾਹੁਲ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਸਿਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/1428541847533721/ 
 

6 Community ਹੈਲਥ ਸੈਂਿਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦਵਖੇ ਸਦਥਤ isolation ਵਾਰਡ ਚ ਦਸਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੀਦਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਚ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ 
ਦਗਆ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653449354795362 
 

7 Community ਹੈਲਥ ਸੈਂਿਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦਵਖੇ ਸਦਥਤ isolation ਵਾਰਡ ਚ ਦਸਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੀਦਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਚ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ 
ਦਗਆ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653448218128809 
 

8 ਮੋਗਾ ਦਸਦਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿੇ isolation ਵਾਰਡ ਦਵਖੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਾਿ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਾ 
ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਇਆ ਦਗੱਧਾ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653433378130293 
 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1654136464726651
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653978271409137
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653523421454622
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653522311454733
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVHiP3bK7aHHOReoTJGQ2fGdTsddsMytndUT3cCzRT_ZC3fyaICoSfllXWTzUqbSLVj97RwrSTZspvyBKXA-OhvQw2h4QcHNd4XWr3XCs56zP-rf3STIC6M7VVHyYiLsr6NqpMIfTZNlL8qOol1JFzae78aJIid7jl_p_3o3OnKSxPq8MNA-PAyN9Se7sakvDg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVHiP3bK7aHHOReoTJGQ2fGdTsddsMytndUT3cCzRT_ZC3fyaICoSfllXWTzUqbSLVj97RwrSTZspvyBKXA-OhvQw2h4QcHNd4XWr3XCs56zP-rf3STIC6M7VVHyYiLsr6NqpMIfTZNlL8qOol1JFzae78aJIid7jl_p_3o3OnKSxPq8MNA-PAyN9Se7sakvDg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/1428541847533721/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653449354795362
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653448218128809
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653433378130293


 

9  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 First 117 and now 39 samples test negative for corona virus. Two new positive 
patients surface. One from Baghapurana and other from Daulewal district 
Moga 
https://twitter.com/DproMoga/status/1259703439648534533?s=20 
 

2 At Baghapurana, Moga covid isolation centre new meaning of #MothersDay.. 
 
even during testing times 
https://twitter.com/DproMoga/status/1259458904594907136?s=20 
 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 11 ਮਈ ਨੰੂ 39 ਹੋਰ ਨਮੂਨੇ ਨੈਗੇਦਿਵ ਆਏ 

 
 

2 11 ਮਈ ਿਾ Corona ਸਬੰਧੀ update 

 
 
 

3 357 ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮੋਗਾ ਤੋ ਦਵਸੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਿੇਸ਼ਨ ਬਦ ੰਡਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
ਬਦ ੰਡਾ ਤੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਿਰੇਨ ਰਾਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਿੇ ਡੈਲਿਨ ਸਿੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਪਿਵਾਸੀ 
. 
 

4 ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦਵੱਚ ਦਸਹਤ ਸਿਾਿ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਗੱਧਾ ਪਾ 
ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਮਨੋਬਲ ਦਵੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ 
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ 1871 ਕਰੋਨਾ ਿੇ ਸੈਪਲਾਂ ਦਵੱਚੋ 1286 ਿੀ ਦਰਪੋਰਿ ਆਈ ਨੇਗੇਦਿਵ, 
 
 

5 0 ਮਈ, 2020 || #ਕਜੋਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਨੂ ੰਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਸਿਿ ੇਸਥਾਪਤ ਸਿਿੇ ਕਿੰਰਲੋ ਰਮੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ 

ਰਾਹੁਲ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਸਿਕਾਰਤ ਸਬਆਨ। 
. 
 

https://twitter.com/DproMoga/status/1259703439648534533?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1259458904594907136?s=20
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVHiP3bK7aHHOReoTJGQ2fGdTsddsMytndUT3cCzRT_ZC3fyaICoSfllXWTzUqbSLVj97RwrSTZspvyBKXA-OhvQw2h4QcHNd4XWr3XCs56zP-rf3STIC6M7VVHyYiLsr6NqpMIfTZNlL8qOol1JFzae78aJIid7jl_p_3o3OnKSxPq8MNA-PAyN9Se7sakvDg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVHiP3bK7aHHOReoTJGQ2fGdTsddsMytndUT3cCzRT_ZC3fyaICoSfllXWTzUqbSLVj97RwrSTZspvyBKXA-OhvQw2h4QcHNd4XWr3XCs56zP-rf3STIC6M7VVHyYiLsr6NqpMIfTZNlL8qOol1JFzae78aJIid7jl_p_3o3OnKSxPq8MNA-PAyN9Se7sakvDg&__tn__=*NK-R


 

6 Community ਹੈਲਥ ਸੈਂਿਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦਵਖੇ ਸਦਥਤ isolation ਵਾਰਡ ਚ ਦਸਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੀਦਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਚ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ 
ਦਗਆ 

 
 

7 Community ਹੈਲਥ ਸੈਂਿਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦਵਖੇ ਸਦਥਤ isolation ਵਾਰਡ ਚ ਦਸਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੀਦਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਚ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ 
ਦਗਆ 

 
 

8 ਮੋਗਾ ਦਸਦਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿੇ isolation ਵਾਰਡ ਦਵਖੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਾਿ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਾ 
ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਇਆ ਦਗੱਧਾ 
 
 

9 11 ਮਈ ਨੰੂ 39 ਹੋਰ ਨਮੂਨੇ ਨੈਗੇਦਿਵ ਆਏ 

 
 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਜਾਦਂੀ ਿਾਰੀ ਸਕਹਾ, ਸਫਰ ਆਏਂਗ।ੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿਨੰਿਾਦ ਅਤ ੇ

ਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਿਰਨੇ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਅਦੰਰੋ ਅਿਾਜਾਂ ਆਈਆਂ ਥੈਂਕੂ ਬਈਆ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217414145265764/ 
 

2 ਪਦਿਆਲਾ ਦਜ਼ਲਹੇ ਿੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 435 ਮੀਿਦਰਕ ਕਣਕ ਿੀ ਆਮਿ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217412041932641/ 

3 ਦਜ਼ਲਹਾ ਮੈਦਜਸਿਰਿੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਿਊ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਿੋਾਂ ਿੇਣ ਿਾ ਐਲਾਨ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217363958604116/ 
 

4 Today 10 may District Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217241878616324/ 
 

5 ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217215858618926/ 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217414145265764/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217412041932641/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217363958604116/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217241878616324/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217215858618926/


 

6 ਅਜੱ ਮਾਂ ਸਦਿਸ ਮਕੌ ੇਪਸਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਜਦੰਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਸਿਿੇ ਿੀ ਕਰੋਨੋਾ ਨੂ ੰਭੁਲਾ 

ਕੇ ਿਾਰਡ 'ਚ ਦਾਿਲ ਮਰੀਜਾ ਂਸਮਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਾਫ਼ ਨੇ ਮਾ ਂਸਦਿਸ ਦੀ ਿਸ਼ੁੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਮਕੌ ੇਸਜਥੱੇ ਮਰੀਜਾ,ਂ 

ਸਜਨ੍ਾਂ 'ਚ ਛਿੋੀ ਉਮਰ ਦੇ 7 ਬਚੱੇ ਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਿਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆ ਂਨਾਲ 

ਸਮਲਕ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਿਰਾ ਂਅਤੇ ਨਰਸਸਗੰ ਸਿਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਭਗੰੜ੍ਾ ਪਾਇਆ। ਡਾਕਿਰਾ ਂਿਲੱੋਂ  ਚਾਕਲੇਿ ਅਤੇ 

ਕਕੇ ਿੀ ਭਜੇੇ ਗਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217173901956455/ 
 

7 ਪਸਿਆਲਾ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਅਬੰਡੇਕਰ ਨਗਰ ਸਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾ ਂਨੂੰ ਚਥੌੀ ਸਿਸ਼ਸ਼ੇ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ 

ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਫ਼ੁਤ ਸਿਕਿਾ ਂਸਮਤੇ ਿਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹਏੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217160085291170/ 
 

8 ਕੋਦਵਡ-19 ਿੇ ਦਵਰੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਿਾ ਦਹੱਸਾ ਬਣੋਂ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217007895306389/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਦਿਆਲਾ ਿੇ ਰਦਜੰਿਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਖੇ ਵੀ #COVID19 ਨੰੂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਰੀਜਾਂ,ਸਿਾਫ਼ ਨੇ 

#motherday2020 ਿੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਮਰੀਜਾਂ ਤੇ ਿੋਿੀ ਉਮਰ ਿੇ 7 ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ 

ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਾਖਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਿਰਾਂ ਤੇ ਨਰਦਸੰਗ ਸਿਾਫ਼ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਕੇਕ 

ਕੱਦਿਆ #PunjabFightsCorona @CMOPb @KUMARAMIT_IAS 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1259515262723751937?s=19 
 

2 ਯੂ.ਪੀ. ਿੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦਜ਼ਲਹੇ  ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਦਵਸੇ਼ਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਿੇ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਖਾਣੇ 'ਚ ਦਮਲੀ 
ਬਦਰਆਨੀ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
-ਮੁਫ਼ਤ ਦਮਲੀ ਦਿਕਿ ਸਮੇਤ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ @PunjabGovtIndia 

@capt_amarinder ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ 

-ਪਦਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਦਵਸੇ਼ਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘਰ ਭੇਜੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦਨਵਾਸੀ-@KUMARAMIT_IAS 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1259502622035320833?s=19 
 

3 ਦਜ਼ਲਹਾ ਮੈਦਜਸਿਰੇਿ @KUMARAMIT_IAS ਵੱਲੋਂ  ਕਰਦਿਊ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿੋਿਾਂ ਿਾ ਐਲਾਨ 

-ਪਦਹਲਾਂ ਖੱੁਲਹ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਦਹਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕੱਲੀਆਂ ਿੁਕਾਨਾਂ ਿਾ ਸਮਾਂ ਬਾ.ਿੁ. 3 

ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਇਪਾਂ ਆਦਿ ਿੀਆ ਂਿੁਕਾਨਾਂ 
ਵੀ ਖੋਲਹਣ ਿੀ ਆਦਗਆ @PunjabGovtIndia 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1259498371536097282?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਜਾਦਂੀ ਿਾਰੀ ਸਕਹਾ, ਸਫਰ ਆਏਂਗ।ੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿਨੰਿਾਦ ਅਤ ੇ

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217173901956455/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217160085291170/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217007895306389/
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/motherday2020?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/motherday2020?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/motherday2020?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259515262723751937?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259502622035320833?s=19
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259498371536097282?s=19


 

ਪਰਿਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਿਰਨੇ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਅਦੰਰੋ ਅਿਾਜਾਂ ਆਈਆਂ ਥੈਂਕੂ ਬਈਆ। (ਵੀਡੀਓ) 

2 ਪਦਿਆਲਾ ਦਜ਼ਲਹੇ ਿੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 435 ਮੀਿਦਰਕ ਕਣਕ ਿੀ ਆਮਿ 
(ਿੋਿੋ) 

3 ਦਜ਼ਲਹਾ ਮੈਦਜਸਿਰਿੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਿਊ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਿੋਾਂ ਿੇਣ ਿਾ ਐਲਾਨ (ਪਿੈਸ ਨੋਿ) 

4 Today 10 may District Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
(ਵੀਡੀਓ) 

5 ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ (ਿੋਿੋ) 

6 ਅਜੱ ਮਾਂ ਸਦਿਸ ਮਕੌ ੇਪਸਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਜਦੰਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਸਿਿੇ ਿੀ ਕਰੋਨੋਾ ਨੂ ੰਭੁਲਾ 

ਕੇ ਿਾਰਡ 'ਚ ਦਾਿਲ ਮਰੀਜਾ ਂਸਮਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਾਫ਼ ਨੇ ਮਾ ਂਸਦਿਸ ਦੀ ਿਸ਼ੁੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਮਕੌ ੇਸਜਥੱੇ ਮਰੀਜਾ,ਂ 

ਸਜਨ੍ਾਂ 'ਚ ਛਿੋੀ ਉਮਰ ਦੇ 7 ਬਚੱੇ ਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਿਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆ ਂਨਾਲ 

ਸਮਲਕ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਿਰਾ ਂਅਤੇ ਨਰਸਸਗੰ ਸਿਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਭਗੰੜ੍ਾ ਪਾਇਆ। ਡਾਕਿਰਾ ਂਿਲੱੋਂ  ਚਾਕਲੇਿ ਅਤੇ 

ਕਕੇ ਿੀ ਭਜੇੇ ਗਏ। (ਿੀਡੀਓ) 

7 ਪਸਿਆਲਾ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਅਬੰਡੇਕਰ ਨਗਰ ਸਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾ ਂਨੂੰ ਚਥੌੀ ਸਿਸ਼ਸ਼ੇ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ 

ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਫ਼ੁਤ ਸਿਕਿਾ ਂਸਮਤੇ ਿਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹਏੋ। 

(ਿੀਡੀਓ) 

8 ਕੋਦਵਡ-19 ਿੇ ਦਵਰੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਿਾ ਦਹੱਸਾ ਬਣੋਂ  (ਿੋਿੋ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜਿ਼ੂੰਦਰਾ ਿਸਪਤਾਲ੍ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਕੋਜਵਡ 19 ਮਰੀਿ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ੍ ਜਮਲ੍ਕੇ 

ਮਨਾਇਆ ਮਾਂ ਜਦਵਸ 

https://youtu.be/fd9uCk87Uy0 

2 ਪਸਿਆਲਾ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਕਿਾਂ ਸਮੇਤ ਿਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

ਕਰਮਚਾਰੀ। 

https://youtu.be/HosUTRK6BEU 
 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਝੋਨੇ ਿਾ ਬੀਜ ਭਰੋਸੇਮੰਿ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਖਿੀਿਣ ਉਪਰੰਤ ਦਬੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਲਆ ਜਾਵੇ: ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਦਸੰਘ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530
288560933403  

2 ਮਦਹਲਾ ਡਾਕਿਰ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530
290060933253  

https://youtu.be/fd9uCk87Uy0
https://youtu.be/HosUTRK6BEU
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530288560933403
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530288560933403
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530290060933253
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530290060933253


 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਵੱਚ ਿਸੇ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਦਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਜ਼ਲਹਾ 
ਪ ਾਨਕੋਿ ਿਾ ਇਕੱ ਾ ਕੀਤਾ ਡਾਿਾ ਹੋਇਆ 12678 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530
291540933105  

4 ਸਿੀ ਹਜੂਰ ਸਾਦਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਰਪੋਰਿ ਨੈਗੇਦਿਵ ਆਉਂਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਘਰਾਂ ਨੰੂ 
ਰਵਾਨਾ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530
292680932991  
 
https://www.facebook.com/ram.lubhaya.37/posts/3125471504182592  
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਝੋਨੇ ਿਾ ਬੀਜ ਭਰੋਸੇਮੰਿ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਖਿੀਿਣ ਉਪਰੰਤ ਦਬੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਲਆ ਜਾਵੇ: ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਦਸੰਘ 

2 ਮਦਹਲਾ ਡਾਕਿਰ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਵੱਚ ਿਸੇ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਦਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਜ਼ਲਹਾ 
ਪ ਾਨਕੋਿ ਿਾ ਇਕੱ ਾ ਕੀਤਾ ਡਾਿਾ ਹੋਇਆ 12678 

4 ਸਿੀ ਹਜੂਰ ਸਾਦਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਰਪੋਰਿ ਨੈਗੇਦਿਵ ਆਉਂਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਘਰਾਂ ਨੰੂ 
ਰਵਾਨਾ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਝੋਨੇ ਿਾ ਬੀਜ ਭਰੋਸੇਮੰਿ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਖਿੀਿਣ ਉਪਰੰਤ ਦਬੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਲਆ ਜਾਵੇ: ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਦਸੰਘ 

2 ਮਦਹਲਾ ਡਾਕਿਰ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਵੱਚ ਿਸੇ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਦਪਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਜ਼ਲਹਾ 
ਪ ਾਨਕੋਿ ਿਾ ਇਕੱ ਾ ਕੀਤਾ ਡਾਿਾ ਹੋਇਆ 12678 

4 ਸਿੀ ਹਜੂਰ ਸਾਦਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਰਪੋਰਿ ਨੈਗੇਦਿਵ ਆਉਂਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਘਰਾਂ ਨੰੂ 
ਰਵਾਨਾ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਜਟਵ ਪੌਿ਼ਜਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 64 ਿੋਈ - ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530291540933105
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530291540933105
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530292680932991
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530292680932991
https://www.facebook.com/ram.lubhaya.37/posts/3125471504182592


 

ਕੁਿੱ ਲ੍ ਕੇਸ 67 ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੌਿਜਟਵ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਜਿਆ 64, ਜਰਕਵਰ 02 ਅਤੇ 01 ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਮੌਤ ਿੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=852209335274484&id=289205534908203 

2  

3  

4  

5  

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਜਟਵ ਪੌਿ਼ਜਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 64 ਿੋਈ - ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 

ਕੁਿੱ ਲ੍ ਕੇਸ 67 ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੌਿਜਟਵ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਜਿਆ 64, ਜਰਕਵਰ 02 ਅਤੇ 01 ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਮੌਤ ਿੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=852209335274484&id=289205534908203 

2  

3  

4  

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਜਟਵ ਪੌਿ਼ਜਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 64 ਿੋਈ - ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ 

ਕੁਿੱ ਲ੍ ਕੇਸ 67 ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੌਿਜਟਵ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਜਿਆ 64, ਜਰਕਵਰ 02 ਅਤੇ 01 ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਮੌਤ ਿੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਿੈ 

2  

3  

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=852209335274484&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=852209335274484&id=289205534908203


 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਦਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਸਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਨੂੰ ਰਕੋਣ ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੱੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਂਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜ੍੍ ਸਿਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਿੇ ਕਿੰਰਲੋ ਰਮੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਸਿਕਾਰਤ 

ਸਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/1428541867533719/?vh=e&d=n 
 

2 ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਸਹਬ ਇਕਾਤਂਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਿਚੱ ਮਡੈੀਕਲ ਸਿਾਫ਼ ਿਲੱੋਂ  24 ਘਿੰੇ ਸਿੇਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਥੇ ਠਸਹਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਸਹਤ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਕੌ ੇ'ਤੇ ਹੀ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਦਿਾਈ ਸਦਤੱੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2654748061437451/?vh=e&d=n 
 

3 ਦਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਵਖੇ ਕਣਕ ਿਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਦਲਆਂ ਦਵਰੁੱ ਧ 35 ਐਿ.ਆਈ.ਆਰ ਿਰਜ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2654759628102961/?d=n 
 

4 ਕਣਕ ਿੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਿੀਮਾਂ ਸਰਗਰਮ, ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਦਲਆਂ ਨੰੂ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੁਰਮਾਨੇ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2654762018102722/?d=n 
 

5 ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਸਗੰਰਰੂ ਸਿਚੱ 101 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰੋਿ ਪਰਾਪਤ ਹਈੋ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗਸੇਿਿ ਆਏ ਹਨ। ਹਣੁ ਸਸਰਫ 26 

ਸੈਂਪਲਾ ਂਦੀ ਸਰਪਰੋਿ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹ।ੈ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2654763594769231/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਗੰਰਰੂ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਸਹਬ ਇਕਾਤਂਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਿਚੱ ਮਡੈੀਕਲ ਸਿਾਫ਼ ਿਲੱੋਂ  24 ਘਿੰੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਠਸਹਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਸਹਤ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਕੌੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਦਿਾਈ ਸਦਤੱੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1259698260735713280?s=12 
 

2 ਸਜ਼ਲ੍ਾ ਸਗੰਰਰੂ ਸਿਚੱ ਕਲੱ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂਸਜਨੇੰ ਿੀ ਸੈਂਪਲ (65+35) ਭਜੇੇ ਗਏ ਸਨ (ਡਾ. ਨੈਨਸੀ ਸਮਤੇ) ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰੋਿ 

ਨੈਗਸੇਿਿ ਆਈ ਹ।ੈ ਹਣੁ 103 ਸੈਂਪਲ ਹਰੋ ਭਜੇੇ ਗਏ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰੋਿ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹ।ੈ 
@GhanshyamThori 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1259439152564776961?s=12 
 

3 101 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰੋਿ ਪਰਾਪਤ ਹਈੋ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗਸੇਿਿ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਸਰਫ 26 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰੋਿ 

ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹ।ੈ 
@GhanshyamThori 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1259711911395983360?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

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.ARCdvgW37WKs5ElXGjLWrsi5ruPUqoe2hEGNktpldZKuQXCriiKs4krQIjlxMDNQA0lB5CjCg_weDj-baJ_2s6BOEXXJbQ2-xBat0UUZKoaIiW6NvZpgTkP5aWrvdZRgLoPtlY4tyAAWH1mNYElbQ75bx0fand4vavUpByjJBjA2I2tBOKMhuF5mlbX6twoBfqooOzLmrbnTTeekn1AZ32N8qSizChNrzcLl8vQpsIwTB3X6pt8pXn5g4PWQPe4J5uFtGUu6EZKJtbjfefOd0UVA7pEM1bMDH_LoEu0JiMx0yJyxiG6ln6_cqI-HN0LZ-DhnE86Mj-sTF2IvxwaDfwORPns0Jl_PAsqpYXbL&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/1428541867533719/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2654748061437451/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2654759628102961/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2654762018102722/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2654763594769231/?d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1259698260735713280?s=12
https://twitter.com/GhanshyamThori
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1259439152564776961?s=12
https://twitter.com/GhanshyamThori
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1259711911395983360?s=12


 

1 101 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰੋਿ ਪਰਾਪਤ ਹਈੋ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗਸੇਿਿ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਸਰਫ 26 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰੋਿ 

ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹ।ੈ 

2 ਸਗੰਰਰੂ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਸਹਬ ਇਕਾਤਂਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਿਚੱ ਮਡੈੀਕਲ ਸਿਾਫ਼ ਿਲੱੋਂ  24 ਘਿੰੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਠਸਹਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਸਹਤ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਕੌੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਦਿਾਈ ਸਦਤੱੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ 
 

3 ਦਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਵਖੇ ਕਣਕ ਿਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਦਲਆਂ ਦਵਰੁੱ ਧ 35 ਐਿ.ਆਈ.ਆਰ ਿਰਜ 

 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536246827092532&id=128209614562924
, 2 more patients discharged from Gian Sagar Hospital, DC Girish Dayalan 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536282260422322&id=128209614562924
, Payments worth Rs. 183.69 Crore made till 10th May 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536612860389262&id=128209614562924
, Video of inmates lauding hygienic conditions in quarantine facility in sector 70 
meritorious school 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259453160784977921?s=19, 2 more patients 
discharged from Gian Sagar Hospital, DC Girish Dayalan 
 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259472769592356865?s=19, Payments worth 
Rs. 183.69 crore made till 10th day 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259675703919796224?s=19, video of inmates 
lauding hygienic conditions in quarantine facility in sector 70 meritorious school 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement on corona virus 

2 Advisory on maintaining hygiene and the sanitization by the plying goods vehicles & their 
drivers/worker 

3 Advisory for care of elderly  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536246827092532&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536246827092532&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536282260422322&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536282260422322&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536612860389262&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536612860389262&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259453160784977921?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259472769592356865?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259675703919796224?s=19


 

Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 SBS Nagar has 104 Positive cases so far. Out of these 18 got cured while one tested 
positive posthumously while one undergoing treatment at Civil Hospital Ludhiana as he 
belongs to Ludhiana District. Now, District has 84 patients in isolation wards. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1249432008560715&id=73958246954567
4 
 
 

2 SDM Nawanshahr Jagdish Singh Johal visited Sealed Village Kamaam and reviews the 
situation and supply of essentials. Appealed Residents to dial 108 in case of emergency 
between 5 pm to 9 pm. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1249433341893915&id=73958246954567
4 
 
 

3  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 SBS Nagar has 104 Positive cases so far. Out of these 18 got cured while one tested 
positive posthumously while one undergoing treatment at Civil Hospital Ludhiana as he 
belongs to Ludhiana District. Now, District has 84 patients in isolation wards. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259516259156275200?s=19 
 
 

2 SDM Nawanshahr Jagdish Singh Johal visited Sealed Village Kamaam and reviews the 
situation and supply of essentials. Appealed Residents to dial 108 in case of emergency 
between 5 pm to 9 pm. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259515635685642240?s=19 
 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 SBS Nagar has 104 Positive cases so far. Out of these 18 got cured while one tested 
positive posthumously while one undergoing treatment at Civil Hospital Ludhiana as he 
belongs to Ludhiana District. Now, District has 84 patients in isolation wards. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1249432008560715&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1249432008560715&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1249433341893915&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1249433341893915&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259516259156275200?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259515635685642240?s=19


 

2 SDM Nawanshahr Jagdish Singh Johal visited Sealed Village Kamaam and reviews the 
situation and supply of essentials. Appealed Residents to dial 108 in case of emergency 
between 5 pm to 9 pm. 

3  

 

 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  

2  

3  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੁਜੀਤ ਸਸਘੰ ਜੋ ਸਪੰਡ ਚਕੱ ਮਦਰਸਾ ਸਪਡੰ ਦਾ ਰਸਹਣ ਿਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਡੰਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰੀ ਮਕੁਤਸਰ 

ਸਾਸਹਬ ਸਿਿੇ ਇਕਾਤਂਿਾਸ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਜੋ ਸਹਲੂਤਾਂ ਸਦਤੱੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਬਿੰੀ ਿਨੰਿਾਦ 

ਕਰਦਾ ਹਇੋਆ । 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338975396296613?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

2 ਸੱੁਖਿ ਖ਼ਬਰ  
ਦਜ਼ਲਹਾ ਸਿੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਦਹਬ ਿੇ 14 ਸੈਂਪਲ ਅੱਜ ਆਏ ਨੈਗੇਦਿਵ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1339054609622025?d=n&sfns=m
o  

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338975396296613?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338975396296613?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1339054609622025?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1339054609622025?d=n&sfns=mo


 

3 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1339737856220367?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259703322761560064?s=21  

2 ਸਰੁਜੀਤ ਸਸਘੰ ਜੋ ਸਪੰਡ ਚਕੱ ਮਦਰਸਾ ਸਪਡੰ ਦਾ ਰਸਹਣ ਿਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਡੰਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰੀ ਮਕੁਤਸਰ 

ਸਾਸਹਬ ਸਿਿੇ ਇਕਾਤਂਿਾਸ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਜੋ ਸਹਲੂਤਾਂ ਸਦਤੱੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਬਿੰੀ ਿਨੰਿਾਦ 

ਕਰਦਾ ਹਇੋਆ । 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259704104860844032?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰੁਜੀਤ ਸਸਘੰ ਜੋ ਸਪੰਡ ਚਕੱ ਮਦਰਸਾ ਸਪਡੰ ਦਾ ਰਸਹਣ ਿਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਡੰਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰੀ ਮਕੁਤਸਰ 

ਸਾਸਹਬ ਸਿਿੇ ਇਕਾਤਂਿਾਸ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਜੋ ਸਹਲੂਤਾਂ ਸਦਤੱੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਬਿੰੀ ਿਨੰਿਾਦ 

ਕਰਦਾ ਹਇੋਆ । 

2 ਸੱੁਖਿ ਖ਼ਬਰ  
ਦਜ਼ਲਹਾ ਸਿੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਦਹਬ ਿੇ 14 ਸੈਂਪਲ ਅੱਜ ਆਏ ਨੈਗੇਦਿਵ 

 

3 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3157404
020958358/?type=3&theater 

2 ਦਜ਼ਲਹੇ  ਿੇ ਦਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਿੀ ਗਈ ਕਣਕ ਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੀ ਅਿਾਇਗੀ-ਦਡਪਿੀ 
ਕਦਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3159394857
425941/?type=3&theater 

3 Sanitation at quarantine center and city Bhikhiwind 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3159473964084697/315947291
0751469/?type=3&theater 

4 Irrigation work by mgnrega workers 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3159474810751279/315947453
4084640/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1339737856220367?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1339737856220367?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259703322761560064?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259704104860844032?s=21
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3157404020958358/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3157404020958358/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3159394857425941/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3159394857425941/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3159473964084697/3159472910751469/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3159473964084697/3159472910751469/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3159474810751279/3159474534084640/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3159474810751279/3159474534084640/?type=3&theater


 

5 ਪੇਂਡੂ ਸਿਕਾਸ ਸਿਭਾਗ ਿਲੱੋਂ  ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਸਿਲਾਫ ਮਹੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜ੍ਾਈ ਲੜ੍ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3159539614
078132/?type=3&theater 

6 ਮੈਂ ਲੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿੇ ਖਤਰੇ ਿਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਲ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ 
ਦਵਕਾਸ ਦਵਭਾਗ ਿੇ ਸਿਾਿ ਵਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ ਕਰਿਾ ਹਾਂ- ਕੈਪਿਨ 
ਅਮਦਰੰਿਰ ਦਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3159546834
077410/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸੋਿਡ-19 ਦੇ ਫਲੈਾਅ ਦੇ ਮਦੱਨੇਜ਼ਰ ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਹਰੋਨਾਂ ਸਸੂਬਆਂ ਤੋਂ ਪਜੰਾਬ ਿਾਪਸ ਪਰਤੇ 

ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਸਿਚ ਇਕਾਤਂਿਾਸ ‘ਚ ਰਸਹਣ ਸਬਿੰੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259452863509491713 

2 ਦਜ਼ਲਹੇ  ਿੇ ਦਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਿੀ ਗਈ ਕਣਕ ਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੀ ਅਿਾਇਗੀ-
ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259709384722022403 

3 Sanitation at quarantine center and city  Bhikhiwind 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259724189608448011 

4 Irrigation work by mgnrega workers 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259724461747527681 

5 ਪੇਂਡੂ ਦਵਕਾਸ ਦਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਦਵਡ-19 ਿੇ ਦਖਲਾਿ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259738570102718464 

6 ਮੈਂ ਲੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿੇ ਖਤਰ ੇਿਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਲ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤ ੇਅਦਧਕਾਰੀਆਂ 

ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਵਕਾਸ ਦਵਭਾਗ ਿੇ ਸਿਾਿ ਵਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ 

ਕਰਿਾ ਹਾਂ- ਕੈਪਿਨ ਅਮਦਰੰਿਰ ਦਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259738663178498048 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਦਡਪਿੀ ਕਦਮਸ਼ਨਰ 

2 ਦਜ਼ਲਹੇ  ਿੇ ਦਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਿੀ ਗਈ ਕਣਕ ਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੀ ਅਿਾਇਗੀ-ਦਡਪਿੀ 
ਕਦਮਸ਼ਨਰ 

3 Sanitation at quarantine center and city Bhikhiwind 

4 Irrigation work by mgnrega workers 

5 ਪੇਂਡੂ ਦਵਕਾਸ ਦਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਦਵਡ-19 ਿੇ ਦਖਲਾਿ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3159539614078132/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3159539614078132/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3159546834077410/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3159546834077410/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259452863509491713
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259709384722022403
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259724189608448011
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259724461747527681
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259738570102718464
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259738663178498048


 

6 ਮੈਂ ਲੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿੇ ਖਤਰ ੇਿਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਲ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤ ੇਅਦਧਕਾਰੀਆਂ 

ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਵਕਾਸ ਦਵਭਾਗ ਿੇ ਸਿਾਿ ਵਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਧੰਨਵਾਿ 

ਕਰਿਾ ਹਾਂ- ਕੈਪਿਨ ਅਮਦਰੰਿਰ ਦਸੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 

 
 
 
 

 


	1. Details of Samples and Cases:-
	 Cumulative Cases:-

