
 

 

Date: 19-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 55634 

2 Total No. of samples sent 55634 

3 Total No. of patients tested positive till date 2002 

4 Total No. of patients tested negative 50070 

5 Results Awaited 3562 

6 No. of patients cured 1642 

7 Active cases 322 

8 No. of Patients on oxygen support NIL 

9 Patients who are critical and on ventilator 
support 

01 

10 Total Deaths reported 38 



 

 

Patients reported positive on 19th May 2020- 22 

District Number of 

cases 
Source of 

Infection outside 

Punjab 

Local Cases Remarks 

Ludhiana 19 1 New case 
(Traveler) 

8 Jail Inmates, 4 Flu Corner, 

2 Contacts of positive case 

(RPF) , 1 contact of positive 

case, 2 New cases (Ward 
attendant) 1 New Case 

Travel History 

to UP 

Gurdaspur 01 New Case ----- Travel History 
to Maharashtra 

Patiala 02 New cases ----- Travel History 
to Maharashtra 

On 19th 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- 95 

• Number of new deaths reported- 01 (Pathankot) 

 

2. Cured and Discharged Today:- 
 

S. No. District Total Cured and Discharged 

Today 

1. Amritsar 0 
2. Jalandhar 6 

3. Tarn Taran 7 

4. Ludhiana 0 
5. Gurdaspur 0 

6. SBS Nagar 0 

7. SAS Nagar 0 

8. Patiala 0 
9. Hoshiarpur 3 

10. Sangrur 7 

11. Muktsar 2 

12. Faridkot 6 

13. Ropar 4 

14. Moga 1 
15. FG Sahib 0 

16. Ferozepur 0 

17. Fazilka 39 

18. Bathinda 0 
19. Mansa 9 

20. Kapurthala 0 

21. Pathankot 11 

22. Barnala 0 

 Total 95 



 

 

3. Cumulative Cases:- 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1. Amritsar 307 8 295 4 

2. Jalandhar 209 48 156 5 

3. Tarn Taran 155 1 154 0 

4. Ludhiana 169 133 29 7 

5. Gurdaspur 124 2 119 3 

6. SBS Nagar 105 36 68 1 

7. SAS Nagar 102 2 97 3 

8. Patiala 103 18 83 2 

9. Hoshiarpur 95 2 88 5 

10. Sangrur 88 1 87 0 

11. Muktsar 65 15 50 0 

12. Faridkot 61 16 45 0 

13. Ropar 60 7 52 1 

14. Moga 59 0 59 0 

15. FG Sahib 56 10 46 0 

16. Ferozepur 44 0 43 1 

17. Fazilka 44 5 39 0 

18. Bathinda 41 4 37 0 

19. Mansa 32 13 19 0 

20. Kapurthala 33 0 30 3 

21. Pathankot 29 1 26 2 

22. Barnala 21 0 20 1 

 Total 2002 322 1642 38 

• **2 cases from Moga shifted to Amritsar. 

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

districts. 



 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. CAPT AMARINDER ASKS PUNJAB POLICE TO ENSURE STRICT COMPLIANCE WITH 

LOCKDOWN RESTRICTIONS 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-asks-punjab-police-ensure-strict-
compliance-lockdown-restrictions 
 

2. Unique labour-intensive village works under MNREGS helping Punjab alleviate rural distress 

even during lockdown  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/18/unique/ 

 

3. Punjab leads India with 78 percent Recovery Rate of COVID-19 Patients: Balbir Singh Sidhu 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-leads-india-78-percent-recovery-rate-covid-19-

patients-balbir-singh-sidhu 
 

4. Chief Minister Captain Amarinder Singh lanched a special, people-friendly ‘RTI Helpline”, 

paving the way for the people of Punjab to get prompt answers to their RTI related queries with 

a simple phone call. With a dedicated number (+91 172 2864100), the new helpline will make 

the RTI Act implementation more effective by expeditiously addressing the growing number of 

RTI queries and clarifying all doubts in the minds of the citizens. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565455067083934&id=1412317599064359 

 

5. Chief Minister Captain Amarinder Singh launched a telemedicine programme, as part of a 

groundbreaking partnership forged between Christian Medical College (CMC) Ludhiana and 

IMAS Healthcare Private Limited (IMAS), the official facilitator of physician-tophysician video 

consultations for Cleveland Clinic (USA) in India on a host of medical problems, including 

#COVID_19.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565470007082440&id=1412317599064359 

 

6. #PunjabGovernment has decided to broadcast the curriculum/programme on the #DDPunjabi to 

prevent the loss of education of children of government schools due to lockdown. The telecast 

for class IX will be from 9 am to 11.15 am tomorrow from May 19, 2020 and there will be a 

break from 10 am to 10.15 am. Similarly, the telecast time for Class X will be from 11.15 am to 

1.45 pm and there will be a break from 12.45 pm to 1.15 pm. The telecast time for primary 

classes (3rd, 4th and 5th) will be from 1.45 pm to 2.45 pm.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565605930402181&id=1412317599064359 

 

7. In order to extend all possible support and helping hand to early-stage Startups, Chief Minister 

Captain Amarinder Singh led #PunjabGovernment and Chandigarh Angels Network (#CAN) 

have launched the #iCAN Accelerator Program to handhold startups especially in these trying 

circumstances amid #COVID19 pandemic.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565609747068466&id=1412317599064359 

 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-asks-punjab-police-ensure-strict-compliance-lockdown-restrictions
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-asks-punjab-police-ensure-strict-compliance-lockdown-restrictions
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/18/unique/
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-leads-india-78-percent-recovery-rate-covid-19-patients-balbir-singh-sidhu
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-leads-india-78-percent-recovery-rate-covid-19-patients-balbir-singh-sidhu
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565455067083934&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565470007082440&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565605930402181&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565609747068466&id=1412317599064359


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Chief Minister Captain Amarinder Singh has asked the Centre for letting labour/cardholders 

under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) work in 

farm operations for both Kharif and Rabi crops during the 2020-21 in the state, as a special case, 

in view of the migrant labour shortage. The Chief Minister has written to Prime Minister 

Narendra Modi, urging him to direct the Union Ministry of Rural Development to allow Punjab 

accordingly.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565636010399173&id=1412317599064359 

9. Chief Minister Captain Amarinder Singh said the state was all set to provide 100% potable piped 

water connections to all the rural households by 2022, with a whopping 50% of these households 

already covered with individual household water connections.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565909673705140&id=1412317599064359 

 

10. With the persistent efforts of Chief Minister Captain Amarinder Singhto woo investors and 

investments, the investments in IT/ITeS sectors in state have touched ₹ 605 Cr, which is approx 

65 percent higher than the investment figure of last financial year. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565913100371464&id=1412317599064359 

 

11. Directing the local administration and the police to remain on high alert in the wake of lifting 

of restrictions, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has directed the Transport 

Department to draft SOPs for resumption of local bus movement in all but the containment 

zones, but ruled out inter-state bus service till May 31. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565911420371632&id=1412317599064359 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565909673705140&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565913100371464&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565911420371632&id=1412317599064359


 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT 

(From 2:00 PM 18/05/2020 to 2:00 PM 19/05/2020) 

Facebook 

S.N. Post with link  

1 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਰਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ  ਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ  ਕੀਮ 

ਦਾ ਪਰਭਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂ ਰਦਆਂ ਰਪੰਡਾਂ ਰਵੁੱਚ ਵੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ 

ਪਰਹਨਾਇਆ। ਇੁੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱ  ਨਹੀਂ,  ੂਬਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਰਹਤ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ ਰਜ  ਨਾਲ 

ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤ ੇਵ ੀਰਲਆਂ ਦੀ ਰ ਰਜਣਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ। ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ  ੂਬਾ 

 ਰਕਾਰ ਨੇ ਇ   ਾਲ ਰਵਸ਼ਸ਼ੇ ਮ ਰਹੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇ  ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਰਲਆਂਦਾ ਜਾ  ਕੇ। ਉਨਾਂ ਰਕਹਾ ਰਕ ਇ  

ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮਕ ਦ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ  ੰਕਟ ਰਵੁੱਚ ਡ ੁੱਬੀ ਪੇਂਡੂ ਵ ੋਂ ਲਈ ਰਟਕਾਊ ਹੁੱਲ ਦੀ ਰ ਰਜਣਾ 

ਕਰਨਾ ਹੈ।  

Even as the state gets ready to utilise the additional allocation to MNREGS to help 

the rural poor by creating livelihoods and assets, Chief Minister Captain 

Amarinder Singh said that Punjab had undertaken significant labour-intensive 

works in the villages to effectively leverage the scheme even during the 

curfew/lockdown. The state government also plans to undertaken a special drive 

this year, to enrol more workers and make new job cards to bring more families 

under the ambit of the programme. This initiative is aimed at creating a 

sustainable response to address rural distress arising out of the #Covid19 

pandemic, announced by the Chief Minister. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565420843754023&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988355501621772&id=631211620669497  

2 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਲੋਕ-ਪੁੱਖੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੋ  ੂਬੇ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ੂਚਨਾ ਅਰਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ  ਬੰਧੀ  ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ  ਾਧਾਰਣ ਿੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਿੌਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। 

 ਮਰਰਪਤ ਨੰਬਰ (+91-172-2864100) ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਬੰਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ 

ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਮੁੱਦਦਗਾਰ  ਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ 

ਰਗਣਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਰਵੁੱਚ  ਾਰੇ ਸ਼ੰਰਕਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਪੁੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।  

Chief Minister Captain Amarinder Singh lanched a special, people-friendly ‘RTI 

Helpline”, paving the way for the people of Punjab to get prompt answers to their 

RTI related queries with a simple phone call. With a dedicated number (+91 172 

2864100), the new helpline will make the RTI Act implementation more effective 

by expeditiously addressing the growing number of RTI queries and clarifying all 

doubts in the minds of the citizens. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565455067083934&id=14123175990643
59https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988388201618502&id=6312116206694
97  

3 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ( ੀ.ਐਮ. ੀ.) ਲ ਰਧਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ  ਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਐਮ.ਏ.ਐ . 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਰਲਮਰਟਡ ਦਰਰਮਆਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ  ਾਂਝੇ ਟੈਲੀਮਡੈੀਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਕੋਰਵਡ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 

 ਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।  

Chief Minister Captain Amarinder Singh  launched a telemedicine programme, as 

part of  a groundbreaking partnership forged between Christian Medical College 

(CMC) Ludhiana and IMAS Healthcare Private Limited (IMAS), the official 

facilitator of physician-to-physician video consultations for Cleveland Clinic (USA) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565420843754023&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565420843754023&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988355501621772&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565455067083934&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565455067083934&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988388201618502&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988388201618502&id=631211620669497


 

in India on a host of medical problems, including #COVID_19. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565470007082440&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988402721617050&id=631211620669497  

4 || 18 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ।  

|| May 18, 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=170890997674786&id=141231759906435
9 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=170892431007976&id=631211620669497  

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565557387073702&id=14123175990643
59  

6 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565558073740300&id=14123175990643
59  

7 #ਪੰਜਾਬ ਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰੰੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਰਚਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਨ ਕ ਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾ ਤੇ 

#ਡੀਡੀਪੰਜਾਬੀ ਚਨੈਲ 'ਤੇ ਪਾਠਿਮ/ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰ ਾਰਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ 19 ਮਈ 2020 ਤੋਂ 9ਵੀਂ 

ਜਮਾਤ ਲਈ  ਵੇਰੇ 9 ਵਜ ੇਤੋਂ 11.15 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਪਾਠਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇ  ਰਵੁੱਚ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10.15 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਬਰੇਕ 

ਹੇਵੇਗੀ। ਇ ੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦ ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾ ਟ ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 11.15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਹਰਹਰ 1.45 ਵਜ ੇਤੁੱਕ 

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 12.45 ਵਜ ੇਤੋਂ 1.15 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਬਰੇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ (ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ) ਲਈ 

ਟੈਲੀਕਾ   ਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪਰਹਰ 1.45 ਵਜ ੇਤੋਂ 2.45 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।  

#PunjabGovernment has decided to broadcast the curriculum/programme on the 

#DDPunjabi to prevent the loss of education of children of government schools 

due to lockdown. The telecast for class IX will be from 9 am to 11.15 am tomorrow 

from May 19, 2020 and there will be a break from 10 am to 10.15 am. Similarly, 

the telecast time for Class X will be from 11.15 am to 1.45 pm and there will be a 

break from 12.45 pm to 1.15 pm. The telecast time for primary classes (3rd, 4th 

and 5th) will be from 1.45 pm to 2.45 pm. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565605930402181&id=14123175990643
59  

8 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪਜ਼ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਸੂੰਭਵ ਸਮਰਥਨ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੁੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ 
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੂੰਡੀਗੜ ਐਜਂਲਸ ਨੈਟਵਰਕ 
(ਸੀ.ਏ.ਐੱਨ.) ਨੇ #ਕੋਰਵਡ19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ੁਰਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਟਾਰਟਅਪਜ਼ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਈਕੈਨ ਐਕਸੇਰਲਏਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ  
In order to extend all possible support and helping hand to early-stage Startups, Chief 
Minister Captain Amarinder Singh led #PunjabGovernment and Chandigarh Angels 
Network (#CAN) have launched the #iCAN Accelerator Program to handhold startups 
especially in these trying circumstances amid #COVID19 pandemic. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565609747068466&id=14123175990643
59  

9 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ, ਪਰਵਾ ੀ ਰਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ 

ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਰਕਰਤ / ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 

ਅੰਦਰ ਹਾੜ੍ੀ /  ਾਉਣੀ  ੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਿ ਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤ ਰਵੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565470007082440&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565470007082440&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988402721617050&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=170890997674786&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=170890997674786&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=170892431007976&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565557387073702&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565557387073702&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565558073740300&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565558073740300&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565605930402181&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565605930402181&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565609747068466&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565609747068466&id=1412317599064359


 

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਰਲਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਰਵਕਾ  

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇ   ਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਗਆ ਦੇਣ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।  

Chief Minister Captain Amarinder Singh has asked the Centre for letting 

labour/cardholders under Mahatma Gandhi National Rural Employment 

Guarantee Scheme (MGNREGS) work in farm operations for both Kharif and Rabi 

crops during the 2020-21 in the state, as a special case, in view of the migrant 

labour shortage. The Chief Minister has written to Prime Minister Narendra Modi, 

urging him to direct the Union Ministry of Rural Development to allow Punjab 

accordingly. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565636010399173&id=14123175990643
59https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988541621603160&id=6312116206694
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10 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਆਰਖਆ ਰਕ  ਾਲ 2022 ਤੁੱਕ #ਪਜੰਾਬ  ਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 

100 ਿੀ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ  ਾਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕ ਨੈਕਸ਼ਨ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਰਵੁੱਚ 50 ਿੀ ਦੀ 

ਘਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਕ ਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

Chief Minister Captain Amarinder Singh said the state was all set to provide 100% 

potable piped water connections to all the rural households by 2022, with a 

whopping 50% of these households already covered with individual household 

water connections. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565909673705140&id=14123175990643
59https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988810988242890&id=6312116206694
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11 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ  ੂਬੇ ਰਵੁੱਚ ਬੰਰਦਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰ ੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ  ਥਾਨਕ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤ ੇਪ ਲੀ  

ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮ  ਤੈਦੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਰਦੁੱਤੇ। ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂ ਪੋਰਟ ਰਵਭਾਗ ਨੂੰ  ੀਰਮਤ ਜ਼ੋਨਾਂ 

(ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ) ਰਵੁੱਚ  ਥਾਨਕ ਬੁੱ  ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨਰਧਾਰਤ  ੰਚਾਲਨ ਰਵਧੀ (ਐ .ਓ.ਪੀਜ਼) ਦੀ 

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਖਆ ਪਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੁੱ   ੇਵਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੁੱਕ ਰੁੱਦ ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ। 

Directing the local administration and the police to remain on high alert in the 

wake of lifting of restrictions, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has 

directed the Transport Department to draft SOPs for resumption of local bus 

movement in all but the containment zones, but ruled out inter-state bus service till 

May 31. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565911420371632&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988813724909283&id=631211620669497  

12 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਵੁੱਲੋਂ   ੂਬੇ ਰਵੁੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹ ਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੁੱਥੇ ਉਦਯੋਗ  ਥਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ  ਦਕਾ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਆਈ ਟੀ / ਆਈਟੀਐ  ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਚ 605 ਕਰੋੜ੍ ਰ ਪਏ ਦਾ 

ਰਨਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਪਛਲੇ ਰਵੁੱਤੀ  ਾਲ ਦੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜ੍ੇ ਨਾਲੋਂ  ਲਗਭਗ 65 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵੁੱਧ ਹੈ।  

With the persistent efforts of Chief Minister Captain Amarinder Singhto woo 

investors and investments, the investments in IT/ITeS sectors in state have 

touched ₹605 Cr, which is  approx 65 percent higher than the investment figure of 

last financial year. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565913100371464&id=14123175990643
59https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988814354909220&id=6312116206694
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13 #ਸੁੁੱ ਖੀਭੈਣਜੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਅਰਹਮ   ਨੇਹਾ; ਰਕ ੇ ਵੀ ਅਰਜਹੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾ ਰਮਲੋ ਰਜ  ਨੰੂ ਜ ਕਾਮ, ਖੰਘ, ਬ ਖਾਰ ਜਾਂ  ਾਹ ਲੈਣ ਰਵਚ 

ਤਕਲੀਿ ਹੋਵੇ।  ਗੋਂ ਉ  ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹ।ੋ 

Important Message from #SukhiBhainji ; Don't meet anyone who has a cold, cough, fever or 
shortness of breath. Instead, ask him or her for medical advice. 

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

1 Unique labour-intensive village works under #MNREGS helping #Punjab alleviate 
rural distress even during #lockdown. CM @capt_amarinder Singh announced 
special drive to enrol more workers & make new job cards this year in response to 
#COVID woes in villages. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262339936461533188 
https://twitter.com/CMOPb/status/1262339821390856192 

2 CM @capt_amarinder Singh launched people-friendly #RTI helpline for prompt 
response to people's RTI related queries. Says helpline will boost transparency, 
help protect free speech right of citizens. Helpline No. +91 172 2864100 to be 
operational from 10am-4pm, Monday-Friday. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262341194027171841 
https://twitter.com/CMOPb/status/1262341331554164737 

3 CM @capt_amarinder Singh launches telemedicine venture between Cleveland 
Clinic USA & CMC Ludhiana. Cleveland Clinic to provide Physician-to-Physician 
video consultations on #COVID19 & other medical problems. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262343641906831367 
https://twitter.com/CMOPb/status/1262343580330254342 

4 Punjab to provide 100% potable piped water connections to all rural households 
by 2022, says CM @capt_amarinder Singh. Urged Union Jal Shakti Minister to cut 
down #GST on treatment plants & purification media from 18% to 5% Seeks 
declaration of #KandiBelt villages as 'Hill Area' to reduce beneficiary contribution 
under JJM 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262347278968209410 
https://twitter.com/CMOPb/status/1262347192573943809 

5 CM @capt_amarinder Singh asks Police & Admin to stay on high alert, ensure 
strict adherence to SOPs. Rules out inter-state bus service till May 31, But local 
buses to start soon in non-containment zones Village/Ward with 15 or more cases 
to constitute containment zone, buffer zone to extend in 1KM radius. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262378614508544000 
https://twitter.com/CMOPb/status/1262378028727967745 

6 Chief Minister @capt_amarinder Singh has asked Centre for letting 
labour/cardholders under #MGNREGS work in farm operations for both #Kharif 
and #Rabi crops during 2020-21 in state, as a special case, in view of migrant 
labour shortage Chief Minister has written to Prime Minister Narendra Modi, 
urging him to direct the Union Ministry of Rural Development to allow Punjab 
accordingly.  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262379155032870913 
https://twitter.com/CMOPb/status/1262378567217876993 

7 Punjab Government has decided to relax restrictions imposed on plying of Public 
Transport in state. Punjab Transport Minister, Razia Sultana disclosed this while 
chairing a high level meeting of the transport Department. She said that this move 
is aimed at easing out the hardships being faced by the citizen of the state so that 
they can commute to discharge their duties. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262389899094822917  

8 | May 18 | 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/1262400075097010176 

9 With persistent efforts of Punjab Chief Minister @capt_amarinder Singh to woo 
investors and investments, the investments in IT/ITeS sectors in state have 
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touched ₹605 Cr, which is  approx 65% higher than the investment figure of last 
financial year. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262401480201568256 

10 In order to extend all possible support and helping hand to early-stage Startups, 
the Punjab Government and Chandigarh Angels Network (CAN) have launched 
the iCAN Accelerator Program to handhold startups especially in these trying 
circumstances amid #COVID19 pandemic. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262403887182553088 
 

11 Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government has decided to 
broadcast the curriculum/programme on the DD Punjabi to prevent the loss of 
education of children of government schools due to lockdown. 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262415014322790401 

12 Punjab Industries & Commerce Minister #SunderShamArora has urged 
chairpersons of various indutrsial boards and corporations to work for setting up 
and revival of industry hit hard by the ongoing #COVID__19 pandemic. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262431633191374856 

13 Important Message from #SukhiBhainji ; Don't meet anyone who has a cold, 
cough, fever or shortness of breath.  Instead, ask him or her for medical advice. 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262626161856622597 

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਵੁੱਲੋਂ   ੂਬੇ ਰਵੁੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹ ਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੁੱਥੇ ਉਦਯੋਗ  ਥਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ  ਦਕਾ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਆਈ ਟੀ / ਆਈਟੀਐ  ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਚ 605 ਕਰੋੜ੍ ਰ ਪਏ ਦਾ 

ਰਨਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਪਛਲੇ ਰਵੁੱਤੀ  ਾਲ ਦੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜ੍ੇ ਨਾਲੋਂ  ਲਗਭਗ 65 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵੁੱਧ ਹੈ। 

With the persistent efforts of Chief Minister Captain Amarinder Singhto woo 

investors and investments, the investments in IT/ITeS sectors in state have 

touched ₹605 Cr, which is approx 65 percent higher than the investment figure of 

last financial year. 

https://www.instagram.com/p/CAXBJhiJ1zn/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CAXBvyeDmbZ/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ  ੂਬੇ ਰਵੁੱਚ ਬੰਰਦਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰ ੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ  ਥਾਨਕ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤ ੇਪ ਲੀ  

ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮ  ਤੈਦੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਰਦੁੱਤੇ। ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂ ਪੋਰਟ ਰਵਭਾਗ ਨੂੰ  ੀਰਮਤ ਜ਼ੋਨਾਂ 

(ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ) ਰਵੁੱਚ  ਥਾਨਕ ਬੁੱ  ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨਰਧਾਰਤ  ੰਚਾਲਨ ਰਵਧੀ (ਐ .ਓ.ਪੀਜ਼) ਦੀ 

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਖਆ ਪਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੁੱ   ੇਵਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੁੱਕ ਰੁੱਦ ਕਰ ਰਦੁੱਤਾ। 

Directing the local administration and the police to remain on high alert in the 
wake of lifting of restrictions, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has 
directed the Transport Department to draft SOPs for resumption of local bus 
movement in all but the containment zones, but ruled out inter-state bus service till 
May 31 
https://www.instagram.com/p/CAXBGhCJiCn/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CAXBsbLD0mV/?utm_source=ig_web_copy_link  

3 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ( ੀ.ਐਮ. ੀ.) ਲ ਰਧਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ  ਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਐਮ.ਏ.ਐ . 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਰਲਮਰਟਡ ਦਰਰਮਆਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ  ਾਂਝੇ ਟੈਲੀਮਡੈੀਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਕੋਰਵਡ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 
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 ਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh launched a telemedicine programme, as 

part of a groundbreaking partnership forged between Christian Medical College 

(CMC) Ludhiana and IMAS Healthcare Private Limited (IMAS), the official 

facilitator of physician-to-physician video consultations for Cleveland Clinic (USA) 

in India on a host of medical problems, including #COVID_19. 

https://www.instagram.com/p/CAXA1W9JOky/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CAXBXnLj4jM/?utm_source=ig_web_copy_link  

4 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਲੋਕ-ਪੁੱਖੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੋ  ੂਬੇ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ੂਚਨਾ ਅਰਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ  ਬੰਧੀ  ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ  ਾਧਾਰਣ ਿੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਿੌਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। 

 ਮਰਰਪਤ ਨੰਬਰ (+91-172-2864100) ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਬੰਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ 

ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਮੁੱਦਦਗਾਰ  ਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ 

ਰਗਣਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਰਵੁੱਚ  ਾਰੇ ਸ਼ੰਰਕਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਪੁੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh lanched a special, people-friendly ‘RTI 

Helpline”, paving the way for the people of Punjab to get prompt answers to their 

RTI related queries with a simple phone call. With a dedicated number (+91 172 

2864100), the new helpline will make the RTI Act implementation more effective 

by expeditiously addressing the growing number of RTI queries and clarifying all 

doubts in the minds of the citizens. 

https://www.instagram.com/p/CAXAvo8pPXD/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CAXBOj1DwHx/?utm_source=ig_web_copy_link  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 | May 18, 2020 | Official statement on authentic real-time information about 
#COVID_19 
https://youtu.be/YrB7HnXi4aY 
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S.N. Post with link 

1 ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰਪੂੰ ਡਾਂ ‘ਚ ਵੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਉਭਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਰਮਲੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/18/locdown/ 
Unique labour-intensive village works under MNREGS helping Punjab alleviate rural 
distress even during lockdown 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/18/unique/ 
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S.N. Post with link 

1 ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ 16 ਗੁੱਡੀਆਂ 

-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਰਵੁੱਚ ਪੂੰਜਾਬ ਬਰਣਆ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ 
ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਲਈ ਦ ੋਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ 

https://www.instagram.com/explore/tags/covid_19/
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https://www.facebook.com/dproasr/posts/172700554195956?__tn__=-R 

2 ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵ-ੇਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣਗ ੇਚਲਾਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/172683750864303?__tn__=-R 

3 ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਤੂੰਨ ਬੁੱਸਾਂ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ 
ਅਲੀਗੜ•, ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁੱਸਾਂ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172683010864377?__tn__=-R 

4 ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਰਵਚ ਕਰਰਿਊ ਹਟਾਇਆ, ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ 

ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਟਲ, ਰਜੂੰ ਮ, ਸਪਾ ਰਰਹਣਗੇ ਬੂੰਦ 

ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕਰਰਿਊ ਰਹੇਗਾ ਲਾਗੂ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172690774196934?__tn__=-R 

5 ਬੁੱ   ਟੈਂਡ ਅੰਰਮਰਤ ਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਵਾ ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱ ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ  ਹਾਇਕ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  ਰੀਮਤੀ 

ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਧਕਾਰੀ। ਅਲੀਗੜ੍•, ਮਥ ਰਾ ਤੇ  ਹਾਰਨਪ ਰ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁੱ ਾਂ (Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=1165147707163782 

6 ਬੁੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਸਾਂ ਅਲੀਗੜ•, ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ 
ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=538616466821844 

7 ਗਵਾਲੀਅਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਰਵਚ  ਵਾਰ ਹ ੰਦੇ ਯਾਤਰੀ। (Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=554777555195851 

8 ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ 16 ਗੁੱਡੀਆਂ 

-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਰਵੁੱਚ ਪੂੰਜਾਬ ਬਰਣਆ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ 
ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਲਈ ਦ ੋਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=177036153626309 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ 16 ਗੁੱਡੀਆਂ 

 

-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਸੇਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਰਵੁੱਚ ਪੂੰਜਾਬ ਬਰਣਆ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ 
 

ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਲਈ ਦੋ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262364369679073280 

2 ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਰਵਚ ਕਰਰਿਊ ਹਟਾਇਆ, ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ 

ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਟਲ, ਰਜੂੰ ਮ, ਸਪਾ ਰਰਹਣਗੇ ਬੂੰਦ 

ਸਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕਰਰਿਊ ਰਹੇਗਾ ਲਾਗੂ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262353978915819521 

3 ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਤੂੰਨ ਬੁੱਸਾਂ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ 
ਅਲੀਗੜ•, ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁੱਸਾਂ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262344296633528320 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/172700554195956?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172683750864303?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172683010864377?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172690774196934?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=1165147707163782
https://www.facebook.com/watch/?v=538616466821844
https://www.facebook.com/watch/?v=554777555195851
https://www.facebook.com/watch/?v=177036153626309
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262364369679073280
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262353978915819521
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262344296633528320


 

4 ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 

 

ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਚਲਾਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262344513550340097 

5 ਬੁੱ   ਟੈਂਡ ਅੰਰਮਰਤ ਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਵਾ ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱ ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ  ਹਾਇਕ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  ਰੀਮਤੀ 

ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਧਕਾਰੀ। ਅਲੀਗੜ੍•, ਮਥ ਰਾ ਤੇ  ਹਾਰਨਪ ਰ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁੱ ਾਂ (Video) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262389942958854149 

6 ਬੁੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਸਾਂ ਅਲੀਗੜ•, ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ 
ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262389114273497089 

7 ਗਵਾਲੀਅਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਰਵਚ  ਵਾਰ ਹ ੰਦੇ ਯਾਤਰੀ। (Video) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262383256676315136 

8 ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ 16 ਗੁੱਡੀਆਂ 

-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਰਵੁੱਚ ਪੂੰਜਾਬ ਬਰਣਆ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ 
ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਲਈ ਦ ੋਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262380510623477760 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ 16 ਗੁੱਡੀਆਂ 

-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਰਵੁੱਚ ਪੂੰਜਾਬ ਬਰਣਆ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ 
ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਲਈ ਦ ੋਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ 

2 ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵ-ੇਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣਗ ੇਚਲਾਨ 

3 ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਤੂੰਨ ਬੁੱਸਾਂ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ 
ਅਲੀਗੜ•, ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁੱਸਾਂ 

4 ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਰਵਚ ਕਰਰਿਊ ਹਟਾਇਆ, ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ 

ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਟਲ, ਰਜੂੰ ਮ, ਸਪਾ ਰਰਹਣਗੇ ਬੂੰਦ 

ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕਰਰਿਊ ਰਹੇਗਾ ਲਾਗੂ 

5 ਬੁੱ   ਟੈਂਡ ਅੰਰਮਰਤ ਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਵਾ ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱ ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ  ਹਾਇਕ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  ਰੀਮਤੀ 

ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਧਕਾਰੀ। ਅਲੀਗੜ੍•, ਮਥ ਰਾ ਤੇ  ਹਾਰਨਪ ਰ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁੱ ਾਂ (Video) 

6 ਬੁੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਸਾਂ ਅਲੀਗੜ•, ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ 
ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ (Video) 

7 ਗਵਾਲੀਅਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਰਵਚ  ਵਾਰ ਹ ੰਦੇ ਯਾਤਰੀ। (Video) 

8 ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ 16 ਗੁੱਡੀਆਂ 

-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਰਵੁੱਚ ਪੂੰਜਾਬ ਬਰਣਆ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262344513550340097
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262389942958854149
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262389114273497089
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262383256676315136
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262380510623477760


 

ਅੂੰ ਰਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਲਈ ਦ ੋਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ (Video) 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂੂਦੂ ਅੂੰਦਰ 31  ਮਈ ਤੁੱਕ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468863773904650/?d=n 
 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂੂਦੂ ਅੂੰਦਰ 31  ਮਈ ਤੁੱਕ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468865293904498/?d=n 
 

3 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਲੋਕ-ਪੁੱਖੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੋ  ੂਬੇ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ੂਚਨਾ ਅਰਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ  ਬੰਧੀ  ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ  ਾਧਾਰਣ ਿੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਿੌਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। 

 ਮਰਰਪਤ ਨੰਬਰ (+91-172-2864100) ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਬੰਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ 

ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਮੁੱਦਦਗਾਰ  ਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ 

ਰਗਣਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਰਵੁੱਚ  ਾਰੇ ਸ਼ੰਰਕਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਪੁੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468886317235729/?d=n 
 

4 || 18 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/170892441007975/?vh=e&d=n 
 

5 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ( ੀ.ਐਮ. ੀ.) ਲ ਰਧਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ  ਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਐਮ.ਏ.ਐ . 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਰਲਮਰਟਡ ਦਰਰਮਆਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ  ਾਂਝੇ ਟੈਲੀਮਡੈੀਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਕੋਰਵਡ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 

 ਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468910857233275/?d=n 
 
 

6 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ( ੀ.ਐਮ. ੀ.) ਲ ਰਧਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ  ਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਐਮ.ਏ.ਐ . 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਰਲਮਰਟਡ ਦਰਰਮਆਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ  ਾਂਝੇ ਟੈਲੀਮਡੈੀਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਕੋਰਵਡ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 

 ਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468974853893542/?d=n 
 

7 ਇਕਾਂਤਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਹਨੇਕੇ ਦੇ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ ਰਵੁੱਚ ਮੜੁ ਆਈ 
ਬਹਾਰ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469207973870230/?vh=e&d=n 
 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468863773904650/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468865293904498/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468886317235729/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/170892441007975/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468910857233275/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468974853893542/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469207973870230/?vh=e&d=n


 

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ  ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ.ਡੀ 
ਪੂੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਠਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469238023867225/?d=n 
 

9 ਰਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਓਰੋ ਵੁੱਲੋਂ ਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469295773861450/?d=n 
 

10 ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈ ਰਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469295527194808/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 CM @capt_amarinder 
Singh launched people-friendly #RTI helpline for prompt response to people's RTI related 
queries. Says helpline will boost transparency, help protect free speech right of citizens. 
Helpline No. +91 172 2864100 to be operational from 10am-4pm, Monday-Friday. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1262373800953483265?s=12 
 

2 CM @capt_amarinder Singh launches telemedicine venture between Cleveland Clinic 
USA & CMC Ludhiana. Cleveland Clinic to provide Physician-to-Physician video 
consultations on #COVID19 
& other medical problems. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1262343641906831367?s=12 
 

3 Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government has decided to broadcast 
the curriculum/programme on the DD Punjabi to prevent the loss of education of 
children of government schools due to lockdown.  
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1262421363131920389?s=12 
 

4 In order to extend all possible support and helping hand to early-stage Startups, the 
Punjab Government and Chandigarh Angels Network (CAN) have launched the iCAN 
Accelerator Program to handhold startups especially in these trying circumstances amid 
#COVID19 pandemic. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1262403887182553088?s=12 
 

5 | May 18 | 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/1262400075097010176?s=12 
 

6 ਇਕਾਂਤਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਹਨੇਕੇ ਦੇ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ ਰਵੁੱਚ ਆਈ ਮੁੜ 
ਬਹਾਰ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1262591981504651266?s=12 
 

 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469238023867225/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469295773861450/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469295527194808/?d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1262373800953483265?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1262343641906831367?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1262421363131920389?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1262403887182553088?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1262400075097010176?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1262591981504651266?s=12


 

WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂੂਦੂ ਅੂੰਦਰ 31  ਮਈ ਤੁੱਕ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂੂਦੂ ਅੂੰਦਰ 31  ਮਈ ਤੁੱਕ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 

3 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਲੋਕ-ਪੁੱਖੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੋ  ੂਬੇ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ੂਚਨਾ ਅਰਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ  ਬੰਧੀ  ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ  ਾਧਾਰਣ ਿੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਿੌਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। 

 ਮਰਰਪਤ ਨੰਬਰ (+91-172-2864100) ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਬੰਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ 

ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਮੁੱਦਦਗਾਰ  ਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ 

ਰਗਣਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਰਵੁੱਚ  ਾਰੇ ਸ਼ੰਰਕਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਪੁੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

4 || 18 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 

5 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ( ੀ.ਐਮ. ੀ.) ਲ ਰਧਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ  ਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਐਮ.ਏ.ਐ . 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਰਲਮਰਟਡ ਦਰਰਮਆਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ  ਾਂਝੇ ਟੈਲੀਮਡੈੀਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਕੋਰਵਡ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 

 ਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। 

6 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ( ੀ.ਐਮ. ੀ.) ਲ ਰਧਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ  ਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਐਮ.ਏ.ਐ . 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਰਲਮਰਟਡ ਦਰਰਮਆਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ  ਾਂਝੇ ਟੈਲੀਮਡੈੀਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਕੋਰਵਡ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 

 ਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। 

7 ਇਕਾਂਤਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਹਨੇਕੇ ਦੇ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ ਰਵੁੱਚ ਮੜੁ ਆਈ 
ਬਹਾਰ 

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ  ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ.ਡੀ 
ਪੂੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਠਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ 

9 #ਰਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਓਰੋ ਵੁੱਲੋਂ ਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

10 #ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈ ਰਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਰਵਖ ੇਅੁੱਜ ਰਤੂੰ ਨ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੂੰਗ ਰਜੁੱ ਤੀ 
ਸਾਰ ੇਮਰੀਜ਼ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਤੇ 

ਹੁਣ ਤੁੱਕ ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ 45 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਤੇ ਰਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵਧਾਈ 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685530681990009&id=10001599
2495545 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685530681990009&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685530681990009&id=100015992495545


 

2 ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਣਥੁੱਕ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਰਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਰਿਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ 
ਚੀਮਾ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685539795322431&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

3 ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਭੁੁੱਲਰ ਰਵਖ ੇਡੇਂਗੂ ਡੇਅ ਮਨਾਇਆ 

ਡੇਂਗੂ ਮੁੱਛਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਡਰਾਈ ਡੇਅ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685555481987529&id=10001599
2495545 

4 ਮੁੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ, ਪੂੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰ ਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱ ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹ ਸਰਕਾਰੀ 
ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਰਵਧਾ ਲਈ ਅਪੀਲ 

... 
Under the dynamic leadership of Chief Minister, Punjab Captain Amarinder Singh an #APPEAL 
regarding availing consultation facilities by Government Specialist Doctors from home in the 
State of Punjab 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685557091987368&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

5 ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਮਹਨਤ ਰੰਗ ਰਲਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਪਛਲੇ ਕ ਝ ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਹ ਪਤਾਲ ਰਵੁੱਚ ਜ਼ੇਰ-ਏ-

ਇਲਾਜ਼ 3 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਅੁੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ 

ਐੱ .ਐੱਮ.ਓ. ਡਾ.  ੰਜੀਵ ਭੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ  ਕ ੁੱਲ 45 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ 

ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ  ਾਰੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਰਬਲਕ ਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685559998653744&id=10001599249
5545 

6 ਇ  ਔਖੀ ਘੜ੍ੀ ਰਵੁੱਚ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਮਆਰੀ ਰ ਹਤ  ੇਵਾਵਾਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਹਨ ਰਜ   ਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਸ਼ਾਵਾਸ਼ 

 ਰਕਾਰੀ ਰ ਹਤ  ੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਧਆ ਹੈ। 
 

22 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਰਿਊ ਲੁੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ  ੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ  ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂ  ਨੰੂ 

4,79,478 ਕਾਲਾਂ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂ  ਨੇ ਰਬਨਾਂ ਰਕ ੇ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। 
 

108 ਐਂਬੂਲੈਂ  ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕਰੀਬ 8710 ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
 

- ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਰਸੂੰ ਘ ਚੀਮਾ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685561938653550&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

7 ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮਨਾ  ੀ ਅਤੇ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ  ਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 

 ਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 

ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ  ੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ  104 ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ 3,95,203 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ 

ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਰਗਣਤੀ 7186 ਬਣਦੀ ਹੈ। 
 

104 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂ ਲਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ  ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਰਦੁੱਤੀ ਹੈ ਰਜ  ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਬਹ ਤ ਿਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685563001986777&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685539795322431&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685539795322431&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685555481987529&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685555481987529&id=100015992495545
https://www.facebook.com/hashtag/appeal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/appeal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685557091987368&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685557091987368&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685559998653744&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685559998653744&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685561938653550&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685561938653550&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685563001986777&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685563001986777&set=a.128331474376602&type=3&theater


 

8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਰ ੰਗਲ ਰਰ ਪਾਂ  ਨੰਬਰ 112 ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰੋ ਾ 

ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ  ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਰਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 112  ਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 1177000 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰਜਨਾਂ ਦੀ 

ਰਗਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ 20200 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
 

ਹਰ ਕਾਲ ਨੰੂ ਰੀ ੀਵ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਨੰੂ   ਰਣਆ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਔਖੇ  ਮੇਂ ਰਵੁੱਚ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ  ੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮ ਸ਼ਕਲ ਰਵਚੋਂ ਕੁੱਰ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਸ਼ਵਾਸ਼  ਰਕਾਰੀ 

ਰ ਹਤ  ੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685563881986689&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

9 ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਪੀ.) ਦੇ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੁੱਕ ਛੁੱਡਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੁੱਡੀ 

ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਰਜਨਹਾਂ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਰਜ ਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਮਤੀ 19 ਮਈ 2020 ਨੰੂ  ਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਰਾਧਾ 

  ਆਮੀ  ਰਤ ੰਗ ਘਰ ਖਤੀਬ, ਬਟਾਲਾ ਰਵਖੇ ਪਹ ੰਚ ਜਾਣ। 
 

ਇ ੇ ਤਰਾਂ ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਸ਼ਰਹਰ ਜਾਂ ਨੇੜ੍ੇ ਦੇ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ. ਨੰੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਲ  ਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ 

 ਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਰਵਖੇ ਪਹ ੰਚ ਜਾਣ। 
 

ਵਲੋਂ - 

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ, ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685580355318375&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਰਤੂੰਨ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰਨੋਾ ਦੀ ਜੂੰਗ ਰਜੁੱਤੀ 
 

ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਹ ੋਕ ੇਖੁਸੀ-ਖੁਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਤ ੇ

 

ਹੁਣ ਤੁੱਕ ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰ ੇ45 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ 

 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਤ ੇਰਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੂੰ  ਸਾਬਾਸੀ ਤ ੇਵਧਾਈ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262318121815166978 

2 ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਣਥੁੱਕ ਕਰੋਸਸਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਰਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਰਿਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ 

ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ 
 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਆਸਾ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੁਰਸਪੈਸਰਲਟੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੁੱਕ 

ਸਾਰੇ ਰਸਹਤ ਅਮਲੇ ਨੂੂੰ  ਰਦੁੱਤੀ ਸਾਬਾਸੀ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262324177089859584 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685563881986689&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685563881986689&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685580355318375&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685580355318375&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262318121815166978
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262324177089859584


 

3 Under the dynamic leadership of Chief Minister, Punjab Captain Amarinder 
Singh an #APPEAL regarding availing consultation facilities by Government 
Specialist Doctors from home in the State of Punjab 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262332477755932672 

4 ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਮਹਨਤ ਰੰਗ ਰਲਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਪਛਲੇ ਕ ਝ ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਹ ਪਤਾਲ ਰਵੁੱਚ 

ਜ਼ੇਰ-ਏ-ਇਲਾਜ਼ 3 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਅੁੱਜ ਪਰੂੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਰ ਵਲ 

ਹ ਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਲੋਂ  ਕ ੁੱਲ 45 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ  ਾਰੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਰਬਲਕ ਲ 

ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262334043376324608 

5 22 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਰਿਊ ਲੁੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ  ੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ  ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂ  ਨੂੰ 

4,79,478 ਕਾਲਾਂ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂ  ਨੇ ਰਬਨਾਂ ਰਕ ੇ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੁੱਕ 

ਪਹ ੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 

108 ਐਂਬੂਲੈਂ  ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕਰੀਬ 8710 ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262335110579253248 

6 ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮਨਾ  ੀ ਅਤੇ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ 

 ਹਾਇਤਾ ਅਤੇ  ਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ  ੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ  

104 ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ 3,95,203 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ 

ਰਗਣਤੀ 7186 ਬਣਦੀ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262335695290425344 

7 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆ ਂ ਮੁੱਰ ਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਰ ੰਗਲ ਰਰ ਪਾਂ  ਨੰਬਰ 112 ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ 

ਭਰੋ ਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ  ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਰਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 112  ਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 1177000 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰਜਨਾਂ 

ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ 20200 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262336286611791872 

8 ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਪੀ.) ਦੇ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੁੱਕ ਛੁੱਡਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਰਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਰੇਲਗੁੱਡੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਰਜਨਹ ਾਂ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਰਜ ਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਮਤੀ 19 ਮਈ 2020 ਨੂੰ  ਵੇਰੇ 7 

ਵਜੇ ਰਾਧਾ   ਆਮੀ  ਰਤ ੰਗ ਘਰ ਖਤੀਬ, ਬਟਾਲਾ ਰਵਖ ੇਪਹ ੰਚ ਜਾਣ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262346264420552704 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਰਵਖ ੇਅੁੱਜ ਰਤੂੰ ਨ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੂੰਗ ਰਜੁੱ ਤੀ 
ਸਾਰ ੇਮਰੀਜ਼ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਤੇ 

ਹੁਣ ਤੁੱਕ ਰਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ 45 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ 

https://twitter.com/hashtag/APPEAL?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/APPEAL?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262332477755932672
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262334043376324608
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262335110579253248
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262335695290425344
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262336286611791872
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262346264420552704


 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਤੇ ਰਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵਧਾਈ 

 

2 ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਣਥੁੱਕ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਰਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਰਿਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ 
ਚੀਮਾ 
 

3 ਮੁੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ, ਪੂੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰ ਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱ ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹ ਸਰਕਾਰੀ 
ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਰਵਧਾ ਲਈ ਅਪੀਲ 

... 
Under the dynamic leadership of Chief Minister, Punjab Captain Amarinder Singh an #APPEAL 
regarding availing consultation facilities by Government Specialist Doctors from home in the 
State of Punjab 

 

4 ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਮਹਨਤ ਰੰਗ ਰਲਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਪਛਲੇ ਕ ਝ ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਹ ਪਤਾਲ ਰਵੁੱਚ ਜ਼ੇਰ-ਏ-

ਇਲਾਜ਼ 3 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਅੁੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ 

ਐੱ .ਐੱਮ.ਓ. ਡਾ.  ੰਜੀਵ ਭੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ  ਕ ੁੱਲ 45 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ 

ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ  ਾਰੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਰਬਲਕ ਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
 
 

5 ਇ  ਔਖੀ ਘੜ੍ੀ ਰਵੁੱਚ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਮਆਰੀ ਰ ਹਤ  ੇਵਾਵਾਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਹਨ ਰਜ   ਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਸ਼ਾਵਾਸ਼ 

 ਰਕਾਰੀ ਰ ਹਤ  ੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਧਆ ਹੈ। 
 

22 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਰਿਊ ਲੁੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ  ੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ  ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂ  ਨੰੂ 

4,79,478 ਕਾਲਾਂ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂ  ਨੇ ਰਬਨਾਂ ਰਕ ੇ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। 
 

108 ਐਂਬੂਲੈਂ  ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕਰੀਬ 8710 ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
 

- ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਰਸੂੰ ਘ ਚੀਮਾ 
 

6 ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮਨਾ  ੀ ਅਤੇ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ  ਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 

 ਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 

ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ  ੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ  104 ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ 3,95,203 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ 

ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਰਗਣਤੀ 7186 ਬਣਦੀ ਹੈ। 
 

104 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂ ਲਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ  ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਰਦੁੱਤੀ ਹੈ ਰਜ  ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਬਹ ਤ ਿਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 

7 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਰ ੰਗਲ ਰਰ ਪਾਂ  ਨੰਬਰ 112 ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰੋ ਾ 

ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ  ਕਰਰਿਊ ਦੇ ਰਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 112  ਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 1177000 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰਜਨਾਂ ਦੀ 

ਰਗਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ 20200 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
 

ਹਰ ਕਾਲ ਨੰੂ ਰੀ ੀਵ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਨੰੂ   ਰਣਆ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਔਖੇ  ਮੇਂ ਰਵੁੱਚ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ  ੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮ ਸ਼ਕਲ ਰਵਚੋਂ ਕੁੱਰ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਸ਼ਵਾਸ਼  ਰਕਾਰੀ 

ਰ ਹਤ  ੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 

https://www.facebook.com/hashtag/appeal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/appeal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


 

8 ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਪੀ.) ਦੇ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੁੱਕ ਛੁੱਡਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੁੱਡੀ 

ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਰਜਨਹਾਂ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਰਜ ਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਮਤੀ 19 ਮਈ 2020 ਨੰੂ  ਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਰਾਧਾ 

  ਆਮੀ  ਰਤ ੰਗ ਘਰ ਖਤੀਬ, ਬਟਾਲਾ ਰਵਖੇ ਪਹ ੰਚ ਜਾਣ। 
 

ਇ ੇ ਤਰਾਂ ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਸ਼ਰਹਰ ਜਾਂ ਨੇੜ੍ੇ ਦੇ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ. ਨੰੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਲ  ਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ 

 ਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਰਵਖੇ ਪਹ ੰਚ ਜਾਣ। 
 

ਵਲੋਂ - 

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ, ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ। 
 
 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਰਹੇਜ_ਰੁੱਖਾਂਗੇ_ਕਰੋਨਾ_ਨੂੰ_ਵੁੱਧਣ_ਤੋਂ_ਰੋਕਾਂਗੇ।  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287623828198355/  

2 ਲਾਕਡਾਊਨ_ਬਾਰੇ_ਨਵੇਂ_ਹੁਕਮ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287671154860289/ 

3 ਬਰਠੰਡਾ ਦੇ ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰ ੇਟ  ਰੀ ਬੀ  ਰੀ ਰਨਵਾ ਨ ਆਈ.ਏ.ਐ . ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ  ਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ 

ਰਜ  ਅਨ  ਾਰ ਹ ਣ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਪਰਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਰਰਿਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ 

ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287713954856009/ 

4 ਬਲੁੱ ਡ_ਪਰੈਸਰ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾ. ਵੂੰਦਨਾ_ਰਮੁੱ ਡਾ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287783034849101/ 

5 || 18 ਮਈ, 2020 || ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 

https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/170892434341309/ 

6 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ.ਡੀ ਪੂੰਜਾਬੀ 
ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਠਕਰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ 
ਪਾਠਕਰਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288231358137602/ 

7 ਸੀ ਪਾਈਟ ਕੈਂਪ ਕਾਲਝਰਾਣੀ ਰਵਖੇ 4 ਰਜਰਲਹਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਕੇ ਿੌਜ ਦੇ ਰਲਖਤੀ 
ਪੇਪਰ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288294348131303/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਾਕਡਾਊਨ_ਬਾਰੇ_ਨਵੇਂ_ਹੁਕਮ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262333402860134401?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287623828198355/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287671154860289/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287713954856009/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287783034849101/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/170892434341309/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288231358137602/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288294348131303/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262333402860134401?s=20


 

2 ਪਰਹੇਜ_ਰੁੱਖਾਂਗੇ_ਕਰੋਨਾ_ਨੂੰ_ਵੁੱਧਣ_ਤੋਂ_ਰੋਕਾਂਗੇ।  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262352319905255424?s=20  

3 Punjab Govt. Relaxes Restrictions for plying of public transport In the State 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262414428387106816?s=20  

4 || 18 ਮਈ, 2020 || ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ 

ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262414702833012737?s=20  

5 ਕਰਏਰਟਵ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 1,80,000 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗੁੱਡੀਆਂ 

ਰਾਹੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਾਰਪ  ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262415228194742272?s=20  

6 
 

ਬਲੁੱ ਡ_ਪਰੈਸਰ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾ. ਵੂੰਦਨਾ_ਰਮੁੱ ਡਾ  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262415465516863488?s=20  

7 ਬਰਠੰਡਾ ਦੇ ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰ ੇਟ  ਰੀ ਬੀ  ਰੀ ਰਨਵਾ ਨ ਆਈ.ਏ.ਐ . ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ  ਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ 

ਰਜ  ਅਨ  ਾਰ ਹ ਣ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਪਰਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਰਰਿਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ 

ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262416550151303168?s=20  

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ  ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ.ਡੀ 
ਪੂੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਠਕਰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ 
ਪਾਠਕਰਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262638186045616130?s=20  

9 ਪੰਜਾਬ_ ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਿੌਜ ਰਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਨੂੰ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੁੱਖਦ ੇਹੋਏ  ੀ-

ਪਾਈਟ ਕੈਂਪ ਕਾਲਝਰਾਣੀ (ਬਰਠੰਡਾ) ਵੁੱਲੋਂ  ਬਰਠੰਡਾ,  ਰੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ, ਿਾਰਜ਼ਲਕਾ ਅਤ ੇਮਾਨ ਾ ਰਜ਼ਰਲਆਂ ਨਾਲ 

 ਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾ ਾਂ ਲਗਾਕੇ ਿੌਜ ਦੇ ਰਲਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਰਤਆਰੀ 15 ਮਈ ਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262640548432826370?s=20  

10 ਇਨਾਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਚਾਰ ਰਜ਼ਰਲਆ (74 ਬਰਠੰਡਾ, 85  ਰੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ, 22 ਿਾਰਜ਼ਲਕਾ ਅਤ ੇ18 ਮਾਨ ਾ) ਦੇ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਲਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਰ ੇਰਨੰਗ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਾ ਦਾ ਰਰਜਲਟ 

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਾਂ ਰਵੁੱਚ ਿੌਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰਵੁੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਾਰੇ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262640813789626368?s=20  

11 ਉਨਾਂ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਿੌਜ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ  ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਰਟ  ਰਵੁੱਚ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 

ਰਜ  ਕਰਕੇ ਯ ਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ  ਮਾਂ ਨਹੀ ਰਮਲੇਗਾ। ਇ  ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 

ਕਲਾ ਾਂ ਦਾ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਿਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262640854214291456?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ  ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ.ਡੀ 
ਪੂੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਠਕਰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ 
ਪਾਠਕਰਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ 

2  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262352319905255424?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262414428387106816?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262414702833012737?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262415228194742272?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262415465516863488?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262416550151303168?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262638186045616130?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262640548432826370?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262640813789626368?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262640854214291456?s=20


 

3  

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ ਸਾਰਹਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੂੰਦਰ ਰਾਤ 7.00 ਵਜ਼ੇ ਤੋੂ ੋਸਵੇਰੇ 7.00 ਵਜ਼ੇ ਤੁੱਕ ਕਰਰਿਊ 31 ਮਈ 
2020 ਤੁੱਕ ਲਾਗ ੂ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623562648371622/  

2  Fifth 'Shramik Express' train from Sirhind with 1536 migrants onboard chugged off to 
Durgapur (West Bengal) on May 18, 2020. 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623562358371651/  

3 #ਪੰਜਾਬ ਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰੰੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਰਚਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਨ ਕ ਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾ ਤੇ 

#ਡੀਡੀਪੰਜਾਬੀ ਚਨੈਲ 'ਤੇ ਪਾਠਿਮ/ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰ ਾਰਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ 19 ਮਈ 2020 ਤੋਂ 9ਵੀਂ 

ਜਮਾਤ ਲਈ  ਵੇਰੇ 9 ਵਜ ੇਤੋਂ 11.15 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਪਾਠਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇ  ਰਵੁੱਚ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10.15 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਬਰੇਕ 

ਹੇਵੇਗੀ। ਇ ੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦ ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾ ਟ ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 11.15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਹਰਹਰ 1.45 ਵਜ ੇਤੁੱਕ 

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 12.45 ਵਜ ੇਤੋਂ 1.15 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਬਰੇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ (ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ) ਲਈ 

ਟੈਲੀਕਾ   ਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪਰਹਰ 1.45 ਵਜ ੇਤੋਂ 2.45 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623560971705123/  

4 ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਰਬਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ 
ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੁਹੁੱਈਆ : ਨਾਗਰਾ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623559331705287/  

5 ਸਰਰਹੂੰਦ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1536 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੂੰਜਵੀਂ 'ਸ਼ਰਰਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ' ਦੁਰਗਾਪੁਰ (ਪੁੱਛਮੀ 
ਬੂੰਗਾਲ) ਰਵਾਨਾ https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623558868372000/  

6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਨਰਸਕ ਤਣਾਅ 'ਤ ੇਕਾਬ ੂਪਾਊਣ ਬਾਰੇ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹ ਕੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ 
ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਰਆ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623558735038680/  

7  Watch live   
https://www.facebook.com/watch/live/?v=170892461007973&ref=watch_permalink 

8 ਰਜ਼ਲਾ ਪਰਬੂੰ ਧਕੀ ਕੂੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੁੱਸ ਮੁਜ਼ੁੱਿਰਨਗਰ (ਯੂ ਪੀ) ਰਵਾਨਾ 
ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623558868372000/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਰਹੂੰਦ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸਨ ਤੋਂ 1536 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੂੰਜਵੀਂ  'ਸਰਰਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ' ਦਰੁਗਾਪੁਰ (ਪੁੱਛਮੀ 
ਬੂੰਗਾਲ) ਰਵਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ   
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262596953877049344  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623562648371622/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623562358371651/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623560971705123/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623559331705287/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623558868372000/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623558735038680/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=170892461007973&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/623558868372000/
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262596953877049344


 

2 ਰਵਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ 04 ਨੂੰ ਬਰ ਚੂੂੰ ਗੀ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਿਲਾਈ ਓਵਰ ਬਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ 
ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਤੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਿਾਈ ਰਕਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਰੀਰਮਕਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦਾ ਰਲਆ ਜਾਇਜਾ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262594790648016896  

3 ਰਜ਼ਲਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ ਸਾਰਹਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੂੰਦਰ ਰਾਤ 7.00 ਵਜ਼ੇ ਤੋੂ ੋਸਵੇਰੇ 7.00 ਵਜ਼ੇ ਤੁੱਕ ਕਰਰਿਊ 31 ਮਈ 
2020 ਤੁੱਕ ਲਾਗ ੂਰਜ਼ਲੇ ਅੂੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਕੂਲ,ਕੋਰਚੂੰਗ ਸੈਂਟਰ ,ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਵਰਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੂੰਦ 
ਰਰਹਣਗੇ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262593818903212032  

4 ਰ ਜਲਹ ਾ ਪ ਰਲ  ਮ ਖੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ  ਮਾਜ ਰਵਰੋਧੀ ਅਨ ਰਾਂ ਰਵਰ ੁੱਧ ਰਵੁੱ ੀ ਗਈ ਮ ਰਹੰਮ ਨੂੰ 

ਉ   ਮੇਂ  ਿਲਤਾ ਹਾ ਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੂਲੇਪ ਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪ ਰਲ  ਨੇ 15 ਪੇਟੀਆਂ  ਨਜਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ  ਮੇਤ ਇਕ ਕਰਥਤ 

ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262592897070755842  

5 ਰਜ਼ਲਾ ਪਰਬੂੰ ਧਕੀ ਕੂੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਵਸੇਸ ਬੁੱਸ ਮੁਜ਼ੁੱਿਰਨਗਰ (ਯੂ ਪੀ) ਰਵਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ 
ਵੁੱਲੋਂ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262592741172604928  

6 ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 16 ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ; 40 ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ 
ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262592130821664769  

7 ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਊਰੋ ਰਵਖੇ ਰਰਜ ਟਰਡ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਿੀਲਡਾਂ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ 

ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਰਜ  ਰਵੁੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਰਲਆ। 

Translate Tweet https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262599581201600513  

8 ਰਜ਼ਲਾ ਪਰਬੂੰ ਧਕੀ ਕੂੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਵਸੇਸ ਬੁੱਸ ਮੁਜ਼ੁੱਿਰਨਗਰ (ਯੂ ਪੀ) ਰਵਾਨਾ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262592741172604928  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰਰਹੂੰਦ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸਨ ਤੋਂ 1536 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੂੰਜਵੀਂ  'ਸਰਰਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ' ਦੁਰਗਾਪੁਰ (ਪੁੱਛਮੀ 
ਬੂੰਗਾਲ) ਰਵਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ    

2 ਰਵਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ 04 ਨੂੰ ਬਰ ਚੂੂੰ ਗੀ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਿਲਾਈ ਓਵਰ ਬਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ 
ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਤੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਿਾਈ ਰਕਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਰੀਰਮਕਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦਾ ਰਲਆ ਜਾਇਜਾ  

3 ਰਜ਼ਲਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ ਸਾਰਹਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੂੰਦਰ ਰਾਤ 7.00 ਵਜ਼ੇ ਤੋੂ ੋਸਵੇਰੇ 7.00 ਵਜ਼ੇ ਤੁੱਕ ਕਰਰਿਊ 31 ਮਈ 
2020 ਤੁੱਕ ਲਾਗ ੂਰਜ਼ਲੇ ਅੂੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਕੂਲ,ਕੋਰਚੂੰਗ ਸੈਂਟਰ ,ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਵਰਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੂੰਦ 
ਰਰਹਣਗੇ  

4 ਰ ਜਲਹ ਾ ਪ ਰਲ  ਮ ਖੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ  ਮਾਜ ਰਵਰੋਧੀ ਅਨ ਰਾਂ ਰਵਰ ੁੱਧ ਰਵੁੱ ੀ ਗਈ ਮ ਰਹੰਮ ਨੂੰ 

ਉ   ਮੇਂ  ਿਲਤਾ ਹਾ ਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੂਲੇਪ ਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪ ਰਲ  ਨੇ 15 ਪੇਟੀਆਂ  ਨਜਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ  ਮੇਤ ਇਕ ਕਰਥਤ 

ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।  

5 ਰਜ਼ਲਾ ਪਰਬੂੰ ਧਕੀ ਕੂੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਵਸੇਸ ਬੁੱਸ ਮੁਜ਼ੁੱਿਰਨਗਰ (ਯੂ ਪੀ) ਰਵਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ 
ਵੁੱਲੋਂ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ  

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262594790648016896
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262593818903212032
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262592897070755842
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262592741172604928
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262592130821664769
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262599581201600513
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262592741172604928


 

6 ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 16 ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ; 40 ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ 
ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ  

7 ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਊਰੋ ਰਵਖੇ ਰਰਜ ਟਰਡ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਿੀਲਡਾਂ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ 

ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਰਜ  ਰਵੁੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਰਲਆ।  

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਡ-19 ਬ ਰਲਟਨ ਰ ਵਲ  ਰਜਨ ਿਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2561919990737639/?vh=e&d=n 

2 ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਰਬਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕੂੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ,ਰਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਰੀਦਕੋਟ 

ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਰਵਖੇ ਰੁੱਰਖਆ ਰਗਆ  ੀ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਰਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਘਰ ਵਾਪ ੀ  ਮੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ /ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ 

ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562087860720852/?vh=e&d=n 

 

3 ਕਰੋਨਾ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗਰਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰੂੰਤ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 1600 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰ 
ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ-ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ 

ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੁੱਕ ਰਜਲ•ੇ ਦੇ 44 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ 
18 ਐਕਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ ਰਰਹਾ ਹੈ ਇਲਾਜ 

ਇਕਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਆਈਲੋਸ਼ੇਨ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਲ•ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਂ ਤੇ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562016914061280/?app=fbl 

 

 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ/ਕਰਰਿਊ ਸਬੂੰਧੀ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖੁੁੱ ਲੀਆਂ ਰਰਹਣਗੀਆਂ 

ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕਰਰਿਊ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ 
ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਰਦਅਕ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਚੂੰਗ ਸੂੰਸਥਾ ਬੂੰਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ 

ਸਮਾਰਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ, ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦ ੇਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਨਜੀ ਦਿਤਰਾਂ ਰਵਚ 50% ਸਟਾਿ / ਰਸ਼ਿਟਵਾਈਜ ਸਟਾਿ ਨੂੂੰ  ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਗਆ 
ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 

  

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2561883927407912/?app=fbl 

 

4 ਰਜਲਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਿਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ/ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਜਲੇ ਦ ੇਸ਼ਰਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਜਰੂਰੀ 
ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਰਦਨ ਰਨਰਧਾਰਰਤ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਹੇਗਾ 
ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕੋਰਚੂੰਗ ਸੈਂਟਰ,ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ 
ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੲੂੀ ਪੜੋ ਆਰਡਰ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562196450709993/?app=fbl 

 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2561919990737639/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562087860720852/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562016914061280/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2561883927407912/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562196450709993/?app=fbl


 

5 ਿਰੀਦਕੋਟ ਰਜ਼ਲੇ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਐਕਰਟਵ ਕੇਸ 18 

ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵਅਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਕਰਵਾਉ ਡਾਊਨਲੋਡ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562019480727690/?app=fbl 

 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਾਜ ਥਾਨ ਅਤ ੇਹੋਰ  ੂਰਬਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ,ਰਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 

ਇਕਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਰਵਖੇ ਰੁੱਰਖਆ ਰਗਆ  ੀ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਰਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਘਰ ਵਾਪ ੀ  ਮੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ /ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262601386782490624?s=20 
 

2 ਿਰੀਦਕੋਟ ਰਜ਼ਲੇ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਐਕਰਟਵ ਕੇਸ 18 

 

ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵਅਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਕਰਵਾਉ ਡਾਊਨਲੋਡ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262332247190892545?s=20 
 

3 ਕਰੋਨਾ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗਰਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰੂੰਤ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 1600 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰ 

ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ-ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ 

ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੁੱਕ44 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ 18 ਐਕਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ 

ਰਰਹਾ ਹੈ ਇਲਾਜ 

ਘਰ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਲ•ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262329128683843587?s=20 
 

4 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ/ਕਰਰਿਊ ਸਬੂੰਧੀ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7 ਵਜੇ 

ਤੁੱਕ ਖੁੁੱ ਲੀਆਂ ਰਰਹਣਗੀਆਂ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕਰਰਿਊ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸਕੂਲ, 

ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਰਦਅਕ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਚੂੰਗ ਸੂੰਸਥਾ ਬੂੰਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262272795704094720?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰਵਡ-19 ਬ ਰਲਟਨ ਰ ਵਲ  ਰਜਨ ਿਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ। 

2 ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਰਬਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕੂੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ,ਰਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 

ਇਕਾਂਤਵਾ  ਕੇਂਦਰ ਰਵਖੇ ਰੁੱਰਖਆ ਰਗਆ  ੀ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਰਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਘਰ ਵਾਪ ੀ  ਮੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ /ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ 

ਹੋਇਆ। 

  

4 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ/ਕਰਰਿਊ ਸਬੂੰਧੀ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖੁੁੱ ਲੀਆਂ ਰਰਹਣਗੀਆਂ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562019480727690/?app=fbl
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262601386782490624?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262332247190892545?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262329128683843587?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262272795704094720?s=20


 

ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕਰਰਿਊ ਪਰਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ 
ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਰਦਅਕ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਚੂੰਗ ਸੂੰਸਥਾ ਬੂੰਦ ਰਰਹਣਗੀਆਂ 

ਸਮਾਰਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ, ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਨਜੀ ਦਿਤਰਾਂ ਰਵਚ 50% ਸਟਾਿ / ਰਸ਼ਿਟਵਾਈਜ ਸਟਾਿ ਨੂੂੰ  ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਗਆ 
ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 

5 ਰਜਲਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਿਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ/ਕਰਰਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਜਲੇ ਦੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਜਰੂਰੀ 
ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਰਦਨ ਰਨਰਧਾਰਰਤ 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਹੇਗਾ 
ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕੋਰਚੂੰਗ ਸੈਂਟਰ,ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ 
ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੲੂੀ ਪੜੋ ਆਰਡਰ 

6 ਿਰੀਦਕੋਟ ਰਜ਼ਲੇ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਐਕਰਟਵ ਕੇਸ 18 

ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵਅਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਕਰਵਾਉ ਡਾਊਨਲੋਡ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ 
*ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਕਰਰਿਊ 

*ਰਦਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਣ 

*ਰਨਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੂੰ ਘਣ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਅਰਰਵੂੰਦ ਪਾਲ ਰਸੂੰਘ ਸੂੰ ਧੂ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25595/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2616240628703842/  

2 ਕੋਰਵਡ 19 ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ 400 ਲੋੜਵੂੰਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਹੁੱਈਆ 

 ਕਰਵਾਇਆ ਪੈਕ ਖਾਣਾ 
*ਖਾਣਾ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੁੱਲੋਂ ਸਾਮਾਰਜਕ  
ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੁੱ ਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹੈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਧਆਨ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25613/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2616241898703715/  

3 ਗਲਘੋਟੂ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੁੱ ਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ  
*ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪੁੱਧਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਰਹੂੰ ਮ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
*ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਗਲਘੋਟ ੂਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਮਲੇਗੀ ਰਾਹਤ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25617/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2616257552035483/  

4 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੂੰ  ਰਟੁੱਡੀ ਦਲ ਦ ੇਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਚੇਤ 
ਰਰਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਦੁੱਤੇ  
*ਰਟੁੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੁੱਧਰ ’ਤੇ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਰਪਤ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25697/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2616304395364132/  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2616240628703842/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2616241898703715/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2616257552035483/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2616304395364132/


 

5 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਰਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਝੀਵਰਾਂ ਮਹੁੁੱਲਾ ਰਵਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ 
ਦਾ ਰਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617019371959301/  

6 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦ ੇਸਿਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ 
ਰਸਵਲ ਲਾਈਨ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਜਰਟਆ ਮਹੁੁੱਲਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ  7 ਰਵਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617020175292554/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ 
*ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਕਰਰਿਊ 

*ਰਦਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਣ 

*ਰਨਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੂੰ ਘਣ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਅਰਰਵੂੰਦ ਪਾਲ ਰਸੂੰਘ ਸੂੰ ਧੂ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25595/2020 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262323830535655424?s=19  

2 ਕੋਰਵਡ 19 ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ 400 ਲੋੜਵੂੰਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਹੁੱਈਆ 

 ਕਰਵਾਇਆ ਪੈਕ ਖਾਣਾ 
*ਖਾਣਾ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੁੱਲੋਂ ਸਾਮਾਰਜਕ  
ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੁੱ ਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹੈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਧਆਨ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25613/2020 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262331130440814592?s=19  

3 ਗਲਘੋਟੂ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੁੱ ਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ  
*ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪੁੱਧਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਰਹੂੰ ਮ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
*ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਗਲਘੋਟ ੂਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਮਲੇਗੀ ਰਾਹਤ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25617/2020 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262331310330327040?s=19  

4 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੂੰ  ਰਟੁੱਡੀ ਦਲ ਦ ੇਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਚੇਤ 
ਰਰਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਦੁੱਤੇ  
*ਰਟੁੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੁੱਧਰ ’ਤੇ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਰਪਤ 

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25697/2020 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262366261276704768?s=19  

5 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਰਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਝੀਵਰਾਂ ਮਹੁੁੱਲਾ ਰਵਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ 
ਦਾ ਰਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1262621252159770630?s=19  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617019371959301/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617020175292554/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262323830535655424?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262331130440814592?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262331310330327040?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262366261276704768?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262621252159770630?s=19


 

6 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦ ੇਸਿਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ 
ਰਸਵਲ ਲਾਈਨ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਜਰਟਆ ਮਹੁੁੱਲਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ  7 ਰਵਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1262621443524870144?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ 
*ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਕਰਰਿਊ 

*ਰਦਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਣ 

*ਰਨਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੂੰ ਘਣ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਅਰਰਵੂੰਦ ਪਾਲ ਰਸੂੰਘ ਸੂੰ ਧੂ 

 

2 ਕੋਰਵਡ 19 ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ 400 ਲੋੜਵੂੰਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਹੁੱਈਆ 

 ਕਰਵਾਇਆ ਪੈਕ ਖਾਣਾ 
*ਖਾਣਾ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੁੱਲੋਂ ਸਾਮਾਰਜਕ  
ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੁੱ ਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹੈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਧਆਨ 

 

3 ਗਲਘੋਟੂ ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੁੱ ਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ  
*ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪੁੱਧਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਰਹੂੰ ਮ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
*ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਗਲਘੋਟ ੂਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਮਲੇਗੀ ਰਾਹਤ 

4 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੂੰ  ਰਟੁੱਡੀ ਦਲ ਦ ੇਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਚੇਤ 
ਰਰਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਦੁੱਤੇ  
*ਰਟੁੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੁੱਧਰ ’ਤੇ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਰਪਤ 

 

5 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਰਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਝੀਵਰਾਂ ਮਹੁੁੱਲਾ ਰਵਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ 
ਦਾ ਰਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

6 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਰਜ਼ਲਕਾ ਦ ੇਸਿਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ 
ਰਸਵਲ ਲਾਈਨ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਜਰਟਆ ਮਹੁੁੱਲਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ  7 ਰਵਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮ ਨਰ ਰਿਰੋਜਪ ਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਲਾਕਡਾਊਨ  ਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ  ੇ ਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949050998867578/ 
 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1262621443524870144?s=19
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949050998867578/


 

2 ਰਕਰਏਰਟਵ: ਰ ਜਲੇ ਰਵਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਸਬੂੰਧੀ ਰਕਰਏਰਟਵ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949066735532671/ 
 

3 ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਲੈਣ  ਬੰਧੀ ਪੋ ਟ  ੇ ਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949104025528942/ 
 

4 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਲਾਕਡਾਊਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ  ਬੰਧੀ ਰਵ ਥਾਰ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਰਨਯਮਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਲਾਕਡਾਊਨ 

ਰਵਚ ਕੀ ਕੀ ਛੋਟਾਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਅਤ ੇਰਕ  ਰਕ  ਚੀਜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗਾ ਬਾਰੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਗਆ। 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949162338856444/ 
 

5 ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਵਚ ਕੀ ਕੀ ਛਟੋਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕਸ ਰਕਸ ਚੀਜ ਦੇ ਖੁਲਣ ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 
ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈਟ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949217845517560/ 
 

6 ਕੋਰਵਡ19 ਦੇ ਰਖਲਾਿ ਜੂੰਗ ਰਵਚ ਸਰਹਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਰਸਹਤ, ਪੁਰਲਸ, ਰਸਵਲ, ਰੇਲਵ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਭਾਗਾਂ ਦੇ 
ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949268405512504/ 
 

7 ਕੋਰਵਡ19 ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਆ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਤ ੇਰਵਧਾਇਕ ਪਰਰਮੂੰਦਰ 
ਰਸੂੰਘ ਰਪੂੰ ਕੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਰਸਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਰਜਲਹਾ ਮੂੰਡੀ ਅਿਸਰ ਦ ੇ
ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=139763924335597&id=100049059699993 
 

8 ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਹਾਈਪਰਟੇਨਸ਼ਨ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੁੱਡਪੈੈ੍ਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੇ ਬਚਾਓ  ਬਧੰੀ 

ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=139852770993379&id=100049059699993 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਡ19 ਦੇ ਰਖਲਾਿ ਜੂੰਗ ਰਵਚ ਸਰਹਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਰਸਹਤ, ਪੁਰਲਸ, ਰਸਵਲ, ਰੇਲਵ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਭਾਗਾਂ ਦੇ 
ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262399789288710147?s=19 
 

2 ਰਕਰਏਰਟਵ: ਰ ਜਲੇ ਰਵਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਸਬੂੰਧੀ ਰਕਰਏਰਟਵ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262400091756716033?s=19 
 

3 ਕੋਰਵਡ19 ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਆ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਤ ੇਰਵਧਾਇਕ ਪਰਰਮੂੰਦਰ 
ਰਸੂੰਘ ਰਪੂੰ ਕੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਰਸਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਰਜਲਹਾ ਮੂੰਡੀ ਅਿਸਰ ਦ ੇ
ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262442500477706242?s=19 
 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949066735532671/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949104025528942/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949162338856444/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949217845517560/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949268405512504/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=139763924335597&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=139852770993379&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262399789288710147?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262400091756716033?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262442500477706242?s=19


 

4 ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਹਾਈਪਰਟੇਨਸ਼ਨ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੁੱਡਪੈੈ੍ਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੇ ਬਚਾਓ  ਬਧੰੀ 

ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262443114674843648?s=19 
 

5 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮ ਨਰ ਰਿਰੋਜਪ ਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਲਾਕਡਾਊਨ  ਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ  ੇ ਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262619637050560513?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰਵਡ19 ਦੇ ਰਖਲਾਿ ਜੂੰਗ ਰਵਚ ਸਰਹਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਰਸਹਤ, ਪੁਰਲਸ, ਰਸਵਲ, ਰੇਲਵ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਭਾਗਾਂ ਦੇ 
ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ (ਵੀਡੀਓ) 

2 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਲਾਕਡਾਊਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ  ਬੰਧੀ ਰਵ ਥਾਰ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਰਨਯਮਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਲਾਕਡਾਊਨ 

ਰਵਚ ਕੀ ਕੀ ਛੋਟਾਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਅਤ ੇਰਕ  ਰਕ  ਚੀਜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗਾ ਬਾਰੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਗਆ। 

3 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮ ਨਰ ਰਿਰੋਜਪ ਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਲਾਕਡਾਊਨ  ਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ  ੇ ਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੂੰ ਮਦ ਇਸ਼ਿਾਕ ਵਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ 4.0 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੁਕਮ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3446564218902

610&id=100006471981691 

2 ਰਕਰਸ਼ੀ ਰਵਰਗਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਸੁੱ ਧੀ ਰਬਜਾਈ ਲਈ ਦੁੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3446564558902
576&id=100006471981691 

3 ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਲੁੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਡਾ. ਰਕਸ਼ਨ ਚੂੰਦ 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3446564702235895&id=1000064
71981691 
 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3446564905569208&id=1000064
71981691 
 

5 ਜਗਰਵੂੰਦਰਜੀਤ ਰਸੂੰਘ ਸੂੰ ਧੂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਰਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੂੰਚਾਇਤ ਜਲੂੰ ਧਰ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ 

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਤੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਰਟੂੰਗ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3446565965569102&id=1000064
71981691 
 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262443114674843648?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262619637050560513?s=19
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3446564218902610&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3446564218902610&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3446564558902576&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3446564558902576&id=100006471981691


 

6 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵਚ 122 ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤ ੇਕੀਤੀ ਰਜੁੱਤ ਹਾਰਸਲ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3446566672235
698&id=100006471981691 

7 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 19 ਮਈ ਮੂੰਗਲਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੁੱ ਲੇਗੀ ਰਵਸ਼ੇਸ 

ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373039884439552?s=20 
 

8 Rate lists of vegetables and fruits. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3446274755598

223&id=100006471981691 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੂੰ ਮਦ ਇਸ਼ਿਾਕ ਵਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ 4.0 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੁਕਮ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373039884439552?s=20 

2 ਰਕਰਸ਼ੀ ਰਵਰਗਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਸੁੱ ਧੀ ਰਬਜਾਈ ਲਈ ਦੁੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373105583878144?s=20 

3  

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਬਲੁੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਡਾ. ਰਕਸ਼ਨ ਚੂੰਦ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373188622848004?s=20 
 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373264992743426?s=20 
 

5 ਜਗਰਵੂੰਦਰਜੀਤ ਰਸੂੰਘ ਸੂੰ ਧੂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਰਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੂੰਚਾਇਤ ਜਲੂੰ ਧਰ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ 

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਤੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਰਟੂੰਗ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373344999079938?s=20 
 

6 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵਚ 122 ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤ ੇਕੀਤੀ ਰਜੁੱਤ ਹਾਰਸਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373418302877696?s=20 

7 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 19 ਮਈ ਮੂੰਗਲਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੁੱ ਲੇਗੀ ਰਵਸ਼ੇਸ 

ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373491237515264?s=20 

 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੂੰ ਮਦ ਇਸ਼ਿਾਕ ਵਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ 4.0 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੁਕਮ 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3446566672235698&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3446566672235698&id=100006471981691
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373039884439552?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373039884439552?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373105583878144?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373188622848004?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373264992743426?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373344999079938?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262373418302877696?s=20


 

2 ਰਕਰਸ਼ੀ ਰਵਰਗਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਸੁੱ ਧੀ ਰਬਜਾਈ ਲਈ ਦੁੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ 
 

3 ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਬਲੁੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਡਾ. ਰਕਸ਼ਨ ਚੂੰਦ 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 

 

5 ਜਗਰਵੂੰਦਰਜੀਤ ਰਸੂੰਘ ਸੂੰ ਧੂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਰਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੂੰਚਾਇਤ ਜਲੂੰ ਧਰ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ 

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਤੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਰਟੂੰਗ 

 

6 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵਚ 122 ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤ ੇਕੀਤੀ ਰਜੁੱਤ ਹਾਰਸਲ 

 

7 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 19 ਮਈ ਮੂੰਗਲਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੁੱ ਲੇਗੀ ਰਵਸ਼ੇਸ 

ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ 
 

8 Rate lists of vegetables and fruits. 

9 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 18 May Rate List (With Pics) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708361763300317&id=226290164840815 
 

2 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੁੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਰਦੁੱਤੇ ਆਦੇਸ਼(ਪਰਸੈ ਨੋਟ ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708542623282231&id=226290164840815 
 

3 Urgently Required 02 Accountant cum Computer Operator for a Pvt Firm in Hoshiarpur 
City. 
Qualification:- +2 and having knowledge of accounting work. 
Contact :-7888329053. 
Salary: 8k to 10k 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708551073281386&id=226290164840815 
 

4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 6 ਰਦਨ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708645216605305&id=226290164840815 
 

5 ਜਲੂੰ ਧਰ ਦੇ ਇਕ ਰਨੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁਰਸ਼ਆਰਪੁਰ ਰਜ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708646186605208&id=226290164840815 
 

6 ਕੋਰਵਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੁੱਕ 2,91,977 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708646939938466&id=226290164840815 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708361763300317&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708542623282231&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708551073281386&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708645216605305&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708646186605208&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708646939938466&id=226290164840815


 

 

7 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਰਨਤ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟ ੋ
ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708647643271729&id=226290164840815 
 

8 ਰਜ਼ਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ : ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟ ੋ
ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708648566604970&id=226290164840815 
 

9 ਰਜ਼ਲੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਮਾਈਰਨੂੰ ਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟ ੋ
ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708649519938208&id=226290164840815 
 

10  || 18 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜਹ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/170892444341308/ 
 

11 ਮੁੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ, ਪੂੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹ 
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਰਵਧਾ ਲਈ ਅਪੀਲ  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708708793265614&id=226290164840815 
 

12 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਲੋਕ-ਪੁੱਖੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੋ  ੂਬੇ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ੂਚਨਾ ਅਰਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ  ਬੰਧੀ  ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ  ਾਧਾਰਣ ਿੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਿੌਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। 

 ਮਰਰਪਤ ਨੰਬਰ (+91-172-2864100) ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਬੰਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ 

ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਮੁੱਦਦਗਾਰ  ਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ 

ਰਗਣਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਰਵੁੱਚ  ਾਰੇ ਸ਼ੰਰਕਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਪੁੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708709329932227&id=226290164840815 
 

13 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ( ੀ.ਐਮ. ੀ.) ਲ ਰਧਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ  ਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਐਮ.ਏ.ਐ . 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਰਲਮਰਟਡ ਦਰਰਮਆਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ  ਾਂਝੇ ਟੈਲੀਮਡੈੀਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਕੋਰਵਡ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 

 ਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708709519932208&id=226290164840815 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 18 May Rate List (With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262194462501023748?s=19 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708647643271729&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708648566604970&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708649519938208&id=226290164840815
https://m.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/170892444341308/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708708793265614&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708709329932227&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708709519932208&id=226290164840815
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262194462501023748?s=19


 

2 #जिला मैजिस्ट्रेट ने 31 मई तक जिले में लॉकडाउन के जिए आिेश 

- नाई व सैलून को खोलने की िी आज्ञा परंतु स्ट्वास्ट््य जवभाग की जििायतों का पालन बनाना िोगा यकीनी(फ़ोटो सजित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262301602096054272?s=19 
 

3 #Hoshiarpur 

ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 6 ਰਦਨ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262364109686833152?s=19 
 

4  #Hoshiarpur 

ਦੋ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ੀਰਟਵ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣ ੇ

-ਜਲੂੰ ਧਰ ਦੇ ਇਕ ਰਨੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁਰਸਆਰਪੁਰ ਰਜ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ 

-ਕੋਰਵਡ-19 ਨਾਲ ਰਜ਼ਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁੱਕ ਹੋਈਆਂ 5 ਮੌਤਾਂ 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262364293464539136?s=19 
 

5  #Hoshiarpur 

ਕੋਰਵਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੁੱਕ 2,91,977 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

-ਰਕਸਾਨ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੁੱ ਰਸਆ ਲਈ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਬਰ 01882-222663 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਸੂੰਪਰਕ : 
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 

-ਰਕਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262364561493184512?s=19 
 

6 #Hoshiarpur 
जिले में निीं िोन ेजिया िाएगा शराब का अवैध कारोबार: जडप्टी कजमश्नर 

- किा, जसजवल, पुजलस व एक्साइि जवभाग की सयंुक्त टीमों की ओर से की िाएगी छापमेारी(फोटो सजित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262364910467592198?s=19 
 

7  #Hoshiarpur 
जिले में गैर कानूनी माइजनंग बिााश्त निीं की िाएगी: जडप्टी कजमश्नर 

- माइजनंग जवभाग के अजधकाररयों के साथ की बैठक 

- किा, माइनर जमनरल की गैर कानूनी जनकासी संबंधी िैल्प लाइन नंबर पर िी िा सकती िै सूचना(फोटो सजित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262365115673870338?s=19 
 

8  #Hoshiarpur 
सफाई कमाचारी आयोग के सिस्ट्य ने सफाई कमाचाररयों को जकया सम्माजनत 

- किा, कोरोना पर फतेि पाने पर फं्रट लाइन योद्धाओ ंके तौर पर काया कर रिे िैं सफाई कमाचारी(फोटो सजित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262365531933417474?s=19 
 

9 Under the dynamic leadership of Chief Minister, Punjab @capt_amarinder Singh an 
#APPEAL regarding availing consultation facilities by Government Specialist Doctors from 
home in the State of Punjab. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262264753449086977?s=19 
 

10 Unique labour-intensive village works under #MNREGS helping #Punjab alleviate rural 
distress even during #lockdown. CM @capt_amarinder Singh announced special drive to 
enrol more workers & make new job cards this year in response to #COVID woes in 
villages. 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262301602096054272?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262364109686833152?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262364293464539136?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262364561493184512?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262364910467592198?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262365115673870338?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262365531933417474?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262264753449086977?s=19


 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262339936461533188?s=19 
 

11 CM @capt_amarinder 
Singh launched people-friendly #RTI helpline for prompt response to people's RTI related 
queries. Says helpline will boost transparency, help protect free speech right of citizens. 
Helpline No. +91 172 2864100 to be operational from 10am-4pm, Monday-Friday. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262341194027171841?s=19 
 

12 CM @capt_amarinder Singh launches telemedicine venture between Cleveland Clinic 
USA & CMC Ludhiana. Cleveland Clinic to provide Physician-to-Physician video 
consultations on #COVID19 
& other medical problems. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262343641906831367?s=19 
 

13 Punjab to provide 100% potable piped water connections to all rural households by 2022, 
says CM @capt_amarinder Singh. Urged Union Jal Shakti Minister to cut down #GST on 
treatment plants & purification media from 18% to 5%.....(1) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262347278968209410?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 18 May Rate List (With Pics) 

2 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੁੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਰਦੁੱਤੇ ਆਦੇਸ਼(ਪਰਸੈ ਨੋਟ ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

3 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 6 ਰਦਨ ਖੁੁੱ ਲ•ਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 ਜਲੂੰ ਧਰ ਦੇ ਇਕ ਰਨੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁਰਸ਼ਆਰਪੁਰ ਰਜ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

5 ਕੋਰਵਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੁੱਕ 2,91,977 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

6 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਮਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਰਨਤ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟ ੋ
ਸਮੇਤ) 

7 ਰਜ਼ਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ : ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟ ੋ
ਸਮੇਤ) 

8 ਰਜ਼ਲੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਮਾਈਰਨੂੰ ਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟ ੋ
ਸਮੇਤ) 

9 || 18 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜਹ ਰਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

10 ਮੁੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ, ਪੂੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹ 
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਰਵਧਾ ਲਈ ਅਪੀਲ  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262339936461533188?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262341194027171841?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262343641906831367?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262347278968209410?s=19


 

11 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਲੋਕ-ਪੁੱਖੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੋ  ੂਬੇ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ੂਚਨਾ ਅਰਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ  ਬੰਧੀ  ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ  ਾਧਾਰਣ ਿੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਿੌਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। 

 ਮਰਰਪਤ ਨੰਬਰ (+91-172-2864100) ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਬੰਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ 

ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਮੁੱਦਦਗਾਰ  ਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ 

ਰਗਣਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਰਵੁੱਚ  ਾਰੇ ਸ਼ੰਰਕਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਪੁੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

12 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ( ੀ.ਐਮ. ੀ.) ਲ ਰਧਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਲਈ ਅਰਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ  ਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਐਮ.ਏ.ਐ . 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਰਲਮਰਟਡ ਦਰਰਮਆਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ  ਾਂਝੇ ਟੈਲੀਮਡੈੀਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਰਨਕ ਕੋਰਵਡ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ  ਮੁੱਰ ਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਡਓ ਕੰ ਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 

 ਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
  

S.N. Post with link 

1 88% OF THE TOTAL THROAT SWAB TESTS IN JALANDHAR FOUND NEGATIVE- DC, CP AND 
SSP 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808726996318994&set=pcb.80872716965
2310&type=3&theater 

2 COMMISSIONERATE POLICE ISSUE 19946 CHALLANS TO VIOLATORS SINCE MARCH 23 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808725766319117&set=pcb.80872593631
9100&type=3&theater 

3 WITH CAPTAIN GOVERNMENT'S INITIATIVE FIRST FREE BUS FROM CITY MOVES FOR 
SAHARANPUR WITH 30 MIGRANTS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808724086319285&set=pcb.80872465965
2561&type=3&theater 

4 THREE MORE TRAINS CHUG FOR PURNIA, ARARIA AND JAUNPUR STATIONS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808722929652734&set=pcb.80872396298
5964&type=3&theater 

5 DISTRICT ADMINISTRATION PROVIDES 3000 DRY RATION PACKETS IN JALANDHAR TO 
THE NEEDY PEOPLE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808721316319562&set=pcb.80872144965
2882&type=3&theater 

6 ADMINISTRATION SUPPLIES 108043-LITRES MILK, 770-KG CHEESE, 9918-KG CURD, 
15444-LITRES LASSI, 340-KG KHEER AND 6752 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808719419653085&set=pcb.80871951965
3075&type=3&theater 

7 BALL IN YOUR COURT NOW SO DISCHARGE YOUR SOCIAL RESPONSIBILITY WELL FOR 
CHECKING CORONA- DC EXHORTS PEOPLE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808716662986694&set=pcb.80871821298
6539&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808726996318994&set=pcb.808727169652310&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808726996318994&set=pcb.808727169652310&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808725766319117&set=pcb.808725936319100&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808725766319117&set=pcb.808725936319100&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808724086319285&set=pcb.808724659652561&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808724086319285&set=pcb.808724659652561&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808722929652734&set=pcb.808723962985964&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808722929652734&set=pcb.808723962985964&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808721316319562&set=pcb.808721449652882&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808721316319562&set=pcb.808721449652882&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808719419653085&set=pcb.808719519653075&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808719419653085&set=pcb.808719519653075&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808716662986694&set=pcb.808718212986539&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808716662986694&set=pcb.808718212986539&type=3&theater


 

8 DEPUTY COMMISSIONER JALANDHAR MR. VARINDER KUMAR SHARMA, COMMISSIONER 
OF POLICE MR. GURPREET SINGH BHULLAR AND SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE 
MR. NAVJOT SINGH MAHAL TODAY SAID THAT AROUND 88% OF THE TOTAL THROAT 
SWAB TESTS CONDUCTED TO DETECT CORONA VIRUS IN THE DISTRICT WERE NEGATIVE 
AS SO FAR OUT OF THE TOTAL 5949 SAMPLES TAKEN IN JALANDHAR, AS MANY AS 5263 
SAMPLES HAVE BEEN TESTED NEGATIVE OF COVID 19. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808669729658054&set=pcb.80866982299
1378&type=3&theater 

9 HEALTH BULLETIN BY CIVIL SURGEON JALANDHAR DR GURINDER CHAWLA 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808656986325995/ 

10 DEPUTY COMMISSIONER MR VARINDER KUMAR SHARMA SPEAKS ABOUT THE LIFTING 
OF CURFEW. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808544886337205/ 

11 SSP JALANDHAR MR NAVJOT SINGH MAHAL 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808515923006768/ 

12 CP JALANDHAR MR GURPREET SINGH BHULLAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808512403007120/ 

13 DC JALANDHAR MR VARINDER KUMAR SHARMA 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808509006340793/ 

14 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808506279674399/ 

15 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DPRO.JALANDHAR.7/VIDEOS/808502349674792/ 

16 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808500779674949/ 

17 FLAG MARCH IN JALANDHAR. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808499079675119/ 

18 IMPORTANT ORDERS FOR JALANDHAR. LOCKDOWN-4 GUIDELINES IN JALANDHAR. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808106846381009&set=pcb.80810704304
7656&type=3&theater 

  
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 DC JALANDHAR MR VARINDER KUMAR SHARMA, CP JALANDHAR GURPREET SINGH 
BHULLAR  AND SSP MR NS MAHAL SAID THAT 88% OF THE TOTAL THROAT SWAB TESTS 
CONDUCTED TO DETECT CORONA VIRUS IN THE DISTRICT WERE NEGATIVE. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262376066561093633 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808669729658054&set=pcb.808669822991378&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808669729658054&set=pcb.808669822991378&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808656986325995/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808544886337205/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808515923006768/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808512403007120/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808509006340793/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808506279674399/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808502349674792/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808500779674949/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/808499079675119/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808106846381009&set=pcb.808107043047656&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808106846381009&set=pcb.808107043047656&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262376066561093633


 

2 SO FAR OUT OF THE TOTAL 5949 SAMPLES TAKEN IN JALANDHAR, AS MANY AS 5263 
SAMPLES HAVE BEEN TESTED NEGATIVE OF COVID 19 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262376088610758656 

3 HEALTH BULLETIN BY CIVIL SURGEON JALANDHAR DR GURINDER CHAWLA 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262370122670333953 

4 52TH SHRAMIK TRAIN LEFT FOR ARARIA IN BIHAR FROM JALANDHAR RAILWAY STATION 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262364932584030208 

5 81TH SHRAMIK SPECIAL LEFT FOR PURNIA IN BIHAR FROM JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262361329530175488 

6 JALANDHAR DC VARINDER KUMAR SHARMA SPEAKS AFTER FLAG MARCH 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262302509210746885 

7 IMPORTANT ORDERS FOR JALANDHAR. LOCKDOWN-4 GUIDELINES 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262102703804743680 

  

WHATSAPP 
 
 

S.N. TEXT 

1      COMMISSIONERATE POLICE ISSUE 19946 CHALLANS TO VIOLATORS SINCE MARCH 
23 

2 WITH CAPTAIN GOVERNMENT'S INITIATIVE FIRST FREE BUS FROM CITY MOVES FOR 
SAHARANPUR WITH 30 MIGRANTS 

3 88% OF THE TOTAL THROAT SWAB TESTS IN JALANDHAR FOUND NEGATIVE- DC, CP 
AND SSP 

4 THREE MORE TRAINS CHUG FOR PURNIA, ARARIA AND JAUNPUR STATIONS 

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

6 ADMINISTRATION SUPPLIES 108043-LITRES MILK, 770-KG CHEESE, 9918-KG CURD, 
15444-LITRES LASSI, 340-KG KHEER AND 6752 QUINTAL 

7 BALL IN YOUR COURT NOW SO DISCHARGE YOUR SOCIAL RESPONSIBILITY WELL FOR 
CHECKING CORONA- DC EXHORTS PEOPLE 

8 DEPUTY COMMISSIONER MR VARINDER KUMAR SHARMA SPEAKS ABOUT THE LIFTING 
OF CURFEW.(VIDEO) 

9 Order Lockdown 31.05.20 

  

YOUTUBE 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262376088610758656
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262370122670333953
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262364932584030208
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262361329530175488
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262302509210746885
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262102703804743680


 

SN. Post and Link 

1. SSP JALANDHAR MR NAVJOT SINGH MAHAL 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGKuMNV7ytU 

2. CP JALANDHAR MR GURPREET SINGH BHULLAR 

https://www.youtube.com/watch?v=LFv64cvclfU 

3. DC JALANDHAR MR VARINDER KUMAR SHARMA 

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

4 HEALTH BULLETIN BY CIVIL SURGEON JALANDHAR DR GURINDER 

CHAWLA 

https://www.youtube.com/watch?v=z03tJtBAd4g 

5 Deputy Commissioner Mr Varinder Kumar Sharma speaks about the lifting of curfew. 
https://www.youtube.com/watch?v=N-WCEuEC8JM&t=136s 

6 51TH SHRAMIK TRAINS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MbLKjkaCioc 

7 52 th Shramik train 
https://www.youtube.com/watch?v=QJdWyx6kyOY 

  

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਬਲੁੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੂੰ  ਕੂੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੁੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਰਸਵਲ ਸਰਜਨ 

*ਸੂੰਤੁਰਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਰਵਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦ ੈਬਚਾਅ-ਡਾ. 
ਰਾਜਕਰਨੀ 
*ਰਵਸ਼ਵ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਰਦਵਸ ਸਬੂੰਧੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ 

 

2 ਰਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬੳੂੂਰੋ ਵੁੱਲੋਂ ਈ-ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

 

3 ਰਵਧਾਇਕ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਟ ੇਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੂੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ 

 

4 ਸੀ-ਪਾਈਟ ਵੁੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟੇੇ੍ਰਰਨੂੰ ਗ ਸ਼ੁਰੂ 

 

5 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਨਕਲਣ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ- ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬਾਵਾ 
ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ 
ਐਪੀਡੈਰਮਕ ਰਡਜੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਰਹਤ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰਨਯਮ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGKuMNV7ytU
https://www.youtube.com/watch?v=LFv64cvclfU
https://www.youtube.com/watch?v=BdcDjBlreOM
https://www.youtube.com/watch?v=z03tJtBAd4g
https://www.youtube.com/watch?v=N-WCEuEC8JM&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=MbLKjkaCioc
https://www.youtube.com/watch?v=QJdWyx6kyOY


 

 

6 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਐਰੀ ਵੁੱਲੋਂ ਰਮਆਰੀ ਖਾਦ,ਬੀਜ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਵਕਰੀ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ 
ਚੈਰਕੂੰਗ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ 

 

7 Official Statement on authentic real-time information abour COVID-19 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਬਲੁੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੂੰ  ਕੂੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੁੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਰਸਵਲ ਸਰਜਨ 

*ਸੂੰਤੁਰਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਰਵਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦ ੈਬਚਾਅ-ਡਾ. 
ਰਾਜਕਰਨੀ 
*ਰਵਸ਼ਵ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਰਦਵਸ ਸਬੂੰਧੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ 

 

4 ਰਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬੳੂੂਰੋ ਵੁੱਲੋਂ ਈ-ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

 

5 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਨਕਲਣ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ- ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬਾਵਾ 
ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ 
ਐਪੀਡੈਰਮਕ ਰਡਜੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਰਹਤ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰਨਯਮ 

 

6 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਐਰੀ ਵੁੱਲੋਂ ਰਮਆਰੀ ਖਾਦ,ਬੀਜ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਵਕਰੀ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ 
ਚੈਰਕੂੰਗ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ 

 

7 ਸੀ-ਪਾਈਟ ਵੁੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟੇੇ੍ਰਰਨੂੰ ਗ ਸ਼ੁਰੂ 

 

8 ਰਵਧਾਇਕ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਟ ੇਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੂੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ 

 



 

9 Official Statement on authentic real-time information abour COVID-19 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Sole Dependence on herbicides is not enough for Weed Control in Direct Seeded Rice 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073442979365942/?d=n 

2 A Greener PAU Campus Infuses New Vigour & Vitality 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073442672699306/?d=n 

3 FREE MEDICAL ADVICE FACILITY STARTED THROUGH C-DAC E-SANJEEVNI OPD 
PLATFORM: CIVIL SURGEON LUDHIANA 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073428799367360/?d=n 

4 RED PEN ENTRY TO BE MADE IN REVENUE RECORD OF FARMERS BURNING WHEAT 
STRAW/STUBBLE 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073427829367457/?d=n 

5 GOOD QUALITY HYGIENIC FOOD BEING PROVIDED TO PEOPLE STAYING IN COVID CARE 
CENTRES 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073426226034284/?d=n 

6 A TOTAL OF 137 PATIENTS GET CURED IN DISTRICT LUDHIANA 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073424329367807/?d=n 

7 Private schools cannot increase school fees for 2020-21: Deputy Commissioner 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073422152701358/?d=n 

8 New directions regarding lockdown by Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal 
dated May 18, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073421696034737/?vh=e&d=n 

9 LOCKDOWN EXTENDED IN LUDHIANA TILL MAY 31 
EXCEPT FROM EMERGENCY, NO PERSON WOULD BE ALLOWED TO COME OUT OF THEIR 
HOUSES FROM 7 PM TO 7 AM DAILY: DISTRICT MAGISTRATE 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073421042701469/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 People staying in Covid care centres in #Ludhiana are being provided good 
quality hygienic food daily. Independent caterers have been hired for this purpose, 
who prepare this food at the centre premises only. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262579608907665410?s=08 

2 People staying in Covid care centres in #Ludhiana are being provided good 
quality hygienic food daily. Independent caterers have been hired for this purpose, 
who prepare this food at the centre premises only. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262579611713617925?s=08 

3 Replying to @LudhianaDpro 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073442979365942/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073442672699306/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073428799367360/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073427829367457/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073426226034284/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073424329367807/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073422152701358/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073421696034737/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3073421042701469/?d=n
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262579608907665410?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262579611713617925?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro
https://twitter.com/LudhianaDpro


 

A dedicated team of health department officials has been deputed to check the 
quality of food before it is being served to the people. The same food is also 
consumed by the doctors and other officials deputed at this centre.. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262579613785620481?s=08 

4 Replying to @LudhianaDpro 
Tea is served at 7 am, Breakfast at 8 am, fruits at 11 am, lunch at 1:30 pm, tea 
again at 4 pm & at 6:30 pm and dinner at 8 pm. Biscuits and matthi’s are being 
provided along with tea. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262579615962406921?s=08 

5 Replying to @LudhianaDpro 
The breakfast menu comprises of 2 paranthas, curd and pickle, Lunch menu 
comprises of 4 chapattis/rice plus vegetable plus dal and dinner menu comprises 
of Vegetable plus dal plus chapattis. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262579617967325184?s=08 

6 The @PunjabGovtIndia has advised to the private schools not to impose any 
increase in school fees in 2020-21 over those charged in 2019-20. A letter has 
been written to the Management/Principals of all the Private Un-Aided Schools 
and have been asked to take this decision. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262580896907091968?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Sole Dependence on herbicides is not enough for Weed Control in Direct Seeded Rice 
(English & Punjabi) 

2 A Greener PAU Campus Infuses New Vigour &Vitality (English & Punjabi) 

3 FREE MEDICAL ADVICE FACILITY STARTED THROUGH C-DAC E-SANJEEVNI OPD 
PLATFORM: CIVIL SURGEON LUDHIANA (English & Punjabi) 

4 RED PEN ENTRY TO BE MADE IN REVENUE RECORD OF FARMERS BURNING WHEAT 
STRAW/STUBBLE (English & Punjabi) 

5 GOOD QUALITY HYGIENIC FOOD BEING PROVIDED TO PEOPLE STAYING IN COVID CARE 
CENTRES(English & Punjabi) 

6 A TOTAL OF 137 PATIENTS GET CURED IN DISTRICT LUDHIANA 
(English & Punjabi) 

7 Private schools cannot increase school fees for 2020-21: Deputy Commissioner 
(English & Punjabi) 

8 New directions regarding lockdown by Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal 
dated May 18, 2020 

9 LOCKDOWN EXTENDED IN LUDHIANA TILL MAY 31 
EXCEPT FROM EMERGENCY, NO PERSON WOULD BE ALLOWED TO COME OUT OF THEIR 
HOUSES FROM 7 PM TO 7 AM DAILY: DISTRICT MAGISTRATE 
(English & Punjabi) 

 
YOUTUBE 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262579613785620481?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro
https://twitter.com/LudhianaDpro
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262579615962406921?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro
https://twitter.com/LudhianaDpro
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262579617967325184?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262580896907091968?s=08


 

1 Daily Update by DC Ludhiana on Corona 
https://www.youtube.com/watch?v=PTi2Ma1yenM&feature=youtu.be 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 -ਸੀ-ਪਾਈਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟਰੇਰਨੂੰ ਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰ ੂ 
-ਨੌਜਵਾਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਲਾਹਾ : ਕੈਂਪ ਇੂੰਚਾਰਜ 

-ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਬਰਾਂ 98150-77512, 82838-80131, 98722-74085 'ਤੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੂੰਪਰਕ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/677970176314930?__tn__=-R 
 

2 ਪੂੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਰਧਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਰਨਤ : ਕਮਾਂਡੈਂਟ 

-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁਰੁੱ ਰਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ; ਰਵਭਾਗ ਲਈ ਵੀ ਿਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੁੱਲ : 
ਜਰਨੈਲ ਰਸੂੰ ਘ ਮਾਨ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/677507023027912/?t
ype=3&__tn__=-R 
 

3 ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਦੌਰਾਨ 4 ਨੁਕਰਤਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਰਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਤ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. 
ਭਾਰਗਵ 

-ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਿੈਲਾਓ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪੁਰਲਸ ਵੁੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਰਹੂੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  
-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਬਚਾਓ ਸਬੂੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੈਂਿੇਲਟ ਜਾਰੀ 
4-point self-awareness campaign by Mansa Police as Lockdown 4.0 begins  
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/677506366361311?__tn__=-R 
 

4 -ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰਦਨ ਦਾ ਕਰਰਿਊ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 

-31 ਮਈ ਤੁੱਕ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਰਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/677503663028248/?t
ype=3&__tn__=-R 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਦੌਰਾਨ 4 ਨੁਕਰਤਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕ ੇਰਦੁੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਕਰੋੋਨਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਤ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. 
ਭਾਰਗਵ 

-ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਿੈਲਾਓ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰੁਲਸ ਵੁੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮਰੁਹੂੰਮ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ  

-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਬਚਾਓ ਸਬੂੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੈਂਿੇਲਟ ਜਾਰੀ 
4-point self-awareness campaign by Mansa Police as Lockdown 4.0 begins  
 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1262626997278105600?s=20 
 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮਰੈਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੀਤ ੇਰਦਨ ਦਾ ਕਰਰਿਊ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦ ੇਹਕੁਮ 

https://www.youtube.com/watch?v=PTi2Ma1yenM&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/677970176314930?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/677507023027912/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/677507023027912/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/677506366361311?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/677503663028248/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/677503663028248/?type=3&__tn__=-R
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1262626997278105600?s=20


 

-31 ਮਈ ਤੁੱਕ ਸਾਮ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਰਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1262626886263336960?s=20 
 

3 ਸੀ-ਪਾਈਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟਰੇਰਨੂੰ ਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸਰੁੂ  
-ਨੌਜਵਾਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਲਾਹਾ : ਕੈਂਪ ਇੂੰਚਾਰਜ 

-ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਬਰਾਂ 98150-77512, 82838-80131, 98722-74085 'ਤੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੂੰਪਰਕ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1262626748417503233?s=20 
 

4 4-point self-awareness campaign by Mansa Police as Lockdown 4.0 begins  
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1262629348160401408?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਦੌਰਾਨ 4 ਨੁਕਰਤਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕ ੇਰਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਤ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਭਾਰਗਵ 

-ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਿੈਲਾਓ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪੁਰਲਸ ਵੁੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਰਹੂੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਬਚਾਓ ਸਬੂੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੈਂਿੇਲਟ ਜਾਰੀ 
4-point self-awareness campaign by Mansa Police as Lockdown 4.0 begins  

2  

3  

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਰਿਊ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧਾ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661314584008839 
 

2 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ  ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਡੀ.ਡੀ ਪੂੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਠਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ 
ਪਾਠਕਰਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661300320676932 
 

3 18 ਮਈ ਤੋ 31 ਮਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਕਰਰਿਊ-ਰਜ਼ਲਹਾ 
ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661230384017259 
 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1262626886263336960?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1262626748417503233?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1262629348160401408?s=20
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661314584008839
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661300320676932
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661230384017259


 

4 18 ਮਈ, 2020 || #ਕਰੋਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਖ ੇ ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ 

ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/170892494341303/ 
 

5 ਸੁਖਪਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਪਰੀਤ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਰਜਆਣਾ ਦੀਆਂ 
ਰਵਰਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਰਦੁੱਤਾ ਡੇਂਗ ੂਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਰੁੱਖਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1660651550741809 
 

6 ਨੈਸਲੇ ਕੂੰਪਨੀ ਰਵਖੇ 101 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੂਨਦਾਨ 

ਸਮਾਰਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਖੂਨਦਾਨ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1660543754085922 
 

7 ਮੋਗਾ ਚ ਿਾਬੇ, ਕਪੜੇ, ਰੇਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਬੂੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1660577107415920 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਰਿਊ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧਾ 
 

2 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ  ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਡੀ.ਡੀ ਪੂੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਠਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ 
ਪਾਠਕਰਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ 
 

3 18 ਮਈ ਤੋ 31 ਮਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਕਰਰਿਊ-ਰਜ਼ਲਹਾ 
ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ 

 

4 18 ਮਈ, 2020 || #ਕਰੋਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਖ ੇ ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ 

ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ। 
 

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=AZUI91JfgMRLqxqwKf6AeWuD4Pn6zrtbRKlhn9q9ltWrzxK4CoK2VcIcaqF5yUpaZcApbSguwPWokoRPrZjD5FHNr-w0ZgjejEcfyAa5oAWu203dhTGtWIcIUD5OFiUYOX9ah-ZOr9JT5SGa9ptHVXndbhOyTG_XC6ELoOmGn5TbeQ&__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=AZUI91JfgMRLqxqwKf6AeWuD4Pn6zrtbRKlhn9q9ltWrzxK4CoK2VcIcaqF5yUpaZcApbSguwPWokoRPrZjD5FHNr-w0ZgjejEcfyAa5oAWu203dhTGtWIcIUD5OFiUYOX9ah-ZOr9JT5SGa9ptHVXndbhOyTG_XC6ELoOmGn5TbeQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/170892494341303/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1660651550741809
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1660543754085922
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1660577107415920
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=AZUI91JfgMRLqxqwKf6AeWuD4Pn6zrtbRKlhn9q9ltWrzxK4CoK2VcIcaqF5yUpaZcApbSguwPWokoRPrZjD5FHNr-w0ZgjejEcfyAa5oAWu203dhTGtWIcIUD5OFiUYOX9ah-ZOr9JT5SGa9ptHVXndbhOyTG_XC6ELoOmGn5TbeQ&__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=AZUI91JfgMRLqxqwKf6AeWuD4Pn6zrtbRKlhn9q9ltWrzxK4CoK2VcIcaqF5yUpaZcApbSguwPWokoRPrZjD5FHNr-w0ZgjejEcfyAa5oAWu203dhTGtWIcIUD5OFiUYOX9ah-ZOr9JT5SGa9ptHVXndbhOyTG_XC6ELoOmGn5TbeQ&__tn__=*NK-R


 

5 ਸੁਖਪਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਪਰੀਤ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਰਜਆਣਾ ਦੀਆਂ 
ਰਵਰਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਰਦੁੱਤਾ ਡੇਂਗ ੂਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਰੁੱਖਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ 
 

6 ਨੈਸਲੇ ਕੂੰਪਨੀ ਰਵਖੇ 101 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੂਨਦਾਨ 

ਸਮਾਰਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਖੂਨਦਾਨ 

 

7 ਮੋਗਾ ਚ ਿਾਬੇ, ਕਪੜੇ, ਰੇਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਬੂੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 
 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 8 ਲੁੱ ਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 036 ਮੀਟਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ 
ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223916087948903/ 
 

2 ਪਰਟਆਲਾ ਦੇ  ਰਕਾਰੀ ਰਰਜੰਦਰਾ ਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਰਵੁੱਚੋਂ ਰ ਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ  ਮੇਤ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ  ਮੇਂ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਅਤੇ 

ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ  ਹੂਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮ ਬਾਇਲ ਿੋਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਕੋਵਾ ਐਪ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਰਜੰਦਰਾ ਹ ਪਤਾਲ ਦੀ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਰਵੁੱਚ ਛ ੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 

ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ  ਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗ ਰਵੁੱਚ ਰਜੁੱਤ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਰਵੁੱਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ 

ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223904027950109/ 
 

3 Today 18 may District Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223897541284091/ 
 

4 ਪਰਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ  ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗੁੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ  ਮੇਂ ਰਾਜਕ ਮਾਰ 

ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223815794625599/ 
 

5 ਿੌਜ, ਪੈਰਾ ਰਮਲਟਰੀ ਤੇ ਪੁਰਲਸ ਬਲਾਂ ਰਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਤਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223807021293143/ 
 

6 On a mission to ensure #Everychildthriving, Patiala administration with @MerakiVoices 
has supported 15000 families over the past 2 weeks to provide academic, life skills and 
parenting inputs so that all our parents can support foundational learning and growth of 
their children. Look at the activity-based learnings demonstrated by children and even 
better engagement shown by parents! Let's all collectively work to ensure all children 
come out of the lockdown stronger! 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223771904629988/ 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223916087948903/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223904027950109/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223897541284091/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223815794625599/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223807021293143/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223771904629988/


 

7 ਰਡਜ਼ੀਟਲ ਪੇਰੈਂਟ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਰਮਲੀ ਵੁੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ-ਕੁਮਾਰ ਅਰਮਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223772044629974/ 
 

8 On a mission to ensure #Everychildthriving, Patiala administration with @MerakiVoices 
has supported 15000 families over the past 2 weeks to provide academic, life skills and 
parenting inputs so that all our parents can support foundational learning and growth of 
their children. Look at the activity-based learnings demonstrated by children and even 
better engagement shown by parents! Let's all collectively work to ensure all children 
come out of the lockdown stronger! 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223770711296774/ 
 

9 On a mission to ensure #Everychildthriving, Patiala administration with @MerakiVoices 
has supported 15000 families over the past 2 weeks to provide academic, life skills and 
parenting inputs so that all our parents can support foundational learning and growth of 
their children. Look at the activity-based learnings demonstrated by children and even 
better engagement shown by parents! Let's all collectively work to ensure all children 
come out of the lockdown stronger! 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223770054630173/ 
 

10 ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਰਿਊ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ-ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223671277973384/ 
 

11 ਮੁੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ, ਪੂੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹ 
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਰਵਧਾ ਲਈ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223614487979063/ 
 

12  ੋਆ-  ਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤ ੇਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ  ਾਿ- ਿਾਈ  ਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223595144647664/ 
 

13 ਰਮਤੀ 18 ਮਈ ਨੂੰ  ਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਰਟਆਲਾ ਰਵਖੇ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਲਾਂ ਤੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰਰਟੇਲ ਰੇਟ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223576887982823/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਰਟਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਰਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ #COVID19 ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਛੁੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਘਰ 

ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜੂੰਗ 'ਚ ਰਜੁੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਰਵੁੱਚ  #covapunjab ਐਪ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ। 

@KUMARAMIT_IAS  
@PunjabGovtIndia 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1223904027950109&id=681961292
144388 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262417982149365764?s=19 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223772044629974/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223770711296774/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223770054630173/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223671277973384/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223614487979063/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223595144647664/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223576887982823/
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covapunjab?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covapunjab?src=hashtag_click
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://t.co/kAzYj88uLH?amp=1
https://t.co/kAzYj88uLH?amp=1
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262417982149365764?s=19


 

2 ਰਾਜਪੁਰਾ ਰਵਖੇ ਦੋ #COVID19SL ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸਟੀ  
ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ ’ਚ ਐਕਰਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਹੋਈ 22 

#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262417708081020928?s=19 
 

3 1151 ਯਾਤਰੀ ਲੈਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪਰਤਾਪਗੜਹ ਨੂੂੰ  ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ 14ਵੀਂ ਰਵਸੇਸ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ 
-7 ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 206 ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੂੰ  ਭੇਜੇ-ਕੁਮਾਰ ਅਰਮਤ 

-19 ਮਈ ਨੂੂੰ  ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤੇ ਅਮੇਠੀ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੋ ਰੇਲਾਂ @KUMARAMIT_IAS  

#PunjabFightsCorona  

@CMOPb ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ @PunjabGovtIndia ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1262376639297699842?s=19 
 

4 #DigitalParentMargdarshakProgram ਨੂੂੰ  ਰਮਲੀ ਵੁੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ- @KUMARAMIT_IAS  

#Everychildthriving ਤਰਹਤ ਦੋ ਹਫ਼ਰਤਆਂ 'ਚ ਜੁੜੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਪਰਰਵਾਰ-ਡਾ. ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਵ  

@MerakiVoices ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰਮੂੰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਬੁੱਚੇ 
#EducatingchildrenstartswithParents #ContinuedLearning 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262376359793512458?s=19 
 

5 1151 ਯਾਤਰੀ ਲੈਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪਰਤਾਪਗੜਹ ਨੂੂੰ  ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ 14ਵੀਂ ਰਵਸੇਸ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ 
-7 ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 206 ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੂੰ  ਭੇਜੇ-ਕੁਮਾਰ ਅਰਮਤ 

-19 ਮਈ ਨੂੂੰ  ਸਵੇਰੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸਾਮ ਨੂੂੰ  ਅਮੇਠੀ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੋ ਰੇਲਾਂ @KUMARAMIT_IAS  

#PunjabFightsCorona  
@CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262375372924030979?s=19 
 

6 #DigitalParentMargdarshakProgram ਨੂੂੰ  ਰਮਲੀ ਵੁੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ- @KUMARAMIT_IAS  

#Everychildthriving ਤਰਹਤ ਦੋ ਹਫ਼ਰਤਆਂ 'ਚ ਜੁੜੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਪਰਰਵਾਰ-ਡਾ. ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਵ  

@MerakiVoices ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰਮੂੰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਬੁੱਚੇ 
#EducatingchildrenstartswithParents #ContinuedLearning 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262352382869991424?s=19 
 

7 #DigitalParentMargdarshakProgram ਨੂੂੰ  ਰਮਲੀ ਵੁੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ- @KUMARAMIT_IAS  

#Everychildthriving ਤਰਹਤ ਦੋ ਹਫ਼ਰਤਆਂ 'ਚ ਜੁੜੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਪਰਰਵਾਰ-ਡਾ. ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਵ  

@MerakiVoices ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰਮੂੰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਬੁੱਚੇ 
#EducatingchildrenstartswithParents #ContinuedLearning 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262341278840258561?s=19 
 

8 #DigitalParentMargdarshakProgram ਨੂੂੰ  ਰਮਲੀ ਵੁੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ- @KUMARAMIT_IAS  

#Everychildthriving ਤਰਹਤ ਦੋ ਹਫ਼ਰਤਆਂ 'ਚ ਜੁੜੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਪਰਰਵਾਰ-ਡਾ. ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਵ  

@MerakiVoices ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰਮੂੰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਬੁੱਚੇ 
#EducatingchildrenstartswithParents #ContinuedLearning 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262340034843365376?s=19 
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WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 8 ਲੁੱ ਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 036 ਮੀਟਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ 
ਆਮਦ (ਿੋਟੋ) 

2 ਪਰਟਆਲਾ ਦੇ  ਰਕਾਰੀ ਰਰਜੰਦਰਾ ਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਰਵੁੱਚੋਂ ਰ ਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ  ਮੇਤ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ  ਮੇਂ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਅਤੇ 

ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ  ਹੂਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮ ਬਾਇਲ ਿੋਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਕੋਵਾ ਐਪ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਰਜੰਦਰਾ ਹ ਪਤਾਲ ਦੀ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਰਵੁੱਚ ਛ ੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 

ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ  ਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗ ਰਵੁੱਚ ਰਜੁੱਤ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਰਵੁੱਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ 

ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ।  (ਵੀਡੀਓ) 

3 Today 18 may District Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra (ਵੀਡੀਓ) 

4 ਪਰਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ  ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗੁੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ  ਮੇਂ ਰਾਜਕ ਮਾਰ 

ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। (ਵੀਡੀਓ) 

5 ਿੌਜ, ਪੈਰਾ ਰਮਲਟਰੀ ਤੇ ਪੁਰਲਸ ਬਲਾਂ ਰਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਤਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

6 On a mission to ensure #Everychildthriving, Patiala administration with @MerakiVoices 
has supported 15000 families over the past 2 weeks to provide academic, life skills and 
parenting inputs so that all our parents can support foundational learning and growth of 
their children. Look at the activity-based learnings demonstrated by children and even 
better engagement shown by parents! Let's all collectively work to ensure all children 
come out of the lockdown stronger!  (ਵੀਡੀਓ) 

7 ਰਡਜ਼ੀਟਲ ਪੇਰੈਂਟ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਰਮਲੀ ਵੁੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ-ਕੁਮਾਰ ਅਰਮਤ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

8 On a mission to ensure #Everychildthriving, Patiala administration with @MerakiVoices 
has supported 15000 families over the past 2 weeks to provide academic, life skills and 
parenting inputs so that all our parents can support foundational learning and growth of 
their children. Look at the activity-based learnings demonstrated by children and even 
better engagement shown by parents! Let's all collectively work to ensure all children 
come out of the lockdown stronger!   (ਵੀਡੀਓ) 

9 On a mission to ensure #Everychildthriving, Patiala administration with @MerakiVoices 
has supported 15000 families over the past 2 weeks to provide academic, life skills and 
parenting inputs so that all our parents can support foundational learning and growth of 
their children. Look at the activity-based learnings demonstrated by children and even 
better engagement shown by parents! Let's all collectively work to ensure all children 
come out of the lockdown stronger! (ਵੀਡੀਓ) 

10 ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਰਿਊ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ-ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

11 ਮੁੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ, ਪੂੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹ 
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਰਵਧਾ ਲਈ ਅਪੀਲ (ਿੋਟੋ) 



 

12  ੋਆ-  ਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤ ੇਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ  ਾਿ- ਿਾਈ  ਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ। 

(ਿੋਟੋ) 

13 ਰਮਤੀ 18 ਮਈ ਨੂੰ  ਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਰਟਆਲਾ ਰਵਖੇ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਲਾਂ ਤੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰਰਟੇਲ ਰੇਟ। (ਿੋਟੋ) 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਰਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਰਵੁੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ 
ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ 
https://youtu.be/4j6L3ubBAM4 

2 Patiala- COVID UPDATE dt. 18.05.2020, Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/Yl80cM_8Ays 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ 

 ਹੂਲਤਾਂ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534
660820496177  

2 ਭਰਵੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ  ਰਕਬਾ ਕੁੱਿ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਿਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਲਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਡਾ. 
ਅਮਰੀਕ ਰਸੂੰਘ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534
661853829407  

3 ਈਚ ਵਨ ਬਰਰੰਗ ਵਨ‘ ਮ ਰਹੰਮ ਰਵੁੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਮਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਭਾਗ 

ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  ਨਮਾਰਨਤ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534
662987162627  

4 ਲਾਕਡਾਊਣ ਦੋਰਾਨ ਰਜਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਨੇ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਛਟੋਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਕੀਤ ੇਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534
663717162554  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ 

 ਹੂਲਤਾਂ। 

2 ਭਰਵੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ  ਰਕਬਾ ਕੁੱਿ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਿਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਲਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਡਾ. 
ਅਮਰੀਕ ਰਸੂੰਘ 

https://youtu.be/4j6L3ubBAM4
https://youtu.be/Yl80cM_8Ays
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534660820496177
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534660820496177
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534661853829407
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534661853829407
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534662987162627
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534662987162627
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534663717162554
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534663717162554


 

3 ਈਚ ਵਨ ਬਰਰੰਗ ਵਨ‘ ਮ ਰਹੰਮ ਰਵੁੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਮਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਭਾਗ 

ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  ਨਮਾਰਨਤ। 

4 ਲਾਕਡਾਊਣ ਦੋਰਾਨ ਰਜਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਨੇ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਛਟੋਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਕੀਤ ੇਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ 

 ਹੂਲਤਾਂ। 

2 ਭਰਵੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ  ਰਕਬਾ ਕੁੱਿ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਿਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਲਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਡਾ. 
ਅਮਰੀਕ ਰਸੂੰਘ 

3 ਈਚ ਵਨ ਬਰਰੰਗ ਵਨ‘ ਮ ਰਹੰਮ ਰਵੁੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਮਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜ੍ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਭਾਗ 

ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  ਨਮਾਰਨਤ। 

4 ਲਾਕਡਾਊਣ ਦੋਰਾਨ ਰਜਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਨੇ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਛਟੋਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਕੀਤ ੇਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  18 ਮਈ ਤ ੋ31 ਮਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਸਾਮ 7 ਵਜ ੇਤੋ ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਰਾਤ ਤੁੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਕਰਰਿਊ-

ਰਜ਼ਲਹਾ ਮਰੈਜਸਟਰੇਟ 

07 ਤੋਂ 06 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦਕੁਾਨਾਂ 
ਸੋਰਪੂੰਗ ਮਾਲ, ਸੋਰਪੂੰਗ ਕੂੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰੀਸਟਰਰਕਰਟਡ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਰਹਣਗੀਆਂ ਬੂੰਦ 

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ/ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=858062938022457&id=289205534908203 
 

2  

3  

4  

5  

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 18 ਮਈ ਤ ੋ31 ਮਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਸਾਮ 7 ਵਜ ੇਤੋ ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਰਾਤ ਤੁੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਕਰਰਿਊ-

ਰਜ਼ਲਹਾ ਮਰੈਜਸਟਰੇਟ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=858062938022457&id=289205534908203


 

07 ਤੋਂ 06 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦਕੁਾਨਾਂ 
ਸੋਰਪੂੰਗ ਮਾਲ, ਸੋਰਪੂੰਗ ਕੂੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰੀਸਟਰਰਕਰਟਡ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਰਹਣਗੀਆਂ ਬੂੰਦ 

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ/ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ 
 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1262399892791721984?s=19 
 

2  

3  

4  

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 18 ਮਈ ਤ ੋ31 ਮਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਸਾਮ 7 ਵਜ ੇਤੋ ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਰਾਤ ਤੁੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਕਰਰਿਊ-

ਰਜ਼ਲਹਾ ਮਰੈਜਸਟਰੇਟ 

07 ਤੋਂ 06 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦਕੁਾਨਾਂ 
ਸੋਰਪੂੰਗ ਮਾਲ, ਸੋਰਪੂੰਗ ਕੂੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰੀਸਟਰਰਕਰਟਡ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਰਹਣਗੀਆਂ ਬੂੰਦ 

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ/ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ 

2  

3  

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ 

ਰਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/170892507674635/?vh=e&d=n 
 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰੰੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਰਕਾਰੀ  ਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਰਚਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨ ਕ ਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾ ਤੇ 

ਡੀ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਠਿਮ/ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰ ਾਰਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2660851940827063/?d=n 
 

3 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੀ ਸਰਥਤੀ 
ਬਾਰੇ ਸਮੀਰਖਆ ਮੀਰਟੂੰਗ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2660854424160148/?d=n 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1262399892791721984?s=19
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjzh149mq_QArlOK8XXkSHJvCLZxsMOMTIgB1YglH4tv6ZdTnda6HwTafsRjWOBreCbFHdKxnozEVyuuHrcTFViUw0kbxXRDUOG6XkhkNNQZrUIHsBCTUzY7KNDzKEWkjVKV45cxOZ8QYoUdkaEKR5VBa5YfFW0qEMbAkle31lqyyqmqD9LerFjtMxLN3pL5Eh8LaeNay0VSfslqSZHA4di-BeTEsFl7NvaASFxWiFOGR24sPgZ18zBriAG13my3XDN-a-EQ_8seYN_-kYI41LfC1JIFSli_1U9kC1PjL9JdJ1EGbp9Q0s2JRUV91h7WRcDtSucGlHx5KvnlWqyJHaBVgaHjpvKHCDpA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/170892507674635/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2660851940827063/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2660854424160148/?d=n


 

 

4 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਸੂੰਗਰੂਰ ਵੁੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ 
ਕੁੱਿਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਕੂੰਮਲ ਠੁੱ ਲਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਦਸ਼ੇ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2660855187493405/?d=n 

5 ਰਜ਼ਲਹਾ ਸੂੰਗਰੂਰ ਰਵੁੱਚ ਨਸਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰ 95924-30781 ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2660856057493318/?d=n 

6 ਕੋਰਵਡ ਕੇਅਰ  ੈਂਟਰ ਘਾਬਦਾਂ ‘ਚ ਤੈਨਾਤ  ਾਡੇ ਿਰੰਟਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ। ਇ   ੈਂਟਰ ‘ਚ ਕੋਰਵਡ-19 ਪਾਰਜਰਟਵ 

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/644976236234449/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਡ ਕੇਅਰ  ੈਂਟਰ ਘਾਬਦਾਂ ‘ਚ ਤੈਨਾਤ  ਾਡੇ ਿਰੰਟਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ। ਇ   ੈਂਟਰ ‘ਚ ਕੋਰਵਡ-19 ਪਾਰਜਰਟਵ 

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1262620483285143552?s=12 
 

2 ਸੂੰਗਰੂਰ: ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਨਸਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਨਸਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਰਾਬ 
ਕੁੱਿਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਕੂੰਮਲ ਠੁੱ ਲਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਦਸੇ * ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰ 
9592430781 ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1262638205821730816?s=08 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰੰੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਰਕਾਰੀ  ਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਰਚਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨ ਕ ਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾ ਤੇ 

ਡੀ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਠਿਮ/ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰ ਾਰਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

2 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੀ ਸਰਥਤੀ 
ਬਾਰੇ ਸਮੀਰਖਆ ਮੀਰਟੂੰਗ 

 

3 ਰਜ਼ਲਹਾ ਸੂੰਗਰੂਰ ਰਵੁੱਚ ਨਸਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰ 95924-30781 ਜਾਰੀ 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540572573326624&id=128209614562924
, DM permits new set of activities in view of Lockdown 4.0 (I/25490/2020) 
 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2660855187493405/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2660856057493318/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/644976236234449/?d=n
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1262620483285143552?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1262638205821730816?s=08
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540572573326624&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540572573326624&id=128209614562924


 

 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540578419992706&id=128209614562924
, 500 students from Ladakh sent via 20 buses to their homes (I/25502/2020) 
 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540609996656215&id=128209614562924
, Banks may operate during normal working hours without restrictions, DM Girish 
Dayalan (I/25578/2020) 
 
 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540659203317961&id=128209614562924
, 7 sewa kendras to resume services in the district-DC Girish Dayalan 
(I/25655/2020) 
 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540672326649982&id=128209614562924
, • *Mohali to observe strict vigil to check sale of illicit liquor- Girish Dayalan* 
(I/25706/2020) 
 

6 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540679503315931&id=128209614562924
, Another train chugs off Mohali Railway Station, carries 1208 migrants to Gorakhpur in 
UP 
(I/25713/2020) 
 

7 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540706556646559&id=128209614562924
, No let up in sampling despite speeding towards recovery, DC Girish Dayalan 
(I/25729/2020) 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262288964444192778?s=19, DM permits new 
set of activities in view of Lockdown 4.0 
(I/25490/2020) 
 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262294012993720320?s=19, 500 students 
from Ladakh sent via 20 buses to their homes 
(I/25502/2020) 
  

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262317108412796929?s=19, Banks may 
operate during normal working hours without restrictions, DM Girish Dayalan 
 (I/25578/2020) 
 
 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262349143382597632?s=19, 7 sewa kendras 
to resume services in the district-DC Girish Dayalan 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540578419992706&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540578419992706&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540609996656215&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540609996656215&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540659203317961&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540659203317961&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540672326649982&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540672326649982&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540679503315931&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540679503315931&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540706556646559&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540706556646559&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262288964444192778?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262294012993720320?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262317108412796929?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262349143382597632?s=19


 

 
(I/25655/2020) 
 
 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262356706232655872?s=19, • *Mohali to 
observe strict vigil to check sale of illicit liquor- Girish Dayalan* (I/25706/2020) 
 
 
 

6 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262361234554286081?s=19, Another train 
chugs off Mohali Railway Station, carries 1208 migrants to Gorakhpur in UP 
(I/25713/2020) 
 
 

7 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262375511751364615?s=19, No let up in 
sampling despite speeding towards recovery, DC Girish Dayalan 
(I/25729/2020) 
 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement on corona virus 

2 Chief Minister Captain Amarinder Singh said that Punjab had undertaken significant 
labour-intensive works in the villages to effectively leverage the MNREGS scheme even 
during the curfew/lockdown. 

3 Chief Minister Captain Amarinder Singh launched a telemedicine programme, as part of a 
groundbreaking partnership forged between Christian Medical College (CMC) Ludhiana 
and IMAS Healthcare Private Limited (IMAS), the official facilitator of physician-to-
physician video consultations for Cleveland Clinic (USA) in India on a host of medical 
problems, including #COVID_19. 
 
 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Online Counseling for unemployed youth gathered momentum, so far 156 got registered 
themselves in district. Contact +919814600087 for more information. For portal 
registration log on to www.pgrkam.com. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255443044626278&id=73958246954567
4 
 

2 C PYTE To Train Punab Youth online For Army  Recruitment. 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262356706232655872?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262361234554286081?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262375511751364615?s=19
https://m.facebook.com/Capt.Amarinder/?refid=52&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/Capt.Amarinder/?refid=52&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/Capt.Amarinder/?refid=52&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/Capt.Amarinder/?refid=52&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/hashtag/covid_19?refid=52&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/hashtag/covid_19?refid=52&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255443044626278&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255443044626278&id=739582469545674


 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਰਮਨਦੀਪ ਰ ੰਘ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂ ਲਰ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਊਰੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ 

ਰ ੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ 98146-00087 ਅਤ ੇ ੀ-ਪਾਈਟ ਕੈਂਪ ਦੇ ਇੰ ਟਰ ੁੱਕਟਰ ਰਨਰਮਲ ਰ ੰਘ ਨਾਲ 79739-79396 

ਨਾਲ  ੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255436227960293&id=73958246954567
4 
 
 

3 SDM Balachaur holds meeting with Panchayat of Rail Majra to ensure home isolation of 
COVID patients. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255432427960673&id=73958246954567
4 
 

4 MLA Angad Singh Visited Dhahan Kleran Isolation Center and appreciated work of health 
department and expressed gratitude to the Management of Guru Nanak Mission 
Cheritable Hospital. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255424334628149&id=73958246954567
4 
 

5 Deputy Commissioner @VinayBublani revokes orders of containment of three areas; 
Jadla, Garcha and Shakti Nagar of Banga on the recommendation of Health Department. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255419667961949&id=73958246954567
4 
 
 

6 District Magistrate @VinayBublani extends lockdown till May 31, 2020.Detailed orders 
are attached. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255110944659488&id=73958246954567
4 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Online Counseling for unemployed youth gathered momentum, so far 156 got registered 
themselves in district. Contact +919814600087 for more information. For portal 
registration log on to www.pgrkam.com. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262409087691694083?s=19 
 

2 C PYTE To Train Punab Youth online For Army  Recruitment. 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਰਮਨਦੀਪ ਰ ੰਘ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂ ਲਰ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਊਰੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ 

ਰ ੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ 98146-00087 ਅਤ ੇ ੀ-ਪਾਈਟ ਕੈਂਪ ਦੇ ਇੰ ਟਰ ੁੱਕਟਰ ਰਨਰਮਲ ਰ ੰਘ ਨਾਲ 79739-79396 

ਨਾਲ  ੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262407867493019648?s=19 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255436227960293&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255436227960293&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255432427960673&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255432427960673&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255424334628149&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255424334628149&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255419667961949&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255419667961949&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255110944659488&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1255110944659488&id=739582469545674
http://www.pgrkam.com/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262409087691694083?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262407867493019648?s=19


 

3 SDM Balachaur holds meeting with Panchayat of Rail Majra to ensure home isolation of 
COVID patients. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262407216201478150?s=19 
 

4 MLA Angad Singh Visited Dhahan Kleran Isolation Center and appreciated work of health 
department and expressed gratitude to the Management of Guru Nanak Mission 
Cheritable Hospital. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262406746212929538?s=19 
 

5 Deputy Commissioner @VinayBublani revokes orders of containment of three areas; 
Jadla, Garcha and Shakti Nagar of Banga on the recommendation of Health Department. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262405698966568960?s=19 
 

6 District Magistrate @VinayBublani extends lockdown till May 31, 2020.Detailed orders 
are attached. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262243367557099521?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Online Counseling for unemployed youth gathered momentum, so far 156 got registered 
themselves in district. Contact +919814600087 for more information. For portal 
registration log on to www.pgrkam.com. 

2 C PYTE To Train Punab Youth online For Army  Recruitment. 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਰਮਨਦੀਪ ਰ ੰਘ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂ ਲਰ ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਬਊਰੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ 

ਰ ੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ 98146-00087 ਅਤ ੇ ੀ-ਪਾਈਟ ਕੈਂਪ ਦੇ ਇੰ ਟਰ ੁੱਕਟਰ ਰਨਰਮਲ ਰ ੰਘ ਨਾਲ 79739-79396 

ਨਾਲ  ੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

3 SDM Balachaur holds meeting with Panchayat of Rail Majra to ensure home isolation of 
COVID patients. 

4 MLA Angad Singh Visited Dhahan Kleran Isolation Center and appreciated work of health 
department and expressed gratitude to the Management of Guru Nanak Mission 
Cheritable Hospital. 

5 Deputy Commissioner @VinayBublani revokes orders of containment of three areas; 
Jadla, Garcha and Shakti Nagar of Banga on the recommendation of Health Department. 

6 District Magistrate @VinayBublani extends lockdown till May 31, 2020.Detailed orders 
are attached. 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਤਸੁੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2516193838692568/ 

2 ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੂੰਬਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ - ਡਾ.ਸਰੋਆ 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262407216201478150?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262406746212929538?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262405698966568960?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262243367557099521?s=19
http://www.pgrkam.com/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2516193838692568/


 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2516195612025724/ 

3 ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੂੰਬਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2516197005358918/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਤਸੁੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ 

https://twitter.com/DproSri/status/1262284834145263616?s=19 

2 ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੂੰਬਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ - ਡਾ.ਸਰੋਆ 

https://twitter.com/DproSri/status/1262300179283181569?s=19 

3 ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੂੰਬਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ 

https://twitter.com/DproSri/status/1262286869129121799?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਤਸੁੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ 

2 ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੂੰਬਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ - ਡਾ.ਸਰੋਆ 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  ਰੀ ਐਮ.ਕੇ ਅਰਾਰਵੰਦ ਕ ਮਾਰ ਅੁੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਲਰਦਆਂ ਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੁੱਪ ਹੋ ਗਏ 

 ਨ ਜਾਂ ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਵਪਾਰਰਕ ਅਦਾਰਰਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਰਮਲਣ ਉਪਰੰਤ ਵਪਾਰਰਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345519222308897?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਰਜੁੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤਸੁੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ ਅਤੇ 
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੂੰਨਵਾਦ 

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਦੁੱਸੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੀ 
ਜਰੂਰੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345562818971204?d=n&sfns=m
o  

3 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੂਬਸਰੂਤ ਮਾਡਲ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345563488971137?d=n&sfns=m
o  

4 ਨਵ ਰਵਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੂੰ  ਿਾਲਤੂ ਖਰਰਚਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰਦੁੱਤੀ ਸਲਾਹ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2516195612025724/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2516197005358918/
https://twitter.com/DproSri/status/1262284834145263616?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1262300179283181569?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1262286869129121799?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345519222308897?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345519222308897?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345562818971204?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345562818971204?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345563488971137?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345563488971137?d=n&sfns=mo


 

- ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਰਹਬ ਦੇ ਨਵ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਤੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਰਵਆਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੂੰ  ਰਦੁੱਤਾ ਨਵਾਂ ਸਨੇੁਹਾ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345565408970945?d=n&sfns=m
o  

5 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਰਦਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੂੰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ 
ਰਨਵੇਕਲੀ ਪਰਹਲ 

11 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਰਵੁੱਚ ਕੀਤੀ ਮਦਦ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345567202304099?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  ਰੀ ਐਮ.ਕੇ ਅਰਾਰਵੰਦ ਕ ਮਾਰ ਅੁੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਲਰਦਆਂ ਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੁੱਪ ਹੋ ਗਏ 

 ਨ ਜਾਂ ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਵਪਾਰਰਕ ਅਦਾਰਰਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਰਮਲਣ ਉਪਰੰਤ ਵਪਾਰਰਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262377501571063814?s=21  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਰਜੁੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤਸੁੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ ਅਤੇ 
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੂੰਨਵਾਦ 

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਦੁੱਸੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੀ 
ਜਰੂਰੀ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262394252295897089?s=21  

3 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੂਬਸਰੂਤ ਮਾਡਲ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262394575991328774?s=21  

4 ਨਵ ਰਵਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੂੰ  ਿਾਲਤੂ ਖਰਰਚਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰਦੁੱਤੀ ਸਲਾਹ 

- ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਰਹਬ ਦੇ ਨਵ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਤੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਰਵਆਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੂੰ  ਰਦੁੱਤਾ ਨਵਾਂ ਸਨੇੁਹਾ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262393976004521985?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  ਰੀ ਐਮ.ਕੇ ਅਰਾਰਵੰਦ ਕ ਮਾਰ ਅੁੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਲਰਦਆਂ ਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੁੱਪ ਹੋ ਗਏ 

 ਨ ਜਾਂ ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਵਪਾਰਰਕ ਅਦਾਰਰਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਰਮਲਣ ਉਪਰੰਤ ਵਪਾਰਰਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਰਜੁੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤਸੁੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ ਅਤੇ 
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੂੰਨਵਾਦ 

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਦੁੱਸੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੀ 
ਜਰੂਰੀ 
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੂਬਸਰੂਤ ਮਾਡਲ 

3 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੂਬਸਰੂਤ ਮਾਡਲ 

4 ਨਵ ਰਵਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੂੰ  ਿਾਲਤੂ ਖਰਰਚਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰਦੁੱਤੀ ਸਲਾਹ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345565408970945?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345565408970945?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345567202304099?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1345567202304099?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262377501571063814?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262394252295897089?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262394575991328774?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262393976004521985?s=21


 

- ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਰਹਬ ਦੇ ਨਵ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਤੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਰਵਆਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੂੰ  ਰਦੁੱਤਾ ਨਵਾਂ ਸਨੇੁਹਾ 
 

5 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਰਦਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੂੰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ 
ਰਨਵੇਕਲੀ ਪਰਹਲ 

11 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਰਵੁੱਚ ਕੀਤੀ ਮਦਦ 

 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਆਰਮੀ ਰਵੁੱ ਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਪੁੱਟੀ ਵੁੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰੇਰਨੂੰ ਗ ਸ਼ੁਰ-ੂਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3180355828
663177/?type=3&theater 

2 ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱ ਚ ਲੁੱ ਗਭੁੱਗ 3.5 ਲੁੱ ਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਗਲਘੋਟੂ ਵੈਕਸੀਨ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਰਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਵੇਗਾ ਲੁੱ ਗਭੁੱਗ 17 ਲੁੱ ਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ 

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੂ ੂੂੰ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ਼ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3180361
861995907/?type=3&theater 

3 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜਸਟੇੇ੍ਰਟ ਵੁੱਲੋਂ ਰਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੂੰਦਰ 31 ਮਈ ਤੁੱਕ ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਰੁੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3180473
095318117/?type=3&theater 

4 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਲਦੇ ਇੁੱਕ ਇਰਤਹਾਰਸਕ ਿੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਰਵੁੱ ਚ ਛੂਤੀ 
ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੁੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕ,ੇ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਗਲਘੋਟੂ, ਬਲੈਕ ਕੁਆਟਰ ਆਰਦ ਮੁਿਤ ਕਰ ਰਦੁੱ ਤੇ ਹਨ, 
ਰਜਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਲੁੱ ਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵਗੇੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱ ਭਰਵਾਲ (ਵੀਡੀਓ) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/3003523939713336/?t=16 
 

5 ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਲਘੋਟੂ ਵੈਕ ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਰਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ 

ਜਾਕੇ ਗਲਘੋਟੂ ਵੈਕ ੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਜ  ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾ ਨੰੂ ਲੁੱਗਭੁੱਗ 17 ਲੁੱਖ ਰ ਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182289851
803108/?type=3&theater 

6 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਵੁੱਲੋਂ   ੂਬੇ ਰਵੁੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਹ ਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਇੁੱਥੇ ਉਦਯੋਗ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਂ  ਦਕਾ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਆਈ ਟੀ / ਆਈਟੀਐ  ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਚ 605 ਕਰੋੜ੍ ਰ ਪਏ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਜੋ ਰਪਛਲੇ ਰਵੁੱਤੀ  ਾਲ ਦੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜ੍ੇ ਨਾਲੋਂ  ਲਗਭਗ 65 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵੁੱਧ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182378508
460909/?type=3&eid=ARCHIF_xTzouIT1EZiyjlXhwnp3PpYGAxG7KZ4YFzcEw9Zo8wEYFrJPyVDB
jGqU1_U0-1K7yCe7qOd4L&__tn__=EHH-R 

 
TWITTER 
 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3180355828663177/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3180355828663177/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3180361861995907/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3180361861995907/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3180473095318117/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3180473095318117/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/3003523939713336/?t=16
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182289851803108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182289851803108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182378508460909/?type=3&eid=ARCHIF_xTzouIT1EZiyjlXhwnp3PpYGAxG7KZ4YFzcEw9Zo8wEYFrJPyVDBjGqU1_U0-1K7yCe7qOd4L&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182378508460909/?type=3&eid=ARCHIF_xTzouIT1EZiyjlXhwnp3PpYGAxG7KZ4YFzcEw9Zo8wEYFrJPyVDBjGqU1_U0-1K7yCe7qOd4L&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182378508460909/?type=3&eid=ARCHIF_xTzouIT1EZiyjlXhwnp3PpYGAxG7KZ4YFzcEw9Zo8wEYFrJPyVDBjGqU1_U0-1K7yCe7qOd4L&__tn__=EHH-R


 

S.N. Post with link 

1 ਆਰਮੀ ਰਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਪੁੱਟੀ ਵੁੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰੇਰਨੂੰ ਗ ਸੁਰੂ-
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262347441468092416 
 

2 ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਲੁੱ ਗਭੁੱਗ 3.5 ਲੁੱ ਖ ਪਸੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕ ੇਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਗਲਘੋਟੂ ਵੈਕਸੀਨ-

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 

ਰਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦ ੇਪਸੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਵੇਗਾ ਲੁੱ ਗਭੁੱਗ 17 ਲੁੱ ਖ ਰਪੁਏ ਦਾ ਲਾਭ 

ਪਸ ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਭਾਗ ਦ ੇਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੂੂੂੰ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ਼ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262348285760557058 
 

3 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟੇੈ੍ਰਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ  ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕ ਮਾਰ  ੁੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਿੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ  ੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 

144 ਦੇ ਤਰਹਤ ਰਮਲੇ ਅਰਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 31 ਮਈ, 2020 

ਤੁੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰੁੱਖਣ ਦਾ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262364145287966720 
 

4 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਲਦੇ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸੂਆਂ ਰਵੁੱਚ ਛੂਤੀ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤ ੋਬਚਾਅ ਲਈ 

ਲੁੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਗਲਘੋਟੂ, ਬਲੈਕ ਕੁਆਟਰ ਆਰਦ ਮੁਿਤ ਕਰ ਰਦੁੱਤ ੇਹਨ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜਾਬ ਦ ੇ

70 ਲੁੱ ਖ ਪਸੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ ਤਰਨ 

ਤਾਰਨ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਭਰਵਾਲ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262392126048010250 
 

5 ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਲਘੋਟੂ ਵੈਕ ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਰਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 

ਘਰ-ਘਰ ਜਾਕੇ  ਗਲਘੋਟੂ ਵੈਕ ੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਜ  ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਲੁੱਗਭੁੱਗ 17 ਲੁੱਖ ਰ ਪਏ 

ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ । 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262614743191220226 
 

6 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਵੁੱਲੋਂ   ੂਬੇ ਰਵੁੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਹ ਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਇੁੱਥੇ ਉਦਯੋਗ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਂ  ਦਕਾ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਆਈ ਟੀ / ਆਈਟੀਐ  ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਚ 605 ਕਰੋੜ੍ ਰ ਪਏ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਜੋ ਰਪਛਲੇ ਰਵੁੱਤੀ  ਾਲ ਦੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜ੍ੇ ਨਾਲੋਂ  ਲਗਭਗ 65 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵੁੱਧ ਹੈ। 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262630566836371456 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਹ ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਲਘੋਟੂ ਵੈਕ ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਰਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 

ਘਰ-ਘਰ ਜਾਕੇ  ਗਲਘੋਟੂ ਵੈਕ ੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਜ  ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਲੁੱਗਭੁੱਗ 17 ਲੁੱਖ ਰ ਪਏ 

ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ । 

2 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਲਦੇ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸੂਆਂ ਰਵੁੱਚ ਛੂਤੀ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤ ੋਬਚਾਅ ਲਈ 

ਲੁੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਗਲਘੋਟੂ, ਬਲੈਕ ਕੁਆਟਰ ਆਰਦ ਮੁਿਤ ਕਰ ਰਦੁੱਤ ੇਹਨ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜਾਬ ਦ ੇ

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262347441468092416
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262348285760557058
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262364145287966720
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262392126048010250
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262614743191220226
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262630566836371456


 

70 ਲੁੱ ਖ ਪਸੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ ਤਰਨ 

ਤਾਰਨ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਭਰਵਾਲ 

 

3 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟੇੈ੍ਰਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ  ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕ ਮਾਰ  ੁੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਿੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ  ੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 

144 ਦੇ ਤਰਹਤ ਰਮਲੇ ਅਰਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 31 ਮਈ, 2020 

ਤੁੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰੁੱਖਣ ਦਾ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

4 ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਲੁੱ ਗਭੁੱਗ 3.5 ਲੁੱ ਖ ਪਸੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕ ੇਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਗਲਘੋਟੂ ਵੈਕਸੀਨ-

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 

ਰਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦ ੇਪਸੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਵੇਗਾ ਲੁੱ ਗਭੁੱਗ 17 ਲੁੱ ਖ ਰਪੁਏ ਦਾ ਲਾਭ 

ਪਸ ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਭਾਗ ਦ ੇਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੂੂੂੰ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ਼ 

5 ਆਰਮੀ ਰਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਪੁੱਟੀ ਵੁੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰੇਰਨੂੰ ਗ ਸੁਰੂ-
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 
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