
 

 

Date: 26-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 69818 

2 Total No. of samples sent 69818 

3 Total No. of patients tested positive till date 2106 

4 Total No. of patients tested negative 64160 

5 Results Awaited 3552 

6 No. of patients recovered 1918 

7 Active cases 148 

8 No. of Patients on oxygen support 02 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 
01 

10 Total Deaths reported 40 

 



 

 

 

 
 Patients reported positive on 26th May 2020- 25 

 

District Number 

of 

cases 

Source of 

Infection outside 

Punjab 

Local Cases Remarks 

Faridkot 01 ----- New Case ----- 

Jalandhar 10 ----- All Contacts of Positive 
Cases 

----- 

Pathankot 05 ----- All Contacts of Positive 

Cases 

----- 

Ludhiana 02 ----- New cases (Travel history 
of 

West Bengal) 

----- 

SBS Nagar 01 ----- New case ----- 

Hoshiarpur 04 ----- All Contacts of Positive 

Case 

----- 

Amritsar 02 ----- New case (Self reported) ----- 

 

 

 

On 26th 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 recovered- 5 (Jalandhar-3, Patiala-1, 

Faridkot- 1) 

• Number of new deaths reported- NIL 

 

 

 

 



 

 

 

2. Cumulative Cases:- 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total 

Recovered 

Deaths 

1. Amritsar 331 28 297 6 

2. Jalandhar 230 28 196 6 

3. Ludhiana 175 33 135 7 

4. Tarn Taran 154 2 152 0 

5. Gurdaspur 132 7 122 3 

6. Patiala 108 5 101 2 

7. SBS Nagar 106 4 101 1 

8. Hoshiarpur 110 17 88 5 

9. SAS Nagar 103 1 99 3 

10. Sangrur 89 1 88 0 

11. Muktsar 66 1 65 0 

12. Faridkot 62 1 61 0 

13. Ropar 60 0 59 1 

14. Moga 59 0 59 0 

15. FG Sahib 57 0 57 0 

16. Ferozepur 46 0 45 1 

17. Pathankot 44 15 28 1 

18. Fazilka 42 0 42 0 

19. Bathinda 42 1 41 0 

20. Kapurthala 36 3 30 3 

21. Mansa 32 0 32 0 

22. Barnala 22 1 20 1 

 Total 2106 148 1918 40 

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

 



 

 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government is committed to provide 

quality health services across the State and despite the lockdown imposed to contain corona 

virus in State, about 35,628 E-cards have been generated by State Health Agency within 2 

months (23 March to 20 May 2020) and at a cost of ₹43.85 crore, more than 49,189 patients 

have been treated. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2570742359888538&id=1412317599064359 

 

2. GOVT ISSUES CONSOLIDATED AND COMPREHENSIVE GUIDELINES FOR ALL 

INBOUND PASSENGERS, ASSERTS HEALTH MINISTER BALBIR SINGH SIDHU   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-govt-issues-consolidated-and-comprehensive-
guidelines-all-inbound-passengers-asserts 

 

3. In a unique initiative aimed at mitigating the woes of women facing the domestic violence 

during lockdown, the Jalandhar Police Commissionerate has started the facility of online 

counseling helpline for such women through teleconferencing. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2570721506557290&id=1412317599064359 

 

4. Sewa Kendras resume public services. All 516 Sewa Kendras are now open except on public 

holidays. Visitor timings are 9:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday to Saturday. Public do not 

need to take any prior appointment, but use precautions to save yourself and others from 

#COVID_19. Wear a face mask, carry a sanitizer and use it often, and maintain social 

distancing. #PunjabFightsCorona 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2571129563183151&id=1412317599064359 

 

5. Download or update the #COVA app developed by the Punjab Government to know the 

#COVID_19 statistics of your district. After clicking on the Punjab Analytics button of the app, 

click on your district in the map of Punjab. #PunjabFightsCorona  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2571153156514125&id=141231759906 4359 

 

6. || May 25, 2020 || Officisal statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 

the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of #CoronaVirus, by 

Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at Chandigarh.  

https://youtu.be/H78DbdhzKMo 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2570742359888538&id=1412317599064359
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-govt-issues-consolidated-and-comprehensive-guidelines-all-inbound-passengers-asserts
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-govt-issues-consolidated-and-comprehensive-guidelines-all-inbound-passengers-asserts
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2570721506557290&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2571129563183151&id=1412317599064359
https://youtu.be/H78DbdhzKMo


 

 
 



 

 

 

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: 

SOCIAL MEDIA REPORT FOR MAY 26, 2020 
(From 2:00 PM 25/05/2020 to 2:00 PM 26/05/2020) 

 
 FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 || 25 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 
|| May 25, 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=630268030918824&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=630308220914805&id=631211620669497  

2 ਕਵਮਸ਼ਨਰੇਟ ਪ੍ੁਵਲਸ ਿਲੋਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਵਹਲ ਕਰਵਦਆਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲ  ਵਹੂੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਿਾ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਮਵਹਲਾਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਸਮੱਵਸਆਿਾਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਵਲੂੰਗ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
In a unique initiative aimed at mitigating the woes of women facing the domestic violence during 
lockdown, the Jalandhar Police Commissionerate has started the facility of online counseling 
helpline for such women through teleconferencing. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2570721506557290&id=1412317599064359  

3 ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਮਆਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੋੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਲਗਭਗ 35,628 ਈ-

ਕਾਰਡ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਸਹਤ ਏਜੂੰਸੀ  ਿਲੋਂ  2 ਮਹੀਵਨਆਾਂ (23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਮਈ 2020) ਦੌਰਾਨ ਕੱੁਲ 43.85 

ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 49,189 ਤੋਂ ਿੱਿ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government is committed to provide quality 
health services across the State and despite the lockdown imposed to contain corona virus in 
State, about 35,628 E-cards have been generated by State Health Agency within 2 months (23 
March to 20 May 2020) and at a cost of ₹43.85 crore, more than 49,189 patients have been 
treated. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2570742359888538&id=1412317599064359  

4 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 516 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਿ ਛੱੁਟੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ 

ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਵਗਆ ਲੈਿ 

ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਹਰੋਾਾਂ ਨ ੂੰ #ਕੋਵਿਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤੋ। ਵਚਹਰਾ ਢਕਿ 

ਲਈ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਿਾਈ ਰੱਖੋ। 

Sewa Kendras resume public services. All 516 Sewa Kendras are now open except 

on public holidays. Visitor timings are 9:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday to 

Saturday. Public do not need to take any prior appointment, but use precautions to 

save yourself and others from #COVID_19. Wear a face mask, carry a sanitizer and use it 
often, and maintain social distancing. #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2571129563183151&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=993800554410600&id=631211620669497  

5 ਆਪਣੇ ਵ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਨਣ ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ #COVA ਐਪ੍ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕਰੋ। ਐਪ੍ ਦੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਿੇ 

ਵਜ਼ਲਹੇ  'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 
Download or update the #COVA app developed by the Punjab Government to know the 
#COVID_19 statistics of your district. After clicking on the Punjab Analytics button of the app, 
click on your district in the map of Punjab. #PunjabFightsCorona 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=630268030918824&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=630308220914805&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2570721506557290&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2570742359888538&id=1412317599064359
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2571129563183151&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=993800554410600&id=631211620669497
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4sU_DsMLp_V7Z4MvsNCD4ByyuZxIxPvh6G5HL6NrjfpHnHtmbXosLrP3d2eHgs0zoi02_zV9NAiGKwKpkjumzMZmgngzBAozYcPup3DGTDMztXOjo-2j0ceaZMTQv5JgImaD-dCr67YGZOODZlVhtVH56ch1AbsnGEZPOLftNgLiKzr7NoObeFvJBkQWrV9VT7oP3-JKdjxHHmVcbth0DCYyjYbkrcHI9mjyMJXp-q9TF8L3cZVwz7z6_5FQ066LrqplYy1E2mmVTn-pMFisUlJlT0hWk-b3zjIeciC-1oAvjWoRSSB5lTZey97UZgLuaCOCQLCsj1d8m8sX1KmWO-Hp5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4sU_DsMLp_V7Z4MvsNCD4ByyuZxIxPvh6G5HL6NrjfpHnHtmbXosLrP3d2eHgs0zoi02_zV9NAiGKwKpkjumzMZmgngzBAozYcPup3DGTDMztXOjo-2j0ceaZMTQv5JgImaD-dCr67YGZOODZlVhtVH56ch1AbsnGEZPOLftNgLiKzr7NoObeFvJBkQWrV9VT7oP3-JKdjxHHmVcbth0DCYyjYbkrcHI9mjyMJXp-q9TF8L3cZVwz7z6_5FQ066LrqplYy1E2mmVTn-pMFisUlJlT0hWk-b3zjIeciC-1oAvjWoRSSB5lTZey97UZgLuaCOCQLCsj1d8m8sX1KmWO-Hp5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4sU_DsMLp_V7Z4MvsNCD4ByyuZxIxPvh6G5HL6NrjfpHnHtmbXosLrP3d2eHgs0zoi02_zV9NAiGKwKpkjumzMZmgngzBAozYcPup3DGTDMztXOjo-2j0ceaZMTQv5JgImaD-dCr67YGZOODZlVhtVH56ch1AbsnGEZPOLftNgLiKzr7NoObeFvJBkQWrV9VT7oP3-JKdjxHHmVcbth0DCYyjYbkrcHI9mjyMJXp-q9TF8L3cZVwz7z6_5FQ066LrqplYy1E2mmVTn-pMFisUlJlT0hWk-b3zjIeciC-1oAvjWoRSSB5lTZey97UZgLuaCOCQLCsj1d8m8sX1KmWO-Hp5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4sU_DsMLp_V7Z4MvsNCD4ByyuZxIxPvh6G5HL6NrjfpHnHtmbXosLrP3d2eHgs0zoi02_zV9NAiGKwKpkjumzMZmgngzBAozYcPup3DGTDMztXOjo-2j0ceaZMTQv5JgImaD-dCr67YGZOODZlVhtVH56ch1AbsnGEZPOLftNgLiKzr7NoObeFvJBkQWrV9VT7oP3-JKdjxHHmVcbth0DCYyjYbkrcHI9mjyMJXp-q9TF8L3cZVwz7z6_5FQ066LrqplYy1E2mmVTn-pMFisUlJlT0hWk-b3zjIeciC-1oAvjWoRSSB5lTZey97UZgLuaCOCQLCsj1d8m8sX1KmWO-Hp5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4sU_DsMLp_V7Z4MvsNCD4ByyuZxIxPvh6G5HL6NrjfpHnHtmbXosLrP3d2eHgs0zoi02_zV9NAiGKwKpkjumzMZmgngzBAozYcPup3DGTDMztXOjo-2j0ceaZMTQv5JgImaD-dCr67YGZOODZlVhtVH56ch1AbsnGEZPOLftNgLiKzr7NoObeFvJBkQWrV9VT7oP3-JKdjxHHmVcbth0DCYyjYbkrcHI9mjyMJXp-q9TF8L3cZVwz7z6_5FQ066LrqplYy1E2mmVTn-pMFisUlJlT0hWk-b3zjIeciC-1oAvjWoRSSB5lTZey97UZgLuaCOCQLCsj1d8m8sX1KmWO-Hp5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4sU_DsMLp_V7Z4MvsNCD4ByyuZxIxPvh6G5HL6NrjfpHnHtmbXosLrP3d2eHgs0zoi02_zV9NAiGKwKpkjumzMZmgngzBAozYcPup3DGTDMztXOjo-2j0ceaZMTQv5JgImaD-dCr67YGZOODZlVhtVH56ch1AbsnGEZPOLftNgLiKzr7NoObeFvJBkQWrV9VT7oP3-JKdjxHHmVcbth0DCYyjYbkrcHI9mjyMJXp-q9TF8L3cZVwz7z6_5FQ066LrqplYy1E2mmVTn-pMFisUlJlT0hWk-b3zjIeciC-1oAvjWoRSSB5lTZey97UZgLuaCOCQLCsj1d8m8sX1KmWO-Hp5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4sU_DsMLp_V7Z4MvsNCD4ByyuZxIxPvh6G5HL6NrjfpHnHtmbXosLrP3d2eHgs0zoi02_zV9NAiGKwKpkjumzMZmgngzBAozYcPup3DGTDMztXOjo-2j0ceaZMTQv5JgImaD-dCr67YGZOODZlVhtVH56ch1AbsnGEZPOLftNgLiKzr7NoObeFvJBkQWrV9VT7oP3-JKdjxHHmVcbth0DCYyjYbkrcHI9mjyMJXp-q9TF8L3cZVwz7z6_5FQ066LrqplYy1E2mmVTn-pMFisUlJlT0hWk-b3zjIeciC-1oAvjWoRSSB5lTZey97UZgLuaCOCQLCsj1d8m8sX1KmWO-Hp5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4sU_DsMLp_V7Z4MvsNCD4ByyuZxIxPvh6G5HL6NrjfpHnHtmbXosLrP3d2eHgs0zoi02_zV9NAiGKwKpkjumzMZmgngzBAozYcPup3DGTDMztXOjo-2j0ceaZMTQv5JgImaD-dCr67YGZOODZlVhtVH56ch1AbsnGEZPOLftNgLiKzr7NoObeFvJBkQWrV9VT7oP3-JKdjxHHmVcbth0DCYyjYbkrcHI9mjyMJXp-q9TF8L3cZVwz7z6_5FQ066LrqplYy1E2mmVTn-pMFisUlJlT0hWk-b3zjIeciC-1oAvjWoRSSB5lTZey97UZgLuaCOCQLCsj1d8m8sX1KmWO-Hp5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4sU_DsMLp_V7Z4MvsNCD4ByyuZxIxPvh6G5HL6NrjfpHnHtmbXosLrP3d2eHgs0zoi02_zV9NAiGKwKpkjumzMZmgngzBAozYcPup3DGTDMztXOjo-2j0ceaZMTQv5JgImaD-dCr67YGZOODZlVhtVH56ch1AbsnGEZPOLftNgLiKzr7NoObeFvJBkQWrV9VT7oP3-JKdjxHHmVcbth0DCYyjYbkrcHI9mjyMJXp-q9TF8L3cZVwz7z6_5FQ066LrqplYy1E2mmVTn-pMFisUlJlT0hWk-b3zjIeciC-1oAvjWoRSSB5lTZey97UZgLuaCOCQLCsj1d8m8sX1KmWO-Hp5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4sU_DsMLp_V7Z4MvsNCD4ByyuZxIxPvh6G5HL6NrjfpHnHtmbXosLrP3d2eHgs0zoi02_zV9NAiGKwKpkjumzMZmgngzBAozYcPup3DGTDMztXOjo-2j0ceaZMTQv5JgImaD-dCr67YGZOODZlVhtVH56ch1AbsnGEZPOLftNgLiKzr7NoObeFvJBkQWrV9VT7oP3-JKdjxHHmVcbth0DCYyjYbkrcHI9mjyMJXp-q9TF8L3cZVwz7z6_5FQ066LrqplYy1E2mmVTn-pMFisUlJlT0hWk-b3zjIeciC-1oAvjWoRSSB5lTZey97UZgLuaCOCQLCsj1d8m8sX1KmWO-Hp5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4sU_DsMLp_V7Z4MvsNCD4ByyuZxIxPvh6G5HL6NrjfpHnHtmbXosLrP3d2eHgs0zoi02_zV9NAiGKwKpkjumzMZmgngzBAozYcPup3DGTDMztXOjo-2j0ceaZMTQv5JgImaD-dCr67YGZOODZlVhtVH56ch1AbsnGEZPOLftNgLiKzr7NoObeFvJBkQWrV9VT7oP3-JKdjxHHmVcbth0DCYyjYbkrcHI9mjyMJXp-q9TF8L3cZVwz7z6_5FQ066LrqplYy1E2mmVTn-pMFisUlJlT0hWk-b3zjIeciC-1oAvjWoRSSB5lTZey97UZgLuaCOCQLCsj1d8m8sX1KmWO-Hp5&__tn__=%2ANK-R


 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2571153156514125&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=993826081074714&id=631211620669497  

6 ਆਪ੍ਿੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਯੋਿੇ ਵਕਿੇਂ ਬਿੀਏ? ਜਾਿੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰੋ। 
How to be a #CoronaWarrior in your own home? Know and share it with others 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2571165553179552&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=993839797740009&id=631211620669497  

 
TWITTER 
 

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

1 In a unique initiative aimed at mitigating the woes of women facing the domestic violence during 
#lockdown, the Jalandhar Police Commissionerate has started the facility of online counseling 
helpline for such women through teleconferencing. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264909360007790592?s=19  

2 | May 25 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the efforts 
being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by Rahul Gupta, member 
of the State Control Room, Chandigarh. https://t.co/y1xKq3aREU  

3 More than 49,189 patients treated during #lockdown under #SarbatSehatBimaYojana stated Balbir 
Singh Sidhu. Moreover 35,628 E-cards were generated by State Health Agency in just 2 months. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264924141125136385?s=19  

4 Sewa Kendras resume public services. All 516 Sewa Kendras are now open except on public 
holidays. Visitor timings are 9:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday to Saturday. Public do not need 
to take any prior appointment, but use precautions to save yourself and others from #COVID_19. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265174350639951872?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1265174512187830274?s=19  

5 Download or update the #COVA app developed by the Punjab Government to know the 
#COVID_19 statistics of your district. After clicking on the Punjab Analytics button of the app, click 
on your district in the map of Punjab. #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265190855872090116?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1265191347230736384?s=19  

6 How to be a #CoronaWarrior in your own home? Know and share it with others. 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265199132202815491?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1265199569173745664?s=19  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਮਆਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੋੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਲਗਭਗ 35,628 ਈ-

ਕਾਰਡ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਸਹਤ ਏਜੂੰਸੀ  ਿਲੋਂ  2 ਮਹੀਵਨਆਾਂ (23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਮਈ 2020) ਦੌਰਾਨ ਕੱੁਲ 43.85 

ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 49,189 ਤੋਂ ਿੱਿ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government is committed to provide quality 
health services across the State and despite the lockdown imposed to contain corona virus in 
State, about 35,628 E-cards have been generated by State Health Agency within 2 months (23 
March to 20 May 2020) and at a cost of ₹43.85 crore, more than 49,189 patients have been 
treated. 
https://www.instagram.com/p/CAo-lHTJv-Z/?igshid=14g2copeacdmq  

 
YouTube 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2571153156514125&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=993826081074714&id=631211620669497
https://www.facebook.com/hashtag/coronawarrior?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBFeopr1ixxsLMEYUMFQ-bXy5HA_8hVv5OuVBvBD2Oy56I7ALIQJf1-lEGBmdqnmM_ylDWD3tjdMqR-eEIXqQIsxpQrMzEaP-f1zAbNu_ekcHQ_X18v53CD_ql6ti8fEKRjc7x5D4yVK5dy977JKHKJs-9l3wWdHsAthCNxGzJ97t36WdIaEXeMmPaBLEwBv4HMV8U5Xkddx76K2HL94cHSr5g6PWQnUgiD9-K-hryy7RAbi56NVdl-qqCBE1srvjt1xkS_nlni1m-ahGOi5pjotwVCLbxQF4cU9bgyjPcnorac__N9FF_ZbzZaLhdxzqUeESOkv8CXM1S5ApFuuKVdGjoM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronawarrior?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBFeopr1ixxsLMEYUMFQ-bXy5HA_8hVv5OuVBvBD2Oy56I7ALIQJf1-lEGBmdqnmM_ylDWD3tjdMqR-eEIXqQIsxpQrMzEaP-f1zAbNu_ekcHQ_X18v53CD_ql6ti8fEKRjc7x5D4yVK5dy977JKHKJs-9l3wWdHsAthCNxGzJ97t36WdIaEXeMmPaBLEwBv4HMV8U5Xkddx76K2HL94cHSr5g6PWQnUgiD9-K-hryy7RAbi56NVdl-qqCBE1srvjt1xkS_nlni1m-ahGOi5pjotwVCLbxQF4cU9bgyjPcnorac__N9FF_ZbzZaLhdxzqUeESOkv8CXM1S5ApFuuKVdGjoM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBFeopr1ixxsLMEYUMFQ-bXy5HA_8hVv5OuVBvBD2Oy56I7ALIQJf1-lEGBmdqnmM_ylDWD3tjdMqR-eEIXqQIsxpQrMzEaP-f1zAbNu_ekcHQ_X18v53CD_ql6ti8fEKRjc7x5D4yVK5dy977JKHKJs-9l3wWdHsAthCNxGzJ97t36WdIaEXeMmPaBLEwBv4HMV8U5Xkddx76K2HL94cHSr5g6PWQnUgiD9-K-hryy7RAbi56NVdl-qqCBE1srvjt1xkS_nlni1m-ahGOi5pjotwVCLbxQF4cU9bgyjPcnorac__N9FF_ZbzZaLhdxzqUeESOkv8CXM1S5ApFuuKVdGjoM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBFeopr1ixxsLMEYUMFQ-bXy5HA_8hVv5OuVBvBD2Oy56I7ALIQJf1-lEGBmdqnmM_ylDWD3tjdMqR-eEIXqQIsxpQrMzEaP-f1zAbNu_ekcHQ_X18v53CD_ql6ti8fEKRjc7x5D4yVK5dy977JKHKJs-9l3wWdHsAthCNxGzJ97t36WdIaEXeMmPaBLEwBv4HMV8U5Xkddx76K2HL94cHSr5g6PWQnUgiD9-K-hryy7RAbi56NVdl-qqCBE1srvjt1xkS_nlni1m-ahGOi5pjotwVCLbxQF4cU9bgyjPcnorac__N9FF_ZbzZaLhdxzqUeESOkv8CXM1S5ApFuuKVdGjoM&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2571165553179552&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=993839797740009&id=631211620669497
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264909360007790592?s=19
https://t.co/y1xKq3aREU
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264924141125136385?s=19
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265174350639951872?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1265174512187830274?s=19
https://twitter.com/hashtag/COVA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265190855872090116?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1265191347230736384?s=19
https://twitter.com/hashtag/CoronaWarrior?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronaWarrior?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265199132202815491?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1265199569173745664?s=19
https://www.instagram.com/p/CAo-lHTJv-Z/?igshid=14g2copeacdmq


 

S.N. Post with link 

1 || 25 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 
|| May 25, 2020 || Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of #CoronaVirus, by Mr. 
Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at Chandigarh.  
https://youtu.be/H78DbdhzKMo  

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਜਲੰ੍ਧਰ ਕਵਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਵਲ੍ਸ ਿਲ੍ੋਂ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ੍ ਵ ੰਸਾ ਦਾ ਸਾ ਿਣਾ ਕਰ ਰ ੀਆ ਂਿਵ ਲ੍ਾਿਾਂ ਲ੍ਈ 
ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰ੍ਗ  ੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/26/%e0%a8%9c%e0%a8%b2%e0%a9%b0%e0%
a8%a7%e0%a8%b0-
%e0%a8%95%e0%a8%ae%e0%a8%bf%e0%a8%b6%e0%a8%a8%e0%a8%b0%e0%a9%87%e0%a8%
9f-%e0%a8%aa%e0%a9%81%e0%a8%b2%e0%a8%bf%e0%a8%b8-
%e0%a8%b5%e0%a8%b2%e0%a9%8b/  
JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE STARTS FACILITY OF ONLINE COUNSELING HELPLINE FOR 
WOMEN FACING DOMESTIC VIOLENCE IN LOCKDOWN/ CURFEW 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/26/jalandhar-commissionerate-police-starts-
facility-of-online-counseling-helpline-for-women-facing-domestic-violence-in-lockdown-curfew/  

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਰਿਾਸੀ ਕਾਵਿਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ੍ ਕੇ 28ਿੀਂ ਗੱਡੀ ਅੰਵਿਰਤਸਰ ਤੋਂ ਵਬ ਾਰ ਲ੍ਈ ਰਿਾਨਾ 
 

ਅੰਵਿਰਤਸਰ ਤੋਂ 897, ਬਟਾਲ੍ਾ ਅਤ ੇਗੁਰਦਾਸਪਰੁ ਤੋਂ 327 ਪਰਿਾਈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/174637844002227/?type=3&th
eater 

2 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵ ਤ ਵਜਲੇ੍ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤ ੇਦਾਲ੍ ਦੀ ਿੰਡ ਜਾਰੀ 
 

ਸਿਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ  3 ਵਕਲੋ੍ ਦਾਲ੍ ਤ ੇਪਰਤੀ ਿੈਂਬਰ 15 ਵਕਲੋ੍ ਕਣਕ ਦੀ   ੋਰ ੀ   ੈਿੰਡ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/174637050668973/?type=3&th
eater 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਿੱਦੇਨ਼ਿਰ ਵਸ ਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਜਾਿਤ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ/ ਸੈਲੂ੍ਨ਼ਿ ਲ੍ਈ ਐਡਿਾਇ਼ਿਰੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/174640410668637?__tn__=-R 

4 ਸਿਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ  3 ਵਕਲੋ੍ ਦਾਲ੍ ਤ ੇਪਰਤੀ ਿੈਂਬਰ 15 ਵਕਲੋ੍ ਕਣਕ ਦੀ   ੋਰ ੀ   ੈਿੰਡ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=290815928744230 

5 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵ ਤ ਵਜਲੇ੍ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤ ੇਦਾਲ੍ ਦੀ ਿੰਡ ਜਾਰੀ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=696520974483776 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://youtu.be/H78DbdhzKMo
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/26/%e0%a8%9c%e0%a8%b2%e0%a9%b0%e0%a8%a7%e0%a8%b0-%e0%a8%95%e0%a8%ae%e0%a8%bf%e0%a8%b6%e0%a8%a8%e0%a8%b0%e0%a9%87%e0%a8%9f-%e0%a8%aa%e0%a9%81%e0%a8%b2%e0%a8%bf%e0%a8%b8-%e0%a8%b5%e0%a8%b2%e0%a9%8b/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/26/%e0%a8%9c%e0%a8%b2%e0%a9%b0%e0%a8%a7%e0%a8%b0-%e0%a8%95%e0%a8%ae%e0%a8%bf%e0%a8%b6%e0%a8%a8%e0%a8%b0%e0%a9%87%e0%a8%9f-%e0%a8%aa%e0%a9%81%e0%a8%b2%e0%a8%bf%e0%a8%b8-%e0%a8%b5%e0%a8%b2%e0%a9%8b/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/26/%e0%a8%9c%e0%a8%b2%e0%a9%b0%e0%a8%a7%e0%a8%b0-%e0%a8%95%e0%a8%ae%e0%a8%bf%e0%a8%b6%e0%a8%a8%e0%a8%b0%e0%a9%87%e0%a8%9f-%e0%a8%aa%e0%a9%81%e0%a8%b2%e0%a8%bf%e0%a8%b8-%e0%a8%b5%e0%a8%b2%e0%a9%8b/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/26/%e0%a8%9c%e0%a8%b2%e0%a9%b0%e0%a8%a7%e0%a8%b0-%e0%a8%95%e0%a8%ae%e0%a8%bf%e0%a8%b6%e0%a8%a8%e0%a8%b0%e0%a9%87%e0%a8%9f-%e0%a8%aa%e0%a9%81%e0%a8%b2%e0%a8%bf%e0%a8%b8-%e0%a8%b5%e0%a8%b2%e0%a9%8b/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/26/%e0%a8%9c%e0%a8%b2%e0%a9%b0%e0%a8%a7%e0%a8%b0-%e0%a8%95%e0%a8%ae%e0%a8%bf%e0%a8%b6%e0%a8%a8%e0%a8%b0%e0%a9%87%e0%a8%9f-%e0%a8%aa%e0%a9%81%e0%a8%b2%e0%a8%bf%e0%a8%b8-%e0%a8%b5%e0%a8%b2%e0%a9%8b/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/26/jalandhar-commissionerate-police-starts-facility-of-online-counseling-helpline-for-women-facing-domestic-violence-in-lockdown-curfew/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/26/jalandhar-commissionerate-police-starts-facility-of-online-counseling-helpline-for-women-facing-domestic-violence-in-lockdown-curfew/
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/174637844002227/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/174637844002227/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/174637050668973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/174637050668973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/174640410668637?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=290815928744230
https://www.facebook.com/watch/?v=696520974483776


 

1 ਪਰਿਾਸੀ ਕਾਵਿਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ੍ ਕੇ 28ਿੀਂ ਗੱਡੀ ਅੰਵਿਰਤਸਰ ਤੋਂ ਵਬ ਾਰ ਲ੍ਈ ਰਿਾਨਾ 
 

ਅੰਵਿਰਤਸਰ ਤੋਂ 897, ਬਟਾਲ੍ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 327 ਪਰਿਾਈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1264881673591640064 

2 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵ ਤ ਵਜਲੇ੍ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ੍ ਦੀ ਿੰਡ ਜਾਰੀ 
 

ਸਿਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ  3 ਵਕਲੋ੍ ਦਾਲ੍ ਤੇ ਪਰਤੀ ਿੈਂਬਰ 15 ਵਕਲੋ੍ ਕਣਕ ਦੀ  ੋ ਰ ੀ   ੈਿੰਡ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1264881858640150530 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੱਦੇਨ਼ਿਰ ਵਸ ਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ   ਜਾਿਤ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ/ ਸੈਲੂ੍ਨ਼ਿ ਲ੍ਈ ਐਡਿਾਇ਼ਿਰੀ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1264885643076792321 

4 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵ ਤ ਵਜਲੇ੍ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ੍ ਦੀ ਿੰਡ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1264911560574750720 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪਰਿਾਸੀ ਕਾਵਿਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ੍ ਕੇ 28ਿੀਂ ਗੱਡੀ ਅੰਵਿਰਤਸਰ ਤੋਂ ਵਬ ਾਰ ਲ੍ਈ ਰਿਾਨਾ 
 

ਅੰਵਿਰਤਸਰ ਤੋਂ 897, ਬਟਾਲ੍ਾ ਅਤ ੇਗੁਰਦਾਸਪਰੁ ਤੋਂ 327 ਪਰਿਾਈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  

2 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵ ਤ ਵਜਲੇ੍ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤ ੇਦਾਲ੍ ਦੀ ਿੰਡ ਜਾਰੀ 
 

ਸਿਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ  3 ਵਕਲੋ੍ ਦਾਲ੍ ਤ ੇਪਰਤੀ ਿੈਂਬਰ 15 ਵਕਲੋ੍ ਕਣਕ ਦੀ   ੋਰ ੀ   ੈਿੰਡ 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਿੱਦੇਨ਼ਿਰ ਵਸ ਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਜਾਿਤ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ/ ਸੈਲੂ੍ਨ਼ਿ ਲ੍ਈ ਐਡਿਾਇ਼ਿਰੀ ਜਾਰੀ 

4 ਸਿਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ  3 ਵਕਲੋ੍ ਦਾਲ੍ ਤ ੇਪਰਤੀ ਿੈਂਬਰ 15 ਵਕਲੋ੍ ਕਣਕ ਦੀ   ੋਰ ੀ   ੈਿੰਡ (Video) 

5 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵ ਤ ਵਜਲੇ੍ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤ ੇਦਾਲ੍ ਦੀ ਿੰਡ ਜਾਰੀ (Video) 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਨਾਲ੍ ਇੰਟਰਵਿਯੂ 

https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/829747970881022/?vh=e&d=n 
 

2 | May 25 | 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://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/630308230914804/?vh=e&d=n 
 

3 #ਿੈਨਪਾਿਰ ਲ੍ਈ ਇਸ ਵਲੰ੍ਕ ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਪਲ੍ਾਈ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/472928463498181/?d=n 
 

4 #ਲੋ੍ੜਿੰਦਾਂ ਲ੍ਈ ਿਰਦਾਨ ਸਾਵਬਤ  ੋ ਰ ੀ   ੈਗ਼ਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/472936180164076/?d=n 
 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1264881673591640064
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1264881858640150530
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1264885643076792321
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1264911560574750720
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/829747970881022/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/630308230914804/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/472928463498181/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/472936180164076/?d=n


 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਿੱਦੇਨ਼ਿਰ ਵਸ ਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਰਨਾਲ੍ਾ ਵਿਖੇ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਿੁਵ ੰਿ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/472936380164056/?d=n 
 

6 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰ ੂਕਰ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਨ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/472973536827007/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 | May 25 | 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/1264939891416109057?s=12 
 

2 ਿੈਨਪਾਿਰ ਲ੍ਈ ਇਸ ਵਲੰ੍ਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇਅਪਲ੍ਾਈ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1265134092191969282?s=12 
 

3 Sewa Kendras resume public services. All 516 Sewa Kendras are now open except on public 
holidays. Visitor timings are 9:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday to Saturday. Public do not need 
to take any prior appointment, but use precautions to save yourself and others from #COVID_19. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1265178508118110210?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਨਾਲ੍ ਇੰਟਰਵਿਯੂ 

2 | May 25 | 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. 

3 ਿੈਨਪਾਿਰ ਲ੍ਈ ਇਸ ਵਲੰ੍ਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇਅਪਲ੍ਾਈ 

4 ਲੋ੍ੜਿੰਦਾਂ ਲ੍ਈ ਿਰਦਾਨ ਸਾਵਬਤ  ੋ ਰ ੀ  ੈ ਗ਼ਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਿੱਦੇਨ਼ਿਰ ਵਸ ਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਰਨਾਲ੍ਾ ਵਿਖੇ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਿੁਵ ੰਿ 

6 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਤੱੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 516 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਿ ਛੱੁਟੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਵਗਆ ਲੈਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਨ ੂੰ #ਕੋਵਿਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤੋ। ਵਚਹਰਾ ਢਕਿ ਲਈ ਮਾਸਕ 

ਪ੍ਵਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਿਾਈ ਰੱਖੋ। 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਔਰਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਿਾਵ ਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆ ਂਿੁ ੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 
ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾਂ - ਚੇਅਰਿੈਨ ਚੀਿਾ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/472936380164056/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/472973536827007/?d=n
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1264939891416109057?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1265134092191969282?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1265178508118110210?s=12


 

ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ  ੀ ਲੈ੍ ਸਕਣਗੀਆਂ ਿਾਵ ਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲ੍ਾ  

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689992391543838&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

2 ਕੋਵਿਡ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾ ਤ 

 ਰੇਕ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ  ਵਤੰਨ ਿ ੀਨੇ ਲ੍ਈ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਵਰ ਾ  ੈ ਿੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤ ੇਦਾਲ੍ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689992878210456&id=100015992495545 

3 ਵਸ ਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲ੍ੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ  ੇਅਰ ਕੱਟ ਸਲੂ੍ਨ਼ਿ ਲ੍ਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਅਡਿਾਇ਼ਿਰੀ ਜਾਰੀ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ੇਿਾਵਲ੍ਕ ਅਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਿੈਂਬਰਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਿਾਸਕ ਪਵ ਨਣਾ ਲ੍ਾ਼ਿਿੀ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689993214877089&set=a.128331474376602&type=
3&theater  

4 ਬਟਾਲ੍ਾ ਤੋਂ  ੋਰ 168 ਪਰਿਾਸੀ ਿ਼ਿਦੂਰ ਵਬ ਾਰ ਲ੍ਈ ਰਿਾਨਾ 
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਿੇ਼ਿ ਦੀਆ ਂ6 ਬੱਸਾਂ ਅੰਵਿਰਤਸਰ ਰੇਲ੍ਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਾਸੀ ਿ਼ਿਦੂਰਾਂ ਦ ੇਵਪਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲ੍ਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ੍ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱੁਕ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਪਰਿਾਸੀ ਿ਼ਿਦਰੂਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689993728210371&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

5 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਤੱੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 516 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਿ ਛੱੁਟੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਵਗਆ ਲੈਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਨ ੂੰ #ਕੋਵਿਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤੋ। ਵਚਹਰਾ ਢਕਿ ਲਈ ਮਾਸਕ 

ਪ੍ਵਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਿਾਈ ਰੱਖੋ। 
Sewa Kendras resume public services. All 516 Sewa Kendras are now open except on public 
holidays. Visitor timings are 9:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday to Saturday. Public do not need 
to take any prior appointment, but use precautions to save yourself and others from #COVID_19. 
Wear a face mask, carry a sanitizer and use it often, and maintain social distancing. 
#PunjabFightsCorona 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689996341543443&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

6 #ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਵਿਡ_19 ਿ ਾਂਿਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਨਵਜੱਠਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ੍ ਅਤੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ ੂਲ੍ਤਾਂ ਦਾ ਲ੍ਾਭ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਵਿਕਸਤ #COVA ਐਪ੍ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 
... 
Download the #COVA app developed by the Punjab government to get any information about the 
#CoronaVirus and to take advantage of the efforts andfacilities provided by the Punjab 
government to deal with the #COVID_19 epidemic. 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689997351543342&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

7 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪ੍ੁਰ ਿਲੋਂ  ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲਹਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਦੁਕਾਨਾ ਖੋਲਿ ਦਾ ਸਮਾਾਂ 

ਅਜੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਿਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। 

3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲਿ ਦੀ ਜੋ ਅਫ਼ਿਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾਿੇ। 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=690488718160872&id=100015992495545 

8 Dc Gurdaspur …….. 

3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲਿ ਦੀ ਜੋ ਅਫ਼ਿਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾਿੇ। 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689992391543838&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689992391543838&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689992878210456&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689993214877089&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689993214877089&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689993728210371&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689993728210371&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689996341543443&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689996341543443&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689997351543342&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689997351543342&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=690488718160872&id=100015992495545


 

TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਿ਼ੇਿ ਦੀਆਂ 6 ਬੱਸਾਂ ਅੰਵਿਰਤਸਰ ਰੇਲ੍ਿੇ ਸਟੇਸਨ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ 
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਾਸੀ ਿ਼ਿਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਪਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲ੍ਈ ਵਿਸੇਸ ਰੇਲ੍ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱੁਕ ਕੀਤੀਆ ਂ

 

ਪਰਿਾਸੀ ਿ਼ਿਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264868994588143617 
 

2 ਵਸ ਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲ੍ੋਂ  ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ ਅਤੇ  ੇਅਰ ਕੱਟ ਸਲੂ੍ਨ਼ਿ ਲ੍ਈ ਵਿਸੇਸ 

ਅਡਿਾਇ਼ਿਰੀ ਜਾਰੀ 
 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਿਾਵਲ੍ਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਿੈਂਬਰਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਿਾਸਕ ਪਵ ਨਣਾ ਲ੍ਾ਼ਿਿੀ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264869178315427840 

3 ਕੋਵਿਡ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾ ਤ 

 

 ਰੇਕ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ  ਵਤੰਨ ਿ ੀਨੇ ਲ੍ਈ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਵਰ ਾ  ੈ ਿੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ੍ ਦਾ ਰਾਸਨ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264869301556658176 

4 ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਔਰਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਿਾਵ ਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁ ੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 
ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾਂ - ਚੇਅਰਿੈਨ ਚੀਿਾ 
 

ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ  ੀ ਲੈ੍ ਸਕਣਗੀਆਂ ਿਾਵ ਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲ੍ਾ  

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264869484323459075 

5 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਤੱੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 516 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਿ ਛੱੁਟੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਵਗਆ ਲੈਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264870147736518656 

6 Download the #COVA app developed by the Punjab government to get any information 
about the #CoronaVirus and to take advantage of the efforts and facilities provided by the 
Punjab government to deal with the #COVID_19 epidemic. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264870729608134657 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਔਰਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਿਾਵ ਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆ ਂਿੁ ੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 
ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਸੇਿਾਿਾਂ - ਚੇਅਰਿੈਨ ਚੀਿਾ 
ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ  ੀ ਲੈ੍ ਸਕਣਗੀਆਂ ਿਾਵ ਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲ੍ਾ  

2 ਕੋਵਿਡ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾ ਤ 

 ਰੇਕ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ  ਵਤੰਨ ਿ ੀਨੇ ਲ੍ਈ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਵਰ ਾ  ੈ ਿੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤ ੇਦਾਲ੍ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ 

 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1264868994588143617
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264869178315427840
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264869301556658176
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264869484323459075
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264870147736518656
https://twitter.com/hashtag/COVA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264870729608134657


 

3 ਵਸ ਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲ੍ੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ  ੇਅਰ ਕੱਟ ਸਲੂ੍ਨ਼ਿ ਲ੍ਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਅਡਿਾਇ਼ਿਰੀ ਜਾਰੀ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ੇਿਾਵਲ੍ਕ ਅਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਿੈਂਬਰਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਿਾਸਕ ਪਵ ਨਣਾ ਲ੍ਾ਼ਿਿੀ 
 

4 ਬਟਾਲ੍ਾ ਤੋਂ  ੋਰ 168 ਪਰਿਾਸੀ ਿ਼ਿਦੂਰ ਵਬ ਾਰ ਲ੍ਈ ਰਿਾਨਾ 
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਿੇ਼ਿ ਦੀਆ ਂ6 ਬੱਸਾਂ ਅੰਵਿਰਤਸਰ ਰੇਲ੍ਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਾਸੀ ਿ਼ਿਦੂਰਾਂ ਦ ੇਵਪਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲ੍ਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ੍ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱੁਕ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਪਰਿਾਸੀ ਿ਼ਿਦਰੂਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ 
 

5 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਤੱੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 516 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਿ ਛੱੁਟੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਵਗਆ ਲੈਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਨ ੂੰ #ਕੋਵਿਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤੋ। ਵਚਹਰਾ ਢਕਿ ਲਈ ਮਾਸਕ 

ਪ੍ਵਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਿਾਈ ਰੱਖੋ। 
Sewa Kendras resume public services. All 516 Sewa Kendras are now open except on public 
holidays. Visitor timings are 9:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday to Saturday. Public do not need 
to take any prior appointment, but use precautions to save yourself and others from #COVID_19. 
Wear a face mask, carry a sanitizer and use it often, and maintain social distancing. 
#PunjabFightsCorona 
 

6 #ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਵਿਡ_19 ਿ ਾਂਿਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਨਵਜੱਠਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ੍ ਅਤੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ ੂਲ੍ਤਾਂ ਦਾ ਲ੍ਾਭ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਵਿਕਸਤ #COVA ਐਪ੍ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 
 

7 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪ੍ੁਰ ਿਲੋਂ  ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲਹਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਦੁਕਾਨਾ ਖੋਲਿ ਦਾ ਸਮਾਾਂ 

ਅਜੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਿਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। 

3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲਿ ਦੀ ਜੋ ਅਫ਼ਿਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾਿੇ। 

8 Dc Gurdaspur …….. 

3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲਿ ਦੀ ਜੋ ਅਫ਼ਿਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾਿੇ। 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 
 

ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਨਾਲ੍ ਇੰਟਰਵਿਯੂ 

https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/829747990881020/ 

2  ਕਰਏਵਟਿ : ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292868791007192/ 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ੍ੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292945550999516/ 

4 Creative : Everything is not locked down 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292981774329227/ 

5 https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/630308214248139/ 

6 ਕਰਏਵਟਿ : ਬਵਠੰਡਾ 
25 ਿਈ ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ 94 ਨਿੂਨੇ ਭੇਜੇ, 
ਕੱਲ੍ ਭਜੇੇ ਨਿੂਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/829747990881020/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292868791007192/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292945550999516/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292981774329227/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/630308214248139/


 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2293042514323153/ 

7 ਕਰਏਵਟਿ : ਬਵਠੰਡਾ 
16  ੋਰ ਨੈਗੇਵਟਿ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ, 
ਇੰਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀਆ ਂਵਰਪੋਰਟਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ੍ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2293070357653702/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਨਾਲ੍ ਇੰਟਰਵਿਯੂ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264848679221047297?s=20  

2 ਕਰਏਵਟਿ : ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਼ਿਰਰੂੀ ਸੁਝਾਅ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264904425988120580?s=20  

3 Creative : Everything is not locked down 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264941464636841991?s=20  

4 ਕਰਏਵਟਿ : ਬਵਠੰਡਾ 
25 ਿਈ ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ 94 ਨਿੂਨੇ ਭੇਜੇ, 
ਕੱਲ੍ ਭਜੇੇ ਨਿੂਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264951344672190466?s=20  

5 ਕਰਏਵਟਿ : ਬਵਠੰਡਾ 
16  ੋਰ ਨੈਗੇਵਟਿ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ, 
ਇੰਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀਆ ਂਵਰਪੋਰਟਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ੍ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264959567341006848?s=20  

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ੍ੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264962880249761795?s=20  

7 ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ   ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਜਾਮਤ ਦੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਤੇ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਸੈਲ ਨਜ਼ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ 

ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਬੂੰਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265082867593461765?s=20  

8 ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ:ਅਮਰੀਕ ਵਸੂੰਘ ਨੇ  ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਹਜਾਮਤ ਦੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਹਅੇਰ ਕੱਟ ਸੈਲ ਨਜ਼ ਵਿਚ ਗਰਾਹਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਦਾ 

ਸਟਾਫ਼ ਬਹੁਤਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਿ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਿਿ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 

ਿੱਲੋਂ  ਇਨਾਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਬੂੰਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265083271265882119?s=20  

9 ਹਜਾਮਤ ਦੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਤੇ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਸੈਲ ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਵਕ ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਿ ਬੁਖ਼ਾਰ, 

ਸੱੁਕੀ ਖੂੰਘ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈਿ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਆਵਦ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਹੀ ਰਵਹਿ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਿੇ ਅਤੇ 

ਅਵਜਹੇ ਲੱਛਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਗਰਾਹਕ ਨ ੂੰ ਿੀ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265083408197324801?s=20  

10 ਵਜਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਗਰਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਨ ੂੰ ਆਉਿ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿ ੇਅਤੇ ਮਾਵਲਕ ਇਹ ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਿੇ ਵਕ 

ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਿਾਿ  ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਿੇI ਇਨਾਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਦੇ ਮਾਵਲਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂਵਕ ਗਰਾਹਕ 

ਿੱਲੋਂ  ਿੀ ਵਜਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਵਨਆ ਜਾਿੇ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265083634039521280?s=20  

11 ਗਰਾਹਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵਿਚ ਆਉਿ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੂੰਿੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

ਿਾਰ ਿਾਰ ਹੱਥ ਿੋਿਾ, 1 ਮੀਟਰ ਸਮਾਵਜਕ ਵਿੱਥਤਾ, ਵਛੱਕਦੇ ਖੂੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਿਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ 

ਜਨਤਕ ਥਾਾਂਿਾਾਂ ’ਤੇ ਥੁੱਕਿ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆਵਦ ਦੀ ਿੀ ਪ੍ਾਲਿਾ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਈ ਜਾਿੇ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265083997937381378?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2293042514323153/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2293070357653702/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264848679221047297?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264904425988120580?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264941464636841991?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264951344672190466?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264959567341006848?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264962880249761795?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265082867593461765?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265083271265882119?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265083408197324801?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265083634039521280?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265083997937381378?s=20


 

12 ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿੱਲੋਂ  ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਡਜੀਟਲ ਪ੍ੇਮੈਂਟ ਲਈ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਕਦੀ ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਨਕਦੀ 

ਲੈਿ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਿੀ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਗਰਾਹਕ ਿੱਲੋਂ  ਹੱਥ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਿ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265084132607946754?s=20  

13 ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਆਮ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਨ ੂੰ ਹਰੇਕ 2-3 ਘੂੰਵਟਆਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇਅਤੇ ਫਰਸ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੋਡੀਅਮ 

ਹਾਈਪ੍ੋਕਲੋਰਾਈਟ ਜਾਾਂ ਇਸ ਿਰਗੇ ਹੋਰ ਰਗੋਾਿ  ਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਿਾਰ ਿਾਰ ਛ ਹੇ ਜਾਿ 

ਿਾਲਾ ਸਮਾਨ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265084316373131269?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਏਵਟਿ : ਬਵਠੰਡਾ 
25 ਿਈ ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ 94 ਨਿੂਨੇ ਭੇਜੇ, 
ਕੱਲ੍ ਭਜੇੇ ਨਿੂਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 

2 Creative : ATTENTION! 
Curfew is over, not Covid-19! 
Go our for essentials only.. 

3 ਕਰਏਵਟਿ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਵਿਕਵਸਤ  COVA APP 

4 Creative : Everything is not locked down 

5 ਕਰਏਵਟਿ : ਬਵਠੰਡਾ 
16  ੋਰ ਨੈਗੇਵਟਿ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ, 
ਇੰਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ੇਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀਆ ਂਵਰਪੋਰਟਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ੍ 

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲ੍ਾਗਤ ਨਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ  ੈ ਸਰਵ ੰਦ-ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਸੜਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੁਰੰਿਤ 

ਿੁਰੰਿਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਨੋਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾ ਰ ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627938364600717/  

2 ਿੰਡੀ ਗੋਵਬੰਦਗੜਹ ਵਿਖੇ ਿ਼ਿਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਿਾਰ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲ੍ਾਈ ਗਈ ਅਫਿਾ : ਅਿਨੀਤ ਕੌਂਡਲ੍ 

ਸੋਸ਼ਲ੍ ਿੀਡੀਆ 'ਤ ੇਗੁਿਰਾ  ਕਰਨ ਿਾਲ੍ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਿਾਵਲ੍ਆ ਂਵਿਲ੍ਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ   ੈਕਾਰਿਾਈ 

ਐਸ.ਡੀ.ਐਿ. ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਿਲੋ੍  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾ ੀਂ ਕਰੀਬ 300 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅੰਬਾਲ੍ਾ ਰੇਲ੍ਿ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ੍ ਕੇ 
ਗਏ  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627936907934196/  

3  ਤਾਵਿਲ੍ਨਾਡੂ ਤੋਂ 527 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇਸ ਰੇਲ੍ ਗੱਡੀ ਰਾ ੀਂ ਸਰਵ ੰਦ ਰੇਲ੍ਿ ੇਸਟੇਸਨ ਪੁੱਜ ੇ

ਤੈਅ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੁਕੰਿਲ੍  ੋਣ ਉਪਰੰਤ ਯਾਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਸਬੰਧਤ ਵ਼ਿਵਲ੍ਹਆ ਂਨੂੰ  ਭੇਜ ੇ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627934914601062/  

4 ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਮਆਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੋੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਲਗਭਗ 35,628 ਈ-

ਕਾਰਡ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਸਹਤ ਏਜੂੰਸੀ ਿਲੋਂ  2 ਮਹੀਵਨਆਾਂ (23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਮਈ 2020) ਦੌਰਾਨ ਕੱੁਲ 43.85 

ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 49,189 ਤੋਂ ਿੱਿ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
…  https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627905434604010/  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265084132607946754?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265084316373131269?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627938364600717/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627936907934196/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627934914601062/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627905434604010/


 

5 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਤੱੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 516 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਿ ਛੱੁਟੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਵਗਆ ਲੈਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਨ ੂੰ #ਕੋਵਿਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤੋ। ਵਚਹਰਾ ਢਕਿ ਲਈ ਮਾਸਕ 

ਪ੍ਵਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਿਾਈ ਰੱਖੋ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627904437937443/ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ 

ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 516 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਿ ਛੱੁਟੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ 

ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਵਗਆ ਲੈਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ 

ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਨ ੂੰ #ਕੋਵਿਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤੋ। ਵਚਹਰਾ ਢਕਿ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਿਾਈ ਰਖੱੋ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627904437937443/  

6 || 25 ਿਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ।  https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627541901307030/ 

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਫੌਰੀ ਰਾ ਤ ਪ ੁੰਚਾਉਣ ਦ ੇਕੰਿ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇ ੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਠੇਲ੍ੀਆਂ ਗੱਲ੍ਾਂ 
ਨੂੰ  ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲ੍ਾ ਕੀਤਾ  ੈ: 
1. 14 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ੈਕੇਟ ਹੋਰ ਿੂੰਡੇ ਜਾਿਗੇ ਵਜਨਹਾਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਕੱਲੋ ਆਟਾ, 1 ਵਕੱਲੋ ਛੋਲੇ ਤ ੇ1 ਵਕੱਲੋ ਖੂੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ੈਕੇਟ ਿੂੰਡ ਚੁੱਕ ੇਹਾਾਂ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627293541331866/  

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Sewa Kendras resume public services. All 516 Sewa Kendras are now open except on public 
holidays. Visitor timings are 9:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday to Saturday. Public do not need 
to take any prior appointment, but use precautions to save yourself and others from #COVID_19. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265174350639951872  

2 ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਲ੍ਾਗਤ ਨਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ  ੈ ਸਰਵ ੰਦ-ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਸੜਕ ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਿੁਰੰਿਤ 

 

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲ੍ਜੀਤ ਵਸੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸਰਵ ੰਦ-ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਸੜਕ ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਿੁਰੰਿਤ ਦਾ ਵਲ੍ਆ ਜਾਇ਼ਿਾ 
 

ਿੁਰੰਿਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਰੌਾਨ ਕੋਰਨੋਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ  ਿਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰ ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1265170977018851328  

3 ਿੰਡੀ ਗੋਵਬੰਦਗੜਹ  ਵਿਖੇ ਿ਼ਿਦਰੂਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਿਾਰ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲ੍ਾਈ ਗਈ ਅਫਿਾ : ਅਿਨੀਤ ਕੌਂਡਲ੍ 

 

ਸੋਸਲ੍ ਿੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁਿਰਾ  ਕਰਨ ਿਾਲ੍ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਿਾਵਲ੍ਆਂ ਵਿਲ੍ਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ  ੈ ਕਾਰਿਾਈ 

 

ਐਸ.ਡੀ.ਐਿ. ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਿਲੋ੍  ਵਿਸੇਸ ਬੱਸਾਂ ਰਾ ੀਂ ਕਰੀਬ 300 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅੰਬਾਲ੍ਾ ਰੇਲ੍ਿੇ ਸਟੇਸਨ ਲੈ੍ ਕੇ ਗਏ  

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1265169892208246784 

4  ਵ ਜਲ੍ਹੇ  ’ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਜ ੋ

ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 413 ਕਰੜੋ ਰੁਪਏ  

 

02 ਲੱ੍ਖ 20  ਼ਿਾਰ 352 ਿੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

 

ਿੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਵਰ ੈ ਵਿਸੇਸ ਵਧਆਨ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1265168452572065794 

5 ਤਾਵਿਲ੍ਨਾਡੂ ਤੋਂ 527 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇਸ ਰੇਲ੍ ਗੱਡੀ ਰਾ ੀਂ ਸਰਵ ੰਦ ਰੇਲ੍ਿੇ ਸਟਸੇਨ ਪੁੱਜ ੇ

 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627904437937443/
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.ARBa1_rVVfVHfv8zcm0UOmHoED54ashWud2X130cS57gJ5ZAdi_4PGhg61FulCqVH-bim23uAvNnc3PF4BcQLa3cuTwNJp1mXrQP-kMVWexraRFofJppDqJojq_Bc-hwO8rfadOLK5fbd8XePPuGoZO4JL0cFJIO_NgtCm59DuO8Ket2MG8-5Xt3PQaZgK2jZatMIR01ptUj9EKyY12qF6d61HWtJxjp4DZbLp0IcRtWpkzFsSvRRM3Z8OQF4UM1EuC31BJDZpZtSj-KLlJQkZiLk6-mAEUAU1T2vFAH9XopSTuI0owSxztdSVZL64xY7HMwN591kwSnGi8HOF1WanRFWTw1DgsAeXFOTWzGipeQ4dQlQZHOF5f4dLPq3tircQaTrLZ9bg8yyXlPo3_RjxcfNcc9sOhFgANp7x8mpiIqmHAwxnpMagF8dHtGvyc8iCYkoB3YSlm86sLz8Gx7leKsLY1aFNlMaKZ_rC9fx9GYec3BMfKPGWYi1AnVrg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBa1_rVVfVHfv8zcm0UOmHoED54ashWud2X130cS57gJ5ZAdi_4PGhg61FulCqVH-bim23uAvNnc3PF4BcQLa3cuTwNJp1mXrQP-kMVWexraRFofJppDqJojq_Bc-hwO8rfadOLK5fbd8XePPuGoZO4JL0cFJIO_NgtCm59DuO8Ket2MG8-5Xt3PQaZgK2jZatMIR01ptUj9EKyY12qF6d61HWtJxjp4DZbLp0IcRtWpkzFsSvRRM3Z8OQF4UM1EuC31BJDZpZtSj-KLlJQkZiLk6-mAEUAU1T2vFAH9XopSTuI0owSxztdSVZL64xY7HMwN591kwSnGi8HOF1WanRFWTw1DgsAeXFOTWzGipeQ4dQlQZHOF5f4dLPq3tircQaTrLZ9bg8yyXlPo3_RjxcfNcc9sOhFgANp7x8mpiIqmHAwxnpMagF8dHtGvyc8iCYkoB3YSlm86sLz8Gx7leKsLY1aFNlMaKZ_rC9fx9GYec3BMfKPGWYi1AnVrg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBa1_rVVfVHfv8zcm0UOmHoED54ashWud2X130cS57gJ5ZAdi_4PGhg61FulCqVH-bim23uAvNnc3PF4BcQLa3cuTwNJp1mXrQP-kMVWexraRFofJppDqJojq_Bc-hwO8rfadOLK5fbd8XePPuGoZO4JL0cFJIO_NgtCm59DuO8Ket2MG8-5Xt3PQaZgK2jZatMIR01ptUj9EKyY12qF6d61HWtJxjp4DZbLp0IcRtWpkzFsSvRRM3Z8OQF4UM1EuC31BJDZpZtSj-KLlJQkZiLk6-mAEUAU1T2vFAH9XopSTuI0owSxztdSVZL64xY7HMwN591kwSnGi8HOF1WanRFWTw1DgsAeXFOTWzGipeQ4dQlQZHOF5f4dLPq3tircQaTrLZ9bg8yyXlPo3_RjxcfNcc9sOhFgANp7x8mpiIqmHAwxnpMagF8dHtGvyc8iCYkoB3YSlm86sLz8Gx7leKsLY1aFNlMaKZ_rC9fx9GYec3BMfKPGWYi1AnVrg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627541901307030/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627293541331866/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265174350639951872
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1265170977018851328
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1265169892208246784
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1265168452572065794


 

ਤੈਅ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੁਕੰਿਲ੍  ੋਣ ਉਪਰੰਤ ਯਾਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵ਼ਿਵਲ੍ਹਆਂ ਨੂੰ  ਭੇਜ ੇ

 

ਯਾਤਰੀਆਂ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1265168383848431616  

6 In a unique initiative aimed at mitigating the woes of women facing the domestic violence 
during #lockdown, the Jalandhar Police Commissionerate has started the facility of online 
counseling helpline for such women through teleconferencing. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264909360007790592  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲ੍ਾਗਤ ਨਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ  ੈ ਸਰਵ ੰਦ-ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਸੜਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੁਰੰਿਤ 

ਿੁਰੰਿਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਨੋਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾ ਰ ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ  
 

2 ਿੰਡੀ ਗੋਵਬੰਦਗੜਹ ਵਿਖੇ ਿ਼ਿਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਿਾਰ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲ੍ਾਈ ਗਈ ਅਫਿਾ : ਅਿਨੀਤ ਕੌਂਡਲ੍ 

ਸੋਸ਼ਲ੍ ਿੀਡੀਆ 'ਤ ੇਗੁਿਰਾ  ਕਰਨ ਿਾਲ੍ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਿਾਵਲ੍ਆ ਂਵਿਲ੍ਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ   ੈਕਾਰਿਾਈ 

ਐਸ.ਡੀ.ਐਿ. ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਿਲੋ੍  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾ ੀਂ ਕਰੀਬ 300 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅੰਬਾਲ੍ਾ ਰੇਲ੍ਿ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ੍ ਕੇ 
ਗਏ  

3  ਤਾਵਿਲ੍ਨਾਡੂ ਤੋਂ 527 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇਸ ਰੇਲ੍ ਗੱਡੀ ਰਾ ੀਂ ਸਰਵ ੰਦ ਰੇਲ੍ਿ ੇਸਟੇਸਨ ਪੁੱਜ ੇ

ਤੈਅ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੁਕੰਿਲ੍  ੋਣ ਉਪਰੰਤ ਯਾਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਸਬੰਧਤ ਵ਼ਿਵਲ੍ਹਆ ਂਨੂੰ  ਭੇਜ ੇ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ   

4 ਵ ਜਲ੍ਹੇ  ’ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਜ ੋ

ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 413 ਕਰੜੋ ਰੁਪਏ  

 

02 ਲੱ੍ਖ 20  ਼ਿਾਰ 352 ਿੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

 

ਿੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਵਰ ੈ ਵਿਸੇਸ ਵਧਆਨ   

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੀਬ 51 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕਟੋ ਵਜਲ੍ਹਾ  ੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਿੁਕਤ 

ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਵਿਚੋਂ ਆਖਰੀ 10 ਿਰੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਲ੍ੀ ਛੁੱਟੀ 
 ੁਣ ਤੱਕ ਵਜਲ੍ਹੇ  ਦੇ 62 ਿਰੀ਼ਿ  ੋਏ ਵਸ ਤਯਾਬ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2567357240193914/?app=fbl 
 

2 ਕਰੀਬ 51 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕਟੋ ਵਜਲ੍ਹਾ  ੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਿੁਕਤ 

ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਵਿਚੋਂ ਆਖਰੀ 10 ਿਰੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਲ੍ੀ ਛੁੱਟੀ 
 ੁਣ ਤੱਕ ਵਜਲ੍ਹੇ  ਦੇ 62 ਿਰੀ਼ਿ  ੋਏ ਵਸ ਤਯਾਬ (Video) 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2567382596858045/?vh=e&d=n 
 

 
TWITTER 
 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1265168383848431616
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264909360007790592
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2567357240193914/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2567382596858045/?vh=e&d=n


 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੀਬ 51 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕਟੋ ਵਜਲ੍ਹਾ  ੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਿੁਕਤ 

ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਵਿਚੋਂ ਆਖਰੀ 10 ਿਰੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਲ੍ੀ ਛੁੱਟੀ 
 ੁਣ ਤੱਕ ਵਜਲ੍ਹੇ  ਦੇ 62 ਿਰੀ਼ਿ  ੋਏ ਵਸ ਤਯਾਬ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1264877650692145153?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੀਬ 51 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕਟੋ ਵਜਲ੍ਹਾ  ੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਿੁਕਤ 

ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਕਾਲ੍ਜ ਵਿਚੋਂ ਆਖਰੀ 10 ਿਰੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਲ੍ੀ ਛੁੱਟੀ 
 ੁਣ ਤੱਕ ਵਜਲ੍ਹੇ  ਦੇ 62 ਿਰੀ਼ਿ  ੋਏ ਵਸ ਤਯਾਬ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸ ਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਜਾਿਤ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ/ ਸੈਲੂ੍ਨ਼ਿ ਲ੍ਈ ਐਡਿਾਇ਼ਿਰੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2622370558090849/?d=n  

2 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵ਼ਿਲੇ੍ ਵਿੱਚ  ੁਣ ਤੱਕ ਲ੍ਗਭਗ 

65000 ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ-ਰਾਜ ਵਰਸ਼ੀ ਿਵ ਰਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2622371561424082/?d=n  

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਿੱਦੇਨਜਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਵਸੰਘ ਖੁਸ਼ਵਦਲ੍ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਿਾਉਣ ਦਾ 
ਸਿਾਗਿ 28 ਿਈ ਨੂੰ  ਨ ੀਂ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2622402334754338/?d=n  

4 ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ  ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ, ਮੇਹਰੀਆ ਬਜਾਰ, ਘੂੰਟਾ ਘਰ, ਸਰਾਫਾ ਬਜਾਰ, 

ਚੋਿਰੀਆ ਗਲੀ ਅਤੇ ਸੋਡੀਆ ਗਲੀ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਿਾਈ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2623122131349025/?d=n  

5 ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  

ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਏ.ਿੀ. ਸਕ ਲ, ਸਰਿ ਵਹਤਕਾਰੀ ਸਕ ਲ, ਮਾਿਿ ਨਗਰੀ ਆਵਦ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2623122131349025/?d=n  

6 ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾ ਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਿਾਲੇ੍ ਪਰਿਾਸੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇ ੋਏ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2623160924678479/?vh=e&d=n  

7 ਬਾ ਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਿਾਲੇ੍ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਦ ੇਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦ ੇ ੋਏ ਵਜਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਵਜਲ੍ਕਾ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2623162271345011/?d=n  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸ ਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਜਾਿਤ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ/ ਸੈਲੂ੍ਨ਼ਿ ਲ੍ਈ ਐਡਿਾਇ਼ਿਰੀ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1264884893739294721?s=20  

2 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵ਼ਿਲੇ੍ ਵਿੱਚ  ੁਣ ਤੱਕ ਲ੍ਗਭਗ 

65000 ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ-ਰਾਜ ਵਰਸ਼ੀ ਿਵ ਰਾ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1264877650692145153?s=20
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2622370558090849/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2622371561424082/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2622402334754338/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2623122131349025/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2623122131349025/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2623160924678479/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2623162271345011/?d=n
https://twitter.com/DproFazilka/status/1264884893739294721?s=20


 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1264885592929767424?s=20  

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਿੱਦੇਨਜਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਵਸੰਘ ਖੁਸ਼ਵਦਲ੍ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਿਾਉਣ ਦਾ 
ਸਿਾਗਿ 28 ਿਈ ਨੂੰ  ਨ ੀਂ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1264885038790979584?s=20  

4 ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ  ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ, ਮੇਹਰੀਆ ਬਜਾਰ, ਘੂੰਟਾ ਘਰ, ਸਰਾਫਾ ਬਜਾਰ, 

ਚੋਿਰੀਆ ਗਲੀ ਅਤੇ ਸੋਡੀਆ ਗਲੀ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਿਾਈ ਗਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265156247076077573?s=20  

5 ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  

ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਏ.ਿੀ. ਸਕ ਲ, ਸਰਿ ਵਹਤਕਾਰੀ ਸਕ ਲ, ਮਾਿਿ ਨਗਰੀ ਆਵਦ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265156086593654792?s=20  

6 ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾ ਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਿਾਲੇ੍ ਪਰਿਾਸੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇ ੋਏ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1265166344636502016?s=20  

7 ਬਾ ਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਿਾਲੇ੍ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਦ ੇਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦ ੇ ੋਏ ਵਜਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਵਜਲ੍ਕਾ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265167064542699520?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਸ ਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲ੍ੋਂ  ਜਾਿਤ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ/ ਸੈਲੂ੍ਨ਼ਿ ਲ੍ਈ ਐਡਿਾਇ਼ਿਰੀ ਜਾਰੀ 

2 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵ਼ਿਲੇ੍ ਵਿੱਚ  ੁਣ ਤੱਕ ਲ੍ਗਭਗ 

65000 ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ-ਰਾਜ ਵਰਸ਼ੀ ਿਵ ਰਾ 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਿੱਦੇਨਜਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਵਸੰਘ ਖੁਸ਼ਵਦਲ੍ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਿਾਉਣ ਦਾ 
ਸਿਾਗਿ 28 ਿਈ ਨੂੰ  ਨ ੀਂ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ 

4 ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ  ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ, ਮੇਹਰੀਆ ਬਜਾਰ, ਘੂੰਟਾ ਘਰ, ਸਰਾਫਾ ਬਜਾਰ, 

ਚੋਿਰੀਆ ਗਲੀ ਅਤੇ ਸੋਡੀਆ ਗਲੀ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਿਾਈ ਗਈ। 

5 ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  

ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਏ.ਿੀ. ਸਕ ਲ, ਸਰਿ ਵਹਤਕਾਰੀ ਸਕ ਲ, ਮਾਿਿ ਨਗਰੀ ਆਵਦ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।  

6 ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾ ਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਿਾਲੇ੍ ਪਰਿਾਸੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇ ੋਏ 

7 ਬਾ ਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਿਾਲੇ੍ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਦ ੇਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦ ੇ ੋਏ ਵਜਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਵਜਲ੍ਕਾ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀ 

 
Youtube 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ੍ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾ ਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਿਾਲੇ੍ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ  ੋਏ 

https://youtu.be/Twl9nu-OOmM 
 

 
 
 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1264885592929767424?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1264885038790979584?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265156247076077573?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265156086593654792?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265166344636502016?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265167064542699520?s=20
https://youtu.be/Twl9nu-OOmM


 

1 ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰ਼ੋਿਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰ ੋਵਫਰੋ਼ਿਪੁਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਪਵ ਲ੍ਕਦਿੀ 
ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਦ ੇਿੌਵਕਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲ੍ਈ  ੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰ: ਅਤ ੇਈ ਿੇਲ੍ ਆਈਡੀ 
ਜਾਰੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=954169071689104&id=357336414705709  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿ ਾਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਫਰਜੋਪੁਰ ਵਜਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਿੁਫਤ ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲ੍ਾਂ ਦੀ ਿੰਡ 
ਦਾ ਕੰਿ  ੋਇਆ ਿੁਕੱਿਲ੍- ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=954168308355847&id=357336414705709  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰ਼ੋਿਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰ ੋਵਫਰੋ਼ਿਪੁਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਪਵ ਲ੍ਕਦਿੀ 
ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਦ ੇਿੌਵਕਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲ੍ਈ  ੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰ: ਅਤ ੇਈ ਿੇਲ੍ ਆਈਡੀ 
ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264949239500636166?s=20  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿ ਾਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਫਰਜੋਪੁਰ ਵਜਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਿੁਫਤ ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲ੍ਾਂ ਦੀ ਿੰਡ 
ਦਾ ਕੰਿ  ੋਇਆ ਿੁਕੱਿਲ੍- ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264949650374701058?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰ਼ੋਿਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰ ੋਵਫਰੋ਼ਿਪੁਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਪਵ ਲ੍ਕਦਿੀ 
ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਦ ੇਿੌਵਕਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲ੍ਈ  ੈਲ੍ਪਲ੍ਾਈਨ ਨੰ: ਅਤ ੇਈ ਿੇਲ੍ ਆਈਡੀ 
ਜਾਰੀ 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿ ਾਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਫਰਜੋਪੁਰ ਵਜਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਿੁਫਤ ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲ੍ਾਂ ਦੀ ਿੰਡ 
ਦਾ ਕੰਿ  ੋਇਆ ਿੁਕੱਿਲ੍- ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

3  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  'ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਸਕੀਿ ਤਵ ਤ ਿੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ 

ਿੰਵਡਆ-ਵ ਿਾਂਸ਼ੂ ਕੱਕੜ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3454362131456152&id=10000647198169
1 
 

2 ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋ੍ ਵਕਰਤੀਆ ਂਲ੍ਈ  https://tinyurl.com/labour-registrationform, link 
ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ-ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸਨਰ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3454362684789430&id=10000647198169
1  

3 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵ਼ਿਲੇ੍ ਵਿਚ 2670 ਸ਼ਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 2525 ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=954169071689104&id=357336414705709
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=954168308355847&id=357336414705709
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264949239500636166?s=20
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264949650374701058?s=20
https://tinyurl.com/labour-registrationform
https://tinyurl.com/labour-registrationform
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3454362684789430&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3454362684789430&id=100006471981691


 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3454363051456060&id=10000647198169
1  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  'ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਸਕੀਿ ਤਵ ਤ ਿੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ 

ਿੰਵਡਆ-ਵ ਿਾਂਸ਼ੂ ਕੱਕੜ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1264893082954326017?s=20 

2 ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋ੍ ਵਕਰਤੀਆ ਂਲ੍ਈ  https://tinyurl.com/labour-registrationform, link 
ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ-ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸਨਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1264893247136174080?s=20 
 

3 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵ਼ਿਲੇ੍ ਵਿਚ 2670 ਸ਼ਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 2525 ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1264893355349213185?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  'ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਸਕੀਿ ਤਵ ਤ ਿੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ 

ਿੰਵਡਆ-ਵ ਿਾਂਸ਼ੂ ਕੱਕੜ 

2 ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋ੍ ਵਕਰਤੀਆ ਂਲ੍ਈ  https://tinyurl.com/labour-registrationform, link 
ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ-ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸਨਰ 

3 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵ਼ਿਲੇ੍ ਵਿਚ 2670 ਸ਼ਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 2525 ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

4 Media bulletin 

 
 
 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 The 1st  ‘Shramik Express’ train carrying 1600 passengers  chugged off from the railway station 
Hoshiarpur to Bihar as the state government led by Punjab Chief Minister Captain Amarinder 
Singh spending Rs 9.92 lakh from the state exchequer(With Video) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713184299484730/ 
 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ ਿਲੋਂ  ਕਰੀਬ 1600 ਚਾਹਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਰੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ ਤੋਂ ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ 

ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਜੱਫਰਪ੍ੁਰ (ਵਬਹਾਰ) ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਹਲਕਾ ਵਿਿਾਇਕ ਚੱਬੇਿਾਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪ੍ਨੀਤ ਵਰਆਤ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਚੱ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਹਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਦੋ ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ ਖਾਿਾ, ਪ੍ਾਿੀ, ਫਲ, 

ਵਬਸਕੱੁਟ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਆਵਦ ਿੀ ਮੱੁਹਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ। ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਪ੍ਸ ਆਉਿ ਦਾ ਿਾਅਦਾ 

ਕਰਵਦਆਾਂ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਿੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। 

ਵ਼ਿਕਰਯੋਗ  ੈ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋ੍ੋੰ 9.92 ਲੱ੍ਖ ਖਰਚ ਕਰਕੇ  ਿੁਜੱਫਰਪੁਰ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ 
 ੈ(ਿੀਵਡਓ ਸਿੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713201762816317/ 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3454363051456060&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3454363051456060&id=100006471981691
https://tinyurl.com/labour-registrationform
https://tinyurl.com/labour-registrationform
https://tinyurl.com/labour-registrationform
https://tinyurl.com/labour-registrationform
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713184299484730/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713201762816317/


 

3  #ਕੋਵਿਡ19 ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੇ ਵਨਰਯਾਤ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਫੱੁਵਲਤ ਕਰਨ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ 

ਇਨਕੁਬੇਟਰ (ਪ੍ੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ-ਅਿਾਰਤ ਰਵਜਸਟਰਡ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂਚ ਸਹ ਲਤਾਾਂ 'ਤੇ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਵਦਤੱੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ 

ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ੈਕੇਜ ਿੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713208456148981/ 
 

4 #ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਵਿਡ_19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਿ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ #COVA ਐਪ੍ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713224572814036/ 
 

5  ੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ੍ੀ ਪਵ ਲ੍ੀ ਸ਼ਰੱਵਿਕ ਐਕਸਪਰੈਸ, 1600 ਯਾਤਰੀ ਵਬ ਾਰ ਲ੍ਈ ਰਿਾਨਾ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713287976141029/ 
 

6 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਤੱੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 516 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਿ ਛੱੁਟੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਵਗਆ ਲੈਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਨ ੂੰ #ਕੋਵਿਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤੋ। ਵਚਹਰਾ ਢਕਿ ਲਈ ਮਾਸਕ 

ਪ੍ਵਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਿਾਈ ਰੱਖੋ। 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713288872807606/ 
 

7 "ਈਦ-ਉਲ-ਵਫਤਰ ਦੀਆਾਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਿਿਾਈਆਾਂ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਵਦਹਾੜ੍ੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਵਕ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਨਜ਼ਾਤ ਵਮਲਿ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ 

ਹੋਈ ਸਭਨਾਾਂ ਲਈ ਚੂੰਗੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ।  

"ਅਪਨੀਤ ਵਰਆਤ,ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ  ੁਵਸ਼ਆਰਪਰੁ" 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713301169473043/ 
 

8 ਕੋਵਿਡ-19; ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ; ਵ਼ਿਲੇ੍ 'ਚ 66,120 ਕੁਇੰਟਲ੍ ਕਣਕ ਅਤੇ 3451 ਕੁਇੰਟਲ੍ 
ਦਾਲ੍ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੰਡ 

- ਰੇਕ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ  ਵਤੰਨ ਿ ੀਨੇ ਲ੍ਈ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰ ੀ   ੈਿੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ੍(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713321009471059/ 
 

9 ਕੋਰੋਨਾ ਪ਼ੋਿੀਵਟਿ ਿਰੀ਼ਿਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲ੍ਏ ਗਏ 21 ਸੈਂਪਲ੍ : ਵਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713360656133761/ 
 

10 ਕੋਵਿਡ-19; ਵਪਛਲੇ੍ ਸਾਲ੍ ਨਾਲ੍ੋਂ 14,253 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਿਾਧ ੂ ੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, 93 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ  ੈ 
ਅਦਾਇਗੀ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਿੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713361912800302/ 
 

11 Covid-19 Bulletin(with video) 
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/630308210914806/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713208456148981/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713224572814036/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713287976141029/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713288872807606/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713301169473043/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713321009471059/
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https://www.facebook.com/226290164840815/posts/713361912800302/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/630308210914806/


 

1 The 1st  ‘Shramik Express’ train carrying 1600 passengers chugged off from the railway station 
Hoshiarpur to Bihar as the state government led by Punjab Chief Minister Captain Amarinder 
Singh spending Rs 9.92 lakh from the state exchequer(With Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264779596693737472?s=19 
 

2 Download the #COVA app developed by the Punjab government to get any information about the 
#CoronaVirus and to take advantage of the efforts and facilities provided by the Punjab 
government to deal with the #COVID_19 epidemic. 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264793094513258501?s=19 
 

3 Sewa Kendras resume public services. All 516 Sewa Kendras are now open except on public 
holidays. Visitor timings are 9:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday to Saturday. Public do not need 
to take any prior appointment, but use precautions to save yourself and others from #COVID_19.  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264834934075613185?s=19 
 

4 #Hoshiarpur 
होशियारपुर से चली पहले श्रशिक एक्सप्रेस, 1600 यात्री शिहार के शलए रवाना, घर जा रहे व्यशियों ने शकया पंजाि सरकार का धन्यवाद 

- शन:िुल्क ट्रेन के िाध्यि से शिहार के चाहवान शनवाशसयों को वाशपस भेजने पर पंजाि सरकार की ओर से खचच शकए गए 9.92 लाख रुपए(फोटो सशहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264837675309240325?s=19 
 

5 #Hoshiarpur 
कोशवड-19; प्रधान िंत्री गरीि कल्याण अन्न योजना: शजले िें 66,120 शक्वंटल गेह ं व 3451 शक्वंटल दाल का शकया शवतरण 

- हर लाभार्थी को तीन िहीने के शलए शदया जा रहा है शन:िुल्क गेह ं व दाल 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264857609888292864?s=19 
 

6  #Hoshiarpur 
कोरोना पाजीशटव िरीजों के संपकच  िें आने वाले लोगों के शलए गए 21 नए सैंपल: शसशवल सजचन 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264881583045009409?s=19 
 

7 #Hoshiarpur 
कोशवड-19: शपछले वर्च के िुकािले 14,253 िीशट्रक टन अशतररि हुए गेह ं की खरीद, 93 प्रशतित की जा चुकी है अदायगी 

- सुचारु प्रिंधों के शलए शकसानों व िजदूरों की ओर से पंजाि सरकार की प्रिंसा 

- शडप्टी कशिश्नर ने गेह ं की नाड़ को आग न लगाने की अपील की(फोटो सशहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264882421427605504?s=19 
 

8 | May 25 | 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/1264939891416109057?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  The 1st  ‘Shramik Express’ train carrying 1600 passengers  chugged off from the railway station 
Hoshiarpur to Bihar as the state government led by Punjab Chief Minister Captain Amarinder 
Singh spending Rs 9.92 lakh from the state exchequer(With Video) 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ ਿਲੋਂ  ਕਰੀਬ 1600 ਚਾਹਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਰੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪ੍ੁਰ ਤੋਂ ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ 

ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਜੱਫਰਪ੍ੁਰ (ਵਬਹਾਰ) ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਹਲਕਾ ਵਿਿਾਇਕ ਚੱਬੇਿਾਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪ੍ਨੀਤ ਵਰਆਤ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਚੱ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਹਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਦੋ ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ ਖਾਿਾ, ਪ੍ਾਿੀ, ਫਲ, 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264779596693737472?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264793094513258501?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264834934075613185?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264837675309240325?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264857609888292864?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264881583045009409?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264882421427605504?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264939891416109057?s=19


 

ਵਬਸਕੱੁਟ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਆਵਦ ਿੀ ਮੱੁਹਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ। ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਪ੍ਸ ਆਉਿ ਦਾ ਿਾਅਦਾ 

ਕਰਵਦਆਾਂ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਿੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। 

ਵ਼ਿਕਰਯੋਗ  ੈ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋ੍ੋੰ 9.92 ਲੱ੍ਖ ਖਰਚ ਕਰਕੇ  ਿੁਜੱਫਰਪੁਰ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ 
 ੈ(ਿੀਵਡਓ ਸਿੇਤ) 

 

3 #ਕੋਵਿਡ19 ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੇ ਵਨਰਯਾਤ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਫੱੁਵਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ 

ਇਨਕੁਬੇਟਰ (ਪ੍ੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ-ਅਿਾਰਤ ਰਵਜਸਟਰਡ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂਚ ਸਹ ਲਤਾਾਂ 'ਤੇ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਵਦਤੱੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ 

ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ੈਕੇਜ ਿੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

4 #ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਵਿਡ_19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਿ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ #COVA ਐਪ੍ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰੋ। 

5  ੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ੍ੀ ਪਵ ਲ੍ੀ ਸ਼ਰੱਵਿਕ ਐਕਸਪਰੈਸ, 1600 ਯਾਤਰੀ ਵਬ ਾਰ ਲ੍ਈ ਰਿਾਨਾ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

6 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਤੱੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 516 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਿ ਛੱੁਟੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਵਗਆ ਲੈਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਨ ੂੰ #ਕੋਵਿਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤੋ। ਵਚਹਰਾ ਢਕਿ ਲਈ ਮਾਸਕ 

ਪ੍ਵਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਿਾਈ ਰੱਖੋ। 

7 ਕੋਵਿਡ-19; ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ; ਵ਼ਿਲੇ੍ 'ਚ 66,120 ਕੁਇੰਟਲ੍ ਕਣਕ ਅਤੇ 3451 ਕੁਇੰਟਲ੍ 
ਦਾਲ੍ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੰਡ 

- ਰੇਕ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ  ਵਤੰਨ ਿ ੀਨੇ ਲ੍ਈ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰ ੀ   ੈਿੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ੍(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

 

8 ਕੋਰੋਨਾ ਪ਼ੋਿੀਵਟਿ ਿਰੀ਼ਿਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲ੍ਏ ਗਏ 21 ਸੈਂਪਲ੍ : ਵਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

9 ਕੋਵਿਡ-19; ਵਪਛਲੇ੍ ਸਾਲ੍ ਨਾਲ੍ੋਂ 14,253 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਿਾਧ ੂ ੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, 93 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ  ੈ 
ਅਦਾਇਗੀ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਿੇਤ) 

10 Covid-19 Bulletin(with video) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
  

S.N. Post with link 

1 MORE THAN 15000 ELIGIBLE BENEFICIARIES DISTRIBUTED FREE WHEAT AND PULSES UNDER 
PMGKAY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813405985851095&set=pcb.813406105851083&type
=3&theater 

2 JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE STARTS FACILITY OF ONLINE COUNSELING HELPLINE FOR 
WOMEN FACING DOMESTIC VIOLENCE IN LOCKDOWN CURFEW 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813376049187422&set=pcb.813376129187414&type
=3&theater 

3 95,000 MIGRANTS AVAIL FREE TRAVEL FACILITY SO FAR AS CAPTAIN GOVERNMENT SPENDS RS 
5.47 CRORE TO SEND THEM BACK TO THEIR NATIVE STATES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813375119187515&set=pcb.813375185854175&type
=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813405985851095&set=pcb.813406105851083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813405985851095&set=pcb.813406105851083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813376049187422&set=pcb.813376129187414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813376049187422&set=pcb.813376129187414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813375119187515&set=pcb.813375185854175&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813375119187515&set=pcb.813375185854175&type=3&theater


 

4 ADMINISTRATION SUPPLIES 117005-LITRES MILK, 832-KG CHEESE, 13681-KG CURD, 38784-LITRES 
LASSI, 442-KG KHEER AND 6552 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813374022520958&set=pcb.813374105854283&type
=3&theater 

5 MANDATORY COVID DETECTION TEST FOR EVERY PASSENGER ARRIVING AT ADAMPUR AIRPORT –
DC 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813371342521226&set=pcb.813371402521220&type
=3&theater 

6 @PunjabGovtIndia led by CM @capt_amarinder has by Monday evening spent Rs 5.47 crore to 
facilitate more than 95,000 migrants stranded in city during lockdown to go back to their native 
states free of cost via 76 #ShramikSpecial Express’ trains. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/813312165860477/ 

7 In a landmark initiative aimed at mitigating the woes of women facing domestic violence during 
lockdown, the Jalandhar Police Commissionerate led by CP Mr Gurpreet Singh Bhullar has started 
the facility of online counseling helpline for distressed women through teleconferencing. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/813270845864609/ 

8 In a landmark initiative aimed at mitigating the woes of women facing domestic violence during 
lockdown, the Jalandhar Police Commissionerate led by CP Mr Gurpreet Singh Bhullar has started 
the facility of online counseling helpline for distressed women through teleconferencing. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/813270599197967/ 

  
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 In a landmark initiative aimed at mitigating the woes of women facing domestic violence during 
lockdown, the Jalandhar Police Commissionerate led by CP Mr Gurpreet Singh Bhullar has started 
the facility of online counseling helpline for distressed women through teleconferencing. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1264862155343454208 

2 In a landmark initiative aimed at mitigating the woes of women facing domestic violence during 
lockdown, the Jalandhar Police Commissionerate led by CP Mr Gurpreet Singh Bhullar has started 
the facility of online counseling helpline for distressed women through teleconferencing. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1264862109721956354 

  

WHATSAPP 
 
 

S.N. TEXT 

1 MORE THAN 15000 ELIGIBLE BENEFICIARIES DISTRIBUTED FREE WHEAT AND PULSES UNDER 
PMGKAY 

2 95,000 MIGRANTS AVAIL FREE TRAVEL FACILITY SO FAR AS CAPTAIN GOVERNMENT SPENDS RS 
5.47 CRORE TO SEND THEM BACK TO THEIR NATIVE STATES 

3 MANDATORY COVID DETECTION TEST FOR EVERY PASSENGER ARRIVING AT ADAMPUR AIRPORT 
–DC 

4 ADMINISTRATION SUPPLIES 117005-LITRES MILK, 832-KG CHEESE, 13681-KG CURD, 38784-
LITRES LASSI, 442-KG KHEER AND 6552 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813374022520958&set=pcb.813374105854283&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813374022520958&set=pcb.813374105854283&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813371342521226&set=pcb.813371402521220&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813371342521226&set=pcb.813371402521220&type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/shramikspecial?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/shramikspecial?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/813312165860477/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/813270845864609/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/813270599197967/
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1264862155343454208
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1264862109721956354


 

5 JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE STARTS FACILITY OF ONLINE COUNSELING HELPLINE 
FOR WOMEN FACING DOMESTIC VIOLENCE IN LOCKDOWN/ CURFEW 

  

YOUTUBE 

SN POST AND LINKS 

1 English Byte- Mr GPS Bhullar, Jalandhar CP 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu_YZXQBC4g 

2 Hindi Bite Jalandhar CP Mr GPS Bhullar 

https://www.youtube.com/watch?v=2fI5btmzXv4 

3 Shramik Express 25 May 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=rTkgRkyrin4 

4 In a landmark initiative aimed at mitigating the woes of women facing domestic violence in 

lockdown. 

https://www.youtube.com/watch?v=cxtFfxwJlkc&t=10s 

5 In a landmark initiative aimed at mitigating the woes of women facing domestic violence in 

lockdown. 

https://www.youtube.com/watch?v=pKhVyrLGi4Y&t=4s 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਿ ਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਦਨ-ਰਾਤ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤੱਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਪ ੁੰਚਾ ਵਰ ੈ ਿੁਰਾਕ ਤ ੇਸਪਲ੍ਾਈ ਵਿਭਾਗ 

*ਵ਼ਿਲੇ੍ ਵਿਚ 76  ਼ਿਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਤ ੇਦਾਲ੍ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ 
*ਸ ੀ  ੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪ ੁੰਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਿੰਡ ਪਰਵਕਵਰਆ ’ਤ ੇਰੱਖੀ ਜਾ ਰ ੀ   ੈਵਤੱਖੀ ਨ਼ਿਰ 

*ਲ੍ਾਕਡਾੳੂੂਨ ਦਰੌਾਨ ਲੋ੍ੜਿੰਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਿ਼ਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  34  ਼ਿਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਕੱਟਾਂ ਦੀ ਿੰਡ 

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

2 Covid-19 Bulletin (with video) 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

3  #ਕੋਵਿਡ19 ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੇ ਵਨਰਯਾਤ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਫੱੁਵਲਤ ਕਰਨ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ 

ਇਨਕੁਬੇਟਰ (ਪ੍ੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ-ਅਿਾਰਤ ਰਵਜਸਟਰਡ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂਚ ਸਹ ਲਤਾਾਂ 'ਤੇ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਵਦਤੱੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ 

ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ੈਕੇਜ ਿੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu_YZXQBC4g
https://www.youtube.com/watch?v=2fI5btmzXv4
https://www.youtube.com/watch?v=rTkgRkyrin4
https://www.youtube.com/watch?v=cxtFfxwJlkc&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=pKhVyrLGi4Y&t=4s
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


 

4 #ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਵਿਡ_19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਿ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ #COVA ਐਪ੍ ਡਾਊਨਲੋਡ 

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

5 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਤੱੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 516 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਿ ਛੱੁਟੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਵਗਆ ਲੈਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਨ ੂੰ #ਕੋਵਿਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤੋ। ਵਚਹਰਾ ਢਕਿ ਲਈ ਮਾਸਕ 

ਪ੍ਵਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਿਾਈ ਰੱਖੋ। 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Nil 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਿ ਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਦਨ-ਰਾਤ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤੱਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਪ ੁੰਚਾ ਵਰ ੈ ਿੁਰਾਕ ਤ ੇਸਪਲ੍ਾਈ ਵਿਭਾਗ 

*ਵ਼ਿਲੇ੍ ਵਿਚ 76  ਼ਿਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਤ ੇਦਾਲ੍ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ 
*ਸ ੀ  ੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪ ੁੰਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਿੰਡ ਪਰਵਕਵਰਆ ’ਤ ੇਰੱਖੀ ਜਾ ਰ ੀ   ੈਵਤੱਖੀ ਨ਼ਿਰ 

*ਲ੍ਾਕਡਾੳੂੂਨ ਦਰੌਾਨ ਲੋ੍ੜਿੰਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਿ਼ਿਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  34  ਼ਿਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਕੱਟਾਂ ਦੀ ਿੰਡ 

 

2  #ਕੋਵਿਡ19 ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੇ ਵਨਰਯਾਤ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਫੱੁਵਲਤ ਕਰਨ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ 

ਇਨਕੁਬੇਟਰ (ਪ੍ੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ-ਅਿਾਰਤ ਰਵਜਸਟਰਡ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂਚ ਸਹ ਲਤਾਾਂ 'ਤੇ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਵਦਤੱੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ 

ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ੈਕੇਜ ਿੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 
 

3 #ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਵਿਡ_19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਿ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ #COVA ਐਪ੍ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰੋ। 

4 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਤੱੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 516 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਿ ਛੱੁਟੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਵਗਆ ਲੈਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਨ ੂੰ #ਕੋਵਿਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤੋ। ਵਚਹਰਾ ਢਕਿ ਲਈ ਮਾਸਕ 

ਪ੍ਵਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਿਾਈ ਰੱਖੋ। 
 

5 CoVID-19 Bulletin (with video) 
 

6 Creatives reg. CoVID-19 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

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


 

S.N. Post with link 

1 IN A GOOD NEWS, REPORT OF ALL 167 SAMPLES SENT YESTERDAY COMES NEGATIVE 
NO NEW POSITIVE CASE IN DISTRICT IN LAST 48 HOURS: DEPUTY COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3091279817582258?sfns=mo  

2 UNDER PRIME MINISTER GAREEB KALYAN ANN YOJANA, FREE RATION PROVIDED TO 3,16,593 
FAMILIES IN LUDHIANA: DFSC SUKHWINDER SINGH GILL 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3091279410915632?sfns=mo 

3 EIGHT TRAINS TO DEPART FOR UTTAR PRADESH FROM RAILWAY STATION LUDHIANA TOMORROW 
PERSONS WHO WISH TO TRAVEL ON THESE TRAINS SHOULD REACH GROUNDS OF GOVT COLLEGE 
FOR GIRLS 4 HOURS PRIOR TO DEPARTURE TIME: DEPUTY COMMISSIONER 
SCHEDULE OF TRAINS DEPARTING FOR UP TOMORROW ISSUED 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3091278840915689?sfns=mo 

4 TRAINS CARRYING MIGRANTS START DEPARTING FROM DORAHA RAILWAY STATION FROM TODAY 
ONWARDS 
A TOTAL OF 12 TRAINS, INCLUDING THREE FROM DORAHA DEPART FOR DIFFERENT STATES TODAY 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3091277314249175?sfns=mo 

5 ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਨਾਲ੍ ਇੰਟਰਵਿਯੂ 

https://www.facebook.com/dproludhianapage/videos/829748044214348?sfns=mo  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 IN A GOOD NEWS, REPORT OF ALL 167 SAMPLES SENT YESTERDAY COMES NEGATIVE 
NO NEW POSITIVE CASE IN DISTRICT IN LAST 48 HOURS: DEPUTY COMMISSIONER (ENGLISH & 
PUNJABI) 

2 UNDER PRIME MINISTER GAREEB KALYAN ANN YOJANA, FREE RATION PROVIDED TO 3,16,593 
FAMILIES IN LUDHIANA: DFSC SUKHWINDER SINGH GILL (ENGLISH & PUNJABI) 

3 EIGHT TRAINS TO DEPART FOR UTTAR PRADESH FROM RAILWAY STATION LUDHIANA TOMORROW 
PERSONS WHO WISH TO TRAVEL ON THESE TRAINS SHOULD REACH GROUNDS OF GOVT COLLEGE 
FOR GIRLS 4 HOURS PRIOR TO DEPARTURE TIME: DEPUTY COMMISSIONER 
SCHEDULE OF TRAINS DEPARTING FOR UP TOMORROW ISSUED 
(ENGLISH & PUNJABI) 

4 TRAINS CARRYING MIGRANTS START DEPARTING FROM DORAHA RAILWAY STATION FROM TODAY 
ONWARDS 
A TOTAL OF 12 TRAINS, INCLUDING THREE FROM DORAHA DEPART FOR DIFFERENT STATES 
TODAY(ENGLISH & PUNJABI) (ENGLISH & PUNJABI) 

5 ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਨਾਲ੍ ਇੰਟਰਵਿਯੂ  

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 -ਸਿਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਿੰਡੀ ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲ੍ 

-ਪੀ.ਐਿ.ਜੀ.ਕੇ.ਿਾਈ. ਸਕੀਿ ਤਵ ਤ ਵਦੱਤੀ ਸ ੂਲ੍ਤ 

-ਵ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1 ਲੱ੍ਖ 1  ਼ਿਾਰ 570 ਸਿਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਲੇ੍ਗਾ ਲ੍ਾ ਾ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/682062322572382?__tn__=-R 
 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3091279817582258?sfns=mo
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3091279410915632?sfns=mo
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3091278840915689?sfns=mo
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3091277314249175?sfns=mo
https://www.facebook.com/dproludhianapage/videos/829748044214348?sfns=mo
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/682062322572382?__tn__=-R


 

2 -ਸ਼ਵ ਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡ ੂਖੇਤਰ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰ ੇ7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 6 ਿਜ ੇਤੱਕ 
ਖੁੱਲ੍ਣਗੀਆ ਂ: ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ 

-ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ, ਿਾਸਕ ਪਵ ਣਨਾ, ਸੈਨੇਟਾਈ਼ਿ ਿਰਗੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 

-ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈ੍ਕਸ/ਸਟੇਡੀਅਿ ਸਿਰੇੇ 7 ਤੋਂ 10 ਅਤੇ ਸ਼ਾਿ 4 ਤੋਂ 6 ਿਜ ੇਤੱਕ ਖੁਲ੍ਹਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/682032182575396/?type=
3&__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸ਼ਵ ਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ ਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਣਗੀਆ ਂ
: ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ 

-ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ, ਿਾਸਕ ਪਵ ਣਨਾ, ਸੈਨੇਟਾਈ਼ਿ ਿਰਗੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 

-ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈ੍ਕਸ/ਸਟੇਡੀਅਿ ਸਿਰੇੇ 7 ਤੋਂ 10 ਅਤੇ ਸ਼ਾਿ 4 ਤੋਂ 6 ਿਜ ੇਤੱਕ ਖੁਲ੍ਹਣਗ ੇ

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1265162473537261574?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 -ਸ਼ਵ ਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡ ੂਖੇਤਰ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰ ੇ7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 6 ਿਜ ੇਤੱਕ 
ਖੁੱਲ੍ਣਗੀਆ ਂ: ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ 

-ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ, ਿਾਸਕ ਪਵ ਣਨਾ, ਸੈਨੇਟਾਈ਼ਿ ਿਰਗੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 

-ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈ੍ਕਸ/ਸਟੇਡੀਅਿ ਸਿਰੇੇ 7 ਤੋਂ 10 ਅਤੇ ਸ਼ਾਿ 4 ਤੋਂ 6 ਿਜ ੇਤੱਕ ਖੁਲ੍ਹਣਗ ੇ

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Nil 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Nil 

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Nil 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/682032182575396/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/682032182575396/?type=3&__tn__=-R
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1265162473537261574?s=20


 

S.N. Post with link 

1 ਅੱਜ ਵਿਤੀ 25 ਿਈ ਨੂੰ  ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਵਜਲੇ੍ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੀ ਸਵਥਤੀ  ੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇਵਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ 
ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਡਾਕਟਰ  ਰੀਸ ਿਲ੍ ੋਤਰਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1229388457401666/ 
 

2 ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਵ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦ ੇ41 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚੋਂ 38 ਵਿਖ ੇ153 ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1229308600742985/ 
 

3 District Employment And Business Bureau issued help line number for unemployed. 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1229236187416893/ 
 

4 ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਵ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵ ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ-ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1229234000750445/ 
 

5 #ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਵਿਡ_19 ਿ ਾਂਿਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਨਵਜੱਠਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ੍ ਅਤੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ ੂਲ੍ਤਾਂ ਦਾ ਲ੍ਾਭ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਵਿਕਸਤ #COVA ਐਪ੍ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1229184887422023/ 
 

6 #ਕੋਵਿਡ19 ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੇ ਵਨਰਯਾਤ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਫੱੁਵਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ 

ਇਨਕੁਬੇਟਰ (ਪ੍ੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ-ਅਿਾਰਤ ਰਵਜਸਟਰਡ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂਚ ਸਹ ਲਤਾਾਂ 'ਤੇ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਵਦਤੱੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ 

ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ੈਕੇਜ ਿੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1229100934097085/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਵ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ 41 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚੋਂ 38 ਵਿਖੇ 153 ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿੁੜ ਸੁਰਆੂਤ 

- ੁਣ ਤੱਕ ਵ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ 3532 ਅਰ਼ਿੀਆ ਂ

-ਆਿ ਲੋ੍ਕ #COVIDー19 ਬਾਰੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਕੇ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਲ੍ਾਭ ਲੈ੍ਣ- 

@KUMARAMIT_IAS 
@CMOPb @punkablemalik  
#punjabfightscorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1264904172845105152?s=19 
 

2 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾ ਮੁੜ੍ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ। ਜਨਤਕ ਛੱੁਟੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ 

ਨ ੂੰ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦਾ  ਲਾਭ। #covid19 ਤਵਹਤ ਸਾਿਿਾਨੀ ਿਰਤਿੀ ਲਾਜਮੀ। @CMOPb 

@PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS  
#punjabfightscorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1264851262362791937?s=19 
 

3 ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਵ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਅੰਦਰ ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵ ਤ ਰਾਸਨ ਦੀ ਿੰਡ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ-ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ 

-2 ਲੱ੍ਖ 11  ਼ਿਾਰ 16 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਤੀ ਿੈਂਬਰ 5 ਵਕਲੋ੍ ਕਣਕ ਤੇ ਪਰਤੀ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵਕੱਲੋ੍ ਦਾਲ੍ ਦੀ ਿੰਡ- 

@preneet_kaur @CMOPb @PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS  
#punjabfightscorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1264848228111056896?s=19 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1229388457401666/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1229308600742985/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1229236187416893/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1229234000750445/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCDr_aUvfPffm8QukVH0pVM4QdN6f2e2qBQ7e7orUlOfRPZpd8_nFl4NlF3u3YRRklbSBHOWhAZp47nS8DZ9PbWRP-4rhSKqr65PxNzFypU_zacjBhUp5zUTF1HIXrUrglwkyRso2UCAdsF6hPlHGi7b9HDRZk4NlGVoRywigp0jyz0voN0XCwMzph-w-yhEjhcdYGxfskHVN5zbo-WSR93P6SKITm2JgYT3KxKlxKWXVmDIEQVH2asTtwldrLlzHK-zWdoV9gQmrb969gz0yoBBsgCB2NnIoGHuDfKTGV0ifhJF9uenCPqB185V1D6cPvbaM0st5pjmYrF4f1W-qQKkw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCDr_aUvfPffm8QukVH0pVM4QdN6f2e2qBQ7e7orUlOfRPZpd8_nFl4NlF3u3YRRklbSBHOWhAZp47nS8DZ9PbWRP-4rhSKqr65PxNzFypU_zacjBhUp5zUTF1HIXrUrglwkyRso2UCAdsF6hPlHGi7b9HDRZk4NlGVoRywigp0jyz0voN0XCwMzph-w-yhEjhcdYGxfskHVN5zbo-WSR93P6SKITm2JgYT3KxKlxKWXVmDIEQVH2asTtwldrLlzHK-zWdoV9gQmrb969gz0yoBBsgCB2NnIoGHuDfKTGV0ifhJF9uenCPqB185V1D6cPvbaM0st5pjmYrF4f1W-qQKkw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCDr_aUvfPffm8QukVH0pVM4QdN6f2e2qBQ7e7orUlOfRPZpd8_nFl4NlF3u3YRRklbSBHOWhAZp47nS8DZ9PbWRP-4rhSKqr65PxNzFypU_zacjBhUp5zUTF1HIXrUrglwkyRso2UCAdsF6hPlHGi7b9HDRZk4NlGVoRywigp0jyz0voN0XCwMzph-w-yhEjhcdYGxfskHVN5zbo-WSR93P6SKITm2JgYT3KxKlxKWXVmDIEQVH2asTtwldrLlzHK-zWdoV9gQmrb969gz0yoBBsgCB2NnIoGHuDfKTGV0ifhJF9uenCPqB185V1D6cPvbaM0st5pjmYrF4f1W-qQKkw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCDr_aUvfPffm8QukVH0pVM4QdN6f2e2qBQ7e7orUlOfRPZpd8_nFl4NlF3u3YRRklbSBHOWhAZp47nS8DZ9PbWRP-4rhSKqr65PxNzFypU_zacjBhUp5zUTF1HIXrUrglwkyRso2UCAdsF6hPlHGi7b9HDRZk4NlGVoRywigp0jyz0voN0XCwMzph-w-yhEjhcdYGxfskHVN5zbo-WSR93P6SKITm2JgYT3KxKlxKWXVmDIEQVH2asTtwldrLlzHK-zWdoV9gQmrb969gz0yoBBsgCB2NnIoGHuDfKTGV0ifhJF9uenCPqB185V1D6cPvbaM0st5pjmYrF4f1W-qQKkw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1229184887422023/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtG1a5SmuBO6cwLp4f-RyPYIAo1FIEmpPiTaw6UsgH6iswiR2GPUYraIFD4I2WHuSHy7qKMwkWDHmTE8FkZ4LhTRo7MsAYAQqw51ORob9gKiowLM9TuMJcGFFpVe8XlpQhfjiKvVqKtfsTAXvlh5eH76vKyCkpB6ALhznjyJ4GMHpcJMw9MhSPpf61FHufObmTYXsDM-zfngQq7Qn_ZfHwwGKKOB4UzSkUtPfjEMypCZNRhJK4zGHl2XaSrrTk-d3Co0yuBw74DeF1GTLYIYMvXL2FJYPc9EVpf9Zt_fgUFjkfEBuwYII5WwhQYN0KCuuUM2sOQPxu4Bygrdj_fQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtG1a5SmuBO6cwLp4f-RyPYIAo1FIEmpPiTaw6UsgH6iswiR2GPUYraIFD4I2WHuSHy7qKMwkWDHmTE8FkZ4LhTRo7MsAYAQqw51ORob9gKiowLM9TuMJcGFFpVe8XlpQhfjiKvVqKtfsTAXvlh5eH76vKyCkpB6ALhznjyJ4GMHpcJMw9MhSPpf61FHufObmTYXsDM-zfngQq7Qn_ZfHwwGKKOB4UzSkUtPfjEMypCZNRhJK4zGHl2XaSrrTk-d3Co0yuBw74DeF1GTLYIYMvXL2FJYPc9EVpf9Zt_fgUFjkfEBuwYII5WwhQYN0KCuuUM2sOQPxu4Bygrdj_fQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtG1a5SmuBO6cwLp4f-RyPYIAo1FIEmpPiTaw6UsgH6iswiR2GPUYraIFD4I2WHuSHy7qKMwkWDHmTE8FkZ4LhTRo7MsAYAQqw51ORob9gKiowLM9TuMJcGFFpVe8XlpQhfjiKvVqKtfsTAXvlh5eH76vKyCkpB6ALhznjyJ4GMHpcJMw9MhSPpf61FHufObmTYXsDM-zfngQq7Qn_ZfHwwGKKOB4UzSkUtPfjEMypCZNRhJK4zGHl2XaSrrTk-d3Co0yuBw74DeF1GTLYIYMvXL2FJYPc9EVpf9Zt_fgUFjkfEBuwYII5WwhQYN0KCuuUM2sOQPxu4Bygrdj_fQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1229100934097085/
https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hashtag_click
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/punkablemalik
https://twitter.com/punkablemalik
https://twitter.com/hashtag/punjabfightscorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1264904172845105152?s=19
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/punjabfightscorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1264851262362791937?s=19
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/punjabfightscorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1264848228111056896?s=19


 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਅੱਜ ਵਿਤੀ 25 ਿਈ ਨੂੰ  ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਵਜਲੇ੍ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੀ ਸਵਥਤੀ  ੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇਵਸਿਲ੍ ਸਰਜਨ 
ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਡਾਕਟਰ  ਰੀਸ ਿਲ੍ ੋਤਰਾ (ਿੀਡੀਓ) 

2 ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਵ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦ ੇ41 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚੋਂ 38 ਵਿਖ ੇ153 ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

3 District Employment And Business Bureau issued help line number for unemployed.  (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 ਪਵਟਆਲ੍ਾ ਵ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵ ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ-ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ (ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

5 #ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲ੍ੋਂ ਕੋਵਿਡ_19 ਿ ਾਂਿਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਨਵਜੱਠਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ੍ ਅਤੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ ੂਲ੍ਤਾਂ ਦਾ ਲ੍ਾਭ ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਵਿਕਸਤ #COVA ਐਪ੍ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।  (ਫੋਟੋ) 

6 #ਕੋਵਿਡ19 ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੇ ਵਨਰਯਾਤ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਫੱੁਵਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ 

ਇਨਕੁਬੇਟਰ (ਪ੍ੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ-ਅਿਾਰਤ ਰਵਜਸਟਰਡ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂਚ ਸਹ ਲਤਾਾਂ 'ਤੇ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਵਦਤੱੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ 

ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ੈਕੇਜ ਿੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। message 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Patiala- COVID UPDATE dt. 25.05.2020, Information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://youtu.be/Up4Lef_HMd8 

 
 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਤੰਨ ਵਪੰਡਾਂ ਦ ੇ410 ਸਿਾਰਟ ਕਾਰਡ  ੋਲ੍ਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲ੍ ਦੀ ਿੰਡ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5385287301
09386 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਿਲੋਂ  ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕਰਤੀਆਾਂ / ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਦੱਤੀਆਾਂ 

ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਹ ਲਤਾਾਂ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5385299467
75931 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲ੍ੋਂ ਕਰਨੋਾ ਿਾਈਰਸ ਦ ੇਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਚਲ੍ਵਦਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ  ਸਫਲ੍ 
ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਨੇਪਰੇ ਚਾਵੜਆ-ਸਰੀ ਜੋਵਗੰਦਰ ਪਾਲ੍ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5385321467
75711 

4 ਵਜਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 5  ਰੋ ਲੋ੍ਕ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਵਿਲੇ੍ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਦੀ ਸੰਵਖਆ  ੋਈ 15 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5385857867
70347 

 
TWITTER 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCDr_aUvfPffm8QukVH0pVM4QdN6f2e2qBQ7e7orUlOfRPZpd8_nFl4NlF3u3YRRklbSBHOWhAZp47nS8DZ9PbWRP-4rhSKqr65PxNzFypU_zacjBhUp5zUTF1HIXrUrglwkyRso2UCAdsF6hPlHGi7b9HDRZk4NlGVoRywigp0jyz0voN0XCwMzph-w-yhEjhcdYGxfskHVN5zbo-WSR93P6SKITm2JgYT3KxKlxKWXVmDIEQVH2asTtwldrLlzHK-zWdoV9gQmrb969gz0yoBBsgCB2NnIoGHuDfKTGV0ifhJF9uenCPqB185V1D6cPvbaM0st5pjmYrF4f1W-qQKkw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCDr_aUvfPffm8QukVH0pVM4QdN6f2e2qBQ7e7orUlOfRPZpd8_nFl4NlF3u3YRRklbSBHOWhAZp47nS8DZ9PbWRP-4rhSKqr65PxNzFypU_zacjBhUp5zUTF1HIXrUrglwkyRso2UCAdsF6hPlHGi7b9HDRZk4NlGVoRywigp0jyz0voN0XCwMzph-w-yhEjhcdYGxfskHVN5zbo-WSR93P6SKITm2JgYT3KxKlxKWXVmDIEQVH2asTtwldrLlzHK-zWdoV9gQmrb969gz0yoBBsgCB2NnIoGHuDfKTGV0ifhJF9uenCPqB185V1D6cPvbaM0st5pjmYrF4f1W-qQKkw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCDr_aUvfPffm8QukVH0pVM4QdN6f2e2qBQ7e7orUlOfRPZpd8_nFl4NlF3u3YRRklbSBHOWhAZp47nS8DZ9PbWRP-4rhSKqr65PxNzFypU_zacjBhUp5zUTF1HIXrUrglwkyRso2UCAdsF6hPlHGi7b9HDRZk4NlGVoRywigp0jyz0voN0XCwMzph-w-yhEjhcdYGxfskHVN5zbo-WSR93P6SKITm2JgYT3KxKlxKWXVmDIEQVH2asTtwldrLlzHK-zWdoV9gQmrb969gz0yoBBsgCB2NnIoGHuDfKTGV0ifhJF9uenCPqB185V1D6cPvbaM0st5pjmYrF4f1W-qQKkw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCDr_aUvfPffm8QukVH0pVM4QdN6f2e2qBQ7e7orUlOfRPZpd8_nFl4NlF3u3YRRklbSBHOWhAZp47nS8DZ9PbWRP-4rhSKqr65PxNzFypU_zacjBhUp5zUTF1HIXrUrglwkyRso2UCAdsF6hPlHGi7b9HDRZk4NlGVoRywigp0jyz0voN0XCwMzph-w-yhEjhcdYGxfskHVN5zbo-WSR93P6SKITm2JgYT3KxKlxKWXVmDIEQVH2asTtwldrLlzHK-zWdoV9gQmrb969gz0yoBBsgCB2NnIoGHuDfKTGV0ifhJF9uenCPqB185V1D6cPvbaM0st5pjmYrF4f1W-qQKkw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtG1a5SmuBO6cwLp4f-RyPYIAo1FIEmpPiTaw6UsgH6iswiR2GPUYraIFD4I2WHuSHy7qKMwkWDHmTE8FkZ4LhTRo7MsAYAQqw51ORob9gKiowLM9TuMJcGFFpVe8XlpQhfjiKvVqKtfsTAXvlh5eH76vKyCkpB6ALhznjyJ4GMHpcJMw9MhSPpf61FHufObmTYXsDM-zfngQq7Qn_ZfHwwGKKOB4UzSkUtPfjEMypCZNRhJK4zGHl2XaSrrTk-d3Co0yuBw74DeF1GTLYIYMvXL2FJYPc9EVpf9Zt_fgUFjkfEBuwYII5WwhQYN0KCuuUM2sOQPxu4Bygrdj_fQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtG1a5SmuBO6cwLp4f-RyPYIAo1FIEmpPiTaw6UsgH6iswiR2GPUYraIFD4I2WHuSHy7qKMwkWDHmTE8FkZ4LhTRo7MsAYAQqw51ORob9gKiowLM9TuMJcGFFpVe8XlpQhfjiKvVqKtfsTAXvlh5eH76vKyCkpB6ALhznjyJ4GMHpcJMw9MhSPpf61FHufObmTYXsDM-zfngQq7Qn_ZfHwwGKKOB4UzSkUtPfjEMypCZNRhJK4zGHl2XaSrrTk-d3Co0yuBw74DeF1GTLYIYMvXL2FJYPc9EVpf9Zt_fgUFjkfEBuwYII5WwhQYN0KCuuUM2sOQPxu4Bygrdj_fQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtG1a5SmuBO6cwLp4f-RyPYIAo1FIEmpPiTaw6UsgH6iswiR2GPUYraIFD4I2WHuSHy7qKMwkWDHmTE8FkZ4LhTRo7MsAYAQqw51ORob9gKiowLM9TuMJcGFFpVe8XlpQhfjiKvVqKtfsTAXvlh5eH76vKyCkpB6ALhznjyJ4GMHpcJMw9MhSPpf61FHufObmTYXsDM-zfngQq7Qn_ZfHwwGKKOB4UzSkUtPfjEMypCZNRhJK4zGHl2XaSrrTk-d3Co0yuBw74DeF1GTLYIYMvXL2FJYPc9EVpf9Zt_fgUFjkfEBuwYII5WwhQYN0KCuuUM2sOQPxu4Bygrdj_fQ&__tn__=%2ANK-R
https://youtu.be/Up4Lef_HMd8
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/538528730109386
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/538528730109386
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/538529946775931
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/538529946775931
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/538532146775711
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/538532146775711
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/538585786770347
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/538585786770347


 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਤੰਨ ਵਪੰਡਾਂ ਦ ੇ410 ਸਿਾਰਟ ਕਾਰਡ  ੋਲ੍ਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲ੍ ਦੀ ਿੰਡ 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਿਲੋਂ  ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕਰਤੀਆਾਂ / ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਦੱਤੀਆਾਂ 

ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਹ ਲਤਾਾਂ। 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲ੍ੋਂ ਕਰਨੋਾ ਿਾਈਰਸ ਦ ੇਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਚਲ੍ਵਦਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ  ਸਫਲ੍ 
ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਨੇਪਰੇ ਚਾਵੜਆ-ਸਰੀ ਜੋਵਗੰਦਰ ਪਾਲ੍ 

4 ਵਜਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 5  ਰੋ ਲੋ੍ਕ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਵਿਲੇ੍ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਦੀ ਸੰਵਖਆ  ੋਈ 15 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਤੰਨ ਵਪੰਡਾਂ ਦ ੇ410 ਸਿਾਰਟ ਕਾਰਡ  ੋਲ੍ਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲ੍ ਦੀ ਿੰਡ 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਿਲੋਂ  ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕਰਤੀਆਾਂ / ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਦੱਤੀਆਾਂ 

ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਹ ਲਤਾਾਂ। 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲ੍ੋਂ ਕਰਨੋਾ ਿਾਈਰਸ ਦ ੇਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਚਲ੍ਵਦਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ  ਸਫਲ੍ 
ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਨੇਪਰੇ ਚਾਵੜਆ-ਸਰੀ ਜੋਵਗੰਦਰ ਪਾਲ੍ 

4 ਵਜਲ੍ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 5  ਰੋ ਲੋ੍ਕ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਵਿਲੇ੍ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਦੀ ਸੰਵਖਆ  ੋਈ 15 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਅਡਿਾਈਜਰੀ  
#Rupnagar 

ਅਡਿਾਈਜਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੇਰ ੇ07 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ10 ਿਜੇ ਤੱਕ ਅਤ ੇਸਾਿ ਨੂੰ  04 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਿ 6.30 ਿਜ ੇਤੱਕ 
ਿਰਵਤਅੂਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=862936610868423&id=289205534908203 
 

2 ਕੋਵਿਡ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾ ਤ 

#Rupnagar 

 ਰੇਕ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ  ਵਤੰਨ ਿ ੀਨੇ ਲ੍ਈ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਵਰ ਾ  ੈ ਿੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤ ੇਦਾਲ੍ ਦਾ ਰਾਸਨ  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=862927960869288&id=289205534908203 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਅਡਿਾਈਜਰੀ  
#Rupnagar 

ਅਡਿਾਈਜਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੇਰ ੇ07 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ10 ਿਜੇ ਤੱਕ ਅਤ ੇਸਾਿ ਨੂੰ  04 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਿ 6.30 ਿਜ ੇਤੱਕ 
ਿਰਵਤਅੂਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=862936610868423&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=862927960869288&id=289205534908203


 

 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1264926644780838912?s=19 
 

2 ਕੋਵਿਡ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾ ਤ 

#Rupnagar 

 ਰੇਕ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ  ਵਤੰਨ ਿ ੀਨੇ ਲ੍ਈ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਵਰ ਾ  ੈ ਿੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤ ੇਦਾਲ੍ ਦਾ ਰਾਸਨ  
 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1264924333329317888?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਅਡਿਾਈਜਰੀ  
#Rupnagar 

ਅਡਿਾਈਜਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੇਰ ੇ07 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ10 ਿਜੇ ਤੱਕ ਅਤ ੇਸਾਿ ਨੂੰ  04 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਿ 6.30 ਿਜ ੇਤੱਕ 
ਿਰਵਤਅੂਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
 

2 ਕੋਵਿਡ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾ ਤ 

#Rupnagar 

 ਰੇਕ ਲ੍ਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ  ਵਤੰਨ ਿ ੀਨੇ ਲ੍ਈ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਵਰ ਾ  ੈ ਿੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤ ੇਦਾਲ੍ ਦਾ ਰਾਸਨ  
 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਿੀ. ਨਾਲ੍ ਇੰਟਰਵਿਯੂ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/829748014214351/ 

2 ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਪ੍ਾਵਜ਼ਵਟਿ, ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਵਸ਼ਫ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਕੂੰਟੈਕਟ ਟਰ ੇਵਸੂੰਗ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰ । 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2666315320280725/?d=n 

3 13  ਼ਿਾਰ ਿਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲ੍ਈ ਬੈਂਕਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਿਲੰ੍ਟੀਅਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ  ਸੌਂਪੇ 1.25 
ਲੱ੍ਖ ਰੁਪਏ ਦ ੇਡਰਾਫਟ * ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲ੍ੋਂ ਲੋ੍ੜਿੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਿੁਫ਼ਤ ਿੰਡ ੇਗਏ ਸਨ ਿਾਸਕ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2666810203564570/ 

4 ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾ ੀਂ ਵਬ ਾਰ ਦ ੇਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਰਿਾਨਾ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

* ਵਫਰ਼ੋਿਪੁਰ ਤੋਂ ਰੇਲ੍ਗੱਡੀ ਰਾ ੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਤਣਗ ੇਪਰਿਾਸੀ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2666805850231672/ 

5 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਕੱਟਾਾਂ (10 ਵਕੱਲੋ ਆਟਾ, 2 ਵਕੱਲੋ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 2 ਵਕੱਲੋ ਦਾਲ) ਗ਼ਰੀਬ 

ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਿੂੰਡਿ ਦਾ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜ੍ੀ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਤੇ 

ਦਾਲਾਾਂ ਿੂੰਡਿ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2666805286898395/ 

6 'ਗ਼ਰੀਬ ਕਵਲਆਿ ਅੂੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਵਹਤ ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 210 ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ 

ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 5 ਵਕਲੋ ਕਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵਕੱਲੋ ਦਾਲ ਦੀ ਿੂੰਡ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਿ ਲਈ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੈਨੇਟਾਈਜ ਕਰਿਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰਾਸ਼ਿ ਦਿੇ ਤੋਂ 

ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਵਨਯਮ ਦੀ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਡਪ੍  ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੋਵਲਆਾਂ 'ਚ ਦ ਰ-ਦ ਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2666804836898440/ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1264926644780838912?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1264924333329317888?s=19
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/829748014214351/
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2666315320280725/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2666810203564570/
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2666805850231672/
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2666805286898395/
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2666804836898440/


 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਪ੍ਾਵਜ਼ਵਟਿ, ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਵਸ਼ਫ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਕੂੰਟੈਕਟ ਟਰ ੇਵਸੂੰਗ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰ । 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1264935218210881536?s=08 

2 ਿ ਰੀ ਵਿਖੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ ਵਗੱਲਾ ਅਤ ੇਸੱੁਕ ੇਕ ੜ੍ੇ ਨ ੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿ ਬਾਰੇ ਵਕਹਾ 

ਵਗਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪ੍ਲਾਟਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕ ੜ੍ਾ ਨਾ ਸੱੁਟਿ 

ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1265144828196720640?s=08 

3 ਗ਼ਰੀਬ ਕਵਲਆਿ ਅੂੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਵਹਤ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 210 ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ 

ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ * ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਿ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਵਨਯਮ ਦੀ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਡਪ੍  ਦ ੇਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਗਏ 

ਗੋਵਲਆਾਂ 'ਚ ਦ ਰ-ਦ ਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1265145293986725889?s=08 

4 13  ਼ਿਾਰ ਿਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲ੍ਈ ਬੈਕਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਿਲੰ੍ਟੀਅਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸਨਰ ਨੂੰ  ਸੌਂਪੇ 1.25 
ਲੱ੍ਖ ਰੁਪਏ ਦ ੇਡਰਾਫਟ * ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਿੱਲ੍ੋਂ ਲੋ੍ੜਿੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਿੁਫ਼ਤ ਿੰਡ ੇਗਏ ਸਨ ਿਾਸਕ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1265145777862696963?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਪ੍ਾਵਜ਼ਵਟਿ, ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਵਸ਼ਫ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਕੂੰਟੈਕਟ ਟਰ ੇਵਸੂੰਗ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰ । 

2 ਿ ਰੀ ਵਿਖੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ ਵਗੱਲਾ ਅਤ ੇਸੱੁਕ ੇਕ ੜ੍ੇ ਨ ੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿ ਬਾਰੇ ਵਕਹਾ 

ਵਗਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪ੍ਲਾਟਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕ ੜ੍ਾ ਨਾ ਸੱੁਟਿ 

ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ। 

3 ਗ਼ਰੀਬ ਕਵਲਆਿ ਅੂੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਵਹਤ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 210 ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ 

ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ * ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਿ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਵਨਯਮ ਦੀ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਡਪ੍  ਦ ੇਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਗਏ 

ਗੋਵਲਆਾਂ 'ਚ ਦ ਰ-ਦ ਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

4 13  ਼ਿਾਰ ਿਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲ੍ਈ ਬੈਕਾਂ ਿੱਲ੍ੋਂ ਿਲੰ੍ਟੀਅਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸਨਰ ਨੂੰ  ਸੌਂਪੇ 1.25 
ਲੱ੍ਖ ਰੁਪਏ ਦ ੇਡਰਾਫਟ * ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਿੱਲ੍ੋਂ ਲੋ੍ੜਿੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਿੁਫ਼ਤ ਿੰਡ ੇਗਏ ਸਨ ਿਾਸਕ 

5 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਕੱਟਾਾਂ (10 ਵਕੱਲੋ ਆਟਾ, 2 ਵਕੱਲੋ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 2 ਵਕੱਲੋ ਦਾਲ) ਗ਼ਰੀਬ 

ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਿੂੰਡਿ ਦਾ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜ੍ੀ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਤੇ 

ਦਾਲਾਾਂ ਿੂੰਡਿ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=544599789590569&id=128209614562924, 
Another positive case in district after two weeks 
I/27720/2020 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=544611726256042&id=128209614562924, District 
Administration requests cancellation of next scheduled trains considering Low turnout in 4 trains 
departing today 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1264935218210881536?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1265144828196720640?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1265145293986725889?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1265145777862696963?s=08
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=544599789590569&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=544611726256042&id=128209614562924


 

I/27721/2020 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=544513392932542&id=128209614562924, 52000 
families derived benefit in district till date under ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna’, 
I/27674/2020 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=544486326268582&id=128209614562924, • *ADC 
launches online career counselling programme for youth*, I/27645/2020 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1264937079395323905?s=19, Another positive case in 
district after two weeks 
I/27720/2020 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1264943849027166208?s=19, District Administration 
requests cancellation of next scheduled trains considering Low turnout in 4 trains departing today 
I/27721/2020 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1264887485517066240?s=19, 52000 families derived 
benefit in district till date under ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna’, I/27674/2020 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1264869328144351232?s=19, • *ADC launches online 
career counselling programme for youth*, I/27645/2020 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement on corona virus 

2 Sewa Kendras resume public services 

3 Download the cova app developed by the Punjab Government to get any info about corona virus 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 After bagging COVID free tag again, SBS Nagar has also become Containment Zone free District 
today by setting its last contained village Gunachaur free of all bans. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1260617010775548&id=739582469545674 

2 After a month long battle against Novel CORONAVIRUS, Shaheed Bhagat Singh Nagar district had 
once again became COVID-19 free District today with the discharging of remaining two patients.  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1260431967460719&id=739582469545674 

3 As many as 578 Bihar Bound Migrants Departed to Jal Railway Station from SBS Nagar Today.  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1260630274107555&id=739582469545674 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=544513392932542&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=544486326268582&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1264937079395323905?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1264943849027166208?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1264887485517066240?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1264869328144351232?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1260617010775548&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1260431967460719&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1260630274107555&id=739582469545674


 

1 After bagging COVID free tag again, SBS Nagar has also become Containment Zone free District 
today by setting its last contained village Gunachaur free of all bans. 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1264925428076011521?s=19 

2 After a month long battle against Novel CORONAVIRUS, Shaheed Bhagat Singh Nagar district had 
once again became COVID-19 free District today with the discharging of remaining two patients.  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1264833947520962561?s=19 

3 As many as 578 Bihar Bound Migrants Departed to Jal Railway Station from SBS Nagar Today.  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1264942225034670080?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 After bagging COVID free tag again, SBS Nagar has also become Containment Zone free District 
today by setting its last contained village Gunachaur free of all bans. 

2 After a month long battle against Novel CORONAVIRUS, Shaheed Bhagat Singh Nagar district had 
once again became COVID-19 free District today with the discharging of remaining two patients 

3 As many as 578 Bihar Bound Migrants Departed to Jal Railway Station from SBS Nagar Today.  

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਵਸੰਘ ਿਲੋ੍ ਤਖਤ ਸਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਵ ਬ ਦ ੇਲੰ੍ਗਰ ਲ੍ਈ ਕਣਕ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭੇਵਜਆ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2521801341465151/ 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2521801341465151/ 

2 ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਵਸੰਘ ਨੇ ਨੈਸਲੇ੍ ਪਵਰਿਾਰ ਿਲੋ੍ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾ ਦੀ ਿੱਡੀ ਖੇਪ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2521804381464847/ 

3 ਿੱਖ ਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾ ਦ ੇਸਵ ਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਲੋ੍ੜਿੰਦਾ ਤੱਕ ਸ ੂਲ੍ਤਾ ਪ ੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਪਰਸਾਸ਼ਨ  ੋਇਆ ਸਿਰੱਥ: ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ 
ਵਸੰਘ 

 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2521805824798036/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਵਸੰਘ ਿਲੋ੍ ਤਖਤ ਸਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਵ ਬ ਦ ੇਲੰ੍ਗਰ ਲ੍ਈ ਕਣਕ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭੇਵਜਆ 

https://twitter.com/DproSri/status/1264921828599848960?s=19 

2 ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਵਸੰਘ ਨੇ ਨੈਸਲੇ੍ ਪਵਰਿਾਰ ਿਲੋ੍ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾ ਦੀ ਿੱਡੀ ਖੇਪ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/DproSri/status/1264958192854765572?s=19 

3 ਿੱਖ ਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾ ਦ ੇਸਵ ਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਲੋ੍ੜਿੰਦਾ ਤੱਕ ਸ ੂਲ੍ਤਾ ਪ ੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਪਰਸਾਸ਼ਨ  ੋਇਆ ਸਿਰੱਥ: ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ 
ਵਸੰਘ 

https://twitter.com/DproSri/status/1265125162627878912?s=19 

 
WhatsApp 
 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1264925428076011521?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1264833947520962561?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1264942225034670080?s=19
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2521801341465151/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2521804381464847/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2521805824798036/
https://twitter.com/DproSri/status/1264921828599848960?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1264958192854765572?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1265125162627878912?s=19


 

S.N. TEXT 

1 ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਵਸੰਘ ਿਲੋ੍ ਤਖਤ ਸਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਵ ਬ ਦ ੇਲੰ੍ਗਰ ਲ੍ਈ ਕਣਕ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭੇਵਜਆ 

2 ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਵਸੰਘ ਨੇ ਨੈਸਲੇ੍ ਪਵਰਿਾਰ ਿਲੋ੍ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾ ਦੀ ਿੱਡੀ ਖੇਪ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

3 ਿੱਖ ਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾ ਦ ੇਸਵ ਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਲੋ੍ੜਿੰਦਾ ਤੱਕ ਸ ੂਲ੍ਤਾ ਪ ੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਪਰਸਾਸ਼ਨ  ੋਇਆ ਸਿਰੱਥ: ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ 
ਵਸੰਘ 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰ਼ੋਿਾਨਾਿਾਰ ਿੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਿਤੀ: 25-05-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1350932488434237?d=n&sfns=mo  

2 ਕੋਵਿਡ 19 ਿ ਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਵਿਭਾਗ ਿਲ੍ੋਂ ਲੋ੍ੜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਿੰਵਡਆਂ ਜਾ ਵਰ ਾ   ੈਰਾਸ਼ਨ-- ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ 
ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇਸਪਲ੍ਾਈ ਅਫਸਰ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1350947711766048?d=n&sfns=mo  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰ਼ੋਿਾਨਾਿਾਰ ਿੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਿਤੀ: 25-05-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1264875818414563330?s=21  

2 ਕੋਵਿਡ 19 ਿ ਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਵਿਭਾਗ ਿਲ੍ੋਂ ਲੋ੍ੜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਿੰਵਡਆਂ ਜਾ ਵਰ ਾ   ੈਰਾਸ਼ਨ-- ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ 
ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇਸਪਲ੍ਾਈ ਅਫਸਰ  
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1264883970820280321?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰ਼ੋਿਾਨਾਿਾਰ ਿੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਿਤੀ: 25-05-2020 

2 ਕੋਵਿਡ 19 ਿ ਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲ੍ਾਈ ਵਿਭਾਗ ਿਲ੍ੋਂ ਲੋ੍ੜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਿੰਵਡਆਂ ਜਾ ਵਰ ਾ   ੈਰਾਸ਼ਨ-- ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ 
ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇਸਪਲ੍ਾਈ ਅਫਸਰ 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਿ ਅਧੀਨ ਸਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਿੁਫ਼ਤ 
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ- ਵ਼ਿਲ੍ਾ ਖੁਰਾਕ ਤ ੇਸਪਾਲ੍ਈ ਕੰਟਰੋਲ੍ਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/31985829835071
28/?type=3&theater 

2 ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲ੍ੋਂ 26 ਿਈ ਨੂੰ  ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਦੁਕਾਨਾਂ/ਬ਼ਿਾਰਾਂ/ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਠੇਵਕਆ ਂਨੂੰ  ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦ ੇ ੁਕਿ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1350932488434237?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1350947711766048?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1264875818414563330?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1264883970820280321?s=21
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3198582983507128/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3198582983507128/?type=3&theater


 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31983300768657
52/?type=3&theater 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਪਰਤੀ ਲ੍ਾਪਰਿਾ   ੋਣਾ  ੋ ਸਕਦਾ   ੈਨੁਕਸਾਨਦੇ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3198316610200432/319831626686
7133/?type=3&theater 

4 ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਵਿਸ਼ਨ ਤਵ ਤ ਟੀਵਚਆ ਂਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲ੍ਈ ਟੀਿਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕ ੇਤੁਰੰਤ 
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ  ਦਾਇਤ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3198303203535106/319830286686
8473/?type=3&theater 

5 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਤੱੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 516 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਿ ਛੱੁਟੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹੇ  ਹਨ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31981382535516
01/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਿ ਅਧੀਨ ਸਿਾਰਟ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਿੁਫ਼ਤ 

ਰਾਸਨ ਦੀ ਿੰਡ- ਵ਼ਿਲ੍ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਾਲ੍ਈ ਕੰਟਰੋਲ੍ਰ 

ਵ਼ਿਲ੍ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ 1,54,890 ਪਰੀਿਾਰਾਂ ਦੇ 6,35,642 ਜੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਿਲੇ੍ਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲ੍ਾਭ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264949248703049728 

2 ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲ੍ੋਂ  26 ਿਈ ਨੂੰ  ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਦੁਕਾਨਾਂ/ਬ਼ਿਾਰਾਂ/ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ  ਕੁਿ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264914851018600450 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਪਰਤੀ ਲ੍ਾਪਰਿਾ   ਣੋਾ  ੋ ਸਕਦਾ  ੈ ਨਕੁਸਾਨਦੇ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264913820276776960 

4 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਤੱੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ । ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਨ ੂੰ #ਕੋਵਿਡ_19 ਤੋਂ 

ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤੋ। ਵਚਹਰਾ ਢਕਿ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਿਾਈ ਰੱਖੋ। 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264890620071407617 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲ੍ਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਿ ਅਧੀਨ ਸਿਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਿੁਫ਼ਤ 
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੰਡ- ਵ਼ਿਲ੍ਾ ਖੁਰਾਕ ਤ ੇਸਪਾਲ੍ਈ ਕੰਟਰੋਲ੍ਰ 

2 ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲ੍ੋਂ  26 ਿਈ ਨੂੰ  ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਦੁਕਾਨਾਂ/ਬ਼ਿਾਰਾਂ/ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ  ਕੁਿ ਜਾਰੀ 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਪਰਤੀ ਲ੍ਾਪਰਿਾ   ੋਣਾ  ੋ ਸਕਦਾ   ੈਨੁਕਸਾਨਦੇ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

4 ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਵਿਸ਼ਨ ਤਵ ਤ ਟੀਵਚਆ ਂਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲ੍ਈ ਟੀਿਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕ ੇਤੁਰੰਤ 
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ  ਦਾਇਤ 

 
 
 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3198330076865752/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3198330076865752/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3198316610200432/3198316266867133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3198316610200432/3198316266867133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3198303203535106/3198302866868473/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3198303203535106/3198302866868473/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3198138253551601/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3198138253551601/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264949248703049728
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264914851018600450
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264913820276776960/photo/1
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264890620071407617
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