
 

 

Date: 20-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 57737 

2 Total No. of samples sent 57737 

3 Total No. of patients tested positive till date 2005 

4 Total No. of patients tested negative 51956 

5 Results Awaited 3776 

6 No. of patients recovered 1794 

7 Active cases 173 

8 No. of Patients on oxygen support NIL 

9 Patients who are critical and on ventilator 
support 

01 

10 Total Deaths reported 38 

* One death reported on 19-05-2020 was cured before death and excluded from the data 



 

Patients reported positive on 20th May 2020- 03 

District Number 

of cases 

Source of 

Infection outside 
Punjab 

Local Cases Remarks 

Amritsar 01 New Case ----- Travel History 

to Maharashtra 

Gurdaspur 01 ----- Contact of Positive Case ----- 

Jalandhar 01 ----- Contact of Positive Case ----- 

 

On 20th 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- 152 

• Number of new deaths reported- 01 (Jalandhar) 

1. Cases Discharged Today:- 
 

S.No. District Total Discharged Today 

1. Amritsar 0 

2. Jalandhar 4 

3. Tarn Taran 0 

4. Ludhiana 88 

5. Gurdaspur 2 

6. SBS Nagar 30 

7. SAS Nagar 0 

8. Patiala 15 

9. Hoshiarpur 0 

10. Sangrur 0 

11. Muktsar 0 

12. Faridkot 0 

13. Ropar 0 

14. Moga 0 

15. FG Sahib 8 

16. Ferozepur 0 

17. Fazilka 0 

18. Bathinda 0 

19. Mansa 3 

20. Kapurthala 0 

21. Pathankot 2 

22. Barnala 0 

 Total 152 

 



 

 

2. Cumulative Cases:- 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total 

Recovered 

Deaths 

1. Amritsar 308 9 295 4 

2. Jalandhar 210 44 160 6 

3. Tarn Taran 155 1 154 0 

4. Ludhiana 169 45 117 7 

5. Gurdaspur 125 1 121 3 

6. SBS Nagar 105 6 98 1 

7. SAS Nagar 102 2 97 3 

8. Patiala 103 3 98 2 

9. Hoshiarpur 95 2 88 5 

10. Sangrur 88 1 87 0 

11. Muktsar 65 15 50 0 

12. Faridkot 61 16 45 0 

13. Ropar 60 7 52 1 

14. Moga 59 0 59 0 

15. FG Sahib 56 2 54 0 

16. Ferozepur 44 0 43 1 

17. Fazilka 44 5 39 0 

18. Bathinda 41 4 37 0 

19. Mansa 32 10 22 0 

20. Kapurthala 33 0 30 3 

21. Pathankot 29 0 28 1 

22. Barnala 21 0 20 1 

 Total 2005 173 1794 38 

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



 

districts. 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. On Capt Amarinder Singh’s directive, return of over 2,50,000 migrants facilitated  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/19/return/ 

2. Chief Minister @capt_amarinder Singh asks @PunjabPoliceInd to ensure strict compliance with 

lockdown restrictions. Directs them to enforce compulsory masks, social distancing & night 

curfew. Says can't afford to be complacent, let hard work & sacrifices of past 55 days go waste  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262691829562011649 

3. #PunjabGovernment keeping in mind the hardships being faced by the citizen of the state in the 

face of global spread of pandemic #COVID19, has decided to extend the deadline to pay the 

outstanding house tax or property tax without any penalty till 30 June, 2020  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262668889034338305 

4. PUNJAB GOVT SETS UP FACILITATION CENTRE AT IGIA FOR SMOOTH RETURN OF 

PUNJABIS/NRIs RETURNING FROM OTHER NATIONS   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-govt-sets-facilitation-centre-igia-smooth-return-

punjabisnris-returning-other-nations 

5. COVID-19: PUNJAB GOVT ISSUES ADVISORY ON CLEANING & MAINTENANCE OF 

MOBILE PHONES 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-cleaning-

maintenance-mobile-phones   

6. With the tireless efforts made by the Chief Minister @capt_amarinder Singh led 

#StateGovernment, #Punjab became the leading #State in India to battle #CoronavirusPandemic 

by achieving 78% recovery rate of #COVID19 patients.  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262720926937989120 

7. Taking futuristic step to manage increase of milk production in month of October, Chief Minister 

@capt_amarinder led #PunjabGovernment has chalked out comprehensive plan to provide pure 

milk to consumers & ensure remunerative price of milk for dairy farmers and proper marketing  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262721572097359873 

8. Long lasting demand of Government College Guest Faculty Lecturers fulfilled, Chief Minister 

@capt_amarinder Singh led #PunjabGovernment decides to grant #MaternityLeave. 

Government College Guest Faculty Lecturers can now avail 180 days maternity leave.  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262722467132518400 

9. Uniformity brought in fee structure of medical colleges, universities of Punjab. Now, fee in 

excess of ₹6.50 lakh for MD/MS (Clinical) course can't be charged  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262761844969623554 
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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 
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ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT 

(From 2:00 PM 19/05/2020 to 2:00 PM 20/05/2020) 

Facebook 
 

S.N. Post with link  

1 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰਰੂੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਈਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਰਜਜਸਟਰ 

ਕਰੋ esanjeevniopd.in 'ਤੇ।  

Don't go to the hospital unless absolutely necessary. Now esanjeevani OPD is 

available to you. Register now at esanjeevniopd.in. 

https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2566125737016
867/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/CMOPb/photos/a.640962853027707/989003508223638/?type=
3&theater 

2 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਜਵਚੋਂ 200 ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 

ਰਾਹੀਂ 2,50,000 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਜਪੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ 

ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਰ ੇਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਵਚ ਅੱਜ 200ਵੀਂ ਟਰ ੇਨ ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ 

ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਜਵਸਥਾਰ ਜਵੱਚ ਪੜ੍੍ਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਜਲੱਕ ਕਰੋ > 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/19/200/ Under the leadership of Chief 
Minister Captain Amarinder Singh, 200 special trains from all over Punjab have been provided 
to facilitate the 2,50,000 #migrantworkers to return to their home states. The 200th train left 
Amritsar for Maharashtra today following a series of trains run by the #PunjabGovernment. 
Read in detail at > https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/19/return/  
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/689321515195254/ 
https://www.facebook.com/CMOPb/videos/232084301579704/ 

3 https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2566192987
010142/?type=3&theater 

4 || 19 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ 

ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 

 || May 19, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of 
#CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at Chandigarh. 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/1362125967315936/  
https://www.facebook.com/CMOPb/videos/1362128383982361/  

5 https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2566274747
001966/?type=3&theater 

6 ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰ ਜਵੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਘਰੇਲੂ ਜਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਦਓ 112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਖੀ (ਵਨ 

ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। 

https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2566779260284
848/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/CMOPb/photos/a.640962853027707/989619374828718/?ty
pe=3&theater  

7 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਜਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪੀ.ਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ esanjeevaniopd.in 'ਤੇ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ। 

Can't you go out? Government specialist doctors are now available for you on the 

online OPD. Register at esanjeevaniopd.in for medical advice. 

https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2566125737016867/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2566125737016867/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CMOPb/photos/a.640962853027707/989003508223638/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CMOPb/photos/a.640962853027707/989003508223638/?type=3&theater
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/19/200/?fbclid=IwAR15OZ1ZI4nRHYhi0GrJ77h8cLvigeUUurM5dk9tmTGSO9Oaq7RRHPUX8zk
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=K-R&eid=ARAr6zmGEY713kdRJqh6--6GlDpIRuCNFNOA0x8aPyKpiLtt6EAIilXJrG4iJ8NEae1hDHlRaOX2Cg7S&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBBPgk23FEcL01vzLhNMqp-4XX7FR8smJCUFVcxnN045oPgNWjR4sXvMoRWKTw_XYswr3AClp_yH8OmeGhi_Ig0ttpDe2T9GTWY6MKF8DHFQG1vpv1xebfwB1Kx77ivuq1jin7la2dX30FctuEbtOYSsH3pgZ54WXNm7ikRTLU2MsRBlu2RkG_-iO_W9R9G0VFA86q46aCkr3mLTWgdXJPUMF-CamK5hAJIZVdP_8byKLS3n1rNDm7jSc65yz9vLJX_g95p4FURm0V9LA6tHemzj15-Olgz1rEi3MTDvpeiLSu5Xdwgfk1qhoWG5ywOb9sNeImBgErDUvI2V6kCpExguAymzKes8I3GXE9j
https://www.facebook.com/hashtag/migrantworkers?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBBPgk23FEcL01vzLhNMqp-4XX7FR8smJCUFVcxnN045oPgNWjR4sXvMoRWKTw_XYswr3AClp_yH8OmeGhi_Ig0ttpDe2T9GTWY6MKF8DHFQG1vpv1xebfwB1Kx77ivuq1jin7la2dX30FctuEbtOYSsH3pgZ54WXNm7ikRTLU2MsRBlu2RkG_-iO_W9R9G0VFA86q46aCkr3mLTWgdXJPUMF-CamK5hAJIZVdP_8byKLS3n1rNDm7jSc65yz9vLJX_g95p4FURm0V9LA6tHemzj15-Olgz1rEi3MTDvpeiLSu5Xdwgfk1qhoWG5ywOb9sNeImBgErDUvI2V6kCpExguAymzKes8I3GXE9j&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/migrantworkers?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBBPgk23FEcL01vzLhNMqp-4XX7FR8smJCUFVcxnN045oPgNWjR4sXvMoRWKTw_XYswr3AClp_yH8OmeGhi_Ig0ttpDe2T9GTWY6MKF8DHFQG1vpv1xebfwB1Kx77ivuq1jin7la2dX30FctuEbtOYSsH3pgZ54WXNm7ikRTLU2MsRBlu2RkG_-iO_W9R9G0VFA86q46aCkr3mLTWgdXJPUMF-CamK5hAJIZVdP_8byKLS3n1rNDm7jSc65yz9vLJX_g95p4FURm0V9LA6tHemzj15-Olgz1rEi3MTDvpeiLSu5Xdwgfk1qhoWG5ywOb9sNeImBgErDUvI2V6kCpExguAymzKes8I3GXE9j&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabgovernment?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBBPgk23FEcL01vzLhNMqp-4XX7FR8smJCUFVcxnN045oPgNWjR4sXvMoRWKTw_XYswr3AClp_yH8OmeGhi_Ig0ttpDe2T9GTWY6MKF8DHFQG1vpv1xebfwB1Kx77ivuq1jin7la2dX30FctuEbtOYSsH3pgZ54WXNm7ikRTLU2MsRBlu2RkG_-iO_W9R9G0VFA86q46aCkr3mLTWgdXJPUMF-CamK5hAJIZVdP_8byKLS3n1rNDm7jSc65yz9vLJX_g95p4FURm0V9LA6tHemzj15-Olgz1rEi3MTDvpeiLSu5Xdwgfk1qhoWG5ywOb9sNeImBgErDUvI2V6kCpExguAymzKes8I3GXE9j&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabgovernment?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBBPgk23FEcL01vzLhNMqp-4XX7FR8smJCUFVcxnN045oPgNWjR4sXvMoRWKTw_XYswr3AClp_yH8OmeGhi_Ig0ttpDe2T9GTWY6MKF8DHFQG1vpv1xebfwB1Kx77ivuq1jin7la2dX30FctuEbtOYSsH3pgZ54WXNm7ikRTLU2MsRBlu2RkG_-iO_W9R9G0VFA86q46aCkr3mLTWgdXJPUMF-CamK5hAJIZVdP_8byKLS3n1rNDm7jSc65yz9vLJX_g95p4FURm0V9LA6tHemzj15-Olgz1rEi3MTDvpeiLSu5Xdwgfk1qhoWG5ywOb9sNeImBgErDUvI2V6kCpExguAymzKes8I3GXE9j&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpunjabgovtindia.wordpress.com%2F2020%2F05%2F19%2Freturn%2F%3Ffbclid%3DIwAR0DJNBzgGHJ7SYm7u8VLYL5ROeMYsv7ObB38gGv8lqxYOi6G7zIYVNV8BI&h=AT1Np265k-9AF01QxFGchP2iGH4osMoNL6TzKE5iFDO5_kflOAcpkCFUAIn04KylDNeIAte-MM-lLF7r2n1QpAVmjQVKFRLGWNFDZ2PKM9zdF31FiS3a8c7JCgVPqePlkOl1R8CWGwvm5ppa10DEtywCD1gZ63Q3xcDavyV0HQUL3HDsHISPLU9SaTj4E1L1BLTpk-mOaR0-evYhjQeVppFgrAGntLFwuKFaqwlHLu0w8ih8c-cbZj1RhPIO6YBVP3uX3zUgkvI7sm70Di8iWc8MH2YAGN9uLN5-ZzJ03DoauVWgGQLczH8gGRTvZW9anJJALxO8vctJAIcQ1S8ApuysdIsBwjmHiltNP2BZrc_bDnW7Xw0xCzdmY4y0ASlli5VDm6CMUtMYg3kFjwO1aUG-PyMD986G5XCZ5TGx3CVW-Q9xZwyRyGH1VaxG9inc11ZGpfhjvgOGUis7_QWz5j77wvjbdZktExOaSI8BV-IbzyK2AAF9hQJE_JGaPQiSzShHLzG7FHStKr6UMohM79O1Xc9VpjyRW9YarPjYNNU9VEhUgAeyADEqqVCd5NC4MdyDUimvzqWUEKTvJMAJP78WznYIaKCyKO4Pf3J89Bs_9o6pQch6K-C7dqmE1L5H9wqk-6nfcSuOKmOV9p1ZUUKF4nVjfrhZF8eJpw
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/689321515195254/
https://www.facebook.com/CMOPb/videos/232084301579704/
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2566192987010142/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2566192987010142/?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&__xts__%5B0%5D=68.ARCOu8ZcvylKgTmCsFXDv8sobpU0DbpyeD5wc0hcZYFcSssGz8qCWhd2FYZzo7WNkzJPwe3As8bnq5c2USil3ej08PpqowfMnkEgopSkALQrdZwVqLOhlh0oXDxSgyr7sT4hlZ48tfCfy5r0A1YSLNXfiDmRTBJ_K1uTBZRooqBMWnLlhG2w45DtxwgNaiqQTRwOvs6uCe0iZVwhDHRmc7w9ZIWezC2A8jQ67LrHXVeWZrz1QETVgXO7YaQf_IIJLb2a_p0ROS7D46TWrCNsbWwR3dPfs6lAyLlPoQnigMBhKljdwOa1nYKZFqiIkZyrj-scPQTThepLkTbMTkp1A3BjE1Dc1cp4aIovdkZI&__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.ARCOu8ZcvylKgTmCsFXDv8sobpU0DbpyeD5wc0hcZYFcSssGz8qCWhd2FYZzo7WNkzJPwe3As8bnq5c2USil3ej08PpqowfMnkEgopSkALQrdZwVqLOhlh0oXDxSgyr7sT4hlZ48tfCfy5r0A1YSLNXfiDmRTBJ_K1uTBZRooqBMWnLlhG2w45DtxwgNaiqQTRwOvs6uCe0iZVwhDHRmc7w9ZIWezC2A8jQ67LrHXVeWZrz1QETVgXO7YaQf_IIJLb2a_p0ROS7D46TWrCNsbWwR3dPfs6lAyLlPoQnigMBhKljdwOa1nYKZFqiIkZyrj-scPQTThepLkTbMTkp1A3BjE1Dc1cp4aIovdkZI&__tn__=%2ANK-R
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https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2566827686946
672/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/CMOPb/photos/a.640962853027707/989667054823950/?ty
pe=3&theater 

8 ਸੂਬੇ ਜਵੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਮਲ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ 

ਸਮਾਜਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣ ਸਮੇਤ ਕੋਜਵਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਜਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਦੱਤੇ ਹਨ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਜਦਆਂ ਆਜਖਆ ਜਕ ਆਰਜਥਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ 

ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 25-30 ਜਦਨ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ 

ਹਨ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਕਹਾ,''ਅਸੀਂ ਜਪਛਲੇ 55 ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਹੁਣ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।'' 

With a large set of new relaxations coming into force today, Chief Minister Captain 
Amarinder Singh has directed the state police to ensure strict compliance with #Covid safety 
protocols, including social distancing and wearing of masks. The next 25-30 days would be 
extremely crucial for containing the spread of the coronavirus in view of the sudden opening 
up of the economy, as well as office/commercial activity, after a 55-day curfew, the Chief 
Minister warned. “We cannot let all the benefits of all the work done by you in the past 55 
days, and sacrifices made by the people of Punjab, go waste due to any complacency on our 
part now” the Chief Minister asserted. 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=989080064882649&id=631211620669497  

 
TWITTER 
 

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

1 #PunjabGovernment keeping in mind the hardships being faced by the citizen of the 
state in the face of global spread of pandemic #COVID19, has decided to extend the 
deadline to pay the outstanding house tax or property tax without any penalty till 30 
June, 2020 
 https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262668889034338305  

2 Don't visit the hospital unless absolutely necessary.  Now, esanjeevani OPD is 
available to you.  Register now at esanjeevniopd.in. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262685193850114049 
https://twitter.com/CMOPb/status/1262685510696230919  

3 Chief Minister @capt_amarinder Singh asks @PunjabPoliceInd to ensure strict 
compliance with lockdown restrictions. Directs them to enforce compulsory masks, 
social distancing & night curfew. Says can't afford to be complacent, let hard work & 
sacrifices of past 55 days go waste 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262691829562011649 
https://twitter.com/CMOPb/status/1262691974202576897   

4 Under leadership of CM @capt_amarinder Singh, 200 special trains from all over 
Punjab have been provided to facilitate return of #migrantworkers to their home 
states. The 200th train left Amritsar for Maharashtra today following series of trains 
run by #PunjabGovernment.. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262713312204271617 
https://twitter.com/CMOPb/status/1262937400843489281  

5 With the tireless efforts made by the Chief Minister @capt_amarinder Singh led 
#StateGovernment, #Punjab became the leading #State in India to battle 
#CoronavirusPandemic by achieving 78% recovery rate of #COVID19 patients. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262720926937989120  

6 Taking futuristic step to manage increase of milk production in month of October, 
Chief Minister @capt_amarinder led #PunjabGovernment has chalked out 
comprehensive plan to provide pure milk to consumers & ensure remunerative price of 
milk for dairy farmers and proper marketing 
 https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262721572097359873  
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7 Long lasting demand of Government College Guest Faculty Lecturers fulfilled, Chief 
Minister @capt_amarinder Singh led #PunjabGovernment decides to grant 
#MaternityLeave. Government College Guest Faculty Lecturers can now avail 180 
days maternity leave. 
 https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262722467132518400  

8 | May 19 | 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. 
twitter.com/i/broadcasts/1…https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/126274195771
9150597  

9 Punjab Land Development and Financial Corporation has issued subsidy to the tune 
of ₹140.40 lakh for Schedule Caste beneficiaries to help them recover from the 
#covidcrisis. 

10 Uniformity brought in fee structure of medical colleges, universities of Punjab. Now, 
fee in excess of ₹6.50 lakh for MD/MS (Clinical) course can't be charged  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262761844969623554  

11 For some, home is not the safest  place to be #SpeakUp, report if you notice domestic 
violence. CALL 112 or reach out to #Sakhi (One Stop Centers) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262988148339957760 
https://twitter.com/CMOPb/status/1262988432864768000  

12 Can't you go out? Government specialist doctors are now available for you on the 
online OPD. Register at http://esanjeevani.in for medical advice. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263020724001931269 
https://twitter.com/CMOPb/status/1263019822620737537 

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰਰੂੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਈਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਰਜਜਸਟਰ 

ਕਰੋ esanjeevniopd.in 'ਤੇ।  

Don't go to the hospital unless absolutely necessary. Now esanjeevani OPD is 

available to you. Register now at esanjeevniopd.in. 

 https://www.instagram.com/p/CAXkxYAJSL2/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਜਵਚੋਂ 200 ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 

ਰਾਹੀਂ 2,50,000 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਜਪੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ 

ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਰ ੇਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਵਚ ਅੱਜ 200ਵੀਂ ਟਰ ੇਨ ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ 

ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ... 

Under the leadership of Chief Minister Captain Amarinder Singh, 200 special trains 
from all over Punjab have been provided to facilitate the 2,50,000 #migrantworkers to 
return to their home states. The 200th train left Amritsar for Maharashtra today 
following a series of trains run by the #PunjabGovernment. 
https://www.instagram.com/p/CAZctABJZu2/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CAZc3Fvh_Ke/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

3 https://www.instagram.com/p/CAZcwcwpPTR/?utm_source=ig_web_copy_link  

4 https://www.instagram.com/p/CAZcw-kpHAB/?utm_source=ig_web_copy_link  

5 For some, home is not the safest place to be #SpeakUp, report if you notice domestic 
violence. CALL 112 or reach out to #Sakhi (One Stop Centers) 
https://www.instagram.com/p/CAZi4-7p2-5/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CAZi3CiB3ud/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://twitter.com/capt_amarinder/
https://twitter.com/capt_amarinder/
https://twitter.com/capt_amarinder/
https://twitter.com/search?q=%23PunjabGovernment
https://twitter.com/search?q=%23PunjabGovernment
https://twitter.com/search?q=%23PunjabGovernment
https://twitter.com/search?q=%23MaternityLeave
https://twitter.com/search?q=%23MaternityLeave
https://twitter.com/search?q=%23MaternityLeave
https://twitter.com/search?q=%23MaternityLeave
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262722467132518400
http://twitter.com/i/broadcasts/1%E2%80%A6https:/twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262741957719150597
http://twitter.com/i/broadcasts/1%E2%80%A6https:/twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262741957719150597
https://twitter.com/search?q=%23covidcrisis
https://twitter.com/search?q=%23covidcrisis
https://twitter.com/search?q=%23covidcrisis
https://twitter.com/search?q=%23covidcrisis
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262761844969623554
https://twitter.com/search?q=%23SpeakUp
https://twitter.com/search?q=%23SpeakUp
https://twitter.com/search?q=%23Sakhi
https://twitter.com/search?q=%23Sakhi
https://twitter.com/search?q=%23Sakhi
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262988148339957760
https://twitter.com/CMOPb/status/1262988432864768000
https://t.co/RXbRYK17tl?amp=1
https://t.co/RXbRYK17tl?amp=1
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263020724001931269
https://twitter.com/CMOPb/status/1263019822620737537
https://www.instagram.com/p/CAXkxYAJSL2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/explore/tags/migrantworkers/
https://www.instagram.com/explore/tags/punjabgovernment/
https://www.instagram.com/p/CAZctABJZu2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAZc3Fvh_Ke/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAZcwcwpPTR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAZcw-kpHAB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/explore/tags/speakup/
https://www.instagram.com/explore/tags/sakhi/
https://www.instagram.com/p/CAZi4-7p2-5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAZi3CiB3ud/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 | May 19, 2020 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 
https://youtu.be/IgocKGC_-P8  

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਿੰਦਰ ਵ ਿੰਘ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ 2,50,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਰਿਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 
ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਪੱਤਰੀ ਰਾਜ ਿਾਪ  ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ  
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/19/200/  
On Capt Amarinder Singh’s directive, return of over 2,50,000 migrants facilitated  
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/19/return/  

 
 

Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਿੰਜਾਬ ਤੋਂ 200 ਟਰੇਨਾਂ ਰਿਾਨਾ 
200ਿੀਂ ਟਰੇਨ ਅਿੰ ਵਮਰਤ ਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂਿੰ  ਤੋਰੀ 
ਪਿੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਿਾਪ ੀ ਘਟੀ 
ਅੱਜ ਦੋ ਟਰੇਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਾਨਾਂ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172993930833285?__tn__=-R 

2 ਵਦਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਤਕਨੌਲਜੀ ਵਿਕਾ  ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ‘ ਨੇ ਲਗਾਈ ਿਰਕਸ਼ਾਪ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/172994444166567?__tn__=-R 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨ ੁੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  140.40 ਲੱਖ ਦੀ 
 ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ 
 

ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ 
 

ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫ ੀ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਰਵਹਿੰਦੀ ਰਕਮ 323.91 ਲੱਖ ਿਿੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰਿੰਭ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/172994727499872/?ty
pe=3&theater 

4 ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਈਆਂ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪਾਬਿੰ ਦੀਆਂ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/172994980833180?__tn__=-R 

5 ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜਹਰ 2 ਵਜ ੇਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਟਰ ੇਨ ਜਵਚ 703 ਦੇ 

ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਟਰ ੇਨ ਜਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 22 ਜਜਜਲਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਸਰ ਜਿਲੋਂ  ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਟਰੇਨ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਜਕ ਪੂਨਾ ਜਵਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=250720966147943 

https://youtu.be/IgocKGC_-P8
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/19/200/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/19/return/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172993930833285?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172994444166567?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/172994727499872/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/172994727499872/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172994980833180?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=250720966147943


 

6 200ਵੀ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਸਰ ਜਸ਼ਵੁਦਲਾਰ ਜਸੰਘ ਜਿਲੋਂ  ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ 

ਰਵਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ । ਨਾਲ ਹਨ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਜਹਮਾਸ਼ਂੂ ਅਗਰਵਾਲ। (Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=562636514684010 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਿੰਜਾਬ ਤੋਂ 200 ਟਰੇਨਾਂ ਰਿਾਨਾ 
200ਿੀਂ ਟਰੇਨ ਅਿੰ ਵਮਰਤ ਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂਿੰ  ਤੋਰੀ 
ਪਿੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਿਾਪ ੀ ਘਟੀ 
ਅੱਜ ਦੋ ਟਰੇਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਾਨਾਂ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262718617419780097 

2 ਵਦਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਤਕਨੌਲਜੀ ਵਿਕਾ  ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ‘ ਨੇ ਲਗਾਈ ਿਰਕਸ਼ਾਪ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262719679539195906 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨ ੁੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  140.40 ਲੱਖ ਦੀ 
 ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ 
 

ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ 
 

ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫ ੀ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਰਵਹਿੰਦੀ ਰਕਮ 323.91 ਲੱਖ ਿਿੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰਿੰਭ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262719612342251520 

4 ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਈਆਂ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪਾਬਿੰ ਦੀਆਂ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262719801794822144 

5 ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜਹਰ 2 ਵਜ ੇਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਟਰ ੇਨ ਜਵਚ 703 ਦੇ 

ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਟਰ ੇਨ ਜਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 22 ਜਜਜਲਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਸਰ ਜਿਲੋਂ  ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਟਰੇਨ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਜਕ ਪੂਨਾ ਜਵਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (Video) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262764938868604928 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪਿੰਜਾਬ ਤੋਂ 200 ਟਰੇਨਾਂ ਰਿਾਨਾ 
200ਿੀਂ ਟਰੇਨ ਅਿੰ ਵਮਰਤ ਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂਿੰ  ਤੋਰੀ 
ਪਿੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਿਾਪ ੀ ਘਟੀ 
ਅੱਜ ਦੋ ਟਰੇਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਾਨਾਂ 

2 ਵਦਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਤਕਨੌਲਜੀ ਵਿਕਾ  ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ‘ ਨੇ ਲਗਾਈ ਿਰਕਸ਼ਾਪ 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨ ੁੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  140.40 ਲੱਖ ਦੀ 
 ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ 
 

ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=562636514684010
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262718617419780097
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262719679539195906
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262719612342251520
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262719801794822144
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262764938868604928


 

ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫ ੀ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਰਵਹਿੰਦੀ ਰਕਮ 323.91 ਲੱਖ ਿਿੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰਿੰਭ 

4 ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਈਆਂ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪਾਬਿੰ ਦੀਆਂ 

5 ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜਹਰ 2 ਵਜ ੇਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਟਰ ੇਨ ਜਵਚ 703 ਦੇ 

ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਟਰ ੇਨ ਜਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 22 ਜਜਜਲਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਸਰ ਜਿਲੋਂ  ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਟਰੇਨ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਜਕ ਪੂਨਾ ਜਵਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (Video) 

6 200ਵੀ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਸਰ ਜਸ਼ਵੁਦਲਾਰ ਜਸੰਘ ਜਿਲੋਂ  ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ 

ਰਵਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ । ਨਾਲ ਹਨ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਜਹਮਾਸ਼ਂੂ ਅਗਰਵਾਲ। (Video) 

 

Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #ਸੁੱਖੀਭੈਣਜੀ ਵੱਲੋਂ  ਅਜਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਮਲੋ ਜਜਸ ਨੂੰ ਜੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਜਵਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋ। 
... 
Important Message from #SukhiBhainji ; Don't meet anyone who has a cold, cough, fever 
or shortness of breath.  Instead, ask him or her for medical advice. 
#PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469768270480867/ 
 
 

2 ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469502547174106/ 
 

3 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਈਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੁਣੇ 

ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ esanjeevniopd.in 'ਤੇ। 
... 
Don't go to the hospital unless absolutely necessary.  Now esanjeevani OPD is available to 
you.  Register now at esanjeevniopd.in. 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469502080507486/ 
 
 

4 ਤਾਲਾਬਿੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਊਂ ਵਲਿੰ ਗ ਦੀ  ਹੂਲਤ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469444860513208/ 
 

5 || 19 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਜਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 
... 
|| May 19, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 
#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread 
of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh. 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1362128360649030/ 
 
 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469768270480867/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469502547174106/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469502080507486/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469444860513208/
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1362128360649030/


 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  ੁੱ ਖੀ ਭੈਣ ਜੀ ਿੱਲੋਂ ਅਵਹਮ  ੁਨੇਹਾ 
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1262974891441164288?s=08 
 

2 | May 19 | 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/1262741957719150597?s=08 
 

3 Don't visit the hospital unless absolutely necessary.  Now, esanjeevani OPD is available to 
you.  Register now at https://t.co/zRS61R3zDJ.  
https://t.co/pKu3vlwBTy 
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1262785466098683909?s=08 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 #ਸੁੱਖੀਭੈਣਜੀ ਵੱਲੋਂ  ਅਜਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਮਲੋ ਜਜਸ ਨੂੰ ਜੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਜਵਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋ। 

2 ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ  

3 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਈਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੁਣੇ 

ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ esanjeevniopd.in 'ਤੇ। 

4 ਤਾਲਾਬਿੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਊਂ ਵਲਿੰ ਗ ਦੀ  ਹੂਲਤ 

5 || 19 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਜਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ੀ-ਡੈਕ ਈ- ਿੰਜੀਿਨੀ ਓਪੀਡੀ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ - ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686208375255573&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

2 #ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰੰੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

#ਡੀਡੀਪੰਜਾਬੀ ਚਨੈਲ 'ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ/ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸਾਜਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
.... 

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1262974891441164288?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262741957719150597?s=08
https://t.co/pKu3vlwBTy
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1262785466098683909?s=08
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686208375255573&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686208375255573&set=a.128331474376602&type=3&theater


 

#PunjabGovernment has decided to broadcast the curriculum/programme on the 
#DDPunjabi to prevent the loss of education of children of government schools due to 
lockdown. 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686207365255674&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

3 ਨੋਿੇਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਚੱਲਵਦਆਂ ਨਾੜ ਨੂਿੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਵ ਹਤ ਲਈ ਿੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ... 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686208811922196&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

4 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂਿੰ  ਮਾ ਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ - ਐੱ .ਐੱ .ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686210078588736&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

5 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂਿੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿੱਧ  ਕਦਾ ਹੈ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਿਾ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686210561922021&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

6 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰਰੂੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਈਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਰਜਜਸਟਰ 

ਕਰੋ esanjeevniopd.in 'ਤੇ। 
... 
Don't go to the hospital unless absolutely necessary. Now esanjeevani OPD is available to 
you. Register now at esanjeevniopd.in. 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686212171921860&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

7 # ੱੁਖੀਭੈਣਜੀ ਵੱਲੋਂ  ਅਜਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾ ਜਮਲੋ ਜਜਸ ਨੰੂ ਜੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਵਚ 

ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹ।ੋ 
... 
Important Message from #SukhiBhainji ; Don't meet anyone who has a cold, cough, fever or 
shortness of breath. Instead, ask him or her for medical advice. 
#PunjabFightsCorona 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686212971921780&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

8 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਜਵੱਚ ਬੰਜਦਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ 

ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਦੱਤੇ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸੀਜਮਤ ਜ਼ੋਨਾਂ (ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ 

ਜ਼ੋਨ) ਜਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਜਵਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼) ਦੀ ਰੂਪ-ਰਖੇਾ ਜਤਆਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਜਖਆ ਪਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੰੂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। 
... 
Directing the local administration and the police to remain on high alert in the wake of lifting 
of restrictions, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has directed the Transport 
Department to draft SOPs for resumption of local bus movement in all but the containment 
zones, but ruled out inter-state bus service till May 31. 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686214205254990&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

9 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ  ਟਾਰਟਅਪਜ਼ ਨੂਿੰ  ਹਰ  ਿੰ ਭਿ  ਮਰਥਨ ਅਤੇ  ਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੱੁਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ 
ਅਮਵਰਿੰਦਰ ਵ ਿੰ ਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਡੀਗੜ ਐਜਂਲ  ਨੈਟਿਰਕ ( ੀ.ਏ.ਐੱਨ.) ਨੇ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686207365255674&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686207365255674&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686208811922196&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686208811922196&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686210078588736&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686210078588736&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686210561922021&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686210561922021&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686212171921860&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686212171921860&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A9%80%E0%A8%AD%E0%A9%88%E0%A8%A3%E0%A8%9C%E0%A9%80?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A9%80%E0%A8%AD%E0%A9%88%E0%A8%A3%E0%A8%9C%E0%A9%80?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/sukhibhainji?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/sukhibhainji?__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=686212971921780&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686212971921780&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686214205254990&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686214205254990&set=a.128331474376602&type=3&theater


 

#ਕੋਵਿਡ19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਜ਼ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਈਕੈਨ 

ਐਕਸੇਜਲਏਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
... 
In order to extend all possible support and helping hand to early-stage Startups, Chief 
Minister Captain Amarinder Singh led #PunjabGovernment and Chandigarh Angels Network 
(#CAN) have launched the #iCAN Accelerator Program to handhold startups especially in 
these trying circumstances amid #COVID19 pandemic. 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=686215478588196&id=10001599249
5545 
 

10 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਓਜਪੰਦਰਜੀਤ ਜਸੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਜਵਡ 19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤ ੇਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਜਗ੍ਾ ਜਜਥੇ ਇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ 

ਦੂਜਾ ਜਵਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਜਟਰਪਲ ਲੇਅਰ ਜਾਂ ਸੂਤੀ ਕਪੱੜ੍ੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 

ਦੋਨੋਂ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ, ਪਰਨਾ, ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਤੀਹਰੀ ਤਜਹ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰੂਹ ਿੱਜਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਜਜਸ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਜਡਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਜਵੱਚ ਜਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਜਵੱਚ 

ਆਪਣਾ ਮੰੂਹ ਿੱਕਣ ਤੋਂ ਜਬਨ੍ਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਜਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686215968588147&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

11 ਮੱੁਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਿੰਦਰ ਵ ਿੰ ਘ ਨੇ ਆਵਖਆ ਵਕ  ਾਲ 2022 ਤੱਕ #ਪਿੰਜਾਬ ਸਾਰ ੇਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 

100 ਫੀਸਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਜਵੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ 

ਜਵੱਚ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh said the state was all set to provide 100% potable 
piped water connections to all the rural households by 2022, with a whopping 50% of these 
households already covered with individual household water connections. 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686214915254919&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  ੀ-ਡੈਕ ਈ- ਿੰਜੀਿਨੀ ਓਪੀਡੀ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰੂਆਤ - ਚੇਅਰਮੈਨ 

ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262700047734501376 

2 #ਪਿੰਜਾਬ ਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬਿੰੰਿੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਰਕਾਰੀ  ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨੁਕ ਾਨ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ 

ਦੇ ਿਾ ਤੇ #ਡੀਡੀਪਿੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ/ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸਾਜਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262699725523828736 

3 ਨਾੜ  ਾੜਨ ਿਾਲੇ ਵਕ ਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਰਕਾਰਡ `ਚ ਹੋਿੇਗੀ ਲਾਲ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਐਟਂਰੀ - ਐੱ .ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ 
 

ਨੋਿੇਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਚੱਲਵਦਆਂ ਨਾੜ ਨੂਿੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਵ ਹਤ ਲਈ ਿੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262700416728367107 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabgovernment?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabgovernment?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/can?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/can?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/ican?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/ican?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=686215478588196&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=686215478588196&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686215968588147&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686215968588147&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686214915254919&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686214915254919&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262700047734501376
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%A1%E0%A9%80%E0%A8%A1%E0%A9%80%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC%E0%A9%80?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%A1%E0%A9%80%E0%A8%A1%E0%A9%80%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC%E0%A9%80?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%A1%E0%A9%80%E0%A8%A1%E0%A9%80%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC%E0%A9%80?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262699725523828736
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262700416728367107


 

4 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂਿੰ  ਮਾ ਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ - ਐੱ .ਐੱ .ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262701347394084866 
 
 
 

5 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂਿੰ   ਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹਏੋ ਧੂਿੰਏ ਤੇ ਪਰਦੂਸਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦ ੇ

ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿਰੀ ਪਰਭਾਿਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹ ੈ

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262701646720593920 

6 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਈਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੁਣੇ 

ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ http://esanjeevniopd.in 'ਤੇ। 

... 
Don't go to the hospital unless absolutely necessary. Now esanjeevani OPD is 
available to you. Register now at http://esanjeevniopd.in. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262702646449680384 

7 Important Message from #SukhiBhainji ; Don't meet anyone who has a cold, 
cough, fever or shortness of breath. Instead, ask him or her for medical advice. 
#PunjabFightsCorona 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262702974834405376 

8 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਸੂਬ ੇਜਵੱਚ ਬੰਜਦਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ 

ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਦੱਤੇ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262703641325998081 

9 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਓਜਪੰਦਰਜੀਤ ਜਸੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਜੋਵਡ 19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਕੋਥਾਮ ਦੇ 

ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਚੱ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਜਗ੍ਾ ਜਜਥੇ ਇਕ 

ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਦੂਜਾ ਜਵਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਜਟਰਪਲ ਲੇਅਰ ਜਾਂ ਸੂਤੀ 

ਕਪੱੜ੍ ੇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262704844038520832 

10 Chief Minister Captain Amarinder Singh said the state was all set to provide 
100% potable piped water connections to all the rural households by 2022, 
with a whopping 50% of these households already covered with individual 
household water connections. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262704016321986561 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  ੀ-ਡੈਕ ਈ- ਿੰਜੀਿਨੀ ਓਪੀਡੀ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ - ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ 

2 #ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰੰੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

#ਡੀਡੀਪੰਜਾਬੀ ਚਨੈਲ 'ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ/ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸਾਜਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1262701347394084866
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262701646720593920
http://esanjeevniopd.in/
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262702646449680384
https://twitter.com/hashtag/SukhiBhainji?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SukhiBhainji?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262702974834405376
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262703641325998081
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262704844038520832
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262704016321986561


 

.... 
#PunjabGovernment has decided to broadcast the curriculum/programme on the 
#DDPunjabi to prevent the loss of education of children of government schools due to 
lockdown. 
 

3 ਨੋਿੇਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਚੱਲਵਦਆਂ ਨਾੜ ਨੂਿੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਵ ਹਤ ਲਈ ਿੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ... 

 

4 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂਿੰ  ਮਾ ਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ - ਐੱ .ਐੱ .ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
 

5 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂਿੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿੱਧ  ਕਦਾ ਹੈ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਿਾ 
 

6 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰਰੂੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਈਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਰਜਜਸਟਰ 

ਕਰੋ esanjeevniopd.in 'ਤੇ। 
... 
Don't go to the hospital unless absolutely necessary. Now esanjeevani OPD is available to 
you. Register now at esanjeevniopd.in. 
 
 

7 # ੱੁਖੀਭੈਣਜੀ ਵੱਲੋਂ  ਅਜਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾ ਜਮਲੋ ਜਜਸ ਨੰੂ ਜੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਵਚ 

ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹ।ੋ 
... 
Important Message from #SukhiBhainji ; Don't meet anyone who has a cold, cough, fever or 
shortness of breath. Instead, ask him or her for medical advice. 
#PunjabFightsCorona 
 

8 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਜਵੱਚ ਬੰਜਦਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ 

ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਦੱਤੇ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਵਭਾਗ ਨੰੂ ਸੀਜਮਤ ਜ਼ੋਨਾਂ (ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ 

ਜ਼ੋਨ) ਜਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਜਵਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼) ਦੀ ਰੂਪ-ਰਖੇਾ ਜਤਆਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਜਖਆ ਪਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੰੂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। 
... 
Directing the local administration and the police to remain on high alert in the wake of lifting 
of restrictions, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has directed the Transport 
Department to draft SOPs for resumption of local bus movement in all but the containment 
zones, but ruled out inter-state bus service till May 31. 
 

9 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ  ਟਾਰਟਅਪਜ਼ ਨੂਿੰ  ਹਰ  ਿੰ ਭਿ  ਮਰਥਨ ਅਤੇ  ਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੱੁਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ 
ਅਮਵਰਿੰਦਰ ਵ ਿੰ ਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਡੀਗੜ ਐਜਂਲ  ਨੈਟਿਰਕ ( ੀ.ਏ.ਐੱਨ.) ਨੇ 
#ਕੋਵਿਡ19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਵੱਚ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਜ਼ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਈਕੈਨ 

ਐਕਸੇਜਲਏਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
... 
In order to extend all possible support and helping hand to early-stage Startups, Chief 
Minister Captain Amarinder Singh led #PunjabGovernment and Chandigarh Angels Network 
(#CAN) have launched the #iCAN Accelerator Program to handhold startups especially in 
these trying circumstances amid #COVID19 pandemic. 
 

10 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਓਜਪੰਦਰਜੀਤ ਜਸੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਜਵਡ 19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤ ੇਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਜਗ੍ਾ ਜਜਥੇ ਇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ 

ਦੂਜਾ ਜਵਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਜਟਰਪਲ ਲੇਅਰ ਜਾਂ ਸੂਤੀ ਕਪੱੜ੍ੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A9%80%E0%A8%AD%E0%A9%88%E0%A8%A3%E0%A8%9C%E0%A9%80?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A9%80%E0%A8%AD%E0%A9%88%E0%A8%A3%E0%A8%9C%E0%A9%80?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/sukhibhainji?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/sukhibhainji?__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%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabgovernment?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabgovernment?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/can?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/can?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/ican?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/ican?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


 

ਦੋਨੋਂ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ, ਪਰਨਾ, ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਤੀਹਰੀ ਤਜਹ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰੂਹ ਿੱਜਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਜਜਸ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਜਡਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਜਵੱਚ ਜਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਜਵੱਚ 

ਆਪਣਾ ਮੰੂਹ ਿੱਕਣ ਤੋਂ ਜਬਨ੍ਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਜਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

11 ਮੱੁਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਿੰਦਰ ਵ ਿੰ ਘ ਨੇ ਆਵਖਆ ਵਕ  ਾਲ 2022 ਤੱਕ #ਪਿੰਜਾਬ ਸਾਰ ੇਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 

100 ਫੀਸਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਜਵੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ 

ਜਵੱਚ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh said the state was all set to provide 100% potable 
piped water connections to all the rural households by 2022, with a whopping 50% of these 
households already covered with individual household water connections. 
 

 

Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂਿੰ   ੋਧਣ ਲਈ ਪੀ ਏ ਯੂ. ਮਾਵਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱ ੇ ਗੁਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288387004788704/ 

2  ਰਕਾਰੀ  ਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜਹਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਵਹੱਤ ਇਿੰਨਹ ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁ ਾਰ 
ਖੱੁਲਣਗੇ  ਕੂਲ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288452978115440/ 

3 || 19 ਮਈ, 2020 || ਕੋਜਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ 

ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1362128387315694/ 

4 Creative : Punjab leads India with 78% recovery rate of Covid-19 patients 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288491268111611/ 

5 ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੂਿੰ  ਹੈ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ 
ਕੋਜਵਡ 19- 19 ਮਈ ਨੂੰ ਬਜਠੰਡਾ ਜ ਜਲੇ੍ ਜਵੱਚ 68 ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288521528108585/ 

6 ਕਰਏਜਟਵ : ਬਜਠੰਡਾ ਜਜਲੇ੍ ਜਵੱਚ 9.81 ਲੱਖ ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ।  

1782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਕ ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੀਤੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288578171436254/ 

7 ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ  ਮੇਂ  ਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵ ਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜਰੂਰ ਕਰੋ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288926591401412/ 

8 ਕਰਏਜਟਵ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਜਚਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ 

ਮੰਗ ਮੰਨਜਦਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪਰਸੂਤੀ ਛੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288978444729560/ 

9 ਕਰਏਵਟਿ : ਬਵ ਿੰ ਡਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਅਪਡੇਟ 20 ਮਈ 

ਕੱੁਲ  ੈਂਪਲ ਲਏ 1901 

ਨੈਗੇਵਟਿ 1790 

ਪਾਵਜਵਟਿ 43 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%9D%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAUv0cIS-zeOL0E0jOf2QEeoLKTyGZW5ZrfWtT7U4g_bdgx4SYjNNsCX4J2F53R7LpceA0X4-_q0hYCVh_MSJzPlSaFaeZnONVJ_AQq5WYaA3-Sn_FbakHizg0fP4oh4ha8piYqRx2DmAJikShUdwEuiraMwbMR4MrSlFTqd9OE7jM7iPfk_uauRRwMxOi-SRw1NR9eprwXJK2zcS66pAPkOqYOaTF0uMykiitil8zOo6pgzKXWjx-eXospLb3lGJONPvXObM4MdzS_LnPrUWgP8LSfbSv6-qgs-Z5zrsr63QTCRYnb_BE3rGuTtCwp-EBe810t5jaigf4s5viNj7GtghZl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A9%80%E0%A8%9C_%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0_%E0%A8%B8%E0%A9%8B%E0%A8%A7%E0%A8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAUv0cIS-zeOL0E0jOf2QEeoLKTyGZW5ZrfWtT7U4g_bdgx4SYjNNsCX4J2F53R7LpceA0X4-_q0hYCVh_MSJzPlSaFaeZnONVJ_AQq5WYaA3-Sn_FbakHizg0fP4oh4ha8piYqRx2DmAJikShUdwEuiraMwbMR4MrSlFTqd9OE7jM7iPfk_uauRRwMxOi-SRw1NR9eprwXJK2zcS66pAPkOqYOaTF0uMykiitil8zOo6pgzKXWjx-eXospLb3lGJONPvXObM4MdzS_LnPrUWgP8LSfbSv6-qgs-Z5zrsr63QTCRYnb_BE3rGuTtCwp-EBe810t5jaigf4s5viNj7GtghZl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%80_%E0%A8%8F_%E0%A8%AF%E0%A9%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAUv0cIS-zeOL0E0jOf2QEeoLKTyGZW5ZrfWtT7U4g_bdgx4SYjNNsCX4J2F53R7LpceA0X4-_q0hYCVh_MSJzPlSaFaeZnONVJ_AQq5WYaA3-Sn_FbakHizg0fP4oh4ha8piYqRx2DmAJikShUdwEuiraMwbMR4MrSlFTqd9OE7jM7iPfk_uauRRwMxOi-SRw1NR9eprwXJK2zcS66pAPkOqYOaTF0uMykiitil8zOo6pgzKXWjx-eXospLb3lGJONPvXObM4MdzS_LnPrUWgP8LSfbSv6-qgs-Z5zrsr63QTCRYnb_BE3rGuTtCwp-EBe810t5jaigf4s5viNj7GtghZl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288387004788704/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80_%E0%A8%B8%E0%A8%95%E0%A9%82%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%B0%E0%A8%A5%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDEEmfdw8jshH8LyV2nvdFfMvSxTcfkN_n6k4nU6WIWekwCIgSnklncRhkGEFmEVG7zEWfXBH6fRA71pK2ipJItlUTe1gBnGBRV1l-tRohL0EgpFJsr0VtODphUGiEhIWLNnTbsHRKvuBU4fS-6KD2tCr6_42nM4k8RJwSXucMyz1cnX5DW_LtkpUHOvnAa36A04QdGnbpmg8bwA-HwtCjPAUmZxs7NlKQp1TDaPwbXlcbLXoyWmWbNNW_bnWSPin3mCAHzLVtE70W_7REgauGBNnlK_P-_U3yNsijPQCqr2hAc8QUbYW7vsyhX3t99T1junuNo3DjDYOljoPlSz5RiwP5W&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%86%E0%A8%A8_%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%A8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDEEmfdw8jshH8LyV2nvdFfMvSxTcfkN_n6k4nU6WIWekwCIgSnklncRhkGEFmEVG7zEWfXBH6fRA71pK2ipJItlUTe1gBnGBRV1l-tRohL0EgpFJsr0VtODphUGiEhIWLNnTbsHRKvuBU4fS-6KD2tCr6_42nM4k8RJwSXucMyz1cnX5DW_LtkpUHOvnAa36A04QdGnbpmg8bwA-HwtCjPAUmZxs7NlKQp1TDaPwbXlcbLXoyWmWbNNW_bnWSPin3mCAHzLVtE70W_7REgauGBNnlK_P-_U3yNsijPQCqr2hAc8QUbYW7vsyhX3t99T1junuNo3DjDYOljoPlSz5RiwP5W&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B9%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDEEmfdw8jshH8LyV2nvdFfMvSxTcfkN_n6k4nU6WIWekwCIgSnklncRhkGEFmEVG7zEWfXBH6fRA71pK2ipJItlUTe1gBnGBRV1l-tRohL0EgpFJsr0VtODphUGiEhIWLNnTbsHRKvuBU4fS-6KD2tCr6_42nM4k8RJwSXucMyz1cnX5DW_LtkpUHOvnAa36A04QdGnbpmg8bwA-HwtCjPAUmZxs7NlKQp1TDaPwbXlcbLXoyWmWbNNW_bnWSPin3mCAHzLVtE70W_7REgauGBNnlK_P-_U3yNsijPQCqr2hAc8QUbYW7vsyhX3t99T1junuNo3DjDYOljoPlSz5RiwP5W&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288452978115440/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1362128387315694/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288491268111611/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288521528108585/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288578171436254/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288926591401412/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288978444729560/


 

ਨਤੀਜੇ ਬਕਾਇਆ 68 

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤੇ 40 

ਐਕਵਟਿ 3 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288990794728325/ 

10 ਘਰੇਲੂ ਜਹੰਸਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 112 ਤੇ ਜ ਸਕਾਇਤ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289037778056960/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਜਜ਼ਲੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜਨਵਾਸਨ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਜਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ  ਜਜ਼ਲਾ ਬਜਠੰਡਾ ’ਚ ਬੀਤੇ 

ਕੱਲ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 11,10,999 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਜਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ 

ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਘਓ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਅਤ ੇਖੰਡ ਆਜਦ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262700858048950272?s=20  

2 ਉਪ ਰਜਜਸਟਰਾਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 31,62,531 ਰਪੁਏ ਦੀ ਖਾਦ ਵੀ ਸਜਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੇਰਕਾ ਜਮਲਕ ਪਲਾਂਟ ਬਜਠੰਡਾ ਵੱਲੋ 1,08,659 ਲੀਟਰ ਦੱੁਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ ਅਤ ੇ47091 ਲੀਟਰ ਦੱੁਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262701123439296512?s=20  

3 ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ  5980 ਜਕਲੋ ਦਹੀ,700 ਜਕਲੋ ਪਨੀਰ,8352 ਲੀਟਰ ਲਸੱੀ ਤੇ ਜਘਓ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਬਜਠੰਡਾ ਵੱਲੋਂ  ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2400 ਜਕਲੋ ਜਘਓ ਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 

ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਬਜਠੰਡਾ ਵੱਲੋਂ  24 ਟਨ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਵੀ ਵੇਚੀ ਗਈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262701293602254853?s=20  

4  ਰਕਾਰੀ_ ਕੂਲਾਂ_ਦੇ_ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨ_ਲਾਇਨ ਪੜਹਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਵਹੱਤ ਇਿੰਨਹ ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁ ਾਰ 

ਖੱੁਲਣਗੇ  ਕੂਲ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262728923139518466?s=20  

5 ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੂਿੰ  ਹੈ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ 
ਕੋਜਵਡ 19- 19 ਮਈ ਨੂੰ ਬਜਠੰਡਾ ਜ ਜਲੇ੍ ਜਵੱਚ 68 ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262774602201260032?s=20  

6 || 19 ਮਈ, 2020 || ਕੋਜਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ 

ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262775191387717636?s=20  

7 ਕਰਏਜਟਵ : ਬਜਠੰਡਾ ਜਜਲੇ੍ ਜਵੱਚ 9.81 ਲੱਖ ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ।  

1782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਕ ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੀਤੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262799676597813248?s=20  

8 Creative : Punjab leads India with 78% recovery rate of Covid-19 patients 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262800197098356736?s=20  

9 ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ_ਨੂਿੰ _ ੋਧਣ ਲਈ ਪੀ_ਏ_ਯੂ. ਮਾਵਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱ ੇ ਗੁਰ 

ਝੋਨੇ ਨੂਿੰ  ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ  ੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਮਾਵਹਰ 

ਫ਼ ਲ ਨੂਿੰ  ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ  ੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਮਾਵਹਰ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262914072015765504?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2288990794728325/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289037778056960/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262700858048950272?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262701123439296512?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262701293602254853?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262728923139518466?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262774602201260032?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262775191387717636?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262799676597813248?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262800197098356736?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262914072015765504?s=20


 

10 ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ  ਮੇਂ  ਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵ ਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜਰੂਰ ਕਰੋ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262986940846157825?s=20  

11 ਕਰਏਵਟਿ : ਬਵ ਿੰ ਡਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਅਪਡੇਟ 20 ਮਈ 

ਕੱੁਲ  ੈਂਪਲ ਲਏ 1901 

ਨੈਗੇਵਟਿ 1790 

ਪਾਵਜਵਟਿ 43 

ਨਤੀਜੇ ਬਕਾਇਆ 68 

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤੇ 40 

ਐਕਵਟਿ 3 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263003856969109504?s=20  

12 ਕਰਏਜਟਵ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਜਚਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ 

ਮੰਗ ਮੰਨਜਦਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪਰਸੂਤੀ ਛੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263014492155322369?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਏਵਟਿ : ਬਵ ਿੰ ਡਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਅਪਡੇਟ 20 ਮਈ 

ਕੱੁਲ  ੈਂਪਲ ਲਏ 1901 

ਨੈਗੇਵਟਿ 1790 

ਪਾਵਜਵਟਿ 43 

ਨਤੀਜੇ ਬਕਾਇਆ 68 

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤੇ 40 

ਐਕਵਟਿ 3 

2  

3  

 

Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 COVID-19 BULLETIN  
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1362128363982363&ref=watch_permalink  

2 Punjab Leads india with 78 Percent Recovery Rate Covid-19 patients  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624216551639565/  

3 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਲਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਵਾਸੀ ਜਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (MGNREGS) ਅਧੀਨ ਜਕਰਤ / ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 

ਅੰਦਰ ਹਾੜ੍ੀ/ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਇਸਦੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਜਦੱਤਾ ਜਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਜਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਤੀ ਏਕੜ੍ (ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ) ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗਣਤੀ ਦੇ ਮੈਨਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262986940846157825?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263003856969109504?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263014492155322369?s=20
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1362128363982363&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624216551639565/


 

ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ... 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624216898306197/  

4 In response to some of your questions. This is a national epidemic therefore we have a 
very limited choice of deciding policy. We are now under the national disaster act directly 
under the ministry of home GOI. We can strengthen their policy but not dilute it. The 
relief in lockdowns has been sent to us by GOI. They have only permitted us to decide on 
confinement or non confinement zones. Never the less despite their directions of the 
relief provided, to we will be very strict in maintaining wearing of masks, social 
distancing, etc. so far Punjab is doing well except for spikes because of residents coming 
from other states or abroad. There is total checking, quarantine or isolation where 
necessary. If you have any suggestions I welcome them. 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624217504972803/  

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂਿੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ  ਵਹਕਾਰੀ  ਭਾਿਾਂ ਿੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਾ  ਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624230824971471/  

6 ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਿੰ ਧਰ ਤੇ ਐ .ਏ.ਐ .ਨਗਰ ਦ ੇਰੇਲਿੇ  ਟੇਸ਼ਨ ਭੇਵਜਆ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624230768304810/  

7 ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਰਵਜ਼ਆਂ  ਬਿੰਧੀ 140.40 ਲੱਖ ਦੀ  ਬਵ ਿਡੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624230671638153/  

8 ਵਕ ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਵ ੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਲਈ ਪਰੇਵਰਆ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624230621638158/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂਿੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ  ਵਹਕਾਰੀ  ਭਾਿਾਂ ਿੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਾ  ਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262739759803187201  

2 ਵਕ ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਵ ੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਲਈ ਪਰੇਵਰਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਕ ਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵ ੱਧੀ 
ਵਬਜਾਈ ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262739544287281154  

3 ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ੇਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਰਵਜ਼ਆਂ  ਬਿੰਧੀ 140.40 ਲੱਖ ਦੀ  ਬਵ ਿਡੀ ਜਾਰੀ 
 

ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262739401068576770  

4 ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਸੇਸ ਬੱ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਿੰ ਧਰ ਤੇ ਐ .ਏ.ਐ .ਨਗਰ ਦੇ ਰੇਲਿੇ  ਟੇਸਨ ਭੇਵਜਆ ਜਲਿੰ ਧਰ ਤੇ 
ਐ .ਏ.ਐ .ਨਗਰ ਦੇ ਰੇਲਿੇ  ਟਸੇਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਵਬਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰਿਾ ੀ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262739167831683082  

5 Even though Govt. hospitals have been busy fighting #Covid19, since 23 Mar, 20 
lakh patients have been treated in OPDs for Non-Covid diseases. In this period 
under Sarbat Sehat Bima Yojana, 43000 patients have availed treatment worth Rs 
38 Cr. Kudos to our Health Department!(2/2) 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1262387284718096385  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624216898306197/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624217504972803/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624230824971471/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624230768304810/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624230671638153/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624230621638158/
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262739759803187201
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262739544287281154
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262739401068576770
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262739167831683082
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1262387284718096385


 

6 Challenging times call for innovative solutions. I request PM @NarendraModi Ji to 
allow MGNREGS cardholders to work in farms in 2020-21 Kharif/ Rabi season to 
overcome the shortage of labour. A specific number of man-days/acre may be 
designated to help both workers & farmers. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1262664465553567744  

7 Punjab Land Development and Financial Corporation has issued subsidy to the 
tune of ₹140.40 lakh for Schedule Caste beneficiaries to help them recover from 
the #covidcrisis. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262757850327072771  

8 For some, home is not the safest  place to be #SpeakUp, report if you notice 
domestic violence. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262988148339957760  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂਿੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ  ਵਹਕਾਰੀ  ਭਾਿਾਂ ਿੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਾ  ਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ  

2 ਵਕ ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਵ ੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਲਈ ਪਰੇਵਰਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਕ ਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵ ੱਧੀ 
ਵਬਜਾਈ ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਪਿੰ ਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ  

3 ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ੇਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਰਵਜ਼ਆਂ  ਬਿੰਧੀ 140.40 ਲੱਖ ਦੀ  ਬਵ ਿਡੀ ਜਾਰੀ 
 

ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ  

4 ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਿਸੇਸ ਬੱ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਿੰ ਧਰ ਤੇ ਐ .ਏ.ਐ .ਨਗਰ ਦੇ ਰੇਲਿੇ  ਟੇਸਨ ਭੇਵਜਆ ਜਲਿੰ ਧਰ ਤੇ 
ਐ .ਏ.ਐ .ਨਗਰ ਦੇ ਰੇਲਿੇ  ਟਸੇਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਵਬਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰਿਾ ੀ  

 

Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ/ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਜਲੇ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ 
ਿ ਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਿ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵਦਨ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 

- ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ  ਮਾਂ  ਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ 
- ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ੇ ਜੋਨ ਦੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਵਦਨਾਂ ਅਨ ੁਾਰ ਖੱੁਲਣਗੀਆਂ 

- ਕੋਈ ਿੀ ਦੁਕਾਨ ਐਤਿਾਰ ਨਹੀਂ ਖੱੁਲੇਗੀ 
-  ਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕੋਵਚਿੰਗ  ੈਂਟਰ,ਆਈਲੈਟ   ੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਿੇਗੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562755477320757/?app=fbl 

2 ਬਾਬਾ ਬਿੰਦਾ ਵ ਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਕਾਂਤਿਾ  ਕੇਂਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤ ਿਾ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰਿੰਤ  ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ   
ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਡੀਐਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਰਮਦੀਪ ਜਸੰਘ। 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2563360737260231/?vh=e&d=n 

3 ਪੀ .ਆਰ .ਟੀ .ਸੀ ਵੱਲੋਂ  ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜਡਪੂ ਤੋਂ ਜਮਤੀ 20 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤ ੇਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

https://twitter.com/capt_amarinder/status/1262664465553567744
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262757850327072771
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262988148339957760
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562755477320757/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2563360737260231/?vh=e&d=n


 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562760407320264/?app=fbl 

4 ਵਿਧਾਇਕ  : ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਵ ਿੰਘ ਵਢੱਲੋਂ ਿੱਲੋਂ ਵਜਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪ ੂਆਂ ਨੂਿੰ  ਮੁਫਤ ਗਲਘੋਟ ੂਟੀਕਾਕਰਨ 
ਮੁਵਹਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 

ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂਿੰ  ਗਲਘੋਟੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਲਗਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ-ਵਢੱਲੋਂ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵਜਲ•ੇ ਵਿੱਚ 32 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗ ਨ-ਡਾ. ਖੋ ਾ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562776243985347/?app=fbl 

5 ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤ 200 ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗਵਟਿ 

71 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ ਐਕਵਟਿ ਕੇ  17 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562816047314700/?app=fbl 

6 ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍• ਵਲੋਂ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ ਜਕਤਾਬਾਂ ਭੇਟ। 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562775850652053/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਜਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਪਜਹਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਡੀਐਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਰਮਦੀਪ ਜਸੰਘ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262753156204646409?s=20 
 

2 ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ੇਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ 140.40 ਲੱਖ ਦੀ  ਬਵ ਡੀ 
ਜਾਰੀ 
ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ ਵਜਲਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂਿੰ   ਬਵ ਡੀ 
 ਬਿੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262700814168018945?s=20 
 

3 ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤ 200 ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗਵਟਿ 

71 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ ਐਕਵਟਿ ਕੇ  17 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262700311321272320?s=20 
 

4 ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍• ਵਲੋਂ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ ਜਕਤਾਬਾਂ ਭੇਟ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262692809611460608?s=20 
 

5 ਵਿਧਾਇਕ  : ਕੁਸਲਦੀਪ ਵ ਿੰਘ ਵਢੱਲੋਂ  ਿੱਲੋਂ  ਵਜਲ•ੰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪ ੂਆਂ ਨੂਿੰ  ਮੁਫਤ ਗਲਘਟੋੂ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਮੁਵਹਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 

ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਪਸੂਆਂ ਨੂਿੰ  ਗਲਘੋਟੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਲਗਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ-ਵਢੱਲੋਂ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵਜਲ•ੰੇ ਵਿੱਚ 32 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗ ਨ-ਡਾ. ਖੋ ਾ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262692545173155844?s=20 
 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562760407320264/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562776243985347/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562816047314700/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2562775850652053/?app=fbl
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262753156204646409?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262700814168018945?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262700311321272320?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262692809611460608?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262692545173155844?s=20


 

6 ਵਜਲਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਲੋਂ  ਲਾਕ ਡਾਊਨ/ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਜਲੇ ਦੇ ਸਵਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਿ ਤਾਂ 
ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਿ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵਦਨ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 

- ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ  ਮਾਂ  ਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ 
- ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ੇ ਜੋਨ ਦੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਵਦਨਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਖੱੁਲਣਗੀਆਂ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262692024139956229?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜਲਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ/ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਜਲੇ ਦ ੇਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ 
ਿ ਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਿ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵਦਨ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 

- ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ  ਮਾਂ  ਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ 
- ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ੇ ਜੋਨ ਦੇ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਵਦਨਾਂ ਅਨ ੁਾਰ ਖੱੁਲਣਗੀਆਂ 

- ਕੋਈ ਿੀ ਦੁਕਾਨ ਐਤਿਾਰ ਨਹੀਂ ਖੱੁਲੇਗੀ 
-  ਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕੋਵਚਿੰਗ  ੈਂਟਰ,ਆਈਲੈਟ   ੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਿੇਗੀ 

2 ਬਾਬਾ ਬਿੰਦਾ ਵ ਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਕਾਂਤਿਾ  ਕੇਂਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤ ਿਾ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰਿੰਤ  ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ   
ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਡੀਐਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਰਮਦੀਪ ਜਸੰਘ। 

3 ਪੀ .ਆਰ .ਟੀ .ਸੀ ਵੱਲੋਂ  ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜਡਪੂ ਤੋਂ ਜਮਤੀ 20 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤ ੇਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

4 ਵਿਧਾਇਕ  : ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਵ ਿੰਘ ਵਢੱਲੋਂ ਿੱਲੋਂ ਵਜਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪ ੂਆਂ ਨੂਿੰ  ਮੁਫਤ ਗਲਘੋਟ ੂਟੀਕਾਕਰਨ 
ਮੁਵਹਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 

ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂਿੰ  ਗਲਘੋਟੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਲਗਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ-ਵਢੱਲੋਂ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵਜਲ•ੇ ਵਿੱਚ 32 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗ ਨ-ਡਾ. ਖੋ ਾ 

5 ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤ 200 ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗਵਟਿ 

71 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ ਐਕਵਟਿ ਕੇ  17 

6 ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍• ਵਲੋਂ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ ਜਕਤਾਬਾਂ ਭੇਟ। 

7 ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ੇਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ 140.40 ਲੱਖ ਦੀ  ਬਵ ਡੀ 
ਜਾਰੀ 
ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ ਵਜਲਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂਿੰ   ਬਵ ਡੀ 
 ਬਿੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ ਜਾਰੀ 

 

Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪਰਿਾ ੀਆ ਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ ਨਹੀ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਵਰਕ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਫਰਜ਼- ਿੰਧ ੂ

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1262692024139956229?s=20


 

*ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ   ਾਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25964/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617141458613759/?d=n  

2 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨ ੁੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  140.40 ਲੱਖ ਦੀ 
 ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ- ਮੋਹਨ ਲਾਲ  ੂਦ 

*ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ 
*ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫ ੀ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਰਵਹਿੰਦੀ ਰਕਮ 323.91 ਲੱਖ  
ਿਿੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰਿੰਭ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25978/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617167741944464/?d=n  

3 ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਕਿੰਮਪੋ ਟ ਵਪਟਾਂ ਰਾਹੀ ਵਗੱਲੇ ਕੂੜੇ ਅਤ ੇਰ ੋਈ ਦੇ ਿੇ ਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ 
ਖਾਦ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ-ਰਜ਼ਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 

* ਘਰਾਂ ਅਿੰਦਰ ਗਮਵਲਆਂ, ਘਰੇਲ ੂਬਗੀਚੀ ਆਵਦ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ-ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ 
*ਸ਼ਵਹਰਿਾ ੀ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ  ਕਦ ੇਹਨ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/26002/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617178611943377/?d=n  

4 ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦ ੇ ਫਾਈ  ੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ 
ਿਾਣ ਬਜ਼ਾਰ, ਪਰਤਾਪ ਬਾਗ, ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਿਾਰਡ ਨਿੰ  9 ਅਤੇ 10 ਵਿਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ  ਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617898771871361/?d=n  

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ  ਫਾਈ  ੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ ਪਰਤਾਪ ਬਾਗ ਵਿਖੇ  ਫਾਈ ਅਤੇ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617901718537733/?vh=e&d=n  

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਵਫਰਨੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ 
 ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617902895204282/?vh=e&d=n  

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਵਫਰਨੀ ਰੋਡ,ਦੁਰਵਗਆਣਾ ਮਿੰ ਵਦਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ 

ਗਲੀਆਂ, ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 
ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617961791865059/?d=
n  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪਰਿਾ ੀਆ ਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ ਨਹੀ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਵਰਕ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਫਰਜ਼- ਿੰਧ ੂ

*ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ   ਾਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25964/2020 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1262684780375703553?s=20  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617141458613759/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617167741944464/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617178611943377/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617898771871361/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617901718537733/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617902895204282/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617961791865059/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2617961791865059/?d=n
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262684780375703553?s=20


 

2 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨ ੁੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  140.40 ਲੱਖ ਦੀ 
 ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ- ਮੋਹਨ ਲਾਲ  ੂਦ 

*ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ 
*ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫ ੀ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਰਵਹਿੰਦੀ ਰਕਮ 323.91 ਲੱਖ  
ਿਿੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰਿੰਭ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25978/2020 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1262687299952926721?s=20  

3 ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਕਿੰਮਪੋ ਟ ਵਪਟਾਂ ਰਾਹੀ ਵਗੱਲੇ ਕੂੜੇ ਅਤ ੇਰ ੋਈ ਦੇ ਿੇ ਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ 
ਖਾਦ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ-ਰਜ਼ਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 

* ਘਰਾਂ ਅਿੰਦਰ ਗਮਵਲਆਂ, ਘਰੇਲ ੂਬਗੀਚੀ ਆਵਦ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ-ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ 
*ਸ਼ਵਹਰਿਾ ੀ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ  ਕਦ ੇਹਨ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/26002/2020 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1262700254572482564?s=20  

4 ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦ ੇ ਫਾਈ  ੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ 
ਿਾਣ ਬਜ਼ਾਰ, ਪਰਤਾਪ ਬਾਗ, ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਿਾਰਡ ਨਿੰ  9 ਅਤੇ 10 ਵਿਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ  ਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1262969164517367808?s=20  

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ  ਫਾਈ  ੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ ਪਰਤਾਪ ਬਾਗ ਵਿਖੇ  ਫਾਈ ਅਤੇ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1262969300563812352?s=20  

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਵਫਰਨੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ 
 ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1262969699404374016?s=20  

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਵਫਰਨੀ ਰੋਡ,ਦੁਰਵਗਆਣਾ ਮਿੰ ਵਦਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ 

ਗਲੀਆਂ, ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 
ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1262969300563812352?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪਰਿਾ ੀਆ ਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ ਨਹੀ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਵਰਕ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਫਰਜ਼- ਿੰਧ ੂ

*ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ   ਾਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

2 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨ ੁੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  140.40 ਲੱਖ ਦੀ 
 ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ- ਮੋਹਨ ਲਾਲ  ੂਦ 

*ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ 
*ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫ ੀ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਰਵਹਿੰਦੀ ਰਕਮ 323.91 ਲੱਖ  
ਿਿੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰਿੰਭ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1262687299952926721?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262700254572482564?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262969164517367808?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262969300563812352?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262969699404374016?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262969300563812352?s=19


 

3 ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਕਿੰਮਪੋ ਟ ਵਪਟਾਂ ਰਾਹੀ ਵਗੱਲੇ ਕੂੜੇ ਅਤ ੇਰ ੋਈ ਦੇ ਿੇ ਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ 
ਖਾਦ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ-ਰਜ਼ਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 

* ਘਰਾਂ ਅਿੰਦਰ ਗਮਵਲਆਂ, ਘਰੇਲ ੂਬਗੀਚੀ ਆਵਦ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ-ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜਾ 
*ਸ਼ਵਹਰਿਾ ੀ ਨਗਰ ਕੋਸ਼ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ  ਕਦ ੇਹਨ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ 

4 ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦ ੇ ਫਾਈ  ੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ 
ਿਾਣ ਬਜ਼ਾਰ, ਪਰਤਾਪ ਬਾਗ, ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਿਾਰਡ ਨਿੰ  9 ਅਤੇ 10 ਵਿਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ  ਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ  ਫਾਈ  ੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ ਪਰਤਾਪ ਬਾਗ ਵਿਖੇ  ਫਾਈ ਅਤੇ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਵਫਰਨੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ 
 ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਵਫਰਨੀ ਰੋਡ,ਦੁਰਵਗਆਣਾ ਮਿੰ ਵਦਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ 

ਗਲੀਆਂ, ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 
ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ  ਫਾਈ  ੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ ਪਰਤਾਪ ਬਾਗ ਵਿਖੇ  ਫਾਈ ਅਤੇ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://youtu.be/OcsHDl7w9kE  

2 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਵਫਰਨੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਹਾਈਪਕੋਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ 
 ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://youtu.be/P8AE8EgEBvA 

 

Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਲਈ ਲਏ ਗਏ  ੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 94 ਫ਼ੀ ਦੀ ਵਨਕਲੇ ਨੈਗੇਵਟਿ, 30  ੈਂਪਲਾਂ ਦੀ 
ਵਰਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਇਿੰਤਜਾਰ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=140154817629841&id=100049059699993 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਵਖਲਾਫ ਜਿੰਗ ਵਿਚ  ਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ  ਮਾਜ  ੇਿੀ  ਿੰ ਥਾਿਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ 
ਵਪਿੰ ਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਿੰਨਿਾਦ, ਆਪਣ ੇਵਨਿਾ   ਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ  ਨਮਾਵਨਤ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950032175436127/ 
 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 7,72,710 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://youtu.be/OcsHDl7w9kE
https://youtu.be/P8AE8EgEBvA
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=140154817629841&id=100049059699993
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950032175436127/


 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=140155144296475&id=100049059699993 
 

4 ਜਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਜ਼ਲੇ੍ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ 

ਕੀਤੀ ਗਈ।  
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949772858795392/ 
 

5 ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949831728789505/ 
 

6 ਜਫਰਜ਼ਪੁਰ ਜਜ਼ਲੇ੍ ਜਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਰਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।  
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949862455453099/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਲਈ ਲਏ ਗਏ  ੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 94 ਫ਼ੀ ਦੀ ਵਨਕਲੇ ਨੈਗੇਵਟਿ, 30  ੈਂਪਲਾਂ ਦੀ 
ਵਰਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਇਿੰਤਜਾਰ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262790057850593281?s=19 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਵਖਲਾਫ ਜਿੰਗ ਵਿਚ  ਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ  ਮਾਜ  ੇਿੀ  ਿੰ ਥਾਿਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ 
ਵਪਿੰ ਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਿੰਨਿਾਦ, ਆਪਣ ੇਵਨਿਾ   ਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ  ਨਮਾਵਨਤ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262789898689368069?s=19 
 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 7,72,710 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262790177262415872?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਲਈ ਲਏ ਗਏ  ੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 94 ਫ਼ੀ ਦੀ ਵਨਕਲੇ ਨੈਗੇਵਟਿ, 30  ੈਂਪਲਾਂ ਦੀ 
ਵਰਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਇਿੰਤਜਾਰ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਵਖਲਾਫ ਜਿੰਗ ਵਿਚ  ਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ  ਮਾਜ  ੇਿੀ  ਿੰ ਥਾਿਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ 
ਵਪਿੰ ਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਿੰਨਿਾਦ, ਆਪਣ ੇਵਨਿਾ   ਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ  ਨਮਾਵਨਤ 

 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 7,72,710 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

 

Gurdaspur 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=140155144296475&id=100049059699993
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949772858795392/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949831728789505/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/949862455453099/
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262790057850593281?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262789898689368069?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262790177262415872?s=19


 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ੀ.ਪਾਈਟ  ੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਰੱਵਖਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦ ੇਚਾਹਿਾਨ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  
ਵਲਖਤੀ ਟੈ ਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਕਲਾ ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447697382122
627&id=100006471981691  

2 ਹੁਣ ਨਾੜ ਨੂਿੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੇ ਵਟਊਬਿੈੱਲ ਦੇ ਵਬਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ੇਜਾਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447697512122614&id=1000064
71981691  
 

3  ਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇਿੰਡੀਆ, ਗੁਰਦਾ ਪੁਰ ਿੱਲੋਂ ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਨੈੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗਲੱਿਜ਼ ਭੇਂਟ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447699238789

108&id=100006471981691  

4 ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾ ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਆਗਨਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਕਰੀਵਨਿੰ ਗ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447699965455702&id=1000064
71981691  

 
 

5 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਿਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਘਰ ਬੈ ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਵਜ਼ਸ਼ਟਰੇ ਨ 

ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447714378787594&id=1000064
71981691   
 

6 ਗੁਰਦਾ ਪੁਰ ਰੇਲਿ ੇ ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ ੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ 1195 ਪਰਿਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼  ੂਬੇ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447714378787
594&id=100006471981691 

 
 

7 Rate lists of vegetables and fruits. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447455255480

173&id=100006471981691 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  ੀ.ਪਾਈਟ  ੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਰੱਵਖਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦ ੇਚਾਹਿਾਨ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  
ਵਲਖਤੀ ਟੈ ਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਕਲਾ ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 

 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262674871273676802?s=20 
 

2 ਹੁਣ ਨਾੜ ਨੂਿੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੇ ਵਟਊਬਿੈੱਲ ਦੇ ਵਬਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ੇਜਾਣਗ ੇ

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262675275097059330?s=20 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447697382122627&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447697382122627&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447697512122614&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447697512122614&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447699238789108&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447699238789108&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447699965455702&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447699965455702&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447714378787594&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447714378787594&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447455255480173&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3447455255480173&id=100006471981691
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262675275097059330?s=20


 

 

3  ਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇਿੰਡੀਆ, ਗੁਰਦਾ ਪੁਰ ਿੱਲੋਂ ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਨੈੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗਲੱਿਜ਼ ਭੇਂਟ 

  
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262726459438710785?s=20 
 

4 ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾ ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਆਗਨਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਕਰੀਵਨਿੰ ਗ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262726521644396544?s=20 

5 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਿਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਘਰ ਬੈ ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਵਜ਼ਸ਼ਟਰੇ ਨ 
ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262726592742088705?s=20 
 

6 ਗੁਰਦਾ ਪੁਰ ਰੇਲਿ ੇ ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ ੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ 1195 ਪਰਿਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼  ੂਬੇ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262726657334374405?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  ੀ.ਪਾਈਟ  ੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਰੱਵਖਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦ ੇਚਾਹਿਾਨ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  
ਵਲਖਤੀ ਟੈ ਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਕਲਾ ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 

 

2 ਹੁਣ ਨਾੜ ਨੂਿੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੇ ਵਟਊਬਿੈੱਲ ਦੇ ਵਬਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ੇਜਾਣਗ ੇ

 

3  ਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇਿੰਡੀਆ, ਗੁਰਦਾ ਪੁਰ ਿੱਲੋਂ ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਨੈੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗਲੱਿਜ਼ ਭੇਂਟ 

 
 

4 ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾ ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਆਗਨਿਾੜੀ ਿਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਕਰੀਵਨਿੰ ਗ 

5 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਿਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਘਰ ਬੈ ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਵਜ਼ਸ਼ਟਰੇ ਨ 

ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ 

 

6 ਗੁਰਦਾ ਪੁਰ ਰੇਲਿ ੇ ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ ੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ 1195 ਪਰਿਾ ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼  ੂਬੇ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ 
 

7 Rate lists of vegetables and fruits. 

8 Media bulletin 

 

 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1262726521644396544?s=20


 

S.N. Post with link 

1 19 May Rate List (With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709075669895593/ 
 

2 Due to urgent maintenance  over salwara feeder, banjarbagh feeder and Milk plant 
feeder supply of salwara , bhawani nagar , anmol nagar , shastri nagar , haryana road, 
sukhiabad and bharwaien road is off . 
Permit no. 67 for Milk plant feeder  
Permit no. 68 for banjar bagh feeder and Salwara feeder 
Time 11.00 AM 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709190036550823/ 
 
 

3  National Highway Authority of India invites online applications to fill up 48 posts of 
Deputy Manager- Tech. 
Qualification:- B.Tech (Civil) + Score of Gate 2020..  
visit: www.nhai.org.in 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709193133217180/ 
 

4 #ਵਜ਼ਲਹਾ_ਪਰ ਾਸ਼ਨ_ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ_ਨੇ_97_ਵਿਅਕਤੀਆਂ_ਨੂਿੰ _ਅਯੱੁਵਧਆ_ਲਈ_ਕੀਤਾ_ਰਿਾਨਾ 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਜਰਆਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋੰ  ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਜ਼ਲ੍ਾ 

ਹੁਜਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 97 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਅਯੁੱਜਧਆ (ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼) ਲਈ ਰਵਾਨਾ 

ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਸ਼ਰੀ ਅਜਮਤ ਮਹਾਜਨ ਵਲੋੰ  ਤਜਹਸੀਲ 

ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁਜਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸੱਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸਾਂ ਅਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਟਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਅਯੁੱਜਧਆ ਜਾ 

ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। *ਜਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਇਨ੍ਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਵਲੋੰ  ਆਪਣੇ ਖਰਚ ੇ'ਤੇ ਅਯੁੱਜਧਆ ਭੇਜਜਆ ਜਗਆ ਹੈ( ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709195029883657/ 
 

5 #ਸੁੱਖੀਭੈਣਜੀ ਵੱਲੋਂ  ਅਜਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਮਲੋ ਜਜਸ ਨੂੰ ਜੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਜਵਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋ। 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709260886543738/ 
 

6 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਈਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੁਣੇ 

ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ esanjeevniopd.in 'ਤੇ। 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709271549876005/ 
 

7 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ  ਿੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ 63 ਨਿੇਂ  ੈਂਪਲ : ਵ ਿਲ 
 ਰਜਨ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709329273203566/ 
 

8 ਕੋਵਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 2,94,603 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709330613203432/ 
 

9 ਝੋਨੇ ਨੂਿੰ  ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ  ੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਪੀ.ਏ.ਯੂ. 
ਮਾਵਹਰ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709331726536654/ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709075669895593/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709190036550823/
http://www.nhai.org.in/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709193133217180/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709195029883657/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709260886543738/
http://esanjeevniopd.in/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709271549876005/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709329273203566/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709330613203432/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709331726536654/


 

 

10 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨ ੁੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  140.40 ਲੱਖ ਦੀ 
 ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ : ਮੋਹਨ ਲਾਲ  ੂਦ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫਟੋੋ  ਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709332803203213/ 
 

11 ਵਜ਼ਲਾ ਪਰ ਾਸ਼ਨ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਨੇ 97 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਅਯੱੁਵਧਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709340539869106/ 
 

12 || 19 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂਿੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟਟੇ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਿੀਡੀਓ  ਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1362128370649029/ 
 

13  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਜਵਚੋਂ 200 ਜਵਸ਼ਸ਼ੇ ਰੇਲ 

ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਜਪੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ 

ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਰ ੇਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਵਚ ਅੱਜ 200ਵੀਂ ਟਰ ੇਨ ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਤੋਂ 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਟਰ ੇਨ ਜਵਚ 703 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 22 ਜਜਜਲਆਂ 

ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।   

ਪਿੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਦੀ ਵਘਣਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਣ ਲਈ 
ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਿਲੋਂ ਰਵਜ ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ(ਿੀਡੀਓ  ਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709376813198812/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 19 May Rate List (With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262562045578186752?s=19 
 

2 District Administration Hoshiarpur Departed 97 Persons For Ayodhya(With Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262636564447887362?s=19 
 

3 Important Message from #SukhiBhainji ; Don't meet anyone who has a cold, cough, fever 
or shortness of breath.  Instead, ask him or her for medical advice. 
#PunjabFightsCorona  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262626161856622597?s=19 
 

4  #PunjabGovernment keeping in mind the hardships being faced by the citizen of the 
state in the face of global spread of pandemic #COVID19, has decided to extend the 
deadline to pay the outstanding house tax or property tax without any penalty till 30 
June, 2020. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262668889034338305?s=19 
 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709332803203213/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709340539869106/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1362128370649029/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709376813198812/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262562045578186752?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262636564447887362?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262626161856622597?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262668889034338305?s=19


 

5 Don't visit the hospital unless absolutely necessary.  Now, esanjeevani OPD is available to 
you.  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262685193850114049?s=19 
 

6 कोरोना पाजीटिव मरीजोों के सोंपकक  में आने वाले लोगोों के टलए गए 63 नए सैंपल: टसटवल सजकन 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262717052898496512?s=19 
 

7 कोटवड-19: अब तक 294603 मीटििक िन गेहों की हुई खरीद 

- टकसी भी तरह की जानकारी या टिकायत के टलए कों िि ोल रुम के नोंबर 01882-22663 पर टकया जा 

सकता है सोंपकक  

-टकसानोों को गेहों की नाड़ को आग न लगाने की अपील की 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262717731209719808?s=19 
 

8  #Hoshiarpur 

कोटवड-19 की महाोंमारी से उभरने के टलए अनुसूटित जाटतयोों के गरीब लोगोों को 140.40 की 

सब्सिडी जारी: मोहन लाल सूद 

- पोंजाब अनुसूटित जाटत भूटम टवकास व टवत्त कापोरेिन की पहल कदमी 

- लॉकडाउन के कारण फों सी कजों की िेष रािी 323.91 लाख बाोंिने की कारकवाई आरोंभ(फोिो 

सटहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262718538957180928?s=19 
 

9  #Hoshiarpur 

टजला प्रिासन होटियारपुर ने 97 व्यब्सियोों को अयोध्या के टलए टकया रवाना 

- अपने घर जा रहे व्यब्सियोों ने टकया पोंजाब सरकार का धन्यवाद 

- पोंजाब सरकार की ओर से मुहैया करवाई गई है टन:िुल्क बस सेवा व टन:िुल्क िि ेन की सुटवधा: टडप्टी 

कटमश्नर(फोिो सटहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262719731146121216?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 19 May Rate List (With Pics) 

2 Due to urgent maintenance  over salwara feeder, banjarbagh feeder and Milk plant 
feeder supply of salwara , bhawani nagar , anmol nagar , shastri nagar , haryana road, 
sukhiabad and bharwaien road is off . 
Permit no. 67 for Milk plant feeder  
Permit no. 68 for banjar bagh feeder and Salwara feeder 
 

3 #ਵਜ਼ਲਹਾ_ਪਰ ਾਸ਼ਨ_ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ_ਨੇ_97_ਵਿਅਕਤੀਆਂ_ਨੂਿੰ _ਅਯੱੁਵਧਆ_ਲਈ_ਕੀਤਾ_ਰਿਾਨਾ 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਜਰਆਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋੰ  ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਜ਼ਲ੍ਾ 

ਹੁਜਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 97 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਅਯੁੱਜਧਆ (ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼) ਲਈ ਰਵਾਨਾ 

ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਸ਼ਰੀ ਅਜਮਤ ਮਹਾਜਨ ਵਲੋੰ  ਤਜਹਸੀਲ 

ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁਜਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸੱਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸਾਂ ਅਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਟਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਅਯੁੱਜਧਆ ਜਾ 

ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। *ਜਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਕ ਇਨ੍ਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਵਲੋੰ  ਆਪਣੇ ਖਰਚ ੇ'ਤੇ ਅਯੁੱਜਧਆ ਭੇਜਜਆ ਜਗਆ ਹੈ( ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262685193850114049?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262717052898496512?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262717731209719808?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262718538957180928?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262719731146121216?s=19


 

4 #ਸੁੱਖੀਭੈਣਜੀ ਵੱਲੋਂ  ਅਜਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਮਲੋ ਜਜਸ ਨੂੰ ਜੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਜਵਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋ। 

5 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਈਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੁਣੇ 

ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ esanjeevniopd.in 'ਤੇ। 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ  ਿੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ 63 ਨਿੇਂ  ੈਂਪਲ : ਵ ਿਲ 
 ਰਜਨ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

7 ਕੋਵਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 2,94,603 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

8 ਝੋਨੇ ਨੂਿੰ  ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ  ੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਪੀ.ਏ.ਯੂ. 
ਮਾਵਹਰ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

9 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨ ੁੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  140.40 ਲੱਖ ਦੀ 
 ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ : ਮੋਹਨ ਲਾਲ  ੂਦ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫਟੋੋ  ਮਤੇ) 

10 ਵਜ਼ਲਾ ਪਰ ਾਸ਼ਨ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਨੇ 97 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਅਯੱੁਵਧਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

11  || 19 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂਿੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟਟੇ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਿੀਡੀਓ  ਮੇਤ) 

12 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਜਵਚੋਂ 200 ਜਵਸ਼ਸ਼ੇ ਰੇਲ 

ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਜਪੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ 

ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਰ ੇਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਵਚ ਅੱਜ 200ਵੀਂ ਟਰ ੇਨ ਅੰਜਮਰਤਸਰ ਤੋਂ 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਟਰ ੇਨ ਜਵਚ 703 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 22 ਜਜਜਲਆਂ 

ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।   

ਪਿੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਦੀ ਵਘਣਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਣ ਲਈ 
ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਿਲੋਂ ਰਵਜ ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ(ਿੀਡੀਓ  ਮੇਤ) 

 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
  

S.N. Post with link 

1 MILITARY LITERATURE FESTIVAL ASSOCIATION HANDS OVER PPE KITS TO 
ADMINISTRATION FOR COMBATING COVID 19 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809480372910323&set=pcb.80948138957
6888&type=3&theater 

2 FOUR FREE BUSES FROM CITY MOVES FOR SAHARANPUR, ALIGARH AND GAUTAM BUDH 
NAGAR WITH 108 MIGRANTS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809474742910886&set=pcb.80947747957
7279&type=3&theater 

http://esanjeevniopd.in/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809480372910323&set=pcb.809481389576888&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809480372910323&set=pcb.809481389576888&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809474742910886&set=pcb.809477479577279&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809474742910886&set=pcb.809477479577279&type=3&theater


 

3 MP AND MLA REVIEWS FLOOD PREPAREDNESS OF THE DISTRICT IN POSSIBILITY OF ANY 
FLOOD LIKE SITUATION 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809469472911413&set=pcb.80947345291
1015&type=3&theater 

4 ADMINISTRATION DELIVERS 111005- LITRES MILK, 784-KG CHEESE, 11523- KG CURD, 
23820 -LITRES LASSI, 362-KG KHEER AND 5960 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809464726245221&set=pcb.80946510624
5183&type=3&theater 

5 CAPTAIN GOVERNMENT’S RS 4.05 CRORE SUCCOR TO MIGRANTS OF JALANDHAR AS 61 
‘SHRAMIK EXPRESS TRAINS’ FERRY MIGRANTS FREE OF COST TO THEIR NATIVE STATES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809441602914200&set=pcb.80944247624
7446&type=3&theater 

6 IN A HEALING TOUCH TO NEEDY AND UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF SOCIETY PUNJAB 
SCHEDULE CASTE LAND DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION RELEASES SUBSIDY 
WORTH RS 1.40 CRORE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809440886247605&set=pcb.80944107958
0919&type=3&theater 

7 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY AND 
UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809439276247766&set=pcb.80944008291
4352&type=3&theater 

8 Deputy Commissioner Jalandhar Mr. Varinder Kumar Sharma, Commissioner of Police 
Mr. Gurpreet Singh Bhullar and Senior Superintendent of Police Mr Navjot Singh Mahal 
today said that in the ongoing crusade against the Covid 19 pandemic, out of 6069 total 
Throat swab tests conducted in the district to detect Corona Virus 5263 have been found 
negative. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809431326248561&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

9 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809411656250528/ 

10  Jalandhar Rural SSP Mr Navjot Singh Mahal 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809406112917749/ 

11 Commissioner of Police Jalandhar Mr Gurpreet Singh Bhulllar  
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809400236251670/ 

12 Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809392856252408/ 

13 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809384772919883/ 

14 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809383269586700/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809469472911413&set=pcb.809473452911015&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809469472911413&set=pcb.809473452911015&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809464726245221&set=pcb.809465106245183&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809464726245221&set=pcb.809465106245183&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809441602914200&set=pcb.809442476247446&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809441602914200&set=pcb.809442476247446&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809440886247605&set=pcb.809441079580919&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809440886247605&set=pcb.809441079580919&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809439276247766&set=pcb.809440082914352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809439276247766&set=pcb.809440082914352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809431326248561&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809431326248561&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809411656250528/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809406112917749/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809400236251670/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809392856252408/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809384772919883/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809383269586700/


 

15 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809381072920253/ 

16 Awareness Wallpaper 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809211296270564&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

  
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 Deputy Commissioner Jalandhar Mr. Varinder Kumar Sharma, Commissioner of Police Mr. 
Gurpreet Singh Bhullar and Senior Superintendent of Police Mr Navjot Singh Mahal today 
said that in the ongoing crusade against the Covid 19 pandemic, out of 6069 total Throat 
swab tests conducted in the district to detect Corona Virus 5263 have been found 
negative. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262765633780903936 

2 Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma Speaks after the flag march 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262761394488786944 

3 Flag March in jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262759718985973761 

4 Coming forward for extending a helping hand to the district administration in effectively 
combating the COVID 19, military Literature Festival Association today handed over 
Personal Protection Equipment (PPE) kits to DC Mr Varinder Kumar Sharma 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262732506404581377 

5 MP and MLA Mr Hardev Singh Laddi Sherowalia today reviewed the Flood Control 
arrangements in the light of contingent plan prepared by all the departments, in the 
possibility of any flood-like situation in the district. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262731872703930369 

6 In its drive against illegal liquor Jalandhar (Rural) Police today registered six FIRs, seized 
506 litres of illegal liquor, 50,000-kilogram lahan, 22 vacant drums and 125 tarpaulins 
besides arresting a liquor smuggler 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262727156985036801 

7 Four free buses to facilitate migrants stranded during the lockdown in jalandhar on 
Tuesday left from the local Jalandhar Bus Stand to Aligarh, Saharanpur and Gautam Budh 
Nagar and nearby districts in uttarPradesh with 108 Migrants 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262724448735490049 

8 The 56th such train chugged off from city to Araria (Bihar) at 9am today, 57th train to 
Purnia (Bihar) at 12 noon, 58th train to Faizabad (Uttar Pradesh) at 3pm . 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262720754774204421 

9 administration delivers 111005- litres milk and 5960 quintal vegetables and fruits to 
people at their doorsteps amid the curfew imposed to fight Covid-19 pandemic 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262720827121786881 
  

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809381072920253/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809211296270564&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809211296270564&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262765633780903936
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262761394488786944
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262759718985973761
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262732506404581377
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262731872703930369
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262727156985036801
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262724448735490049
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262720754774204421
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262720827121786881


 

10 Jalandhar district administration today provided 3000 packets of dry ration among the 
needy and underprivileged sections of the society amid the curfew imposed to fight 
Covid-19 pandemic 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262719996058193924 

  

WHATSAPP 
 
 

S.N. TEXT 

1 5263 SAMPLES OUT OF TOTAL 6069 FOUND NEGATIVE IN THE DISTRICT- DC, CP AND 
SSP 

2 JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE ISSUES 20443 TRAFFIC CHALLANS TO 
VIOLATORS SINCE MARCH 23RD 

3 Military Literature Festival Association hands over PPE kits to administration 

4 MP AND MLA REVIEWS FLOOD PREPAREDNESS OF THE DISTRICT IN POSSIBILITY OF 
ANY FLOOD LIKE SITUATION 

5 FOUR FREE BUSES FROM CITY MOVES FOR SAHARANPUR, ALIGARH AND GAUTAM 
BUDH NAGAR WITH 108 MIGRANTS 

6 CAPTAIN GOVERNMENT’S RS 4.05 CRORE SUCCOR TO MIGRANTS OF JALANDHAR AS 61 
‘SHRAMIK EXPRESS TRAINS’ FERRY MIGRANTS FREE OF COST TO THEIR NATIVE STATES 

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

8 ADMINISTRATION DELIVERS 111005- LITRES MILK, 784-KG CHEESE, 11523- KG CURD, 
23820 -LITRES LASSI, 362-KG KHEER AND 5960 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

9 IN A HEALING TOUCH TO NEEDY AND UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF SOCIETY 
PUNJAB SCHEDULE CASTE LAND DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION 
RELEASES SUBSIDY WORTH RS 1.40 CRORE 

  
YOUTUBE 

SN. Post and Link 

1. Another Shramik Trains left for Araria 

https://www.youtube.com/watch?v=gbFYeAT3jxc 

2. Another Shramik Trains left for Purnia Bihar 

https://www.youtube.com/watch?v=gZte6p0TMr8 

3. Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma 

https://www.youtube.com/watch?v=XCN6KJ3fVKA 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262719996058193924
https://www.youtube.com/watch?v=gbFYeAT3jxc
https://www.youtube.com/watch?v=gZte6p0TMr8
https://www.youtube.com/watch?v=XCN6KJ3fVKA


 

4 Commissioner of Police Mr Gurpreet Singh Bhullar 

https://www.youtube.com/watch?v=ay0r9GJRrpY 

5 Jalandhar Rural SSP Mr NS Mahal 

https://www.youtube.com/watch?v=NxyC9cL8__g 

 

Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵਕ  ੇਿੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਹੇਿਿੰਦ ਹੈ ਕੋਿਾ ਐਪ-ਡਾ. ਜ ਮੀਤ ਬਾਿਾ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

2 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਅਨ ੁੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋੜਿਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  140.40 ਲੱਖ ਦੀ 
 ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ-ਇਿੰਜ: ਮੋਹਨ ਲਾਲ  ਦੂ 

*ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 
*ਲੌਕਡਾੳੰੂਨ ਕਾਰਨ ਫ ੀ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਰਵਹਿੰਦੀ 323.91 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਿਿੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰਿੰਭ 

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

3 ਰੈੱਡ ਕਰਾ  ਨੇ ਗਿੰਗਾ ਵਨਰਮਲਾ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂਿੰ  ਵਬ ਕੁਟ, ਡਰਾਈ ਵਮਲਕ ਅਤੇ ਵਮਲਕ ਸ਼ੇਕ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਿਾਇਆ 

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

4 ਆਮ ਜਨਤਾ ਿੱਲੋਂ ਵਮਲਟਰੀ ਰਿੰਗ ਦੀ ਿਰਦੀ ਅਤੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬਿੰਦੀ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

5 ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਿਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਦੋਿੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ-ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਵ ਿੰਘ  ੋਢੀ  
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
   

6 || 19 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ay0r9GJRrpY
https://www.youtube.com/watch?v=NxyC9cL8__g
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBN91gFcY9fKX1T87YelSZ_0y1MjGXoChMY9Zmkr2emciH3w1v9MoS-LW5R78w8v9F-CAqOFYJ1Af2lRt2ol2LR9HbpM77GbKCA4Mha0T9awCTaRj65wuxE9crU1Brcxf5zZ2YEO9QaTB2-NraQ9Vvi2EiECfOkL2a3AmqaPokowdtW9yhQKj1Z11EvTwNXpupp1SV67a8BUDdDslZ25sUNw7oHmDqC5EzQmjP8s6wReJzqa9hL8OWp6inbXAJH-U6FZacU7zh5Wm_LNZQC_GP-0uvZWW3VZcj3MNiFWSUqS-6zb6YkyptaNZuRFKewKfZXmyc4es3xKVeQa-Zw-XAGC6MAdfs0Wo5RWQ&__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.ARBN91gFcY9fKX1T87YelSZ_0y1MjGXoChMY9Zmkr2emciH3w1v9MoS-LW5R78w8v9F-CAqOFYJ1Af2lRt2ol2LR9HbpM77GbKCA4Mha0T9awCTaRj65wuxE9crU1Brcxf5zZ2YEO9QaTB2-NraQ9Vvi2EiECfOkL2a3AmqaPokowdtW9yhQKj1Z11EvTwNXpupp1SV67a8BUDdDslZ25sUNw7oHmDqC5EzQmjP8s6wReJzqa9hL8OWp6inbXAJH-U6FZacU7zh5Wm_LNZQC_GP-0uvZWW3VZcj3MNiFWSUqS-6zb6YkyptaNZuRFKewKfZXmyc4es3xKVeQa-Zw-XAGC6MAdfs0Wo5RWQ&__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.ARBN91gFcY9fKX1T87YelSZ_0y1MjGXoChMY9Zmkr2emciH3w1v9MoS-LW5R78w8v9F-CAqOFYJ1Af2lRt2ol2LR9HbpM77GbKCA4Mha0T9awCTaRj65wuxE9crU1Brcxf5zZ2YEO9QaTB2-NraQ9Vvi2EiECfOkL2a3AmqaPokowdtW9yhQKj1Z11EvTwNXpupp1SV67a8BUDdDslZ25sUNw7oHmDqC5EzQmjP8s6wReJzqa9hL8OWp6inbXAJH-U6FZacU7zh5Wm_LNZQC_GP-0uvZWW3VZcj3MNiFWSUqS-6zb6YkyptaNZuRFKewKfZXmyc4es3xKVeQa-Zw-XAGC6MAdfs0Wo5RWQ&__tn__=%2ANK-R
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TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵਕ  ੇਿੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਹੇਿਿੰਦ ਹੈ ਕੋਿਾ ਐਪ-ਡਾ. ਜ ਮੀਤ ਬਾਿਾ 
 

4 ਰੈੱਡ ਕਰਾ  ਨੇ ਗਿੰਗਾ ਵਨਰਮਲਾ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂਿੰ  ਵਬ ਕੁਟ, ਡਰਾਈ ਵਮਲਕ ਅਤੇ ਵਮਲਕ ਸ਼ੇਕ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਿਾਇਆ 

 

5 ਆਮ ਜਨਤਾ ਿੱਲੋਂ ਵਮਲਟਰੀ ਰਿੰਗ ਦੀ ਿਰਦੀ ਅਤੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬਿੰਦੀ 
 

6 ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਿਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਦੋਿੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ-ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਵ ਿੰਘ  ੋਢੀ  
   

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਅਨ ੁੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋੜਿਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  140.40 ਲੱਖ ਦੀ 
 ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ-ਇਿੰਜ: ਮੋਹਨ ਲਾਲ  ਦੂ 

*ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 
*ਲੌਕਡਾੳੰੂਨ ਕਾਰਨ ਫ ੀ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਰਵਹਿੰਦੀ 323.91 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਿਿੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰਿੰਭ 

 

8 || 19 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ 

ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 

 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 FROM NOW ON, N95 MASK & PPE KITS TO BE SUPPLIED ONLY AFTER GETTING THEM 
CHECKED FROM COMMITTEE: CIVIL SURGEON 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3076059829104257/?d=n 

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.ARBN91gFcY9fKX1T87YelSZ_0y1MjGXoChMY9Zmkr2emciH3w1v9MoS-LW5R78w8v9F-CAqOFYJ1Af2lRt2ol2LR9HbpM77GbKCA4Mha0T9awCTaRj65wuxE9crU1Brcxf5zZ2YEO9QaTB2-NraQ9Vvi2EiECfOkL2a3AmqaPokowdtW9yhQKj1Z11EvTwNXpupp1SV67a8BUDdDslZ25sUNw7oHmDqC5EzQmjP8s6wReJzqa9hL8OWp6inbXAJH-U6FZacU7zh5Wm_LNZQC_GP-0uvZWW3VZcj3MNiFWSUqS-6zb6YkyptaNZuRFKewKfZXmyc4es3xKVeQa-Zw-XAGC6MAdfs0Wo5RWQ&__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.ARBN91gFcY9fKX1T87YelSZ_0y1MjGXoChMY9Zmkr2emciH3w1v9MoS-LW5R78w8v9F-CAqOFYJ1Af2lRt2ol2LR9HbpM77GbKCA4Mha0T9awCTaRj65wuxE9crU1Brcxf5zZ2YEO9QaTB2-NraQ9Vvi2EiECfOkL2a3AmqaPokowdtW9yhQKj1Z11EvTwNXpupp1SV67a8BUDdDslZ25sUNw7oHmDqC5EzQmjP8s6wReJzqa9hL8OWp6inbXAJH-U6FZacU7zh5Wm_LNZQC_GP-0uvZWW3VZcj3MNiFWSUqS-6zb6YkyptaNZuRFKewKfZXmyc4es3xKVeQa-Zw-XAGC6MAdfs0Wo5RWQ&__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.ARBN91gFcY9fKX1T87YelSZ_0y1MjGXoChMY9Zmkr2emciH3w1v9MoS-LW5R78w8v9F-CAqOFYJ1Af2lRt2ol2LR9HbpM77GbKCA4Mha0T9awCTaRj65wuxE9crU1Brcxf5zZ2YEO9QaTB2-NraQ9Vvi2EiECfOkL2a3AmqaPokowdtW9yhQKj1Z11EvTwNXpupp1SV67a8BUDdDslZ25sUNw7oHmDqC5EzQmjP8s6wReJzqa9hL8OWp6inbXAJH-U6FZacU7zh5Wm_LNZQC_GP-0uvZWW3VZcj3MNiFWSUqS-6zb6YkyptaNZuRFKewKfZXmyc4es3xKVeQa-Zw-XAGC6MAdfs0Wo5RWQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3076059829104257/?d=n


 

2 MC STARTS CALL CENTRE TO ASSIST MIGRANTS TRAVELLING TO OTHER STATES BY 
TRAINS 
UNDER DIRECT SUPERVISION OF MC COMMISSIONER, CALL CENTRE SET UP AT MC ZONE 
A OFFICE 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3075901159120124/?d=n 

3 PUNJAB FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT ON FOREFRONT 
ALONG WITH OTHER DEPARTMENTS 
DISTRIBUTION OF RATION TO 2.47 LAKH FAMILIES IN DISTRICT LUDHIANA COMPLETED: 
DFSC SUKHWINDER SINGH GILL 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3075899259120314/?d=n 

4 PUNJAB YOUTH DEVELOPMENT BOARD DONATE 1000 PPE KITS TILL DATE 
100 PPE KITS HANDED OVER TO COMMISSIONER OF POLICE TODAY 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3075898385787068/?d=n 

5 NO NEED FOR PERMISSION FOR WEDDING & OTHER SOCIAL EVENTS: DISTRICT 
MAGISTRATE 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3075893765787530/?d=n 

6 MC starts call centre for benefit of migrants who want to travel to their home states 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3076072422436331/?vh=e&d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 The 100th train will be chugged off from city #Ludhiana at 9:45 pm tonight. A total 
of 12 trains are being sent from today onwards to various destinations 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262969408986775552?s=08 

2 The smart card beneficiaries have been provided 15 kilograms wheat per person 
and 3 kg pulses per family for a period of three months free of cost in district 
#Ludhiana. Out of total 3,81,726 smart card beneficiaries, 2,47,778 beneficiaries 
have already been provided ration. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262964842316660737?s=19 

3 The smart card beneficiaries have been provided 15 kilograms wheat per person 
and 3 kg pulses per family for a period of three months free of cost in district 
#Ludhiana. Out of total 3,81,726 smart card beneficiaries, 2,47,778 beneficiaries 
have already been provided ration. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262964844308901888?s=19 

4 Punjab Youth Development Board Chairman Sukhwinder Singh Bindra handed 
over 100 government approved PPE kits for police officials to the Commissioner 
of Police @rakeships99 at his office, here. Bindra said that Board has donated 
more than 1000 kits all over the state. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262954945302728705?s=19  

5 As per the directions of the @PunjabGovtIndia, now there is no need to take any 
special permission for organising wedding functions and other social events. 
Maintaining social distancing during such functions is a must, and not more than 
50 persons can gather at the function. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262935034253602817?s=08 

6 Marriage palaces, banquet halls, janj ghar’s etc cannot be used for organising 
wedding functions, besides such functions cannot be organised during curfew 
timings (from 7 pm to 7 am), said #Ludhiana District Magistrate  
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262935034253602817 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3075901159120124/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3075899259120314/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3075898385787068/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3075893765787530/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3076072422436331/?vh=e&d=n
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262969408986775552?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262964842316660737?s=19
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262964844308901888?s=19
https://twitter.com/rakeships99
https://twitter.com/rakeships99
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262954945302728705?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262935034253602817?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262935034253602817


 

7 Similarly, not more than 20 persons can gather for holding cremation, rasam 
pagri, kirya, antim ardas, bhog and one would have to maintain social distancing 
at all times. People must adhere with the guidelines being issued time to time. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262935036594020355?s=08 

8 After the doctors and para medical staff of Civil Hospital #Ludhiana raised an 
issue related to N95 masks, a committee has been formed, which would check 
quality of such products thoroughly in the future and it would be supplied to the 
staff only with the approval of committee 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262933466410188801?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 FROM NOW ON, N95 MASK & PPE KITS TO BE SUPPLIED ONLY AFTER GETTING THEM 
CHECKED FROM COMMITTEE: CIVIL SURGEON 
(English & Punjabi) 

2 MC STARTS CALL CENTRE TO ASSIST MIGRANTS TRAVELLING TO OTHER STATES BY 
TRAINS 
UNDER DIRECT SUPERVISION OF MC COMMISSIONER, CALL CENTRE SET UP AT MC ZONE 
A OFFICE (English & Punjabi) 

3 PUNJAB FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT ON FOREFRONT 
ALONG WITH OTHER DEPARTMENTS 
DISTRIBUTION OF RATION TO 2.47 LAKH FAMILIES IN DISTRICT LUDHIANA COMPLETED: 
DFSC SUKHWINDER SINGH GILL 
(English & Punjabi) 

4 PUNJAB YOUTH DEVELOPMENT BOARD DONATE 1000 PPE KITS TILL DATE 
100 PPE KITS HANDED OVER TO COMMISSIONER OF POLICE TODAY 
(English & Punjabi) 

5 NO NEED FOR PERMISSION FOR WEDDING & OTHER SOCIAL EVENTS: DISTRICT 
MAGISTRATE (English & Punjabi) 

6 MC starts call centre for benefit of migrants who want to travel to their home states 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 -ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੁ ਰਾਏ ਅਤ ੇਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ  ਿੰਗਲੀ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ 131 ਪਰਿਾ ੀ  
-ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਬੱ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਪਵਟਆਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਵਮਰਤ ਰ ; 
ਅੱਗੇ ਦਾ  ਫ਼ਰ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੈਅ  
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/678117836300164?__tn__=-R 
 

2 ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਕੀਤੀ ਿਿੰਡ 

-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 15 ਵਕਲੋ ਕਣਕ ਪਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 3 ਵਕਲੋ ਦਾਲ ਪਰਤੀ ਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਤਕ ੀਮ 

 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262935036594020355?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262933466410188801?s=08
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/678117836300164?__tn__=-R


 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/67810708630123
9/?type=3&__tn__=-R 
 

3 -31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਵਹਤ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਵਦੱਤੇ ਹੁਕਮ 

-ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਰੱੁਧ ਹੋਿੇਗੀ ਵਨਯਮਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਕਾਰਿਾਈ : ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ 

 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/67810037296857
7/?type=3&__tn__=-R 
 

4 -ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਈ ੋਲੇਟ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਦੱਤੀ 
ਛੁੱ ਟੀ 
-ਵਡ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਵਦਨ ਇਕਾਂਤਿਾ  ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ: ਵ ਿਲ 
 ਰਜਨ 

-ਹੁਣ 12 ਮਰੀਜ਼ ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/678086459636635?__tn__=-R 
 

5  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 -ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਵਿਖ ੇਆਈ ੋਲੇਟ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਦੱਤੀ ਛੱੁਟੀ 
-ਵਡ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਵਦਨ ਇਕਾਂਤਿਾ  ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ: ਵ ਿਲ 
 ਰਜਨ 

-ਹੁਣ 12 ਮਰੀਜ਼ ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਵਿਖ ੇਜੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1263004478153699328?s=20 
 

2 -31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਵਹਤ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਵਦੱਤੇ ਹੁਕਮ 

-ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਹੋਿੇਗੀ ਵਨਯਮਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਕਾਰਿਾਈ : ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1263004794148417537?s=20 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 -ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਵਿਖ ੇਆਈ ੋਲੇਟ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਦੱਤੀ ਛੱੁਟੀ 
-ਵਡ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਵਦਨ ਇਕਾਂਤਿਾ  ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ: ਵ ਿਲ 
 ਰਜਨ 

-ਹੁਣ 12 ਮਰੀਜ਼ ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਵਿਖ ੇਜੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ 

 
 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/678107086301239/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/678107086301239/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/678100372968577/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/678100372968577/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/678086459636635?__tn__=-R
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1263004478153699328?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1263004794148417537?s=20


 

2 -31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਵਹਤ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਵਦੱਤੇ ਹੁਕਮ 

-ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਹੋਿੇਗੀ ਵਨਯਮਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਕਾਰਿਾਈ : ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1263004794148417537?s=20 
 

3  

 

 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਲੱਕੜ ਆੜਹਤ /ਆਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਵਮਸ਼ਨ ਏਜਿੰਟ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੱਫਤਰ, ਫਰਨੀਚਰ /ਪੇਂਟ 
/ਹਾਰਡਿੇਅਰ /ਪਲਾਈਿੱੁਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ  
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661717547301876 
 

2 || 19 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ 

ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਜਵਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 

ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/1362128437315689/ 
 

3 ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ   ਿੈ ਰੁਜਗਾਰ  ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 140.40 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੀ 
 ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ-ਮੋਹਨ ਲਾਲ  ੂਦ 

ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪਰੋੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪਰੋੇਸ਼ਨ ਿੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਰਕਮ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661529940653970 
 

4 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ  ੁਚੱਜੀ ਿਰਤੋ ਲਈ ਵਮੱਟੀ ਪਰਖ ਦੀ ਮੁਵਹਿੰਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661529647320666 
 

5 ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁੱ ਕਿੇਂ ਪਰਬਿੰਧ-ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ ਰ 

ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇ   ਬਿੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ  ਰਿੇ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661529333987364 
 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ  
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661490410657923 
 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 31 ਮਈ ਤੱਕ 

ਫਾਈਨਾਂ /ਇਿੰ ੋਰੈ  ਕਿੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕ  ਨਾਲ  ਬਿੰਧਤ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਟੈਟ ਅਤੇ 
ਿਕੀਲ , ਿੈ ਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ/ਮਨੀਗਰਾਮ/ਮਨੀ ਐਕ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕਿੰਮ,  ਟਾਕ ਹੋਲਵਡਿੰਗ ਆਵਦ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661477313992566 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1263004794148417537?s=20
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661717547301876
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVguQBI4VUGMCXsCeGI9c4LiHr5MxcVSJSTjBR7MpNZvIkV4rS-0SuJdRtlQM7M3-lf9KrIYeCZFF29c1f4WYXuI0K8v6YE4mNdGSsDhH2KJfKu82Ev9v-ThhEnPlx_H5jbzWMyO5x17BmoxLmhtGlJv0v_lXMuZU1FmT2Nev9jj-l5aXusj9MwM6i4UOLFLas&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVguQBI4VUGMCXsCeGI9c4LiHr5MxcVSJSTjBR7MpNZvIkV4rS-0SuJdRtlQM7M3-lf9KrIYeCZFF29c1f4WYXuI0K8v6YE4mNdGSsDhH2KJfKu82Ev9v-ThhEnPlx_H5jbzWMyO5x17BmoxLmhtGlJv0v_lXMuZU1FmT2Nev9jj-l5aXusj9MwM6i4UOLFLas&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/1362128437315689/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661529940653970
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661529647320666
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661529333987364
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661490410657923
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661477313992566


 

 

8 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਕੇਿਲ ਿੀਰਿਾਰ,  ੁੱ ਕਰਿਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਗਰੁੱ ਪ C ਚ  ਿੇਰੇ 7 
ਿਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣ ਿਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661412837332347 
 

9 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਕੇਿਲ  ੋਮਿਾਰ, ਮਿੰਗਲਿਾਰ, ਅਤੇ ਬੱੁਧਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਗਰੁੱ ਪ B ਚ  ਿੇਰੇ 7 
ਿਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣ ਿਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661412340665730 
 

10 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ  ਾਰੇ ਵਦਨ ਗਰੁੱ ਪ A ਚ  ਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋੋ਼ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣ 
ਿਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661411790665785 
 

11 ਕਰੋਨਾ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇ  ਵਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 
ਮਾ ਕ ਨਾ ਪਵਹਨਣ ਿਾਲੇ ਨੂਿੰ  200 ਰੁਪਏ ਜਰੁਮਾਨਾ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1662258580581106 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  
 

50 ਤੋ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ/ਸਾਦੀ ਦਾ ਇਕੱ , 20 ਤੋ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦਾ 
ਅਿੰ ਵਤਮ  ਿੰ ਕਾਰ/ਭੋਗ ਦਾ ਇਕੱ  ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਹੈ  
https://twitter.com/DproMoga/status/1262994858366709760?s=20 
 
 
 

2  ੋਮਿਾਰ ਤੋ ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ ਕੇਿਲ  ਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋ ਸਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ  ਕਦੇ ਹਨ 

https://twitter.com/DproMoga/status/1262997583187922946?s=20 
 

3 ਫਲ ਅਤੇ  ਬਜੀਆਂ, ਦਿਾਈਆਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਪ ਆਂੂ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ/ਤੂੜੀ, ਫੀਡ, ਖਾਦ, 

ਬੀਜ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਿਾਈਆਂ, ਕਣਕ  ਟੋਰ ਡਰਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ  ਿੰਦ ਆਵਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 
ਕੋਲਡ  ਟੋਰ, ਿੇਅਰਹਾਊ   

ਢਾਬੇ, ਰੈ ਟੋਰੈਟ, ਹਲਿਾਈ, ਬੇਕਰੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸਨਲ ਈਟਰੀਜ ਵਜਿੇ ਵਕ ਡੋਮੀਨੋਂ  ਆਵਦ ਕੇਿਲ ਹੋਮ 

ਵਡਲੀਿਰੀ 
https://twitter.com/DproMoga/status/1262999765794643968?s=20 
 

4 ਕਵਰਆਨਾ, ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ, ਿਾਟਰ ਵਪਓਰੀਫਾਇਰਜ/ਫਵਰੱਜ/ਟੀ.ਿੀ, ਮਾਈਕਰੋਿੇਿ ਓਿਨ/ ਟੋਿ/ਗੈ  ਚੱੁਲਹੇ 
ਆਵਦ ਦੀ ਵਰਪਅੇਰ  

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661412837332347
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661412340665730
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1661411790665785
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1662258580581106
https://twitter.com/DproMoga/status/1262994858366709760?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1262997583187922946?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1262999765794643968?s=20


 

ਕੱਪੜੇ ਡਰਾਈਕਲੀਨਰ, ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਮਵਨਆਰੀ, ਜਨਰਲ  ਟੋਰ, ਵਗਫ਼ਟ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੁਟੀਕ, ਟੇਲਰ, ਖੜੌਣੇ 

ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ  ਮਾਨ, ਗਵਹਣੇ ਵਜਊਲਰਜ਼, ਵਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ  ਟੇਸਨਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਐਨਕਾਂ, ਬਰਤਨਾਂ ਅਤੇ 
ਪਲਾ ਵਟਕ ਦੇ  ਮਾਨ  

https://twitter.com/DproMoga/status/1263001053626355712?s=20 
 

5 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਕੇਿਲ ਿੀਰਿਾਰ,  ੁੱ ਕਰਿਾਰ ਅਤੇ ਸਨੀਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਗਰੁੱ ਪ C ਚ  ਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ 
ਤੋ ਸਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣ ਿਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 
https://twitter.com/DproMoga/status/1263005578571341824?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਲੱਕੜ ਆੜਹਤ /ਆਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਵਮਸ਼ਨ ਏਜਿੰਟ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੱਫਤਰ, ਫਰਨੀਚਰ /ਪੇਂਟ 
/ਹਾਰਡਿੇਅਰ /ਪਲਾਈਿੱੁਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ  
 

2 || 19 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ 

ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਜਵਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 

ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 
 

3 ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ   ਿੈ ਰੁਜਗਾਰ  ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 140.40 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੀ 
 ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ-ਮੋਹਨ ਲਾਲ  ੂਦ 

ਪਿੰਜਾਬ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪਰੋੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪਰੋੇਸ਼ਨ ਿੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਰਕਮ 

 

4 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ  ੁਚੱਜੀ ਿਰਤੋ ਲਈ ਵਮੱਟੀ ਪਰਖ ਦੀ ਮੁਵਹਿੰਮ ਜਾਰੀ 
 

5 ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁੱ ਕਿੇਂ ਪਰਬਿੰਧ-ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ ਰ 

ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇ   ਬਿੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ  ਰਿੇ 

 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ  
 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 31 ਮਈ ਤੱਕ 

ਫਾਈਨਾਂ /ਇਿੰ ੋਰੈ  ਕਿੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕ  ਨਾਲ  ਬਿੰਧਤ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਟੈਟ ਅਤੇ 
ਿਕੀਲ , ਿੈ ਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ/ਮਨੀਗਰਾਮ/ਮਨੀ ਐਕ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕਿੰਮ,  ਟਾਕ ਹੋਲਵਡਿੰਗ ਆਵਦ 

 

8 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਕੇਿਲ ਿੀਰਿਾਰ,  ੁੱ ਕਰਿਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਗਰੁੱ ਪ C ਚ  ਿੇਰੇ 7 
ਿਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣ ਿਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 
 

https://twitter.com/DproMoga/status/1263001053626355712?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1263005578571341824?s=20
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVguQBI4VUGMCXsCeGI9c4LiHr5MxcVSJSTjBR7MpNZvIkV4rS-0SuJdRtlQM7M3-lf9KrIYeCZFF29c1f4WYXuI0K8v6YE4mNdGSsDhH2KJfKu82Ev9v-ThhEnPlx_H5jbzWMyO5x17BmoxLmhtGlJv0v_lXMuZU1FmT2Nev9jj-l5aXusj9MwM6i4UOLFLas&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVguQBI4VUGMCXsCeGI9c4LiHr5MxcVSJSTjBR7MpNZvIkV4rS-0SuJdRtlQM7M3-lf9KrIYeCZFF29c1f4WYXuI0K8v6YE4mNdGSsDhH2KJfKu82Ev9v-ThhEnPlx_H5jbzWMyO5x17BmoxLmhtGlJv0v_lXMuZU1FmT2Nev9jj-l5aXusj9MwM6i4UOLFLas&__tn__=*NK-R


 

9 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਕੇਿਲ  ੋਮਿਾਰ, ਮਿੰਗਲਿਾਰ, ਅਤੇ ਬੱੁਧਿਾਰ ਨੂਿੰ  ਗਰੁੱ ਪ B ਚ  ਿੇਰੇ 7 
ਿਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣ ਿਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 
 

10 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ  ਾਰੇ ਵਦਨ ਗਰੁੱ ਪ A ਚ  ਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋੋ਼ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣ 
ਿਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 
 

11 ਕਰੋਨਾ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇ  ਵਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 
ਮਾ ਕ ਨਾ ਪਵਹਨਣ ਿਾਲੇ ਨੂਿੰ  200 ਰੁਪਏ ਜਰੁਮਾਨਾ 
 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Today 19 May District COVID update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224764127864099/ 
 

2 ਅਮੇ ੀ ਤੇ ਬੇਗੂ ਰਾਏ ਨੂਿੰ  ਗਈਆਂ ਦੋ ਰੇਲਾਂ, 2682 ਯਾਤਰੀ ਰਿਾਨਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224745074532671/ 
 

3 ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਜਵਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤ ੇਕੋਜਵਡ 19 ਪਾਜ਼ੀਜਟਵ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ ਜਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।ਜਦੋਂਜਕ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਜਪਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਜਨਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ 

ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਜਹ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224743521199493/ 
 

4 ਪਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੇਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ 

ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224717237868788/ 
 

5 ਪਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੇਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪਰਵੀਨ ਨਾਮ ਦਾ 

ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224716271202218/ 
 

6 ਰਾਸ਼ਨ  ਬਿੰਧੀਂ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨਿੰ ਬਰ 1905 ਜਾਰੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224699211203924/ 
 

7 ਪਵਟਆਲਾ ਪੁਵਲ  ਿੱਲੋਂ ਮੈਕ ਮੀਮਮ  ਵਕਉਰਟੀ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਵਨਰੀਖਣ ਦੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ 
ਬਰਾਮਦ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224697661204079/ 
 

8 ਕਮਾਡੈਂਟ ਧਾਲੀਿਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਡ ਕ ਨਾਲ  ਨਮਾਨਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224764127864099/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224745074532671/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224743521199493/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224717237868788/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224716271202218/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224699211203924/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224697661204079/


 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224697187870793/ 
 

9 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 186 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ 
ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224693721204473/ 
 

10 ਵਜ਼ਲਹਾ ਤੇ  ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਯਾਦਵਿਿੰਦਰਾ ਪੂਰਨ ਬਾਲ ਵਨਕੇਤਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਚਾਨਕ ਵਨਰੀਖਣ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224650204542158/ 
 

11 ਹਵਥਆਰਬਿੰਦ ਵਗਰੋਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੂ ਹਵਥਆਰਾਂ  ਮੇਤ ਕਾਬੂ-ਐ .ਐ .ਪੀ. 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224625821211263/ 
 

12 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਈਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੁਣੇ 

ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ esanjeevniopd.in 'ਤੇ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224624704544708/ 
 

13 A Hardened criminal nabbed in City Patiala area & Weapons recovered. Major incident 
averted due to timely action by Patiala Police. 
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/294768078215610/ 
 

14 # ੁੱ ਖੀਭੈਣਜੀ ਵੱਲੋਂ  ਅਜਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਮਲੋ ਜਜਸ ਨੂੰ ਜੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਜਵਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224509144556264/ 
 

15 ਜਮਤੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਜਟਆਲਾ ਜਵਖੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਜਰਟੇਲ ਰੇਟ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224470101226835/ 
 

16  *Action against Liquor Mafia* 
SSP Patiala Mandeep Singh Sidhu informed that on receiving secret information in late 
night swoop, Patiala Police under the command of DSP Ghanour Manpreet Singh raided a 
location ( Tubewell cum Storeroom ) & unearthed huge quantity of ENA (Ethanol Neutral 
Alcohol) in 20 Drums & few empty drums in the area of village Pabri PS Kheri Gandian 
Patiala. 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224397844567394/ 
 

17 Photo 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1224694277871084/ 
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S.N. Post with link 

1 ਪਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੇਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪਰਵੀਨ ਨਾਮ ਦਾ 

ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

@CMOPb @PunjabGovtIndia @capt_amarinder @KUMARAMIT_IAS 
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https://twitter.com/DproPatiala/status/1262763043206791169?s=19 
 

2 ਪਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੇਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ 

ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

@CMOPb @capt_amarinder @preneet_kaur @PunjabGovtIndia 
@KUMARAMIT_IAS  
#punjabfightscorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262762718873784321?s=19 
 

3 ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਕਾਨੂਨੰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰੀ ਰਾਜਜਦੰਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ  ਯਾਦਜਵੰਦਰਾ ਪੂਰਨ 

ਬਾਲ ਜਨਕੇਤਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜਨਰੀਖਣਸ਼ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਰਜਮੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ 

ਸਨ। ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨਾਲ ਰਜਹਣ-ਸਜਹਣ ਅਤੇ ਪੜ੍੍ਾਈ ਸਬਧੰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1262760498136666118?s=19 
 

4 ਰਾਸਨ  ਬਿੰਧੀਂ ਮੁਸਵਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨਿੰ ਬਰ 1905 ਜਾਰੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

-ਹੈਲਪਲਾਇਨ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ ਰ ਨੂਿੰ  ਨੋਡਲ ਅਫ਼ ਰ ਲਾਇਆ 

@KUMARAMIT_IAS #punjabfightscorona 
@PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262759696118607873?s=19 
 

5 ਅਮੇ ੀ ਤੇ ਬੇਗੂ ਰਾਏ ਨੂਿੰ  ਗਈਆਂ ਦੋ ਰੇਲਾਂ, 2682 ਯਾਤਰੀ ਰਿਾਨਾ 
-ਮਹਾਰਾਸਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਵਮਲਨਾਡੂ ਦੇ ਿ ਨੀਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੀ ਭੇਵਜਆ- @KUMARAMIT_IAS 

@PunjabGovtIndia ਿੱਲੋਂ  ਮੁੱ ਖ ਮਿੰਤਰੀ @capt_amarinder ਦੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਜਹਲਕਦਮੀ ਤਜਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੋ ਰੇਲਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1262759280253431809?s=19 
 

6 A Harden criminal nabbed in City Patiala area & Weapons recovered. Major 

incident averted due to timely action by @PP_Patiala police. ਪਵਟਆਲਾ ਪੁਵਲ  ਦੇ 
 ਾਇਬਰ  ੈਲ ਦੀ  ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਾਜ ਅੱਖ-ਮਨਦੀਪ ਵ ਿੰਘ ਵ ੱਧੂ 

@CMOPb @DGPPunjabPolice   
#SSPMandeepsinghsidhu 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262748987532034048?s=19 
 

7 At Govt Rajindra hospital Patiala staff and patients at covid 19 isolation wing 
prayed Almighty for early recovery of all patients and well being of staf who are 
continuously at mankind service. Most of the medical staff is away from their 
home and children for the last 2 months 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262747634302763014?s=19 
 

8 Patiala ਪਜੁਲਸ ਵੱਲੋਂ  ਮੈਕਸਮੀਮਮ ਸਜਕਉਰਟੀ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਦੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ 

ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਸ. ਪੀ. ਪਲਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਮਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਭੰਗੂ, 

ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਡੀ ਜਕ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪੈਂਥੇ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਜਰੰਦਰਜੀਤ ਜਸੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। @CMOPb  

@KUMARAMIT_IAS @PP_Patiala 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262744891311812610?s=19 
 

9 A Harden criminal nabbed in City Patiala area & Weapons recovered. Major 
incident averted due to timely action by @PP_Patiala police. @CMOPb 
@DGPPunjabPolice   
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#SSPMandeepsinghsidhu 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262640256278544384?s=19 
 

10 Action against Liquor Mafia 
SSP Mandeep Singh Sidhu informed that on receiving secret information in late 
night swoop, @PP_Patiala under the command of DSP Ghanour Manpreet Singh 
raided village Pabri & unearthed huge quantity of ENA in 20 Drums & few empty 
drums Case registered 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262639825351577605?s=19 
 

11 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਵਟਆਲਾ ਿੱਲੋਂ   ਬਜੀ ਮਿੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੀਟੇਲ 

ਰੇਟ 19/5/2020 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1262618174295543810?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Today 19 May District COVID update information given by CS Dr Harish Malhotra 
(ਿੀਡੀਓ) 

2 ਅਮੇ ੀ ਤੇ ਬੇਗੂ ਰਾਏ ਨੂਿੰ  ਗਈਆਂ ਦੋ ਰੇਲਾਂ, 2682 ਯਾਤਰੀ ਰਿਾਨਾ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

3 ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਜਵਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤ ੇਕੋਜਵਡ 19 ਪਾਜ਼ੀਜਟਵ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ ਜਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।ਜਦੋਂਜਕ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਜਪਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਜਨਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ 

ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਜਹ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। (ਵੀਡੀਓ) 

4 ਪਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੇਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ 

ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ।  (ਵੀਡੀਓ) 

5 ਪਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੇਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪਰਵੀਨ ਨਾਮ ਦਾ 

ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। (ਵੀਡੀਓ) 

6 ਰਾਸ਼ਨ  ਬਿੰਧੀਂ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨਿੰ ਬਰ 1905 ਜਾਰੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

 

7 ਪਵਟਆਲਾ ਪੁਵਲ  ਿੱਲੋਂ ਮੈਕ ਮੀਮਮ  ਵਕਉਰਟੀ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਵਨਰੀਖਣ ਦੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ 
ਬਰਾਮਦ  (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

8 ਕਮਾਡੈਂਟ ਧਾਲੀਿਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਡ ਕ ਨਾਲ  ਨਮਾਨਤ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

9 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 186 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ 
ਆਮਦ  (ਫੋਟੋ) 

10 ਵਜ਼ਲਹਾ ਤੇ  ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਯਾਦਵਿਿੰਦਰਾ ਪੂਰਨ ਬਾਲ ਵਨਕੇਤਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਚਾਨਕ ਵਨਰੀਖਣ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

11 ਹਵਥਆਰਬਿੰਦ ਵਗਰੋਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੂ ਹਵਥਆਰਾਂ  ਮੇਤ ਕਾਬੂ-ਐ .ਐ .ਪੀ.   (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

12 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਈਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੁਣੇ 

ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ esanjeevniopd.in 'ਤੇ।  (ਫੋਟੋ) 

https://twitter.com/hashtag/SSPMandeepsinghsidhu?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262640256278544384?s=19
https://twitter.com/PP_Patiala
https://twitter.com/PP_Patiala
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262639825351577605?s=19
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262618174295543810?s=19


 

13 A Hardened criminal nabbed in City Patiala area & Weapons recovered. Major incident 
averted due to timely action by Patiala Police.  (ਿੀਡੀਓ) 

14 # ੁੱ ਖੀਭੈਣਜੀ ਵੱਲੋਂ  ਅਜਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਮਲੋ ਜਜਸ ਨੂੰ ਜੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਜਵਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋ।  (ਫੋਟੋ) 

15 ਜਮਤੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਜਟਆਲਾ ਜਵਖੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਜਰਟੇਲ ਰੇਟ। (ਫੋਟੋ) 

16  *Action against Liquor Mafia* 

SSP Patiala Mandeep Singh Sidhu informed that on receiving secret information in late 
night swoop, Patiala Police under the command of DSP Ghanour Manpreet Singh raided 
a location ( Tubewell cum Storeroom ) & unearthed huge quantity of ENA (Ethanol 
Neutral Alcohol) in 20 Drums & few empty drums in the area of village Pabri PS Kheri 
Gandian Patiala.  (ਿੀਡੀਓ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Patiala- COVID UPDATE dt. 19.05.2020, Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/vgQ1ifeg6og 

2 ਰਾਜਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਜਵਖੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤ ੇਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 

https://youtu.be/uEpfysDPmzI 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ  ਿੰਭਾਵਿਤ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਕ ਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵ ੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਾਂ ਕਰਨ: 
ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਵ ਿੰਘ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535
175173778075  

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ ਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ 14 ਮਿੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚੀ 58473 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535
175860444673  

3 ਵਜਲਾ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪ ਾਨਕੋਟ ਅਿੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟਿੰਗ ਿੀਵਡਓ ਕਾਨਫਰਿੰ  
ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਯੋਵਜਤ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535
176580444601  

4 ਦੇ ੀ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜੀ  ਰਾਬ ਦੇ  ੇਕੇ / ਦੁਕਾਨਾਂ  ਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ  ਾਮ 6.30 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲੇ ਰੱਖਣ  ਬਿੰਧੀ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇ  

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535
202980441961  

 
TWITTER 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A9%80%E0%A8%AD%E0%A9%88%E0%A8%A3%E0%A8%9C%E0%A9%80?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbZeZNMjGU1XbmEgm_27s2rpvguky8ninMYjdHv5_84yOB22U62JJ2E2GBpwh7S67eqH2CvcuzlVK5V_q8HentVNEhqpzsb_T8wbD4-eI1eK05xjdOm8VkyExazDDmIytpuSefne_WFwrSm4D28ooGKP7mXkbRTVkJR6wYs0SRrE9MqwD97OQ1mft6lAWT3YN0brDWu_2jRSR8wyt-37XlPMXRwzEhrmdvKsc3ytrKoIa53XhgHnVp1t1Yv8Vys04va58CwbjMSKC2hmuA6JZWBVJyZ4Ohec3uaIDRiQ116hVlFay6UaxAxWD48j6z7d9OSdGthTMOPx43nrBb04LpLg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A9%80%E0%A8%AD%E0%A9%88%E0%A8%A3%E0%A8%9C%E0%A9%80?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbZeZNMjGU1XbmEgm_27s2rpvguky8ninMYjdHv5_84yOB22U62JJ2E2GBpwh7S67eqH2CvcuzlVK5V_q8HentVNEhqpzsb_T8wbD4-eI1eK05xjdOm8VkyExazDDmIytpuSefne_WFwrSm4D28ooGKP7mXkbRTVkJR6wYs0SRrE9MqwD97OQ1mft6lAWT3YN0brDWu_2jRSR8wyt-37XlPMXRwzEhrmdvKsc3ytrKoIa53XhgHnVp1t1Yv8Vys04va58CwbjMSKC2hmuA6JZWBVJyZ4Ohec3uaIDRiQ116hVlFay6UaxAxWD48j6z7d9OSdGthTMOPx43nrBb04LpLg&__tn__=%2ANK-R
https://youtu.be/vgQ1ifeg6og
https://youtu.be/uEpfysDPmzI
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535175173778075
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535175173778075
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535175860444673
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535175860444673
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535176580444601
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535176580444601
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535202980441961
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535202980441961


 

 

S.N. Post with link 

1 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ  ਿੰਭਾਵਿਤ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਕ ਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵ ੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਾਂ ਕਰਨ: 
ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਵ ਿੰਘ 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ ਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ 14 ਮਿੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚੀ 58473 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 

3 ਵਜਲਾ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪ ਾਨਕੋਟ ਅਿੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟਿੰਗ ਿੀਵਡਓ ਕਾਨਫਰਿੰ  
ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਯੋਵਜਤ 

4 ਦੇ ੀ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜੀ  ਰਾਬ ਦੇ  ੇਕੇ / ਦੁਕਾਨਾਂ  ਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ  ਾਮ 6.30 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲੇ ਰੱਖਣ  ਬਿੰਧੀ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇ  
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S.N. TEXT 

1 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ  ਿੰਭਾਵਿਤ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਕ ਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵ ੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਾਂ ਕਰਨ: 
ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਵ ਿੰਘ 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ ਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਿੱਖ ਿੱਖ 14 ਮਿੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚੀ 58473 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 

3 ਵਜਲਾ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪ ਾਨਕੋਟ ਅਿੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟਿੰਗ ਿੀਵਡਓ ਕਾਨਫਰਿੰ  
ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਯੋਵਜਤ 

4 ਦੇ ੀ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜੀ  ਰਾਬ ਦੇ  ੇਕੇ / ਦੁਕਾਨਾਂ  ਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ  ਾਮ 6.30 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲੇ ਰੱਖਣ  ਬਿੰਧੀ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇ  

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  #ਕੋਵਿਡ_19 

1616 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਬਹਾਰ , ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ ਵਿਖੇ  ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=858827704612647&id=289205534908203 
 

2  

3  

4  

5  

6  

 
TWITTER 

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.ARB-qse6dP0vYxRX_k-fowUAXMDWD5oFYLvOztCSTM2KEcowp452NdA_ftx6COTH7ijdx1ZUeo0c4GYOlSuaqwByg0XttgQHrD4abum8Y5pvVQnuhYq_p0MDyYvM4M_0u_ZjUSzWIYFX3xZlDeajB4qKXo_oxVssYuigR-ui-1aw3gh1Qk5onHxX4gbjTN7M4LgI-trRlsetoVCw5gQdkwuBdZQ059eugt02t4QCim59GwhRJ3p8Efs_1KsHmSYHdxMieadAFE-YbELrcZ69ea2B6V-uYA5IbvSN2fHuim3826i8bHSUiIJSmqTtyrhKZDRN8CWuBVHouc4MVkXyc2WM43MIyNFwBcnNer5u&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=858827704612647&id=289205534908203


 

 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵਿਡ_19 

1616 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਬਹਾਰ , ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ ਵਿਖੇ  ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1262788804034940930?s=19 
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6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 #ਕੋਵਿਡ_19 

1616 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਬਹਾਰ , ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ ਵਿਖੇ  ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

2  

3  

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ 

ਜਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/1362128413982358/?vh=e&d=n 
 

2 ਜਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਰੀ-ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਜਟਵ ਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸੈਂਪਲ 

ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜਜਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 

ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਜਲਸਟ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/645062492892490/?d=n 
 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜਵਧਾ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/645275176204555/?d=n 
 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ  ਿੰਗਰੂਰ,  ੁਨਾਮ ਤੇ ਮਨੂਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ  ੇਵਕਆਂ, 

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.ARB-qse6dP0vYxRX_k-fowUAXMDWD5oFYLvOztCSTM2KEcowp452NdA_ftx6COTH7ijdx1ZUeo0c4GYOlSuaqwByg0XttgQHrD4abum8Y5pvVQnuhYq_p0MDyYvM4M_0u_ZjUSzWIYFX3xZlDeajB4qKXo_oxVssYuigR-ui-1aw3gh1Qk5onHxX4gbjTN7M4LgI-trRlsetoVCw5gQdkwuBdZQ059eugt02t4QCim59GwhRJ3p8Efs_1KsHmSYHdxMieadAFE-YbELrcZ69ea2B6V-uYA5IbvSN2fHuim3826i8bHSUiIJSmqTtyrhKZDRN8CWuBVHouc4MVkXyc2WM43MIyNFwBcnNer5u&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/DRupnagar/status/1262788804034940930?s=19
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB-qse6dP0vYxRX_k-fowUAXMDWD5oFYLvOztCSTM2KEcowp452NdA_ftx6COTH7ijdx1ZUeo0c4GYOlSuaqwByg0XttgQHrD4abum8Y5pvVQnuhYq_p0MDyYvM4M_0u_ZjUSzWIYFX3xZlDeajB4qKXo_oxVssYuigR-ui-1aw3gh1Qk5onHxX4gbjTN7M4LgI-trRlsetoVCw5gQdkwuBdZQ059eugt02t4QCim59GwhRJ3p8Efs_1KsHmSYHdxMieadAFE-YbELrcZ69ea2B6V-uYA5IbvSN2fHuim3826i8bHSUiIJSmqTtyrhKZDRN8CWuBVHouc4MVkXyc2WM43MIyNFwBcnNer5u&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB-qse6dP0vYxRX_k-fowUAXMDWD5oFYLvOztCSTM2KEcowp452NdA_ftx6COTH7ijdx1ZUeo0c4GYOlSuaqwByg0XttgQHrD4abum8Y5pvVQnuhYq_p0MDyYvM4M_0u_ZjUSzWIYFX3xZlDeajB4qKXo_oxVssYuigR-ui-1aw3gh1Qk5onHxX4gbjTN7M4LgI-trRlsetoVCw5gQdkwuBdZQ059eugt02t4QCim59GwhRJ3p8Efs_1KsHmSYHdxMieadAFE-YbELrcZ69ea2B6V-uYA5IbvSN2fHuim3826i8bHSUiIJSmqTtyrhKZDRN8CWuBVHouc4MVkXyc2WM43MIyNFwBcnNer5u&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/1362128413982358/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/645062492892490/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/645275176204555/?d=n


 

ਹੋਲ ੇਲ ਡੀਲਰਾਂ, ਵਡ ਵਟਲਰੀਜ਼ ਤ ੇਬਾਟਵਲਿੰ ਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚਤੇ ਜਾਂਚ 

*  ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਿੰਨ-ਵਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ 

*  ਟਾਕ ਰਵਜ ਟਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਹਲੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662042494041341/ 
 

5 ਕੇਰਲਾ, ਤਵਮਲਨਾਡੂ, ਬਗੇੂ  ਰਾਏ, ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦ ੇ300 ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਾਗਵਰਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਿਾਨਾ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662041904041400/ 
 

6 ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਕੇ  ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 800 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈ ਟ 
ਆਏ ਨੈਗੇਵਟਿ 

* ਮੁੱ ਖ  ਕੱਤਰ ਪਿੰਜਾਬ ਨਾਲ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿੰ ਵ ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਰਬਿੰ ਧਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
* ਐ .ਐ .ਪੀ, ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ, ਵ ਿਲ  ਰਜਨ ਿੀ ਹੋਏ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿੰ  ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662041484041442/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਜਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਕਜਟਵ ਕੇਸ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਰੀ-ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਜਟਵ ਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸੈਂਪਲ 

ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜਜਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1262697001956921344?s=12 
 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜਵਧਾ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
@GhanshyamThori 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1262918430912585744?s=12 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਕੇ  ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 800 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈ ਟ 
ਆਏ ਨੈਗੇਵਟਿ 

* ਮੁੱ ਖ  ਕੱਤਰ ਪਿੰਜਾਬ ਨਾਲ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿੰ ਵ ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਰਬਿੰ ਧਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
* ਐ .ਐ .ਪੀ, ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ, ਵ ਿਲ  ਰਜਨ ਿੀ ਹੋਏ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿੰ  ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਜਵਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜਵਧਾ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ  ਿੰਗਰੂਰ,  ੁਨਾਮ ਤੇ ਮਨੂਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ  ੇਵਕਆਂ, 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662042494041341/
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662041904041400/
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662041484041442/
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1262697001956921344?s=12
https://twitter.com/GhanshyamThori
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1262918430912585744?s=12


 

ਹੋਲ ੇਲ ਡੀਲਰਾਂ, ਵਡ ਵਟਲਰੀਜ਼ ਤ ੇਬਾਟਵਲਿੰ ਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚਤੇ ਜਾਂਚ 

*  ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਿੰਨ-ਵਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ 

*  ਟਾਕ ਰਵਜ ਟਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਹਲੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ 

4 ਕੇਰਲਾ, ਤਵਮਲਨਾਡੂ, ਬਗੇੂ  ਰਾਏ, ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦ ੇ300 ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਾਗਵਰਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਿਾਨਾ 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541251449925403&id=128209614562924
, Health Minister Balbir Singh Sidhu lauds noble gesture by Swaraj Tractors to hand over 
500 PPE Kits for corona warriors (I/26038/2020) 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541255746591640&id=128209614562924
, 2630 migrants embark on journey back home to Purnea & Bettiah in Bihar 
(I/26040/2020) 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541258926591322&id=128209614562924
, Chairman Punjab Youth Development Board hands over 100 PPE Kits to Police 
Commissioner Ludhiana 
(I/26083/2020) 
 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541264229924125&id=128209614562924
, •Dial/WhatsApp to report liquor smuggling-Girish Dayalan 

(I/26080/2020) 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262728634667696128?s=19, Health Minister 
Balbir Singh Sidhu lauds noble gesture by Swaraj Tractors to hand over 500 PPE Kits for 
corona warriors (I/26038/2020) 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262729326392250374?s=19, 2630 migrants 
embark on journey back home to Purnea & Bettiah in Bihar 
(I/26040/2020) 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262731056215556098?s=19, Chairman 
Punjab Youth Development Board hands over 100 PPE Kits to Police Commissioner 
Ludhiana 
(I/26083/2020) 
 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262734579649011712?s=19, •Dial/WhatsApp 
to report liquor smuggling-Girish Dayalan 

(I/26080/2020) 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541251449925403&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541251449925403&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541255746591640&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541255746591640&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541258926591322&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541258926591322&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541264229924125&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541264229924125&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262728634667696128?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262729326392250374?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262731056215556098?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262734579649011712?s=19


 

WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement on corona virus 

2 Under the leadership of CM Captain Amarinder Singh, 200 special trains from all over 
Punjab have been provided to facilitate the 2,50,000 migrant workers to return to their 
home states. The 200th train left for Amritsar today. 

3 Tomorrow 50 government buses will run on 8 routes from patiala bus stand from 6 am - 7 
pm. 

 

Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 District Magistrate @Vinaybublani allowed Immigration Service Providers to open offices 
from Monday to Saturday between 9 am to 4 pm. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256091087894807&id=73958246954567
4 
 
 

2 DM @VinayBublani 
Allowed gathering of 50 persons for marriage functions and of 20 persons for funeral/last 
rites during lockdown period with the permission of SDM s. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256091721228077&id=73958246954567
4 
 
 

3 Restaurants, Eateries, Ice Cream Shops and Juice Shops Allowed for Take away services 
also. Earlier they were allowed for home delivery. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256092871227962&id=73958246954567
4 
 
 
 

4 DFSC SBS Nagar suspends Licenses of three depot holders for decrepancies in distribution 
of grains and pulses at Prem Nagar in Balachaur. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256093381227911&id=73958246954567
4 
 
 

5 MGNREGA Proves Beneficial for poor labourers as they have been getting work under 
many schemes in villages viz cleanliness of ponds and many other. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256094061227843&id=73958246954567
4 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256091087894807&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256091087894807&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256091721228077&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256091721228077&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256092871227962&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256092871227962&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256093381227911&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256093381227911&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256094061227843&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256094061227843&id=739582469545674


 

6 A total of 570 persons (including 5 for Maharashtra) departed to Amritsar, Mohali and 
Patiala for boarding trains to Bihar and Maharashtra. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256095247894391&id=73958246954567
4 
 
 

7 Nawanshahr Declared as Garbage Free City with three star rating for second consecutive 
year as announced by MoHUA . It is the only city of the Punjab that competes for star 
rating in all categories. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256114134559169&id=73958246954567
4 
 
 

8 Punjab SC Finance and Land Development Corporation clears subsidy amount worth Rs 
140 Lakh for beneficiaries desirous of SC Corp. loans, said Er. Mohan Lal Sood, Chairman. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256117917892124&id=73958246954567
4 
 
 

9 Nawanshahr Gets Bonanza of Road Project Worth 3.06 Crore. Apex Committee Cleared 
upgradation of Rahon-Daryapur via Kahlon stretch of 6.5 KM as told by MLA Angad Singh. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256124804558102&id=73958246954567
4 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 District Magistrate @Vinaybublani allowed Immigration Service Providers to open offices 
from Monday to Saturday between 9 am to 4 pm. 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262777973620355073?s=19 
 
 

2 DM @VinayBublani 
Allowed gathering of 50 persons for marriage functions and of 20 persons for funeral/last 
rites during lockdown period with the permission of SDM s. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262776820325167105?s=19 
 
 

3 Restaurants, Eateries, Ice Cream Shops and Juice Shops Allowed for Take away services 
also. Earlier they were allowed for home delivery. 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262775359759474693?s=19 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256095247894391&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256095247894391&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256114134559169&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256114134559169&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256117917892124&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256117917892124&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256124804558102&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256124804558102&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262777973620355073?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262776820325167105?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262775359759474693?s=19


 

4 DFSC SBS Nagar suspends Licenses of three depot holders for decrepancies in distribution 
of grains and pulses at Prem Nagar in Balachaur. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262774588011712513?s=19 
 
 

5 MGNREGA Proves Beneficial for poor labourers as they have been getting work under 
many schemes in villages viz cleanliness of ponds and many other. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262770956965158915?s=19 
 

6 A total of 570 persons (including 5 for Maharashtra) departed to Amritsar, Mohali and 
Patiala for boarding trains to Bihar and Maharashtra. 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262769674086789120?s=19 
 
 

7 Nawanshahr Declared as Garbage Free City with three star rating for second consecutive 
year as announced by MoHUA . It is the only city of the Punjab that competes for star 
rating in all categories. 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262768556262846465?s=19 
 
 

8 Punjab SC Finance and Land Development Corporation clears subsidy amount worth Rs 
140 Lakh for beneficiaries desirous of SC Corp. loans, said Er. Mohan Lal Sood, Chairman. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262766846949961731?s=19 
 

9 Nawanshahr Gets Bonanza of Road Project Worth 3.06 Crore. Apex Committee Cleared 
upgradation of Rahon-Daryapur via Kahlon stretch of 6.5 KM as told by MLA Angad Singh. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262766002049216512?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 District Magistrate @Vinaybublani allowed Immigration Service Providers to open offices 
from Monday to Saturday between 9 am to 4 pm. 

2 DM @VinayBublani 
Allowed gathering of 50 persons for marriage functions and of 20 persons for funeral/last 
rites during lockdown period with the permission of SDM s. 

3 Restaurants, Eateries, Ice Cream Shops and Juice Shops Allowed for Take away services 
also. Earlier they were allowed for home delivery. 

4 DFSC SBS Nagar suspends Licenses of three depot holders for decrepancies in distribution 
of grains and pulses at Prem Nagar in Balachaur. 

5 MGNREGA Proves Beneficial for poor labourers as they have been getting work under 
many schemes in villages viz cleanliness of ponds and many other. 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262774588011712513?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262770956965158915?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262769674086789120?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262768556262846465?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262766846949961731?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262766002049216512?s=19


 

6 A total of 570 persons (including 5 for Maharashtra) departed to Amritsar, Mohali and 
Patiala for boarding trains to Bihar and Maharashtra. 
 

7 Nawanshahr Declared as Garbage Free City with three star rating for second consecutive 
year as announced by MoHUA . It is the only city of the Punjab that competes for star 
rating in all categories. 
 

8 Punjab SC Finance and Land Development Corporation clears subsidy amount worth Rs 
140 Lakh for beneficiaries desirous of SC Corp. loans, said Er. Mohan Lal Sood, Chairman. 

9 Nawanshahr Gets Bonanza of Road Project Worth 3.06 Crore. Apex Committee Cleared 
upgradation of Rahon-Daryapur via Kahlon stretch of 6.5 KM as told by MLA Angad Singh. 

 

 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬੱ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਰੀ ਝਿੰਡੀ ਦੇਕੇ 391 ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਵਟਆਲਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 
ਅਰਰੀਆ ਤੇ ਚਿੰਪਾਰਨ ਅਤੇ ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਬੇਗ ੂਰਾਏ (ਯੂ.ਪੀ.) ਲਈ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ 

 

ਆਨਲਾਈਨ ਰਵਜ ਟਰੇਸਨ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ 425 ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਅੱਜ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿਗੇਾ 
ਕਵਟਹਾਰ (ਯੂ.ਪੀ.) - ਕਨੂ ਗਰਗ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2516957401949545/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬੱ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਰੀ ਝਿੰਡੀ ਦੇਕੇ 391 ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਵਟਆਲਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 
ਅਰਰੀਆ ਤੇ ਚਿੰਪਾਰਨ ਅਤੇ ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਬੇਗ ੂਰਾਏ (ਯੂ.ਪੀ.) ਲਈ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ 

 

ਆਨਲਾਈਨ ਰਵਜ ਟਰੇਸਨ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ 425 ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਅੱਜ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ 
ਕਵਟਹਾਰ (ਯੂ.ਪੀ.) - ਕਨੂ ਗਰਗ 

https://twitter.com/DproSri/status/1262702881502830595?s=19 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਬੱ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਰੀ ਝਿੰਡੀ ਦੇਕੇ 391 ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਵਟਆਲਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 
ਅਰਰੀਆ ਤੇ ਚਿੰਪਾਰਨ ਅਤੇ ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਬੇਗ ੂਰਾਏ (ਯੂ.ਪੀ.) ਲਈ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ 

 

ਆਨਲਾਈਨ ਰਵਜ ਟਰੇਸਨ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ 425 ਪਰਿਾ ੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਅੱਜ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ 
ਕਵਟਹਾਰ (ਯੂ.ਪੀ.) - ਕਨੂ ਗਰਗ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2516957401949545/
https://twitter.com/DproSri/status/1262702881502830595?s=19


 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਾ ਜਨਕਲਣ - ਡਾ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਜਸੰਘ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ । 

 ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾ ਕ ਪਵਹਨਣਾ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1346347872226032?d=n&sfns=m
o  

2 ਕਵਮਊਵਨਟੀ  ੈਂਪਵਲਿੰ ਗ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ-ਏ.ਡੀ. ੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1346348378892648?d=n&sfns=m
o  

3 ਵਜਲਹਾ  ਰੀ ਮੁਕਤ ਰ  ਾਵਹਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 3  ੈਂਪਲਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੇਗੈਵਟਿ: ਡਾ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵ ਿੰਘ 
ਵ ਿਲ  ਰਜਨ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1346348848892601?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਾ ਜਨਕਲਣ - ਡਾ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਜਸੰਘ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ । 

 ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾ ਕ ਪਵਹਨਣਾ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262750392556773384?s=21  

2 ਵਜਲਹਾ  ਰੀ ਮੁਕਤ ਰ  ਾਵਹਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 3  ੈਂਪਲਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੇਗੈਵਟਿ: ਡਾ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵ ਿੰਘ 
ਵ ਿਲ  ਰਜਨ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262750772548124679?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਾ ਜਨਕਲਣ - ਡਾ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਜਸੰਘ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ । 

 ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾ ਕ ਪਵਹਨਣਾ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
 

2 ਕਵਮਊਵਨਟੀ  ੈਂਪਵਲਿੰ ਗ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ-ਏ.ਡੀ. ੀ 

3 ਵਜਲਹਾ  ਰੀ ਮੁਕਤ ਰ  ਾਵਹਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 3  ੈਂਪਲਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੇਗੈਵਟਿ: ਡਾ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵ ਿੰਘ 
ਵ ਿਲ  ਰਜਨ 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1346347872226032?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1346347872226032?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1346348378892648?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1346348378892648?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1346348848892601?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1346348848892601?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262750392556773384?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262750772548124679?s=21


 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨ ੁੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  140.40 ਲੱਖ ਦੀ 
 ਬਵ ਡੀ ਜਾਰੀ- ਇਿੰਜ: ਮੋਹਨ ਲਾਲ  ਦੂ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182721
958426564/?type=3&theater 

2 ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਰਕਾਰੀ  ਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨੁਕ ਾਨ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ. ਡੀ. 
ਪਿੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ `ਤ ੇਪਾ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਲਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182741
125091314/?type=3&theater 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦਦੂ ਅਿੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਦ ੇੀ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਕ ੇ ਹਾਲਤ 
ਵਿੱਚ  ਵਹਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182748
188423941/?type=3&theater 

4  ਰੀ ਜਗਵਿਿੰਦਰਜੀਤ ਵ ਿੰਘ ਗਰੇਿਾਲ ਨੇ ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਿਜੋਂ ਅਹੁਦਾ  ਿੰਭਾਵਲਆ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182779
035087523/?type=3&theater 

5 ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿੱਲੋਂ 746 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਗਰਵਹ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼, ਵਬਹਾਰ, 
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਵਮਲਨਾਢੂ ਨੂਿੰ  ਜਾਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3183067
135058713/?type=3&theater 

6 ਵਦਨ-58ਿਾਂ-ਕੋਰੈਨਾ  ਬਿੰਧੀ  ਰਕਾਰੀ ਵਬਆਨ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ 19/05/2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3183264628372297&id=2302387
776459991&__tn__=-R 
 

7 ਰਾਣਾ  ੂਗਰ ਵਮਲ (wine factory) ਲਹੁਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂਿੰ  covid- 19 ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਉਪਰਿੰਤ covid test ਲਈ C H patti ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵ ਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3184976
071534486/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  140.40 ਲੱਖ ਦੀ  ਬਵ ਡੀ 
ਜਾਰੀ- ਇਿੰਜ: ਮੋਹਨ ਲਾਲ  ੂਦ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262691270176075776 

2 ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ   ਰਕਾਰੀ  ਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨੁਕ ਾਨ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ. ਡੀ. 
ਪਿੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ `ਤੇ ਪਾ ਕਰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਲਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262693539810426880 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦਦੂ ਅਿੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਦੇ ੀ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਕ ੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 

 ਵਹਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262694634481831936 

4  ਰੀ ਜਗਵਿਿੰਦਰਜੀਤ ਵ ਿੰਘ ਗਰੇਿਾਲ ਨੇ ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਜਨਰਲ ਿਜੋਂ ਅਹੁਦਾ  ਿੰਭਾਵਲਆ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182721958426564/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182721958426564/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182741125091314/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182741125091314/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182748188423941/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182748188423941/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182779035087523/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3182779035087523/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3183067135058713/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3183067135058713/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3183264628372297&id=2302387776459991&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3183264628372297&id=2302387776459991&__tn__=-R
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3184976071534486/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3184976071534486/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262691270176075776
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262693539810426880
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262694634481831936


 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262699524809617409 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ  ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ  ੱਭਰਿਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਵ ਆ ਵਕ ਵਜ਼ਲਹੇ  ’ਚੋਂ ਇ  ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ 738 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ, ਵਬਹਾਰ ਤੇ  ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਨੂਿੰ  ਭੇਜੇ  
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262740086635917313 

6 ਵਦਨ-58ਿਾਂ-ਕੋਰੈਨਾ  ਬਿੰਧੀ  ਰਕਾਰੀ ਵਬਆਨ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ 19/05/2020 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262764028004204545 

7 ਰਾਣਾ  ੂਗਰ ਵਮਲ (wine factory)  ਲਹੁਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂਿੰ  covid- 19  ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਉਪਰਿੰਤ  covid test  ਲਈ   C H patti ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵ ਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ  chc 

kairon 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1263015613489975297 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁ ੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  140.40 ਲੱਖ ਦੀ  ਬਵ ਡੀ 
ਜਾਰੀ- ਇਿੰਜ: ਮੋਹਨ ਲਾਲ  ੂਦ 

2 ਪਿੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਰਕਾਰੀ  ਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨੁਕ ਾਨ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀ. ਡੀ. 
ਪਿੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ `ਤੇ ਪਾ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਲਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅਿੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਦੇ ੀ ਅਤੇ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਕ ੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 
 ਵਹਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

4  ਰੀ ਜਗਵਿਿੰ ਦਰਜੀਤ ਵ ਿੰ ਘ ਗਰੇਿਾਲ ਨੇ ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਿਜੋਂ ਅਹੁਦਾ  ਿੰ ਭਾਵਲਆ 

5 ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿੱਲੋਂ 746 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼, ਵਬਹਾਰ, 
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਵਮਲਨਾਢੂ ਨੂਿੰ  ਜਾਣ ਲਈ ਭਜੇੇ ਗਏ 

6 ਵਦਨ-58ਿਾਂ-ਕੋਰੈਨਾ  ਬਿੰਧੀ  ਰਕਾਰੀ ਵਬਆਨ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ 19/05/2020 

 
 
 
 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262699524809617409
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262740086635917313
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