
 

 

Date: 21-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 59618 

2 Total No. of samples sent 59618 

3 Total No. of patients tested positive till date 2028 

4 Total No. of patients tested negative 53871 

5 Results Awaited 3719 

6 No. of patients recovered 1819 

7 Active cases 170 

8 No. of Patients on oxygen support NIL 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 
01 

10 Total Deaths reported 39 



 

Patients reported positive on 21st May 2020- 23 

District Number of cases Source of 
Infection outside Punjab 

Local Cases Remarks 

Amritsar 05 1 New Case (Foreign 
Returnee) 

4 New Cases (ILI) 2 new cases have travel 
history of 

Gujrat and Maharshtra. 

Barnala 01 ----- New Case (Combine 
Worker) 

----- 

Kapurthala 01 New case ----- Travel History 
of Maharashtra 

Ludhiana 02 ----- 1 contact of Positive 
case. 1New Case 

----- 

Patiala 01 ----- New case Travel History of 
Maharashtra 

Pathankot 02 1 New Case (Foreign 
Returnee) 

1 New Case ----- 

Gurdaspur 04 ----- New Cases ----- 

Hoshiarpur 07 ----- 6 Contacts of positive 
case and 1 new case 

----- 

On 21st 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- 25 (Jalandhar-13, Muktsar-8, Fazilka-2, SAS Nagar-2) 

• Number of new deaths reported- 01 (Amritsar) 

2. Cumulative Cases:- 
 

S. No. District Total Confirmed Cases Total Active Cases Total Recovered Deaths 

1. Amritsar 313 13 295 5 

2. Jalandhar 210 31 173 6 
3. Ludhiana 171 47 117 7 

4. Tarn Taran 155 1 154 0 

5. Gurdaspur 129 5 121 3 

6. SBS Nagar 105 6 98 1 
7. Patiala 104 4 98 2 

8. SAS Nagar 102 0 99 3 

9. Hoshiarpur 102 9 88 5 
10. Sangrur 88 1 87 0 

11. Muktsar 65 7 58 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 3 41 0 

18. Bathinda 41 4 37 0 

19. Kapurthala 34 1 30 3 

20. Mansa 32 10 22 0 
21. Pathankot 31 2 28 1 

22. Barnala 22 1 20 1 

 Total 2028 170 1819 39 

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



 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

 

 

1. Chief Minister Captain Amarinder Singh led #PunjabGovernment has set up a Facilitation 

Centre at the Indira Gandhi International Airport (IGIA), New Delhi, to help Punjabis coming 

back on the special flights from abroad return to their respective districts in the state where they 

will have remain in institutional quarantine.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567036856925755&id=1412317599064359 

2. Intensifying its frontline battle against #Covid19, the Captain Amarinder Singh led government 

in Punjab notified an Ordinance to bring private clinical establishments into the ambit of its fight 

against the pandemic.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567041420258632&id=1412317599064359 

3. SUNDER SHAM ARORA WRITES TO CHIEF MINISTERS OF ALL STATES, OFFERS 

THEM TO ORDER PPEs FROM PUNJAB WHEN NEEDED AT HLL RATES 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/sunder-sham-arora-writes-chief-ministers-all-states-offers-

them-order-ppes-punjab-when   
   
4. 22000 PUNJAB GOVERNMENT EMPLOYEES ON COURSE TO BE CORONA 

WARRIORS. TO BE EQUIPPED WITH ROLE-SPECIFIC TRAINING MODULES TO 

EFFECTIVELY COMBAT COVID-19. NECESSARY COURSE DETAILS ALREADY 

SHARED WITH ALL  HODs, DCs AND MDs 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/22000-punjab-government-employees-course-be-corona-

warriors  

5. #PunjabGovernment has announced the dates for receiving applications for online transfers of 

teachers and computer faculty. The teachers and computer faculty interested in the transfer can 

upload their data online from May 20 to May 27, 2020, and the selection of the station will be 

released through public notice. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567042950258479&id=1412317599064359 

 

6. Punjab to start E Sanjeevani OPD for Gynaecology Services from 1st June stated Health 

Minister, Balbir Singh Sidhu. Imparted online training to 600 Doctors and Staff Nurses working 

in labour room & Special Newborn Care Units 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263090502770933760?s=19 

 

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

MOBILEPHONES 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/20/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-

oncleaning-maintenance-of-mobile-phones/ 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567036856925755&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567041420258632&id=1412317599064359
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/sunder-sham-arora-writes-chief-ministers-all-states-offers-them-order-ppes-punjab-when
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/sunder-sham-arora-writes-chief-ministers-all-states-offers-them-order-ppes-punjab-when
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/22000-punjab-government-employees-course-be-corona-warriors
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/22000-punjab-government-employees-course-be-corona-warriors
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567042950258479&id=1412317599064359
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263090502770933760?s=19
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/20/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-oncleaning-maintenance-of-mobile-phones/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/20/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-oncleaning-maintenance-of-mobile-phones/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

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

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT 

(From 2:00 PM 20/05/2020 to 2:00 PM 21/05/2020) 

            Facebook 

S.N. Post with link  

1 SUNDER SHAM ARORA WRITES TO  INDUSTRY LAUDING THEM FOR COMPLEMENTING 
STATE FIGHT AGAINST COVID BY MANUFACTURING PPE KITS 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2566931216936319&id=14123175990643
59  

2 || 20 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। || May 20, 2020 || Official statement on authentic real-time 

information about #COVID_19 and the efforts being taken by the Government of 

Punjab to check the spread of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the 

State Control Room set up at Chandigarh. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1146231162443616&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1146232379110161&id=63121162066949
7  

3 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  #ਕੋਵਿਡ19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪ੍ਿੇ 

ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਲ ਸਬੂੰਿੀ ਵਿਸਥਾਰਤ 

ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Chief Minister Captain Amarinder Singh led 

#PunjabGovernment has issued an exclusive and detailed advisory on cleaning 

and maintenance of Mobile Phones to ensure the safety of its citizens from the 

deadly #COVID19 pandemic. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567026940260080&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=989857244804931&id=631211620669497   

4 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੂੰਦਰਾ ਗਾਾਂਿੀ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਾਈ 

ਅੱਡਾ, ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੁਵਿਿਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਆ ਰਹੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਿਤ ਵਜ਼ਵਲਆਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਜੱਥੇ ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸੂੰਸਥਾਗਤ 

ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰਵਹਿਾ ਪ੍ਿੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਸ ਸੁਵਿਿਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ 

ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਤਾਾਂ ਵਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੀ 

ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਗਰਵਹ ਵਜ਼ਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੀ ਿਾਪ੍ਸੀ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਜੱਥੇ ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ 

ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰਵਹਿ ਰੁਕਿਾ ਪ੍ਿੇਗਾ ਅਤ ੇਕੋਵਿਡ ਲਈ ਟੈਸਟ ਿੀ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਵਜਨਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ 

ਨੈਗੇਵਟਿ ਪ੍ਾਏ ਜਾਿਗੇ, ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫਵਤਆਾਂ ਦੇ ਸਿੈ-ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਘਰ ਭੇਜ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਦਵਕ ਪ੍ਾਜ਼ੇਵਟਿ 

ਪ੍ਾਏ ਜਾਿ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਦੇਖਭਾਲ/ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਜਾਿੇਗਾ।Chief Minister Captain 

Amarinder Singh led #PunjabGovernment has set up a Facilitation Centre at the 

Indira Gandhi International Airport (IGIA), New Delhi, to help Punjabis coming 

back on the special flights from abroad return to their respective districts in the 

state where they will have remain in institutional quarantine. Chief Minister said 

transport facility has been arranged at the Centre to ensure the comfortable return 

of stranded Punjabis and NRIs to their home districts, where they will be required 

to stay in quarantine for 14 days and will also be tested for Covid. Those found 

negative would be sent home for another two weeks of self-quarantine while those 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2566931216936319&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2566931216936319&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1146231162443616&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1146231162443616&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1146232379110161&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1146232379110161&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567026940260080&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567026940260080&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=989857244804931&id=631211620669497


 

who test positive will be shifted to isolation centres for care/treatment. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567036856925755&id=14123175990643
59https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=989870738136915&id=6312116206694
97  

5 ਕੋਵਿਡ ਵਖਲਾਫ ਮ ਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਜੂੰਗ ਨ ੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਦਆਾਂ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ 

ਵਿੱਚ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਿ ਆਪ੍ਿੀ ਲੜ੍ਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਲਆਉਿ ਲਈ 

ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਕਲੀਵਨਕਲ ਅਸਟੈਬਵਲਸ਼ਮੈਂਟਜ਼ (ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਐਂਡ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ) 

ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਦੀ ਿਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ੍ ਿਾਰਾ ਤਵਹਤ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 50 ਵਬਸਤਵਰਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਿਾਲੇ 

ਸਾਰੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਉਪ੍ਬੂੰਿਾਾਂ ਹੇਠ ਵਲਆਾਂਦਾ ਵਗਆ ਹੈ। Intensifying its frontline 

battle against #Covid19, the Captain Amarinder Singh led government in Punjab 

notified an Ordinance to bring private clinical establishments into the ambit of its 

fight against the pandemic. The notification, under subsection (3) of section 1 of 

the Punjab Clinical Establishments (Registration & Regulation) Ordinance, 2020, 

brings all clinical establishments having a capacity of more than 50 beds under 

the provisions of the said ordinance. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567041420258632&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=989874538136535&id=631211620669497  

6 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੱਵਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਸਰੀ ਵਿਜੈ ਇੂੰਦਰ ਵਸੂੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਿ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ, ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ, 

ਅਵਿਆਪ੍ਕਾਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਭਾਈਿਾਲਾਾਂ ਦੇ ਸਿਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਦੱਤੇ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਾਂ ਦੇ 

ਮਾਪ੍ਦੂੰਡਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿ ਲਈ ਵਨਰੂੰਤਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਉਸੇ ਮੁਤਾਵਬਕ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਿੇਗੀ। Punjab Education Minister Mr. Vijay Inder Singla today addressed the 

queries of students, parents, teachers and other stakeholders through Facebook 

live. He said, we are continuously monitoring nature and will accordingly issue 

advisory to maintain standard of online classes. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567108660251908&id=14123175990643
59   

7 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਅਵਿਆਵਪ੍ਕਾਾਂ ਅਤ ੇਕੂੰਵਪ੍ਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਤਬਾਦਵਲਆਾਂ ਸਬੂੰਿੀ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਤਰੀਕਾਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਿਾਉਿ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ ਅਵਿਆਵਪ੍ਕ ਅਤੇ ਕੂੰਵਪ੍ਊਟਰ 

ਫੈਕਲਟੀ 20 ਮਈ ਤੋਂ 27 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਆਪ੍ਿਾ ਡਾਟਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅੱਪ੍ ਲੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 

ਚੋਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਵਤਕ ਸ ਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। #PunjabGovernment has announced 

the dates for receiving applications for online transfers of teachers and computer 

faculty. The teachers and computer faculty interested in the transfer can upload 

their data online from May 20 to May 27, 2020, and the selection of the station will 

be released through public notice. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567042950258479&id=14123175990643
59  

8 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਵਸਿਲ ਵਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ  ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੂੰਡ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰੀ ਤੇਜਿੀਰ ਵਸੂੰਘ ਨ ੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰਵਦਆਾਂ 

ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਿਾਨ ਸਰੀ ਰਾਜੀਿ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿੱਚ 11.29 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਚੈੈੱਕ ਸੌਂਵਪ੍ਆ ਵਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ 

ਦੇ ਉਪ੍ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰੀ ਗੁਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਸੋਢੀ ਿੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Punjab Civil Services Association has 

contributed ₹11,29000 into the Punjab CM COVID Relief Fund. A delegation led 

by the Association’s President Mr. Rajiv Gupta handed over the check of ₹11.29 

Lakh to the Principal Secretary to CM Mr. Tejveer Singh in his office here today. 

Deputy Principal Secretary to CM Mr. Gurinder Singh Sodhi was also present. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567045293591578&id=14123175990643
59  

9 ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ( ਇਵਮਊਨਟੀ) ਿਿਾਉਿ ਦੇ ਸਿਾਰਨ ਤਰੀਕੇ।Simple ways to boost your 

immunity.प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार के सरल िरीके 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567036856925755&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567036856925755&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=989870738136915&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=989870738136915&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567041420258632&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567041420258632&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=989874538136535&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567108660251908&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567108660251908&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567042950258479&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567042950258479&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567045293591578&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567045293591578&id=1412317599064359


 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567523823543725&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=990352381422084&id=631211620669497    

 
TWITTER 
 

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

1 Can't you go out? Government specialist doctors are now available for you on the online 
OPD. Register at https://t.co/RXbRYK17tl for medical advice. https://t.co/69PbBB9Yrf 

https://twitter.com/CMOPb/status/1263019822620737537?s=19 

2 Punjab to start E Sanjeevani OPD for Gynaecology Services from 1st June stated Health 
Minister, Balbir Singh Sidhu. Imparted online training to 600 Doctors and Staff Nurses 

working in labour room & Special Newborn Care Units 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263090502770933760?s=19 

3 Punjab Employment Generation and Training Department has taken various online 
initiatives to provide career guidance, counselling and coaching for competitive exams 

during the #lockdown 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263091914347143172?s=19 

4 Punjab Industries and Commerce Minister, Sunder Sham Arora has lauded state 
industries for their spirit of entrepreurship and cooperation in complementing Punjab's 

battle against #Covid19 by taking up the manufacturing of PPEs, a vital component in 
treatment of patients. 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263092071948115969?s=19 

5 Chief Minister @capt_amarinder Singh led #PunjabGovernment has issued an exclusive 
and detailed advisory on cleaning and maintenance of #MobilePhones to ensure the 
safety of its citizens from the deadly #COVID19 pandemic. https://t.co/FklqwAfCtO 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263093261360492544?s=19 

6 #PunjabGovernment sets up facilitation centre at IGIA for smooth return of Punjabis/NRIs 
returning from other nations. Chief Minister @capt_amarinder Singh says Centre to 
ensure seamless coordination & facilitate onwards journey to respective districts. 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263094532897271808?s=19 
https://twitter.com/CMOPb/status/1263094481106001921?s=19 

7 Punjab brings Pvt hospitals with over 50 beds into #Covid battle frontline ambit. Chief 
Minister @capt_amarinder Singh led #PunjabGovernment notifies necessary ordinance, 

council to be set up for registration & regulation. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263108691500253184?s=19 

https://twitter.com/CMOPb/status/1263108413623427072?s=19 

8 #PunjabGovernment announced dates for receiving applications for online transfers of 
teachers & computer faculty. Interested teachers & computer faculty can upload their 

data online from May 20 to May 27, 2020 and selection of station will be released 
through public notice. 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263110479649488896?s=19 

9 | May 20 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by 

Rahul Gupta, member of the State Control Room, Chandigarh https://t.co/WHTX3Hyl6g 

10 Monitoring nature, will issue advisory to maintain standard of online classes stated 
Punjab Education Minister, @VijayIndrSingla. The Cabinet Minister also addressed 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567523823543725&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2567523823543725&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=990352381422084&id=631211620669497
https://t.co/69PbBB9Yrf
https://twitter.com/CMOPb/status/1263019822620737537?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263090502770933760?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263091914347143172?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263092071948115969?s=19
https://t.co/FklqwAfCtO
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263093261360492544?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263094532897271808?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1263094481106001921?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263108691500253184?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1263108413623427072?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263110479649488896?s=19
https://t.co/WHTX3Hyl6g


 

queries of students, parents, teachers and other stakeholders through #FacebookLive 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263111238524923904?s=19 

11 Punjab Civil Services Association has contributed ₹11,29,000 into Punjab CM COVID Relief 
Fund. A delegation led by the Association’s President Mr. Rajiv Gupta handed over the 
check of ₹11.29 Lakh to the Principal Secretary to CM, Mr. Tejveer Singh in his office. 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263111737877749762?s=19 

12 ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ( ਇਵਮਊਨਟੀ) ਿਿਾਉਿ ਦੇ ਸਿਾਰਨ ਤਰੀਕੇ।Simple ways to boost your 

immunity. 
M. प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार के सरल िरीके https://t.co/8DXHWGymOH 

https://twitter.com/CMOPb/status/1263380982930919425?s=19 

13  

 
INSTAGRAM 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ 

ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਿ ਲਈ esanjeevaniopd.in 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ 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://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2566827706946670&id=14123175990643
59https://www.instagram.com/p/CAcKUjrhMyP/?igshid=671df0m3czzz 

2 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੂੰਦਰਾ ਗਾਾਂਿੀ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਾਈ 

ਅੱਡਾ, ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੁਵਿਿਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਆ ਰਹੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਿਤ ਵਜ਼ਵਲਆਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਜੱਥੇ ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸੂੰਸਥਾਗਤ 

ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰਵਹਿਾ ਪ੍ਿੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਸ ਸੁਵਿਿਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ 

ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਤਾਾਂ ਵਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੀ 

ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਗਰਵਹ ਵਜ਼ਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੀ ਿਾਪ੍ਸੀ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਜੱਥੇ ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ 

ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰਵਹਿ ਰੁਕਿਾ ਪ੍ਿੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਟੈਸਟ ਿੀ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਵਜਨਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ 

ਨੈਗੇਵਟਿ ਪ੍ਾਏ ਜਾਿਗੇ, ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫਵਤਆਾਂ ਦੇ ਸਿੈ-ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਘਰ ਭੇਜ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਦਵਕ ਪ੍ਾਜ਼ੇਵਟਿ 

ਪ੍ਾਏ ਜਾਿ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਦੇਖਭਾਲ/ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਜਾਿੇਗਾ।Chief Minister Captain 

Amarinder Singh led #PunjabGovernment has set up a Facilitation Centre at the 

Indira Gandhi International Airport (IGIA), New Delhi, to help Punjabis coming 

back on the special flights from abroad return to their respective districts in the 

state where they will have remain in institutional quarantine. Chief Minister said 

transport facility has been arranged at the Centre to ensure the comfortable return 

of stranded Punjabis and NRIs to their home districts, where they will be required 

to stay in quarantine for 14 days and will also be tested for Covid. Those found 

negative would be sent home for another two weeks of self-quarantine while those 

who test positive will be shifted to isolation centres for care/treatment. 

https://www.instagram.com/p/CAcKHrJpujf/?igshid=1a6w72mku8c8v 
https://www.instagram.com/p/CAcKWbSBg6f/?igshid=198mkiqqzjb25 

3 ਕੋਵਿਡ ਵਖਲਾਫ ਮ ਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਜੂੰਗ ਨ ੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਦਆਾਂ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ 

ਵਿੱਚ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਿ ਆਪ੍ਿੀ ਲੜ੍ਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਲਆਉਿ ਲਈ 

ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਕਲੀਵਨਕਲ ਅਸਟੈਬਵਲਸ਼ਮੈਂਟਜ਼ (ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਐਂਡ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ) 

ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਦੀ ਿਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ੍ ਿਾਰਾ ਤਵਹਤ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 50 ਵਬਸਤਵਰਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਿਾਲੇ 

ਸਾਰੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਉਪ੍ਬੂੰਿਾਾਂ ਹੇਠ ਵਲਆਾਂਦਾ ਵਗਆ ਹੈ।Intensifying its frontline 

battle against #Covid19, the Captain Amarinder Singh led government in Punjab 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263111238524923904?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263111737877749762?s=19
https://t.co/8DXHWGymOH
https://twitter.com/CMOPb/status/1263380982930919425?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2566827706946670&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2566827706946670&id=1412317599064359
https://www.instagram.com/p/CAcKUjrhMyP/?igshid=671df0m3czzz
https://www.instagram.com/p/CAcKHrJpujf/?igshid=1a6w72mku8c8v
https://www.instagram.com/p/CAcKWbSBg6f/?igshid=198mkiqqzjb25


 

notified an Ordinance to bring private clinical establishments into the ambit of its 

fight against the pandemic. The notification, under subsection (3) of section 1 of 

the Punjab Clinical Establishments (Registration & Regulation) Ordinance, 2020, 

brings all clinical establishments having a capacity of more than 50 beds under 

the provisions of the said ordinance. 

https://www.instagram.com/p/CAcKJo0pWZm/?igshid=1hwu8ixef8jhs 
https://www.instagram.com/p/CAcKaWlhp5R/?igshid=2kzhqovkhq20 

4 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੱਵਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਸਰੀ ਵਿਜੈ ਇੂੰਦਰ ਵਸੂੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਿ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ, ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ, 

ਅਵਿਆਪ੍ਕਾਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਭਾਈਿਾਲਾਾਂ ਦੇ ਸਿਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਦੱਤੇ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਾਂ ਦੇ 

ਮਾਪ੍ਦੂੰਡਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿ ਲਈ ਵਨਰੂੰਤਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਉਸੇ ਮੁਤਾਵਬਕ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਿੇਗੀ।Punjab Education Minister Mr. Vijay Inder Singla today addressed the 

queries of students, parents, teachers and other stakeholders through Facebook 

live. He said, we are continuously monitoring nature and will accordingly issue 

advisory to maintain standard of online classes. 

https://www.instagram.com/p/CAcKNjpJ9LM/?igshid=o62a64ngzn4y 

5 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਅਵਿਆਵਪ੍ਕਾਾਂ ਅਤ ੇਕੂੰਵਪ੍ਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਤਬਾਦਵਲਆਾਂ ਸਬੂੰਿੀ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਤਰੀਕਾਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਿਾਉਿ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ ਅਵਿਆਵਪ੍ਕ ਅਤ ੇਕੂੰਵਪ੍ਊਟਰ 

ਫੈਕਲਟੀ 20 ਮਈ ਤੋਂ 27 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਆਪ੍ਿਾ ਡਾਟਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅੱਪ੍ ਲੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 

ਚੋਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਵਤਕ ਸ ਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। #PunjabGovernment has announced 

the dates for receiving applications for online transfers of teachers and computer 

faculty. The teachers and computer faculty interested in the transfer can upload 

their data online from May 20 to May 27, 2020, and the selection of the station will 

be released through public notice. 

https://www.instagram.com/p/CAcKP6Xpifc/?igshid=1pla23jgv252u 

6 ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ( ਇਵਮਊਨਟੀ) ਿਿਾਉਿ ਦੇ ਸਿਾਰਨ ਤਰੀਕੇ।Simple ways to boost your 

immunity.प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार के सरल िरीके 

https://www.instagram.com/p/CAcWI59pU0U/?igshid=1v9po4h01p1p9 

 
YouTube 

 

S.N. Post with link 

1 || 20 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। || May 20, 2020 || Official statement on authentic real-time 

information about #COVID_19 and the efforts being taken by the Government of 

Punjab to check the spread of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the 

State Control Room set up at Chandigarh. https://youtu.be/HKTyOPsxJtc 

2  

 
Blog 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤ ੇਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/20/covid-19-punjab-govt-issues-

advisory-on-cleaning-maintenance-of-mobile-phones/  COVID-19: PUNJAB GOVT ISSUES 
ADVISORY ON CLEANING & MAINTENANCE OF MOBILEPHONES 

https://www.instagram.com/p/CAcKJo0pWZm/?igshid=1hwu8ixef8jhs
https://www.instagram.com/p/CAcKaWlhp5R/?igshid=2kzhqovkhq20
https://www.instagram.com/p/CAcKNjpJ9LM/?igshid=o62a64ngzn4y
https://www.instagram.com/p/CAcKP6Xpifc/?igshid=1pla23jgv252u
https://www.instagram.com/p/CAcWI59pU0U/?igshid=1v9po4h01p1p9
https://youtu.be/HKTyOPsxJtc
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/20/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-on-cleaning-maintenance-of-mobile-phones/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/20/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-on-cleaning-maintenance-of-mobile-phones/


 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/20/covid-19-punjab-govt-issues-
advisory-on-cleaning-maintenance-of-mobile-phones/ 

2  

 
 

Amritsar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਪਰਿਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਵਤੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਾਨਾ 
ਦਾਨਾਪੁਰ, ਗੌਂਡਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਰਿਾਨਾ 

ਵਤੰਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3500 ਯਾਤਰ  ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  
https://www.facebook.com/dproasr/posts/173282624137749?__tn__=-R 

2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਮਾਤ -ਸੋਨੀ 
ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/173282350804443?__tn__=-R 

3 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਕਾਮੇ ਟਰ ੇਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਿੇ ਘਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋਏ। (Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=2314652022164485 

4 ਡਾਕਟਰੀ ਵਸੱਵਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੂੰਤਰੀ ਸਰੀ ਓ ਪ੍ੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਰ ਰਤ ਮੂੰਦ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਵਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਉਤੇ ਸੂੰਤਸ਼ੁਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਜਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਿਕਾਰੀ 

ਲੋੜ੍ਿੂੰਦ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅੂੰਵਮਰਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਾਂ ਿਾਰਡਾਾਂ ਦੇ 2000 

ਲੋੜ੍ਿੂੰਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ 7 ਗੱਡੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਤੋਰੀਆਾਂ (Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=547065819344608 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਪਰਿਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਵਤੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਾਨਾ 
ਦਾਨਾਪੁਰ, ਗੌਂਡਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਰਿਾਨਾ 

ਵਤੰਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3500 ਯਾਤਰ  ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1263090068006170624 

2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਮਾਤ -ਸੋਨੀ 
ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1263089805950201863 

3 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਕਾਮੇ ਟਰ ੇਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਿੇ ਘਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋਏ। (Video) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1263112894012510208 

4 ਡਾਕਟਰੀ ਵਸੱਵਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੂੰਤਰੀ ਸਰੀ ਓ ਪ੍ੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਰ ਰਤ ਮੂੰਦ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਵਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਉਤੇ ਸੂੰਤਸ਼ੁਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਜਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਿਕਾਰੀ 

ਲੋੜ੍ਿੂੰਦ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅੂੰਵਮਰਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਾਂ ਿਾਰਡਾਾਂ ਦੇ 2000 

ਲੋੜ੍ਿੂੰਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ 7 ਗੱਡੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਤੋਰੀਆਾਂ (Video) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1263112930867863555 

 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/20/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-on-cleaning-maintenance-of-mobile-phones/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/20/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-on-cleaning-maintenance-of-mobile-phones/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/173282624137749?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/173282350804443?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=2314652022164485
https://www.facebook.com/watch/?v=547065819344608
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1263090068006170624
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1263089805950201863
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1263112894012510208
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1263112930867863555


 

WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪਰਿਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਵਤੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਾਨਾ 
ਦਾਨਾਪੁਰ, ਗੌਂਡਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਰਿਾਨਾ 

ਵਤੰਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3500 ਯਾਤਰ  ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  

2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਮਾਤ -ਸੋਨੀ 
ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ 

3 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਕਾਮੇ ਟਰ ੇਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਿੇ ਘਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋਏ। (Video) 

4 ਡਾਕਟਰੀ ਵਸੱਵਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੂੰਤਰੀ ਸਰੀ ਓ ਪ੍ੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਰ ਰਤ ਮੂੰਦ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਵਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਉਤੇ ਸੂੰਤਸ਼ੁਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਜਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਿਕਾਰੀ 

ਲੋੜ੍ਿੂੰਦ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅੂੰਵਮਰਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਾਂ ਿਾਰਡਾਾਂ ਦੇ 2000 

ਲੋੜ੍ਿੂੰਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ 7 ਗੱਡੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਤੋਰੀਆਾਂ (Video) 

 
Barnala 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਿੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਨਹੀਂ 
ਆਿਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਘਰੇਲ  ਵਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸ ਚਨਾ ਵਦਓ 

112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਸਖੀ (ਿਨ ਸਟਾਪ੍ ਸੈਂਟਰ) ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469871390470555/?d=n 

 

2 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? 

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਿ ਲਈ esanjeevaniopd.in 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469885573802470/?d=n 

 

3 || 20 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1146232372443495/?vh=e&d=n 

 

4 ਇਸ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਲਾਾਂ/ਸੁਝਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਿ ਹੋਿਾਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੇਰੇ 

ਵਪ੍ਛਲੇ ਲਾਈਿ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੇ ਇੂੰਨੀ ਿੱਡੀ ਵਗਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਵਲਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਬਨੇਤੀ ਹੈ ਵਕ ਆਪ੍ਿੇ 

ਸਿਾਲ ਮੈਨ ੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੇਜ ਵਦਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਆਪ੍ਿੇ ਵਮੱਤਰਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਿੀ 

ਸਾਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਲਾਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਹੱਸਾ ਜ਼ਰ ਰ ਬਵਿਓ। 

#AskCaptain 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469975107126850/?d=n 

 

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਅਵਧਆਵਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਵਪਊਟ੍ਰ ਫੈਕਲਟ੍ੀ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਤਬਾਦਵਲਆਂ ਸਬੰਧੀ 
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/470245953766432/?d=n 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469871390470555/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469885573802470/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1146232372443495/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/469975107126850/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/470245953766432/?d=n


 

 

6 ਮੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟ੍ਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਹਿਾਈ ਅੱਡਾ, ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ ਵਿਿੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/470249630432731/?d=n 
 

7 ਹਜਾਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲ ਨ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ 
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰੇਵਨੰਗ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/470282363762791/?d=n 
 

8 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਬਊਰੋ ਿੱਲੋਂ ਆਨਲਾਇਨ ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/470347317089629/?d=n 

 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Government specialist doctors are now available for you on the online OPD. 
Register at esanjeevani.in for medical advice. 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1263059334986174464?s=12 
 

2 Punjab Employment Generation and Training Department has taken various online 
initiatives to provide career guidance, counselling and coaching for competitive exams 

during the #lockdown 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1263091914347143172?s=12 

 

3 Punjab brings Pvt hospitals with over 50 beds into #Covid battle frontline ambit. Chief 
Minister @capt_amarinder Singh led #PunjabGovernment notifies necessary ordinance, 

council to be set up for registration & regulation. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1263108691500253184?s=12 

 

4 #PunjabGovernment has announced the dates for receiving applications for online 
transfers of teachers and computer faculty. The teachers and computer faculty interested 

in the transfer can upload their data online from May 20 to May 27, 2020 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1263312092691599362?s=12 

 

5 ਹਜਾਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲ ਨ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ 
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰੇਵਨੰਗ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1263339883533238272?s=12 
 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਿੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਨਹੀਂ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/470249630432731/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/470282363762791/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/470347317089629/?d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1263059334986174464?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1263091914347143172?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1263108691500253184?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1263312092691599362?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1263339883533238272?s=12


 

ਆਿਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਘਰੇਲ  ਵਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸ ਚਨਾ ਵਦਓ 

112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਸਖੀ (ਿਨ ਸਟਾਪ੍ ਸੈਂਟਰ) ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਕਰੋ। 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਿ ਲਈ esanjeevaniopd.in 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ। 

3 || 20 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

4 ਇਸ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਲਾਾਂ/ਸੁਝਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਿ ਹੋਿਾਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੇਰੇ 

ਵਪ੍ਛਲੇ ਲਾਈਿ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੇ ਇੂੰਨੀ ਿੱਡੀ ਵਗਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਵਲਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਬਨੇਤੀ ਹੈ ਵਕ ਆਪ੍ਿੇ 

ਸਿਾਲ ਮੈਨ ੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੇਜ ਵਦਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਆਪ੍ਿੇ ਵਮੱਤਰਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਿੀ 

ਸਾਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਲਾਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਹੱਸਾ ਜ਼ਰ ਰ ਬਵਿਓ। 

#AskCaptain 

5 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਅਵਿਆਵਪ੍ਕਾਾਂ ਅਤ ੇਕੂੰਵਪ੍ਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਤਬਾਦਵਲਆਾਂ ਸਬੂੰਿੀ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਤਰੀਕਾਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 

6 ਮੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟ੍ਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਹਿਾਈ ਅੱਡਾ, ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ ਵਿਿੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

7 ਹਜਾਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲ ਨ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ 
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਿੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰੇਵਨੰਗ 

8 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਬਊਰੋ ਿੱਲੋਂ ਆਨਲਾਇਨ ਰਵਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ 

9 Punjab brings Pvt hospitals with over 50 beds into #Covid battle frontline ambit. Chief 
Minister @capt_amarinder Singh led #PunjabGovernment notifies necessary ordinance, 

council to be set up for registration & regulation. 

 
Batala 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿਰੀ ਰੇਟ੍ 82 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
12 ਮਈ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਧਾ ਦਰ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686839208525823&set=a.12833147437660

2&type=3&theater 

2 ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿੀਨੰਦਨ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 91 ਵਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਵਲਆਉਣ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤ ੇ

ਵਪੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਿੀ ਵਕਹਾ 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=686839501859127&id=10001599
2495545 

3 ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਸਬੰਧੀ 140.40 ਲੱਿ ਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ - ਵਿਧਾਇਕ 
ਲਾਡੀ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686839208525823&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686839208525823&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=686839501859127&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=686839501859127&id=100015992495545


 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686885078521236&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

4 SUNDER SHAM ARORA WRITES TO INDUSTRY LAUDING THEM FOR COMPLEMENTING 
STATE FIGHT AGAINST COVID BY MANUFACTURING PPE KITS 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686885841854493&set=a.12833147437660

2&type=3&theater 

5 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? 

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਿ ਲਈ esanjeevaniopd.in 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ 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/photo.php?fbid=686886538521090&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ੇਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਸਬੰਧੀ 140.40 
ਲੱਿ ਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686887735187637&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

7 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰ ਰੀ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਿ ਈਸੂੰਜੀਿਨੀ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਉਪ੍ਲੱਬਿ ਹੈ। ਹੁਿੇ 

ਰਵਜਸਟਰ 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=686887871854290&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

8 ਨਜ਼ਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ  ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨ ੰ  
ਸਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686861031856974&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿੀਨੰਦਨ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 91 ਵਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਵਲਆਉਣ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤ ੇ

 

ਵਪੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਿੀ ਵਕਹਾ 
 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1263067484875186177 

2 
 
 
 
 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿਰੀ ਰੇਟ੍ 82 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
 

12 ਮਈ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਧਾ ਦਰ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686885078521236&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686885078521236&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686885841854493&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686885841854493&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686886538521090&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686886538521090&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686887735187637&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686887735187637&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686887871854290&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686887871854290&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686861031856974&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=686861031856974&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://twitter.com/adpro_batala/status/1263067484875186177


 

3 https://twitter.com/adpro_batala/status/1263068419294818304 

ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਸਬੰਧੀ 140.40 ਲੱਿ ਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ - ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ 
 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1263086486934573056 
 

4 SUNDER SHAM ARORA WRITES TO INDUSTRY LAUDING THEM FOR 
COMPLEMENTING STATE FIGHT AGAINST COVID BY MANUFACTURING 

PPE KITS 
 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1263086787804540929 

5 Can't you go out? 
 

Government specialist doctors are now available for you on the online OPD. 
Register at http://esanjeevaniopd.in for medical advice. 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1263087321773047808 

6 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰ ਰੀ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਿ ਈਸੂੰਜੀਿਨੀ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਉਪ੍ਲੱਬਿ ਹੈ। ਹੁਿੇ 

ਰਵਜਸਟਰ 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/1263088029897330688 

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ੇਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਸਬੰਧੀ 140.40 
ਲੱਿ ਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1263088061547593728 

8 ਨਜ਼ਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ  ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨ ੰ  
ਸਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1263076731897839619 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿਰੀ ਰੇਟ੍ 82 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
12 ਮਈ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਧਾ ਦਰ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ 

 
 

2 ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿੀਨੰਦਨ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 91 ਵਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਵਲਆਉਣ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤ ੇ

ਵਪੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਿੀ ਵਕਹਾ 

3 ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਸਬੰਧੀ 140.40 ਲੱਿ ਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ - ਵਿਧਾਇਕ 
ਲਾਡੀ 

4 SUNDER SHAM ARORA WRITES TO INDUSTRY LAUDING THEM FOR COMPLEMENTING 
STATE FIGHT AGAINST COVID BY MANUFACTURING PPE KITS 

 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1263068419294818304
https://twitter.com/adpro_batala/status/1263086486934573056
https://twitter.com/adpro_batala/status/1263086787804540929
https://t.co/qWPSS3tZQI?amp=1
https://t.co/qWPSS3tZQI?amp=1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1263087321773047808
https://t.co/YLOlxu61Hz?amp=1
https://t.co/YLOlxu61Hz?amp=1
https://t.co/YLOlxu61Hz?amp=1
http://esanjeevniopd.in/
https://twitter.com/adpro_batala/status/1263088029897330688
https://twitter.com/adpro_batala/status/1263088061547593728
https://twitter.com/adpro_batala/status/1263076731897839619


 

5 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? 

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਿ ਲਈ esanjeevaniopd.in 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ 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. 
 

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ੇਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਸਬੰਧੀ 140.40 
ਲੱਿ ਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ 

 

7 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰ ਰੀ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਿ ਈਸੂੰਜੀਿਨੀ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਉਪ੍ਲੱਬਿ ਹੈ। ਹੁਿੇ 

ਰਵਜਸਟਰ 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. 

8 ਨਜ਼ਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ  ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨ ੰ  
ਸਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 

 
Bathinda 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਹਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪ੍ਿੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਵਿਚ ਹਾਜਰ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289059738054764/ 

2 ਬਵਠੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਵਠੰਡਾ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਵਿਚ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289108868049851/ 

3 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ?ੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਿ ਲਈ esanjeevaniopd.in 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289138831380188/ 

4 ਕਰਏਵਟ੍ਿ : ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਿਾਵਲਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਰ ਰੀ ਸ ਚਨਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289206264706778/ 

5 || 20 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

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

ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1146232365776829/ 

6 ਕੋਵਿਡ 19 ਅਪਡੇਟ੍ 20 ਮਈ ਸ਼ਾਮ 

19 ਮਈ ਨ ੂੰ ਲਏ 68 ਨਮ ਵਨਆਾਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ। 

20 ਮਈ ਨ ੂੰ 102 ਨਿੇਂ ਨਮ ਨੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ। 

ਸਾਿਿਾਨੀ ਰੱਖਾਾਂਗੇ ਤਾਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹਾਾਂਗੇ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289273994700005/ 

7 ਿੇਰਕਾ_ਪੰਜਾਬ_ਦਾ_ਮਾਣ.. ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਬਵਠੰਡਾ ਵਜਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਿੇਰਕਾ ਨੇ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289310894696315/ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289059738054764/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzEw_-Kp4PD0Y-ITlg6BS-1rgdyDU4vmYrjLkwD6JL9g7EWL0ABJHS-i8KgeqrThYSqQZ0OPtm-1iqMJfuSTfXj6PakF0i7OOJMj0potenjw3TeJVkp6qpsB_WIhI32S8whCPYasxOGyTszCqvEBdVovnxAnUAPAgSkEz1QuIdd6OGtk2bgr-JnDef-2wajAzHqLo0TYuX4uI3LRrpdegG3qp1McK-fYVbx8Y9yHQJlmrzROW04EPSE1REzZJ0AgawZWNUR8yxQ8xIOJTu_hucgvLmnnTiEmow1Hu3TB7JCkyO2qjy0YkPCxcecdFxnqkfPOaZhuv5Qyc7FDMSiRMW-ouZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzEw_-Kp4PD0Y-ITlg6BS-1rgdyDU4vmYrjLkwD6JL9g7EWL0ABJHS-i8KgeqrThYSqQZ0OPtm-1iqMJfuSTfXj6PakF0i7OOJMj0potenjw3TeJVkp6qpsB_WIhI32S8whCPYasxOGyTszCqvEBdVovnxAnUAPAgSkEz1QuIdd6OGtk2bgr-JnDef-2wajAzHqLo0TYuX4uI3LRrpdegG3qp1McK-fYVbx8Y9yHQJlmrzROW04EPSE1REzZJ0AgawZWNUR8yxQ8xIOJTu_hucgvLmnnTiEmow1Hu3TB7JCkyO2qjy0YkPCxcecdFxnqkfPOaZhuv5Qyc7FDMSiRMW-ouZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289108868049851/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289138831380188/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289206264706778/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1146232365776829/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289273994700005/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE_%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC_%E0%A8%A6%E0%A8%BE_%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAXxVsCAvFOAla2iiqELInxZk9TXI9V3I9WSOP_em8Crth__hc3U5ySqffWaGMvA20lsOQVff85NgyePAQUf5_O36O0p3ndj0aNAMYSrRVpZY-wkPiWxMKROBdi4ET1mPQk0aCYBfV9mSq2QhsAR34f02myZs52qyLiUq5f4ReCCiRuN0K1nVKyGxManwYeIIDWdXFiz-Qs3hMuZDHf4nmHVf7g4xxpCkmriUVxYk9FgEQz6IIEJe2IO-OLlpwnf3wyCDDfaIUKLCo4Kr29PA3FLBpnyZRkPVyUrEqLVTqHbcq4zmlFaxG_1eTL8k90AFdqmsh2hs6jeNn1qAxX8wLwhp1Or_W4EAGeMGS-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAXxVsCAvFOAla2iiqELInxZk9TXI9V3I9WSOP_em8Crth__hc3U5ySqffWaGMvA20lsOQVff85NgyePAQUf5_O36O0p3ndj0aNAMYSrRVpZY-wkPiWxMKROBdi4ET1mPQk0aCYBfV9mSq2QhsAR34f02myZs52qyLiUq5f4ReCCiRuN0K1nVKyGxManwYeIIDWdXFiz-Qs3hMuZDHf4nmHVf7g4xxpCkmriUVxYk9FgEQz6IIEJe2IO-OLlpwnf3wyCDDfaIUKLCo4Kr29PA3FLBpnyZRkPVyUrEqLVTqHbcq4zmlFaxG_1eTL8k90AFdqmsh2hs6jeNn1qAxX8wLwhp1Or_W4EAGeMGS-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289310894696315/


 

8 Attention : Mask is not a substitute for helmet.While riding a two wheeler-both are must. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289696917991046/ 

9 ਕਰਏਵਟ੍ਿ : ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਲਈ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਪੱਛੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ : 
ਵਸੱਵਿਆ ਮੰਤਰੀ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289723284655076/ 

10 ਕਰਏਵਟ੍ਿ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਿਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਇੰਦਰਾ 
ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਹਿਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289752487985489/ 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਿਲੋਂ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਆਪ੍ੋਂ ਆਪ੍ਿਾ ਰੁਜਗਾਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਟਾਈ ਅਪ੍ ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ 1404 ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪ੍ਿਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨ ਲਈ 140.40 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263031029289238528?s=20 

2 ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਿਲੋਂ  ਆਪ੍ਿੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਾਂ ਅਿੀਨ ਿੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 1235.24 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਨਜ਼ ਰ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਸਨ ਵਜਨਾਾਂ ਵਿਚੋਂ 911.33 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਸਬੂੰਿਤ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਿੂੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕ ੇਹਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263031775925686272?s=20 

3 ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਜਹੜ੍ੇ  ਕਰਜ਼ੇ  ਿੂੰਡਿ ਤੋਂ ਰਵਹ ਗਏ ਸਨ ਹੁਿ ਜਲਦੀ ਿੂੰਡੇ 

ਜਾਿਗੇ। ਉਨਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਿਲੋਂ  ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਵਹੂੰਦੇ 323.91 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਕਰਵਜ਼ਆਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕਾਰਿਾਈ ਆਰੂੰਭ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263031846440366080?s=20 

4 ਘਰੇਲ  ਵਹੂੰਸਾ ਅਪ੍ਰਾਿ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪ੍ਰਾਿ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ 112 ਤੇ ਵ ਸਕਾਇਤ ਕਰੋ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263063506989056003?s=20 

5 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? 

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ। 

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ http://esanjeevaniopd.in 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263091971393978368?s=20 

6 ਬਵਠੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਵਠੰਡਾ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਵਿਚ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263101144127029248?s=20 

7 ਕੋਵਿਡ 19 ਅਪਡੇਟ੍ 20 ਮਈ ਸ਼ਾਮ 

19 ਮਈ ਨ ੂੰ ਲਏ 68 ਨਮ ਵਨਆਾਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ। 

20 ਮਈ ਨ ੂੰ 102 ਨਿੇਂ ਨਮ ਨੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ। 

ਸਾਿਿਾਨੀ ਰੱਖਾਾਂਗੇ ਤਾਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹਾਾਂਗੇ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263136285725806598?s=20 

8 || 20 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

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

ਵਬਆਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263136723644669952?s=20 

9 ਕਰਏਵਟ੍ਿ : ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਿਾਵਲਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਰ ਰੀ ਸ ਚਨਾ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263157056904798208?s=20 

10 ਿੇਰਕਾ_ਪੰਜਾਬ_ਦਾ_ਮਾਣ.. ਕਰਵਫਊ ਦਰੌਾਨ ਬਵਠੰਡਾ ਵਜਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਿੇਰਕਾ ਨੇ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263157340783677441?s=20 

11 Attention : Mask is not a substitute for helmet.While riding a two wheeler-both are must. 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289696917991046/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289723284655076/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2289752487985489/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263031029289238528?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263031775925686272?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263031846440366080?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263063506989056003?s=20
https://t.co/la3BcONOkN?amp=1
https://t.co/la3BcONOkN?amp=1
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263091971393978368?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263101144127029248?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263136285725806598?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263136723644669952?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263157056904798208?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263157340783677441?s=20


 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263374227241086976?s=20 

12 ਕਰਏਵਟ੍ਿ : ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਲਈ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਪੱਛੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ : 
ਵਸੱਵਿਆ ਮੰਤਰੀ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263379171197292544?s=20 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਏਵਟ੍ਿ : ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਿਾਵਲਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਰ ਰੀ ਸ ਚਨਾ 

2 ਕੋਵਿਡ 19 ਅਪਡੇਟ੍ 20 ਮਈ ਸ਼ਾਮ 

19 ਮਈ ਨ ੂੰ ਲਏ 68 ਨਮ ਵਨਆਾਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ। 

20 ਮਈ ਨ ੂੰ 102 ਨਿੇਂ ਨਮ ਨੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ। 

ਸਾਿਿਾਨੀ ਰੱਖਾਾਂਗੇ ਤਾਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹਾਾਂਗੇ। 

3 ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਲਈ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਪੱਛੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ : ਵਸੱਵਿਆ 

ਮੰਤਰੀ 

 
Fatehgarh Sahib 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਗਰੁਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਫਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਰੇਲਿ ੇਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ 
ਸੜਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਪੇਅਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ 

 

ਕਰੀਬ 65 ਲੱਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਸੜਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਪੇਅਰ 

 

ਸੜਕ ਦ ੇਵਨਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਨੇ ਸਾਰੀਆ ਂਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624844744910079/ 

2 ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਵਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ੇਨੌਜਿਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ’ਤ ੇਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟ੍ਾਈ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਅਪੀਲ 

ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਵਸਰਫ 02 ਐਕਵਟ੍ਿ ਕੇਸ 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣ ੇਆਏ 56 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਵਕਆ ਹੈ ਵਡਸਚਾਰ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624843238243563/ 

3 ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ ਨਾਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਰਵਿਘਨ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਣੇ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624843171576903/ 

4 ਵ ਜਲਹੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਿਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ397 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 02 ਲੱਿ 19 ਹਜ਼ਾਰ 278 ਮੀਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

ਿੱਿ-ਿੱਿ ਿਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 02 ਲੱਿ 18 ਹਜ਼ਾਰ 370 ਮੀਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰੀਦ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 01 ਲੱਿ 83 ਹਜ਼ਾਰ 390 ਮੀਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਰਿਾਈ ਵਲਫਵਟੰ੍ਗ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੰਧ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624842681576952/ 

5 COVID -19BULLETIN 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263374227241086976?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1263379171197292544?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624844744910079/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624843238243563/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624843171576903/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624842681576952/


 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1146232355776830&ref=watch_permalink 

6 ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੂੰਦਰਾ ਗਾਾਂਿੀ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਾਈ ਅੱਡਾ, ਨਿੀਂ 

ਵਦੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੁਵਿਿਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ 

ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਿਤ ਵਜ਼ਵਲਆਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਜੱਥੇ ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸੂੰਸਥਾਗਤ ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰਵਹਿਾ ਪ੍ਿੇਗਾ। ਇਹ 

ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਸ ਸੁਵਿਿਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਤਾਾਂ ਵਕ 

ਵਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੀ ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਗਰਵਹ ਵਜ਼ਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੀ ਿਾਪ੍ਸੀ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕ ੇਵਜੱਥੇ ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰਵਹਿ ਰੁਕਿਾ ਪ੍ਿਗੇਾ ਅਤੇ ਕਵੋਿਡ ਲਈ ਟੈਸਟ ਿੀ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਵਜਨਾਾਂ 

ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਪ੍ਾਏ ਜਾਿਗੇ, ਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫਵਤਆਾਂ ਦੇ ਸਿ-ੈਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਘਰ ਭੇਜ ਵਦਤੱਾ ਜਾਿਗੇਾ ਜਦਵਕ 

ਪ੍ਾਜ਼ੇਵਟਿ ਪ੍ਾਏ ਜਾਿ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਦੇਖਭਾਲ/ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਜਾਿੇਗਾ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624861061575114/ 

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਪ੍ੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਗਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਬਨ ੜ੍ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਕੇ ਿਾਪ੍ਸ ਆਇਆ ਆਦਰਸ਼ 

ਨਗਰ ਸਰਵਹੂੰਦ ਦਾ ਿਾਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਸਬੂੰਿੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ 

ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਵਦਆਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624861031575117/ 

8 ਕੋਵਿਡ ਵਖਲਾਫ ਮ ਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਜੂੰਗ ਨ ੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਦਆਾਂ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਿ ਆਪ੍ਿੀ ਲੜ੍ਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਲਆਉਿ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 

ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਕਲੀਵਨਕਲ ਅਸਟੈਬਵਲਸ਼ਮੈਂਟਜ਼ (ਰਵਜਸਟਰ ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਦੀ ਿਾਰਾ 1 ਦੀ 

ਉਪ੍ ਿਾਰਾ ਤਵਹਤ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 50 ਵਬਸਤਵਰਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ 

ਉਪ੍ਬੂੰਿਾਾਂ ਹੇਠ ਵਲਆਾਂਦਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624860798241807/ 

9 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੱਵਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਸਰੀ ਵਿਜੈ ਇੂੰਦਰ ਵਸੂੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਸਬੱੁਕ ਲਾਈਿ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ, ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ, ਅਵਿਆਪ੍ਕਾਾਂ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਭਾਈਿਾਲਾਾਂ ਦੇ ਸਿਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਦਤੱੇ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਾਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿ ਲਈ 

ਵਨਰੂੰਤਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਵਬਕ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624860591575161/ 

10 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਵਸਿਲ ਵਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ  ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੂੰਡ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਦੱਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ। ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰੀ ਤਜੇਿੀਰ ਵਸੂੰਘ ਨ ੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰਵਦਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਿਾਨ ਸਰੀ ਰਾਜੀਿ ਗਪੁ੍ਤਾ 

ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿੱਚ 11.29 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਚੈੈੱਕ ਸੌਂਵਪ੍ਆ ਵਗਆ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ੍ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰੀ ਗੁਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ 

ਸੋਢੀ ਿੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624860131575207/ 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਵ ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਿਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 397 ਕਰੋੜ 
ਰੁਪਏ 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੰਧ 

 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1263355449652310017 

2 ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ ਨਾਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਰਵਿਘਨ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1263355204730187778 

3 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਫਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ  ਤੋਂ  ਰੇਲਿ ੇਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਹੰੁਦੀ ਹੋਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 
ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਸੇ਼ ਵਰਪੇਅਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ 

 

ਸੜਕ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1263355185264353286 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1146232355776830&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624861061575114/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624861031575117/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624860798241807/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624860591575161/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/624860131575207/
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1263355449652310017
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1263355204730187778
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1263355185264353286


 

4 ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਵਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟ੍ਾਈ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਅਪੀਲ 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 56 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਵਕਆ ਵਡਸਚਾਰਜ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1263355163944693760 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਪ੍ੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਗਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਬਨ ੜ੍ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਕੇ ਿਾਪ੍ਸ 

ਆਇਆ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਸਰਵਹੂੰਦ ਦਾ ਿਾਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਸਬੂੰਿੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਵਦਆਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ।  

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1263331564538064896 

6 I will go Live this Saturday with your questions/suggestions. Thankful to you all for 
participating in big numbers. Request you to share your questions by Friday 
evening & also to share this information with your friends & family. Looking 

forward to speaking to you. #AskCaptain 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1263121569179557889 

7 I join the nation in paying tributes to our former PM #RajivGandhi Ji on his death 
anniversary today. He was a visionary leader who initiated reforms in many 

sectors, including Telecom & IT. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1263358206098599941 

8 Monitoring nature, will issue advisory to maintain standard of online classes stated 
Punjab Education Minister, @VijayIndrSingla. The Cabinet Minister also 

addressed queries of students, parents, teachers and other stakeholders through 
#FacebookLive https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263111238524923904 

9 Punjab Civil Services Association has contributed ₹11,29,000 into Punjab CM 
COVID Relief Fund. A delegation led by the Association’s President Mr. Rajiv 

Gupta handed over the check of ₹11.29 Lakh to the Principal Secretary to CM, Mr. 
Tejveer Singh in his office. 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263111737877749762 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵ ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਿਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 397 ਕਰੋੜ 
ਰੁਪਏ 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੰਧ 

2 ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ ਨਾਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਰਵਿਘਨ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ 

3 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਫਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ  ਤੋਂ  ਰੇਲਿੇ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਹੰੁਦੀ ਹੋਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 
ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਸੇ਼ ਵਰਪੇਅਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ 

 

ਸੜਕ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 

4 ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਵਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟ੍ਾਈ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1263355163944693760
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1263331564538064896
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1263121569179557889
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1263358206098599941
https://twitter.com/VijayIndrSingla
https://twitter.com/VijayIndrSingla
https://twitter.com/hashtag/FacebookLive?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/FacebookLive?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/FacebookLive?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263111238524923904
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263111737877749762


 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਅਪੀਲ 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 56 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਵਕਆ ਵਡਸਚਾਰਜ 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਪ੍ੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਗਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਬਨ ੜ੍ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਕੇ ਿਾਪ੍ਸ 

ਆਇਆ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਸਰਵਹੂੰਦ ਦਾ ਿਾਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ, ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਸਬੂੰਿੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਵਦਆਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

 
Faridkot 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਯ  ਪੀ ਦੇ 63 ਮਜ਼ਦ ਰ ਫਰੀਦਕੋਟ੍ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਿ ੇਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਵਫਰੋਜਪੁਰ ਲਈ ਰਿਾਨਾ 
ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਨਊ, ਝਾਂਸੀ, ਮਥੁਰਾ (ਯ  ਪੀ) ਦੇ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗ ੇ

ਵਜ਼ਲਾ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ (ਯ  ਪ੍ੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਚੂੰਗੇ ਸਫਰ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2563538227242482/?app=f
bl 
 

2 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਮੀਵਟੰ੍ਗ ਹੋਈ 

ਅਵਧਕਾਰੀ ਸਰਿੇ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟ੍ੇ ਨ ੰ  ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਪੋਰਟ੍ਲ ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ 

ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ- ਪਰੀਤਮਵਹੰਦਰ ਵਸੰਘ ਸਹੋਤਾ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2563566603906311/?app=f

bl 
 

3 ਵਜਲ•ੇੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 238 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ/ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ-ਮਧ ਮੀਤ ਕੌਰ 

ਡਿੀਜ਼ਨਲ ਵਡਪਟ੍ੀ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਿੱਲੋਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰ੍ਗ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2563554830574155/?app=f
bl 
 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਯ  ਪੀ ਦੇ 63 ਮਜ਼ਦ ਰ ਫਰੀਦਕੋਟ੍ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਿ ੇਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਵਫਰੋਜਪੁਰ ਲਈ ਰਿਾਨਾ 
ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਨਊ, ਝਾਂਸੀ, ਮਥੁਰਾ (ਯ  ਪੀ) ਦੇ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗ ੇ

ਵਜ਼ਲਾ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ (ਯ  ਪ੍ੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਚੂੰਗੇ ਸਫਰ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1263325856166023168?s=20 
 

2 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਮੀਵਟੰ੍ਗ ਹੋਈ 

ਅਵਧਕਾਰੀ ਸਰਿੇ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟ੍ੇ ਨ ੰ  ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਪੋਰਟ੍ਲ ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ 

ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ- ਪਰੀਤਮਵਹੰਦਰ ਵਸੰਘ ਸਹੋਤਾ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1263064639354494976?s=20 

 

3 ਵਜਲ•ੇੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 238 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ/ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ-ਮਧ ਮੀਤ ਕੌਰ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2563538227242482/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2563538227242482/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2563566603906311/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2563566603906311/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2563554830574155/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2563554830574155/?app=fbl
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1263325856166023168?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1263064639354494976?s=20


 

ਡਿੀਜ਼ਨਲ ਵਡਪਟ੍ੀ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਿੱਲੋਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰ੍ਗ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1263054663122743297?s=20 
 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਯ  ਪੀ ਦੇ 63 ਮਜ਼ਦ ਰ ਫਰੀਦਕੋਟ੍ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਿ ੇਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਵਫਰੋਜਪੁਰ ਲਈ ਰਿਾਨਾ 
ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਨਊ, ਝਾਂਸੀ, ਮਥੁਰਾ (ਯ  ਪੀ) ਦੇ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗ ੇ

ਵਜ਼ਲਾ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ (ਯ  ਪ੍ੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਚੂੰਗੇ ਸਫਰ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

 

2 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਮੀਵਟੰ੍ਗ ਹੋਈ 

ਅਵਧਕਾਰੀ ਸਰਿੇ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟ੍ੇ ਨ ੰ  ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੋਰਟ੍ਲ ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ 

ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ- ਪਰੀਤਮਵਹੰਦਰ ਵਸੰਘ ਸਹੋਤਾ 
 

3 ਵਜਲ•ੇੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 238 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ/ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ-ਮਧ ਮੀਤ ਕੌਰ 

ਡਿੀਜ਼ਨਲ ਵਡਪਟ੍ੀ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਿੱਲੋਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰ੍ਗ 

 

 
Fazilka 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ  ਕਣਕ ਦੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਲਫਵਟੰ੍ਗ ਕਰਿਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿ-ੇਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka  I/26232/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2618058831855355/?d=n 

2 ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਟ੍ਲ, ਰੈਸਟ੍ੋਰੈਂਟ੍ ਮਾਲਕ ਗਰਾਹਕ ਨ ੰ  ਵਬਠਾ ਕੇ ਿਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ 

ਨਹੀ ਕਰਿਾਏਗਾ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟ੍ੇਰਟ੍ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka  I/26250/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2618059691855269/?d=n 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੇੁਚਾਉਣ ਦਾ ਵਸਲਵਸਲਾ ਜਾਰੀ 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka  I/26370/2020 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2618060651855173/?d=n 

4 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿਿੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ 
ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ੍ਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2618731541788084/?vh=e&d=n 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਕਾਲਜ 
ਰੋਡ ਵਿਿੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟ੍ਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2618798695114702/?d=n 

6 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ 
ਪਰਤਾਪ ਬਾਗ, ਜੋਰਾ ਵਸੰਘ ਮਾਨ ਨਗਰ ਅਤ ੇਪਰਨਾਮੀ ਿਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1263054663122743297?s=20
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2618058831855355/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2618059691855269/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2618060651855173/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2618731541788084/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2618798695114702/?d=n


 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2618803005114271/?d=n 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ  ਕਣਕ ਦੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਲਫਵਟੰ੍ਗ ਕਰਿਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿ-ੇਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka  I/26232/2020 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1263016954060836866?s=20 

2 ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਟ੍ਲ, ਰੈਸਟ੍ੋਰੈਂਟ੍ ਮਾਲਕ ਗਰਾਹਕ ਨ ੰ  ਵਬਠਾ ਕੇ ਿਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ 

ਨਹੀ ਕਰਿਾਏਗਾ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟ੍ੇਰਟ੍ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka  I/26250/2020 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1263017113070993409?s=20 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੇੁਚਾਉਣ ਦਾ ਵਸਲਵਸਲਾ ਜਾਰੀ 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka  I/26370/2020 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1263056640124870664?s=20 

4 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿਿੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ 
ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ੍ਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1263336672902725632?s=20 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਕਾਲਜ 
ਰੋਡ ਵਿਿੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟ੍ਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1263378494173609992?s=20 

6 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ 
ਪਰਤਾਪ ਬਾਗ, ਜੋਰਾ ਵਸੰਘ ਮਾਨ ਨਗਰ ਅਤ ੇਪਰਨਾਮੀ ਿਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1263378608510455808?s=20 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ  ਕਣਕ ਦੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਲਫਵਟੰ੍ਗ ਕਰਿਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿ-ੇਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਟ੍ਲ, ਰੈਸਟ੍ੋਰੈਂਟ੍ ਮਾਲਕ ਗਰਾਹਕ ਨ ੰ  ਵਬਠਾ ਕੇ ਿਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ 

ਨਹੀ ਕਰਿਾਏਗਾ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟ੍ੇਰਟ੍ 

 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੇੁਚਾਉਣ ਦਾ ਵਸਲਵਸਲਾ ਜਾਰੀ 

4 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿਿੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ 
ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ੍ਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਕਾਲਜ 
ਰੋਡ ਵਿਿੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟ੍ਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2618803005114271/?d=n
https://twitter.com/DproFazilka/status/1263016954060836866?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1263017113070993409?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1263056640124870664?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1263336672902725632?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1263378494173609992?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1263378608510455808?s=20


 

6 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ 
ਪਰਤਾਪ ਬਾਗ, ਜੋਰਾ ਵਸੰਘ ਮਾਨ ਨਗਰ ਅਤ ੇਪਰਨਾਮੀ ਿਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

 
Youtube 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿਿੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ 
ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ੍ਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://youtu.be/fDpRQ4hkQ1A 

 
Ferozepur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਕਰਏਵਟਿ: ਕੋਵਿਡ19 ਸਬੂੰਿੀ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950491542056857/ 

 

2 ਵਕਰਏਵਟ੍ਿ: ਵਫਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਝਾਂਸੀ ਲਈ ਟ੍ੇੇ੍ਨ ਰਿਾਨਾ, 515 ਮਜ਼ਦ ਰ ਹੋਏ ਸਿਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ 5,45000 
ਰੁਪਏ ਿਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950498732056138/ 
 

3 515 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 7ਿੀਂ ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਝਾਂਸੀ ਲਈ ਹੋਈ ਰਿਾਨਾ 
ਸਮ ਹ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਫ ਡ ਪੈਕੇਟ੍, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਤੋਲਾਂ, ਮਾਸਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 

ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ, ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950505252055486/ 
 

4 ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  140.40 ਲੱਿ ਦੀ 

ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950559445383400/ 

 

5 ਵਕਰਏਵਟ੍ਿ: ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ19 ਦ ੇਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਕੰਨੇ ਪੋਵਜ਼ਵਟ੍ਿ, ਵਕੰਨ ਨੈਗੇਵਟ੍ਿ, ਵਕੰਨੇ ਠੀਕ ਹੋਏ 
ਆਵਦ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950621785377166/ 
 

6 ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲਿਨਊ ਲਈ 1102 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 8ਿੀਂ ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈੈੱਸ ਟ੍ਰਨੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 
ਛਾਉਣੀ ਰੇਲਿ ੇਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਰਿਾਨਾ 

ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਫ ਡ ਪੈਕੇਟ੍, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950623812043630/ 

 

 
TWITTER 

 

https://youtu.be/fDpRQ4hkQ1A
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950491542056857/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950498732056138/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950505252055486/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950559445383400/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950621785377166/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/950623812043630/


 

S.N. Post with link 

1 515 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 7ਿੀਂ ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਝਾਂਸੀ ਲਈ ਹੋਈ ਰਿਾਨਾ 
ਸਮ ਹ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਫ ਡ ਪੈਕੇਟ੍, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਤੋਲਾਂ, ਮਾਸਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 

ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ, ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1263058104956129280?s=19 
 

2 ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲਿਨਊ ਲਈ 1102 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 8ਿੀਂ ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈੈੱਸ ਟ੍ਰਨੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 
ਛਾਉਣੀ ਰੇਲਿ ੇਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਰਿਾਨਾ 

ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਫ ਡ ਪੈਕੇਟ੍, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1263131217307844609?s=19 

 

3 ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  140.40 ਲੱਿ ਦੀ 

ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1263323896251482112?s=19 

 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 515 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 7ਿੀਂ ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਝਾਂਸੀ ਲਈ ਹੋਈ ਰਿਾਨਾ 
ਸਮ ਹ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਫ ਡ ਪ੍ੈਕੇਟ, ਪ੍ਾਿੀ ਦੀਆਾਂ ਬੋਤਲਾਾਂ, ਮਾਸਕ ਉਪ੍ਲਬਿ ਕਰਿਾ ਕੇ ਆਪ੍ਿੇ ਘਰਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ 

ਰਿਾਨਾ, ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੂੰਨਿਾਦ, ਸਬੂੰਿੀ ਿੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ । 

2 ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲਿਨਊ ਲਈ 1102 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 8ਿੀਂ ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈੈੱਸ ਟ੍ਰਨੇ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 
ਛਾਉਣੀ ਰੇਲਿ ੇਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਰਿਾਨਾ 

ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਫ ਡ ਪ੍ੈਕੇਟ, ਪ੍ਾਿੀ ਦੀਆਾਂ ਬੋਤਲਾਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ, ਸਬੂੰਿੀ ਿੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ । 
 

  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਿ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3448719055353793&id=1000064
71981691 

 

2 ਲੋਕ ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ –ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ 
ਸਿਰਨਦੀਪ ਵਸੰਘ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3448719318687100&id=1000064
71981691 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1263058104956129280?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1263131217307844609?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1263323896251482112?s=19


 

3 ਇੰਸਟ੍ੀਵਚਊਟ੍ ਆਫ ਹੋਟ੍ਲ ਮਨੈਜੇਮੈਟ੍ ਵਿਿੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਿਲਾ- ਬਲਰਾਜ ਵਸੰਘ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਵਿ) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3448719842020

381&id=100006471981691 
 

4 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ 2195 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 2054 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ੍ ਨੈਗਵਟ੍ਿ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3448795725346

126&id=100006471981691 
 
 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨਸੁ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  140.40 ਲੱਿ ਦੀ 
ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3448796268679405&id=1000064
71981691 

 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਿ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1263057088302874624?s=20 

2 ਲੋਕ ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ –ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ 
ਸਿਰਨਦੀਪ ਵਸੰਘ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1263057145609650176?s=20 
 

3 ਇੰਸਟ੍ੀਵਚਊਟ੍ ਆਫ ਹੋਟ੍ਲ ਮਨੈਜੇਮੈਟ੍ ਵਿਿੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਿਲਾ- ਬਲਰਾਜ ਵਸੰਘ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਵਿ) 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1263057227792805888?s=20 
 

4 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ 2195 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 2054 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ੍ ਨੈਗਵਟ੍ਿ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1263084192860008448?s=20 
 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ੇਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  140.40 ਲੱਿ ਦੀ 
ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1263084264867811329?s=20 
 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਿ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 

2 ਲੋਕ ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ –ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ 
ਸਿਰਨਦੀਪ ਵਸੰਘ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1263057227792805888?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1263084192860008448?s=20


 

 

3 ਇੰਸਟ੍ੀਵਚਊਟ੍ ਆਫ ਹੋਟ੍ਲ ਮਨੈਜੇਮੈਟ੍ ਵਿਿੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਿਲਾ- ਬਲਰਾਜ ਵਸੰਘ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਵਿ) 

 

4 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ 2195 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 2054 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ੍ ਨੈਗਵਟ੍ਿ 

 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦ ੇਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  140.40 ਲੱਿ ਦੀ 
ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ 

 

6 Rate  lists of vegetables and fruits. 

7 Media bulletin 

 
Hoshiarpur 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? 

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ। 

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ esanjeevaniopd.in 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ। 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709929816476845/ 
 

2 ਕੋਵਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 2,97,189 ਮੀਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ੍) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/710047856465041/ 
 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਿਲੋਂ ਵਨਿੇਕਲੀ ਪਵਹਲ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ੍) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/710048986464928/ 
 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਵਟ੍ਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ 57 ਨਿੇਂ ਸੈਂਪਲ : ਵਸਿਲ 
ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ੍) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/710049543131539/ 
 

5 ਪੀ ਏ ਯ  ਮਾਵਹਰਾਂ ਨੇ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ  ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ੍) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/710050836464743/ 
 
 

6 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਿਲੋਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੋਲ•ਣ ਦੀ ਆਵਗਆ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ੍) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/710051726464654/ 
 

7 !!!ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ, ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ- ਸੇਲਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ੍!!! 

http://esanjeevaniopd.in/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/709929816476845/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/710047856465041/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/710048986464928/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/710049543131539/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/710050836464743/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/710051726464654/


 

ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਮਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਵਹਤ ਆਪ੍ਿਾ ਸਿੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਿਭਾਗਾਾਂ ਤੋਂ 

ਘਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਿ  ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਲੂੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜੀਆਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਚਾਹਿਾਨ ਉਮੀਦਿਾਰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਲੂੰਕ ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/710073236462503/ 

 

8 || 20 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟ੍ਟੇ੍ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰ ਮ 

ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਿੀਵਡਓ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1146232362443496/ 
 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

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

Register at https://t.co/RXbRYK17tl for medical advice. https://t.co/69PbBB9Yrf 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263020724001931269?s=19 

 

2 #Hoshiarpur 
कोतिड-19: अब िक 297189 मीतिक टन गेह ूं की हुई खरीद 

- तकसी भी िरह की जानकारी या तिकायि के तलए कूं िोल रुम के नूंबर 01882-22663 पर तकया जा सकिा है सूंपकक  

-तकसानों को गेह ूं की नाड़ को आग न लगाने की अपील की 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1263086848575823872?s=19 
 

3 #Hoshiarpur 
तजला रोजगार ि कारोबार ब्यूरो की ओर से बेहिरीन पहल 

- लॉकडाउन में नौजिानों को दी ई-सैल्फ इूंप्लायमेंट की सतुिधा 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1263086983275929600?s=19 
 

4 #Hoshiarpur 
कोरोना पाजीतटि मरीजों के सूंपकक  में आने िाले लोगों के तलए गए 57 नए सैंपल: तसतिल सजकन 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1263087787219140608?s=19 
 

5 #Hoshiarpur 
तजला मैतजस्ट्िेट ने 21 मई से बैंकों को सुबह 10 बजे से साूंय 5 बजे िक खोलने की दी आज्ञा 

- समर्क अतधकाररयों को बैतकूं ग सेिा देि ेसमय स्ट्िास्ट््य तिभाग के तनदेिों का पालन करने की दी तहदायि 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1263088887338905601?s=19 
 

6 #Hoshiarpur 

ਪੀ ਏ ਯ  ਮਾਵਹਰਾਂ ਨੇ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ  ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ੇ

-ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਸਰਫ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤ ੇਹੀ ਨਾ ਰਵਹਣ ਵਕਸਾਨ : ਪੀ ਏ ਯ  ਮਾਵਹਰ 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1263089026719838208?s=19 
 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/710073236462503/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1146232362443496/
https://t.co/RXbRYK17tl
https://t.co/69PbBB9Yrf
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263020724001931269?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1263086848575823872?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1263086983275929600?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1263087787219140608?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1263088887338905601?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1263089026719838208?s=19


 

7 | May 20 | 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/1263111007867559938?s=19 

 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? 

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ। 

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ esanjeevaniopd.in 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ। 

 

2 ਕੋਵਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 2,97,189 ਮੀਟ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ੍) 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਿਲੋਂ ਵਨਿੇਕਲੀ ਪਵਹਲ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ੍) 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਵਟ੍ਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ 57 ਨਿੇਂ ਸੈਂਪਲ : ਵਸਿਲ 
ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ੍) 

5 ਪੀ ਏ ਯ  ਮਾਵਹਰਾਂ ਨੇ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ  ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ੍) 

6 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਿਲੋਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੋਲ•ਣ ਦੀ ਆਵਗਆ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ੍) 

7 !!!ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ, ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ- ਸੇਲਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ੍!!! 
ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਮਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਵਹਤ ਆਪ੍ਿਾ ਸਿੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਿਭਾਗਾਾਂ ਤੋਂ 

ਘਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਿ  ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਲੂੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜੀਆਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਚਾਹਿਾਨ ਉਮੀਦਿਾਰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਲੂੰਕ ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ 
 

8 || 20 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟ੍ਟੇ੍ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰ ਮ 

ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਿੀਵਡਓ ਸਮੇਤ) 

 
Jalandhar 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ADMINISTRATION DELIVERS 112228 LITRES MILK, 773-KG CHEESE, 11005- KG CURD, 
22860 -LITRES LASSI, 367-KG KHEER AND 5039 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 

PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810111112847249&set=pcb.810111236180

570&type=3&theater 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1263111007867559938?s=19
http://esanjeevaniopd.in/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810111112847249&set=pcb.810111236180570&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810111112847249&set=pcb.810111236180570&type=3&theater


 

2 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS IN JALANDHAR TO THE NEEDY 
PEOPLE 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810109509514076&set=pcb.810109742847
386&type=3&theater 

3 PUNJAB MANDI BOARD STARTS SPECIAL HEALTH CAMP IN MAQSUDAN VEGETABLE AND 
FRUITS MARKET 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810089236182770&set=pcb.810108679514
159&type=3&theater 

4 MORE THAN 75,000 MIGRANTS AVAIL FREE TRAVEL FACILITY BY CAPTAIN GOVERNMENT 
TO REACH THEIR NATIVE STATES VIA 63 'SHRAMIK EXPRESS' TRAINS 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810087586182935&set=pcb.810088486182
845&type=3&theater 

5 ADC, DCP AND DDLG REVIEW ARRANGEMENTS IN HOTELS WHERE NRIs WERE TO BE 
QUARANTINED 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810080326183661&set=pcb.810081219516
905&type=3&theater 

6 Tightening the noose around the people who are violating the orders of 
@PunjabGovtIndia by not wearing the masks, @SMCelljal_Rural on Wednesday carried 

out a special drive and challaned 374 such violators besides imposed the fine of Rs 
74,800.@DGPPunjabPolice @capt_amarinder 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810028612855499&set=pcb.810028719522
155&type=3&theater 

7 Health bulletin by Civil Surgeon Jalandhar Dr Gurinder Chawla. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809990406192653/ 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Tightening the noose around the people who are violating the orders of PunjabGovtIndia 

by not wearing the masks, SMCell Jalandhar Rural on Wednesday carried out a special 

drive and challaned 374 such violators besides imposed the fine of Rs 74,800. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263096759288389638 

2 Tightening the noose around the people who are violating the orders of PunjabGovtIndia 

by not wearing the masks, SMCell Jalandhar Rural on Wednesday carried out a special 

drive and challaned 374 such violators besides imposed the fine of Rs 74,800. 

 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263096794382102530 

3 Health bulletin by Civil Surgeon Jalandhar Dr Gurinder Chawla 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263079068049670144 

4 Another shramik Train left for Raebareli from Jalandhar railway station. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263070955489751040 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810109509514076&set=pcb.810109742847386&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810109509514076&set=pcb.810109742847386&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810089236182770&set=pcb.810108679514159&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810089236182770&set=pcb.810108679514159&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810087586182935&set=pcb.810088486182845&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810087586182935&set=pcb.810088486182845&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810080326183661&set=pcb.810081219516905&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810080326183661&set=pcb.810081219516905&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810028612855499&set=pcb.810028719522155&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810028612855499&set=pcb.810028719522155&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/809990406192653/
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263096759288389638
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263096794382102530
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263079068049670144
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263070955489751040


 

5 Continuing its assistance to the needy people amid the lockdown, Jalandhar 
administration on Wednesday distributed 3000 packets of dry ration in the district. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263064225796067328 

6 The Punjab Mandi Board in association with the district health department on Wednesday 
started a special camp in the Maqsudan Vegetable and Fruits Market for testing of 

Coronavirus. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263063939618713600 

 

7 Continuing its spree to provide relief to the migrants by ensuring their free travel to the 

native states, PunjabGovtIndia led by CM Capt amarinder has sent 63 Shramik Specialtrain 

at a cost of Rs 4.19 crore for free and convenient travel of more than 75,000 migrants 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263060818196750336 

8 ADC Jalandhar Jasbir Singh, DCP Balkar Singh and DDLG Anupam Kler today reviewed the 
arrangements in the hotels  where the INRs coming back to the country were to be 

quarantined. https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263024144108490752 
 

9 Another shramik Train left for Badalpur from Jalandhar railway station. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263010263235690496 

 

WHATSAPP 
 
 

S.N. TEXT 

1 COMMISSIONERATE POLICE ISSUE 21059 CHALLANS TO VIOLATORS SINCE MARCH 23 

2 JALANDHAR RURAL POLICE TIGHTEN NOOSE AROUND PEOPLE WITHOUT MASKS 

3 HEALTH BULLETIN BY CIVIL SURGEON JALANDHAR DR GURINDER CHAWLA 

4 PUNJAB MANDI BOARD STARTS SPECIAL HEALTH CAMP IN MAQSUDAN VEGETABLE 
AND FRUITS MARKET 

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

6 MORE THAN 75,000 MIGRANTS AVAIL FREE TRAVEL FACILITY BY CAPTAIN 
GOVERNMENT TO REACH THEIR NATIVE STATES VIA 63 'SHRAMIK EXPRESS' TRAINS 

7 ADMINISTRATION DELIVERS 112228 LITRES MILK, 773-KG CHEESE, 11005- KG CURD, 
22860 -LITRES LASSI, 367-KG KHEER AND 5039 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 

PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

8 ADC, DCP AND DDLG REVIEW ARRANGEMENTS IN HOTELS WHERE NRIs WERE TO BE 
QUARANTINED 

 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263064225796067328
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263063939618713600
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263060818196750336
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263024144108490752
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263024144108490752
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1263010263235690496


 

YOUTUBE 

SN. Post and Link 

1. Another shramik Train left for Badalpur from Jalandhar railway station. 

https://www.youtube.com/watch?v=66UPpKi1ppo 

2. Jalandhar Railway station. 
https://www.youtube.com/watch?v=y4-Zjq4AuY4 

3. Health bulletin by Civil Surgeon Jalandhar Dr Gurinder Chawla 

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

 
Kapurthala 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕਪ ਰਥਲਾ ਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕਲੱਬ ਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਰੈਲੀ 
 

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

 

2 ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਕ ਲ ਕੇਿਲ ਵਟ੍ੳੇ ਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਮੱਸਾ ਵਸੰਘ 

*ਲਾਕਡਾੳੇ ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਸਕ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਾਧ  ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-

1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਢ ੇਵਤੰਨ ਲੱਿ ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਤੋਂ ਪਾਰ 

 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-

1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

4 || 20 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ 

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

ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
 

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

 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

https://www.youtube.com/watch?v=66UPpKi1ppo
https://www.youtube.com/watch?v=y4-Zjq4AuY4
https://www.youtube.com/watch?v=LxZoFjwSJEk
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.ARAofnOh3mu701aMAS_-OuOaX9ALrazPHLZKvvKm7mUPsr2wMoJJag6T25JlL2vDbs9l8eGq0orHb12nHp0ItVc9J41IQM0AxHMtPnM_fXz0lJ0dUblnnQzki5HZvhQ7aa-YBN0oeTH24iqE0fc7EqJIhWsrr-Zz09_M6k67mJuH6ah6NgNGuM8fdDNTr4JqwoxZIeUEMUz3_7kpWT3tpZIY_x8jON0VaEyIoJhm2-c2ah08jMMvedPaii5m2bqvEKos_ZK6xfSUd7jvG8D4HzQ2fMSpWhDkzMh_noVIL9ZERZ-R6admtV_Y5A6CD_FWkR6aNJ_Q-qsa-SSVG_9CnNd8Hh18PKfakBhS6A&__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.ARAofnOh3mu701aMAS_-OuOaX9ALrazPHLZKvvKm7mUPsr2wMoJJag6T25JlL2vDbs9l8eGq0orHb12nHp0ItVc9J41IQM0AxHMtPnM_fXz0lJ0dUblnnQzki5HZvhQ7aa-YBN0oeTH24iqE0fc7EqJIhWsrr-Zz09_M6k67mJuH6ah6NgNGuM8fdDNTr4JqwoxZIeUEMUz3_7kpWT3tpZIY_x8jON0VaEyIoJhm2-c2ah08jMMvedPaii5m2bqvEKos_ZK6xfSUd7jvG8D4HzQ2fMSpWhDkzMh_noVIL9ZERZ-R6admtV_Y5A6CD_FWkR6aNJ_Q-qsa-SSVG_9CnNd8Hh18PKfakBhS6A&__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.ARAofnOh3mu701aMAS_-OuOaX9ALrazPHLZKvvKm7mUPsr2wMoJJag6T25JlL2vDbs9l8eGq0orHb12nHp0ItVc9J41IQM0AxHMtPnM_fXz0lJ0dUblnnQzki5HZvhQ7aa-YBN0oeTH24iqE0fc7EqJIhWsrr-Zz09_M6k67mJuH6ah6NgNGuM8fdDNTr4JqwoxZIeUEMUz3_7kpWT3tpZIY_x8jON0VaEyIoJhm2-c2ah08jMMvedPaii5m2bqvEKos_ZK6xfSUd7jvG8D4HzQ2fMSpWhDkzMh_noVIL9ZERZ-R6admtV_Y5A6CD_FWkR6aNJ_Q-qsa-SSVG_9CnNd8Hh18PKfakBhS6A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕਪ ਰਥਲਾ ਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕਲੱਬ ਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਰੈਲੀ 
 

2 ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਕ ਲ ਕੇਿਲ ਵਟ੍ੳੇ ਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਮੱਸਾ ਵਸੰਘ 

*ਲਾਕਡਾੳੇ ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਈਿੇਟ੍ ਸਕ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਾਧ  ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਢ ੇਵਤੰਨ ਲੱਿ ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟ੍ਨ ਤੋਂ ਪਾਰ 

 

4 || 20 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ 

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

ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

 

5 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

6 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

 
Ludhiana 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Illegal sex determination scan centre exposed in Jamalpur 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3078497665527140/?d=n 

2 IN VIEW OF UPCOMING MONSOON SEASON, PUNJAB GOVT INITIATES CLEANING OF VILLAGE 
PONDS 

UNDER FIRST PHASE, AROUND 500 VILLAGE PONDS TO BE CLEANED IN DISTRICT 
WORKING TO DEVELOP THAPAR MODEL OR PPCB MODEL IN VILLAGES: DISTRICT DEVELOPMENT & 

PANCHAYAT OFFICER… 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3078495842193989/?d=n 

3 100TH TRAIN CARRYING MIGRANTS DEPARTS FROM LUDHIANA 
TILL DATE, MORE THAN 1.20 LAKH MIGRANTS HAVE LEFT FOR THEIR HOME STATES 

EFFORTS FOR SAFE RETURN OF MIGRANTS TO THEIR HOME STATES TO CONTINUE: DEPUTY 
COMMISSIONER… 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3078491432194430/?d=n 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Till date,130 patients have been cured and a total of 5214 samples have been taken, out 
of which report of 4831 has been received, report of 4578 samples is negative and report 
of 383 samples is pending. Now, the total number of patients related to district #Ludhiana 

is 176. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1263294217113047040?s=08 

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.ARAofnOh3mu701aMAS_-OuOaX9ALrazPHLZKvvKm7mUPsr2wMoJJag6T25JlL2vDbs9l8eGq0orHb12nHp0ItVc9J41IQM0AxHMtPnM_fXz0lJ0dUblnnQzki5HZvhQ7aa-YBN0oeTH24iqE0fc7EqJIhWsrr-Zz09_M6k67mJuH6ah6NgNGuM8fdDNTr4JqwoxZIeUEMUz3_7kpWT3tpZIY_x8jON0VaEyIoJhm2-c2ah08jMMvedPaii5m2bqvEKos_ZK6xfSUd7jvG8D4HzQ2fMSpWhDkzMh_noVIL9ZERZ-R6admtV_Y5A6CD_FWkR6aNJ_Q-qsa-SSVG_9CnNd8Hh18PKfakBhS6A&__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.ARAofnOh3mu701aMAS_-OuOaX9ALrazPHLZKvvKm7mUPsr2wMoJJag6T25JlL2vDbs9l8eGq0orHb12nHp0ItVc9J41IQM0AxHMtPnM_fXz0lJ0dUblnnQzki5HZvhQ7aa-YBN0oeTH24iqE0fc7EqJIhWsrr-Zz09_M6k67mJuH6ah6NgNGuM8fdDNTr4JqwoxZIeUEMUz3_7kpWT3tpZIY_x8jON0VaEyIoJhm2-c2ah08jMMvedPaii5m2bqvEKos_ZK6xfSUd7jvG8D4HzQ2fMSpWhDkzMh_noVIL9ZERZ-R6admtV_Y5A6CD_FWkR6aNJ_Q-qsa-SSVG_9CnNd8Hh18PKfakBhS6A&__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.ARAofnOh3mu701aMAS_-OuOaX9ALrazPHLZKvvKm7mUPsr2wMoJJag6T25JlL2vDbs9l8eGq0orHb12nHp0ItVc9J41IQM0AxHMtPnM_fXz0lJ0dUblnnQzki5HZvhQ7aa-YBN0oeTH24iqE0fc7EqJIhWsrr-Zz09_M6k67mJuH6ah6NgNGuM8fdDNTr4JqwoxZIeUEMUz3_7kpWT3tpZIY_x8jON0VaEyIoJhm2-c2ah08jMMvedPaii5m2bqvEKos_ZK6xfSUd7jvG8D4HzQ2fMSpWhDkzMh_noVIL9ZERZ-R6admtV_Y5A6CD_FWkR6aNJ_Q-qsa-SSVG_9CnNd8Hh18PKfakBhS6A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3078497665527140/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3078495842193989/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3078491432194430/?d=n
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1263294217113047040?s=08


 

2 The 100th train departed with 1200 passengers from railway station #Ludhiana. DC 
@239pradeep and CP @rakeships99 congratulated the migratory people. Passengers 

thanked the @PunjabGovtIndia and administration for providing all facilities for ensuring 
their smooth journey. 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1263154412131844096?s=08 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Illegal sex determination scan centre exposed in Jamalpur 
(ENGLISH & PUNJABI) 

2 IN VIEW OF UPCOMING MONSOON SEASON, PUNJAB GOVT INITIATES CLEANING OF VILLAGE 
PONDS 

UNDER FIRST PHASE, AROUND 500 VILLAGE PONDS TO BE CLEANED IN DISTRICT 
WORKING TO DEVELOP THAPAR MODEL OR PPCB MODEL IN VILLAGES: DISTRICT DEVELOPMENT & 

PANCHAYAT OFFICER… 
(ENGLISH & PUNJABI) 

3 100TH TRAIN CARRYING MIGRANTS DEPARTS FROM LUDHIANA 
TILL DATE, MORE THAN 1.20 LAKH MIGRANTS HAVE LEFT FOR THEIR HOME STATES 

EFFORTS FOR SAFE RETURN OF MIGRANTS TO THEIR HOME STATES TO CONTINUE: DEPUTY 
COMMISSIONER…(ENGLISH & PUNJABI) 

 
Mansa 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਫਸਲ ਦੀ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ 89 ਪੁਵਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ : 
ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

- ਉਲੂੰਘਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਜਮਹਾਬੂੰਦੀ 'ਚ ਰੈੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ 1 ਲੱਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/67935299617664

8/?type=3&__tn__=-R 
 

2 -ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨਸੁ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਸਾ ਵਜਲਹੇ ਵਿੱਚ 44 
ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ 140.40 ਲੱਿ ਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ 

-ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ 
-ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਸੀ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਰਕਮ 323.91 ਲੱਿ ਿੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰੰਭ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/679361739509107?__tn__=-R 
 

3 -ਯ .ਪੀ. ਦੇ ਝਾਂਸੀ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਲਿਨਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 193 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆ ਘਰ 

-ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਡਿੀਜ਼ਨ ਦੇ 7 ਵਜ਼ਵਲਹਆਂ ਦੇ 91 ਅਤੇ ਲਿਨਊ ਡਿੀਜ਼ਨ ਦ ੇ6 ਵਜ਼ਵਲਹਆਂ ਦ ੇ102 ਪਰਿਾਸੀ 
ਸਨ ਸ਼ਾਵਮਲ 

-ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/679365202842094?__tn__=-R 
 

 
TWITTER 

 

https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/rakeships99
https://twitter.com/rakeships99
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1263154412131844096?s=08
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/679352996176648/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/679352996176648/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/679361739509107?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/679365202842094?__tn__=-R


 

S.N. Post with link 

1 ਫਸਲ ਦੀ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ 89 ਪੁਵਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ : 
ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

- ਉਲੂੰਘਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਜਮਹਾਬੂੰਦੀ 'ਚ ਰੈੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ 1 ਲੱਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1263361895110635520?s=20 

 

2 -ਯ .ਪੀ. ਦੇ ਝਾਂਸੀ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਲਿਨਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 193 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆ ਘਰ 

-ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਡਿੀਜ਼ਨ ਦੇ 7 ਵਜ਼ਵਲਹਆਂ ਦੇ 91 ਅਤੇ ਲਿਨਊ ਡਿੀਜ਼ਨ ਦ ੇ6 ਵਜ਼ਵਲਹਆਂ ਦ ੇ102 ਪਰਿਾਸੀ 
ਸਨ ਸ਼ਾਵਮਲ 

-ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1263361984147279872?s=20 
 

3 -ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨਸੁ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਸਾ ਵਜਲਹੇ ਵਿੱਚ 44 
ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ 140.40 ਲੱਿ ਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ 

-ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ 
-ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਸੀ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਰਕਮ 323.91 ਲੱਿ ਿੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰੰਭ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1263362050622754816?s=20 
 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਫਸਲ ਦੀ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ 89 ਪੁਵਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ : 
ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

- ਉਲੂੰਘਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਜਮਹਾਬੂੰਦੀ 'ਚ ਰੈੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ 1 ਲੱਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 
 

2 -ਯ .ਪੀ. ਦੇ ਝਾਂਸੀ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਲਿਨਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 193 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆ ਘਰ 

-ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਡਿੀਜ਼ਨ ਦੇ 7 ਵਜ਼ਵਲਹਆਂ ਦੇ 91 ਅਤੇ ਲਿਨਊ ਡਿੀਜ਼ਨ ਦ ੇ6 ਵਜ਼ਵਲਹਆਂ ਦ ੇ102 ਪਰਿਾਸੀ 
ਸਨ ਸ਼ਾਵਮਲ 

-ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

 

3 -ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨਸੁ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਸਾ ਵਜਲਹੇ ਵਿੱਚ 44 
ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ 140.40 ਲੱਿ ਦੀ ਸਬਵਸਡੀ ਜਾਰੀ 

-ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ 
-ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਸੀ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਰਕਮ 323.91 ਲੱਿ ਿੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਆਰੰਭ 

 
 
 

Moga 
FACEBOOK 

 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1263361895110635520?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1263361984147279872?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1263362050622754816?s=20


 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਿੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਵਹਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ  7 
ਿਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1662579940548970 
 

2 || 20 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/1146232405776825/ 

 

3 ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਵਦਿਸ ਮਨਾਇਆ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1662331023907195 
 

4 ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮਾਿਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਨੈੀਟ੍ਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. 
ਇਹ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਲਹੀਣਾ, ਬਲਾਕ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਵਿਿੇ ਕੋਵਿਡ19 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਵਰਹਾ ਕੰਮ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1662327323907565 
 

5 ਲੱਕੜ ਆੜਤ/ਆਰਾ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ/ਪੇਂਟ੍/ਹਾਰਡਿੇਅਰ/ਲੱਕੜ ਦ ੇਆਰੇ/ਪਲਾਈਿ ਡ 
ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੋਮਿਾਰ ਤੋ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1662327220574242 
 

6 ਬੱਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਿੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਹ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਪੰਡ ਮੀਨੀਯਾ ਵਿਿੇ ਸਵਥਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਲਾਕ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਵਸੰਘ ਵਿਿੇ ਅੱਜ 

ਵਦੱਤੀ ਗਈ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1662315840575380 
 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਿੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਵਹਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ  7 ਿਜੇ 

ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 

https://twitter.com/DproMoga/status/1263339054071861248?s=20 
 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਿੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਵਹਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ  7 
ਿਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 

 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1662579940548970
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=AZUopOlzFDI71mZYwudToIcloN36xbYwtc6hpQ2WNPdYRHrpj2YsVuzcy9wXN8VJvR3WqYSiO4M8cLUFFnOpXygmUTZBID6_yGUpQkLw2sSsJ_T9sduaNTM1IxcaAHScmjMkUGl-OWxC7kU6XTWchNKYRLxEAAwCHIjwsnGkSvLw_2Hj-vueQYndE4ZxSG0iRHs&__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=AZUopOlzFDI71mZYwudToIcloN36xbYwtc6hpQ2WNPdYRHrpj2YsVuzcy9wXN8VJvR3WqYSiO4M8cLUFFnOpXygmUTZBID6_yGUpQkLw2sSsJ_T9sduaNTM1IxcaAHScmjMkUGl-OWxC7kU6XTWchNKYRLxEAAwCHIjwsnGkSvLw_2Hj-vueQYndE4ZxSG0iRHs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/1146232405776825/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1662331023907195
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1662327323907565
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1662327220574242
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1662315840575380
https://twitter.com/DproMoga/status/1263339054071861248?s=20


 

2 || 20 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
 

3 ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਵਦਿਸ ਮਨਾਇਆ ਵਗਆ 

 

4 ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮਾਿਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਨੈੀਟ੍ਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. 
ਇਹ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਲਹੀਣਾ, ਬਲਾਕ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਵਿਿੇ ਕੋਵਿਡ19 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਵਰਹਾ ਕੰਮ 

 

5 ਲੱਕੜ ਆੜਤ/ਆਰਾ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ/ਪੇਂਟ੍/ਹਾਰਡਿੇਅਰ/ਲੱਕੜ ਦ ੇਆਰੇ/ਪਲਾਈਿ ਡ 
ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੋਮਿਾਰ ਤੋ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 

 

6 ਬੱਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਿੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਹ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਪੰਡ ਮੀਨੀਯਾ ਵਿਿੇ ਸਵਥਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਲਾਕ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਵਸੰਘ ਵਿਿੇ ਅੱਜ 

ਵਦੱਤੀ ਗਈ 

 

 
 

Patiala 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ੈਪ੍ਸ  ਰੋਡ ਟਰਾਾਂਸਪ੍ਰੋਟ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੌਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਮਗਰੋਂ 

ਆਪ੍ਿੀ ਬੱਸ ਸੇਿਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤ ੇਮੈਨੇਵਜੂੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. 

ਜਸਵਕਰਨ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਖੇ ਮੁੜ੍ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ ਬੱਸ ਸੇਿਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ। ਸਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ 

ਪ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ 

ਆਪ੍ਿੇ 9 ਵਡਪ੍ ਆਾਂ ਰਾਹੀਂ 80 ਰ ਟਾਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਿਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225559044451274/ 

 

2 Today 20 may District COVID update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225552511118594/ 

 

3 ਪਵਟ੍ਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਿ 29 ਹਜ਼ਾਰ 502 ਮੀਟ੍ਵਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ 
ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225515377788974/ 
 

4 ਪਵਟ੍ਆਲਾ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 17ਿੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈਕੇ ਹੋਈ ਰਿਾਨਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225514471122398/ 

 

5 ਪੀ.ਆਰ.ਟ੍ੀ.ਸੀ. ਦੇ 9 ਵਡਪ ਆਂ ਿੱਲੋਂ 80 ਰ ਟ੍ਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਿਾ ਬਹਾਲ-ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225509734456205/ 

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=AZUopOlzFDI71mZYwudToIcloN36xbYwtc6hpQ2WNPdYRHrpj2YsVuzcy9wXN8VJvR3WqYSiO4M8cLUFFnOpXygmUTZBID6_yGUpQkLw2sSsJ_T9sduaNTM1IxcaAHScmjMkUGl-OWxC7kU6XTWchNKYRLxEAAwCHIjwsnGkSvLw_2Hj-vueQYndE4ZxSG0iRHs&__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=AZUopOlzFDI71mZYwudToIcloN36xbYwtc6hpQ2WNPdYRHrpj2YsVuzcy9wXN8VJvR3WqYSiO4M8cLUFFnOpXygmUTZBID6_yGUpQkLw2sSsJ_T9sduaNTM1IxcaAHScmjMkUGl-OWxC7kU6XTWchNKYRLxEAAwCHIjwsnGkSvLw_2Hj-vueQYndE4ZxSG0iRHs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225559044451274/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225552511118594/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225515377788974/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225514471122398/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225509734456205/


 

 

6 ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ੍ ਸਮੇਂ ਲਾਵਮਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ-ਵਦਨਕਰ ਗੁਪਤਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225486214458557/ 

 

7 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਰਡ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਰਾਜਪ੍ੁਰਾ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਵਨਤਾਰਾ ਨੇ 

ਿੀ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਿ ਜੂੰਗ ਵਜੱਤ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਮਾਾਂ ਮੋਵਨਕਾ ਿੀ 33 ਵਦਨ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ੀਪ੍ੀਈ ਵਕਟ ਪ੍ਾ ਕੇ ਵਦਨ ਰਾਤ ਨਾਲ ਰਹੀ ਅਤ ੇਆਪ੍ਿੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ।ਮੋਵਨਕਾ 

ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਵਜੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਿੀ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225368984470280/ 

 

8 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? 

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਿ ਲਈ esanjeevaniopd.in 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225352484471930/ 

 

9 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਖ ੇਦਾਖਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ 

17 ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜੂੰਗ ਵਿਚ ਜੇਤ  ਰਵਹਿ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦੇਕੇ ਆਪ੍ਿੇ ਘਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਹਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੇ ਵਜੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ।ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਿੱਲੋਂ  ਇਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਿਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225346114472567/ 

 

10 ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਿੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਨਹੀਂ 
ਆਿਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਘਰੇਲ  ਵਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸ ਚਨਾ ਵਦਓ 

112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਸਖੀ (ਿਨ ਸਟਾਪ੍ ਸੈਂਟਰ) ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225297757810736/ 

 

11 ਵਮਤੀ 20 ਮਈ ਨ ੂੰ ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225182467822265/ 

 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੌਨਪ੍ਰੁ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 1228 ਿਸਨੀਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਲੈਕੇ 17ਿੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਿਾਨਾ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ @KUMARAMIT_IAS   ਨੇ ਵਦੱਤੀ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1263145087673888768?s=19 
 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਿੇ ਦਾਿਲ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  #COVID19 ਜੂੰਗ 

ਵਿਚ ਜੇਤ  ਰਵਹਿ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦੇਕੇ ਆਪ੍ਿੇ ਘਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਨਹਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ, 

ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਤੇ @CMOPb ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਿਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ। 

@KUMARAMIT_IAS 
#PunjabFightsCorona 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1263087693665202176?s=19 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225486214458557/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225368984470280/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225352484471930/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225346114472567/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225297757810736/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1225182467822265/
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1263145087673888768?s=19
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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https://twitter.com/DproPatiala/status/1263087693665202176?s=19


 

3 ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਰਡ ਵਿਿੇ ਦਾਿਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਵਨਤਾਰਾ ਨੇ ਿੀ 
ਅੱਜ #Covid_19 ਵਿਰੁੱਿ ਜੂੰਗ ਵਜੱਤੀ।ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਮਾਾਂ ਮੋਵਨਕਾ ਨੇ 33 ਵਦਨ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਰਡ 'ਚ ਪ੍ੀਪ੍ੀਈ ਵਕਟ 

ਪ੍ਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ।ਮੋਵਨਕਾ ਨੇ @PunjabGovtIndia ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 

@KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1263083852089765888?s=19 

 

4 ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ੍ ਸਮੇਂ ਲਾਵਮਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ-ਵਦਨਕਰ ਗੁਪਤਾ 
-ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਿੱਲੋਂ @PP_Patiala ਪਵਟ੍ਆਲਾ ਪੁਵਲਸ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ -ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਦਲੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. 
ਵਡਸਕ ਤੇ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ -ਆਈ.ਜੀ. ਔਲਿ ਿੱਲੋਂ ਸਿਾਗਤ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਸੱਧ  ਿੱਲੋਂ ਧੰਨਿਾਦ 

@CMOPb @DGPPunjabPolice 
#PunjabFightsCorona 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1263079421759668224?s=19 
 

5 ਮਾਰਕੀਟ੍ ਕਮੇਟ੍ੀ ਪਵਟ੍ਆਲਾ ਿੱਲੋਂ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟ੍ਆਲਾ ਵਿਿੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੀਟ੍ੇਲ 

ਰੇਟ੍ 20/5/2020 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1262934105852981248?s=19 
 

6 @capt_amarinder ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ #Covid_19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ PRTC 

ਦੇ 9 ਵਡਪ ਆਂ ਿੱਲੋਂ 80 ਰ ਟ੍ਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਿਾ ਬਹਾਲ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ -ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਐਮਡੀ ਿੱਲੋਂ 
ਪਵਟ੍ਆਲਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਿੇ ਬੱਸ ਸੇਿਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ-ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ, ਸੈਨੇਟ੍ਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਜਰ ਰੀ 

ਇਹਵਤਆਤ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1263112537802805248?s=19 

 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਪ੍ੈਪ੍ਸ  ਰੋਡ ਟਰਾਾਂਸਪ੍ਰੋਟ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੌਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਮਗਰੋਂ 

ਆਪ੍ਿੀ ਬੱਸ ਸੇਿਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤ ੇਮੈਨੇਵਜੂੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. 

ਜਸਵਕਰਨ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਖੇ ਮੁੜ੍ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ ਬੱਸ ਸੇਿਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ। ਸਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ 

ਪ੍ੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ 

ਆਪ੍ਿੇ 9 ਵਡਪ੍ ਆਾਂ ਰਾਹੀਂ 80 ਰ ਟਾਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਿਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। (ਿੀਡੀਓ) 

2 Today 20 may District COVID update information given by CS Dr Harish Malhotra 
(ਿੀਡੀਓ) 

3 ਪਵਟ੍ਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਿ 29 ਹਜ਼ਾਰ 502 ਮੀਟ੍ਵਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ 
ਆਮਦ (ਫੋਟ੍ੋ) 

4 ਪਵਟ੍ਆਲਾ ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 17ਿੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈਕੇ ਹੋਈ ਰਿਾਨਾ  (ਪਰੈਸ ਨੋਟ੍) 

5 ਪੀ.ਆਰ.ਟ੍ੀ.ਸੀ. ਦੇ 9 ਵਡਪ ਆਂ ਿੱਲੋਂ 80 ਰ ਟ੍ਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਿਾ ਬਹਾਲ-ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ੍) 

6 ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ੍ ਸਮੇਂ ਲਾਵਮਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ-ਵਦਨਕਰ ਗੁਪਤਾ  (ਪਰੈਸ ਨੋਟ੍) 

7 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਰਡ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਰਾਜਪ੍ੁਰਾ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਵਨਤਾਰਾ ਨੇ 

ਿੀ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਿ ਜੂੰਗ ਵਜੱਤ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਮਾਾਂ ਮੋਵਨਕਾ ਿੀ 33 ਵਦਨ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ 

https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
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https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
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https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/DGPPunjabPolice
https://twitter.com/DGPPunjabPolice
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1263079421759668224?s=19
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262934105852981248?s=19
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1263112537802805248?s=19


 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ੀਪ੍ੀਈ ਵਕਟ ਪ੍ਾ ਕੇ ਵਦਨ ਰਾਤ ਨਾਲ ਰਹੀ ਅਤ ੇਆਪ੍ਿੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ।ਮੋਵਨਕਾ 

ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਵਜੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਿੀ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। (ਿੀਡੀਓ) 

8 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? 

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਿ ਲਈ esanjeevaniopd.in 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ। (ਫੋਟ੍ੋ) 

9 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਖ ੇਦਾਖਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ 

17 ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜੂੰਗ ਵਿਚ ਜੇਤ  ਰਵਹਿ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦੇਕੇ ਆਪ੍ਿੇ ਘਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਹਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੇ ਵਜੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ।ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਿੱਲੋਂ  ਇਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਿਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ। 

(ਿੀਡੀਓ) 

10 ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਿੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਨਹੀਂ 
ਆਿਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਘਰੇਲ  ਵਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸ ਚਨਾ ਵਦਓ 

112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਸਖੀ (ਿਨ ਸਟਾਪ੍ ਸੈਂਟਰ) ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਕਰੋ।  (ਫੋਟ੍ੋ) 

11 ਵਮਤੀ 20 ਮਈ ਨ ੂੰ ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟ। (ਫੋਟ੍ੋ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Patiala- COVID UPDATE dt. 20.05.2020, Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 

https://youtu.be/X-PTwKke3wE 

2 ਪੀ.ਆਰ.ਟ੍ੀ.ਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੌਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਵਨਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਸੇਿਾ 
ਕੀਤੀ ਬਹਾਲ 

https://youtu.be/3QM0jKjcYb8 

3 ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਰਡ ’ਚ ਦਾਿਲ ਦੋ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਵਨਤਾਰਾ ਨੇ ਿੀ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੱੁਧ 

ਵਜੱਤੀ ਜੰਗ 

https://youtu.be/1DJc2srMhco 
 

 
Pathankot 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਾਓ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ- ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਸਰੀਨ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535
787077050218 

2 ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਿਆਪ੍ਕ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬਿਾਉਿਗੇ ਯਕੀਨੀ:- 

ਇੂੰਜੀ ਸੂੰਜੀਿ ਗੌਤਮ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535

787793716813 

3 ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰੱੁਧ ਹੋਿੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ- ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://youtu.be/X-PTwKke3wE
https://youtu.be/3QM0jKjcYb8
https://youtu.be/1DJc2srMhco
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535787077050218
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535787077050218
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535787793716813
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535787793716813


 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535
788300383429 

4 ਕਿਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨ ੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਿ ਿਾਲੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਵਦਆਾਂ 45000/- ਰੁਪ੍ਏ  

ਪ੍ਰਦ ਸ਼ਿ ਕੂੰਪ੍ਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਿਸ ਵਲਆ ਵਗਆ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535

789063716686 

5 ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਸਰੀ ਜੋਵਗੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਵਸਰ ਸੱਵਜਆ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦਾ 
ਤਾਜ, ਮੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535
790003716592 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਾਓ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ- ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਸਰੀਨ 

2 ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਿਆਪ੍ਕ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬਿਾਉਿਗੇ ਯਕੀਨੀ:- 

ਇੂੰਜੀ ਸੂੰਜੀਿ ਗੌਤਮ। 

3 ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰੱੁਧ ਹੋਿੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ- ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

4 ਕਿਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨ ੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਿ ਿਾਲੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਵਦਆਾਂ 45000/- ਰੁਪ੍ਏ  

ਪ੍ਰਦ ਸ਼ਿ ਕੂੰਪ੍ਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਿਸ ਵਲਆ ਵਗਆ। 

5 ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਸਰੀ ਜੋਵਗੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਵਸਰ ਸੱਵਜਆ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦਾ 
ਤਾਜ, ਮੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਾਓ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ- ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਸਰੀਨ 

2 ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਿਆਪ੍ਕ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬਿਾਉਿਗੇ ਯਕੀਨੀ:- 

ਇੂੰਜੀ ਸੂੰਜੀਿ ਗੌਤਮ। 

3 ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰੱੁਧ ਹੋਿੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ- ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

4 ਕਿਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨ ੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਿ ਿਾਲੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਵਦਆਾਂ 45000/- ਰੁਪ੍ਏ  

ਪ੍ਰਦ ਸ਼ਿ ਕੂੰਪ੍ਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਿਸ ਵਲਆ ਵਗਆ। 

5 ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਸਰੀ ਜੋਵਗੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਵਸਰ ਸੱਵਜਆ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦਾ 
ਤਾਜ, ਮੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

 
RoopNagar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535788300383429
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535788300383429
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535789063716686
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535789063716686
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535790003716592
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/535790003716592


 

1 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਘੜੀ ਦ ੇਵਿੱਚ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ - ਐਮ.ਪੀ. ਮਨੀਸ਼ 
ਵਤਿਾੜੀ 

ਵਕਹਾ, ਰਾਜ ਨ ੰ  ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਿੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਿੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=859457911216293&id=289205534908203 
 

2 कोरोना महामारी की मुश्किल घडी में जिला प्रशासन ने अहम भूजमका जनभाई: साांसद मनीष जिवारी 
कहा, राज्य को पैरोां पर खडा करने के जलए पांिाब सरकार गम्भीर 

जिला प्रबांधकीय कम्प्लेक्स में अजधकाररयोां व कममचाररयोां से की बैठक 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=859457547882996&id=289205534908203 

 

3 ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟ੍ੇਬਲ ਟ੍ਰੱਸਟ੍ ਿੱਲੋਂ ਵਜਲਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰ ਪਨਗਰ  ਲਈ ਦੋ ਉੱਚ ਕੁਆਵਲਟ੍ੀ ਦ ੇ
ਿੈਂਟ੍ੀਲੇਟ੍ਰ ਭੇਂਟ੍ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=859456017883149&id=289205534908203 
 

4  

5  

6  

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 District administration plays key role in difficult time of Corona epidemic - MP Manish 
Tewari 

He said that Punjab government was serious about safety as well as development of the 
state. 

Meeting with officers and staff at District Administrative Complex. 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1263124270642798592?s=19 

 

2 ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟ੍ੇਬਲ ਟ੍ਰੱਸਟ੍ ਿੱਲੋਂ ਵਜਲਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰ ਪਨਗਰ  ਲਈ ਦੋ ਉੱਚ ਕੁਆਵਲਟ੍ੀ ਦ ੇ
ਿੈਂਟ੍ੀਲੇਟ੍ਰ ਭੇਂਟ੍ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1263123410760146945?s=19 

3  

4  

5  

6  

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=859457911216293&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=859457547882996&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=859456017883149&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1263124270642798592?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1263123410760146945?s=19


 

1 District administration plays key role in difficult time of Corona epidemic - MP Manish 
Tewari 

He said that Punjab government was serious about safety as well as development of the 
state. 

Meeting with officers and staff at District Administrative Complex 

2 ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟ੍ੇਬਲ ਟ੍ਰੱਸਟ੍ ਿੱਲੋਂ ਵਜਲਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰ ਪਨਗਰ  ਲਈ ਦੋ ਉੱਚ ਕੁਆਵਲਟ੍ੀ ਦ ੇ
ਿੈਂਟ੍ੀਲੇਟ੍ਰ ਭੇਂਟ੍ 

3 कोरोना महामारी की मुश्किल घडी में जिला प्रशासन ने अहम भूजमका जनभाई: साांसद मनीष जिवारी 
कहा, राज्य को पैरोां पर खडा करने के जलए पांिाब सरकार गम्भीर 

जिला प्रबांधकीय कम्प्लेक्स में अजधकाररयोां व कममचाररयोां से की बैठक 

 
Sangrur 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

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

ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/1146232429110156/?vh=e&d=n 

 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਵਹੰਮ ਨ ੰ  ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਭਰਿਾਂ ਹੰੁਗਾਰਾ 
*ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਓਟ੍ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ‘ਚ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹੋਏ 7134 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼: ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

* ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 01672-232304 ‘ਤੇ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ 

* ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਿਟ੍ਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 
95924-30781 ‘ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿ ੇਸ ਚਨਾ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662739457304978/?d=n 
 

3 ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਐਕਵਟਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਹਫਵਤਆਾਂ ਦੌਰਾਨ 900 ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਸੈਂਪ੍ਲਾਾਂ ਦੀ 

ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਾਾਂ ਪ੍ਾਵਜਵਟਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662786040633653/?d=n 

 

4 ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਾਵਜਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ ਘਰ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹ ਾ 

ਹੁਿ ਐਕਵਟਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਹਫਵਤਆਾਂ ਦੌਰਾਨ 900 ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਸੈਂਪ੍ਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ 

ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਾਾਂ ਪ੍ਾਵਜਵਟਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/645766589488747/?vh=e&d=n 

 

5 ਸੰਗਰ ਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਮਗੜਹ ਦੇ 166 ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਰਿਾਨਾ : ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

* ਸੰਗਰ ਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ ਵਬਆਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਲੜੀਿਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ 
ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662738343971756/ 
 

6 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰੱੁਧ 98 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ: ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਹੁਣ ਤੱਕ 770000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 

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.ARDE1RrtOkrrUB_N4DpxnAb2S_JFjALEpEmTEuhNbs42hv6rf_e3ad8FfgCNWZnIF5jMo0AmhnoSi1vWcETn7yUfv0As3f6K4s4Z2_nRo-__kLs5ylT6-zRfOP21Eh0HH33CBNYJhc06oRaLdlGDd922GHlR2FEvuaT8HwHdvf8rhTAGwsGA0LD9LX9y-LlWybwiPiZYjY0mRh47s0LYd6uiWzuZudSrBFR-UottiBFW9n9ZltgO1XRkpBSBI1nCvSygRoO7VXfshH2m7xn3OfSVCHeBVFIlG2jMrga5tf3XBTVS3QFe8kfW3rYeCJ0WeCuInK2dOlwy3Vgk9GYL7t1K5Zf8sw70B_TpQr9I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/1146232429110156/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662739457304978/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662786040633653/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/645766589488747/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662738343971756/


 

*243 ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੇ ਿਸਰਾ ਵਗਰਦਾਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662738130638444/ 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰ ਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਿਾਲੇ 243 ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਿਸਰਾ ਵਗਰਦਾਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ 
ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1263296414492307461?s=08 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰ ਰ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਵਠਤ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਟ੍ੀਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ 
ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੌੀਟ੍ਵਰੰਗ, ਟ੍ੀਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਵਪਛਲੇ 48 ਘੰਵਟ੍ਆਂ ਦੌਰਾਨ 525 ਘਟ੍ਨਾ ਿਾਲੀਆਂ 

ਥਾਿਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1263296715836227597?s=08 

3 ਸੰਗਰ ਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਮਗੜਹ ਦੇ 166 ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਰਿਾਨਾ : ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ* ਸੰਗਰ ਰ ਵਿੱਚ 
ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ ਵਬਆਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਲੜੀਿਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣ ੇਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਰੀ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1263296821956395011?s=08 

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਵਹੰਮ ਨ ੰ  ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਭਰਿਾਂ ਹੰੁਗਾਰਾ * ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰ ਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ 
ਦੌਰਾਨ ਓਟ੍ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ‘ਚ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹੋਏ 7134 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼: ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1263297006526705666?s=08 

5 ਸੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰੱੁਧ 98 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ: ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 
* ਹੁਣ ਤੱਕ 770000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1263296150351884289 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰ ਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਿਾਲੇ 243 ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਿਸਰਾ ਵਗਰਦਾਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ 
ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਵਹੰਮ ਨ ੰ  ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਭਰਿਾਂ ਹੰੁਗਾਰਾ 
*ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਓਟ੍ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ‘ਚ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹੋਏ 7134 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼: ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

* ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 01672-232304 ‘ਤੇ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ 

* ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਿਟ੍ਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 
95924-30781 ‘ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿ ੇਸ ਚਨਾ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰ ਰ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਵਠਤ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਟ੍ੀਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ 
ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੌੀਟ੍ਵਰੰਗ, ਟ੍ੀਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਵਪਛਲੇ 48 ਘੰਵਟ੍ਆਂ ਦੌਰਾਨ 525 ਘਟ੍ਨਾ ਿਾਲੀਆਂ 

ਥਾਿਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਵਹੰਮ ਨ ੰ  ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਭਰਿਾਂ ਹੰੁਗਾਰਾ * ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰ ਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ 
ਦੌਰਾਨ ਓਟ੍ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ‘ਚ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਹੋਏ 7134 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼: ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2662738130638444/
https://twitter.com/dprosangrur/status/1263296414492307461?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1263296715836227597?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1263296821956395011?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1263297006526705666?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1263296150351884289


 

Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541812789869269&id=128209614562924
, ADC Aashika Jain launches SBI mobile ATM van to provide doorstep cash facility 

(I/26191/2020) 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541813786535836&id=128209614562924
, District Administration launches helpline for counseling & psychological support to 

people in isolation & quarantine (I/26406/2020) 

 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541815396535675&id=128209614562924
, Subsidy worth Rs. 140.40 lakh released to poor people of SC category, (I/26447/2020) 

 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541818543202027&id=128209614562924
, Another train carries 1560 migrants to Katihar in Bihar from Mohali Railway Station 

(I/26454/2020) 
 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1263103346342105102?s=19, ADC Aashika Jain 
launches SBI mobile ATM van to provide doorstep cash facility 

(I/26191/2020) 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1263103691181047813?s=19, District 
Administration launches helpline for counseling & psychological support to people in 

isolation & quarantine (I/26406/2020) 

 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1263104829573885954?s=19, Subsidy worth 
Rs. 140.40 lakh released to poor people of SC category, (I/26447/2020) 

 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1263105648910143488?s=19, Another train 
carries 1560 migrants to Katihar in Bihar from Mohali Railway Station 

(I/26454/2020) 
 
 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement on corona virus 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541812789869269&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541812789869269&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541813786535836&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541813786535836&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541815396535675&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541815396535675&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541818543202027&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=541818543202027&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1263103346342105102?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1263103691181047813?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1263104829573885954?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1263105648910143488?s=19


 

2 Government Specialist Doctors are now available for you on online OPD. Register at 
esanjeevaniopd.in for medical advice 

3 Don’t meet anyone who has cold, cough, fever or shortness of breath. Instead ask him or 
her for medical advice. 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ACS Ravneet Kaur Stressed on the need to make aware people and also to 
impose penalty on offenders to stop further spread of COVID-19. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256963014474281&id=73958246954567
4 
 

2 Normalcy returned back in Pathlawa after lifting of all bans that were imposed due to 
excess cases of COVID. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256952997808616&id=73958246954567
4 

  

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ACS Ravneet Kaur Stressed on the need to make aware people and also to 
impose penalty on offenders to stop further spread of COVID-19. 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1263142263271514112?s=19 

2 Normalcy returned back in Pathlawa after lifting of all bans that were imposed due to 
excess cases of COVID. 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1263141394022952961?s=19 
 

  

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ACS Ravneet Kaur Stressed on the need to make aware people and also to 
impose penalty on offenders to stop further spread of COVID-19. 

 

2 Normalcy returned back in Pathlawa after lifting of all bans that were imposed due to 
excess cases of COVID. 

 
 

  

 
Sri Anandpur Sahib 

FACEBOOK 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256963014474281&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256963014474281&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256952997808616&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256952997808616&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1263142263271514112?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1263141394022952961?s=19


 

 

S.N. Post with link 

1 ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ,ਸੰਤੁਵਲਤ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਲਈ ਹਨ 
ਜਰ ਰੀ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2517882891856996/ 

2 ਹਰੇਕ ਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ: ਡਾ: ਵਸ਼ਿ ਕੁਮਾਰ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2517884571856828/ 

3 ਸੀ-ਡੈਕ ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਲਿੋ: ਡਾ: ਵਸ਼ਿ ਕੁਮਾਰ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2517887241856561/ 

4 ਬੱਸਾਂ ਨ ੰ  ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਕੇ 182 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਵਟ੍ਹਾਰ (ਯ .ਪੀ.) 
ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਰਿਾਨਾ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2517887695189849/ 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ,ਸੰਤੁਵਲਤ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਲਈ ਹਨ 
ਜਰ ਰੀ 

https://twitter.com/DproSri/status/1263049389582372866?s=19 

2 ਹਰੇਕ ਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ: ਡਾ: ਵਸ਼ਿ ਕੁਮਾਰ 

https://twitter.com/DproSri/status/1263047519417757696?s=19 

3 ਸੀ-ਡੈਕ ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਲਿੋ: ਡਾ: ਵਸ਼ਿ ਕੁਮਾਰ 

https://twitter.com/DproSri/status/1263047884422832128?s=19 
 

4 ਬੱਸਾਂ ਨ ੰ  ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਕੇ 182 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਵਟ੍ਹਾਰ (ਯ .ਪੀ.) 
ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਰਿਾਨਾ 

https://twitter.com/DproSri/status/1263141658675294213?s=19 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ,ਸੰਤੁਵਲਤ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਲਈ ਹਨ 
ਜਰ ਰੀ 

2 ਹਰੇਕ ਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ: ਡਾ: ਵਸ਼ਿ ਕੁਮਾਰ 

3 ਸੀ-ਡੈਕ ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਲਿੋ: ਡਾ: ਵਸ਼ਿ ਕੁਮਾਰ 

4 ਬੱਸਾਂ ਨ ੰ  ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਕੇ 182 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਵਟ੍ਹਾਰ (ਯ .ਪੀ.) 
ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਰਿਾਨਾ 

 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2517882891856996/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2517884571856828/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2517887241856561/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2517887695189849/
https://twitter.com/DproSri/status/1263049389582372866?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1263047519417757696?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1263047884422832128?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1263141658675294213?s=19


 

Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ੍ ਵਮਤੀ: 20-05-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347003342160485?d=n&sfns=m
o 

2 ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ 9 ਮਰੀਜ ਹੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ-- ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347036458823840?d=n&sfns=m
o 

3 ਜ਼ੀਰੋ ਵਟ੍ਲ ਡਵਰਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ 
ਵਨਰੀਿਣ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347038012157018?d=n&sfns=m
o 

4 ਕੋਵਿਡ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਿਖੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਮਰੀਜ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ 

ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347044642156355?vh=e&d=n&sf

ns=mo 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇਹੋਏ ਡਾ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਸੰਘ ਵਸਵਿਲ ਸਰਜਨ ਸਰੀ 
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347065768820909?vh=e&d=n&sf
ns=mo 

6 ਡੇਂਗ   ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ-- 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347118962148923?d=n&sfns=m
o 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ੍ ਵਮਤੀ: 20-05-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1263060215366221825?s=21 

2 ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ 9 ਮਰੀਜ ਹੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ-- ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1263111764889067520?s=21 

3 ਡੇਂਗ   ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ-- 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1263113015924150274?s=21 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ੍ ਵਮਤੀ: 20-05-2020 

2 ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ 9 ਮਰੀਜ ਹੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ-- ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347003342160485?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347003342160485?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347036458823840?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347036458823840?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347038012157018?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347038012157018?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347044642156355?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347044642156355?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347065768820909?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347065768820909?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347118962148923?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1347118962148923?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1263060215366221825?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1263111764889067520?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1263113015924150274?s=21


 

3 ਜ਼ੀਰੋ ਵਟ੍ਲ ਡਵਰਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ 
ਵਨਰੀਿਣ 

4 ਕੋਵਿਡ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਿਖੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਮਰੀਜ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ 

ਦਾ ਿੂੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇਹੋਏ ਡਾ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਸੰਘ ਵਸਵਿਲ ਸਰਜਨ ਸਰੀ 
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ 

6 ਡੇਂਗ   ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ-- 

 
Tarntaran 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤ ੇਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਵਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਿਤ 
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ-ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3185525
288146231/?type=3&theater 

2 ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿ-ੇਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3185529
708145789/?type=3&theater 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 5,15,097 ਮੀਟ੍ਵਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ-ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3185533
308145429/?type=3&theater 

4 6 Person of Tarn Taran Distt came from USA, they were quarantined at Khadur Sahib 
early morning at around 3,30an 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3185404
458158314/?type=3&theater 

5 ਵਦਨ 59ਿਾਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਬਆਨ 20-05-2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3185822331449860&id=2302387
776459991&__tn__=-R 

6 Sanitation at Tehsil complex Bhikhiwind 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3187300867968673/31873

00811302012/?type=3&theater 

7 Kiosks being used for sampling 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3187301

461301947/?type=3&theater 

8 Screening of passenger at bus stand Patti 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3187303

097968450/?type=3&theater 

 
TWITTER 

 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3185525288146231/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3185525288146231/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3185529708145789/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3185822331449860&id=2302387776459991&__tn__=-R
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3187300867968673/3187300811302012/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3187300867968673/3187300811302012/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3187301461301947/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3187301461301947/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3187303097968450/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3187303097968450/?type=3&theater


 

1 ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਵਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਿਤ 

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ-ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1263099048334028803 

2 ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿ-ੇਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1263099715568013317 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 5,15,097 ਮੀਟ੍ਵਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ-ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1263100933430337536 

4 6 Person of Tarn Taran Distt came from USA, they were quarantined at Khadur 
Sahib early morning at around 3,30an 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1263082513850753024 

5 ਵਦਨ 59ਿਾਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਬਆਨ 20-05-2020 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1263136235914059777 

6 Kiosks being used for sampling 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1263348485371330562 

7 Screening of passenger at bus stand Patti 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1263348906118840328/photo/1 

8 Sanitation at Tehsil complex Bhikhiwind 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1263348620046282752 

 
WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਵਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਿਤ 

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ-ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿ-ੇਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 5,15,097 ਮੀਟ੍ਵਰਕ ਟ੍ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ-ਵਡਪਟ੍ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

4 6 Person of Tarn Taran Distt came from USA, they were quarantined at Khadur 
Sahib early morning at around 3,30an 

5 ਵਦਨ 59ਿਾਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਬਆਨ 20-05-2020 

6 Kiosks being used for sampling 

7 Screening of passenger at bus stand Patti 

8 Sanitation at Tehsil complex Bhikhiwind 
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