
 

 

Date: 25-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

 

1 Total Suspected cases reported till date 67213 

2 Total No. of samples sent 67213 

3 Total No. of patients tested positive till date 2081 

4 Total No. of patients tested negative 62686 

5 Results Awaited 2446 

6 No. of patients recovered 1913 

7 Active cases 128 

8 No. of Patients on oxygen support 02 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 
01 

10 Total Deaths reported 40 

 
 



 

 

 

 

     Patients reported positive on 25th May 2020- 21 

 

District Number of 

cases 

Source of 

Infection 

outside Punjab 

Local Cases Remarks 

Amritsar 10 1 New Case 

(Foreign 

Returned) 

3 New Cases (ILI), 5 
Contacts 
of Positive Case, 1 
New Case with travel 
history of Aligarh. 

----- 

Tarn 

Taran 

01 ----- 1 New Case (Travel 
history of 

Maharashtra). 

----- 

Jalandhar 06 ----- 5 Contacts of Positive 
Case. 1 
New case (SARI) 

----- 

Kapurtha

la 

01 ----- 1 New Case (Travel 
history of 

Maharashtra). 

----- 

SAS 

Nagar 

01 ----- New case ----- 

Patiala 01 ----- New case ----- 

Sangrur 01 ----- New case ----- 

 

On 25th 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- 15 (Jalandhar-3, Gurdaspur-1, 

Faridkot-10, SBS Nagar-1) 

• Number of new deaths reported- NIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Cumulative Cases:- 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total 

Recovered 

Deaths 

1. Amritsar 329 26 297 6 

2. Jalandhar 220 21 193 6 

3. Ludhiana 173 31 135 7 

4. Tarn Taran 154 2 152 0 

5. Gurdaspur 132 7 122 3 

6. SBS Nagar 105 3 101 1 

7. Patiala 108 6 100 2 

8. SAS Nagar 103 1 99 3 

9. Hoshiarpur 106 13 88 5 

10. Sangrur 89 1 88 0 

11. Muktsar 66 1 65 0 

12. Faridkot 61 1 60 0 

13. Ropar 60 0 59 1 

14. Moga 59 0 59 0 

15. FG Sahib 57 0 57 0 

16. Ferozepur 46 0 45 1 

17. Fazilka 42 0 42 0 

18. Bathinda 42 1 41 0 

19. Kapurthala 36 3 30 3 

20. Mansa 32 0 32 0 

21. Pathankot 39 10 28 1 

22. Barnala 22 1 20 1 

 Total 2081 128 1913 40 

• *2 cases shifted from Fazilka to Ferozepur 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chief Minister Capt Amarinder Singh asks DCs & police to ensure no migrant 

forced to walk home to other state or goes hungry  

Https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/home/ 

 

2. Health department issues advisory for barber shops in view of COVID-19 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/health-department-

issuesadvisory-for-barber-shops-in-view-of-covid-19/ 

 

3. On Chief Minister Capt Amarinder Singh's directive, return of over 3,95,000 

migrants already facilitated through special trains with 300th train leaving from 

patiala  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569889093307198&id=1412317

599064359 

 

4. With the view to further increase the testing procedure in State, the 

#PunjabGovernment has taken several initiatives. Now, on an average 2088 

samples are being taken during this week of May to ensure the 100 percent contact 

tracing of high and low risk persons.  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264585780363550721?s=19 

 

5. || May 24, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check 

the spread of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control 

Room set up at Chandigarh. 

https://www.youtube.com/watch?v=oaVGfDd58GQ 
 
 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/home/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/health-department-issuesadvisory-for-barber-shops-in-view-of-covid-19/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/health-department-issuesadvisory-for-barber-shops-in-view-of-covid-19/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569889093307198&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569889093307198&id=1412317599064359
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264585780363550721?s=19
https://www.youtube.com/watch?v=oaVGfDd58GQ


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

ANNEXURE B: 
SOCIAL MEDIA REPORT FOR MAY 25, 2020 

(From 2:00 PM 24/05/2020 to 2:00 PM 25/05/2020) 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link  

1 "ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਧ਼ਿ਼ਿਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 

ਸੁਿਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਗੱਣੀ ਦਰ 98 ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਧਵੱਚ ਪਰੂੇ ਦ਼ੇਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ 

ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਾ ਧਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਮ਼ਿਨ ਫ਼ਤਧਹ ਧਵੱਚ 

ਧਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ, ਮੱੁਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ।  

"Punjab has shown tremendous improvement, thanks to efforts of all Punjabis & our 

#CoronaWarriors. Our doubling rate is at 98 days & we have far less cases as compared 

to rest of India. Our government testing capacity has also been ramped up. But we cannot 

let our guard down if we have to triumph in #MissionFateh", Captain Amarinder Singh, 

Punjab Chief Minister. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569730759989698&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=992438804546775&id=631211620669497  

2 ਧਸਹਤ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  #ਕੋਧਵਡ19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਜਾਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ /ਹੇਅਰ-ਕੱਟ ਸੈਲੂਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 

ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਸਬੰਿੀ ਧਵਸਥਾਰਤ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

Health Department has issued detailed advisory for maintaining of hygiene and 

sanitization of Barber shops/hair-cut saloons during the #COVID19 pandemic. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569870236642417&id=1412317599064359  

3 || 24 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਧਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 

ਧਬਆਨ।  

|| May 24, 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=1474266739430137&id=1412317599064359 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1474268186096659&id=631211620669497  
 

4 ON CAPT AMARINDER SINGH'S DIRECTIVE, RETURN OF OVER 3,95,000 MIGRANTS ALREADY 
FACILITATED THROUGH SPECIAL TRAINS WITH 300TH TRAIN LEAVING FROM PATIALA TODAY 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569889093307198&id=1412317599064359  

5 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰਿੰਦਰ ਰ ਿੰਘ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ `ਤੇ 3,95,000 ਪਰਵ  ੀ ਕ ਰਮਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਾਂ ਰ ਹੀ ਾਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ 
ਰਪੱਤਰੀ ਰ ਜ ਵ ਪ  ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ ਪਰਟਆਲ  ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਰਵ  ੀ ਕ ਰਮਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਲੈ ਕੇ 300ਵੀ ਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਵ ਨ  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569905513305556&id=1412317599064359  

6 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਧਡਪਟੀ ਕਧਮ਼ਿਨਰਾਂ ਅਤੇ ਧਜ਼ਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਧਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਧਕਰਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਜੰਾਬ ਧਵੱਚ 

ਹੁੰਧਦਆਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਧਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਧਪੱਤਰੀ ਸੂਧਬਆਂ ਧਵੱਚ ਸੁਰੱਧਖਅਤ 

ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।    

Asserting that it was his government’s duty to ensure that all migrants keen to go back 

home return to their native states safely, Chief Minister Captain Amarinder Singh has 

directed the Deputy Commissioners and District Police Chiefs to ensure that no migrant is 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569730759989698&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=992438804546775&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569870236642417&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1474266739430137&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1474268186096659&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569889093307198&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569905513305556&id=1412317599064359


 

forced to walk home to any other state in the country, or to remain hungry while in Punjab. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569938573302250&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=992694007854588&id=631211620669497  

7 #ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਧਵਡ_19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਧਜੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਧਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਵਕਸਤ #COVA ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰੋ।  

Download the #COVA app developed by the Punjab government to get any information 

about the #CoronaVirus and to take advantage of the efforts and facilities provided by the 

Punjab government to deal with the #COVID_19 epidemic. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2570396003256507&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=993113234479332&id=631211620669497  

8 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਧਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰ ਧਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੇ ਧਦਨ 

ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਼ਿਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ੍ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਧਗਆ ਲੈਣ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹਰੋਾਂ ਨੰੂ #ਕੋਰਵਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ। ਧਚਹਰਾ ਢਕਣ 

ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਧਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। 

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

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

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

save yourself and others from #COVID_19. Wear a face mask, carry a sanitizer and use it 
often, and maintain social distancing. #PunjabFightsCorona 

https://www.facebook.com/CMOPb/photos/a.640856509705008/993178944472761/?type=3&th
eater 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2570478226581618/
?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

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

1 Health Department has issued detailed advisory for maintaining of hygiene and sanitization of 
Barber shops/hair-cut saloons during the #COVID19 pandemic.  
https://t.co/0BDc6dEjmP  

2 CM @capt_amarinder Singh asks DCs & Police to ensure that no migrant is forced to walk home to 
the other state or goes hungry. Urges migrants not to panic, assures them or free travel & food 
arrangements by state governments 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264515868244889600?s=19 
https://twitter.com/CMOPb/status/1264515899098198022?s=19  

3 The Department of Governance Reforms and Public Grievances (DGR&PG) has been proactively 
engaged in providing technology solutions to the #PunjabGovernment amid unprecedented 
#COVID19 pandemic.....(1) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264547370311663617?s=19  

4 | May 24 | 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/TeNtUEExAi  

5 With 300th #Train leaving from Patiala today, #PunjabGovernment on the directives of Chief 
Minister @capt_amarinder Singh has already facilitated return of more than 3,95,000 migrant 
workers to their home states. https://t.co/6Wx69l4yzT  

6 With the view to further increase the testing procedure in State, the #PunjabGovernment has 
taken several initiatives. Now, on an average 2088 samples are being taken during this week of 
May to ensure the 100 percent contact tracing of high and low risk persons. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264585780363550721?s=19  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569938573302250&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=992694007854588&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2570396003256507&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=993113234479332&id=631211620669497
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBqsoJDkc0gzHRmhiIEgBDhrU-wwBSNGeYCkDrHE4cnOOKzzyIXXTrMxHHGSNV5mUz3CQxJnrQLvjk-mjriXxzfgpX7wqrE_FnMWszl4tHHr7x2PEJCre9icKYBDigNoqBm4M3lcKXguTzOraw2YRS_n2kv6KeWWaOjT5qjOV4eXg6r15R5bX41nBrWmomAUs0aAvQzULYm9gAU4Ca3ilfq06KQLK2sVGes4bFICNQmjvyp-uUQsqYMWPSOX2kjiFY7HZ-mPfJ5bmH1X0LMrAZ2UauSMnbF6bGtPeGOriW7tOHg96BDNcudUAeaEOOAP-jlycpC711KkPD_gqnkUIs&__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.ARBqsoJDkc0gzHRmhiIEgBDhrU-wwBSNGeYCkDrHE4cnOOKzzyIXXTrMxHHGSNV5mUz3CQxJnrQLvjk-mjriXxzfgpX7wqrE_FnMWszl4tHHr7x2PEJCre9icKYBDigNoqBm4M3lcKXguTzOraw2YRS_n2kv6KeWWaOjT5qjOV4eXg6r15R5bX41nBrWmomAUs0aAvQzULYm9gAU4Ca3ilfq06KQLK2sVGes4bFICNQmjvyp-uUQsqYMWPSOX2kjiFY7HZ-mPfJ5bmH1X0LMrAZ2UauSMnbF6bGtPeGOriW7tOHg96BDNcudUAeaEOOAP-jlycpC711KkPD_gqnkUIs&__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.ARBqsoJDkc0gzHRmhiIEgBDhrU-wwBSNGeYCkDrHE4cnOOKzzyIXXTrMxHHGSNV5mUz3CQxJnrQLvjk-mjriXxzfgpX7wqrE_FnMWszl4tHHr7x2PEJCre9icKYBDigNoqBm4M3lcKXguTzOraw2YRS_n2kv6KeWWaOjT5qjOV4eXg6r15R5bX41nBrWmomAUs0aAvQzULYm9gAU4Ca3ilfq06KQLK2sVGes4bFICNQmjvyp-uUQsqYMWPSOX2kjiFY7HZ-mPfJ5bmH1X0LMrAZ2UauSMnbF6bGtPeGOriW7tOHg96BDNcudUAeaEOOAP-jlycpC711KkPD_gqnkUIs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBqsoJDkc0gzHRmhiIEgBDhrU-wwBSNGeYCkDrHE4cnOOKzzyIXXTrMxHHGSNV5mUz3CQxJnrQLvjk-mjriXxzfgpX7wqrE_FnMWszl4tHHr7x2PEJCre9icKYBDigNoqBm4M3lcKXguTzOraw2YRS_n2kv6KeWWaOjT5qjOV4eXg6r15R5bX41nBrWmomAUs0aAvQzULYm9gAU4Ca3ilfq06KQLK2sVGes4bFICNQmjvyp-uUQsqYMWPSOX2kjiFY7HZ-mPfJ5bmH1X0LMrAZ2UauSMnbF6bGtPeGOriW7tOHg96BDNcudUAeaEOOAP-jlycpC711KkPD_gqnkUIs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBqsoJDkc0gzHRmhiIEgBDhrU-wwBSNGeYCkDrHE4cnOOKzzyIXXTrMxHHGSNV5mUz3CQxJnrQLvjk-mjriXxzfgpX7wqrE_FnMWszl4tHHr7x2PEJCre9icKYBDigNoqBm4M3lcKXguTzOraw2YRS_n2kv6KeWWaOjT5qjOV4eXg6r15R5bX41nBrWmomAUs0aAvQzULYm9gAU4Ca3ilfq06KQLK2sVGes4bFICNQmjvyp-uUQsqYMWPSOX2kjiFY7HZ-mPfJ5bmH1X0LMrAZ2UauSMnbF6bGtPeGOriW7tOHg96BDNcudUAeaEOOAP-jlycpC711KkPD_gqnkUIs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBqsoJDkc0gzHRmhiIEgBDhrU-wwBSNGeYCkDrHE4cnOOKzzyIXXTrMxHHGSNV5mUz3CQxJnrQLvjk-mjriXxzfgpX7wqrE_FnMWszl4tHHr7x2PEJCre9icKYBDigNoqBm4M3lcKXguTzOraw2YRS_n2kv6KeWWaOjT5qjOV4eXg6r15R5bX41nBrWmomAUs0aAvQzULYm9gAU4Ca3ilfq06KQLK2sVGes4bFICNQmjvyp-uUQsqYMWPSOX2kjiFY7HZ-mPfJ5bmH1X0LMrAZ2UauSMnbF6bGtPeGOriW7tOHg96BDNcudUAeaEOOAP-jlycpC711KkPD_gqnkUIs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBqsoJDkc0gzHRmhiIEgBDhrU-wwBSNGeYCkDrHE4cnOOKzzyIXXTrMxHHGSNV5mUz3CQxJnrQLvjk-mjriXxzfgpX7wqrE_FnMWszl4tHHr7x2PEJCre9icKYBDigNoqBm4M3lcKXguTzOraw2YRS_n2kv6KeWWaOjT5qjOV4eXg6r15R5bX41nBrWmomAUs0aAvQzULYm9gAU4Ca3ilfq06KQLK2sVGes4bFICNQmjvyp-uUQsqYMWPSOX2kjiFY7HZ-mPfJ5bmH1X0LMrAZ2UauSMnbF6bGtPeGOriW7tOHg96BDNcudUAeaEOOAP-jlycpC711KkPD_gqnkUIs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/CMOPb/photos/a.640856509705008/993178944472761/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CMOPb/photos/a.640856509705008/993178944472761/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2570478226581618/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2570478226581618/?type=3&theater
https://t.co/0BDc6dEjmP
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264515868244889600?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1264515899098198022?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264547370311663617?s=19
https://t.co/TeNtUEExAi
https://t.co/6Wx69l4yzT
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264585780363550721?s=19


 

7 Download the #COVA app developed by the Punjab government to get any information about the 
#CoronaVirus and to take advantage of the efforts and facilities provided by the Punjab 
government to deal with the #COVID_19 epidemic.#PunjabFightsCorona https://t.co/dimyt43CGq      
https://twitter.com/CMOPb/status/1264793409962852352?s=19  

8 Sewa Kendras resume public services. All 516 Sewa Kendras are now open except on public 
holidays. Visitor timings are 9:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday to Saturday. Public do not need 
to take any prior appointment, but use precautions to save yourself and others from #COVID_19. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264834934075613185 
https://twitter.com/CMOPb/status/1264835537371684864 

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 "ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਧ਼ਿ਼ਿਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 

ਸੁਿਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਗੱਣੀ ਦਰ 98 ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਧਵੱਚ ਪਰੂੇ ਦ਼ੇਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ 

ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਾ ਧਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਮ਼ਿਨ ਫ਼ਤਧਹ ਧਵੱਚ 

ਧਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ, ਮੱੁਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ।  

"Punjab has shown tremendous improvement, thanks to efforts of all Punjabis & our 

#CoronaWarriors. Our doubling rate is at 98 days & we have far less cases as compared 
to rest of India. Our government testing capacity has also been ramped up. But we cannot 
let our guard down if we have to triumph in #MissionFateh", Captain Amarinder Singh, 
Punjab Chief Minister 
https://www.instagram.com/p/CAk_d2MJQav/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CAk_lcvn1Ln/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਧਡਪਟੀ ਕਧਮ਼ਿਨਰਾਂ ਅਤੇ ਧਜ਼ਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਧਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਧਕਰਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਜੰਾਬ ਧਵੱਚ 

ਹੁੰਧਦਆਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਧਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਧਪੱਤਰੀ ਸੂਧਬਆਂ ਧਵੱਚ ਸੁਰੱਧਖਅਤ 

ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

Asserting that it was his government’s duty to ensure that all migrants keen to go back 
home return to their native states safely, Chief Minister Captain Amarinder Singh has 
directed the Deputy Commissioners and District Police Chiefs to ensure that no migrant is 
forced to walk home to any other state in the country, or to remain hungry while in Punjab.  
https://www.instagram.com/p/CAk_gdipCQ5/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CAk_nIPHlSU/?utm_source=ig_web_copy_link   

3 #ਕਰੋਨ ਵ ਇਰ  ਬ ਰੇ ਰਕ ੇ ਵੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਰਵਡ_19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਨ ਲ ਨਰਜੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਉਪਰ ਲੇ ਅਤੇ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ  ਹ ਲਤ ਾਂ ਦ  ਲ ਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਦਆੁਰ  ਰਵਕ ਤ #COVA ਐਪ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।  

 Download the #COVA app developed by the Punjab government to get any information 

about the #CoronaVirus and to take advantage of the efforts and facilities provided by the 
Punjab government to deal with the #COVID_19 epidemic. 
https://www.instagram.com/p/CAmeOYfpgus/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CAmeQloH_bz/?utm_source=ig_web_copy_link  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 24 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਧਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 

ਧਬਆਨ।  

|| May 24, 2020 || Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 

and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of 
#CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh. 
https://www.youtube.com/watch?v=oaVGfDd58GQ  

https://t.co/dimyt43CGq
https://twitter.com/CMOPb/status/1264793409962852352?s=19
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264834934075613185
https://twitter.com/CMOPb/status/1264835537371684864
https://www.instagram.com/explore/tags/coronawarriors/
https://www.instagram.com/explore/tags/missionfateh/
https://www.instagram.com/p/CAk_d2MJQav/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAk_lcvn1Ln/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAk_gdipCQ5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAk_nIPHlSU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8/
https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8/
https://www.instagram.com/explore/tags/cova/
https://www.instagram.com/explore/tags/cova/
https://www.instagram.com/explore/tags/coronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid_19/
https://www.instagram.com/p/CAmeOYfpgus/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAmeQloH_bz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/watch?v=oaVGfDd58GQ


 

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰ ਹਤ ਰਵਭ ਗ ਵੱਲੋਂ  ਹਜ ਮਤ ਦੀਆਾਂ ਦਕੁ ਨ ਾਂ/  ਲੈ ਨਜ਼ ਲਈ ਐਡਵ ਇਜ਼ਰੀ ਜ ਰੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%
a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%a6%e0%a9%87-
%e0%a8%ae%e0%a9%b1%e0%a8%a6%e0%a9%87%e0%a8%a8%e0%a9%9b%e0%a8%b0-
%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b9%e0%a8%a4-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%ad/  
HEALTH DEPARTMENT ISSUES ADVISORY FOR BARBER SHOPS IN VIEW OF COVID-19 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/health-department-issues-advisory-for-
barber-shops-in-view-of-covid-19/ 

2 ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵ  ੀ ਰਕਰਤੀ ਦ ਜੇ   ਬੇ ਨ ਿੰ  ਪਦੈਲ ਜ ਣ ਜ ਾਂ ਭੱੁਖ  ਰਰਹਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਨ  ਹੋਵੇ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰਿੰਦਰ ਰ ਿੰਘ 
ਵੱਲੋਂ  ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀ  ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਦੇ ਹਕੁਮ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/homep/ 
Capt Amarinder asks DCs & police to ensure no migrant forced to walk home to other state or 
goes hungry 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/home/ 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਰਿਊ ਹਟਣ ਦੇ ਬ ਵਜ ਦ  ੋਨੀ ਵੱਲੋਂ  ਲੋੜਵਿੰਦ ਪਰਰਵ ਰ ਾਂ ਲਈ ਰ ਹਤ ਕਿੰਮ ਜ ਰੀ 

 

2000 ਪਰਰਵ ਰ ਾਂ ਲਈ  ੁੱਕੇ ਰ ਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/174397854026226?__tn__=-R 

2 ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਧਕਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਧਹ ਧਦਲੋਂ  ਿੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਕੋਧਵਡ-19 ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਧਵੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ 

ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਧਵਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭੋਜਨ ਧਵਭਾਗ ਤ ੇਆੜ੍੍ਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਧਹ ਧਦਲੋਂ  

ਿੰਨਵਾਦ ਧਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਧਦਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਧਵੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 

ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁ਼ਿੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਧਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 

ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। (Video) 
---- 
I am thankful to all our farmers who have delivered a bumper wheat crop despite #Covid19. Also 
thank the Arhtiyas & officials of Food & Supplies and Agriculture Departments, and Mandi Board 
who worked round-the-clock to ensure smooth procurement operations amidst this crisis. Thanks 
to your efforts, no #Covid19 case was reported in our Mandis. Congratulations! 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/174593564006655?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਰਿਊ ਹਟਣ ਦੇ ਬ ਵਜ ਦ  ੋਨੀ ਵੱਲੋਂ  ਲੋੜਵਿੰਦ ਪਰਰਵ ਰ ਾਂ ਲਈ ਰ ਹਤ ਕਿੰਮ ਜ ਰੀ 

 

2000 ਪਰਰਵ ਰ ਾਂ ਲਈ  ੁੱਕੇ ਰ ਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1264523845202898945 

2 ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਧਕਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਧਹ ਧਦਲੋਂ  ਿੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਕੋਧਵਡ-19 ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਧਵੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ 

ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਧਵਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭੋਜਨ ਧਵਭਾਗ ਤ ੇਆੜ੍੍ਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਧਹ ਧਦਲੋਂ  

ਿੰਨਵਾਦ ਧਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਧਦਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਧਵੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 

ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁ਼ਿੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਧਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 

ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। (Video) 
---- 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%a6%e0%a9%87-%e0%a8%ae%e0%a9%b1%e0%a8%a6%e0%a9%87%e0%a8%a8%e0%a9%9b%e0%a8%b0-%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b9%e0%a8%a4-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%ad/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%a6%e0%a9%87-%e0%a8%ae%e0%a9%b1%e0%a8%a6%e0%a9%87%e0%a8%a8%e0%a9%9b%e0%a8%b0-%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b9%e0%a8%a4-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%ad/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%a6%e0%a9%87-%e0%a8%ae%e0%a9%b1%e0%a8%a6%e0%a9%87%e0%a8%a8%e0%a9%9b%e0%a8%b0-%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b9%e0%a8%a4-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%ad/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%a1-19-%e0%a8%a6%e0%a9%87-%e0%a8%ae%e0%a9%b1%e0%a8%a6%e0%a9%87%e0%a8%a8%e0%a9%9b%e0%a8%b0-%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b9%e0%a8%a4-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%ad/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/health-department-issues-advisory-for-barber-shops-in-view-of-covid-19/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/health-department-issues-advisory-for-barber-shops-in-view-of-covid-19/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/homep/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/24/home/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/174397854026226?__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAU612kHQrq25794oT89PJm5ML0-L6rKWzDVykjzliPhhsLT4MR5X7RvYNUNoMhqcva4xJPjtTPmM16DBr2IiKNoMkupYi90ovj92WZo1X07UWSQF9ihvbwpIwmCJoTZ9bSt_EHbgRUo3LEIoN_YBadS5AIhydVi9rDfM5ogf-MBF7HuBtcIBo6YsTa-YlH_G-2dwk0tzcRG3CkI0MR-huOgg_M2P2RL-uL6D7oB6IPbIFFQW29q9eLR5PFUrL_x1SXflFlZMLziHv5r4QGyF-FdozSpyDqHel9jxZskaDlZziHTYKKhVwMkGVgJz2QwPmiczia2MUjDi6dXnMGI83eEsJPuWhHDYoDGraXXwvcEDmIW4gjKLvGkZr0CAIOSXI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAU612kHQrq25794oT89PJm5ML0-L6rKWzDVykjzliPhhsLT4MR5X7RvYNUNoMhqcva4xJPjtTPmM16DBr2IiKNoMkupYi90ovj92WZo1X07UWSQF9ihvbwpIwmCJoTZ9bSt_EHbgRUo3LEIoN_YBadS5AIhydVi9rDfM5ogf-MBF7HuBtcIBo6YsTa-YlH_G-2dwk0tzcRG3CkI0MR-huOgg_M2P2RL-uL6D7oB6IPbIFFQW29q9eLR5PFUrL_x1SXflFlZMLziHv5r4QGyF-FdozSpyDqHel9jxZskaDlZziHTYKKhVwMkGVgJz2QwPmiczia2MUjDi6dXnMGI83eEsJPuWhHDYoDGraXXwvcEDmIW4gjKLvGkZr0CAIOSXI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAU612kHQrq25794oT89PJm5ML0-L6rKWzDVykjzliPhhsLT4MR5X7RvYNUNoMhqcva4xJPjtTPmM16DBr2IiKNoMkupYi90ovj92WZo1X07UWSQF9ihvbwpIwmCJoTZ9bSt_EHbgRUo3LEIoN_YBadS5AIhydVi9rDfM5ogf-MBF7HuBtcIBo6YsTa-YlH_G-2dwk0tzcRG3CkI0MR-huOgg_M2P2RL-uL6D7oB6IPbIFFQW29q9eLR5PFUrL_x1SXflFlZMLziHv5r4QGyF-FdozSpyDqHel9jxZskaDlZziHTYKKhVwMkGVgJz2QwPmiczia2MUjDi6dXnMGI83eEsJPuWhHDYoDGraXXwvcEDmIW4gjKLvGkZr0CAIOSXI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAU612kHQrq25794oT89PJm5ML0-L6rKWzDVykjzliPhhsLT4MR5X7RvYNUNoMhqcva4xJPjtTPmM16DBr2IiKNoMkupYi90ovj92WZo1X07UWSQF9ihvbwpIwmCJoTZ9bSt_EHbgRUo3LEIoN_YBadS5AIhydVi9rDfM5ogf-MBF7HuBtcIBo6YsTa-YlH_G-2dwk0tzcRG3CkI0MR-huOgg_M2P2RL-uL6D7oB6IPbIFFQW29q9eLR5PFUrL_x1SXflFlZMLziHv5r4QGyF-FdozSpyDqHel9jxZskaDlZziHTYKKhVwMkGVgJz2QwPmiczia2MUjDi6dXnMGI83eEsJPuWhHDYoDGraXXwvcEDmIW4gjKLvGkZr0CAIOSXI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/174593564006655?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1264523845202898945


 

I am thankful to all our farmers who have delivered a bumper wheat crop despite #Covid19. Also 
thank the Arhtiyas & officials of Food & Supplies and Agriculture Departments, and Mandi Board 
who worked round-the-clock to ensure smooth procurement operations amidst this crisis. Thanks 
to your efforts, no #Covid19 case was reported in our Mandis. Congratulations! 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1264811228670509056 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਰਿਊ ਹਟਣ ਦੇ ਬ ਵਜ ਦ  ੋਨੀ ਵੱਲੋਂ  ਲੋੜਵਿੰਦ ਪਰਰਵ ਰ ਾਂ ਲਈ ਰ ਹਤ ਕਿੰਮ ਜ ਰੀ 

 

2000 ਪਰਰਵ ਰ ਾਂ ਲਈ  ੁੱਕੇ ਰ ਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ 

2 ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਧਕਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਧਹ ਧਦਲੋਂ  ਿੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਕੋਧਵਡ-19 ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਧਵੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ 

ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਧਵਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭੋਜਨ ਧਵਭਾਗ ਤ ੇਆੜ੍੍ਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਧਹ ਧਦਲੋਂ  

ਿੰਨਵਾਦ ਧਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਧਦਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਧਵੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 

ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁ਼ਿੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਧਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 

ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। (Video) 
---- 
I am thankful to all our farmers who have delivered a bumper wheat crop despite #Covid19. Also 
thank the Arhtiyas & officials of Food & Supplies and Agriculture Departments, and Mandi Board 
who worked round-the-clock to ensure smooth procurement operations amidst this crisis. Thanks 
to your efforts, no #Covid19 case was reported in our Mandis. Congratulations! 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ #ਕੋਧਵਡ_19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਧਵੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲ ਧਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਟਧਲਆ ਨਹੀਂ। #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋ
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/472056700252024/?d=n 
 

2 || 24 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਧਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 

ਧਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1474268166096661/?vh=e&d=n 
 

3 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਧਡਪਟੀ ਕਧਮ਼ਿਨਰਾਂ ਅਤੇ ਧਜ਼ਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਧਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਧਕਰਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਚਲੱ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਜੰਾਬ ਧਵੱਚ 

ਹੁੰਧਦਆਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਧਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/472216373569390/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Punjab is rapidly emerging from the crisis of #COVID_19 but the risk is not over yet. Remember 
these important tips to prevent spread of #CoronaVirus. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1264517398658461697?s=12 
 

2 With the view to further increase the testing procedure in State, the #PunjabGovernment has 
taken several initiatives. Now, on an average 2088 samples are being taken during this week of 
May to ensure the 100 percent contact tracing of high and low risk persons. 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAU612kHQrq25794oT89PJm5ML0-L6rKWzDVykjzliPhhsLT4MR5X7RvYNUNoMhqcva4xJPjtTPmM16DBr2IiKNoMkupYi90ovj92WZo1X07UWSQF9ihvbwpIwmCJoTZ9bSt_EHbgRUo3LEIoN_YBadS5AIhydVi9rDfM5ogf-MBF7HuBtcIBo6YsTa-YlH_G-2dwk0tzcRG3CkI0MR-huOgg_M2P2RL-uL6D7oB6IPbIFFQW29q9eLR5PFUrL_x1SXflFlZMLziHv5r4QGyF-FdozSpyDqHel9jxZskaDlZziHTYKKhVwMkGVgJz2QwPmiczia2MUjDi6dXnMGI83eEsJPuWhHDYoDGraXXwvcEDmIW4gjKLvGkZr0CAIOSXI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAU612kHQrq25794oT89PJm5ML0-L6rKWzDVykjzliPhhsLT4MR5X7RvYNUNoMhqcva4xJPjtTPmM16DBr2IiKNoMkupYi90ovj92WZo1X07UWSQF9ihvbwpIwmCJoTZ9bSt_EHbgRUo3LEIoN_YBadS5AIhydVi9rDfM5ogf-MBF7HuBtcIBo6YsTa-YlH_G-2dwk0tzcRG3CkI0MR-huOgg_M2P2RL-uL6D7oB6IPbIFFQW29q9eLR5PFUrL_x1SXflFlZMLziHv5r4QGyF-FdozSpyDqHel9jxZskaDlZziHTYKKhVwMkGVgJz2QwPmiczia2MUjDi6dXnMGI83eEsJPuWhHDYoDGraXXwvcEDmIW4gjKLvGkZr0CAIOSXI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAU612kHQrq25794oT89PJm5ML0-L6rKWzDVykjzliPhhsLT4MR5X7RvYNUNoMhqcva4xJPjtTPmM16DBr2IiKNoMkupYi90ovj92WZo1X07UWSQF9ihvbwpIwmCJoTZ9bSt_EHbgRUo3LEIoN_YBadS5AIhydVi9rDfM5ogf-MBF7HuBtcIBo6YsTa-YlH_G-2dwk0tzcRG3CkI0MR-huOgg_M2P2RL-uL6D7oB6IPbIFFQW29q9eLR5PFUrL_x1SXflFlZMLziHv5r4QGyF-FdozSpyDqHel9jxZskaDlZziHTYKKhVwMkGVgJz2QwPmiczia2MUjDi6dXnMGI83eEsJPuWhHDYoDGraXXwvcEDmIW4gjKLvGkZr0CAIOSXI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAU612kHQrq25794oT89PJm5ML0-L6rKWzDVykjzliPhhsLT4MR5X7RvYNUNoMhqcva4xJPjtTPmM16DBr2IiKNoMkupYi90ovj92WZo1X07UWSQF9ihvbwpIwmCJoTZ9bSt_EHbgRUo3LEIoN_YBadS5AIhydVi9rDfM5ogf-MBF7HuBtcIBo6YsTa-YlH_G-2dwk0tzcRG3CkI0MR-huOgg_M2P2RL-uL6D7oB6IPbIFFQW29q9eLR5PFUrL_x1SXflFlZMLziHv5r4QGyF-FdozSpyDqHel9jxZskaDlZziHTYKKhVwMkGVgJz2QwPmiczia2MUjDi6dXnMGI83eEsJPuWhHDYoDGraXXwvcEDmIW4gjKLvGkZr0CAIOSXI&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1264811228670509056
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAU612kHQrq25794oT89PJm5ML0-L6rKWzDVykjzliPhhsLT4MR5X7RvYNUNoMhqcva4xJPjtTPmM16DBr2IiKNoMkupYi90ovj92WZo1X07UWSQF9ihvbwpIwmCJoTZ9bSt_EHbgRUo3LEIoN_YBadS5AIhydVi9rDfM5ogf-MBF7HuBtcIBo6YsTa-YlH_G-2dwk0tzcRG3CkI0MR-huOgg_M2P2RL-uL6D7oB6IPbIFFQW29q9eLR5PFUrL_x1SXflFlZMLziHv5r4QGyF-FdozSpyDqHel9jxZskaDlZziHTYKKhVwMkGVgJz2QwPmiczia2MUjDi6dXnMGI83eEsJPuWhHDYoDGraXXwvcEDmIW4gjKLvGkZr0CAIOSXI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAU612kHQrq25794oT89PJm5ML0-L6rKWzDVykjzliPhhsLT4MR5X7RvYNUNoMhqcva4xJPjtTPmM16DBr2IiKNoMkupYi90ovj92WZo1X07UWSQF9ihvbwpIwmCJoTZ9bSt_EHbgRUo3LEIoN_YBadS5AIhydVi9rDfM5ogf-MBF7HuBtcIBo6YsTa-YlH_G-2dwk0tzcRG3CkI0MR-huOgg_M2P2RL-uL6D7oB6IPbIFFQW29q9eLR5PFUrL_x1SXflFlZMLziHv5r4QGyF-FdozSpyDqHel9jxZskaDlZziHTYKKhVwMkGVgJz2QwPmiczia2MUjDi6dXnMGI83eEsJPuWhHDYoDGraXXwvcEDmIW4gjKLvGkZr0CAIOSXI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAU612kHQrq25794oT89PJm5ML0-L6rKWzDVykjzliPhhsLT4MR5X7RvYNUNoMhqcva4xJPjtTPmM16DBr2IiKNoMkupYi90ovj92WZo1X07UWSQF9ihvbwpIwmCJoTZ9bSt_EHbgRUo3LEIoN_YBadS5AIhydVi9rDfM5ogf-MBF7HuBtcIBo6YsTa-YlH_G-2dwk0tzcRG3CkI0MR-huOgg_M2P2RL-uL6D7oB6IPbIFFQW29q9eLR5PFUrL_x1SXflFlZMLziHv5r4QGyF-FdozSpyDqHel9jxZskaDlZziHTYKKhVwMkGVgJz2QwPmiczia2MUjDi6dXnMGI83eEsJPuWhHDYoDGraXXwvcEDmIW4gjKLvGkZr0CAIOSXI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAU612kHQrq25794oT89PJm5ML0-L6rKWzDVykjzliPhhsLT4MR5X7RvYNUNoMhqcva4xJPjtTPmM16DBr2IiKNoMkupYi90ovj92WZo1X07UWSQF9ihvbwpIwmCJoTZ9bSt_EHbgRUo3LEIoN_YBadS5AIhydVi9rDfM5ogf-MBF7HuBtcIBo6YsTa-YlH_G-2dwk0tzcRG3CkI0MR-huOgg_M2P2RL-uL6D7oB6IPbIFFQW29q9eLR5PFUrL_x1SXflFlZMLziHv5r4QGyF-FdozSpyDqHel9jxZskaDlZziHTYKKhVwMkGVgJz2QwPmiczia2MUjDi6dXnMGI83eEsJPuWhHDYoDGraXXwvcEDmIW4gjKLvGkZr0CAIOSXI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/472056700252024/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1474268166096661/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/472216373569390/?d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1264517398658461697?s=12


 

https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1264585780363550721?s=12 
 

3 | May 24 | 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/1264558513772085248?s=12 
 

4 CM @capt_amarinder Singh asks DCs & Police to ensure that no migrant is forced to walk home to 
the other state or goes hungry. Urges migrants not to panic, assures them or free travel & food 
arrangements by state governments 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1264613970893328387?s=12 
 

5 Download the #COVA app developed by the Punjab government to get any information about the 
#CoronaVirus and to take advantage of the efforts and facilities provided by the Punjab 
government to deal with the #COVID_19 epidemic. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1264803316971843584?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ #ਕੋਧਵਡ_19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਧਵੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲ ਧਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਟਧਲਆ ਨਹੀਂ। #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋ

2 || 24 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਧਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 

ਧਬਆਨ। 

3 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਧਡਪਟੀ ਕਧਮ਼ਿਨਰਾਂ ਅਤੇ ਧਜ਼ਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਧਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਧਕਰਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਜੰਾਬ ਧਵੱਚ 

ਹੁੰਧਦਆਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਧਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।  

4 With the view to further increase the testing procedure in State, the #PunjabGovernment has 
taken several initiatives. Now, on an average 2088 samples are being taken during this week of 
May to ensure the 100 percent contact tracing of high and low risk persons. 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰ ਹਤ ਰਵਭ ਗ ਵੱਲੋਂ  #ਕੋਰਵਡ19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਜਾਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ /ਹੇਅਰ-ਕੱਟ ਸੈਲੂਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 

ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਸਬੰਿੀ ਧਵਸਥਾਰਤ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
... 
Health Department has issued detailed advisory for maintaining of hygiene and sanitization of 
Barber shops/hair-cut saloons during the #COVID19 pandemic. 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689869581556119&id=100015992495545 

2 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਓਧਪੰਦਰਜੀਤ ਧਸੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਼ਿਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਧਫਊ ਅਜੇ ਵੀ 

ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਧਵੱਚ ਹੀ ਰਧਹਣ। ਉਨ੍ਾਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਧਦਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲਣ 

ਸਮੇਂ ਮੰੂਹ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਧਲਸ ਵਲੋਂ  ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689868054889605&id=100015992495545 

https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1264585780363550721?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1264558513772085248?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1264613970893328387?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1264803316971843584?s=12
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689869581556119&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689868054889605&id=100015992495545


 

3 #ਕੋਰਵਡ19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਧਨਰਯਾਤ ਨੰੂ ਪਰਫੱੁਧਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ 

ਇਨਕੁਬੇਟਰ (ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਅਿਾਰਤ ਰਧਜਸਟਰਡ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਧਦਤੱੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ 

ਲਈ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਪੇ਼ਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689865701556507&id=100015992495545 

4 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਧਡਪਟੀ ਕਧਮ਼ਿਨਰਾਂ ਅਤੇ ਧਜ਼ਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਧਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਧਕਰਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਜੰਾਬ ਧਵੱਚ 

ਹੁੰਧਦਆਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਧਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਧਪੱਤਰੀ ਸੂਧਬਆਂ ਧਵੱਚ ਸੁਰੱਧਖਅਤ 

ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689864451556632&id=100015992495545 

5 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰਿੰਦਰ ਰ ਿੰਘ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਤੇ 3,95,000 ਪਰਵ  ੀ ਕ ਰਮਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਾਂ ਰ ਹੀ ਾਂ ਉਨ ਾਂ ਦ ੇ
ਰਪੱਤਰੀ ਰ ਜ ਵ ਪ  ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ 

ਪਰਟਆਲ  ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਰਵ  ੀ ਕ ਰਮਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਲੈ ਕ ੇ300ਵੀ ਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਵ ਨ  
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689863784890032&id=100015992495545 

6 ਰਜ਼ਲ੍  ਲੋਕ  ਿੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟ ਲ  
 

ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਨੇ ਆਨਲ ਈਨ ਰ ਖਲ ਈ ਜ਼ਰੀਏ 22000  ਰਕ ਰੀ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੋਰੋਨ  ਵ ਰੀਅਰਜ਼ ਵਜੋਂ 
ਰਤਆਰ ਕੀਤ  - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮ  
 

ਕੋਰਵਡ-19 ਰਵਰੁੱਧ ਜਿੰਗ ਨ ਲ ਨਰਜਠੱਣ ਲਈ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੱਖ-ਵਖੱ ਭ ਰਮਕ ਵ ਾਂ ਦੀ ਰ ਖਲ ਈ ਦ ੇਕੇ ਕੀਤ  ਜ  
ਰਰਹ  ਲੈ  
 

ਆਈਗੌਟ ਪੋਰਟਲ ਉਤ ੇਵੀਰਡਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਹ ਇਕ  ਮਗੱਰੀ ਰ ਹੀ ਾਂ ਰ ਖਲ ਈ ਹ  ਲ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ 
ਨ ਿੰ  ਰਦੱਤ  ਜ  ਰਰਹ  ਹੈ ਆਨਲ ਈਨ  ਰਟੀਰਿਕੇਟ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689297154946695&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Health Department has issued detailed advisory for maintaining of hygiene and 
sanitization of Barber shops/hair-cut saloons during the #COVID19 pandemic. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264784143616892929 

2 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਼ਿਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਧਫਊ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ[ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ 

ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਧਵਚੱ ਹੀ ਰਧਹਣ। ਉਨ੍ਾਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਧਦਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮੰੂਹ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰ 

ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਧਲਸ ਵਲੋਂ  ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264783587808735232 

3 With a view to boosting export of agri-products amid #COVID19 restrictions, the PBTI has 
approved a flat 15% discount on all product testing facilities in PBTI facility for registered 
Punjab-based exporters besides introducing special packages to further support the 
exporter. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264782181588557825 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689865701556507&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689864451556632&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689863784890032&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689297154946695&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689297154946695&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264784143616892929
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264783587808735232
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264782181588557825


 

4 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਧਡਪਟੀ ਕਧਮ਼ਿਨਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਧਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਧਕਰਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 

ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਧਵੱਚ ਹੁੰਧਦਆਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਧਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਵਾਸੀ 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਧਪੱਤਰੀ ਸੂਧਬਆਂ ਧਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264781368120078342 

5 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰਿੰਦਰ ਰ ਿੰਘ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਤੇ 3,95,000 ਪਰਵ  ੀ ਕ ਰਮਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਾਂ ਰ ਹੀ ਾਂ ਉਨ ਾਂ ਦੇ ਰਪੱਤਰੀ 

ਰ ਜ ਵ ਪ  ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ 

 

ਪਰਟਆਲ  ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਰਵ  ੀ ਕ ਰਮਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਲੈ ਕੇ 300ਵੀ ਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਵ ਨ  

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264780455775100929 

6 ਰਜ਼ਲ੍  ਲੋਕ  ਿੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟ ਲ  

 

ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਨੇ ਆਨਲ ਈਨ ਰ ਖਲ ਈ ਜ਼ਰੀਏ 22000  ਰਕ ਰੀ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੋਰੋਨ  ਵ ਰੀਅਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਰਤਆਰ 

ਕੀਤ  - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮ  

 

ਕੋਰਵਡ-19 ਰਵਰੁੱਧ ਜਿੰਗ ਨ ਲ ਨਰਜੱਠਣ ਲਈ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭ ਰਮਕ ਵ ਾਂ ਦੀ ਰ ਖਲ ਈ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤ  ਜ  ਰਰਹ  

ਲੈ  

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264477421278904325 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰ ਹਤ ਰਵਭ ਗ ਵੱਲੋਂ  #ਕੋਰਵਡ19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਜਾਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ /ਹੇਅਰ-ਕੱਟ ਸੈਲੂਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 

ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਸਬੰਿੀ ਧਵਸਥਾਰਤ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

2 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਓਧਪੰਦਰਜੀਤ ਧਸੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਼ਿਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਧਫਊ ਅਜੇ ਵੀ 

ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਧਵੱਚ ਹੀ ਰਧਹਣ। ਉਨ੍ਾਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਧਦਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲਣ 

ਸਮੇਂ ਮੰੂਹ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਧਲਸ ਵਲੋਂ  ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

3 ਰਵਡ19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਧਨਰਯਾਤ ਨੰੂ ਪਰਫੱੁਧਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਇਨਕੁਬੇਟਰ 

(ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਅਿਾਰਤ ਰਧਜਸਟਰਡ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ 

'ਤੇ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਧਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਪੈਕੇਜ 

ਵੀ ਪੇ਼ਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

4 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਧਡਪਟੀ ਕਧਮ਼ਿਨਰਾਂ ਅਤੇ ਧਜ਼ਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਧਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਧਕਰਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਜੰਾਬ ਧਵੱਚ 

ਹੁੰਧਦਆਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਧਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਧਪੱਤਰੀ ਸੂਧਬਆਂ ਧਵੱਚ ਸੁਰੱਧਖਅਤ 

ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

5 ਰਜ਼ਲ੍  ਲੋਕ  ਿੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟ ਲ  
 

ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਨੇ ਆਨਲ ਈਨ ਰ ਖਲ ਈ ਜ਼ਰੀਏ 22000  ਰਕ ਰੀ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੋਰੋਨ  ਵ ਰੀਅਰਜ਼ ਵਜੋਂ 
ਰਤਆਰ ਕੀਤ  - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮ  

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Creative : Sewa kendras resume services  
The Sewa kendras are back 
All 516 Sewa kendras are now opened 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292248067735931/ 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1264781368120078342
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264780455775100929
https://twitter.com/adpro_batala/status/1264477421278904325
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292248067735931/


 

2 ਬਰਠਿੰ ਡ - ਕੋਰਵਡ 19- 

114 ਨਮ ਰਨਆਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਵ 

ਐਤਵ ਰ ਨ ਿੰ  ਭੇਜੇ 16 ਨਵੇਂ ਨਮ ਨੇ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292255577735180/ 

3 || 24 ਮਈ, 2020 || ਕੋਰਵਡ_19 ਬ ਰੇ ਪਰਮ ਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਧਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 

ਧਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1474268172763327/ 

4  ਕਰਏਧਟਵ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰੰਦਰ ਧਸੰਘ ਦੇ ਧਨਰਦੇ਼ਿਾਂ 'ਤੇ 3,95,000 ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਧਮਆਂ ਨੰੂ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 

ਧਪੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਭੇਧਜਆ। ਪਧਟਆਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਧਮਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 300ਵੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਵਾਨਾ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292364857724252/ 

5 ਕਰਏਰਟਵ : ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਦਆੁਰ  ਰਵਕਰ ਤ  COVA APP 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292806297680108/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਰਠਿੰ ਡ - ਕੋਰਵਡ 19- 

114 ਨਮ ਰਨਆਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਵ 

ਐਤਵ ਰ ਨ ਿੰ  ਭੇਜੇ 16 ਨਵੇਂ ਨਮ ਨੇ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264590152523005952?s=20  

2 ਇੰਨ੍ਾਂ ਧਵਚ 22 ਧਵਦੇ਼ਿ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਪਰੋਟ ਵੀ ਼ਿਾਧਮਲ ਹੈ ਜੋ ਧਕ ਨੈਗੇਧਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਧ ਜਲੇ੍ ਦੇ ਧਡਪਟੀ ਕਧਮ਼ਿਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ 

ਧਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਧਸਆ ਧਕ ਧਫਲਹਾਲ ਧ ਜਲੇ੍ ਧਵਚ ਇਕ ਹੀ ਐਕਧਟਵ ਕੇਸ ਹੈ ਜ਼ੋ ਧਕ ਧਵਦੇ਼ਿ ਤੋਂ ਪਰਧਤਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧ ਜਲੇ੍ ਧਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 

ਲੈਕ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਧਵਚ ਸੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264727195722940418?s=20  

3 ਧਡਪਟੀ ਕਧਮ਼ਿਨਰ ਨੇ ਧ ਜਲੇ੍ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਮੁਸਧਕਲ ਦੌਰ ਧਵਚ ਪਰ਼ਿਾਸਨ ਨਾਲ ਸਧਹਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿੰਨਵਾਦ 

ਕਰਧਦਆਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧ ਜਲੇ੍ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੱ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264727277511770112?s=20  

4 Creative : Sewa kendras resume services  
The Sewa kendras are back 
All 516 Sewa kendras are now opened 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264590253458849792?s=20  

5 || 24 ਮਈ, 2020 || ਕੋਰਵਡ_19 ਬ ਰੇ ਪਰਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਧਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 

ਧਬਆਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264593132865441793?s=20  

6 ਕਰਏਧਟਵ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰੰਦਰ ਧਸੰਘ ਦੇ ਧਨਰਦੇ਼ਿਾਂ 'ਤੇ 3,95,000 ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਧਮਆਂ ਨੰੂ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 

ਧਪੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਭੇਧਜਆ। ਪਧਟਆਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਧਮਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 300ਵੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਵਾਨਾ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264604475068743687?s=20  

7 ਕਰਏਰਟਵ : ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਦਆੁਰ  ਰਵਕਰ ਤ  COVA APP 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264821374910160896?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292255577735180/
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.ARClQx3JjoJ1B-AKk9rSYTRGzNMhFvlJR2ej5T0mbCLVBLggMxRFlLf2DcRzMEyr755IdSO6Hur7rXr0ud2ntQxmuTk1SfjBU3yq1Ixx_t2zPKc7-iseTq0Y7GPg98uRitNHwVHeT0CIE1IyMQIZXH5O6VWMzDSx0aJ5YAhN7ydRKK8aXVn2IxFx9kgWMwPkaFIWoO47Hs7CVgXbOlfNQQCSXgS2AgqWAA7Bca_NStgftWJtwMThWjMqoLY_ThGAxbRnUStWZIkxwx8jKXC43PpmthzlWUcusy6ZGEMtuUCSac7LKeACWz-SJBcmvCcN1b8fEGL66FZObrQTSvbo-k37Z7zCq6GtHIJNgQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClQx3JjoJ1B-AKk9rSYTRGzNMhFvlJR2ej5T0mbCLVBLggMxRFlLf2DcRzMEyr755IdSO6Hur7rXr0ud2ntQxmuTk1SfjBU3yq1Ixx_t2zPKc7-iseTq0Y7GPg98uRitNHwVHeT0CIE1IyMQIZXH5O6VWMzDSx0aJ5YAhN7ydRKK8aXVn2IxFx9kgWMwPkaFIWoO47Hs7CVgXbOlfNQQCSXgS2AgqWAA7Bca_NStgftWJtwMThWjMqoLY_ThGAxbRnUStWZIkxwx8jKXC43PpmthzlWUcusy6ZGEMtuUCSac7LKeACWz-SJBcmvCcN1b8fEGL66FZObrQTSvbo-k37Z7zCq6GtHIJNgQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1474268172763327/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292364857724252/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2292806297680108/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264590152523005952?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264727195722940418?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264727277511770112?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264590253458849792?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264593132865441793?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264604475068743687?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1264821374910160896?s=20


 

1 Nil 

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1   ਕੋਰਵਡ-19 ਦੌਰ ਨ ਲੋਕ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਿੌਰੀ ਰ ਹਤ ਪਹੁਿੰਚ ਉਣ ਦ ੇਕਿੰਮ ਨ ਿੰ  ਜ ਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਾਂ 
ਗੱਲ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਲ ਗ  ਕਰਨ ਦ  ਫ਼ੈ ਲ  ਕੀਤ  ਹੈ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627293541331866/  

2 ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਧਕਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਧਹ ਧਦਲੋਂ  ਿੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਕੋਧਵਡ-19 ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਧਵੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ 

ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਧਵਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭੋਜਨ ਧਵਭਾਗ ਤ ੇਆੜ੍੍ਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਧਹ ਧਦਲੋਂ  

ਿੰਨਵਾਦ ਧਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਧਦਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਧਵੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 

ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁ਼ਿੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਧਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 

ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ---- https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627293434665210/  

3 #ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਧਵਡ_19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਧਜੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਧਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਵਕਸਤ #COVA ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰੋ। https://www.facebook.com/219602195434338/posts/62726161133559/  

4 ਪਰ਼ਿਾਸਧਨਕ ਸੁਿਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧ ਸਕਾਇਤਾਂ ਧਵਭਾਗ (ਡੀਜੀਆਰ ਐਂਡ ਪੀਜੀ) ਨੇ #ਕੋਧਵਡ19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 

ਬੇਧਮਸਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਿਾਰਤ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਧਦਆਂ ਵਿੀਕ ਮੱੁਖ 

ਸਕੱਤਰ (ਪਰ਼ਿਾਸਕੀ ਸੁਿਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧ ਸਕਾਇਤਾਂ ਧਵਭਾਗ) ਸਰੀਮਤੀ ਧਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਧਸਆ ਧਕ ਧਵਭਾਗ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 

ਅੰਕਧੜ੍ਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰਿਨ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਵ਼ਿਲੇ਼ਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਰਰੂੀ ਨਾਗਧਰਕ ਕੇਂਦਧਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਢਗੰ ਨਾਲ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੱਲ ਧਵਕਧਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627259201335300/  

5 #ਕੋਧਵਡ19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਧਨਰਯਾਤ ਨੰੂ ਪਰਫੱੁਧਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ 

ਇਨਕੁਬੇਟਰ (ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਅਿਾਰਤ ਰਧਜਸਟਰਡ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਧਦਤੱੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ 

ਲਈ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਪੇ਼ਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627258864668667/  

6 Covid- 19 bulletin  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1474268176096660&ref=watch_permalink  

7 #ਕੋਧਵਡ19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਧਨਰਯਾਤ ਨੰੂ ਪਰਫੱੁਧਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ 

ਇਨਕੁਬੇਟਰ (ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਅਿਾਰਤ ਰਧਜਸਟਰਡ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਧਦਤੱੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ 

ਲਈ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਪੇ਼ਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ... 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627258864668667/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ACS Governance Reforms and Public Grievances Vini Mahajan said that the department developed 
solutions to manage, share and analyse data as well as to provide seamless essential citizen 
centric services efficaciously during the #lockdown......(2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264547473567019008  

2 The Department of Governance Reforms and Public Grievances (DGR&PG) has been proactively 
engaged in providing technology solutions to the #PunjabGovernment amid unprecedented 
#COVID19 pandemic.....(1) https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264547370311663617  

3 With the view to further increase the testing procedure in State, the #PunjabGovernment has 
taken several initiatives. Now, on an average 2088 samples are being taken during this week of 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627293541331866/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627293434665210/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/62726161133559/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627259201335300/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627258864668667/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1474268176096660&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/627258864668667/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264547473567019008
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264547370311663617


 

May to ensure the 100 percent contact tracing of high and low risk persons. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264585780363550721  

4 To continue providing immediate relief to our people during #Covid19, Punjab Government has 
decided to implement following: 1. 14 Lakh additional Ration packets to be distributed containing 
10 kg Atta, 1 Kg gram & 1 kg sugar. We had earlier distributed 15 lakh such packet (1/2) 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1264547413810909186  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 10 Audio Messages Regarding Covid - 19  

2 District Level Daily Covid - 19 Report  

  

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ  ਈਦ-ਉਲ-ਰਫ਼ਤਰ ਦੀਆਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧ ਈਆਾਂ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2567198760209762/?app=fbl 
 
 

2  

3  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ  ਈਦ-ਉਲ-ਰਫ਼ਤਰ ਦੀਆਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧ ਈਆਾਂ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1264786248482189317?s=20 
 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ  ਈਦ-ਉਲ-ਰਫ਼ਤਰ ਦੀਆਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧ ਈਆਾਂ 

 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਨ ਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵੱਚ ਬ ਹਰੋਂ ਆਏ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

*ਆਪਣੇ ਇਲ ਕੇ ਰਵੱਚ ਬ ਹਰੋਂ ਆਏ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ  ਰਪਿੰਚ, ਨਿੰ ਬਰਦ ਰ ਅਤੇ ਕੌਂ ਲਰ ਤੁਰਿੰਤ   ਚਨ  ਦੇਣ 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264585780363550721
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1264547413810909186
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2567198760209762/?app=fbl
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1264786248482189317?s=20


 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2621457898182115&id=1561281184199797  

2 ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ   ਮ ਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣ ਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤ ਰੋਗ ਾਂ ਦੇ ਮ ਰਹਰ ਡ ਕਟਰ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵ ਈਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ ਆਨਲ ਈਨ  ਵੇ ਵ ਾਂ: ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

* ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਾਂ 1 ਜ ਨ ਤੋਂ ਘਰ ਬਠੇੈ ਹੀ ਲੈ  ਕਣਗੀਆ ਮ ਰਹਰ ਡ ਕਟਰ ਦੀ  ਲ ਹ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2621459361515302&id=1561281184199797  

3 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਿ ਰਜਲਕ  ਵੱਲੋਂ  ਮਹ ਾਂਵੀਰ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ  ਰਵਰਹਤਕ ਰੀ  ਕ ਲ ਰਵਖ ੇ
ਹ ਈਪੋਕਲੋਰ ਈਡ ਦ  ਰਿੜਕ ਅ ਅਤ ੇ ੈਨੇਟ ਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗ ਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤ  ਰਗਆ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2622222161439022&id=1561281184199797  

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਧਹਤ ਧਸੱਧਖਆ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਡੀ.ਡੀ.ਨੈ਼ਿਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ 

ਸਕੂਲੀ ਧਵਧਦਆਰਥੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

 
https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/videos/274184460464334/  
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਨ ਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵੱਚ ਬ ਹਰੋਂ ਆਏ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

*ਆਪਣੇ ਇਲ ਕੇ ਰਵੱਚ ਬ ਹਰੋਂ ਆਏ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ  ਰਪਿੰਚ, ਨਿੰ ਬਰਦ ਰ ਅਤੇ ਕੌਂ ਲਰ ਤੁਰਿੰਤ   ਚਨ  ਦੇਣ  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1264433896113963009?s=20  

2 ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ   ਮ ਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣ ਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤ ਰੋਗ ਾਂ ਦੇ ਮ ਰਹਰ ਡ ਕਟਰ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵ ਈਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ ਆਨਲ ਈਨ  ਵੇ ਵ ਾਂ: ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

* ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਾਂ 1 ਜ ਨ ਤੋਂ ਘਰ ਬਠੇੈ ਹੀ ਲੈ  ਕਣਗੀਆ ਮ ਰਹਰ ਡ ਕਟਰ ਦੀ  ਲ ਹ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1264459899540471808?s=20  

3 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਿ ਰਜਲਕ  ਵੱਲੋਂ  ਮਹ ਾਂਵੀਰ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ  ਰਵਰਹਤਕ ਰੀ  ਕ ਲ ਰਵਖ ੇ
ਹ ਈਪੋਕਲੋਰ ਈਡ ਦ  ਰਿੜਕ ਅ ਅਤ ੇ ੈਨੇਟ ਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗ ਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤ  ਰਗਆ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1264773255082192901?s=20  

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਧਹਤ ਧਸੱਧਖਆ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਡੀ.ਡੀ.ਨੈ਼ਿਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ 

ਸਕੂਲੀ ਧਵਧਦਆਰਥੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1264771989492961281?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਨ ਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵੱਚ ਬ ਹਰੋਂ ਆਏ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

*ਆਪਣੇ ਇਲ ਕੇ ਰਵੱਚ ਬ ਹਰੋਂ ਆਏ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ  ਰਪਿੰਚ, ਨਿੰ ਬਰਦ ਰ ਅਤੇ ਕੌਂ ਲਰ ਤੁਰਿੰਤ   ਚਨ  ਦੇਣ 

 

2 ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ   ਮ ਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣ ਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤ ਰੋਗ ਾਂ ਦੇ ਮ ਰਹਰ ਡ ਕਟਰ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵ ਈਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ ਆਨਲ ਈਨ  ਵੇ ਵ ਾਂ: ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

* ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਾਂ 1 ਜ ਨ ਤੋਂ ਘਰ ਬਠੇੈ ਹੀ ਲੈ  ਕਣਗੀਆ ਮ ਰਹਰ ਡ ਕਟਰ ਦੀ  ਲ ਹ 

 

3 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਿ ਰਜਲਕ  ਵੱਲੋਂ  ਮਹ ਾਂਵੀਰ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ  ਰਵਰਹਤਕ ਰੀ  ਕ ਲ ਰਵਖ ੇ
ਹ ਈਪੋਕਲੋਰ ਈਡ ਦ  ਰਿੜਕ ਅ ਅਤ ੇ ੈਨੇਟ ਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗ ਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤ  ਰਗਆ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2621457898182115&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2621459361515302&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2622222161439022&id=1561281184199797
https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/videos/274184460464334/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1264433896113963009?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1264459899540471808?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1264773255082192901?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1264771989492961281?s=20


 

 

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਧਹਤ ਧਸੱਧਖਆ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਡੀ.ਡੀ.ਨੈ਼ਿਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ 

ਸਕੂਲੀ ਧਵਧਦਆਰਥੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
 

 
YouTube 
 
 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਧਹਤ ਧਸੱਧਖਆ ਧਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਡੀ.ਡੀ.ਨੈ਼ਿਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ 

ਸਕੂਲੀ ਧਵਧਦਆਰਥੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://youtu.be/sldbxJWgp4I  

9 
.Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ 'ਤ ੇਰਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦ ੇ62 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਰਵ ਰ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਮੁਿਤ ਕਣਕ ਅਤ ੇਦ ਲ ਾਂ ਵਿੰਡੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ,  
31 ਮ ਰਚ ਤਕੱ   ਰੇ ਪਰਰਵ ਰ ਮੁਕਿੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜ ਣਗੇ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=953556788416999&id=357336414705709 
 

2 ਰਕ  ਨ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਮਿੰਡੀਆਾਂ ਰਵਚੱ ਕਣਕ ਦੀ ਿ ਲ ਰਲਆ  ਕਦੇ ਹਨ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=142236777421645&id=100049059699993 
 

3 ਰਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਪਿੰਡ ਮ ਿੀਵ ੜ  ਦ ੇਟਰੱਕ ਡਰ ਈਵਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨ  ਰਰਪੋਰਟ ਪਜ਼ੋੇਰਟਵ ਆਈ, ਰਜ਼ਲ੍  ਪਰਸ਼੍  ਨ ਨੇ ਗੁਜਰ ਤ 
ਦੇ ਵਡੋਦਰ  ਹ ਪਤ ਲ ਦੇ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ ਵ ਰਡ ਰਵਚ ਦ ਖਲ ਕਰਵ ਇਆ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=953438008428877&id=357336414705709 
 

4 ਰਜ਼ਲੇ੍ ਰਵੱਚ ਕੁੱਲ 1779 ਲੋਕ ਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨ  ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਵ, ਹਣੁ ਰ ਰਿ 83  ੈਂਪਲ ਪੈਂਰਡਿੰਗ: ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=142147587430564&id=100049059699993 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ 'ਤ ੇਰਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦ ੇ62 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਰਵ ਰ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਮੁਿਤ ਕਣਕ ਅਤ ੇਦ ਲ ਾਂ ਵਿੰਡੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ,  
31 ਮ ਰਚ ਤਕੱ   ਰੇ ਪਰਰਵ ਰ ਮੁਕਿੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜ ਣਗੇ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264616417762123777?s=19 
 

2 ਰਕ  ਨ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਮਿੰਡੀਆਾਂ ਰਵਚੱ ਕਣਕ ਦੀ ਿ ਲ ਰਲਆ  ਕਦੇ ਹਨ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264606600012148743?s=19 
 

3 ਰਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਪਿੰਡ ਮ ਿੀਵ ੜ  ਦ ੇਟਰੱਕ ਡਰ ਈਵਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨ  ਰਰਪੋਰਟ ਪਜ਼ੋੇਰਟਵ ਆਈ, ਰਜ਼ਲ੍  ਪਰਸ਼੍  ਨ ਨੇ ਗੁਜਰ ਤ 
ਦੇ ਵਡੋਦਰ  ਹ ਪਤ ਲ ਦੇ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ ਵ ਰਡ ਰਵਚ ਦ ਖਲ ਕਰਵ ਇਆ 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264562428685189122?s=19 
 

https://youtu.be/sldbxJWgp4I
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=953556788416999&id=357336414705709
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=142236777421645&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=953438008428877&id=357336414705709
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=142147587430564&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264616417762123777?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264606600012148743?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264562428685189122?s=19


 

4 ਰਜ਼ਲੇ੍ ਰਵੱਚ ਕੁੱਲ 1779 ਲੋਕ ਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨ  ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਵ, ਹਣੁ ਰ ਰਿ 83  ੈਂਪਲ ਪੈਂਰਡਿੰਗ: ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264518035710377987?s=19 
 

5  ੇਵ  ਕੇਂਦਰ ਰਵਚੱ ਜਨਤਕ  ੇਵ ਵ ਾਂ ਦਬੁ ਰ  ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264490145316814849?s=19 
 

6 ਪੰਜਾਬ ਕੋਧਵਡ 19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਧਵੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲ ਧਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਖੋਮ ਅਜੇ ਟਧਲਆ ਨਹੀਂ। 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264478584917372931?s=19 
 

7 ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ    ਬ ੇਦੇ   ਰੇ ਵ ਹਨ ਮ ਲਕ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਵ ਹਨ ਾਂ *ਤੇ ਉਚੱ  ੁਰੱਰਖਆ ਰਰਜ ਟਰੇਸ਼੍ਨ ਪਲੇਟ ਾਂ 
ਲਗ ਉਣ ਦੀ  ਮ ਾਂ  ੀਮ  30 ਜ ਨ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264478584917372931?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ 'ਤ ੇਰਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦ ੇ62 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਰਵ ਰ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਮੁਿਤ ਕਣਕ ਅਤ ੇਦ ਲ ਾਂ ਵਿੰਡੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ,  
31 ਮ ਰਚ ਤਕੱ   ਰੇ ਪਰਰਵ ਰ ਮੁਕਿੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜ ਣਗੇ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

2 ਰਕ  ਨ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਮਿੰਡੀਆਾਂ ਰਵਚੱ ਕਣਕ ਦੀ ਿ ਲ ਰਲਆ  ਕਦੇ ਹਨ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

3 ਰਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਪਿੰਡ ਮ ਿੀਵ ੜ  ਦ ੇਟਰੱਕ ਡਰ ਈਵਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨ  ਰਰਪੋਰਟ ਪਜ਼ੋੇਰਟਵ ਆਈ, ਰਜ਼ਲ੍  ਪਰਸ਼੍  ਨ ਨੇ ਗੁਜਰ ਤ 
ਦੇ ਵਡੋਦਰ  ਹ ਪਤ ਲ ਦੇ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ ਵ ਰਡ ਰਵਚ ਦ ਖਲ ਕਰਵ ਇਆ 

4 ਰਜ਼ਲੇ੍ ਰਵੱਚ ਕੁੱਲ 1779 ਲੋਕ ਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨ  ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਵ, ਹਣੁ ਰ ਰਿ 83  ੈਂਪਲ ਪੈਂਰਡਿੰਗ: ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 
 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲ  ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਰਪਿੰਡ ਜ ਗੋਵ ਲ ਬ ਾਂਗਰ  ੀਲ-ਰ ਹਤ ਰਵਭ ਗ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨ  ਪਰਭ ਰਵਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ  ਿੰਪਰਕ 

ਰਵਚ ਆਏ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਟਰੇਰ ਿੰਗ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3453155311576834&id

=100006471981691 
 

2 ਗੁਰਦ  ਪੁਰ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵਚ 2670 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ ਾਂ ਰਵਚੋਂ 2367 ਮਰੀਜ ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਵ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3453156374910061&id
=100006471981691 

 
 

3 ਕਣਕ ਦੀ  ਰਕ ਰੀ ਖਰੀਦ 31 ਮਈ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ-ਰਜ਼ਲ  ਮਿੰਡੀ ਅਿ ਰ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3453156188243413&id=10000647198169
1 
 

 
TWITTER 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264518035710377987?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264490145316814849?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264478584917372931?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1264478584917372931?s=19
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3453155311576834&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3453155311576834&id=100006471981691


 

 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲ  ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਰਪਿੰਡ ਜ ਗੋਵ ਲ ਬ ਾਂਗਰ  ੀਲ-ਰ ਹਤ ਰਵਭ ਗ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨ  ਪਰਭ ਰਵਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ  ਿੰਪਰਕ 

ਰਵਚ ਆਏ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਟਰੇਰ ਿੰਗ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1264492132372488193?s=20 
 

2 ਗੁਰਦ  ਪੁਰ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵਚ 2670 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ ਾਂ ਰਵਚੋਂ 2367 ਮਰੀਜ ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਵ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1264492338744827906?s=20 

3 ਕਣਕ ਦੀ  ਰਕ ਰੀ ਖਰੀਦ 31 ਮਈ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ-ਰਜ਼ਲ  ਮਿੰਡੀ ਅਿ ਰ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1264492270881058816?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲ  ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਰਪਿੰਡ ਜ ਗੋਵ ਲ ਬ ਾਂਗਰ  ੀਲ-ਰ ਹਤ ਰਵਭ ਗ ਵਲੋਂ  ਕੋਰੋਨ  ਪਰਭ ਰਵਤ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇ ਿੰਪਰਕ ਰਵਚ 
ਆਏ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਟਰੇਰ ਿੰਗ 

2 ਗੁਰਦ  ਪੁਰ ਰਜ਼ਲੇ ਰਵਚ 2670 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ ਾਂ ਰਵਚੋਂ 2367 ਮਰੀਜ ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਵ 
 

3 ਕਣਕ ਦੀ  ਰਕ ਰੀ ਖਰੀਦ 31 ਮਈ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ-ਰਜ਼ਲ  ਮਿੰਡੀ ਅਿ ਰ 
 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਧਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰ ਧਦਤੱੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਸਾਰੇ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੇ ਧਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਼ਿਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ੍ ਹਨ।  ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਧਗਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ #ਕੋਧਵਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ।  ਧਚਹਰਾ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ 

ਪਧਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/712507229552437/ 
 

2 ਪੰਜਾਬ #ਕੋਧਵਡ_19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਧਵੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲ ਧਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਟਧਲਆ ਨਹੀਂ। #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋ
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/712620319541128/ 

3 ਕੋਰਵਡ-19 ; ਹਣੁ ਤਕੱ 300669 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ : ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/712741552862338/ 
 

4 || 24 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਧਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 

ਧਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1474268179429993/ 
 

5 ਰਜ਼ਲੇ 'ਚ ਅੱਜ 4 ਪਜ਼ੋੀਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ   ਹਮਣੇ : ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/712790566190770/ 
 

 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1264492132372488193?s=20
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/712507229552437/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/712620319541128/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/712741552862338/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1474268179429993/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/712790566190770/


 

TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Sewa Kendras resumes public services. All 516 Sewa Kendra are now open except on public 
holidays. Visitor timings are 9:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday to Saturday. Public do not need 
to take any prior appointment, but use precautions to save yourself and others from #COVID_19.  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264398325857439744?s=19 
 

2 Punjab is rapidly emerging from the crisis of #COVID_19 but the risk is not over yet. Remember 
these important tips to prevent spread of #CoronaVirus. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264467879845650434?s=19 
 

3 #Hoshiarpur 
जिले में आि 4 और पािीजिव मरीि आए सामने: जसजवल सिजन 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264529479281471489?s=19 
 

4  #Hoshiarpur 
कोजवड-19: अब तक 300669 मीजिक िन गेह ूं की हुई खरीद: जडप्िी कजमश्नर 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264530153117368321?s=19 
 

5 | May 24 | 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/1264558513772085248?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਧਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰ ਧਦਤੱੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਸਾਰੇ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੇ ਧਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਼ਿਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ੍ ਹਨ।  ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਧਗਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ #ਕੋਧਵਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ।  ਧਚਹਰਾ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ 

ਪਧਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। 

2 ਪੰਜਾਬ #ਕੋਧਵਡ_19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਧਵੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲ ਧਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਟਧਲਆ ਨਹੀਂ। #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋ

3 ਕੋਰਵਡ-19 ; ਹਣੁ ਤਕੱ 300669 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ : ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

4 || 24 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਧਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 

ਧਬਆਨ। 

5 ਰਜ਼ਲੇ 'ਚ ਅੱਜ 4 ਪਜ਼ੋੀਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ   ਹਮਣੇ : ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
  

S.N. Post with link 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264398325857439744?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264467879845650434?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264529479281471489?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1264530153117368321?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1264558513772085248?s=19


 

1 ADMINISTRATION PROVIDES 108423-LITRES MILK, 852-KG CHEESE, 12285-KG CURD, 33792-LITRES 
LASSI AND 453-KG KHEER TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812651075926586&set=pcb.812651205926573&type
=3&theater 

2 ON CM’S DIRECTION ADMINISTRATION COMPLETES 85% DISTRIBUTION OF FREE WHEAT AND 
PULSES UNDER PMGKAY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812649759260051&set=pcb.812650002593360&type
=3&theater 

3 MUSLIM BRETHREN TO OFFER NAMAZ FROM THEIR HOMES DURING EID ON MONDAY FOR 
CHECKING CORONA VIRUS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812648542593506&set=pcb.812648659260161&type
=3&theater 

4 CAPTAIN GOVERNMENT’S RS 4.98 CRORE BONANZA BENEFIT MORE THAN 87,000 MIGRANTS 
FROM CITY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812645082593852&set=pcb.812647035926990&type
=3&theater 

5 67th ShramikSpecialTrain left from Jalandhar to Muzaffarpur 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/812595905932103/ 

6 68th ShramikSpecialTrain left from Jalandhar to Bhagalpur. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/812595545932139/ 

7 69th ShramikSpecialTrain left from Jalandhar to Araria. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/812595272598833/ 

  
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 69th ShramikSpecialTrain left from Jalandhar to Araria. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1264509930100400128 

2 68th ShramikSpecialTrain left from Jalandhar to Bhagalpur. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1264509335926947842 

3 67th ShramikSpecialTrain left from Jalandhar to Muzaffarpur 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1264508118354059265 

4 Continuing its drive to ensure the supply of the essential items to the people,Jalandhar 
administration today supplied 108423 litres of milk to them at their doorsteps 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1264473988157169664 

  

WHATSAPP 
 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812651075926586&set=pcb.812651205926573&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812651075926586&set=pcb.812651205926573&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812649759260051&set=pcb.812650002593360&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812649759260051&set=pcb.812650002593360&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812648542593506&set=pcb.812648659260161&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812648542593506&set=pcb.812648659260161&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812645082593852&set=pcb.812647035926990&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812645082593852&set=pcb.812647035926990&type=3&theater
https://www.youtube.com/results?search_query=%23ShramikSpecialTrain
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Jalandhar
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/812595905932103/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23ShramikSpecialTrain
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Jalandhar
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/812595545932139/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23ShramikSpecialTrain
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Jalandhar
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/812595272598833/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23ShramikSpecialTrain
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Jalandhar
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1264509930100400128
https://www.youtube.com/results?search_query=%23ShramikSpecialTrain
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Jalandhar
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1264509335926947842
https://www.youtube.com/results?search_query=%23ShramikSpecialTrain
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Jalandhar
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1264508118354059265
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1264473988157169664


 

1 ON CM’S DIRECTION ADMINISTRATION COMPLETES 85% DISTRIBUTION OF FREE WHEAT AND 
PULSES UNDER PMGKAY 

2 CAPTAIN GOVERNMENT’S RS 4.98 CRORE BONANZA BENEFIT MORE THAN 87,000 MIGRANTS 
FROM CITY 

3 MUSLIM BRETHREN TO OFFER NAMAZ FROM THEIR HOMES DURING EID ON MONDAY FOR 
CHECKING CORONA VIRUS 

4 ADMINISTRATION PROVIDES 108423-LITRES MILK, 852-KG CHEESE, 12285-KG CURD, 33792-
LITRES LASSI AND 453-KG KHEER TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

  

YOUTUBE 

SN POST AND LINKS 

1 Shramik Express 

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

2 Shramik Express 

https://www.youtube.com/watch?v=sx2YDH_BBVQ 

3 69th ShramikSpecialTrain left from Jalandhar to Araria. 
https://www.youtube.com/watch?v=GYz9SUQTbUU 

  

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥ ਮ ਲਈ ਲਗ ਏ ਅਿੰਤਰ ਰਜ਼ਲ੍  ਨ ਰਕਆਾਂ  ਬਿੰਧੀ ਹਕੁਮ ਵ ਪ  ਲਏ    
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

2 ਲ ਕਡ ੳੂ ਨ ਦੇ ਬ ਵਜ ਦ 50 ਿੀ ਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲ ਭਪ ਤਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਣਕ ਤ ੇਦ ਲ ਕਰਵ ਈ ਜ  ਚੁੱਕੀ ਹ ੈਮਹੁੱਈਆ    
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

3 || 24 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਧਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 

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

 
TWITTER 

https://www.youtube.com/watch?v=Atgs_RrqAVU
https://www.youtube.com/watch?v=sx2YDH_BBVQ
https://www.youtube.com/results?search_query=%23ShramikSpecialTrain
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Jalandhar
https://www.youtube.com/watch?v=GYz9SUQTbUU
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.ARD9U9GrwxpEX80v01ylG7iSOXkM4eapNfY47NDMfRPwNY1tW6topkYVlEdbxK_mi0R4RhfnDm3EqxEPW9apI9W5h5ylJg8Q4_VmkOZwvR1N-lIbbA7ym1I0BBqi9ulzBSDZvrGWq1SeB0fCl01Qt05_JTSVh7NZnoAa0uva07WXvBCNTPbxXmQQrypkLVmGWLUrFmL4Co49jAt950yUjrlgE3FrbdDRQlIF0fWxnJWfWVn6mZ5qm8_YUQS5guia9MmFBpTXbcFFjkLeANXG9pf0IrqiUidS9o8lM-NgBKSIW5fCpXoXmEXG5ccFYX5Ru0rjQ_DdNRP-FTcmTMIe6vtufpkiri8QGfzyJrDM&__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.ARD9U9GrwxpEX80v01ylG7iSOXkM4eapNfY47NDMfRPwNY1tW6topkYVlEdbxK_mi0R4RhfnDm3EqxEPW9apI9W5h5ylJg8Q4_VmkOZwvR1N-lIbbA7ym1I0BBqi9ulzBSDZvrGWq1SeB0fCl01Qt05_JTSVh7NZnoAa0uva07WXvBCNTPbxXmQQrypkLVmGWLUrFmL4Co49jAt950yUjrlgE3FrbdDRQlIF0fWxnJWfWVn6mZ5qm8_YUQS5guia9MmFBpTXbcFFjkLeANXG9pf0IrqiUidS9o8lM-NgBKSIW5fCpXoXmEXG5ccFYX5Ru0rjQ_DdNRP-FTcmTMIe6vtufpkiri8QGfzyJrDM&__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.ARD9U9GrwxpEX80v01ylG7iSOXkM4eapNfY47NDMfRPwNY1tW6topkYVlEdbxK_mi0R4RhfnDm3EqxEPW9apI9W5h5ylJg8Q4_VmkOZwvR1N-lIbbA7ym1I0BBqi9ulzBSDZvrGWq1SeB0fCl01Qt05_JTSVh7NZnoAa0uva07WXvBCNTPbxXmQQrypkLVmGWLUrFmL4Co49jAt950yUjrlgE3FrbdDRQlIF0fWxnJWfWVn6mZ5qm8_YUQS5guia9MmFBpTXbcFFjkLeANXG9pf0IrqiUidS9o8lM-NgBKSIW5fCpXoXmEXG5ccFYX5Ru0rjQ_DdNRP-FTcmTMIe6vtufpkiri8QGfzyJrDM&__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


 

 

S.N. Post with link 

1 Nil 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥ ਮ ਲਈ ਲਗ ਏ ਅਿੰਤਰ ਰਜ਼ਲ੍  ਨ ਰਕਆਾਂ  ਬਿੰਧੀ ਹਕੁਮ ਵ ਪ  ਲਏ    
 

2 ਲ ਕਡ ੳੂ ਨ ਦੇ ਬ ਵਜ ਦ 50 ਿੀ ਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲ ਭਪ ਤਰੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਣਕ ਤ ੇਦ ਲ ਕਰਵ ਈ ਜ  ਚੁੱਕੀ ਹ ੈਮਹੁੱਈਆ    
 

3 || 24 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਧਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 

ਧਬਆਨ। 
 

4 "ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਧ਼ਿ਼ਿਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 

ਸੁਿਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਗੱਣੀ ਦਰ 98 ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਧਵੱਚ ਪਰੂੇ ਦ਼ੇਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ 

ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਾ ਧਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਮ਼ਿਨ ਫ਼ਤਧਹ ਧਵੱਚ 

ਧਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ, ਮੱੁਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ।  
 

5 ਪਿੰਜ ਬ #ਕੋਰਵਡ_19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਧਵੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲ ਧਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਟਧਲਆ ਨਹੀਂ। #ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰ  ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ  ੁਝ ਅ ਯ ਦ ਰੱਖੋ  
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 NO NEW POSITIVE CASE IN LUDHIANA IN LAST 24 HOURS 
113 PERSONS SENT FOR HOME QUARANTINE: DEPUTY COMMISSIONER 
12 TRAINS CARRYING MIGRANTS DEPARTING FROM LUDHIANA DAILY 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3088364964540410?sfns=mo 

2 PUNJAB FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT ON FOREFRONT ALONG 
WITH OTHER DEPARTMENTS DURING COVID PANDEMIC: DFSC SUKHWINDER SINGH GILL 
SUPPLY OF 18 DEPOTS SUSPENDED FOR NOT DISTRIBUTING RATION AS PER GOVT ORDERS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3088364377873802?sfns=mo 

3 || May 24, 2020 || Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of #CoronaVirus, by Mr. 
Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at Chandigarh. 
https://www.facebook.com/dproludhianapage/videos/1474268159429995?sfns=mo 

 
TWITTER  
 

S.N. Post with link 

1 #Ludhiana DC @239pradeep appealed to the residents to follow all directions of the 
@PunjabGovtIndia and if they would stay indoors, they would not only stay safe 
themselves, but would also contribute in keeping everyone around safe 

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.ARD9U9GrwxpEX80v01ylG7iSOXkM4eapNfY47NDMfRPwNY1tW6topkYVlEdbxK_mi0R4RhfnDm3EqxEPW9apI9W5h5ylJg8Q4_VmkOZwvR1N-lIbbA7ym1I0BBqi9ulzBSDZvrGWq1SeB0fCl01Qt05_JTSVh7NZnoAa0uva07WXvBCNTPbxXmQQrypkLVmGWLUrFmL4Co49jAt950yUjrlgE3FrbdDRQlIF0fWxnJWfWVn6mZ5qm8_YUQS5guia9MmFBpTXbcFFjkLeANXG9pf0IrqiUidS9o8lM-NgBKSIW5fCpXoXmEXG5ccFYX5Ru0rjQ_DdNRP-FTcmTMIe6vtufpkiri8QGfzyJrDM&__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.ARD9U9GrwxpEX80v01ylG7iSOXkM4eapNfY47NDMfRPwNY1tW6topkYVlEdbxK_mi0R4RhfnDm3EqxEPW9apI9W5h5ylJg8Q4_VmkOZwvR1N-lIbbA7ym1I0BBqi9ulzBSDZvrGWq1SeB0fCl01Qt05_JTSVh7NZnoAa0uva07WXvBCNTPbxXmQQrypkLVmGWLUrFmL4Co49jAt950yUjrlgE3FrbdDRQlIF0fWxnJWfWVn6mZ5qm8_YUQS5guia9MmFBpTXbcFFjkLeANXG9pf0IrqiUidS9o8lM-NgBKSIW5fCpXoXmEXG5ccFYX5Ru0rjQ_DdNRP-FTcmTMIe6vtufpkiri8QGfzyJrDM&__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.ARD9U9GrwxpEX80v01ylG7iSOXkM4eapNfY47NDMfRPwNY1tW6topkYVlEdbxK_mi0R4RhfnDm3EqxEPW9apI9W5h5ylJg8Q4_VmkOZwvR1N-lIbbA7ym1I0BBqi9ulzBSDZvrGWq1SeB0fCl01Qt05_JTSVh7NZnoAa0uva07WXvBCNTPbxXmQQrypkLVmGWLUrFmL4Co49jAt950yUjrlgE3FrbdDRQlIF0fWxnJWfWVn6mZ5qm8_YUQS5guia9MmFBpTXbcFFjkLeANXG9pf0IrqiUidS9o8lM-NgBKSIW5fCpXoXmEXG5ccFYX5Ru0rjQ_DdNRP-FTcmTMIe6vtufpkiri8QGfzyJrDM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3088364964540410?sfns=mo
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3088364377873802?sfns=mo
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/dproludhianapage/videos/1474268159429995?sfns=mo
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia


 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1264782842904616962?s=08 

2 #Ludhiana DC @239pradeep informed that till date, 6184 persons have been kept under 
home quarantine in the district and at present, the number of such persons is 2343. 
Yesterday, 113 persons were sent for home quarantine. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1264782523932061696?s=08 

3 No new positive case has been reported in district #Ludhiana. Till date, the total number of 
patients related to Ludhiana is 179. Unfortunately 7 people have lost their lives.135 
patients have been discharged from hospital, and at present, there are only 37 active 
cases. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1264782231752622081?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 NO NEW POSITIVE CASE IN LUDHIANA IN LAST 24 HOURS 
113 PERSONS SENT FOR HOME QUARANTINE: DEPUTY COMMISSIONER 
12 TRAINS CARRYING MIGRANTS DEPARTING FROM LUDHIANA DAILY 
(ENGLISH & PUNJABI) 

2 PUNJAB FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT ON FOREFRONT ALONG 
WITH OTHER DEPARTMENTS DURING COVID PANDEMIC: DFSC SUKHWINDER SINGH GILL 
SUPPLY OF 18 DEPOTS SUSPENDED FOR NOT DISTRIBUTING RATION AS PER GOVT ORDERS 
(ENGLISH & PUNJABI) 

3 || May 24, 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. 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰ ਜਲ੍  ਮ ਨ   ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨ  ਮੁਕਤl ਆਖ਼ਰੀ ਰਰਹਿੰਦੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਮਲੀ ਹ ਪਤ ਲ ਤੋਂ ਿੱੁਟੀ 
—ਮ ਨ   ਆਇਆ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਰਵਚl   ਰੇ 33 ਕੋਰੋਨ  ਮਰੀਜ਼ ਕੀਤ ੇਜ  ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਡ ਚ ਰਜ 

—23 ਮਈ ਨ ਿੰ  ਭੇਜ ੇ100  ੈਂਪਲ ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਵ 

—ਹ ਪਤ ਲ ਰਵਖ ੇਹਣੁ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨ  ਮਰੀਜ਼ ਜੇਰੇ ਇਲ ਜ ਨਹੀ ਾਂ: ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

—ਗਰੀਨ ਜੋ ਨ ਨ ਿੰ  ਬਰਕਰ ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰ ਹਤ ਰਵਭ ਗ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਕਰਨ ਰ ਜਲ੍  ਵ  ੀ: ਡ . 
ਲ ਲ ਚਿੰਦ ਠਕਰ ਲ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/681424169302864?__tn__=-R 
 

2 -ਮੱਧ ਪਰਦਸ਼ੇ ਅਤ ੇਰਬਹ ਰ ਦ ੇ186 ਪਰਵ  ੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਮ ਨ   ਤੋਂ ਇਿੱ  ਅਨੁ  ਰ ਭੇਰਜਆ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ 

-ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ. ੀ. ਦੀਆ ਬੱ  ਾਂ ਪਰਵ  ੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਠ ਨਕਟੋ ਅਤ ੇਪਰਟਆਲ  ਦ ੇਰੇਲਵੇ  ਟਸ਼ੇਨ ਤੇ ਿੱਡਣਗੀਆਾਂ 

-ਰਜ਼ਲ੍  ਪਰਸ਼ ਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚੱ ਅਰਧਕ ਰੀਆਾਂ ਨੇ ਬੱ  ਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੀਤ  ਰਵ ਨ  
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/681423512636263?__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1264782842904616962?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1264782523932061696?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1264782231752622081?s=08
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/681424169302864?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/681423512636263?__tn__=-R


 

1 ਰ ਜਲ੍  ਮ ਨ   ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨ  ਮੁਕਤl ਆਖ਼ਰੀ ਰਰਹਿੰਦੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਮਲੀ ਹ ਪਤ ਲ ਤੋਂ ਿੱੁਟੀ 
—ਮ ਨ   ਆਇਆ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਰਵਚl   ਰੇ 33 ਕੋਰੋਨ  ਮਰੀਜ਼ ਕੀਤ ੇਜ  ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਡ ਚ ਰਜ 

—23 ਮਈ ਨ ਿੰ  ਭੇਜ ੇ100  ੈਂਪਲ ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਵ 

—ਹ ਪਤ ਲ ਰਵਖ ੇਹਣੁ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨ  ਮਰੀਜ਼ ਜੇਰੇ ਇਲ ਜ ਨਹੀ ਾਂ: ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

—ਗਰੀਨ ਜੋ ਨ ਨ ਿੰ  ਬਰਕਰ ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰ ਹਤ ਰਵਭ ਗ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਕਰਨ ਰ ਜਲ੍  ਵ  ੀ: ਡ . 
ਲ ਲ ਚਿੰਦ ਠਕਰ ਲ 
 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1264517364021956608?s=20 
 

2 ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਬਹ ਰ ਦੇ 186 ਪਰਵ  ੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਮ ਨ   ਤੋਂ ਇੱਿ  ਅਨੁ  ਰ ਭੇਰਜਆ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ 

-ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ. ੀ. ਦੀਆ ਬੱ  ਾਂ ਪਰਵ  ੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਠ ਨਕਟੋ ਅਤ ੇਪਰਟਆਲ  ਦ ੇਰੇਲਵੇ  ਟਸ਼ੇਨ ਤੇ ਿੱਡਣਗੀਆਾਂ 

-ਰਜ਼ਲ੍  ਪਰਸ਼ ਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚੱ ਅਰਧਕ ਰੀਆਾਂ ਨੇ ਬੱ  ਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੀਤ  ਰਵ ਨ  
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1264517295424057349?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰ ਜਲ੍  ਮ ਨ   ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨ  ਮੁਕਤl ਆਖ਼ਰੀ ਰਰਹਿੰਦੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਮਲੀ ਹ ਪਤ ਲ ਤੋਂ ਿੱੁਟੀ 
—ਮ ਨ   ਆਇਆ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਰਵਚl   ਰੇ 33 ਕੋਰੋਨ  ਮਰੀਜ਼ ਕੀਤ ੇਜ  ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਡ ਚ ਰਜ 

—23 ਮਈ ਨ ਿੰ  ਭੇਜ ੇ100  ੈਂਪਲ ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਵ 

—ਹ ਪਤ ਲ ਰਵਖ ੇਹਣੁ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨ  ਮਰੀਜ਼ ਜੇਰੇ ਇਲ ਜ ਨਹੀ ਾਂ: ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

—ਗਰੀਨ ਜੋ ਨ ਨ ਿੰ  ਬਰਕਰ ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰ ਹਤ ਰਵਭ ਗ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਕਰਨ ਰ ਜਲ੍  ਵ  ੀ: ਡ . 
ਲ ਲ ਚਿੰਦ ਠਕਰ ਲ 
 

2 ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਬਹ ਰ ਦੇ 186 ਪਰਵ  ੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਮ ਨ   ਤੋਂ ਇੱਿ  ਅਨੁ  ਰ ਭੇਰਜਆ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ 

-ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ. ੀ. ਦੀਆ ਬੱ  ਾਂ ਪਰਵ  ੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਠ ਨਕਟੋ ਅਤ ੇਪਰਟਆਲ  ਦ ੇਰੇਲਵੇ  ਟਸ਼ੇਨ ਤੇ ਿੱਡਣਗੀਆਾਂ 

-ਰਜ਼ਲ੍  ਪਰਸ਼ ਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚੱ ਅਰਧਕ ਰੀਆਾਂ ਨੇ ਬੱ  ਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੀਤ  ਰਵ ਨ  
 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲ੍  ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਰਆਨ  (ਹੋਲ ੇਲ/ਰੀਟੇਲ) ਦੀਆਾਂ ਦਕੁ ਨ ਾਂ ਨ ਿੰ   ੋਮਵ ਰ ਤੋ ਸ਼ਨੀਵ ਰ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋ ਸ਼ ਮ 6 
ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਣ ਦ ੇਹਕੁਮ ਕੀਤ ੇਜ ਰੀ 
--ਦਕੁ ਨਦ ਰ ਾਂ/ਹੋਲ ੇਲਰ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਬ ਹਰ ਤੋ ਆਉਣ ਵ ਲੇ  ਮ ਨ ਦ  ਭੁਗਤ ਨ ਅਤੇ ਉਧ ਰ ਦੀ ਰਰਕਵਰੀ ਰਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ 
ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਰਕਲ ਦ ੇਹੱਲ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ ਨ ਲ ਆਦਸ਼ੇ ਕੀਤ ੇਜ ਰੀ-ਰਜ਼ਲ੍  ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1666128963527401 
 

2 ਰਜ਼ਲ੍  ਮੋਗ  ਚ ਕਰਰਆਨ  ਹੋਲ ੇਲ/ਰਰਟੇਲ ਦੀਆਾਂ ਦਕੁ ਨ ਾਂ  ੋਮਵ ਰ ਤ ੋਸ਼ਨੀਵ ਰ ਤੱਕ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ ਮ 6 ਵਜੇ 
ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ੀਆਾਂ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1666127600194204 
 

 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1264517364021956608?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1264517295424057349?s=20
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1666128963527401
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1666127600194204


 

TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Nil 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ  ਈਦ-ਉਲ-ਰਿਤਰ ਦੀਆਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧ ਈਆਾਂ 

 

2 ਰਜ਼ਲ੍  ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਰਆਨ  (ਹੋਲ ੇਲ/ਰੀਟੇਲ) ਦੀਆਾਂ ਦਕੁ ਨ ਾਂ ਨ ਿੰ   ੋਮਵ ਰ ਤੋ ਸ਼ਨੀਵ ਰ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋ ਸ਼ ਮ 6 
ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਣ ਦ ੇਹਕੁਮ ਕੀਤ ੇਜ ਰੀ 
--ਦਕੁ ਨਦ ਰ ਾਂ/ਹੋਲ ੇਲਰ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਬ ਹਰ ਤੋ ਆਉਣ ਵ ਲੇ  ਮ ਨ ਦ  ਭੁਗਤ ਨ ਅਤੇ ਉਧ ਰ ਦੀ ਰਰਕਵਰੀ ਰਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ 
ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਰਕਲ ਦ ੇਹੱਲ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ ਨ ਲ ਆਦਸ਼ੇ ਕੀਤ ੇਜ ਰੀ-ਰਜ਼ਲ੍  ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ 

 

3 ਰਜ਼ਲ੍  ਮੋਗ  ਚ ਕਰਰਆਨ  ਹੋਲ ੇਲ/ਰਰਟੇਲ ਦੀਆਾਂ ਦਕੁ ਨ ਾਂ  ੋਮਵ ਰ ਤ ੋਸ਼ਨੀਵ ਰ ਤੱਕ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ ਮ 6 ਵਜੇ 
ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ੀਆਾਂ 
 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਧਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇ਼ਿਨ ਤੋਂ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਧਬਹਾਰ ਦੇ ਸਹਰਸਾ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 

ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228717577468754/ 

2 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ ਦੀ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਪਧਹਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 

ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਧਹਤ ਅੱਜ ਧਵ਼ੇਿਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਪਧਟਆਲਾ ਤੋਂ ਧਬਹਾਰ ਦੇ ਸਹਰਸਾ ਧਜ਼ਲੇ ਦ ੇਕਰੀਬ 1600 

ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਲੈਕ ੇਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। 
 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228715754135603/ 

3 24 May District COVID update information given by CS Dr Harish Malhotra 
 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228585634148615/ 

4 ਪਿੰਜ ਬ ਤੋਂ 300ਵੀ ਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਪਰਟਆਲ  ਦੇ ਰੇਲਵੇ  ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰਦੋਈ ਲਈ ਰਵ ਨ  
-ਪਰਟਆਲ  ਤੋਂ 24 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਾਂ ਰ ਹੀ ਾਂ ਹਣੁ ਤਕੱ 27 ਹਜ਼ ਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਵ  ੀ ਤੇ ਦ  ਰੇ ਰ ਜ ਾਂ ਦੇ ਵ ਨੀਕ  ੁਰੱਰਖਅਤ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜੇ-ਕੁਮ ਰ ਅਰਮਤ 

 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228580117482500/ 

5 ਪਧਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇ਼ਿਨ ਤੋਂ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹਰਦੋਈ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228565874150591/ 

6 ਪਧਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇ਼ਿਨ ਤੋਂ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹਰਦੋਈ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਤਰੀ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228717577468754/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228715754135603/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228585634148615/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228580117482500/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228565874150591/


 

 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228564654150713/ 

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸੂਧਬਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਧਹਲ ਤਧਹਤ ਅੱਜ ਪਧਟਆਲਾ ਤੋਂ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 300ਵੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹਰਦੋਈ ਧਜ਼ਲੇ੍ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। 
 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228564067484105/ 

8 "ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਧ਼ਿ਼ਿਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 

ਸੁਿਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਗੱਣੀ ਦਰ 98 ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਧਵੱਚ ਪਰੂੇ ਦ਼ੇਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ 

ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਾ ਧਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਮ਼ਿਨ ਫ਼ਤਧਹ ਧਵੱਚ 

ਧਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ, ਮੱੁਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 
 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228481180825727/ 

9 ਪਿੰਜ ਬ #ਕੋਰਵਡ_19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਧਵੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲ ਧਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਟਧਲਆ ਨਹੀਂ। #ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰ  ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ  ੁਝ ਅ ਯ ਦ ਰੱਖੋ 
 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228416437498868/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੁਹਿੰਮਦ  ਮਸ਼ ਦ ਆਲਮ ਪਰਟਆਲ  ਦੇ ਰੇਲਵੇ  ਟਸ਼ੇਨ ਤੋਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰ ਹੀ ਾਂ ਰਬਹ ਰ ਦੇ  ਹਰ   ਨ ਿੰ  ਰਵ ਨ  ਹੋਣ 

 ਮੇਂ @CMOPb @capt_amarinder @PunjabGovtIndia  

 ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। @KUMARAMIT_IAS 
 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1264598851740106752?s=20 

2 ਪਰਟਆਲ  ਦੇ ਰੇਲਵੇ  ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰ ਹੀ ਾਂ ਹਰਦੋਈ ਨ ਿੰ  ਰਵ ਨ  ਹੋਣ  ਮੇਂ ਯ ਤਰੀ ਤ ਲੀਮ ਖ ਨ ਪਿੰਜ ਬ 

 ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬਿੰਧ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲ ਘ  ਕਰਦ  ਹੋਇਆ, ਉ ਦ  ਕਰਹਣ  ਹੈ ਰਕ @CMOPb ਨੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ #Eid 

ਮਨ ਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤ , ਉ  ਲਈ ਉਹ @PunjabGovtIndia ਦੇ ਿੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। @KUMARAMIT_IAS 
 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1264598315221614594?s=20 

3 ਪਧਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇ਼ਿਨ ਤੋਂ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਧਬਹਾਰ ਦੇ ਸਹਰਸਾ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 

ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

@CMOPb @KUMARAMIT_IAS 
 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1264597388817285121?s=20 

4 ਪਰਟਆਲ  ਦੇ ਰੇਲਵੇ  ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰ ਹੀ ਾਂ ਰਬਹ ਰ ਦੇ  ਹਰ   ਨ ਿੰ  ਰਵ ਨ  ਹੋਣ  ਮੇਂ ਇਕ ਯ ਤਰੀ ਮਿੰਗਲ 

ਕੁਮ ਰ ਯ ਦਵ @PunjabGovtIndia ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। @KUMARAMIT_IAS 
 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1264595361731170306?s=20 

5 @capt_amarinder 

@CMOPb ਦੀ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਪਧਹਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪਧਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇ਼ਿਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇ਼ਿ ਦੇ ਹਰਦੋਈ ਅਤੇ ਧਬਹਾਰ ਦੇ ਸਹਰਸਾ 

ਲਈ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਯਾਤਰੀ ਧਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰ਼ਿਾਸਨ ਵੱਲੋਂ   ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। @KUMARAMIT_IAS 

 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1264600765185716224?s=20 
 

6 @capt_amarinder ਦੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਤਰਹਤ @PunjabGovtIndia ਵੱਲੋਂ  ਪਰਵ  ੀ ਮਜਦ ਰ ਾਂ ਤੇ ਦ  ਰੇ 

ਰ ਜ ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵ ਨੀਕ ਾਂ ਨ ਿੰ   ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਰਪੱਤਰੀ ਰ ਜ ਾਂ ਰਵਖੇ ਵ ਪ  ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬਿੰਧ ਾਂ ਦੇ ਤਰਹਤ ਪਰਟਆਲ  ਦੇ ਰੇਲਵੇ 

 ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਬਹ ਰ ਦੇ  ਹਰ   ਨ ਿੰ  ਰਵ ਨ  ਹੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ  @KUMARAMIT_IAS 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228564654150713/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228564067484105/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1228481180825727/
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.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R
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https://twitter.com/DproPatiala/status/1264593053840531457?s=20 
 

7 @capt_amarinder ਦੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਤਰਹਤ @PunjabGovtIndia ਵੱਲੋਂ  ਪਰਵ  ੀ ਮਜਦ ਰ ਾਂ ਤੇ ਦ  ਰੇ 

ਰ ਜ ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵ ਨੀਕ ਾਂ ਨ ਿੰ   ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਰਪੱਤਰੀ ਰ ਜ ਾਂ ਰਵਖੇ ਵ ਪ  ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬਿੰਧ ਾਂ ਦੇ ਤਰਹਤ ਪਰਟਆਲ  ਦੇ ਰੇਲਵੇ 

 ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੰਜ ਬ ਦੀ 300 ਵੀ ਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਜ UP ਦੇ ਹਰਦੋਈ ਲਈ ਰਵ ਨ  ਹੋਈ @KUMARAMIT_IAS 

 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1264552555759140864?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪਧਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇ਼ਿਨ ਤੋਂ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਧਬਹਾਰ ਦੇ ਸਹਰਸਾ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 

ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। (ਵੀਡੀਉ) 
 

2 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ ਦੀ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਪਧਹਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 

ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਧਹਤ ਅੱਜ ਧਵ਼ੇਿਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਪਧਟਆਲਾ ਤੋਂ ਧਬਹਾਰ ਦੇ ਸਹਰਸਾ ਧਜ਼ਲੇ ਦ ੇਕਰੀਬ 1600 

ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਲੈਕ ੇਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। (ਵੀਡੀਉ) 
 

3 24 May District COVID update information given by CS Dr Harish Malhotra (Video) 
 

4 ਪਿੰਜ ਬ ਤੋਂ 300ਵੀ ਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਪਰਟਆਲ  ਦੇ ਰੇਲਵੇ  ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰਦੋਈ ਲਈ ਰਵ ਨ  
-ਪਰਟਆਲ  ਤੋਂ 24 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਾਂ ਰ ਹੀ ਾਂ ਹਣੁ ਤਕੱ 27 ਹਜ਼ ਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਵ  ੀ ਤੇ ਦ  ਰੇ ਰ ਜ ਾਂ ਦੇ ਵ ਨੀਕ  ੁਰੱਰਖਅਤ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜੇ-ਕੁਮ ਰ ਅਰਮਤ (ਪਰ ੈ ਨੋਟ) 

5 ਪਧਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇ਼ਿਨ ਤੋਂ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹਰਦੋਈ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। (ਵੀਡੀਉ) 
 

6 ਪਧਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇ਼ਿਨ ਤੋਂ ਧਵ਼ੇਿ਼ਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹਰਦੋਈ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਤਰੀ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। (ਵੀਡੀਉ) 

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸੂਧਬਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਧਹਲ ਤਧਹਤ ਅੱਜ ਪਧਟਆਲਾ ਤੋਂ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 300ਵੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹਰਦੋਈ ਧਜ਼ਲੇ੍ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। (ਵੀਡੀਉ) 

8 "ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਧ਼ਿ਼ਿਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 

ਸੁਿਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਗੱਣੀ ਦਰ 98 ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਜੰਾਬ ਧਵੱਚ ਪਰੂੇ ਦ਼ੇਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ 

ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਾ ਧਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਮ਼ਿਨ ਫ਼ਤਧਹ ਧਵੱਚ 

ਧਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ, ਮੱੁਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। (ਫੋ਼ਟੋ) 
 

9 ਪਿੰਜ ਬ #ਕੋਰਵਡ_19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਧਵੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲ ਧਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਟਧਲਆ ਨਹੀਂ। #ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰ  ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ  ੁਝ ਅ ਯ ਦ ਰੱਖੋ (ਫ਼ਟੋੋ) 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜਲ  ਪਠ ਨਕੋਟ ਰਵਚੱ 7 ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰੋਨ  ਪ ਜੀਰਟਵ ਰਮਲੇ ਕਰੋਨ  ਪ ਜੀਰਟਵ ਦੀ  ਿੰਰਖਆ ਹੋਈ 10 
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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.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBb4m7LhffISkxNokGSuZUvgTQevWnLIRVM8YauIxbNj8dYvbWGHsnBpkwwZVI1iIGdNc9VXk1KrZWK_YQwq0g0-5rMSasUgtwe3m-FXOyPAGQF3ghiMdAiotiKrOSDWr2UNDX_x4bMCSnRrboD_awvKgoO3fTxOHP4DmHfib0YCl-wrhHfDTYnOGh0kGZjq-znYjxBkberC7UDpDW7sXDkOo-MsPyxfVDfYJ_Fs6wAr4uGfMFwvWX4Mq7ZmF57Mj31swWtBvsl6Btkwc5GmNsX1j0q_7F6djRcblojeZDeF33IGBLlcOA7uzQL7oJ47uWEWMv_UvV7DxJsWCIq3FTDow&__tn__=%2ANK-R


 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5379620001
66059 

2 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਧਦਆਂ ਪਰਦੂ਼ਿਣ ਕੰਪਨ਼ੇਿ਼ਿਨ ਵਸੂਧਲਆ ਧਗਆ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5379640401
65855 

3 ਹੋਟਲ ਰੇ ਟੋਰੇਂਟ ਅਤੇ ਢ ਰਬਆਾਂ ਤ ੇ ਖ ਣ ਾਂ ਬਣ ਉਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਮ ਰਡਲਵਰੀ ਕਰਦੇ  ਮੇਂ ਹੱਥ ਾਂ ਤ ੇਦ ਤ ਨੇ ਅਤ ੇਮੁਿੰਹ ਤ ੇ
ਮ  ਕ ਜਰ ਰ ਪ ਓ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5379650868
32417  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜਲ  ਪਠ ਨਕੋਟ ਰਵਚੱ 7 ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰੋਨ  ਪ ਜੀਰਟਵ ਰਮਲੇ ਕਰੋਨ  ਪ ਜੀਰਟਵ ਦੀ  ਿੰਰਖਆ ਹੋਈ 10 

2 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਧਦਆਂ ਪਰਦੂ਼ਿਣ ਕੰਪਨ਼ੇਿ਼ਿਨ ਵਸੂਧਲਆ ਧਗਆ। 

3 ਹੋਟਲ ਰੇ ਟੋਰੇਂਟ ਅਤੇ ਢ ਰਬਆਾਂ ਤ ੇ ਖ ਣ ਾਂ ਬਣ ਉਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਮ ਰਡਲਵਰੀ ਕਰਦੇ  ਮੇਂ ਹੱਥ ਾਂ ਤ ੇਦ ਤ ਨੇ ਅਤ ੇਮੁਿੰਹ ਤ ੇ
ਮ  ਕ ਜਰ ਰ ਪ ਓ 
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S.N. TEXT 

1 ਰਜਲ  ਪਠ ਨਕੋਟ ਰਵਚੱ 7 ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰੋਨ  ਪ ਜੀਰਟਵ ਰਮਲੇ ਕਰੋਨ  ਪ ਜੀਰਟਵ ਦੀ  ਿੰਰਖਆ ਹੋਈ 10 

2 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਧਦਆਂ ਪਰਦੂ਼ਿਣ ਕੰਪਨ਼ੇਿ਼ਿਨ ਵਸੂਧਲਆ ਧਗਆ। 

3 ਹੋਟਲ ਰੇ ਟੋਰੇਂਟ ਅਤੇ ਢ ਰਬਆਾਂ ਤ ੇ ਖ ਣ ਾਂ ਬਣ ਉਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਮ ਰਡਲਵਰੀ ਕਰਦੇ  ਮੇਂ ਹੱਥ ਾਂ ਤ ੇਦ ਤ ਨੇ ਅਤ ੇਮੁਿੰਹ ਤ ੇ
ਮ  ਕ ਜਰ ਰ ਪ ਓ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  Ropar Update for COVID19:  
 
Total samples taken till date:1805 
Sample tested negative:1692 
Sample report pending:46 
Persons Recovered: 59 
Active Positive cases : 0 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=862681434227274&id=289205534908203 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Ropar Update for COVID19: 
  
Total samples taken till date:1805 
Sample tested negative:1692 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/537962000166059
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/537962000166059
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/537964040165855
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/537964040165855
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/537965086832417
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/537965086832417
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=862681434227274&id=289205534908203


 

Sample report pending:46 
Persons Recovered: 59 
Active Positive cases : 0 
 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1264805444960186368?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Ropar Update for COVID19:  
 
Total samples taken till date:1805 
Sample tested negative:1692 
Sample report pending:46 
Persons Recovered: 59 
Active Positive cases : 0 
 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਕੋਧਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਰਪਰੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਧਜ਼ਲੇ੍ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ 

ਪਾਧਜਧਟਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲੜ੍ੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ 

ਸੋ਼ਿਲ ਧਡਸਟੈਂਧਸੰਗ ਨੰੂ ਹਮੇ਼ਿਾ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਧਖਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਧਕਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹੋਮ ਕਵਾਰਨਟੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 01672-232304 ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ 

ਦੇਣ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2665307363714854/?d=n 

2 ਕੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ 128 ਸੈਂਪਲਾਂ ‘ਚੋਂ 5 ਦੀ ਧਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਦਧਕ ਬਾਕੀ ਸਾਧਰਆਂ ਦੀ ਧਰਪਰੋਟ ਨੈਗੇਧਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਰ 

111 ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਧਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਧਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2665331547045769/?d=n 

3 #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਧਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/1474268222763322/ 

4  ਿੰਗਰ ਰ ਤੋਂ 16 ਬੱ  ਾਂ ਰ ਹੀ ਾਂ ਉਤੱਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇ358 ਪਰਵ  ੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੀਤ  ਰਗਆ ਰਵ ਨ  : ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

* ਪਰਟਆਲ  ਤੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰ ਹੀ ਾਂ ਘਰ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਰਤੇ ਪਰਵ  ੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2666019783643612&id=2002207456691518 

5 ਆਤਮ ਧਨਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਤਧਹਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਧਮਲੇਗਾ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਤ ੇਚੀਨੀ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2666022700309987&id=2002207456691518 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਕੋਧਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਰਪਰੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਧਜ਼ਲੇ੍ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ 

ਪਾਧਜਧਟਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲੜ੍ੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ 

ਸੋ਼ਿਲ ਧਡਸਟੈਂਧਸੰਗ ਨੰੂ ਹਮੇ਼ਿਾ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਧਖਆ ਜਾਵੇ। 
@GhanshyamThori 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1264476101989957632?s=12 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1264805444960186368?s=19
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2665307363714854/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2665331547045769/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUx9_VA0mkHx5tCPHnZCzO7s-kIWfT9um_De1p3ZW1YVGuJuNNej-L7lDbHAzJkfbaTIYUtS2bX9KUlbYtDUo4KXPtD0x4zPwqOmN6qOFJjkNVrVOQUj5paRPRbsSaJDU9_qOCtoKTo3X_vSgNeeQlZqLkH55MuBJ7vuioVzcTiglEHQF4EWP-4s2C2-eXX4ToGl0SpdlEUwHGxSGkBDfvp4HU8o5gUV99mV1rCKavMwg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/1474268222763322/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2666019783643612&id=2002207456691518
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2666022700309987&id=2002207456691518
https://twitter.com/GhanshyamThori
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1264476101989957632?s=12


 

2  ਿੰਗਰ ਰ ਤੋਂ 16 ਬੱ  ਾਂ ਰ ਹੀ ਾਂ ਉਤੱਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇ358 ਪਰਵ  ੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੀਤ  ਰਗਆ ਰਵ ਨ  
 * ਪਰਟਆਲ  ਤੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰ ਹੀ ਾਂ ਘਰ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਵ  ੀ 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1264797353413709825?s=08 

3 ਆਤਮ ਧਨਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਤਧਹਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਧਮਲੇਗਾ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਤ ੇਚੀਨੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕੰਸਟਰਕ਼ਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਧਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰੂ ਆਟਾ, ਦਾਲ 

ਤੇ ਚੀਨੀ ਧਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1264797997503676416?s=08 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਕੋਧਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਰਪਰੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਧਜ਼ਲੇ੍ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ 

ਪਾਧਜਧਟਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲੜ੍ੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ 

ਸੋ਼ਿਲ ਧਡਸਟੈਂਧਸੰਗ ਨੰੂ ਹਮੇ਼ਿਾ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਧਖਆ ਜਾਵੇ। 

2  ਿੰਗਰ ਰ ਤੋਂ 16 ਬੱ  ਾਂ ਰ ਹੀ ਾਂ ਉਤੱਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇ358 ਪਰਵ  ੀਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੀਤ  ਰਗਆ ਰਵ ਨ  
 * ਪਰਟਆਲ  ਤੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰ ਹੀ ਾਂ ਘਰ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਵ  ੀ 

3 ਆਤਮ ਧਨਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਤਧਹਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਧਮਲੇਗਾ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਤ ੇਚੀਨੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕੰਸਟਰਕ਼ਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਧਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰੂ ਆਟਾ, ਦਾਲ 

ਤੇ ਚੀਨੀ ਧਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N.  

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=543855869664961&id=128209614562924, 
Frequent interstate travellers not to be home quarantined, DC Girish Dayalan, I/27534/2020 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=543885506328664&id=128209614562924, DC 
issues directions on maintaining hygiene, Sanitization of barber shops, hair saloons, I/27537/2020 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=543924669658081&id=128209614562924, 
Normalcy returning, migrant labourers choosing to stay back, DC Girish Dayalan, I/27566/2020 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1264481666237632518?s=19, frequent interstate 
travellers not to be home quarantined, DC Dayalan, I/27534/2020 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1264502548473556992?s=19, DC issues directions on 
Maintaining hygiene in barber shops and hair saloons, I/27537/2020 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=543924669658081&id=128209614562924, 
Normalcy returning, Migrant labourers choosing to stay back, DC Girish Dayalan, I/27566/2020 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room statement on corona virus  

https://twitter.com/dprosangrur/status/1264797353413709825?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1264797997503676416?s=08
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=543855869664961&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=543885506328664&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=543924669658081&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1264481666237632518?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1264502548473556992?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=543924669658081&id=128209614562924


 

2 ਪੰਜਾਬ #ਕੋਧਵਡ_19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਧਵੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲ ਧਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਟਧਲਆ ਨਹੀਂ। #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋ
 
... 
 
Punjab is rapidly emerging from the crisis of #COVID_19 but the risk is not over yet. Remember 
important tips to prevent spread of #CoronaVirus. 

3 Mohali Administration arranges train tickets for migrants planning to walk back home to Bihar  

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Three More Patients Discharged for Home Isolation From Isolation Ward Set Up at Guru Nanak 
Mission Hospital Dhahan Kleran by Health Department. Now, Only Active Cases Left there.  
 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1259939364176646/ 
 
 

2 Health Department Issued Advisory For Haircut Salons, Barbers Shops in wake of COVID-19 
Precautions 
 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1259938377510078/ 
 
 

3 Beware! Spitting and No use of Mask May Cost you dearer in SBS Nagar district. As many as 536 
persons challaned for both offences in last two days. 
 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1259936114176971/ 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Three More Patients Discharged for Home Isolation From Isolation Ward Set Up at Guru Nanak 
Mission Hospital Dhahan Kleran by Health Department. Now, Only Active Cases Left there. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1264593383927889920?s=19 
 
 

2 Health Department Issued Advisory For Haircut Salons, Barbers Shops in wake of COVID-19 
Precautions 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1264599566319587338?s=19 
 
 
 

3 Beware! Spitting and No use of Mask May Cost you dearer in SBS Nagar district. As many as 536 
persons challaned for both offences in last two days. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1264595106956480513?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1259939364176646/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1259938377510078/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1259936114176971/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1264593383927889920?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1264599566319587338?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1264595106956480513?s=19


 

S.N. TEXT 

1 Three More Patients Discharged for Home Isolation From Isolation Ward Set Up at Guru Nanak 
Mission Hospital Dhahan Kleran by Health Department. Now, Only Active Cases Left there.  

2 Health Department Issued Advisory For Haircut Salons, Barbers Shops in wake of COVID-19 
Precautions 

3 Beware! Spitting and No use of Mask May Cost you dearer in SBS Nagar district. As many as 536 
persons challaned for both offences in last two days. 

 
 Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨ  ਵ ਇਰ  ਦੇ  ਬਿੰਧ ਰਵੱਚ ਰੋਜ਼ ਨ ਵ ਰ ਮੀਡੀਆ ਰਰਪੋਰਟ ਰਮਤੀ: 24-05-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1350084078519078?d=n&sfns=mo 
 

2 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਕ ਧਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਧਰਕਰਵਰੀ ਦਰ ਹਣੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਕਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਤੁ਼ਿਟ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਧਦਆਂ ਮੱੁਖ 

ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਧਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 14 ਧਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਧਵੱਚ ਰਧਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
... 
Ruling out any complacency despite Punjab posting the highest recovery rate of 90% in the 
country, Chief Minister Captain Amarinder Singh  said all those coming to the state, including via 
domestic flights, trains and buses, would have to undergo compulsory home quarantine for 14 
days. 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1350129721847847?d=n&sfns=mo 
 

3 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਧਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰ ਧਦਤੱੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਸਾਰੇ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੇ ਧਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਼ਿਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ੍ ਹਨ।  ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਧਗਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ #ਕੋਧਵਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ।  ਧਚਹਰਾ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ 

ਪਧਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। 
... 
Sewa Kendras resume public services. All 516 Sewa Kendras are now open except on public 
holidays. Visitor timings are 9:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday to Saturday. Public do not need 
to take any prior appointment, but use precautions to save yourself and others from #COVID_19. 
Wear a face mask, carry a sanitizer and use it often, and maintain social distancing. 
#PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1350132861847533?d=n&sfns=mo 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨ  ਵ ਇਰ  ਦੇ  ਬਿੰਧ ਰਵੱਚ ਰੋਜ਼ ਨ ਵ ਰ ਮੀਡੀਆ ਰਰਪੋਰਟ ਰਮਤੀ: 24-05-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1264509291844648962?s=21 
 

2 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਕ ਧਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਧਰਕਰਵਰੀ ਦਰ ਹਣੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਕਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਤੁ਼ਿਟ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਧਦਆਂ ਮੱੁਖ 

ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਧਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 14 ਧਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਧਵੱਚ ਰਧਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
... 
Ruling out any complacency despite Punjab posting the highest recovery rate of 90% in the 
country, Chief Minister Captain Amarinder Singh  said all those coming to the state, including via 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1350084078519078?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1350129721847847?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1350132861847533?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1264509291844648962?s=21


 

domestic flights, trains and buses, would have to undergo compulsory home quarantine for 14 
days. 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1264531093283172353?s=21 
 

3 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਧਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰ ਧਦਤੱੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਸਾਰੇ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੇ ਧਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਼ਿਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ੍ ਹਨ।  ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਧਗਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ #ਕੋਧਵਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ।  ਧਚਹਰਾ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ 

ਪਧਹਨੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। 
... 
Sewa Kendras resume public services. All 516 Sewa Kendras are now open except on public 
holidays. Visitor timings are 9:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday to Saturday. Public do not need 
to take any prior appointment, but use precautions to save yourself and others from #COVID_19. 
Wear a face mask, carry a sanitizer and use it often, and maintain social distancing. 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1264532825962737664?s=21 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨ  ਵ ਇਰ  ਦੇ  ਬਿੰਧ ਰਵੱਚ ਰੋਜ਼ ਨ ਵ ਰ ਮੀਡੀਆ ਰਰਪੋਰਟ ਰਮਤੀ: 24-05-2020 

2 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਕ ਧਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਧਰਕਰਵਰੀ ਦਰ ਹਣੋ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਕਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਤੁ਼ਿਟ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਧਦਆਂ ਮੱੁਖ 

ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਧਰਦੰਰ ਧਸੰਘ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਧਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 14 ਧਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਧਵੱਚ ਰਧਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
... 
Ruling out any complacency despite Punjab posting the highest recovery rate of 90% in the 
country, Chief Minister Captain Amarinder Singh  said all those coming to the state, including via 
domestic flights, trains and buses, would have to undergo compulsory home quarantine for 14 
days. 

3 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਧਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਼ੁਿਰੂ ਕਰ ਧਦਤੱੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਸਾਰੇ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੇ ਧਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਼ਿਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ੍ ਹਨ।  ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਆਧਗਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ #ਕੋਧਵਡ_19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ।  ਧਚਹਰਾ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ 

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

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਦਨ-63ਵ ਾਂ-ਕਰੋਨ   ਬਿੰਧੀ  ਰਕ ਰੀ ਰਬਆਨ 24/05/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=UkbEDOGCvmE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0uwI6Vq5h9
RZJURCNcqQD1O8Bw9HmTde8H_6xLglQTFXjWD7N9dnVasCE 

2 ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ   ਮ ਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣ ਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤ ਰੋਗ ਾਂ ਦੇ ਮ ਰਹਰ ਡ ਕਟਰ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵ ਈਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ ਆਨਲ ਈਨ  ਵੇ ਵ ਾਂ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਾਂ 1 ਜ ਨ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੈ  ਕਣਗੀਆ ਮ ਰਹਰ ਡ ਕਟਰ ਦੀ  ਲ ਹ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31955665171421
08/?type=3&theater 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1264531093283172353?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1264532825962737664?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=UkbEDOGCvmE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0uwI6Vq5h9RZJURCNcqQD1O8Bw9HmTde8H_6xLglQTFXjWD7N9dnVasCE
https://www.youtube.com/watch?v=UkbEDOGCvmE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0uwI6Vq5h9RZJURCNcqQD1O8Bw9HmTde8H_6xLglQTFXjWD7N9dnVasCE
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3195566517142108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3195566517142108/?type=3&theater


 

3 ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਰਵਡ_19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਨ ਲ ਨਰਜੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਉਪਰ ਲੇ ਅਤੇ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 
 ਹ ਲਤ ਾਂ ਦ  ਲ ਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਦਆੁਰ  ਰਵਕ ਤ COVA ਐਪ ਡ ਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31975597869427
81/?type=3&theater 

4 ਪਰਸ਼  ਰਨਕ  ੁਧ ਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰ  ਕ ਇਤ ਾਂ ਰਵਭ ਗ ਨੇ #ਕੋਰਵਡ19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਬੇਧਮਸਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

ਅਿਾਰਤ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਧਦਆਂ ਵਿੀਕ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਰ਼ਿਾਸਕੀ 

ਸੁਿਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧ ਸਕਾਇਤਾਂ ਧਵਭਾਗ) ਸਰੀਮਤੀ ਧਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਧਸਆ ਧਕ ਧਵਭਾਗ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕਧੜ੍ਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰਿਨ, 

ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਵ਼ਿਲੇ਼ਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਨਾਗਧਰਕ ਕੇਂਦਧਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 

ਲਈ ਵੀ ਹੱਲ ਧਵਕਧਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31975682269419
37/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ   ਮ ਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣ ਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤ ਰੋਗ ਾਂ ਦੇ ਮ ਰਹਰ ਡ ਕਟਰ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਵ ਈਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ ਆਨਲ ਈਨ  ੇਵ ਵ ਾਂ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਾਂ 1 ਜ ਨ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੈ  ਕਣਗੀਆ ਮ ਰਹਰ  

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264518144082788352 

2 ਰਦਨ-63ਵ ਾਂ-ਕਰੋਨ   ਬਿੰਧੀ  ਰਕ ਰੀ ਰਬਆਨ 24/05/2020 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264571468408598528 
 

3 ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਰਵਡ_19 ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ ਨ ਲ ਨਰਜੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰ ਲੇ ਅਤੇ ਰਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ  ਹ ਲਤ ਾਂ 

ਦ  ਲ ਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਦਆੁਰ  ਰਵਕ ਤ #COVA ਐਪ ਡ ਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264798602041397257 
 

4 ਪਰਸ਼  ਰਨਕ  ੁਧ ਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰ  ਕ ਇਤ ਾਂ ਰਵਭ ਗ ਨੇ #ਕੋਰਵਡ19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਬੇਧਮਸਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

ਅਿਾਰਤ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264800703228391431 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Nil 

 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3197559786942781/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3197559786942781/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdz2cUmbzLu-c_N5aG4bMnDR7RafQ4FLwUjwu_C0bmEd8g7VmFXOs2GP-sbtc211haaTbluj6HaQgZdtDXHJqIRHRoDMPvtzB7cvMtMKia0AfeG3nFME0yOpknPbNX4iLowEcQaS99bUNoDuejDQA9_5Dnl4SOzY7UsWi6nq6CTCC9crYvybqd7evZEuwU4vy97t2LusLVbG1SJW74YibLOlt_nkYCQYS657gIDOqp5d7QBpjQmmTsTLoJXWs4A0U8Kf5pH9yaPh_gCbLAZnJ6_5BGA0eM9jKsq97wx9uQL48i7TQuBGu4xyP8TGF0w4riCkMJ5bOkqG7qlHlxJN0-4FT-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdz2cUmbzLu-c_N5aG4bMnDR7RafQ4FLwUjwu_C0bmEd8g7VmFXOs2GP-sbtc211haaTbluj6HaQgZdtDXHJqIRHRoDMPvtzB7cvMtMKia0AfeG3nFME0yOpknPbNX4iLowEcQaS99bUNoDuejDQA9_5Dnl4SOzY7UsWi6nq6CTCC9crYvybqd7evZEuwU4vy97t2LusLVbG1SJW74YibLOlt_nkYCQYS657gIDOqp5d7QBpjQmmTsTLoJXWs4A0U8Kf5pH9yaPh_gCbLAZnJ6_5BGA0eM9jKsq97wx9uQL48i7TQuBGu4xyP8TGF0w4riCkMJ5bOkqG7qlHlxJN0-4FT-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdz2cUmbzLu-c_N5aG4bMnDR7RafQ4FLwUjwu_C0bmEd8g7VmFXOs2GP-sbtc211haaTbluj6HaQgZdtDXHJqIRHRoDMPvtzB7cvMtMKia0AfeG3nFME0yOpknPbNX4iLowEcQaS99bUNoDuejDQA9_5Dnl4SOzY7UsWi6nq6CTCC9crYvybqd7evZEuwU4vy97t2LusLVbG1SJW74YibLOlt_nkYCQYS657gIDOqp5d7QBpjQmmTsTLoJXWs4A0U8Kf5pH9yaPh_gCbLAZnJ6_5BGA0eM9jKsq97wx9uQL48i7TQuBGu4xyP8TGF0w4riCkMJ5bOkqG7qlHlxJN0-4FT-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3197568226941937/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3197568226941937/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264518144082788352
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264571468408598528
https://twitter.com/hashtag/COVA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVA?src=hashtag_click
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264798602041397257
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?src=hashtag_click
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1264800703228391431
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