
 

 

Date: 28-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 72468 

2 Total No. of samples sent 72468 

3 Total No. of patients tested positive till 

date 

2158 

4 Total No. of patients tested negative 67325 

5 Results Awaited 2985 

6 No. of patients recovered 1946 

7 Active cases 172 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 

01 

10 Total Deaths reported 40 

 



 

 

 

 

Patients reported positive on 28th May 2020 -  19 

 

District Number of 

cases 

Source of 

Infection 

outside 

Punjab 

Local Cases Remarks 

Amritsar 07 ----- 1New Case (ILI), 6 
Contacts of 
positive cases 

----- 

Jalandhar 03 ----- 3 New Cases. ----- 

Sangrur 03 ----- 2 Contacts of Positive 
Case. 1 
New case (Travel 

History to Kerala) 

----- 

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

Hoshiarp
ur 

04 ----- All Contacts of positive 
cases 

----- 

SAS 

Nagar 

01 New Case 
(Foreign 
Returned) 

----- ----- 

• One positive case reported from Barnala belongs to Maharashtra. 
• One positive case reported from Ludhiana belongs to Maharashtra. 

 

 

 

 

On 28th 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-28 ( 9-Amritsar, 13-Jalandhar, 3- 

Gurdasur, 3-Sangrur) 

• Number of new deaths reported- NIL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Cumulative Cases:- 

 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total 

Recovered 

Deaths 

1. Amritsar 354 42 306 6 

2. Jalandhar 233 18 209 6 

3. Ludhiana 176 34 135 7 

4. Tarn Taran 156 4 152 0 

5. Gurdaspur 133 5 125 3 

6. Hoshiarpur 114 21 88 5 

7. Patiala 115 12 101 2 

8. SBS Nagar 106 4 101 1 

9. SAS Nagar 104 2 99 3 

10. Sangrur 94 3 91 0 

11. Muktsar 66 1 65 0 

12. Faridkot 62 1 61 0 

13. Ropar 61 1 59 1 

14. Moga 59 0 59 0 

15. FG Sahib 57 0 57 0 

16. Ferozepur 46 0 45 1 

17. Pathankot 47 18 28 1 

18. Fazilka 42 0 42 0 

19. Bathinda 42 1 41 0 

20. Kapurthala 36 3 30 3 

21. Mansa 32 0 32 0 

22. Barnala 23 2 20 1 

 Total 2158 172 1946 40 

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

districts. 

 



 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 
1. PUNJAB KEEPS CRITICAL MORTALITY RATE LOW AT 1.3% WITH MOST FATALITIES WITH 

UNDERLYING SERIOUS HEALTH CONDITIONS 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-keeps-critical-mortality-rate-low-13-most-

fatalities-underlying-serious-health   

 
2. Punjab Government issues additional guidelines for persons travelling through trains  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-issues-additional-guidelines-persons-

travelling-through-trains  

 

3. CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT IMPOSED FINE OF RS. 11,02,000 ON 176 

SHOPKEEPERS FOR OVERPRICING: ASHU   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/consumer-affairs-department-imposed-fine-rs-1102000-

176-shopkeepers-overpricing-ashu 

 

4. DRIVING TEST TRACKS TO  START OPERATING FROM 1 JUNE: STC*   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/driving-test-tracks-%C2%A0%C2%A0start-operating-1-

june-stc   

 
5. PUNJAB GOVERNMENT MAKES BOOK ENTRY MANDATORY FOR KEEPING TRACK ON 

THE DISTRIBUTION OF BOOKS TO THE STUDENTS   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-makes-book-entry-mandatory-

keeping-track-distribution-books-students 

 

6. Chief Minister Captain Amarinder Singh to announce decision on further extension or lifting of 

lockdown in Punjab on May 30  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/27/may30/ 

 

7. Amid mounting economic woes, the #PunjabGovernment has decided to seek a fiscal stimulus 

of Rs. 51,102 crore from the Government of India, to help the state tide over the financial crisis 

triggered by the #CovidPandemic and the prolonged #lockdown.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572080366421404&id=1412317599064359 

 

8. To alleviate the sufferings of the people in rural areas, and to secure their lives and livelihood 

in the light of the Covid-19 pandemic, the #PunjabGovernment has decided to converge funds 

under its various flagship programmes to pursue its 2020-2022 Strategy for Rural 

Transformation.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572122526417188&id=1412317599064359 

 

9. With the state staring at 30% shortfall in revenue receipts in FY 2020-21, the Council of 

Ministers gave in-principle approval to a slew of reforms to make Punjab eligible to avail 

additional borrowing of 1.5% of Gross State Domestic Product (GSDP) amid #COVID19, as 

mandated by the Government of India. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572131426416298&id=1412317599064359 
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ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28, 2020 

(From 2:00 PM 27/05/2020 to 2:00 PM 28/05/2020) 
 
 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link  

1 ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਦਰੌਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀਆ ਂਓ.ਪ੍ੀ,ਡੀ ਖ ੁੱਲਹ ਰਹੀਆ ਂਹਨ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਙ 
ਵਵਡੀਓ ਦਖੇੋ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋੋੋ  
Are OPDs of Government and private hospitals opening during Lockdown 4.0? To know watch 
and share this video: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2571892286440212&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=994530587670930&id=631211620669497  

2 || 27 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
|| May 27, 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. 
Vipul Ujwal, IAS member of the State Control Room set up at Chandigarh. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1186174865047779&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1186187685046497&id=631211620669497  

3 ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੂੰਮੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੂੰਕਟ ਅਤੇ ਿਿ ਰਹੀਆਾਂ ਆਰਵਥਕ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ ਬੇ ਨ ੂੰ ਬਾਹਰ 

ਕੱਢਿ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਾਸੋਂ 51,102 ਕਰੋੜ੍ ਦੀ ਵਿਤੱੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂੰਿੀ ਵਤਆਰ ਮੂੰਗ ਪ੍ੱਤਰ ਨ ੂੰ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕਪੈ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ 

ਦੀ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਤਰੀ  ਮੂੰਡਲ ਿੱਲੋਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ ਸੌਂਪ੍ੇ ਜਾਿ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਇਸ ਮੂੰਗ ਪ੍ੱਤਰ ਵਿਚੱ ਸੋਿ 

ਦੇ ਅਵਿਕਾਰ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨ ੂੰ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

Amid mounting economic woes, the #PunjabGovernment has decided to seek a fiscal 

stimulus of Rs. 51,102 crore from the Government of India, to help the state tide over the 

financial crisis triggered by the #CovidPandemic and the prolonged #lockdown. A draft 

memorandum to this effect was approved by the Council of Ministers, at a meeting chaired 

by Chief Minister Captain Amarinder Singh. The Cabinet also authorised the Chief Minister 

to make necessary amendments to the draft memorandum before submitting it to the 

Government of India. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572080366421404&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=994719714318684&id=631211620669497  

4 ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਨ ੂੰ 

ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਖਤੇਰਾਾਂ ਲਈ 2020-2022 ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨ ੂੰ ਅਪ੍ਨਾਉਿ ਿਾਸਤੇ ਆਪ੍ਿੇ ਿੱਖ-

ਿੱਖ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਫੂੰਡਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਨੇ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ 

ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿਚੱ ਪ੍ੇਂਡ  ਬੁਵਨਆਦੀ  ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪ੍ਿੀ ਿੱਖ ਿੱਖ 

ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਵਪ੍ੂੰਡ ਮੁਵਹੂੰਮ (ਐਸ.ਿੀ.ਸੀ.), ਪ੍ੀ.ਐੱਮ.ਿਾਈ. ਜੀ., ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤ 

ਕਵਮਸ਼ਨ (ਐੱਫ. ਸੀ.) ਗਰਾਾਂਟ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਚਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਿੇ ਫੂੰਡਾਾਂ ਦੀ ਢੁਕਿੀਂ ਉਪ੍ਲਬਿਤਾ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ 

5,655 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ੇਂਡ  ਕਾਇਆ ਕਲਪ੍ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ।  

To alleviate the sufferings of the people in rural areas, and to secure their lives and 

livelihood in the light of the Covid-19 pandemic, the #PunjabGovernment has decided to 

converge funds under its various flagship programmes to pursue its 2020-2022 Strategy 

for Rural Transformation. The #StateCabinet, at a meeting chaired by Chief Minister 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2571892286440212&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=994530587670930&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1186174865047779&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1186187685046497&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572080366421404&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=994719714318684&id=631211620669497


 

Captain Amarinder Singh, okayed the Rural Transformation Strategy at a cost of Rs. 5,655 

crore, to ensure adequate availability of funds for development of rural infrastructure and 

individual beneficiaries through convergence of funds under its various schemes and 

programmes, such as such as MGNREGS, Smart Village Campaign (SVC), PMAY-G, as 

also the funds such as Finance commission (FC) grants, RDF and panchayats’ own funds. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572122526417188&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=994755147648474&id=631211620669497  

5 ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ 30 ਮਈ ਨ ੂੰ ਸਬੂੰਿਤ ਵਿਭਾਗਾਾਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਕਰਕ ੇ

ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਿਗੇ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਿ ਜਾਾਂ ਅੱਗੇ ਿਿਾਉਿ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੱੁਿਿਾਰ ਨ ੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਕੈਬਵਨਟ ਦੀ ਮੀਵਟੂੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਵਮਆਨ ਕਿਕ ਦੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ 

ਖੁਰਾਕ ਮੂੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। (ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚੱ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਲੂੰਕ 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ)  

Chief Minister Captain Amarinder Singh will chair a review meeting with the concerned 

departments on the overall #COVID situation in the state on May 30, and announce the 

government’s decision on lifting or further extension of lockdown thereafter. Punjab 

Cabinet also lauds Food Minister & department for seamless procurement of wheat amid 

COVID-19 during cabinet meeting on wednesday. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572474976381943&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=995116877612301&id=631211620669497  

6 ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ 4.0 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖੱ ਵਢੱਲਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ, ਘੁੂੰਮਿ-ਵਫਹਨ 

ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਵਿਡ19 ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਅਜੇ ਿੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ #ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਲਈ ਹਰ 

ਸਾਿਿਾਨੀ ਿਰਤੋ। 
During the Locdown 4.0, the government has provided relaxations according to the needs of the 
people, not just for roaming. The risk of #COVID_19 is still high so stay home and take every 
precaution to avoid the spread of #CoronaVirus. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572519303044177&id=1412317599064359  

7 ਈਸੂੰਜੀਿਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਹੁਿ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਵਿਕਸਤ #COVA ਐਪ੍ 'ਤੇ ਿੀ ਉਪ੍ਲੱਬਿ ਹੈ। 

ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ #COVA ਐਪ੍ ਹੁਿੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ੋ
esanjeevani Online OPD facility is now available on #COVA app developed by Punjab Government. 
Download the #COVA app now to avail such facilities and realtime & authentic information 
regarding #COVID_19 .   
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572565199706254&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=995228800934442&id=631211620669497  

8 ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ ਬੇ ਨ ੂੰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਾਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਿ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 

ਕਈ ਸੁਿਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਸਿਾਾਂਤਕ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਦੇ ਵਦਤੱੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਨ ੂੰ ਕੱੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲ  ਉਤਪ੍ਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪ੍ੀ.) ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ 

ਿਾਿ  ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਿ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਜੋ ਵਕ ਕੋਵਿਡ ਦਰਵਮਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

With the state staring at 30% shortfall in revenue receipts in FY 2020-21, the Council of 

Ministers gave in-principle approval to a slew of reforms to make Punjab eligible to avail 

additional borrowing of 1.5% of Gross State Domestic Product (GSDP) amid #COVID19, as 
mandated by the Government of India. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572131426416298&id=1412317599064359  

 
TWITTER 
 

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

1 Are OPDs of Government and private hospitals opening during Lockdown 4.0? To know watch and 
share this video: 
#punjabfightscorona https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265581858357534722 
https://twitter.com/CMOPb/status/1265582461825675264   

2 | May 27 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the 
efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by 
@vipulujwal, IAS, member of the State Control Room, Chandigarh. 
twitter.com/i/broadcasts/1… 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265637840974573568  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572122526417188&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=994755147648474&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572474976381943&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=995116877612301&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572519303044177&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572565199706254&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=995228800934442&id=631211620669497
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBFNB-H7SzC4SiWVk-tX7D8KdKv1FXbMlTzgGUWpdXDEVkpO7JgiQdo3oIvdvIC3Nx5CVZ67aSfCn5KSX2ydYbMVqhNBsafSrU90LEGDcXu15zKOVskyZ4B6m1dYEQC42kVPhqfVtTNHsf4rZE1B_foPDQ4o1TGTUHHQ6Zj0UPAkmhalqnOiAGz1aC_eV-BgkbctY324Xmw7UMG_w46jrnnG7Y9q2AGEsiLKCtq6BP8uC6l5a_l300CGCfIKvEkL2n4RwExMcfjg85dI8f1BSoJzFa04I3kdzXP36KtecTVb1VABh3VWaoX_BVku_Ylg23HE9nz0XCjiiCDNEs31m1AZxlY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBFNB-H7SzC4SiWVk-tX7D8KdKv1FXbMlTzgGUWpdXDEVkpO7JgiQdo3oIvdvIC3Nx5CVZ67aSfCn5KSX2ydYbMVqhNBsafSrU90LEGDcXu15zKOVskyZ4B6m1dYEQC42kVPhqfVtTNHsf4rZE1B_foPDQ4o1TGTUHHQ6Zj0UPAkmhalqnOiAGz1aC_eV-BgkbctY324Xmw7UMG_w46jrnnG7Y9q2AGEsiLKCtq6BP8uC6l5a_l300CGCfIKvEkL2n4RwExMcfjg85dI8f1BSoJzFa04I3kdzXP36KtecTVb1VABh3VWaoX_BVku_Ylg23HE9nz0XCjiiCDNEs31m1AZxlY&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572131426416298&id=1412317599064359
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265581858357534722
https://twitter.com/CMOPb/status/1265582461825675264
https://twitter.com/search?q=%23COVID_19
https://twitter.com/search?q=%23COVID_19
https://twitter.com/search?q=%23COVID_19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/
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https://twitter.com/search?q=%23CoronaVirus
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https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265637840974573568


 

3 #PunjabGovernment to seek fiscal stimulus of Rs. 51,102 Cr from GoI to overcome 
economic crisis amid #Covid19. Proposed package includes Rs. 21,500 Cr direct stimulus, 
CCL debt waiver, 100% funding of Central Schemes by GoI. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265639697583353856  
https://twitter.com/CMOPb/status/1265640033211514880  

4 #PunjabCabinet led by Chief Minister @capt_amarinder Singh okays Rs. 5,665 Cr Rural 
Transformation Strategy through funds convergence. Move aimed at generating 
employment, addressing #covid fallout in rural areas. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265641571451535360 
https://twitter.com/CMOPb/status/1265641542137417733   

5 Chief Minister @capt_amarinder Singh to announce decision on further extension or lifting 
of lockdown in #Punjab on May 30. #PunjabCabinet lauds food minister & Dept for 
seamless procurement of Wheat amid #Covid_19 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265650120009408515 
https://twitter.com/CMOPb/status/1265650083179216897   

6 During the Locdown 4.0, the government has provided relaxations according to the needs of the 
people, not just for roaming. The risk of #COVID_19 is still high so stay home and take every 
precaution to avoid the spread of #CoronaVirus. https://t.co/fTrK3NF9JX  

7 esanjeevani Online OPD facility is now available on #COVA app developed by Punjab Government. 
Download the #COVA app now to avail such facilities and realtime & authentic information 
regarding #COVID_19 . https://t.co/bYLTMO6Pwv 
https://twitter.com/CMOPb/status/1265928674802429953?s=19  

8 Chief Minister @capt_amarinder Singh led #PunjabCabinet gives in-principle approval to slew of 
reforms for availing additional GSDP borrowing. State stares at 30% revenue receipt shortfall in 
FY-2020-21 amid extended Covid #lockdown 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265627568725729282?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1265627275984338944?s=19   

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੂੰਮੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੂੰਕਟ ਅਤੇ ਿਿ ਰਹੀਆਾਂ ਆਰਵਥਕ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ ਬੇ ਨ ੂੰ ਬਾਹਰ 

ਕੱਢਿ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਾਸੋਂ 51,102 ਕਰੋੜ੍ ਦੀ ਵਿਤੱੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂੰਿੀ ਵਤਆਰ ਮੂੰਗ ਪ੍ੱਤਰ ਨ ੂੰ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕਪੈ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ 

ਦੀ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਿੱਲੋਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ ਸੌਂਪ੍ੇ ਜਾਿ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਇਸ ਮੂੰਗ ਪ੍ੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਿ 

ਦੇ ਅਵਿਕਾਰ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨ ੂੰ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

Amid mounting economic woes, the #PunjabGovernment has decided to seek a fiscal 

stimulus of Rs. 51,102 crore from the Government of India, to help the state tide over the 
financial crisis triggered by the #CovidPandemic and the prolonged #lockdown. A draft 
memorandum to this effect was approved by the Council of Ministers, at a meeting chaired 
by Chief Minister Captain Amarinder Singh. The Cabinet also authorised the Chief Minister 
to make necessary amendments to the draft memorandum before submitting it to the 
Government of India. 
https://www.instagram.com/p/CAskbVppvXC/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CAskcxmhCLk/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 ਪ੍ੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ ੁੱ ਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ #ਕੋਵਵਡ19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇਜੀਿਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨ ੂੰ 

ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਖਤੇਰਾਾਂ ਲਈ 2020-2022 ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨ ੂੰ ਅਪ੍ਨਾਉਿ ਿਾਸਤੇ ਆਪ੍ਿੇ ਿੱਖ-

ਿੱਖ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਫੂੰਡਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਨੇ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ 

ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿਚੱ ਪ੍ੇਂਡ  ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਾਂ ਦ ੇਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪ੍ਿੀ ਿੱਖ ਿੱਖ 

ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਵਪ੍ੂੰਡ ਮੁਵਹੂੰਮ (ਐਸ.ਿੀ.ਸੀ.), ਪ੍ੀ.ਐੱਮ.ਿਾਈ. ਜੀ., ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤ 

ਕਵਮਸ਼ਨ (ਐੱਫ. ਸੀ.) ਗਰਾਾਂਟ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਚਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਿੇ ਫੂੰਡਾਾਂ ਦੀ ਢੁਕਿੀਂ ਉਪ੍ਲਬਿਤਾ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ 

5,655 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ੇਂਡ  ਕਾਇਆ ਕਲਪ੍ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ।  

To alleviate the sufferings of the people in rural areas, and to secure their lives and 

livelihood in the light of the #Covid19 pandemic, the #PunjabGovernment has decided to 
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converge funds under its various flagship programmes to pursue its 2020-2022 Strategy 
for Rural Transformation. The #StateCabinet, at a meeting chaired by Chief Minister 
Captain Amarinder Singh, okayed the Rural Transformation Strategy at a cost of Rs. 5,655 
crore, to ensure adequate availability of funds for the development of rural infrastructure 
and individual beneficiaries through the convergence of funds under its various schemes 
and programmes, such as MGNREGS, Smart Village Campaign (SVC), PMAY-G, as also 
the funds such as Finance commission (FC) grants, RDF and panchayats’ own funds. 
https://www.instagram.com/p/CAsz2HfpwWj/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CAsz0UNB36d/?utm_source=ig_web_copy_link  

3 ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓ.ਪ੍ੀ,ਡੀ ਖ ੁੱਲਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਙ 

ਵਵਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋੋੋ  

Are OPDs of Government and private hospitals opening during Lockdown 4.0? To know watch and 

share this video: 

https://www.instagram.com/p/CAuCBRtpHEz/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CAuCN8FBaGN/?utm_source=ig_web_copy_link  

4 ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ 30 ਮਈ ਨ ੂੰ ਸਬੂੰਿਤ ਵਿਭਾਗਾਾਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਕਰਕ ੇ

ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਿਗੇ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਿ ਜਾਾਂ ਅੱਗੇ ਿਿਾਉਿ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੱੁਿਿਾਰ ਨ ੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਕੈਬਵਨਟ ਦੀ ਮੀਵਟੂੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਵਮਆਨ ਕਿਕ ਦੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ 

ਖੁਰਾਕ ਮੂੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। (ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚੱ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਲੂੰਕ 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ)  

Chief Minister Captain Amarinder Singh will chair a review meeting with the concerned 

departments on the overall Covid situation in the state on May 30, and announce the 

government’s decision on lifting or further extension of lockdown thereafter. Punjab 

Cabinet also lauds Food Minister & department for seamless procurement of wheat amid 

COVID-19 during cabinet meeting on wednesday. 

https://www.instagram.com/p/CAuCIpypX0R/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CAuCSJ1huYO/?utm_source=ig_web_copy_link  

5  ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ 4.0 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖੱ ਵਢੱਲਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ, ਘੁੂੰਮਿ-ਵਫਹਨ 

ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਵਿਡ19 ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਅਜੇ ਿੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ #ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਲਈ ਹਰ 

ਸਾਿਿਾਨੀ ਿਰਤੋ। 

During the Locdown 4.0, the government has provided relaxations according to the needs 
of the people, not just for roaming. The risk of #COVID_19 is still high so stay home and 
take every precaution to avoid the spread of #CoronaVirus. 
https://www.instagram.com/p/CAuCN8FBaGN/?igshid=cod3zhp1ou68  

6 ਈਸੂੰਜੀਿਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਓ.ਪ੍ੀ.ਡੀ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਹੁਿ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਵਿਕਸਤ #COVA ਐਪ੍ 'ਤੇ ਿੀ ਉਪ੍ਲੱਬਿ ਹੈ। 

ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ #COVA ਐਪ੍ ਹੁਿੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ੋ

esanjeevani Online OPD facility is now available on #COVA app developed by Punjab 
Government. Download the #COVA app now to avail such facilities and realtime & 
authentic information regarding #COVID_19 . 
https://www.instagram.com/p/CAubtrQJbwQ/?igshid=16jmcrsaq08v2  
https://www.instagram.com/p/CAubwJKBfXi/?igshid=1n3phhpm0dcjn  

7 ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ ਬੇ ਨ ੂੰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਾਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਿ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਨੇ 

ਅੱਜ ਕਈ ਸੁਿਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਸਿਾਾਂਤਕ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਦੇ ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਨ ੂੰ ਕੱੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲ  ਉਤਪ੍ਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪ੍ੀ.) ਦਾ 

1.5 ਫੀਸਦੀ ਿਾਿ  ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਿ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਵਕ ਕੋਵਿਡ ਦਰਵਮਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਿਾਰਤ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

With the state staring at 30% shortfall in revenue receipts in FY 2020-21, the Council 

of Ministers gave in-principle approval to a slew of reforms to make Punjab eligible to 

avail additional borrowing of 1.5% of Gross State Domestic Product (GSDP) amid 

#COVID19, as mandated by the Government of India. 
https://www.instagram.com/p/CAuCF_wJ4Rf/?igshid=gkzfv69oykfh  
https://www.instagram.com/p/CAuCQ-0hdV0/?igshid=ro5iuhnajt4s  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

https://www.instagram.com/explore/tags/statecabinet/
https://www.instagram.com/p/CAsz2HfpwWj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAsz0UNB36d/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAuCBRtpHEz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAuCN8FBaGN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAuCIpypX0R/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAuCSJ1huYO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAuCN8FBaGN/?igshid=cod3zhp1ou68
https://www.instagram.com/p/CAubtrQJbwQ/?igshid=16jmcrsaq08v2
https://www.instagram.com/p/CAubwJKBfXi/?igshid=1n3phhpm0dcjn
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBFNB-H7SzC4SiWVk-tX7D8KdKv1FXbMlTzgGUWpdXDEVkpO7JgiQdo3oIvdvIC3Nx5CVZ67aSfCn5KSX2ydYbMVqhNBsafSrU90LEGDcXu15zKOVskyZ4B6m1dYEQC42kVPhqfVtTNHsf4rZE1B_foPDQ4o1TGTUHHQ6Zj0UPAkmhalqnOiAGz1aC_eV-BgkbctY324Xmw7UMG_w46jrnnG7Y9q2AGEsiLKCtq6BP8uC6l5a_l300CGCfIKvEkL2n4RwExMcfjg85dI8f1BSoJzFa04I3kdzXP36KtecTVb1VABh3VWaoX_BVku_Ylg23HE9nz0XCjiiCDNEs31m1AZxlY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBFNB-H7SzC4SiWVk-tX7D8KdKv1FXbMlTzgGUWpdXDEVkpO7JgiQdo3oIvdvIC3Nx5CVZ67aSfCn5KSX2ydYbMVqhNBsafSrU90LEGDcXu15zKOVskyZ4B6m1dYEQC42kVPhqfVtTNHsf4rZE1B_foPDQ4o1TGTUHHQ6Zj0UPAkmhalqnOiAGz1aC_eV-BgkbctY324Xmw7UMG_w46jrnnG7Y9q2AGEsiLKCtq6BP8uC6l5a_l300CGCfIKvEkL2n4RwExMcfjg85dI8f1BSoJzFa04I3kdzXP36KtecTVb1VABh3VWaoX_BVku_Ylg23HE9nz0XCjiiCDNEs31m1AZxlY&__tn__=%2ANK-R
https://www.instagram.com/p/CAuCF_wJ4Rf/?igshid=gkzfv69oykfh
https://www.instagram.com/p/CAuCQ-0hdV0/?igshid=ro5iuhnajt4s


 

1 || 27 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ।  

|| May 27, 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. Vipul Ujwal, IAS member of the State Control Room set up at 
Chandigarh.  
https://www.youtube.com/watch?v=o2-GVYeWviE 

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ  ਸੂਬੇ ਵਵੁੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/27/lock-2/ 
CM to announce decision on further extension or lifting of lockdown in Punjab on May 30 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/27/may30/  

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਵੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਯਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਵਵਆਪ੍ਕ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/175206820611996?__tn__=-R 

2 ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੈਬਵਨਟ ਨੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਦੁਖੱ-ਤਕਲੀਫਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ 

ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨ ੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 5655 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ੇਂਡ  ਕਾਇਆ ਕਲਪ੍ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਵਦੱਤੀ 

ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨ ੂੰ ਅਪ੍ਨਾਉਿ ਿਾਸਤੇ ਆਪ੍ਿੇ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਫੂੰਡਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
... 
My cabinet today approved Rs 5655 Cr for Rural Transformation to alleviate #COVID19 woes and 
create employment in rural areas. This would be done through the convergence of funds under 
various flagship schemes & programmes. 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/175426767256668?__tn__=-R 

3 ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰ ਜਗਾਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ ਰ ੂ

https://www.facebook.com/dproasr/posts/175207083945303?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਵੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਯਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਵਵਆਪ੍ਕ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1265616820104396800 

2 ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੈਬਵਨਟ ਨੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਦੁਖੱ-ਤਕਲੀਫਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ 

ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨ ੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 5655 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ੇਂਡ  ਕਾਇਆ ਕਲਪ੍ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਵਦੱਤੀ 

ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨ ੂੰ ਅਪ੍ਨਾਉਿ ਿਾਸਤੇ ਆਪ੍ਿੇ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਫੂੰਡਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
... 
My cabinet today approved Rs 5655 Cr for Rural Transformation to alleviate #COVID19 woes and 
create employment in rural areas. This would be done through the convergence of funds under 
various flagship schemes & programmes. 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1265893306086690817 

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=o2-GVYeWviE
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/27/lock-2/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/27/may30/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/175206820611996?__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBoBaenqvw0jL3X2mnoT4kz-KG8rNU7NXUT2MZmc3dn-0HyVZoBrClxd-WpzhoIpbR1VSS0jg4kB1nzdYnOT9B29TjkQQ3fWyidMhuxfHTr6NeMb3KtNT1fURTYtYK0VObiSZhZa8PWEMVQcANEDrYafGFX35NaPp64qtWAG7rXs0IT32WgxBP6_4UXyz36kl35h_zUENPkp1WgdCbP2Um9XgtUdu_VrvJRh9Lg8jME7FiM7QPaKebh7xZl4iXqSG8Cqa1c3MFhOr7u7GTfHSF4pPs6gicZX3otLR03bdYmvyAgEw3IYWnS-UEc-O8gEaUUeDH4Ifg58HUeqBRFXOyv3Uc3zOTl3kzAhagp362MA4bZNVelTOW6bnECYt54ALRB9ZtAy8f-GihY6nuTW8MnJZuznjRptR6k1N7l5SrxNpdAUMgA77OGWJIvWVIOCbanPhl4_R7ErjeZvRPzBXxC5zvayHU6HQ_XDFif3fWpANuylkVkgQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBoBaenqvw0jL3X2mnoT4kz-KG8rNU7NXUT2MZmc3dn-0HyVZoBrClxd-WpzhoIpbR1VSS0jg4kB1nzdYnOT9B29TjkQQ3fWyidMhuxfHTr6NeMb3KtNT1fURTYtYK0VObiSZhZa8PWEMVQcANEDrYafGFX35NaPp64qtWAG7rXs0IT32WgxBP6_4UXyz36kl35h_zUENPkp1WgdCbP2Um9XgtUdu_VrvJRh9Lg8jME7FiM7QPaKebh7xZl4iXqSG8Cqa1c3MFhOr7u7GTfHSF4pPs6gicZX3otLR03bdYmvyAgEw3IYWnS-UEc-O8gEaUUeDH4Ifg58HUeqBRFXOyv3Uc3zOTl3kzAhagp362MA4bZNVelTOW6bnECYt54ALRB9ZtAy8f-GihY6nuTW8MnJZuznjRptR6k1N7l5SrxNpdAUMgA77OGWJIvWVIOCbanPhl4_R7ErjeZvRPzBXxC5zvayHU6HQ_XDFif3fWpANuylkVkgQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/175426767256668?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/175207083945303?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1265616820104396800
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBoBaenqvw0jL3X2mnoT4kz-KG8rNU7NXUT2MZmc3dn-0HyVZoBrClxd-WpzhoIpbR1VSS0jg4kB1nzdYnOT9B29TjkQQ3fWyidMhuxfHTr6NeMb3KtNT1fURTYtYK0VObiSZhZa8PWEMVQcANEDrYafGFX35NaPp64qtWAG7rXs0IT32WgxBP6_4UXyz36kl35h_zUENPkp1WgdCbP2Um9XgtUdu_VrvJRh9Lg8jME7FiM7QPaKebh7xZl4iXqSG8Cqa1c3MFhOr7u7GTfHSF4pPs6gicZX3otLR03bdYmvyAgEw3IYWnS-UEc-O8gEaUUeDH4Ifg58HUeqBRFXOyv3Uc3zOTl3kzAhagp362MA4bZNVelTOW6bnECYt54ALRB9ZtAy8f-GihY6nuTW8MnJZuznjRptR6k1N7l5SrxNpdAUMgA77OGWJIvWVIOCbanPhl4_R7ErjeZvRPzBXxC5zvayHU6HQ_XDFif3fWpANuylkVkgQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBoBaenqvw0jL3X2mnoT4kz-KG8rNU7NXUT2MZmc3dn-0HyVZoBrClxd-WpzhoIpbR1VSS0jg4kB1nzdYnOT9B29TjkQQ3fWyidMhuxfHTr6NeMb3KtNT1fURTYtYK0VObiSZhZa8PWEMVQcANEDrYafGFX35NaPp64qtWAG7rXs0IT32WgxBP6_4UXyz36kl35h_zUENPkp1WgdCbP2Um9XgtUdu_VrvJRh9Lg8jME7FiM7QPaKebh7xZl4iXqSG8Cqa1c3MFhOr7u7GTfHSF4pPs6gicZX3otLR03bdYmvyAgEw3IYWnS-UEc-O8gEaUUeDH4Ifg58HUeqBRFXOyv3Uc3zOTl3kzAhagp362MA4bZNVelTOW6bnECYt54ALRB9ZtAy8f-GihY6nuTW8MnJZuznjRptR6k1N7l5SrxNpdAUMgA77OGWJIvWVIOCbanPhl4_R7ErjeZvRPzBXxC5zvayHU6HQ_XDFif3fWpANuylkVkgQ&__tn__=%2ANKH-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1265893306086690817


 

3 ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰ ਜਗਾਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ ਰ ੂ

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1265616723152998400 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਵੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਯਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਵਵਆਪ੍ਕ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 

2 ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੈਬਵਨਟ ਨੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਦੁਖੱ-ਤਕਲੀਫਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ 

ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨ ੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 5655 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ੇਂਡ  ਕਾਇਆ ਕਲਪ੍ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਵਦੱਤੀ 

ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨ ੂੰ ਅਪ੍ਨਾਉਿ ਿਾਸਤੇ ਆਪ੍ਿੇ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਫੂੰਡਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
... 
My cabinet today approved Rs 5655 Cr for Rural Transformation to alleviate #COVID19 woes and 
create employment in rural areas. This would be done through the convergence of funds under 
various flagship schemes & programmes. 

3 ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰ ਜਗਾਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ ਰ ੂ

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਦਰੌਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀਆ ਂਓ.ਪ੍ੀ,ਡੀ ਖ ੁੱਲਹ ਰਹੀਆ ਂਹਨ? ਜਾਨਣ ਲਈ 
ਵਵਡੀਓ ਦਖੇੋ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋੋੋ : 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/473597890097905/?d=n 
 

2 ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰੌਾਨ ਜਨਤਕ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ ਲੀਸ ਨਾਲ ਅਣਥੁੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਯ ਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਵਲੰਟੀਅਰ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/473603473430680/?d=n 
 

3 || 27 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1186187695046496/?vh=e&d=n 
 

4 ਆਪ੍ਿੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੁਿ ਰੇਲ ਬੁਵਕੂੰਗ ਸੁਵਿਿਾ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ।  
 

ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਿੀ 'ਟਰ ੇਨ ਵਟਕਟ' ਹੁਿੇ ਬੱੁਕ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/473986576725703/?d=n 
 
 

5 ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰੌਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁੱਦਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/474002910057403/?d=n 
 

6 ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰੌਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵਹਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਾ ਵਸਲਵਸਲਾ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/474003433390684/?d=n 
 

 
TWITTER 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1265616723152998400
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBoBaenqvw0jL3X2mnoT4kz-KG8rNU7NXUT2MZmc3dn-0HyVZoBrClxd-WpzhoIpbR1VSS0jg4kB1nzdYnOT9B29TjkQQ3fWyidMhuxfHTr6NeMb3KtNT1fURTYtYK0VObiSZhZa8PWEMVQcANEDrYafGFX35NaPp64qtWAG7rXs0IT32WgxBP6_4UXyz36kl35h_zUENPkp1WgdCbP2Um9XgtUdu_VrvJRh9Lg8jME7FiM7QPaKebh7xZl4iXqSG8Cqa1c3MFhOr7u7GTfHSF4pPs6gicZX3otLR03bdYmvyAgEw3IYWnS-UEc-O8gEaUUeDH4Ifg58HUeqBRFXOyv3Uc3zOTl3kzAhagp362MA4bZNVelTOW6bnECYt54ALRB9ZtAy8f-GihY6nuTW8MnJZuznjRptR6k1N7l5SrxNpdAUMgA77OGWJIvWVIOCbanPhl4_R7ErjeZvRPzBXxC5zvayHU6HQ_XDFif3fWpANuylkVkgQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBoBaenqvw0jL3X2mnoT4kz-KG8rNU7NXUT2MZmc3dn-0HyVZoBrClxd-WpzhoIpbR1VSS0jg4kB1nzdYnOT9B29TjkQQ3fWyidMhuxfHTr6NeMb3KtNT1fURTYtYK0VObiSZhZa8PWEMVQcANEDrYafGFX35NaPp64qtWAG7rXs0IT32WgxBP6_4UXyz36kl35h_zUENPkp1WgdCbP2Um9XgtUdu_VrvJRh9Lg8jME7FiM7QPaKebh7xZl4iXqSG8Cqa1c3MFhOr7u7GTfHSF4pPs6gicZX3otLR03bdYmvyAgEw3IYWnS-UEc-O8gEaUUeDH4Ifg58HUeqBRFXOyv3Uc3zOTl3kzAhagp362MA4bZNVelTOW6bnECYt54ALRB9ZtAy8f-GihY6nuTW8MnJZuznjRptR6k1N7l5SrxNpdAUMgA77OGWJIvWVIOCbanPhl4_R7ErjeZvRPzBXxC5zvayHU6HQ_XDFif3fWpANuylkVkgQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/473597890097905/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/473603473430680/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1186187695046496/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/473986576725703/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/474002910057403/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/474003433390684/?d=n


 

 

S.N. Post with link 

1 . @vipulujwal , IAS, member State COVID Control Room set up by the Punjab Government at 
Chandigarh, sharing important information for #frequent inter-state #travellers. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1265563926663741440?s=12 
 

2 Are OPDs of Government and private hospitals opening during Lockdown 4.0? To know watch and 
share this video: 
#punjabfightscorona 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1265581858357534722?s=12 
 
 

3 | May 27 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the efforts 
being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by @vipulujwal, IAS, 
member of the State Control Room, Chandigarh. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1265637840974573568?s=12 
 

4 Train booking facility for travel to your home state is now available on #CovaApp. Book your 'train 
ticket' through the #CovaApp right now. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1265856417120096256?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰੌਾਨ ਜਨਤਕ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ ਲੀਸ ਨਾਲ ਅਣਥੁੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਯ ਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਵਲੰਟੀਅਰ 

2 || 27 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

3 ਆਪ੍ਿੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੁਿ ਰੇਲ ਬੁਵਕੂੰਗ ਸੁਵਿਿਾ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ।  
 

ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਿੀ 'ਟਰ ੇਨ ਵਟਕਟ' ਹੁਿੇ ਬੱੁਕ ਕਰੋ। 

4 ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰੌਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁੱਦਾ 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਅਤ ੇਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਧੇਰ ੇਆਪ੍ਣੀ ਵਗਰਫਤ ਵਵੁੱਚ ਵਲਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਚੀਮਾ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਜਦਵਕ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਵਵੁੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਵਵੁੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ 
ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧੇਰ ੇਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਪ੍ਨਾਉਣ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691169438092800&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

2 ਵਸਵਲ ਵਡਫੈਂਸ ਵਲੋਂ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰਕੂ ਕੀਤਾ 
 

https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1265563926663741440?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1265581858357534722?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1265637840974573568?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1265856417120096256?s=12
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691169438092800&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691169438092800&set=a.128331474376602&type=3&theater


 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691169708092773&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

3 ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਤਵਹਤ ਲਾਭਪ੍ਤਾਰੀਆ ਂਨੂੰ  ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ - ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. 
ਬਟਾਲਾ 
ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆ ਂਨੂੰ  5 ਵਕੁੱ ਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 1 ਵਕੁੱ ਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮ ਹੁੱਈਆ 
ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 
   
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691186658091078&id=100015992495545 

4 ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੁੱਧੀ ਵਬਜ਼ਾਈ ਕਈ ਪ੍ੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਵਵਕਲਪ੍ : ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਵਵਭਾਗ 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸਧੀ ਵਬਜ਼ਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691230458086698&id=100015992495545 

5 ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਦਰੌਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀਆ ਂਓ.ਪ੍ੀ,ਡੀ ਖ ੁੱਲਹ ਰਹੀਆ ਂਹਨ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਙ 
ਵਵਡੀਓ ਦਖੇੋ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋੋੋ : 
... 
Are OPDs of Government and private hospitals opening during Lockdown 4.0? To know watch and 
share this video: 
https://www.facebook.com/watch/?v=891763457917728 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691231948086549&id=100015992495545
&__xts__[0]=68.ARArpURykKy1-
OSM3jbJXlzk23L8bNatyLruh41ZMtFKXQyo4XQpIiKhgEW73w3OIPCwlTFbpe7hHyQLU9JKxi1eiOZzx
URTupVGgO3yj7vWPKzMas7RJ_wMkC04JMjquuO82oGqjs9uL8padnj2UCbICUbmopd8ScVOBVTsV
QvWsukL0Cff6xipeaoIsg2eNlw9z4BXLrr8ypearx9eyO7kMcil77zYOX-vSU487Io-
UJo5TbDwklkBe6k4_DzBMv9uhgAJ6te6rFg2bjap070iHmoY4BKjhN4M11qU9bcFygUmBRvlDmfKvX
0vr8ZQZZkJyRmxA5TXvOa7KsP00_iCMX3bFtq8LJo&__tn__=-R 

6 Mr. Vipul Ujjwal, IAS, member State COVID Control Room set up by the Punjab Government at 
Chandigarh, sharing important information for the people returning from abroad. 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/2630366977285178/?__xts__[0]=68.ARAjm4
1H5Y-J8HfFjgwWQhoL0w4Y83lZ26fHMqslEyn2GzLm-SyfV3D9cALdhK8ekH-
0HSwqjSW_12iW3TYWHi4cifq9jwjFzyBrelQCBR8rShiVWOl7SUyg9shaHUcISJ6UMnL_h2q2RHowZk
2Oh6fW8q5dCQ-Z4A6TMuZEryckVI47GK-
YVViCfHNoGBv2kzfUinePdVvhQ84k4kW3s8o_IpFEg1H3MFEdqTYVZkNPnl6pmzRMuusZHTapjY2KJq
_Ylua0lNJJDYB_EvQJWfXqOMLzomVEF6p8AzB999CP9A6Hr_mgHM_SDiSii3wVTX3iCMJuwLLu618J5
GbEEaV3u8nqggB6if4KLA&__tn__=-R 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691232711419806&id=100015992495545
&__xts__[0]=68.ARAx91fjPz5eOc_OKrZV5K50b1bjivM26kWlMkbPYwA_NiLMRyCIMEHg9u4OvIdDt
02dIL8WeJ52-
mp3OUt399cCF7H7LPAOuFjHDd7SMGT0xDnbEkaHCTLy_caWQ4PU11V0D_z898kWKcIPW_9hyFKt
oQBPC8SD8KLPsJSai1NfcTuGdegmYMqo389wvC8tSTPnl3ySz3NcedVCBMnX_hqgkniiLTqeGKFoJsa0
sncxdpA-WtXMctQEBKBQMMVtbgetz8BDg5q1d2cg0ihiwPZAIIIZvYUukKHilxFQ3U-
KOYDXFv693F4S4m0KT5bJxPEJLAKwSVqJ8U_rd-yhI4Coc8720f2ABrQ&__tn__=-R 

7 "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਜਥੱੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਸ ਬੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਪ੍ਾਸ ਿੀ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਿ ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਹ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕ ੇਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨ ੂੰ ਿੀ ਇਹ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਇਹ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰ ਰ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰਨ," ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ। 
---- 
"Our Government had developed #CovaApp from where you can get daily updates on #Covid19 & 
also apply for e-passes for inter-state travel among many other functionalities. 23 Lakh Punjabis 
have already downloaded this app and I will urge other others to download it as well", Captain 
Amarinder Singh, Punjab Chief Minister. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691169708092773&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691169708092773&set=a.128331474376602&type=3&theater
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https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=%2ANK-R


 

https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/674995216613265/?__xts__[0]=68.ARCHiSO
hAqfEQCOJ2KzezI_ZCIoMKTYvTG5QfmVddBY1-tynkJbpAVhCTUL53A2vkOIWvSaFOIg-O-XB-
nipSaGwlQOXrd-h5FvUuKAtl_LE73mkF3Q-
50LVVTrsMEpNFUsPrLxqiAvhw4Iar2QzEMFU3L1UgbZBQaVu3CkIU3qdxmRUlDAYspdiy3ckrv2D_kR
9Mqi4eIkTqKjfqX3pifcUnqXh1c7Gz-
V_vr905pznYiGc97DE1ki_Jw3wQARmM25VuTnOSyXr97hiN9gAnAkWsHBYg0a6hxFW11VJlEGfXXfG
qRqHrM0OQMGxJqHb_BC-Nhpd05jTCWvW0-Kroffc9G5jn7tgsSn5lg&__tn__=-R 
 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691234224752988&id=100015992495545
&__xts__[0]=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-
PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3
wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb
5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-
HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-
Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=-R  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਵਲ ਵਡਫੈਂਸ ਵਲੋਂ  ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ   
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1265563641929179137 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵਗਰਫਤ ਵਵੁੱਚ ਵਲਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ 

ਚੀਮਾ 
 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਜਦਵਕ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਵਵੁੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਵਵੁੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ 
 

ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧਰੇੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਪ੍ਨਾਉਣ 

 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1265563903230193666 

3 ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਤਵਹਤ ਲਾਭਪ੍ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ - ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. 

ਬਟਾਲਾ 
 

ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  5 ਵਕੁੱ ਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 1 ਵਕੁੱ ਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮ ਹੁੱਈਆ 

ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ  
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1265576558497984512  

4 ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੁੱਧੀ ਵਬਜ਼ਾਈ ਕਈ ਪ੍ੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਵਵਕਲਪ੍ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਵਭਾਗ 

 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸਧੀ ਵਬਜ਼ਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ 

 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1265604378565636096 

5 ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓ.ਪ੍ੀ,ਡੀ ਖ ੁੱਲਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਙ 

ਵਵਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋੋੋ : 

... 
Are OPDs of Government and private hospitals opening during Lockdown 4.0? To know 
watch and share this video: 
 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1265604686448431105 

https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/674995216613265/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/674995216613265/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/674995216613265/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/674995216613265/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/674995216613265/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/674995216613265/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/674995216613265/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691234224752988&id=100015992495545&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691234224752988&id=100015992495545&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691234224752988&id=100015992495545&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691234224752988&id=100015992495545&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691234224752988&id=100015992495545&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691234224752988&id=100015992495545&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=691234224752988&id=100015992495545&__xts__%5B0%5D=68.ARAmKCKxFNliIsONHzhHYasaIFMyzxVlw-PyBMyc4zDltZ_RxQOXyA7m9UCbpw7QI7hlit6zoeYWEEjm_cBhx9q2ZH0HR_HNzXrYrT83SVo8Eww3wA8IpwQYW_bkQY4gQv3vV8EbMxRr9rx1neQKgKEe0J_1qGsqFxS83l89RNlL8Qrm8j7SLNHqEHaGb5B74uAS67EEXeFrBOOtVaI7v4E-X0Ky_dgt6pY-GW2KsRCT-HjMCknlUZYaJ62kNhtSyuggg7WTM5ddoEErTa1yVMBNQIHTNTka1PAPRHjfZMOkoixjRYlj-Hnhtvyafd8R5G4t5nEZsY7ujDlJnDYKfZTd7XYE_4j6mRk&__tn__=-R
https://twitter.com/adpro_batala/status/1265563641929179137
https://twitter.com/adpro_batala/status/1265563903230193666
https://twitter.com/adpro_batala/status/1265576558497984512
https://twitter.com/adpro_batala/status/1265604378565636096
https://twitter.com/adpro_batala/status/1265604686448431105


 

6 Mr. Vipul Ujjwal, IAS, member State COVID Control Room set up by the Punjab 
Government at Chandigarh, sharing important information for the people returning from 
abroad. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1265605174455758849 

7 "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਜਥੱੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਸ ਬੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਪ੍ਾਸ ਿੀ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਿ ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਹ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕ ੇਹਨ । 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1265606192283308032 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਅਤ ੇਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਧੇਰ ੇਆਪ੍ਣੀ ਵਗਰਫਤ ਵਵੁੱਚ ਵਲਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਚੀਮਾ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਜਦਵਕ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਵਵੁੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਵਵੁੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ 
ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧੇਰ ੇਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਪ੍ਨਾਉਣ 

 
 

2 ਵਸਵਲ ਵਡਫੈਂਸ ਵਲੋਂ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰਕੂ ਕੀਤਾ 
 

3 ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਤਵਹਤ ਲਾਭਪ੍ਤਾਰੀਆ ਂਨੂੰ  ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ - ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. 
ਬਟਾਲਾ 
ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆ ਂਨੂੰ  5 ਵਕੁੱ ਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 1 ਵਕੁੱ ਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮ ਹੁੱਈਆ 
ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 
 

4 ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੁੱਧੀ ਵਬਜ਼ਾਈ ਕਈ ਪ੍ੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਵਵਕਲਪ੍ : ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਵਵਭਾਗ 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸਧੀ ਵਬਜ਼ਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ 

 

5 ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਦਰੌਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀਆ ਂਓ.ਪ੍ੀ,ਡੀ ਖ ੁੱਲਹ ਰਹੀਆ ਂਹਨ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਙ 
ਵਵਡੀਓ ਦਖੇੋ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋੋੋ : 
... 
Are OPDs of Government and private hospitals opening during Lockdown 4.0? To know watch and 
share this video: 
 

6 Mr. Vipul Ujjwal, IAS, member State COVID Control Room set up by the Punjab Government at 
Chandigarh, sharing important information for the people returning from abroad. 
 

7 "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਜਥੱੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਸ ਬੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਪ੍ਾਸ ਿੀ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਿ ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਹ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕ ੇਹਨ । 

 
 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1265605174455758849
https://twitter.com/adpro_batala/status/1265606192283308032


 

S.N. Post with link 

1 | 27 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ ਅਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੂੰਤਰਰਾਜੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅੂੰਤਰਰਾਜੀ ਯਾਤਰਾ 

ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1186187708379828/ 

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੋੂ ਵਦੁੱਤ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2294380417522696/ 

3  ਕਰਏਵਟਵ : ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਵਕਵੇਂ ਬਣੀਏ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2294694014158003/  

4 ਬਵ ੰਡਾ ਵਜਲਹੇ ਦੇ 78 ਹੋਰ ਨਮੂਵਨਆ ਂਦੀ ਕੋਵਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਵਰਪ੍ਰੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਵ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2294856627475075/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265683443989581825?s=20  

2 || 27 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265786465008734208?s=20  

3 ਕਰਏਵਟਵ : ਆਪ੍ਣ ੇਘਰ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧ ੇਵਕਵੇਂ ਬਣੀਏ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265877303944523776?s=20  

4 ਬਵ ੰਡਾ ਵ ਜਲਹੇ  ਦੇ 78 ਹੋਰ ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੀ ਕੋਵਵਡ 19 ਸਬੰਧੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਵ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265906030380306432?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਤ ੇਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ `ਚ ਲੁੱ ਗ ੇਹ ੋਤਾਂ ਰਜੋਗਾਰ ਵਬਓਰ ੋਬਵ ੰਡਾ ਵੁੱਲੋਂ ਵਤਆਰ ਵਨਮਨ 
ਵਲੰਕ ਤੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇਹ ੋ

2 ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਵ ਜਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਵ ੰਡਾ ਵੁੱਲੋਂ ਵਲੰਕ ਵਤਆਰ 

3  

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਵਹੰਦ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1125 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਬਹਾਰ ਰਵਾਨਾ  
ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ   
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/629195887808298/  

2 ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਨ ੂੰ 

ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਖਤੇਰਾਾਂ ਲਈ 2020-2022 ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨ ੂੰ ਅਪ੍ਨਾਉਿ ਿਾਸਤੇ ਆਪ੍ਿੇ ਿੱਖ-

https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1186187708379828/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2294380417522696/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2294694014158003/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2294856627475075/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265683443989581825?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265786465008734208?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265877303944523776?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1265906030380306432?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/629195887808298/


 

ਿੱਖ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਫੂੰਡਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਨੇ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ 

ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿਚੱ ਪ੍ੇਂਡ  ਬੁਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਾਂ ਦ ੇਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪ੍ਿੀ ਿੱਖ ਿੱਖ 

ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਵਪ੍ੂੰਡ ਮੁਵਹੂੰਮ (ਐਸ.ਿੀ.ਸੀ.), ਪ੍ੀ.ਐੱਮ.ਿਾਈ. ਜੀ., ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤ 

ਕਵਮਸ਼ਨ (ਐੱਫ. ਸੀ.) ਗਰਾਾਂਟ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਚਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਿੇ ਫੂੰਡਾਾਂ ਦੀ ਢੁਕਿੀਂ ਉਪ੍ਲਬਿਤਾ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ 

5,655 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ੇਂਡ  ਕਾਇਆ ਕਲਪ੍ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਨ ੂੰ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ।  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/629131851148035/   

3 ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ ਬੇ ਨ ੂੰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਾਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਿ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 

ਕਈ ਸੁਿਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਸਿਾਾਂਤਕ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਦੇ ਵਦਤੱੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਨ ੂੰ ਕੱੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲ  ਉਤਪ੍ਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪ੍ੀ.) ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ 

ਿਾਿ  ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਿ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਜੋ ਵਕ ਕੋਵਿਡ ਦਰਵਮਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/629131767814710/  

4 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ  ਸੂਬੇ ਵਵੁੱਚ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗ ੇ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/629131667814720/  

5 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਿੱਲੋਂ  ਇਕ ਅਵਹਮ ਫੈਸਲੇ ਤਵਹਤ ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਛ ਭਾਰਤ ਵਮਸ਼ਨ (ਗਰਾਮੀਿ) ਦੇ ਦ ਜੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਨ ੂੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਦੇ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਦੀ ਮੀਵਟੂੰਗ ਦਰੌਾਨ ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਵਕ ਸਿੱਛ ਭਾਰਤ ਵਮਸ਼ਨ ਦੇ ਦ ਜੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਨ ੂੰ 15ਿੇਂ ਵਿੱਤ ਕਵਮਸ਼ਨ ਪ੍ਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਗਰਾਾਂਟਾਾਂ, ਮਗਨਰਗੇਾ ਤੇ ਹੋਰ 

ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਸਪ੍ਾਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਮਲਾ ਕੇ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਜੀਿਨ ਵਮਸ਼ਨ ਤਵਹਤ 

ਸਮੱੁਚੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨ ੂੰ ਜਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਿ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਾਂਟ ਿਰਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਿੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/629131554481398/  

6 Covid-19Bulleting Watch live  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1186187691713163&ref=watch_permalink  

7 Video-  ਸਰਵਹੰਦ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1125 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕ ੇ'ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਬਹਾਰ ਰਵਾਨਾ  
ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ   
 
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/292528118575214/  

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Chief Minister @capt_amarinder Singh to announce decision on further extension or lifting 
of lockdown in #Punjab on May 30. #PunjabCabinet lauds food minister & Dept for 
seamless procurement of Wheat amid #Covid_19 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265650120009408515  

2 #PunjabCabinet led by Chief Minister @capt_amarinder Singh okays Rs. 5,665 Cr Rural 
Transformation Strategy through funds convergence. Move aimed at generating employment, 
addressing #covid fallout in rural areas. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265641571451535360  

3 #PunjabGovernment to seek fiscal stimulus of Rs. 51,102 Cr from GoI to overcome economic crisis 
amid #Covid19. Proposed package includes Rs. 21,500 Cr direct stimulus, CCL debt waiver, 100% 
funding of Central Schemes by GoI. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265639697583353856  

4 ਸਰਵਹੰਦ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1125 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਬਹਾਰ ਰਵਾਨਾ  
ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1265924546093133824  

5 #PunjabGovernment to seek fiscal stimulus of Rs. 51,102 Cr from GoI to overcome economic crisis 
amid #Covid19. Proposed package includes Rs. 21,500 Cr direct stimulus, CCL debt waiver, 100% 
funding of Central Schemes by GoI. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265639697583353856  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/629131851148035/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/629131767814710/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/629131667814720/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/629131554481398/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1186187691713163&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/292528118575214/
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/hashtag/Punjab?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Punjab?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabCabinet?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabCabinet?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265650120009408515
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265641571451535360
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265639697583353856
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1265924546093133824
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265639697583353856


 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰਵਹੰਦ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1125 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਬਹਾਰ ਰਵਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆ ਂਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ  

2 Share Video Clip ( ਸਰਵਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1125 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਬਹਾਰ ਰਵਾਨਾ 
ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ )   

3 Share Daily District Level Corona  Report   

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ੇਵਟਵ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਆਏ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਂਪ੍ਲ 

ਲੈਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਂ 131 ਵਰਪ੍ਰੋਟਾਂ ਨੈਗੇਵਟਵ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2568874783375493/?app=fbl 
 

2 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਪੰ੍ਡ ਰਾਮੇਆਣਾ ਵਵਖੇ ਮ ਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ 

 

ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 15 ਵਕਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤੇ 3 ਵਕੁੱ ਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ 3 

ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਦੁੱਤਾ ਵਗਆ ਮ ਫਤ ਰਾਸ਼ਨ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2568868220042816/?app=fbl 
 

3 ਵਜਲ•ੋਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਉਰੋ ਵੁੱਲੋਂ  ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਵਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਸ਼ ਰ ੂ

ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ  ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰਵਜ: ਕਰਨ 

ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੰ: 9988350193 ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2568866140043024/?app=fbl 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ੇਵਟਵ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਆਏ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਂਪ੍ਲ 

ਲੈਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਂ 131 ਵਰਪ੍ਰੋਟਾਂ ਨੈਗੇਵਟਵ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1265601259932807169?s=20 
 

2 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਪੰ੍ਡ ਰਾਮੇਆਣਾ ਵਵਖੇ ਮ ਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ 

 

ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 15 ਵਕਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤੇ 3 ਵਕੁੱ ਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ 3 

ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਦੁੱਤਾ ਵਗਆ ਮ ਫਤ ਰਾਸ਼ਨ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1265598354697809920?s=20 
 

3 ਵਜਲ•ੋਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਉਰੋ ਵੁੱਲੋਂ  ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਵਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਸ਼ ਰ ੂ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2568874783375493/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2568868220042816/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2568866140043024/?app=fbl
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1265601259932807169?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1265598354697809920?s=20


 

ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ  ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰਵਜ: ਕਰਨ 

ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੰ: 9988350193 ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1265596571216797696?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ੇਵਟਵ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਆਏ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਂਪ੍ਲ 

ਲੈਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਂ 131 ਵਰਪ੍ਰੋਟਾਂ ਨੈਗੇਵਟਵ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

2 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਪੰ੍ਡ ਰਾਮੇਆਣਾ ਵਵਖੇ ਮ ਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ 

 

ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 15 ਵਕਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤੇ 3 ਵਕੁੱ ਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ 3 

ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਦੁੱਤਾ ਵਗਆ ਮ ਫਤ ਰਾਸ਼ਨ 

3 ਵਜਲ•ੋਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਉਰੋ ਵੁੱਲੋਂ  ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਵਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਸ਼ ਰ ੂ

ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ  ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰਵਜ: ਕਰਨ 

 

ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੰ: 9988350193 ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹ ਣ ਘਰ ਬੈ ੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਪ੍ਲਾਈ 

*ਵਬਊਰੋ ਵੁੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮ ਹੁੱਈਆ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ 
ਟਰੇਵਨੰਗ ਅਫ਼ਸਰ 

*ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 89060-22220 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਸੰਪ੍ਰਕ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO FazilkaI/28067/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2624245581236680/  

2 ਖ ਰਾਕ ਅਤ ੇਵਸਵਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਵਸਰਫ ਇੁੱਕ ਵਦਨ ਵਵੁੱਚ 10000 ਤੋਂ ਵਧੇਰ ੇਪ੍ਵਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ  ਕੀਤੀ 
ਵੰਡ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਜਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਲਗਭਗ 85000 ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮ ਫਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 
*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਵਹਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮ ਵਹੰਮ ਜਾਰੀ 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO FazilkaI/28127/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2624247164569855/  

3 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ 1503 ਕਰੋੜ 81 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪ੍ਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  31 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ-ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆ ਂਵਵੁੱਚ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO FazilkaI/28165/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2624247864569785/  

4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਬਾਗ 
ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱ ਗਦੀਆ ਂਗਲੀਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਇਲਾਵਕਆਂ  ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ 
ਗਈ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2624998404494731/  

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1265596571216797696?s=20
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2624245581236680/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2624247164569855/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2624247864569785/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2624998404494731/


 

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ  ਵਵਖੇ 
ਹਾਈਪ੍ੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2624999841161254/  

6 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੋਂ  ਬੇਸਹਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ ਆ ਨ ੂੰ ਪ੍ਾਿੀ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਚ 

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਥਾਿਾਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬ ਵਟਆ ਨ ੂੰ ਪ੍ਾਿੀ ਪ੍ਾ ਕੇ ਮਾਨਿਤਾ ਵਹੱਤ ਸੇਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2625003121160926/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹ ਣ ਘਰ ਬੈ ੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਪ੍ਲਾਈ 

*ਵਬਊਰੋ ਵੁੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮ ਹੁੱਈਆ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ 
ਟਰੇਵਨੰਗ ਅਫ਼ਸਰ 

*ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 89060-22220 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਸੰਪ੍ਰਕ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO FazilkaI/28067/2020 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265609882906112001?s=19  

2 ਖ ਰਾਕ ਅਤ ੇਵਸਵਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਵਸਰਫ ਇੁੱਕ ਵਦਨ ਵਵੁੱਚ 10000 ਤੋਂ ਵਧੇਰ ੇਪ੍ਵਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ  ਕੀਤੀ 
ਵੰਡ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਜਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਲਗਭਗ 85000 ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮ ਫਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 
*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਵਹਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮ ਵਹੰਮ ਜਾਰੀ 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO FazilkaI/28127/2020 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265610191309082624?s=19  

3 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ 1503 ਕਰੋੜ 81 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪ੍ਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  31 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ-ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆ ਂਵਵੁੱਚ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO FazilkaI/28165/2020 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265610285290848256?s=19  

4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਬਾਗ 
ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱ ਗਦੀਆ ਂਗਲੀਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਇਲਾਵਕਆਂ  ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ 
ਗਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1265911288766464000?s=19  

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ  ਵਵਖੇ 
ਹਾਈਪ੍ੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1265911653998063617?s=19  

6 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੋਂ  ਬੇਸਹਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ ਆ ਨ ੂੰ ਪ੍ਾਿੀ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਚ 

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਥਾਿਾਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬ ਵਟਆ ਨ ੂੰ ਪ੍ਾਿੀ ਪ੍ਾ ਕੇ ਮਾਨਿਤਾ ਵਹੱਤ ਸੇਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265912137961988097?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹ ਣ ਘਰ ਬੈ ੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਪ੍ਲਾਈ 

*ਵਬਊਰੋ ਵੁੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮ ਹੁੱਈਆ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ 
ਟਰੇਵਨੰਗ ਅਫ਼ਸਰ 

*ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 89060-22220 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਸੰਪ੍ਰਕ 

 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2624999841161254/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2625003121160926/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265609882906112001?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265610191309082624?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265610285290848256?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265911288766464000?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265911653998063617?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1265912137961988097?s=19


 

2 ਖ ਰਾਕ ਅਤ ੇਵਸਵਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਵਸਰਫ ਇੁੱਕ ਵਦਨ ਵਵੁੱਚ 10000 ਤੋਂ ਵਧੇਰ ੇਪ੍ਵਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ  ਕੀਤੀ 
ਵੰਡ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਜਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਲਗਭਗ 85000 ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮ ਫਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 
*ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਵਹਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮ ਵਹੰਮ ਜਾਰੀ 
 

3 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ 1503 ਕਰੋੜ 81 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪ੍ਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  31 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ-ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆ ਂਵਵੁੱਚ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

 

4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਬਾਗ 
ਅਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱ ਗਦੀਆ ਂਗਲੀਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਇਲਾਵਕਆਂ  ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ 
ਗਈ 

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ  ਵਵਖੇ 
ਹਾਈਪ੍ੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

6 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਿੱਲੋਂ  ਬੇਸਹਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ ਆ ਨ ੂੰ ਪ੍ਾਿੀ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਚ 

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਥਾਿਾਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬ ਵਟਆ ਨ ੂੰ ਪ੍ਾਿੀ ਪ੍ਾ ਕੇ ਮਾਨਿਤਾ ਵਹੱਤ ਸੇਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਕਰਏਵਟਵ: ਲਾਕਡਾਊਣ ਦੌਰਾਨ ਵਫਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵਚ ਇੁੱਕ ਲੁੱ ਖ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਮਲੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955306981575313/ 
 

2 ਜੋ ਿੀ ਲੋਕ ਹਿਾਈ, ਰੇਲ ਜਾਾਂ ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਲਈ 14 ਵਦਨਹਾਾਂ ਿਾਸਤੇ ਕੁਆਰਟਾਈਨ 

ਰਵਹਿਾ ਲਾਜਮੀ। 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955340511571960/ 
 

3 ਲਾਕਡਾਊਿ ਦੋਰਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕ ੇਦੇਿ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਰੀ। 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955416074897737/ 
 

4 ਵਕਰਏਵਟਵ: ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ੋੂਰਾਂ ਲਈ ਵਫਰਜ਼ੋਪ੍ ਰ ਤੋਂ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਚੁੱਲੀਆਂ 14 ਟਰਨੇਾਂ, 1 ਕਰੋੜ 2 ਲੁੱ ਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੰ੍ਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955443044895040/ 
 

5 1600 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਲੇ ਕੇ ਵਫਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਤੋਂ ਵਬਹਾਰ ਲਈ 14ਵੀਂ ਟਰਨੇ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955445624894782/ 
 

6 ਵਕਰਏਵਟਿ: ਆਪ੍ਿੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜਾਾਂ ਵਿਚ ਜਾਿ ਲਈ ਹੁਿ ਰੇਲ ਬੁਵਕੂੰਗ ਸੁਵਿਿਾ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955488501557161/ 
 

7 ਕੋਵਵਡ19 ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕ ਲਵੰਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇ
ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955499604889384/ 
 

 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955306981575313/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955340511571960/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955416074897737/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955443044895040/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955445624894782/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955488501557161/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/955499604889384/


 

TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਾਕਡਾਊਿ ਦੋਰਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕ ੇਦੇਿ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਰੀ। 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1265639641425694720?s=19 
 

2 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਖਾਣ-ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਵਕੰਗ ਕਰ ਕੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਅਕਸਪ੍ਾਈਰੀ ਸਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਨਸ਼ਟ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1265640248945504256?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸ ਬੇ ਵਿਚ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਜ਼ਵਲਹਆਾਂ ਤੋਂ 1 ਜ ਨ ਤੋਂ ਚਲੱਿ ਿਾਲੀਆਾਂ ਟੇੇ੍ਨਾਾਂ ਦੀ ਵਲਸਟ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

2 1600 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਲੇ ਕੇ ਵਫਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਤੋਂ ਵਬਹਾਰ ਲਈ 14ਵੀਂ ਟਰਨੇ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ 

3  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਜੇਲ ਵਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ-ਕੋਵਵਡ-19 ਅਤੇ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3456538541238511&id

=100006471981691 

2 ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਵੁੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਵੁੱਚ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ :ਵਜ਼ਲਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਮਨਚੰਦਾ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3456539201238445&id=10000647198169
1 
 

3 ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਹੋਮ ਵਡਲਵਰੀ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ੇਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜਰਰੂੀ: ਡਾ.ਵਕਸ਼ਨ ਚੰਦ 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3456539381238427&id=10000647198169
1 
 

4 ਸਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੁੱਸਟ ਵਲੋ ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਤੇ ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੁੱਗਰੀ ਭੇਂਟ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3456540881238277&id

=100006471981691 
 

5 ਵਜਲੇ ਅੰਦਰ 2810 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਵਚੋਂ 2670 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗਵਟਵ- ਵਜ਼ਲੇ ਵਵਚ 11 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਐਕਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3456540881238277&id

=10000647198169  

 
TWITTER 
 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1265639641425694720?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1265640248945504256?s=19
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3456538541238511&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3456538541238511&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3456540881238277&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3456540881238277&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3456540881238277&id=10000647198169
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3456540881238277&id=10000647198169


 

S.N. Post with link 

1 ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਜੇਲ ਵਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ-ਕੋਵਵਡ-19 ਅਤੇ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1265588999982157824?s=20 
 

2 ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਵੁੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਵੁੱਚ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ :ਵਜ਼ਲਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਮਨਚੰਦਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1265589070748463104?s=20 
 

3 ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਮ ਵਡਲਵਰੀ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ: ਡਾ.ਵਕਸ਼ਨ ਚੰਦ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1265589138872348673?s=20 

4 ਸਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੁੱਸਟ ਵਲੋ ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਤੇ ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੁੱਗਰੀ ਭੇਂਟ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1265609672385368064?s=20 

5 ਵਜਲੇ ਅੰਦਰ 2810 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਵਚੋਂ 2670 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗਵਟਵ- ਵਜ਼ਲੇ ਵਵਚ 11 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 

ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਐਕਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1265609748038082562?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮ ੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ, ਜੇਲ ਵਵਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ-ਕੋਵਵਡ-19 ਅਤੇ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

2 ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਵੁੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਵੁੱਚ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ :ਵਜ਼ਲਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਮਨਚੰਦਾ 
 

3 ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਮ ਵਡਲਵਰੀ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ: ਡਾ.ਵਕਸ਼ਨ ਚੰਦ 

 

4 ਸਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੁੱਸਟ ਵਲੋ ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਤੇ ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੁੱਗਰੀ ਭੇਂਟ 

 

5 ਵਜਲੇ ਅੰਦਰ 2810 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਵਚੋਂ 2670 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗਵਟਵ- ਵਜ਼ਲੇ ਵਵਚ 11 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 
ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਐਕਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ 

6 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਜਥੱੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਸ ਬੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਪ੍ਾਸ ਿੀ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਿ ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਹ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕ ੇਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨ ੂੰ ਿੀ ਇਹ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਇਹ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰ ਰ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰਨ," ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ। 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714413186028508/ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1265588999982157824?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1265589070748463104?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1265589138872348673?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1265609672385368064?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1265609748038082562?s=20
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714413186028508/


 

 

2 ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿ ਿਾਵਲਆਾਂ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਅਵਹਮ ਜਾਿਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ । 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714511269352033/ 
 

3 ਆਪ੍ਿੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੁਿ ਰੇਲ ਬੁਵਕੂੰਗ ਸੁਵਿਿਾ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ।  

ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਿੀ 'ਟਰ ੇਨ ਵਟਕਟ' ਹੁਿੇ ਬੱੁਕ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714570596012767/ 
 

4 ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਦਰੌਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀਆ ਂਓ.ਪ੍ੀ,ਡੀ ਖ ੁੱਲਹ ਰਹੀਆ ਂਹਨ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਙ 
ਵਵਡੀਓ ਦਖੇੋ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋੋੋ : 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714604929342667/ 
 

5 ਕੋਵਵਡ-19; ਮਗਨਰਗੇਾ ਰਾਹੀਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ : ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714640289339131/ 
 

6 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ; ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ 76,673 ਕ ਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤੇ 3954 ਕ ਇੰਟਲ ਦਾਲ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਵੰਡ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫ਼ੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714640999339060/ 

7 ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਜ਼ੋੀਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਸੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੁੱਜ 49 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਲਏ ਸੈਂਪ੍ਲ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪ੍ਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714641519339008/ 
 

8 ਕੋਵਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਰਆਤ ਬਾਹਰਾ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਵਲੋਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹੈ ਪ੍ੌਸ਼ਵਟਕ ਖਾਣਾ : ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫ਼ਟੋੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714687326001094/ 
 

9 || 27 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1186187688379830/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  @vipulujwal ,  IAS, member State COVID Control Room set up by the Punjab Government at 
Chandigarh, sharing important information for the #people coming to #Punjab from other #states 
of India.  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265558445039722499?s=19 
 

2 Train booking facility for travel to your home state is now available on #CovaApp. Book your 'train 
ticket' through the #CovaApp right now.  
https://twitter.com/CMOPb/status/1265562576949325830?s=19 
 

3 Are OPDs of Government and private hospitals opening during Lockdown 4.0? To know watch and 
share this video: 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714511269352033/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714570596012767/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714604929342667/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714640289339131/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714640999339060/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714641519339008/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/714687326001094/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1186187688379830/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265558445039722499?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1265562576949325830?s=19


 

#punjabfightscorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265581858357534722?s=19 
 

4 #Hoshiarpur 
कोरोना पाजीटिव मरीजों के संपकक  में आने वाले लोगों के टलए गए 49 नए सैंपल: टसटवल सजकन 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1265606267155996672?s=19 
 

5 #Hoshiarpur 
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: टजले में 76,673 ट्वंिल गेह ं व 3954 ट्वंिल दाल का टकया टवतरण 

- हर लाभार्थी को तीन महीने के टलए टदया जा रहा है टन:शुल्क गेह ं व दाल(फोिो सटहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1265606410215325696?s=19 
 

6 #Hoshiarpur 
कोटवड राहत कें द्र रयात बाहरा में सांझी रसोई की ओर से मुहैया करवाया जा रहा पौटिक भोजन: टडप्िी कटमश्नर 

- सांझी रसोई का टकया दौरा, जरुरतमंदों को 250 राशन टकि टवतररत की 

- कहा, टजले में टकसी भी जरुरतमंद को भूखा नहीं सोने टदया जाएगा(फोिो सटहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/ 
status/1265629464874147841?s=19 
 

7  | May 27 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the 
efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by @vipulujwal, 
IAS, member of the State Control Room, Chandigarh.  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265637840974573568?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਜੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪੱ੍ਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਸ ਬੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਪ੍ਾਸ ਿੀ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਿ ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਹ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕ ੇਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨ ੂੰ ਿੀ ਇਹ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਇਹ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰ ਰ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰਨ," ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ। 

2 ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿ ਿਾਵਲਆਾਂ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਅਵਹਮ ਜਾਿਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ । 

3 ਆਪ੍ਿੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੁਿ ਰੇਲ ਬੁਵਕੂੰਗ ਸੁਵਿਿਾ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ।  

ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਿੀ 'ਟਰ ੇਨ ਵਟਕਟ' ਹੁਿੇ ਬੱੁਕ ਕਰੋ। 
 

4 ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਦਰੌਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀਆ ਂਓ.ਪ੍ੀ,ਡੀ ਖ ੁੱਲਹ ਰਹੀਆ ਂਹਨ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਙ 
ਵਵਡੀਓ ਦਖੇੋ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋੋੋ : 

5  -ਕੋਵਵਡ-19; ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ : ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫਟੋੋ ਸਮੇਤ) 

6 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ; ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ 76,673 ਕ ਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤੇ 3954 ਕ ਇੰਟਲ ਦਾਲ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਵੰਡ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫ਼ੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

7 ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਜ਼ੋੀਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਸੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੁੱਜ 49 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਲਏ ਸੈਂਪ੍ਲ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪ੍ਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

8 ਕੋਵਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਰਆਤ ਬਾਹਰਾ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਵਲੋਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹੈ ਪ੍ੌਸ਼ਵਟਕ ਖਾਣਾ : ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫ਼ਟੋੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265581858357534722?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1265606267155996672?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1265606410215325696?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1265637840974573568?s=19


 

9 || 27 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ।    

 
Jalandhar 
FACEBOOK 

S.N. Post with link 

1 3590 QUINTALS OF WHEAT AND 185 QUINTALS OF PULSES DISTRIBUTED TO PEOPLE UNDER 
PMGKAY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814714619053565&set=pcb.814716712386689&type
=3&theater 

2 COMMISSIONERATE POLICE CHALLAN 105 PEOPLE WITHOUT MASKS AND SIX FOR 

SPITTING AT PUBLIC PLACES TODAY 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814701812388179&set=pcb.814701885721505&type
=3&theater 

3 ADMINISTRATION SUPPLIES 115216-LITRES MILK, 763-KG CHEESE, 13453-KG CURD, 42792-LITRES 
LASSI, 359-KG KHEER AND 6737-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814694925722201&set=pcb.814695285722165&type
=3&theater 

4 DC FELICITATES 160 GOGs FOR THEIR STELLAR ROLE DURING WHEAT PROCUREMENT OPERATIONS 
IN GRAIN MARKETS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814687259056301&set=pcb.814687842389576&type
=3&theater 

5 PERFORM YOUR DUTY MORE DILIGENTLY AND EFFECTIVELY- CP ASKS COPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814682815723412&set=pcb.814683505723343&type
=3&theater 

6 DC STARTS DISTRIBUTION OF IMMUNITY BOOSTER HOMEOPATHIC MEDICINES TO GOVERNMENT 
EMPLOYEES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814679822390378&set=pcb.814680409056986&type
=3&theater 

7 DC VISITS CONTROL ROOM AT DAC, PATS STAFF FOR RENDERING MARVELOUS SERVICE DURING 
COVID 19 CRISIS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814675689057458&set=pcb.814675939057433&type
=3&theater 

  
  
TWITTER 

S.N. Post with link 

1 In its commitment to ensure free supply of wheat and pulses to needy people, the Punjab Govt 
India today supplied 3590.70 quintals of wheat and 185.46 quintals of pulses to needy people 
under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojna. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1265659302645125120 

2 DC VISITS CONTROL ROOM AT DAC, PATS STAFF FOR RENDERING MARVELOUS SERVICE DURING 
COVID 19 CRISIS 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1265609251235323906 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814714619053565&set=pcb.814716712386689&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814714619053565&set=pcb.814716712386689&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814701812388179&set=pcb.814701885721505&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCIZsF6YUJ7C9Fc7GeFJACNw0r0EdjecMJ12Wi4uJ4VJWL2hB4pr1nOFxw8LSJrTWPYQlxwGdq_JjNB
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814701812388179&set=pcb.814701885721505&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCIZsF6YUJ7C9Fc7GeFJACNw0r0EdjecMJ12Wi4uJ4VJWL2hB4pr1nOFxw8LSJrTWPYQlxwGdq_JjNB
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814701812388179&set=pcb.814701885721505&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814701812388179&set=pcb.814701885721505&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814694925722201&set=pcb.814695285722165&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814694925722201&set=pcb.814695285722165&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814687259056301&set=pcb.814687842389576&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814687259056301&set=pcb.814687842389576&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814682815723412&set=pcb.814683505723343&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814682815723412&set=pcb.814683505723343&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814679822390378&set=pcb.814680409056986&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814679822390378&set=pcb.814680409056986&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814675689057458&set=pcb.814675939057433&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814675689057458&set=pcb.814675939057433&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1265659302645125120
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1265609251235323906


 

3 In order to boost the immunity of the officers/ officials working in the various government 
departments during the Covid-19 DC Jalandhar today started the distribution of immunity booster 
Homeopathic medicines 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1265607517398155265 

4 DC Jalandhar today felicitated 160 GoGs for performing their duty diligently during entire wheat 
procurement operations in the grain markets in prevailing conditions of Covid-19 Pandemic 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1265607000093671425 

  
WhatsApp 
 
 

S.N. TEXT 

1 3590 QUINTALS OF WHEAT AND 185 QUINTALS OF PULSES DISTRIBUTED TO PEOPLE UNDER 
PMGKAY 

2 COMMISSIONERATE POLICE CHALLAN 105 PEOPLE WITHOUT MASKS AND SIX FOR SPITTING AT 
PUBLIC PLACES TODAY 

3 DC VISITS CONTROL ROOM AT DAC, PATS STAFF FOR RENDERING MARVELOUS SERVICE DURING 
COVID 19 CRISIS 

4 DC FELICITATES 160 GOGs FOR THEIR STELLAR ROLE DURING WHEAT PROCUREMENT OPERATIONS 
IN GRAIN MARKETS 

5 DC STARTS DISTRIBUTION OF IMMUNITY BOOSTER HOMEOPATHIC MEDICINES TO GOVERNMENT 
EMPLOYEES 

6 ADMINISTRATION SUPPLIES 115216-LITRES MILK, 763-KG CHEESE, 13453-KG CURD, 42792-LITRES 
LASSI, 359-KG KHEER AND 6737-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 

7 PERFORM YOUR DUTY MORE DILIGENTLY AND EFFECTIVELY- CP ASKS COPS 

  

Youtube 

  

S.No Post and Links  

1 Commissioner of Police Jalandhar Mr Gurpreet Singh Bhullar 

https://www.youtube.com/watch?v=k2Kst-8QWp8 

2 Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar ShramaVisits Control Room 

https://www.youtube.com/watch?v=_qX7sKgXGao 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1265607517398155265
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1265607000093671425
https://www.youtube.com/watch?v=k2Kst-8QWp8
https://www.youtube.com/watch?v=_qX7sKgXGao


 

1 ਹੋਮ ਕ ਆਰਨਟੀਨ ਕੀਤ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਕੋਵਾ’ ਤ ੇ‘ਅਰੋਵਗਆ ਸੇਤੂ’ ਐਪ੍ ਡਾੳੋੂਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

*ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕ ਆਰਨਟੀਨ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਪ੍ਾਲਣਾ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੁੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ ਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰੁੱਖਣ ਵਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

*ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

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

3 || 27 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

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

4 ਆਪ੍ਿੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੁਿ ਰੇਲ ਬੁਵਕੂੰਗ ਸੁਵਿਿਾ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ। 

ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਿੀ 'ਟਰ ੇਨ ਵਟਕਟ' ਹੁਿੇ ਬੱੁਕ ਕਰੋ। 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

5 ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੂੰਮੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੂੰਕਟ ਅਤੇ ਿਿ ਰਹੀਆਾਂ ਆਰਵਥਕ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ ਬੇ ਨ ੂੰ ਬਾਹਰ 

ਕੱਢਿ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਾਸੋਂ 51,102 ਕਰੋੜ੍ ਦੀ ਵਿਤੱੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂੰਿੀ ਵਤਆਰ ਮੂੰਗ ਪ੍ੱਤਰ ਨ ੂੰ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕਪੈ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ 

ਦੀ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਿੱਲੋਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ ਸੌਂਪ੍ੇ ਜਾਿ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਇਸ ਮੂੰਗ ਪ੍ੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਿ 

ਦੇ ਅਵਿਕਾਰ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨ ੂੰ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

6 ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਦਰੌਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀਆ ਂਓ.ਪ੍ੀ,ਡੀ ਖ ੁੱਲਹ ਰਹੀਆ ਂਹਨ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਙ 
ਵਵਡੀਓ ਦਖੇੋ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋੋੋ  
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Nil 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਹੋਮ ਕ ਆਰਨਟੀਨ ਕੀਤ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਕੋਵਾ’ ਤ ੇ‘ਅਰੋਵਗਆ ਸੇਤੂ’ ਐਪ੍ ਡਾੳੋੂਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

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.ARD47w3VrEuf9DfGz09vkjLc8WoMt2Esa0Ee5_J7yC7rW0aMpls-mVCWUTtqPgu1ZKJZ0s8KtmF_RpkmjgGR-vCf4x801rgzBVA7RLI9Fhgxz8_3Iy0kLbRDJjVqhJiwquT3nhxNWWL23Oq-eGJmSSLqnNudMfY2i5n2HP_TGb-QhwkTTq4mZKt6UYmRVzxiqhNEBZYnxAzdOAYi5VT7DxPMaCwNmEywLC8BG_bDcrs7s3hBwy0tPni19otHMMuvgWw2Mkhb0o1UlT-4ATsLu_xg0VofY0lPQxFGTFwiAR5GYgPYiaijzVbUDVcDUQVt_gfA7PocyHSYbpNR1OKCvEFeXegR907R6I0guw&__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.ARD47w3VrEuf9DfGz09vkjLc8WoMt2Esa0Ee5_J7yC7rW0aMpls-mVCWUTtqPgu1ZKJZ0s8KtmF_RpkmjgGR-vCf4x801rgzBVA7RLI9Fhgxz8_3Iy0kLbRDJjVqhJiwquT3nhxNWWL23Oq-eGJmSSLqnNudMfY2i5n2HP_TGb-QhwkTTq4mZKt6UYmRVzxiqhNEBZYnxAzdOAYi5VT7DxPMaCwNmEywLC8BG_bDcrs7s3hBwy0tPni19otHMMuvgWw2Mkhb0o1UlT-4ATsLu_xg0VofY0lPQxFGTFwiAR5GYgPYiaijzVbUDVcDUQVt_gfA7PocyHSYbpNR1OKCvEFeXegR907R6I0guw&__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.ARD47w3VrEuf9DfGz09vkjLc8WoMt2Esa0Ee5_J7yC7rW0aMpls-mVCWUTtqPgu1ZKJZ0s8KtmF_RpkmjgGR-vCf4x801rgzBVA7RLI9Fhgxz8_3Iy0kLbRDJjVqhJiwquT3nhxNWWL23Oq-eGJmSSLqnNudMfY2i5n2HP_TGb-QhwkTTq4mZKt6UYmRVzxiqhNEBZYnxAzdOAYi5VT7DxPMaCwNmEywLC8BG_bDcrs7s3hBwy0tPni19otHMMuvgWw2Mkhb0o1UlT-4ATsLu_xg0VofY0lPQxFGTFwiAR5GYgPYiaijzVbUDVcDUQVt_gfA7PocyHSYbpNR1OKCvEFeXegR907R6I0guw&__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
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


 

*ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕ ਆਰਨਟੀਨ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਪ੍ਾਲਣਾ 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੁੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ ਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰੁੱਖਣ ਵਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

*ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

 

3 || 27 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
 

4 ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੂੰਮੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੂੰਕਟ ਅਤੇ ਿਿ ਰਹੀਆਾਂ ਆਰਵਥਕ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ ਬੇ ਨ ੂੰ ਬਾਹਰ 

ਕੱਢਿ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਾਸੋਂ 51,102 ਕਰੋੜ੍ ਦੀ ਵਿਤੱੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂੰਿੀ ਵਤਆਰ ਮੂੰਗ ਪ੍ੱਤਰ ਨ ੂੰ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕਪੈ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ 

ਦੀ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਿੱਲੋਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ ਸੌਂਪ੍ੇ ਜਾਿ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਇਸ ਮੂੰਗ ਪ੍ੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਿ 

ਦੇ ਅਵਿਕਾਰ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨ ੂੰ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

5 ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਦਰੌਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀਆ ਂਓ.ਪ੍ੀ,ਡੀ ਖ ੁੱਲਹ ਰਹੀਆ ਂਹਨ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਙ 
ਵਵਡੀਓ ਦਖੇੋ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋੋੋ : 
 

6 ਆਪ੍ਿੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੁਿ ਰੇਲ ਬੁਵਕੂੰਗ ਸੁਵਿਿਾ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ। 

ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਿੀ 'ਟਰ ੇਨ ਵਟਕਟ' ਹੁਿੇ ਬੱੁਕ ਕਰੋ। 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ONE NEW POSITIVE CASE REPORTED IN LAST 24 HOURS 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3094930967217143?sfns=mo 

2 || May 27, 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. 

Vipul Ujwal, IAS member of the State Control Room set up at Chandigarh.  

https://www.facebook.com/dproludhianapage/videos/1186187715046494?sfns=mo 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ONE NEW POSITIVE CASE HAVE BEEN REPORTED IN DISTRICT #LUDHIANA.... 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1265800420498255872?s=08 

2 140 PATIENTS RELATED TO DISTRICT  #lUDHIANA HAVE BEEN DISCHARGED FROM 

HOSPITAL AFTER TREATMENT 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1265800422549315586?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ONE NEW POSITIVE CASE REPORTED IN LAST 24 HOURS (English & Punjabi) 

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.ARD47w3VrEuf9DfGz09vkjLc8WoMt2Esa0Ee5_J7yC7rW0aMpls-mVCWUTtqPgu1ZKJZ0s8KtmF_RpkmjgGR-vCf4x801rgzBVA7RLI9Fhgxz8_3Iy0kLbRDJjVqhJiwquT3nhxNWWL23Oq-eGJmSSLqnNudMfY2i5n2HP_TGb-QhwkTTq4mZKt6UYmRVzxiqhNEBZYnxAzdOAYi5VT7DxPMaCwNmEywLC8BG_bDcrs7s3hBwy0tPni19otHMMuvgWw2Mkhb0o1UlT-4ATsLu_xg0VofY0lPQxFGTFwiAR5GYgPYiaijzVbUDVcDUQVt_gfA7PocyHSYbpNR1OKCvEFeXegR907R6I0guw&__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.ARD47w3VrEuf9DfGz09vkjLc8WoMt2Esa0Ee5_J7yC7rW0aMpls-mVCWUTtqPgu1ZKJZ0s8KtmF_RpkmjgGR-vCf4x801rgzBVA7RLI9Fhgxz8_3Iy0kLbRDJjVqhJiwquT3nhxNWWL23Oq-eGJmSSLqnNudMfY2i5n2HP_TGb-QhwkTTq4mZKt6UYmRVzxiqhNEBZYnxAzdOAYi5VT7DxPMaCwNmEywLC8BG_bDcrs7s3hBwy0tPni19otHMMuvgWw2Mkhb0o1UlT-4ATsLu_xg0VofY0lPQxFGTFwiAR5GYgPYiaijzVbUDVcDUQVt_gfA7PocyHSYbpNR1OKCvEFeXegR907R6I0guw&__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.ARD47w3VrEuf9DfGz09vkjLc8WoMt2Esa0Ee5_J7yC7rW0aMpls-mVCWUTtqPgu1ZKJZ0s8KtmF_RpkmjgGR-vCf4x801rgzBVA7RLI9Fhgxz8_3Iy0kLbRDJjVqhJiwquT3nhxNWWL23Oq-eGJmSSLqnNudMfY2i5n2HP_TGb-QhwkTTq4mZKt6UYmRVzxiqhNEBZYnxAzdOAYi5VT7DxPMaCwNmEywLC8BG_bDcrs7s3hBwy0tPni19otHMMuvgWw2Mkhb0o1UlT-4ATsLu_xg0VofY0lPQxFGTFwiAR5GYgPYiaijzVbUDVcDUQVt_gfA7PocyHSYbpNR1OKCvEFeXegR907R6I0guw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3094930967217143?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/1186187715046494?sfns=mo
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1265800420498255872?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1265800422549315586?s=08


 

2 140 PATIENTS RELATED TO DISTRICT  #lUDHIANA HAVE BEEN DISCHARGED FROM 

HOSPITAL AFTER TREATMENT 

3 || May 27, 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. 

Vipul Ujwal, IAS member of the State Control Room set up at Chandigarh.  

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਬਹਾਰ ਦੇ 9 ਵਜ਼ਵਲਹਆ ਂਦੇ 195 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  2 ਵਸ਼ਫ਼ਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਸਾਂ 'ਚ ਭੇਵਜਆ ਵਫਰਜ਼ੋਪ੍ ਰ  
-ਵਫਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਤੋਂ ਟਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਭੰਗਾ ਅਤ ੇਸਵਹਰਸਾ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਸਫਰ ਤੈਅ  
-ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਭਜੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ; ਵਦੁੱਤੀ ਵਰਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/683359775775970?__tn__=-R 
 

2 -ਕੋਵਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਡਮਾਂਡ ਅਤ ੇਸਪ੍ਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਬਊਰੋ ਦਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ੍ਰਾਲਾ 
- ਕਾਰਖਾਨੇ, ਦ ਕਾਨਾਂ, ਭੁੱ  ੇ, ਰਾਇਸ ਸ਼ੈਲਰ ਅਤ ੇਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਬਊਰ ੋਦੇ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦ ੇ
ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ 

-ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਵਵਅਕਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/683358799109401?__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Message from Sukhi Bhainji on #Covid_19 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1265605187747495936?s=20 
 

2 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਵਫਰਜ਼ੋਪ੍ ਰ 

-ਵਫਰੋਜ਼ਪ੍ ਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰ੍ਹ ਚਣਗੇ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ 

-ਵਬਤੇਹ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 5 ਅਤੇ ਪ੍ ਰਣੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 3 ਵਜ਼ਵਲਹਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 
-ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵਦੁੱਤਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਵਬਸਕ ਟ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1265515732235882498?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Message from Sukhi Bhainji on #Covid_19 

2 -ਕੋਵਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਡਮਾਂਡ ਅਤ ੇਸਪ੍ਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਬਊਰੋ ਦਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ੍ਰਾਲਾ 
- ਕਾਰਖਾਨੇ, ਦ ਕਾਨਾਂ, ਭੁੱ  ੇ, ਰਾਇਸ ਸ਼ੈਲਰ ਅਤ ੇਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਬਊਰ ੋਦੇ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦ ੇ
ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ 

-ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਵਵਅਕਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

 

 
 
 
Moga 

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/683359775775970?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/683358799109401?__tn__=-R
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1265605187747495936?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1265515732235882498?s=20
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click


 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਾਸਕ ਨਾ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ 2836, ਖ ੁੱਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਥ ੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 672 ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਕੁੱਟੇ ਗਏ ਚਲਾਨ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ ਵਲਸ ਮ ਖੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1668735599933404 
 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਵਵੁੱਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 78 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕਰਨੋਾ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ 

54 ਨਮੂਵਨਆ ਂਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਨੇਗੇਵਟਵ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1668735433266754 
 

3 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ।ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵ ਜਲਹ ਾ 

ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੋਗਾ ਿੱਲੋਂ  ਵਤਆਰ ਵਨਮਨ ਵਲੂੰਕ ਤੇ ਆਪ੍ਿੇ ਿੇਰਿੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੇ ਵਬਓਰੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਉਸ ਕੋਲ 

ਦਰਜ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬੱਿਤਾ ਕਰਿਾਏਗਾ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1668676706605960 
 

4 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਵਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ 
ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖ ੇਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਟੇਟ ਕੋਵਵਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪ੍ ਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1668585966615034 
 

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਾਸਕ ਨਾ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ 2836, ਖ ੁੱਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਥ ੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 672 ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਕੁੱਟੇ ਗਏ ਚਲਾਨ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ ਵਲਸ ਮ ਖੀ 
 
 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਵਵੁੱਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 78 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕਰਨੋਾ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ 

54 ਨਮੂਵਨਆ ਂਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਨੇਗੇਵਟਵ 

 
 

3 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ।ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵ ਜਲਹ ਾ 

ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੋਗਾ ਿੱਲੋਂ  ਵਤਆਰ ਵਨਮਨ ਵਲੂੰਕ ਤੇ ਆਪ੍ਿੇ ਿੇਰਿੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੇ ਵਬਓਰੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਉਸ ਕੋਲ 

ਦਰਜ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬੱਿਤਾ ਕਰਿਾਏਗਾ 
 
 

4 ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਵਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ 
ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖ ੇਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਟੇਟ ਕੋਵਵਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪ੍ ਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

 
 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1668735599933404
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1668735433266754
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1668676706605960
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1668585966615034


 

1 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ  ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜਲੇ ਵਵੁੱਚ ਕੋਵਵਡ  ਦੀ ਕੀ ਸਵਥਤੀ ਹ ੈਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇਹੋਏ ਵਸਵਲ 
ਸਰਜਨ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1230882020585643/ 
 

2 ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿ ਿਾਵਲਆਾਂ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਅਵਹਮ ਜਾਿਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ । 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1230801670593678/ 
 

3 ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ ਸਰੇ ਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਿ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਅਵਹਮ ਜਾਿਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1230800997260412/ 
 

4 ਅਕਸਰ ਅੂੰਤਰਰਾਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਅਵਹਮ ਜਾਿਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1230800503927128/ 
 

5 ਆਪ੍ਿੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੁਿ ਰੇਲ ਬੁਵਕੂੰਗ ਸੁਵਿਿਾ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ। 

ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਿੀ 'ਟਰ ੇਨ ਵਟਕਟ' ਹੁਿੇ ਬੱੁਕ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1230799923927186/ 
 

6 ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਦਰੌਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀਆ ਂਓ.ਪ੍ੀ,ਡੀ ਖ ੁੱਲਹ ਰਹੀਆ ਂਹਨ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਙ 
ਵਵਡੀਓ ਦਖੇੋ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋੋੋ : 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1230799380593907/ 
 

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ  ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜਲੇ ਵਵੁੱਚ ਕੋਵਵਡ  ਦੀ ਕੀ ਸਵਥਤੀ ਹ ੈਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇਹੋਏ ਵਸਵਲ 
ਸਰਜਨ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ 

2 ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿ ਿਾਵਲਆਾਂ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਅਵਹਮ ਜਾਿਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ । 

3 ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ ਸਰੇ ਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਿ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਅਵਹਮ ਜਾਿਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ। 

4 ਅਕਸਰ ਅੂੰਤਰਰਾਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਅਵਹਮ ਜਾਿਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ। 

5 ਆਪ੍ਿੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੁਿ ਰੇਲ ਬੁਵਕੂੰਗ ਸੁਵਿਿਾ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ। 

ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਿੀ 'ਟਰ ੇਨ ਵਟਕਟ' ਹੁਿੇ ਬੱੁਕ ਕਰੋ। 

6 ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਦਰੌਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀਆ ਂਓ.ਪ੍ੀ,ਡੀ ਖ ੁੱਲਹ ਰਹੀਆ ਂਹਨ? ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਙ 
ਵਵਡੀਓ ਦਖੇੋ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋੋੋ : 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1230882020585643/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1230801670593678/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1230800997260412/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1230800503927128/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1230799923927186/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1230799380593907/


 

1 ਅੁੱਜ ਸਰੀ ਅਵਨਲ ਦਾਰਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜਲਾ ਪ੍ਲਾਵਨੰਗ ਬੋਰਡ ਪ੍ ਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸੰਭਾਵਲਆ ਚਾਰਜ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5396338399
98875  

2 ਵਪੰ੍ਡ ਅਨ ਪ੍ ਸਵਹਰ ਦ ੇ111 ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5396343199
98827  

3 ਵਜਲਾ ਪ੍ ਾਨਕੋਟ ਵਵੁੱਚ 1 ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ , ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਹੋਈ 16 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5396350533
32087  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਅੁੱਜ ਸਰੀ ਅਵਨਲ ਦਾਰਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜਲਾ ਪ੍ਲਾਵਨੰਗ ਬੋਰਡ ਪ੍ ਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸੰਭਾਵਲਆ ਚਾਰਜ 

2 ਵਪੰ੍ਡ ਅਨ ਪ੍ ਸਵਹਰ ਦ ੇ111 ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ 

3 ਵਜਲਾ ਪ੍ ਾਨਕੋਟ ਵਵੁੱਚ 1 ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ , ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਹੋਈ 16 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਅੁੱਜ ਸਰੀ ਅਵਨਲ ਦਾਰਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜਲਾ ਪ੍ਲਾਵਨੰਗ ਬੋਰਡ ਪ੍ ਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸੰਭਾਵਲਆ ਚਾਰਜ 

2 ਵਪੰ੍ਡ ਅਨ ਪ੍ ਸਵਹਰ ਦ ੇ111 ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ 

3 ਵਜਲਾ ਪ੍ ਾਨਕੋਟ ਵਵੁੱਚ 1 ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ , ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਹੋਈ 16 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਵਗਰੀ  ਨੇ ਵਪ੍ੂੰਡ ਫਵਤਹਪ੍ਰੁ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਿਾਰ ਨ ੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀਆ ਚਾਬੀਆ ਸੋਪ੍ੀਆ। 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=864410950720989&id=289205534908203 
 

2 09 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ  ਵਮਜੋਰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਵਦੁੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਦੁੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਰਾਹੀ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਘਰ 

 
https://www.facebook.com/289205534908203/posts/864410044054413/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 09 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ  ਵਮਜੋਰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਵਦੁੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਦੁੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਰਾਹੀ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਘਰ 

 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/539633839998875
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/539633839998875
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/539634319998827
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/539634319998827
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/539635053332087
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/539635053332087
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=864410950720989&id=289205534908203
https://www.facebook.com/289205534908203/posts/864410044054413/


 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1265655857821384704?s=19 
 

2 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਵਗਰੀ  ਨੇ ਵਪ੍ੂੰਡ ਫਵਤਹਪ੍ਰੁ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਿਾਰ ਨ ੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀਆ ਚਾਬੀਆ ਸੋਪ੍ੀਆ। 
 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1265817861093601280?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 09 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ  ਵਮਜੋਰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਵਦੁੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਦੁੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਰਾਹੀ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਘਰ 

2 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਵਗਰੀ  ਨੇ ਵਪ੍ੂੰਡ ਫਵਤਹਪ੍ਰੁ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਿਾਰ ਨ ੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀਆ ਚਾਬੀਆ ਸੋਪ੍ੀਆ। 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/1186187741713158/?vh=e&d=n 

2 ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਿੀਆਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਾਂ। ਘਾਬਦਾਾਂ ਵਿਖੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ ਲ ‘ਚ 

ਬਿਾਏ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਪ੍ਾਇਪ੍ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ 

ਹੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਵਦਤੱੀਆਾਂ ਜਾਿਗੀਆਾਂ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/650011982397541/?vh=e&d=n 

3 Total samples sent- 213 
Negative -210 
Positive - 3 
1.Jaspreet kaur D/o of Asha's positive 
2.Niharika high risk cont of asha's positive 
3.Mohd zabeeran interstate traveller - positive 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2668375703408020/ 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਵਚੋਂ ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣ ੇਸੂਵਬਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਤੇ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

* ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2668377853407805&id=2002207456691518 

5 ਜੇਕਰ ਹੁਿ ਿੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਚੱ ਰਵਹੂੰਦੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਲੋਕਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪ੍ਿੇ ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਿਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ 30 ਮਈ ਤੋਂ 

ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਆਪ੍ਿੇ ਨੇੜ੍ਲੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੱ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2668378393407751&id=2002207456691518 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਿੀਆਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਾਂ। ਘਾਬਦਾਾਂ ਵਿਖੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ ਲ ‘ਚ 

ਬਿਾਏ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਪ੍ਾਇਪ੍ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 
@GhanshyamThori 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1265682425998434304?s=12 

 
WhatsApp 
 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1265655857821384704?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1265817861093601280?s=19
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAyFD1qfoONiAy9L3itobclHoUClgqG2UxZg-oNXTC2iNJnvRVB7XBGzBVD-2o52IfOTpJZM5h4VcDVkYjJL7DPwc2uXlKlEUxCIj6gfMtj7kKNi8UtbY8uB2O9DC41s7Z_tDeqBcQWlTMAg1Ohx00z5tGyURk1nJLj4JqJ1bY5MfTBpe-2GMoxMuKZXX5IlvGmaFMzLJWEJhUMClHN-VgcxQ-SSoLcfT1Q5EDBzOjTPjANetsWrqMu-gRnXIRn_wBZKH-AEpjBs6SgRGdfzQmjpqFg0_pT5UCxodbcAW5p2LLuQcK5RfyAQje_jVGVGs6v0ytDciedqo8owG7dcC0O4ijb8NV_uCSFncyB&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/1186187741713158/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/650011982397541/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2668375703408020/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2668377853407805&id=2002207456691518
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2668378393407751&id=2002207456691518
https://twitter.com/GhanshyamThori
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1265682425998434304?s=12


 

S.N. TEXT 

1 ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਿੀਆਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਅਪ੍ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਾਂ। ਘਾਬਦਾਾਂ ਵਿਖੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕ ਲ ‘ਚ 

ਬਿਾਏ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਪ੍ਾਇਪ੍ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 

2 Total samples sent- 213 
Negative -210 
Positive - 3 
1.Jaspreet kaur D/o of Asha's positive 
2.Niharika high risk cont of asha's positive 
3.Mohd zabeeran interstate traveller - positive 

3 ਜੇਕਰ ਹੁਿ ਿੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਚੱ ਰਵਹੂੰਦੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਲੋਕਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪ੍ਿੇ ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਿਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ 30 ਮਈ ਤੋਂ 

ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਆਪ੍ਿੇ ਨੇੜ੍ਲੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੱ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਵਚੋਂ ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣ ੇਸੂਵਬਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਤੇ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

* ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=545562939494254&id=128209614562924, SAS 
Nagar accomplishes 55 percent Distribution under ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna, 
I/28150/2020 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=545670269483521&id=128209614562924, DM 
issues directions for surveillance, tracing & tracking of domestic air passengers to prevent spread 
of COVID-19 , I/28236/2020 
 

3 Train booking facility for travel to your home state is now available on cova app 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1265610541231415296?s=19, SAS Nagar accomplishes 
55 percent Distribution under ‘Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna, I/28150/2020 
 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1265652862404698113?s=19, DM issues directions for 
surveillance, tracing & tracking of domestic air passengers to prevent spread of COVID-19 , 
I/28236/2020 

3 Train booking facility for travel to your home state is now available on cova app 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement on corona virus 

2 Quarantine and Health Care Protocol of the returnees to Punjab video 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=545562939494254&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=545670269483521&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1265610541231415296?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1265652862404698113?s=19


 

3 Member state control room Mr. Vipul Ujjwal sharing important info for people coming to Punjab 
from other states of India 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 District Bureau of Employment and Enterprises SBS Nagar to rehabilitate CORONA Lockdown 
affected unemployed youth and migrants with the help of District Industry Center and Labour 
Departments, said ADC Aditya Uppal, during the meeting of DBEE.  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1262102327293683&id=739582469545674 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 District Bureau of Employment and Enterprises SBS Nagar to rehabilitate CORONA Lockdown 
affected unemployed youth and migrants with the help of District Industry Center and Labour 
Departments, said ADC Aditya Uppal, during the meeting of DBEE.  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1265691853959188481?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 District Bureau of Employment and Enterprises SBS Nagar to rehabilitate CORONA Lockdown 
affected unemployed youth and migrants with the help of District Industry Center and Labour 
Departments, said ADC Aditya Uppal, during the meeting of DBEE.  
 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਨੂਰਪ੍ ਰ ਬੇਦੀ ਵਵਖ ੇਕੋਵਵਡ 19 ਅਧੀਨ 51 ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਪ੍ੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪ੍ਵਲੰਗ 
ਹੋਈ : ਡਾ: ਵਸ਼ਵ ਕ ਮਾਰ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2523253647986587/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਨੂਰਪ੍ ਰ ਬੇਦੀ ਵਵਖ ੇਕੋਵਵਡ 19 ਅਧੀਨ 51 ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਪ੍ੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪ੍ਵਲੰਗ 
ਹੋਈ : ਡਾ: ਵਸ਼ਵ ਕ ਮਾਰ 

https://twitter.com/DproSri/status/1265638149537087489?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਨੂਰਪ੍ ਰ ਬੇਦੀ ਵਵਖ ੇਕੋਵਵਡ 19 ਅਧੀਨ 51 ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਪ੍ੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪ੍ਵਲੰਗ 
ਹੋਈ : ਡਾ: ਵਸ਼ਵ ਕ ਮਾਰ 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1262102327293683&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1265691853959188481?s=19
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2523253647986587/
https://twitter.com/DproSri/status/1265638149537087489?s=19


 

Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵੁੱਚ ਰਜ਼ੋਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਵਮਤੀ: 27-05-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1352477931613026?d=n&sfns=mo  

2 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆ ਂਵਵੁੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ 31 ਮਈ ਤੁੱਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵਗੇੀ ਕਣਕ 

- ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆ ਂਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੁੱਚ 925048 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1352480751612744?d=n&sfns=mo  

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਚੁੱਲਵਦਆ ਂਵ ਜਲਹੇ ਦੀਆ ਂਸਬਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੁੱਚ ਰੁੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਪ੍ੂਰੀ ਚੌਕਸੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1352482371612582?d=n&sfns=mo  

4 ਸੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਜਿਾਨ ਅਤੇ ਵ ਜਲਹਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਰੀਰਕ 

ਅਵਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਦੂੰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1352328008294685?vh=e&d=n&sfns=mo  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵੁੱਚ ਰਜ਼ੋਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਵਮਤੀ: 27-05-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1265630386106691585?s=21  

2 ਸੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਜਿਾਨ ਅਤੇ ਵ ਜਲਹਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਰੀਰਕ 

ਅਵਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਦੂੰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1265633405363838978?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵੁੱਚ ਰਜ਼ੋਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਵਮਤੀ: 27-05-2020 

2 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆ ਂਵਵੁੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ 31 ਮਈ ਤੁੱਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵਗੇੀ ਕਣਕ 

- ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆ ਂਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੁੱਚ 925048 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਚੁੱਲਵਦਆ ਂਵ ਜਲਹੇ ਦੀਆ ਂਸਬਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੁੱਚ ਰੁੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਪ੍ੂਰੀ ਚੌਕਸੀ 

4 ਸੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਜਿਾਨ ਅਤੇ ਵ ਜਲਹਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਰੀਰਕ 

ਅਵਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਦੂੰਦਾ ਹੋਇਆ। 

 
 
 
 
 
 
 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1352477931613026?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1352480751612744?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1352482371612582?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1352328008294685?vh=e&d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1265630386106691585?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1265633405363838978?s=21


 

1 ਸ ਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਵਿਆਪ੍ਕ ਪ੍ਿੱਰ ’ਤੇ ਆਰੂੰਭੇ ਫਸਲੀ ਿੂੰਨ-ਸੁਿੂੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੇ ਿੱਡਾ ਹੁੂੰਗਾਰਾ ਵਦਤੱਾ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ 12.5 ਲੱਖ ਰਕਬਾ ਵਲਆਉਿ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਪ੍ਗ ਪ੍ ਰਾ ਹੋਿ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਹੈ ਜਦਵਕ ਵਪ੍ਛਲੇ 

ਸਾਲ 9.7 ਲੱਖ ਏਕੜ੍ ਸੀ। ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਾਂ ਬਦਲੀਆਾਂ ਫਸਲਾਾਂ ਿੱਲ ਮੋੜ੍ਨ ਨਾਲ ਸ ਬੇ ਦੇ ਪ੍ਾਿੀ ਿਰਗੇ ਬਹੁਮੱੁਲੇ ਕੀਮਤੀ 

ਿਸੀਲੇ ਨ ੂੰ ਬਚਾਉਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪ੍ਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਵਲਆਉਿ, ਸਰਦੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਲੀ ਸਾੜ੍ਿ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਤੋਂ 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਾਉਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ ਵਜਸ ਨਾਲ ਿਾਤਾਿਰਿ ਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਹੋਿਗੇਾ। 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/32029799797340
95/?type=3&theater 

2 ਕੋਵਿਡ_19 ਆਦਮੀ ਜਾਾਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੇ ਘਰੇਲ  ਕੂੰਮ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/32029830530671
21/?type=3&theater 

3 ਵਵਧਾਇਕ ਸਰ. ਹਰਵਮੰਦਰ ਵਸੰਘ ਵਗੁੱਲ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਪੰ੍ਡ ਕੈਰੋਂ ਵਵਖੇ “ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਫ਼ਾੁੱਰ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਟਰੇਵਨੰਗ” ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਰੁੱ ਵਖਆ ਨੀਂਹ ਪ੍ੁੱਥਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3202988656399894/320298747306
6679/?type=3&theater 

4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਵੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਯਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਵਵਆਪ੍ਕ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/32030441230610
14/?type=3&theater 

5 ਵਟੁੱਡੀ ਦਲ: ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਰਕੋਥਾਮ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3203245803040846&id=23023877764599
91&__tn__=-R 

6 ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ4500 ਨਵੀਆ ਂਰਾਸ਼ਨ ਵਕੁੱਟਾਂ- ਵਜ਼ਲਹਾ ਖ ਰਾਕ ਤ ੇਸਪ੍ਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3203425459689547/320342445968
9647/?type=3&theater 

7 ਵਦਨ-66ਵਾਂ- ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਬਆਨ+ ਪੰ੍ਜਾਬ ਪ੍ਰਤਣ ਵਾਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ 27/05/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=RKbYSs8kNik&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0CEvgKbb0mQ
06eGv1xxBJ1JHJ_BLGMio6WVyHCh23s12nNjZTi7gJWxWA 

8 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਿਾਲ ਵਪ੍ੂੰਡ ਕੈਰੋਂ ਵਿਖੇ “ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਇੂੰਸਟੀਵਚਊਟ ਫ਼ਾੱਰ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੇਵਨੂੰਗ” ਦੀ 

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਨੀਂਹ ਪ੍ੱਥਰ ਰਖੱਿ ਮੌਕੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ।(video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=253744842373652 

9 ਵਪੰ੍ਡ ਕੈਰੋਂ ਵਵਖੇ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਫ਼ਾੁੱਰ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਟਰੇਵਨੰਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪ੍ੁੱਥਰ ਰੁੱਖਦ ੇ
ਹੋਏ(video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=1323083654558767 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸ ਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਵਿਆਪ੍ਕ ਪ੍ਿੱਰ ’ਤੇ ਆਰੂੰਭੇ ਫਸਲੀ ਿੂੰਨ-ਸੁਿੂੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੇ ਿੱਡਾ ਹੁੂੰਗਾਰਾ ਵਦਤੱਾ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ 12.5 ਲੱਖ ਰਕਬਾ ਵਲਆਉਿ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਪ੍ਗ ਪ੍ ਰਾ ਹੋਿ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਹੈ ਜਦਵਕ ਵਪ੍ਛਲੇ 

ਸਾਲ 9.7 ਲੱਖ ਏਕੜ੍ ਸੀ। 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265596636467617792 

2 ਕੋਵਿਡ_19 ਆਦਮੀ ਜਾਾਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੇ ਘਰੇਲ  ਕੂੰਮ। 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265597419292471297 

3 ਵਿਿਾਇਕ ਸਰ. ਹਰਵਮੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਵਗੱਲ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਪ੍ੂੰਡ ਕੈਰੋਂ ਵਿਖੇ “ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਇੂੰਸਟੀਵਚਊਟ ਫ਼ਾੱਰ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ 

ਟਰੇਵਨੂੰਗ” ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਨੀਂਹ ਪ੍ੱਥਰ । 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265597831055695874 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3202979979734095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3202979979734095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3202983053067121/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3202983053067121/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3202988656399894/3202987473066679/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3202988656399894/3202987473066679/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3203044123061014/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3203044123061014/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3203245803040846&id=2302387776459991&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3203245803040846&id=2302387776459991&__tn__=-R
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3203425459689547/3203424459689647/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3203425459689547/3203424459689647/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=RKbYSs8kNik&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0CEvgKbb0mQ06eGv1xxBJ1JHJ_BLGMio6WVyHCh23s12nNjZTi7gJWxWA
https://www.youtube.com/watch?v=RKbYSs8kNik&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0CEvgKbb0mQ06eGv1xxBJ1JHJ_BLGMio6WVyHCh23s12nNjZTi7gJWxWA
https://www.facebook.com/watch/?v=253744842373652
https://www.facebook.com/watch/?v=1323083654558767
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265596636467617792
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265597419292471297
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265597831055695874


 

4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਸੂਬੇ ਵਵੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਵਆਪ੍ਕ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265605689566617600 

5 ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਿਕਾਰੀ :ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਘਾਹ ਦੇ ਵਟਵੱਡਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਜਗਹਾ ਜਾ 

ਕੇ ਬਨਸਪ੍ਤੀ ਨ ੂੰ ਖਾਾਂਦੇ ਹਨ।ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਦੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਾਂ ਰੇਵਗਸਥਾਨ ਵਟਡੱੀ,ਬੂੰਬੇ ਵਟੱਡੀ, ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਵਟੱਡੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਾਂ 

ਿਾਲੀ ਵਟੱਡੀ ਪ੍ਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ  

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265634288692678657 
 

6 ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 4500 ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਕੁੱਟਾਂ- ਵਜ਼ਲਹਾ ਖ ਰਾਕ ਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265656220188368897 

7 ਵਦਨ-66ਵਾਂ- ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਬਆਨ+ ਪੰ੍ਜਾਬ ਪ੍ਰਤਣ ਵਾਵਲਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ  
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265659483868495875 

8 ਵਪੰ੍ਡ ਕੈਰੋਂ ਵਵਖੇ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਫ਼ਾੁੱਰ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਟਰੇਵਨੰਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪ੍ੁੱਥਰ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ 

।(video) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265886180328878080 

9 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਿਾਲ ਵਪ੍ੂੰਡ ਕੈਰੋਂ ਵਿਖੇ “ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਇੂੰਸਟੀਵਚਊਟ ਫ਼ਾੱਰ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੇਵਨੂੰਗ” ਦੀ 

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਨੀਂਹ ਪ੍ੱਥਰ ਰਖੱਿ ਮੌਕ ੇਜਾਿਕਾਰੀ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ।(video) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/12659027997132349 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸ ਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਵਿਆਪ੍ਕ ਪ੍ਿੱਰ ’ਤੇ ਆਰੂੰਭੇ ਫਸਲੀ ਿੂੰਨ-ਸੁਿੂੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੇ ਿੱਡਾ ਹੁੂੰਗਾਰਾ ਵਦਤੱਾ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ 12.5 ਲੱਖ ਰਕਬਾ ਵਲਆਉਿ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਪ੍ਗ ਪ੍ ਰਾ ਹੋਿ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਹੈ ਜਦਵਕ ਵਪ੍ਛਲੇ 

ਸਾਲ 9.7 ਲੱਖ ਏਕੜ੍ ਸੀ। ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਾਂ ਬਦਲੀਆਾਂ ਫਸਲਾਾਂ ਿੱਲ ਮੋੜ੍ਨ ਨਾਲ ਸ ਬੇ ਦੇ ਪ੍ਾਿੀ ਿਰਗੇ ਬਹੁਮੱੁਲੇ ਕੀਮਤੀ 

ਿਸੀਲੇ ਨ ੂੰ ਬਚਾਉਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪ੍ਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਵਲਆਉਿ, ਸਰਦੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਲੀ ਸਾੜ੍ਿ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਤੋਂ 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਾਉਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ ਵਜਸ ਨਾਲ ਿਾਤਾਿਰਿ ਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਹੋਿਗੇਾ। 

2 ਕੋਵਿਡ_19 ਆਦਮੀ ਜਾਾਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੇ ਘਰੇਲ  ਕੂੰਮ । 

3 ਵਿਿਾਇਕ ਸਰ. ਹਰਵਮੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਵਗੱਲ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਪ੍ੂੰਡ ਕੈਰੋਂ ਵਿਖੇ “ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਇੂੰਸਟੀਵਚਊਟ ਫ਼ਾੱਰ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ 

ਟਰੇਵਨੂੰਗ” ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਨੀਂਹ ਪ੍ੱਥਰ । 

4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਸੂਬੇ ਵਵੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਵਆਪ੍ਕ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

5 ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਿਕਾਰੀ :ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਘਾਹ ਦੇ ਵਟਵੱਡਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਜਗਹਾ ਜਾ 

ਕੇ ਬਨਸਪ੍ਤੀ ਨ ੂੰ ਖਾਾਂਦੇ ਹਨ।ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਦੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਾਂ ਰੇਵਗਸਥਾਨ ਵਟਡੱੀ,ਬੂੰਬੇ ਵਟੱਡੀ, ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਵਟੱਡੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਾਂ 

ਿਾਲੀ ਵਟੱਡੀ ਪ੍ਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ  

6 ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 4500 ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਕੁੱਟਾਂ- ਵਜ਼ਲਹਾ ਖ ਰਾਕ ਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ 

7 ਵਦਨ-66ਵਾਂ- ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਬਆਨ+ ਪੰ੍ਜਾਬ ਪ੍ਰਤਣ ਵਾਵਲਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ  

8 ਵਪੰ੍ਡ ਕੈਰੋਂ ਵਵਖੇ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਫ਼ਾੁੱਰ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਟਰੇਵਨੰਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪ੍ੁੱਥਰ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ 

।(video) 

9 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕ ਮਾਰ ਸੁੱਭਰਵਾਲ ਵਪੰ੍ਡ ਕਰੈੋਂ ਵਵਖੇ “ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਫ਼ਾੁੱਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ 

ਟਰੇਵਨੰਗ” ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਰੁੱ ਵਖਆ ਨੀਂਹ ਪ੍ੁੱਥਰ ਰੁੱਖਣ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ  

 
 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265605689566617600
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265634288692678657
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265656220188368897
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265659483868495875
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1265886180328878080
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/12659027997132349
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