
1  

 

Date: 08-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 

 

1 Total Suspected cases reported till date 37950 

2 Total No. of samples sent 37950 

3 Total No. of patients tested positive till date 1731 

4 Total No. of patients tested negative 31219 

5 Results Awaited 5000 

6 No. of patients cured 152 

7 Active cases 1550 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 

01 

10 Total Deaths reported 29 
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     Patients reported positive on 8th May 2020  - 87 

 

District Number of cases Remarks 

Tarn Taran 11 *New Cases 

Gurdaspur 24 17 * New Cases and rest information awaited 

Barnala 01 1 New Case (Combine Worker) 

SBS Nagar 18 10 * New Cases. 4 New case (Migrant), 4 New 

case 

Bathinda 01 New Case (ILI) 

Mansa 01 1 New Case (Laborer) 

Jalandhar 11 Information awaited 

FG Sahib 04 3 New Cases & 1 Contact of Positive case 

Amritsar 11 10 * New Cases and 1 New case (ILI) 

Kapurthala 05 *New Cases 

 
On 8th 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 cured- 3 (SAS Nagar) 

• Number of new deaths reported- 1 (SAS Nagar) 



 

2. Cumulative Cases:- 
 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1. Amritsar 287 276 8 3 

2. Jalandhar 158 141 12 5 

3. Tarn Taran 157 157 0 0 

4. Ludhiana 125 112 8 5 

5. Gurdaspur 115 114 0 1 

6. SBS Nagar 103 84 18 1 

7. SAS Nagar 95 40 52 3 

8. Patiala 95 79 14 2 

9. Hoshiarpur 89 80 6 3 

10. Sangrur 88 85 3 0 

11. Muktsar 65 64 1 0 

12. Moga 56 52 4 0 

13. Faridkot 45 42 3 0 

14. Ferozepur 43 41 1 1 

15. Bathinda 40 40 0 0 

16. Fazilka 39 39 0 0 

17. Pathankot 27 16 10 1 

18. FG Sahib 24 22 2 0 

19. Kapurthala 23 19 2 2 

20. Barnala 21 19 1 1 

21. Mansa 20 15 5 0 

22. Ropar 16 13 2 1 

 Total 1731 1550 152 29 

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



 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. PUNJAB CABINET MULLS CHANGES IN EXCISE POLICY & LABOUR LAWS AS 

STATE MOVES TOWARDS ECONOMIC & INDUSTRIAL REVIVAL  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cabinet-mulls-changes-excise-policy-labour-laws-
state-moves-towards-economic 
 

2. Reiterating his demand for revenue grants to the states for three months, to meet the shortfall in 

revenues and the higher expenditure being incurred on relief and healthcare for #COVID19 

containment and management, Chief Minister, Captain Amarinder Singh has urged Prime 

Minister Narendra Modi to clearly define the way forward for the country’s economic revival 

and an exit strategy from #Lockdown3.0 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557902414505866&id=1412317599064359 

 

3. Punjab Government issues advisory on maintaining and ensuring the safety of food & other 

essential household items  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-issues-advisory-maintaining-and-
ensuring-safety-food-other-essential 
 

4. The Punjab Government has decided to declare summer vacation in Government Colleges and 

Universities of the state from May 15 to June 15. Disclosing this the Minister for Higher 

Education and Languages, Tript Rajinder Singh Bajwa said that as per the information received 

from the universities and colleges about 80% of the syllabus of the current semester/class has 

been completed. The teachers are helping the students in every possible way to complete the 

remaining syllabus.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557354864560621&id=1412317599064359 

 

5. With a bumper production of wheat crop in the state, the Punjab has successfully crossed 100 

LMT mark in wheat procurement despite several challenges during curfew/lockdown amid 

#COVID19. Disclosing this the Additional Chief Secretary (Development) Viswajeet Khanna 

said that nearly 78 percent of total procurement operations had already been accomplished 

within 22 days after commencement. He said that out of total estimated arrival of 135 LMT of 

wheat, the state Mandis recorded arrival of 105.14 LMT so far, of which 104 LMT had been 

procured during ongoing Rabi Marketing Season (RMS). 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557355971227177&id=1412317599064359 

 

6. The Government agencies and private Traders have procured 3,36,283 metric tonnes of wheat 

in Punjab on 23rd day of procurement. The Government agencies procured 3,34,595 MT of 

wheat 1,688 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557523371210437&id=1412317599064359 

 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cabinet-mulls-changes-excise-policy-labour-laws-state-moves-towards-economic
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cabinet-mulls-changes-excise-policy-labour-laws-state-moves-towards-economic
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557902414505866&id=1412317599064359
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-issues-advisory-maintaining-and-ensuring-safety-food-other-essential
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-issues-advisory-maintaining-and-ensuring-safety-food-other-essential
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557354864560621&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557355971227177&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557523371210437&id=1412317599064359


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. The Punjab Government in order to facilitate Motor Vehicle Owners to to get their vehicles 

reflected on VAHAN application has extended the facility to apply for the same online while 

sitting at home. Vehicle owners are advised to get the same reflected on VAHAN by June 15, 

2020 by applying online at www.punjabtransport.org.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557516317877809&id=1412317599064359 

 

8. In line with the instructions issued by the Punjab Home Department, the Additional Chief 

Secretary Governance Reforms Vini Mahajan has issued a Standard Operating Procedure 

thereby directing all Deputy Commissioners to resume the operations of Sewa Kendras w.e.f. 

May 8 i.e. Friday from 9 am to 5 pm. The detailed SOP can be seen at the link given below.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557835704512537&id=1412317599064359 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557516317877809&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557835704512537&id=1412317599064359


 

 

 

 

 

 

 

ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

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

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT 

(From 2:00 PM 07/05/2020 to 2:00 PM 08/05/2020) 
           

 

S.N. Post with link  

1 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ, ਯਾਤਰੀਆਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੇਨਾਾਂ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪ੍ਈਆਾਂ ਹਨ। ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਨੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਵਵੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ 400 ਟਰੇਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਘਰ 

ਵਾਵਪ੍ਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨ ਵਦਵਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨੂੂੰ ਵਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਚੂੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਘਰ ਪ੍ਹ ੂੰਚ 

ਸਕਣ। 

Trains have departed from Punjab with migrant workers, tourists, pilgrims and 

students onboard. Punjab has tied up with Railways for 400 trains in Phase 1. 

Chief Minister Captain Amarinder Singh assure all the migrants that they need not 

to worry and to follow the protocols so that they can reach home safely. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557302324565875&id=14123175990643
59  

2 ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ  ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ #ਕੋਵਵਡ19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ 

ਸਰਕਾਰ  ਅਧੀਨ  ਸਟੇਟ  ਟਰਾਾਂਸਪ੍ਰੋਟ  ਅਦਾਰੇ (ਪ੍ੂੰ ੂੰੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪ੍ੀਆਰਟੀਸੀ/ਪ੍ਨਬਸ) ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਾਂ ਤੇ 

ਪ੍ਰਰਰਰਵਾਸੀਆਾਂ/ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੂੰ ੂੰੰਭਾਲ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has issued an 

advisory on maintaining the hygiene and sanitization by State Transport 

Undertakings (Punjab Roadways/PRTC/PUNBUS) and Private Bus operators 

during the transport of migrants/passengers in the wake of #COVID19 pandemic. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557336051229169&id=14123175990643
59  

3 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਾਂ ਵਵਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਛ ੱਟੀਆਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਮੂੰਤਰੀ ਵਤਰਪ੍ਤ ਰਵਜੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 

ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰਵਦਆ ਦਵਸਆ ਵਕ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨ ਸਾਰ ਚਾਲੂ 

ਸਮੈਸਟਰ/ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਸਲੇਬਸ ਪ੍ਰੂਾ ਹੋ ਚ ੱਵਕਆ ਹੈ ਅਤ ੇਰਵਹੂੰਦਾ ਵਸਲੇਬਸ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੂੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

The Punjab Government has decided to declare summer vacation in Government 

Colleges and Universities of the state from May 15 to June 15. Disclosing this the 

Minister for Higher Education and Languages, Tript Rajinder Singh Bajwa said 

that as per the information received from the universities and colleges about 80% 

of the syllabus of the current semester/class has been completed. The teachers 

are helping the students in every possible way to complete the remaining syllabus. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557354864560621&id=14123175990643
59  
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557302324565875&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557302324565875&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557336051229169&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557336051229169&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557354864560621&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557354864560621&id=1412317599064359


 

4 #ਕੋਵਵਡ19 ਦਰਵਮਆਨ ਕਰਵਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਾਂ ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਵੱਚ 100 

ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾ ਅੂੰਕੜਾ ਪ੍ਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਧੀਕ ਮ ੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਵਕਾਸ) 

ਵਵਸਵਾਜੀਤ ਖੂੰਨਾ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 22 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਵੱਚ ਖਰੀਦ ਦਾ 78 

ਫੀਸਦੀ ਕੂੰਮ ਮ ਕੂੰਮਲ ਹੋ ਚ ੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਹਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 135 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ 

ਵਮੱਵਥਆ ਹੈ ਅਤ ੇਹ ਣ ਤੱਕ ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਵਵੱਚ 105.14 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚ ੱਕੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚੋਂ 

ਤਕਰੀਬਨ 104 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾ ਚ ੱਕੀ ਹੈ। 

With a bumper production of wheat crop in the state, the Punjab has successfully 

crossed 100 LMT mark in wheat procurement despite several challenges during 

curfew/lockdown amid #COVID19. Disclosing this the Additional Chief Secretary 

(Development) Viswajeet Khanna said that nearly 78 percent of total procurement 

operations had already been accomplished within 22 days after commencement. 

He said that out of total estimated arrival of 135 LMT of wheat, the state Mandis 

recorded arrival of 105.14 LMT so far, of which 104 LMT had been procured 

during ongoing Rabi Marketing Season (RMS). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557355971227177&id=14123175990643
59  

5 || 7 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪ੍ਤਾ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

|| May 7, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

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

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

set up at Chandigarh. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315400992775115&id=141231759906435
9  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315402289441652&id=631211620669497  

6 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਰੀ ਗ ਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ ਰਬ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਅਤੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਵਠਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

Punjab Government has further expanded the Executive Committee set up under 

the chairmanship of Chief Minister Captain Amarinder Singh  to decide about 

functions/events to be organized and projects to be undertaken in connection with 

the 400th Prakash Purb Celebrations of Sri Guru Tegh Bahadar ji. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557368347892606&id=14123175990643
59  

7 ਲ ਵਧਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਾਰਕਰ ਹਾਊਸ ਵਵੱਚ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਵਲਆਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱਚ ਰੱਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਇਥੇ ਰਵਹੂੰਵਦਆਾਂ ਮ ਕਾਬਲੇ ਦੇ 

ਇਮਵਤਹਾਨਾਾਂ ਲੲੰੀ ਪ੍ੜ੍ਾਈ ਨੂੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਥੇ ਘਰ ਜਾਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਸਟਲ 

ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ੂਰੇ ਖ ਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ 

ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 22 ਹੈ, ਵਜੂੰਨਾਾਂ ਵਵੱਚ 8 ਕ ੜੀਆਾਂ ਅਤ ੇ14 ਮ ੂੰਡੇ ਹਨ। ਮ ਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਵੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ 

The Ludhiana students, who returned from Kota, are quartined at Parker House, 

Punjab Agricultural University, Ludhiana.  These students are continuing their 

competition exams preparations here as well. They says they are feeling like 

staying at home or a good hostel. They are happy with the facilities being provided 

by the Punjab government.  There are 22 such students, including 8 girls and 14 

boys. The Punjab Government under the leadership of Chief Minister Captain 

Amarinder Singh is with you in this hour of crisis. 
#PunjabFightsCorona 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557355971227177&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557355971227177&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315400992775115&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315400992775115&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315402289441652&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557368347892606&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557368347892606&id=1412317599064359


 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557495921213182&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=980455465745109&id=631211620669497  

8 ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਬਜਲੀ ਵਨਗਮ ਵਲਮਟਡ ਨੂੂੰ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 

9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪ੍ਵਹਰ 2 ਵਜ ੇਤੱਕ ਸਾਰੇ 515 ਕੈਸ਼ ਕ ਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖਪ੍ਤਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਵਬੱਲ ਜਮਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਵਦੱਤੇ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸ ਰੱਵਖਆ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਖਆ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has ordered Punjab State Power 

Corporation Limited to make all 515 cash collection centres operational from May 

8 between 9 am and 2 pm across the state for consumers to deposit their bills 

while strictly adhereing to the health protocols. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557520477877393&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=980392175751438&id=631211620669497  

9 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਵੱਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 23ਵੇਂ ਵਦਨ 3,36,283 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਸ 

ਵਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  3,34,595  ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜ੍ਤੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  1,688 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

The Government agencies and private Traders have procured 3,36,283 metric 

tonnes of wheat in Punjab on 23rd day of procurement. The Government agencies 

procured 3,34,595 MT of wheat 1,688 MT has been procured by the private 

traders (arhtyias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557523371210437&id=14123175990643
59  

10 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਵਹੀਕਲਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਾਹਨ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ 

ਲਈ ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ  ਉਹ www.punjabtransport.org. 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਕੇ 15 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ 

ਆਪ੍ਣੇ ਵਹੀਕਲ ਵਾਹਨ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ। 

The Punjab Government in order to facilitate Motor Vehicle Owners to to get their 

vehicles reflected on VAHAN application has extended the facility to apply for the 

same online while sitting at home. Vehicle owners are advised to get the same 

reflected on VAHAN by June 15, 2020 by applying online at 

www.punjabtransport.org. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557516317877809&id=14123175990643
59  

11 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਗਰਵਹ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਵਧੀਕ ਮ ੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ ਧਾਰ ਸਰੀਮਤੀ ਵਵਨੀ ਮਹਾਜਨ 

ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪ੍ਰੇਵਟੂੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸ.ਓ.ਪ੍ੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਵਦਆਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਨੂੂੰ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 

9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜ ੇਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮ ੜ ਖੋਲ੍ਣ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤੇ। ਵਵਸਥਾਰਤ ਐਸ.ਓ.ਪ੍ੀ. ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਲੂੰਕ ਤੇ 

ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

In line with the instructions issued by the Punjab Home Department, the Additional 

Chief Secretary Governance Reforms Vini Mahajan has issued a Standard 

Operating Procedure thereby directing all Deputy Commissioners to resume the 

operations of Sewa Kendras w.e.f. May 8 i.e. Friday from 9 am to 5 pm. The 

detailed SOP can be seen at the link given below. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557835704512537&id=14123175990643
59  

12 ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖ ਲਾਸੇ ਵਵੱਚ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਪ੍ ਵਲਸ ਨੇ ਸਰੀਨਗਰ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਵਖੇ ਬੀਤੇ ਵਦਨ ਮ ਕਾਬਲੇ ਵਵੱਚ ਮਰੇ ਵਹਜ਼ਬ ਲ 

ਮ ਜਾਵਹਦੀਨ ਕਮਾਾਂਡਰ, ਵਰਆਜ਼ ਅਵਹਮਦ ਨਾਇਕੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਵਹਲਾਲ ਅਵਹਮਦ ਵਾਗੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557495921213182&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557495921213182&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=980455465745109&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557520477877393&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557520477877393&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=980392175751438&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557523371210437&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557523371210437&id=1412317599064359
http://www.punjabtransport.org/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557516317877809&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557516317877809&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557835704512537&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557835704512537&id=1412317599064359


 

ਅੂੰਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਇਕੂ ਦੇ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 

In a major expose, the Punjab Police has traced inter-state links of slain Hizbual 

Mujhahideen commander, Riaz Ahmed Naikoo, with the arrest of two accomplices 

of his close associate, Hilal Ahmed Wagay, from Amritsar. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557837027845738&id=14123175990643
59  

13 ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਾਸੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ 3.0 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਦੀ 

ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮ ਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੂੰ ਪ੍ੈਰਾਾਂ-ਵਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਵਬਆਾਂ ਨੂੂੰ ਦਰਪ੍ੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਅਤ ੇ

#ਕੋਵਵਡ19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਲਈ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਵਚਆਾਂ 

ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਵੱਚ ਵਤੂੰਨ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਗਰਾਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਨੂੂੰ ਵੀ ਦ ਹਰਾਇਆ। 

Reiterating his demand for revenue grants to the states for three months, to meet 

the shortfall in revenues and the higher expenditure being incurred on relief and 

healthcare for #COVID19 containment and management, Chief Minister, Captain 

Amarinder Singh has urged Prime Minister Narendra Modi to clearly define the 

way forward for the country’s economic revival and an exit strategy from 

#Lockdown3.0 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557902414505866&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=980467742410548&id=631211620669497  

14 "ਮੈਂ ਇਸ ਮ ਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਕੂੰਮ ਜਾਰੀ ਰਖੱਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ 

ਜੋ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਵਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਨਾ ਵਸਰਫ ਸੂਬੇ ਵਵਚ ਬਲਵਕ ਪ੍ੂਰੇ ਵਵਸ਼ਵ ਵਵੱਚ ਬਣੇ  ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦਾ 

ਸਹੀ ਪ੍ਵਰਪ੍ੇਖ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇ", ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ। 

"मैं इस कठिन समय में समर्पण के साथ अर्ना काम करना जारी रखने के लिए मीलिया को धन्यवाद 

देता हूं लजन्होंने यह सुलनलित ककया कक िोगों को ना केवि राज्य बलकक दुलनया भर की ताजा लथथलत का 

एक वाथतलवक दशृ्य देखने को लमिे", कैप्टन अमररूंदर ससूंह, मुख्यमूंत्री र्ूंजाब। 

"I thank the Media for continuing to work with dedication in these difficult times in 

order to ensure that people get a true perspective of the situation prevailing, not 

only in the state, but across the globe", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, 

Punjab. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557912547838186&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=980918549032134&id=631211620669497  

15 #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਤ ੇਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਛੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 
ਸਬੰਧੀ ਅਡਿਾਇਜਰੀ: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557973304498777&id=14123175990643
59  

 
TWITTER 
 

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

1 In line with the instructions issued by Union Ministry of Home Affairs & Punjab Home 
Department, Additional Chief Secretary Governance Reforms Vini Mahajan has issued 
SOP, directing all Deputy Commissioners to resume operations of #SewaKendras w.e.f. 
May 8 i.e. Fri 9am to 5pm 
 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258329967718350848?s=19  
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2 The Punjab Government has decided to declare summer vacation in Government 
Colleges and Universities of the state from May 15 to June 15 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258339299616911365?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1258383212046237702?s=19  

3 With a bumper production of wheat crop in the state, #Punjab has successfully crossed 
100 LMT mark in wheat procurement despite several challenges during curfew/lockdown 
amid #COVID19.....(1)+2+3 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258349369159540736?s=19  

4 Punjab Government has issued an advisory on maintaining the hygiene and sanitization 
by State Transport Undertakings (Punjab Roadways/PRTC/PUNBUS) and Private Bus 
operators during the transport of migrants/passengers in the wake of COVID-19 
pandemic. https://t.co/QiL3AOtpEk 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258357337678471168?s=19  

5 Punjab Government has further expanded the Executive Committee set up under the 
chairmanship of CM @capt_amarinder to decide about functions/events to be organized 
and projects to be undertaken in connection with the #400thPrakashPurb Celebrations of 
Sri Guru Tegh Bahadar ji. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2557368347892606&id=14123175990643
59  

6 Punjab Government in order to facilitate Motor Vehicle Owners to to get their vehicles 
reflected on VAHAN application has extended the facility to apply for the same online 
while sitting at home. Apply online at https://t.co/U5YpN6xXdx 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258370875277094913?s=19  

7 Chief Minister @capt_amarinder Singh ordered Punjab State Power Corporation Limited 
to make all 515 cash collection centres operational from May 8 between 9 am and 2 pm 
across the state for consumers to deposit their bills while strictly adhereing to the health 
protocols. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258383258095509504?s=19  

8 Reiterating his demand for revenue grants to the states for three months, to meet the 
shortfall in revenues and the higher expenditure being incurred on relief and healthcare 
for #COVID19 containment and management.....(1)+2 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258386982633234433?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1258386929881513984?s=19  

9 | May 7 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by 
Rahul Gupta, member of the State Control Room, Chandigarh. https://t.co/3BKX0oKBst 

10 In a major expose, @PunjabPoliceInd has traced inter-state links of slain Hizbual 
Mujhahideen commander, Riaz Ahmed Naikoo, with the arrest of two accomplices of his 
close associate, Hilal Ahmed Wagay, from Amritsar. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258423895733886978?s=19  

11 "I thank the Media for continuing to work with dedication in these difficult times in order 
to ensure that people get a true perspective of the situation prevailing, not only in the 
state, but across the globe", @capt_amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
#punjabfightscorona  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258635904739995649?s=19  
https://t.co/S57vkI63m5  
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https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258383258095509504?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258386982633234433?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1258386929881513984?s=19
https://t.co/3BKX0oKBst
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258423895733886978?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258635904739995649?s=19
https://t.co/S57vkI63m5


 

12 A MIG Fighter Plane crashed at Chuharpur Village District Nawanshahar today. The Pilot is 
safe and has been taken to nearby Samundra Village of Hoshiarpur. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258649631463886849?s=19  

13 Amid #COVID19 crisis advisory on maintaining the hygiene and sanitization of the 
Public/Private sector industries. #PunjabFightsCorona 
 https://t.co/qwksNrDDSo  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਾਂ ਵਵਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਛ ੱਟੀਆਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਮੂੰਤਰੀ ਵਤਰਪ੍ਤ ਰਵਜੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 

ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰਵਦਆ ਦਵਸਆ ਵਕ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨ ਸਾਰ ਚਾਲੂ 

ਸਮੈਸਟਰ/ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਸਲੇਬਸ ਪ੍ਰੂਾ ਹੋ ਚ ੱਵਕਆ ਹੈ ਅਤ ੇਰਵਹੂੰਦਾ ਵਸਲੇਬਸ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੂੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

The Punjab Government has decided to declare summer vacation in Government 

Colleges and Universities of the state from May 15 to June 15. Disclosing this the 

Minister for Higher Education and Languages, Tript Rajinder Singh Bajwa said 

that as per the information received from the universities and colleges about 80% 

of the syllabus of the current semester/class has been completed. The teachers 

are helping the students in every possible way to complete the remaining syllabus. 
https://www.instagram.com/p/B_6l1AdJqdb/?igshid=1kdo53uxvto8k  

2 #ਕੋਵਵਡ19 ਦਰਵਮਆਨ ਕਰਵਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਾਂ ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਵੱਚ 100 

ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾ ਅੂੰਕੜਾ ਪ੍ਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਧੀਕ ਮ ੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਵਕਾਸ) 

ਵਵਸਵਾਜੀਤ ਖੂੰਨਾ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 22 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਵੱਚ ਖਰੀਦ ਦਾ 78 

ਫੀਸਦੀ ਕੂੰਮ ਮ ਕੂੰਮਲ ਹੋ ਚ ੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਹਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 135 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ 

ਵਮੱਵਥਆ ਹੈ ਅਤ ੇਹ ਣ ਤੱਕ ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਵਵੱਚ 105.14 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚ ੱਕੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚੋਂ 

ਤਕਰੀਬਨ 104 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾ ਚ ੱਕੀ ਹੈ। 
With a bumper production of wheat crop in the state, the Punjab has successfully crossed 
100 LMT mark in wheat procurement despite several challenges during curfew/lockdown 
amid #COVID19. Disclosing this the Additional Chief Secretary (Development) Viswajeet 
Khanna said that nearly 78 percent of total procurement operations had already been 
accomplished within 22 days after commencement. He said that out of total estimated 
arrival of 135 LMT of wheat, the state Mandis recorded arrival of 105.14 LMT so far, of 
which 104 LMT had been procured during ongoing Rabi Marketing Season (RMS). 
 
https://www.instagram.com/p/B_6l3UnpLu-/?igshid=1p3fjsjse49ue  

3 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਰੀ ਗ ਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ ਰਬ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਅਤੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਵਠਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਵਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

Punjab Government has further expanded the Executive Committee set up under 

the chairmanship of Chief Minister Captain Amarinder Singh  to decide about 

functions/events to be organized and projects to be undertaken in connection with 

the 400th Prakash Purb Celebrations of Sri Guru Tegh Bahadar ji. 
https://www.instagram.com/p/B_6l6XcJK0e/?igshid=8f8yndfol11c  
https://www.instagram.com/p/B_6mXfdF12Z/?igshid=i7lfxgm73xcr  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258649631463886849?s=19
https://t.co/qwksNrDDSo
https://www.instagram.com/p/B_6l1AdJqdb/?igshid=1kdo53uxvto8k
https://www.instagram.com/p/B_6l3UnpLu-/?igshid=1p3fjsjse49ue
https://www.instagram.com/p/B_6l6XcJK0e/?igshid=8f8yndfol11c
https://www.instagram.com/p/B_6mXfdF12Z/?igshid=i7lfxgm73xcr


 

4 ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਬਜਲੀ ਵਨਗਮ ਵਲਮਟਡ ਨੂੂੰ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 

9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪ੍ਵਹਰ 2 ਵਜ ੇਤੱਕ ਸਾਰੇ 515 ਕੈਸ਼ ਕ ਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖਪ੍ਤਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਵਬੱਲ ਜਮਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਵਦੱਤੇ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸ ਰੱਵਖਆ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਖਆ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has ordered Punjab State Power 

Corporation Limited to make all 515 cash collection centres operational from May 

8 between 9 am and 2 pm across the state for consumers to deposit their bills 

while strictly adhereing to the health protocols. 
https://www.instagram.com/p/B_6l9jdpE78/?igshid=1s7iccslwdnyx  
https://www.instagram.com/p/B_6maZsl_QF/?igshid=1uzh8vzuuwvxl  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 7 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪ੍ਤਾ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

|| May 7, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

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

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

set up at Chandigarh. 
https://youtu.be/ylpPWCa4DPg  

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ  ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਫਾਈ ਤ ੇਸਿੱਛਤਾ ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%
9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-
%e0%a8%b8%e0%a8%b0%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b0-
%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%b8%e0%a9%82%e0%a8%ac%e0%a9%87-
%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%9a-%e0%a8%b8%e0%a8%b0/ 
Advisory on maintaining hygiene and sanitization by state transport undertakings and 
Private bus operators issued 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/advisory-on-maintaining-hygiene-
and-sanitization-by-state-transport-undertakings-and-private-bus-operators-issued/ 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 

ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਛੋਟ 

ਠੇਕੇ ਿੀ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲ ਸਕਣਗੇ 
 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169771721155506?__tn__=-R 

https://www.instagram.com/p/B_6l9jdpE78/?igshid=1s7iccslwdnyx
https://www.instagram.com/p/B_6maZsl_QF/?igshid=1uzh8vzuuwvxl
https://youtu.be/ylpPWCa4DPg
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%b8%e0%a8%b0%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b0-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%b8%e0%a9%82%e0%a8%ac%e0%a9%87-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%9a-%e0%a8%b8%e0%a8%b0/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%b8%e0%a8%b0%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b0-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%b8%e0%a9%82%e0%a8%ac%e0%a9%87-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%9a-%e0%a8%b8%e0%a8%b0/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%b8%e0%a8%b0%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b0-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%b8%e0%a9%82%e0%a8%ac%e0%a9%87-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%9a-%e0%a8%b8%e0%a8%b0/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%b8%e0%a8%b0%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b0-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%b8%e0%a9%82%e0%a8%ac%e0%a9%87-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%9a-%e0%a8%b8%e0%a8%b0/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/%e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%b8%e0%a8%b0%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b0-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%b8%e0%a9%82%e0%a8%ac%e0%a9%87-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%9a-%e0%a8%b8%e0%a8%b0/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/advisory-on-maintaining-hygiene-and-sanitization-by-state-transport-undertakings-and-private-bus-operators-issued/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/07/advisory-on-maintaining-hygiene-and-sanitization-by-state-transport-undertakings-and-private-bus-operators-issued/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169771721155506?__tn__=-R


 

2 Vegetables Rate  
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169735144492497/?ty
pe=3&theater 

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਰੀਅਰਸ ਪੁ੍ਵਲਸ ਿਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ  ਪੁ੍ਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋ ਵਦੱਤੀਆ ਗਈਆ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/169555131177165/?ty
pe=3&__tn__=-R 

4 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਿੇਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/169553437844001?__tn__=-R 

5 ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈ੍ਰ ਧਰਦੇ ਿਕਤ ਸਾਿਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿੋ-ਸੋਨੀ 
 

ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਭੇਵਜਆ 600 ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/169553117844033/?ty
pe=3&__tn__=-R 

6 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਗੌਂਡਾ ਲਈ ਰਿਾਨਾ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਘਰੋਂ ਵਲਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਚੜਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/169776921154986?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Vegetables rate  
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258601260871069696 

2 ਕਰੋਨਾ ਿਾਰੀਅਰਸ ਪੁ੍ਵਲਸ ਿਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ  ਪੁ੍ਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋ ਵਦੱਤੀਆ ਗਈਆ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258363683442356224 

3 ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈ੍ਰ ਧਰਦੇ ਿਕਤ ਸਾਿਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿੋ-ਸਨੋੀ 
ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਭੇਵਜਆ 600 ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258363447294582785 

4 ਕੱਲ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਿਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਹੋਿੇਗੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੇਿਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਿਾਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258281317583581184 

5 ਵਜਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 

ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਛਟੋ 

ਠੇਕੇ ਿੀ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲ ਸਕਣਗੇ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258655401920262144 

6 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਗੌਂਡਾ ਲਈ ਰਿਾਨਾ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਘਰੋਂ ਵਲਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਚੜਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258657137246351360 

 
WhatsApp 
 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169735144492497/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169735144492497/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/169555131177165/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/169555131177165/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169553437844001?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/169553117844033/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/169553117844033/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169776921154986?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258601260871069696
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258363683442356224
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258363447294582785
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258281317583581184
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258655401920262144
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258657137246351360


 

S.N. TEXT 

1 ਵਜਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 

ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਛੋਟ 

ਠੇਕੇ ਿੀ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲ ਸਕਣਗੇ 
 
 

2 Vegetables Rate  
 

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਰੀਅਰਸ ਪੁ੍ਵਲਸ ਿਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ  ਪੁ੍ਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋ ਵਦੱਤੀਆ ਗਈਆ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ 

 

4 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਿੇਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ 

 

5 ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈ੍ਰ ਧਰਦੇ ਿਕਤ ਸਾਿਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿੋ-ਸੋਨੀ 
 

ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਭੇਵਜਆ 600 ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ 

 

6 ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਗੌਂਡਾ ਲਈ ਰਿਾਨਾ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਘਰੋਂ ਵਲਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਚੜਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਅੱਖ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹਨ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462703041187390/?vh=e&d=n 

2 ਇਹੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਹੈ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਵਸੂੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਵੱਚ ਮਨ ੱਖਤਾ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਵਵੱਚ ਡਟੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462789811178713/?vh=e&d=n 

3 || 7 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪ੍ਤਾ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/315402309441650/?vh=e&d=n 

4 ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462833781174316/?d=n 

5 ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਰਵਕੰਗ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462835341174160/?d=n 

6 ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462856821172012/?d=n 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462703041187390/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462789811178713/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/315402309441650/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462833781174316/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462835341174160/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/462856821172012/?d=n


 

7 ਨੂਰ ਨੇ ਜਦ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੂੰ  ਲਗਾਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463273407797020/?d=n 

8 ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋ ਜੰਤਰ ਦ ੇਬੀਜ ’ਤ ੇਸਬਵਸਡੀ: ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463276017796759/?d=n 

9 "ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਾ ਵਸਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਲਵਕ ਪੂ੍ਰੇ ਵਿਸ਼ਿ 
ਵਿੱਚ ਬਣ ੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇ", ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463284221129272/?d=n 

10 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463303161127378/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 The Punjab Government has decided to declare summer vacation in Government 
Colleges and Universities of the state from May 15 to June 15. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1258339299616911365?s=12 

2 Chief Minister @capt_amarinder Singh ordered Punjab State Power Corporation Limited 
to make all 515 cash collection centres operational from May 8 between 9 am and 2 pm 
across the state for consumers to deposit their bills while strictly adhereing to the health 
protocols. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1258383258095509504?s=12 

3 Rashwinder singh village Naiwala sharing his views about facilities provided at quarantine 
centre Sanghera (Barnala) before leaving for village level quarantine centre. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258426836985565185?s=12 

4 "I thank the Media for continuing to work with dedication in these difficult times in order 
to ensure that people get a true perspective of the situation prevailing, not only in the 
state, but across the globe", @capt_amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258644044856479744?s=12 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258649084593729536?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਅੱਖ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹਨ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ 

2 ਇਹੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਹੈ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਵਸੂੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਵੱਚ ਮਨ ੱਖਤਾ ਦੀ 

ਸੇਵਾ ਵਵੱਚ ਡਟੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ। 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463273407797020/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463276017796759/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463284221129272/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463303161127378/?d=n
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1258339299616911365?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1258383258095509504?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258426836985565185?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258644044856479744?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258649084593729536?s=12


 

3 || 7 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪ੍ਤਾ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

4 ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 

5 ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਰਵਕੰਗ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ 

6 ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

7 ਨੂਰ ਨੇ ਜਦ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੂੰ  ਲਗਾਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

8 ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋ ਜੰਤਰ ਦ ੇਬੀਜ ’ਤ ੇਸਬਵਸਡੀ: ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

9 "ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਾ ਵਸਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਲਵਕ ਪੂ੍ਰੇ ਵਿਸ਼ਿ 
ਵਿੱਚ ਬਣ ੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇ", ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ 

10 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Gurdaspur corona -19 Update 
Total samples taken - 1626 
Negative - 1208 
Positive - 93 
Pending - 325 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678462059363538&id=10001599
2495545 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਵਹਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੱੁ੍ਵਛਆ 

ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਵਜ਼ਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਵਮਲ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਿੀ ਵਲਆ 

 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678453689364375&id=10001599
2495545 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ `ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਵਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ 
ਐਲਾਨ 

 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਪ੍ਾਸੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ - ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ 
 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678462059363538&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678462059363538&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678453689364375&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678453689364375&id=100015992495545


 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=678452199364524&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

4 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤ ੇਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ੇ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=678451546031256&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

5 ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਸ਼ਫਟ ਕਰ ਵਦੱਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਥੇ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਹਰ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678418899367854&id=10001599
2495545 

6 ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ `ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 

ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਵਖਆਲ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਵਮਲ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਤੋਂ ਖ ਸ਼ ਹਨ। 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/678413016035109/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Thank you Punjab Government.... 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258605068384944129 

2 Captain Amarinder Singh led Punjab Government has issued an advisory on 
maintaining the hygiene and sanitization by State Transport Undertakings (Punjab 
Roadways/PRTC/PUNBUS) and Private Bus operators during the transport of 
migrants/passengers in the wake of #COVID19 pandemic. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258369730848538629 

3 Gurdaspur corona -19 Update 
 
Total samples  -   1626 
 
Negative         -     1208 
Positive           -        93   
Pending         -       325 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258368250527666178 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਵਹਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੱੁ੍ਵਛਆ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਵਜ਼ਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਵਮਲ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਿੀ ਵਲਆ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258366482704023552 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=678452199364524&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=678452199364524&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=678451546031256&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=678451546031256&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678418899367854&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678418899367854&id=100015992495545
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/678413016035109/
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258605068384944129
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258369730848538629
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258368250527666178
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258366482704023552


 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ `ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਵਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 

 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਪ੍ਾਸੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ - ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258365642593333248 

6 ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਅਰ ਕੂੰਡੀਸ਼ਨਰਾਾਂ ਅਤ ੇਕੂਲਰਾਾਂ ਦੀ 

ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਵਰਆਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258364088024887298 

7 ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਸ਼ਫਟ ਕਰ ਵਦੱਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਥੇ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਹਰ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258362460991483904 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Gurdaspur corona -19 Update 
Total samples taken - 1626 
Negative - 1208 
Positive - 93 
Pending - 325 

2 ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਵਹਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੱੁ੍ਵਛਆ 

ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਵਜ਼ਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਵਮਲ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਿੀ ਵਲਆ 

3 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ `ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਵਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ 
ਐਲਾਨ 

 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਪ੍ਾਸੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ - ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ 

4 ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਸ਼ਫਟ ਕਰ ਵਦੱਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਥੇ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਹਰ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

5 ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ `ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 

ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਵਖਆਲ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਵਮਲ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਤੋਂ ਖ ਸ਼ ਹਨ। 
 

6 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤ ੇਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ੇ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 

 
Bathinda 
FACEBOOK 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1258365642593333248
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258364088024887298
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258362460991483904


 

 

S.N. Post with link 

1 ਫੌਜ_ਵਿੱਚ_ਭਰਤੀ_ਹੋਣ_ਦੇ_ਚਾਹਿਾਨ_ਯੁਿਕਾਂ_ਲਈ_ਆਨ_ਲਾਈਨ_ਕਲਾਸਾਂ_ਦੀ_ਸ਼ੁਰੂਆਤ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279738598986878/ 

2 ਫੇਸਬੁੱ ਕ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਵਜਵਟਿ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279818502312221/ 

3 | 7 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪ੍ਤਾ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/315402306108317/ 

4 ਦੁਕਾਨਾਂ_ਖੋਲਹਣ_ਸੰਬੰਧੀ_ਜਰੂਰੀ_ਸੂਚਨਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279874752306596/ 

5 ਦੁਕਾਨਾਂ_ਬਾਰੇ_ਜਰੂਰੀ_ਸੂਚਨਾ ...ਨੁਕਤਾ_ਨੰਬਰ_6 ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279941662299905/ 

6 ਕਰਏਵਟਵ : ਬਵਠੂੰਡਾ 2 ਹੋਰ ਪ੍ਾਵਜਵਟਵ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਆਈਆਾਂ, 1 ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਤਆ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱਚ 

ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਊਧਮ ਵਸੂੰਘ ਨਗਰ ਬਵਠੂੰਡਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 137 ਨੈਗੇਵਟਵ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਵੀ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279953468965391/ 

7 ਕਰਏਵਟਵ : ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਸਹਤਮੂੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਯੂਰਵੈਵਦਕ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪ੍ਨਾਏ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2280311242262947/ 

8 Creative : I thank the Media for continuing to work with dedication in these difficult times 
in order to ensure that people get a true perspective of the situation prevailing, not only 
in the state, but across the globe. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2280364335590971/ 

9 ਕਰਮਭੂਮੀ_ਤੋਂ_ਜਨਮਭੂਮੀ_ਦੀ_ਰਾਹ_ਦਾ_ਸਫਰ ਪੰ੍ਜਾਬ_ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਾਨ....ਿੇਖੋ_ਵਕਿੇਂ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2280397358921002/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਹ ਕਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਬਵਠੂੰਡਾ ਬੀ ਸਰੀ ਵਨਵਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ਅਨ ਸਾਰ ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਧੂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਆਪ੍ਣੇ ਰਾਜਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਦੀ 

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆਾਂ ਟੀਮਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258362509242875907?s=20  

2 ਵਜਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਟਰਨੇ ਰਸਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ 

ਦੀਆਾਂ ਗਵਠਤ ਟੀਮਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਾਂਚ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਦੀ 

ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਕ ੱਲ ਵਤੂੰਨ ਥਾਵਾਾਂ ਤੇ ਦੋ-ਦੋ  ਟੀਮਾਾਂ ਲਗਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258362767406440448?s=20  

3 ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਧੂ ਵੱਲੋਂ  ਟੀਮਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਵਕ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧਰਮ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258363117878345729?s=20  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AB%E0%A9%8C%E0%A8%9C_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9A_%E0%A8%AD%E0%A8%B0%E0%A8%A4%E0%A9%80_%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%A3_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%B9%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%A8_%E0%A8%AF%E0%A9%81%E0%A8%B5%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%B2%E0%A8%88_%E0%A8%86%E0%A8%A8_%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%A8_%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A9%80_%E0%A8%B6%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%82%E0%A8%86%E0%A8%A4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4VtzcLoUJRCZA0Bl1n-NS5uFh2zx09YkVlQ1keOODXiW1wHHm2sXF93l0ia8INV3hehyUUn5Q_budScqCBoSaIgXvV_46PirYU4X6jp5GsszU8faER2o1jsPXK284w3wm0GRqUQsFuHK6lsAwzlmDXy3HvU2fd3kmFQon5lhVwKZXUM0OYN2r6hPB9PkNONFZaY36CHSjG_JUBxuExP2MfErYuk25kRMC9pSb--x4BDdZ4zZM-dOtBBOEVCKYcjgFQr-rjca7OCxrcrO8VUEEX0SRSxQ1VRMs8fGVf-Zp1W4tzfAabmW09N0SoPBC2P8DnQ3453gbG2Ljje-9Z--Mtoor&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279738598986878/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279818502312221/
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/315402306108317/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279874752306596/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279941662299905/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2279953468965391/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2280311242262947/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2280364335590971/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A8%AD%E0%A9%82%E0%A8%AE%E0%A9%80_%E0%A8%A4%E0%A9%8B%E0%A8%82_%E0%A8%9C%E0%A8%A8%E0%A8%AE%E0%A8%AD%E0%A9%82%E0%A8%AE%E0%A9%80_%E0%A8%A6%E0%A9%80_%E0%A8%B0%E0%A8%BE%E0%A8%B9_%E0%A8%A6%E0%A8%BE_%E0%A8%B8%E0%A8%AB%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAau13kh1meVbfcwj90uCwfLuOb7hzxNwFOUdJV2tMnJrnRiAtdcwJ4nzUbHAfxeiuS8OTzJzpKqolYmZJR-aCd0vrnRTb7UGU0mYF-tIzAOvgPGOVfWp1oQEoodRXFtKz2r9jPwHPZs_oslonOIEKMoMErOcJVwRxpytReWZTTkcWQXEBMByePF9NlXlQd5q8B38ylzmsG2b3WV8Argzt97jsn7enm7lL8aLyGPopNjvLJ47uiEEgqmrtT8KaIuRIPrAx1dPN912wIcctf1zzRUOA5112dvdAhzbd3l0CSZyFYdYFrZNR4117krxvGfrIW8bzHTwJAtQPJQIpnaWKL2fI9z_SAsYM40g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC_%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAau13kh1meVbfcwj90uCwfLuOb7hzxNwFOUdJV2tMnJrnRiAtdcwJ4nzUbHAfxeiuS8OTzJzpKqolYmZJR-aCd0vrnRTb7UGU0mYF-tIzAOvgPGOVfWp1oQEoodRXFtKz2r9jPwHPZs_oslonOIEKMoMErOcJVwRxpytReWZTTkcWQXEBMByePF9NlXlQd5q8B38ylzmsG2b3WV8Argzt97jsn7enm7lL8aLyGPopNjvLJ47uiEEgqmrtT8KaIuRIPrAx1dPN912wIcctf1zzRUOA5112dvdAhzbd3l0CSZyFYdYFrZNR4117krxvGfrIW8bzHTwJAtQPJQIpnaWKL2fI9z_SAsYM40g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%96%E0%A9%8B_%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAau13kh1meVbfcwj90uCwfLuOb7hzxNwFOUdJV2tMnJrnRiAtdcwJ4nzUbHAfxeiuS8OTzJzpKqolYmZJR-aCd0vrnRTb7UGU0mYF-tIzAOvgPGOVfWp1oQEoodRXFtKz2r9jPwHPZs_oslonOIEKMoMErOcJVwRxpytReWZTTkcWQXEBMByePF9NlXlQd5q8B38ylzmsG2b3WV8Argzt97jsn7enm7lL8aLyGPopNjvLJ47uiEEgqmrtT8KaIuRIPrAx1dPN912wIcctf1zzRUOA5112dvdAhzbd3l0CSZyFYdYFrZNR4117krxvGfrIW8bzHTwJAtQPJQIpnaWKL2fI9z_SAsYM40g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2280397358921002/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258362509242875907?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258362767406440448?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258363117878345729?s=20


 

4 ਬਵਠੰਡਾ ਵ ਜਲਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿੱਖ ਿੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ 8.01 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ  

ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨIਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ 
 ਸਮੱਵਸਆਂ ਦੇ 1248 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ  
ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੋ ਚ ੱਕੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258363607601106945?s=20  

5 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਏਂਜਸੀਆਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ 

ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258363921473441794?s=20  

6 ਵ ਜਲ੍ਾ ਫੂਡ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕੂੰਟਰੋਲਰ ਸ: ਮਨਦੀਪ੍ ਵਸੂੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਪ੍ਨਗਰੇਨ ਨੇ ਹ ਣ ਤੱਕ 222775 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ, 

ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 206038 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ, ਪ੍ਨਸਪ੍ ਨੇ 182573 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਵਨਗਮ ਨੇ 125250 

ਅਤ ੇਭਾਰਤੀ ਖ ਰਾਕ ਵਨਗਮ ਨੇ 59554 ਮੀਵਟਰਕ ਟਲ ਅਤ ੇਵਨੱਜੀ ਵਪ੍ਾਰੀਆਾਂ ਨੇ 905 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258364020131799043?s=20  

7  ਫੇਸਬੁੱ ਕ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਵਜਵਟਿ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258392372007895045?s=20  

8 ਦੁਕਾਨਾਂ_ਖੋਲਹਣ_ਸੰਬੰਧੀ_ਜਰੂਰੀ_ਸੂਚਨਾ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258418339904458753?s=20  

9 ਬਵਠੰਡਾ ਦੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਖੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸੀ ਨੇ ਵਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਵਦਆਂ 

ਦੱਵਸਆ...... 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258424996025827328?s=20  

10 ਬਵਠੂੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ,ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਅਤ ੇਫਾਵਜਲਕਾ ਵਜਵਲ੍ਆਾਂ ਦੇ ਯ ਵਕਾਾਂ ਲਈ ਜੋ ਫੌਜ (ਆਰਮੀ) ਵਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ 

ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾ ਪ੍ੂਰੀਆਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪ੍ਾਈਟ ਕੈਂਪ੍ ਕਾਲਝਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਵਵਡ-19 ਦੀ 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਖਤੀ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਾਂ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ 

ਹਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258425886656823298?s=20  

11 ਜਦੋ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਾਂ ਫੌਜ ਦੀਆਾਂ ਭਰਤੀਆਾਂ ਰੈਲੀਆਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਵਟਸ ਵਵੱਚ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਯ ਵਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭਰਤੀ 

ਰੈਲੀਆਾਂ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਪ੍ੂਰਾ ਸਮਾਾਂ ਨਹੀ ਵਮਲੇਗਾ। ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮਰ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ 

ਹੋਵੇ, ਕੱਦ 170 ਸੈ:ਮੀ:, ਛਾਤੀ 77 ਸੈ:ਮੀ ਵਬਨ੍ਾ ਫ ਲਾਏ 82 ਸੈ:ਮੀ: ਫ ਲਾ ਕੇ ਅਤ ੇਦਸਵੀ ਵਵੱਚੋ 45℅ਅੂੰਕ  ਹੋਣ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258426465743450114?s=20  

12 ਵਜਹੜੇ ਯ ਵਕ ਵਲਖਤੀ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਉਹ 

ਮਾਸਟਰ, ਸਰੀ ਹਰਮੇਲ ਵਸੂੰਘ ਨਾਲ 94641-52013 ਤੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਰਵਜ਼ਸਟਰ ੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯ ਵਕ ਪ੍ਵਹਲ 

ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਵਜ਼ਸਟਰ ੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258426710128803840?s=20  

13 | 7 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪ੍ਤਾ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258434942410858496?s=20  

14 ਕਰਏਵਟਵ : ਬਵਠੂੰਡਾ 2 ਹੋਰ ਪ੍ਾਵਜਵਟਵ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਆਈਆਾਂ, 1 ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਤਆ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱਚ 

ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਊਧਮ ਵਸੂੰਘ ਨਗਰ ਬਵਠੂੰਡਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 137 ਨੈਗੇਵਟਵ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਵੀ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258455264899985410?s=20  

15 ਦੁਕਾਨਾਂ_ਬਾਰੇ_ਜਰੂਰੀ_ਸੂਚਨਾ ...ਨੁਕਤਾ_ਨੰਬਰ_6 ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258363607601106945?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258363921473441794?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258364020131799043?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258392372007895045?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258418339904458753?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258424996025827328?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258425886656823298?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258426465743450114?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258426710128803840?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258434942410858496?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258455264899985410?s=20


 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258586111275872258?s=20  

16 ਘਰ ਰਹੋ ਸਰੱਵਖਅਤ ਰਹੋ। 

ਬਵਠੂੰਡਾ ਵ ਜਲੇ੍ ਵਵਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਹ ਣ 41 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258615891425558531?s=20  

17 ਕਰਏਵਟਵ : ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਸਹਤਮੂੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਯੂਰਵੈਵਦਕ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪ੍ਨਾਏ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258629763771568128?s=20  
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1 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ 

 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ 

 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁ੍ਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616812985713255/  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਵਦਆਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 
ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹੈ ਜਾਗਰੂਕ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616812532379967/  

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਸਰਵਹੰਦ ਨੂੰ  ਹੌਟਸਪ੍ਾਟ/ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋ਼ਨ ਐਲਾਵਨਆ 

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616812115713342/  

4 "ਮੈਂ ਇਸ ਮ ਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਕੂੰਮ ਜਾਰੀ ਰਖੱਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ 

ਜੋ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਵਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਨਾ ਵਸਰਫ ਸੂਬੇ ਵਵਚ ਬਲਵਕ ਪ੍ੂਰੇ ਵਵਸ਼ਵ ਵਵੱਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦਾ 

ਸਹੀ ਪ੍ਵਰਪ੍ੇਖ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇ", ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616803759047511/  

5 Punjab Transport Department is pioneer is using information technolgy for providing 
centeric sevices 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616793729048514/  

6 Massage for Hon'ble Minister our mission is to impower citizens with services delivery in 
their proximity through Information and communication technology  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616793439048543/  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258586111275872258?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258615891425558531?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258629763771568128?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616812985713255/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616812532379967/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616812115713342/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616803759047511/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616793729048514/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616793439048543/


 

7 ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖ ਲਾਸੇ ਵਵੱਚ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਪ੍ ਵਲਸ ਨੇ ਸਰੀਨਗਰ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਵਖੇ ਬੀਤੇ ਵਦਨ ਮ ਕਾਬਲੇ ਵਵੱਚ ਮਰੇ ਵਹਜ਼ਬ ਲ 

ਮ ਜਾਵਹਦੀਨ ਕਮਾਾਂਡਰ, ਵਰਆਜ਼ ਅਵਹਮਦ ਨਾਇਕੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਵਹਲਾਲ ਅਵਹਮਦ ਵਾਗੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ 

ਅੂੰਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਇਕੂ ਦੇ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616793332381887/  

8 ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਾਸੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ 3.0 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਦੀ 

ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮ ਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੂੰ ਪ੍ੈਰਾਾਂ-ਵਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਵਬਆਾਂ ਨੂੂੰ ਦਰਪ੍ੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਅਤ ੇ

#ਕੋਵਵਡ19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਲਈ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਵਚਆਾਂ 

ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਵੱਚ ਵਤੂੰਨ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਗਰਾਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਨੂੂੰ ਵੀ ਦ ਹਰਾਇਆ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616793212381899/  

9 Chief Minister of Punjab thanks to Media for continuing to work with dedication in these 
difficult time ……………………. `` 
 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616791599048727/ 

10 COVID-19 BULLETIN  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=315402282774986&ref=watch_permalink  

11 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਅਦਾਰੇ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀਆਂ/ਹੋਰ ਸਿਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਲਾਹ 

 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616211635773390/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 "I thank the Media for continuing to work with dedication in these difficult times in order 
to ensure that people get a true perspective of the situation prevailing, not only in the 
state, but across the globe", @capt_amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
#punjabfightscorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258635904739995649  

2 Spoke to Doctors from Govt Hospitals in Jalandhar, Patiala & Amritsar to thank them for 
all their efforts in protecting us & treating #Covid19 patients. Enquired about the 
availability of protection kits & was happy to learn that they have enough supplies 
available. Keep it up! https://twitter.com/capt_amarinder/status/1258577359600377857  

3 Chief Minister, @capt_amarinder singh urged Prime Minister Narendra Modi to clearly 
define the way forward for the country’s economic revival and an exit strategy from 
Lockdown 3.0......(2) https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258387039403126785  

4 In a major expose, @PunjabPoliceInd has traced inter-state links of slain Hizbual 
Mujhahideen commander, Riaz Ahmed Naikoo, with the arrest of two accomplices of his 
close associate, Hilal Ahmed Wagay, from Amritsar. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258423895733886978  

5 ਸੋਨੀ ਵਸੂੰਘ ਵਾਸੀ ਵਪ੍ੂੰਡ ਪ੍ੂੰਡਰਾਲੀ, ਜੋ ਵਕ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਬੂੰਧੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਹ ਣ ਉਸ ਨੂੂੰ ਵਪ੍ੂੰਡ ਵਵਖੇ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ.ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਾਂ ਵਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱਚ ਰੱਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 

ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਦੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਥੇ ਖਾਣੇ ਆਵਦ ਦਾ ਬਹ ਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੂੰਧ  

ਸੀ। https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258369363100356611  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616793332381887/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616793212381899/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616791599048727/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=315402282774986&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/616211635773390/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258635904739995649
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1258577359600377857
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258387039403126785
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258423895733886978
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258369363100356611


 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਵਦਆਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 
ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258653900611088384  

7 ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅੂੰਵਮਰਤ ਕੌਰ ਵਗੱਲ ਨੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਨਵਾਾਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ  ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ, 

ਸਰਵਹੂੰਦ ਨੂੂੰ ਹੌਟਸਪ੍ਾਟ/ਕੂੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋ਼ਨ ਐਲਾਵਨਆ ਹੈ। ਹ ਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਗਤੀਵਵਧੀ ਲਈ 

ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258650343275020288  

8 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਾਈ ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258650135958917120  

9 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 10 
ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁ੍ਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ 
ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀhttps://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258654754701324288  

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅੂੰਵਮਰਤ ਕੌਰ ਵਗੱਲ ਨੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਨਵਾਾਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ  ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ, 

ਸਰਵਹੂੰਦ ਨੂੂੰ ਹੌਟਸਪ੍ਾਟ/ਕੂੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋ਼ਨ ਐਲਾਵਨਆ ਹੈ। ਹ ਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਗਤੀਵਵਧੀ ਲਈ 

ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਫ਼ਤਵਹਗੜ੍ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਮਵੈਜਸਟਰੇਟ ਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ 

ਪ੍ੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਕ ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਸਰਵਹੂੰਦ ਵਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਾਜ਼ੇਵਟਵ ਕੇਸ ਆਉਣ 

ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੂੰ ਹੌਟਸਪ੍ਾਟ/ਕੂੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋ਼ਨ ਐਲਾਵਨਆ ਜਾਵੇ। 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਵਦਆਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 
ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹੈ ਜਾਗਰੂਕ 

3 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ 

 

ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ 

 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁ੍ਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਾਈ ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਜਾਰੀ  

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258653900611088384
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258650343275020288
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258650135958917120
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258654754701324288


 

1 " ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਾ ਵਸਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਲਵਕ ਪੂ੍ਰੇ ਵਿਸ਼ਿ 
ਵਿੱਚ ਬਣ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਵਰਪੇ੍ਖ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇ " , 
ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ , ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ । 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553813688214936/?d=n 
 

2 ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪ੍ਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਤੇ ਸ ਖਦੇਵ ਵਸੂੰਘ ਵਪ੍ੂੰਡ ਬ ਰਜ ਹਰੀਕਾ ( 

ਜੈਤੋਂ) ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜੈਤੋਂ ਵਵਖੇ ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ /ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਸਬੂੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553770171552621/?vh=e&d=n 
 

3 ਵਜ਼ਲ•ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਜ਼ਲੇ• ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ,ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੰਮ ਲਈ 
ਖੋਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ 

ਵਜ਼ਲੇ• ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਿੀ ਵਮਤੀ 10-05-
2020 ਤੱਕ ਿਾਵਪ੍ਸ ਵਲਆ 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਅਸਰ ਸਵਹਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553203458275959/?d=n&subst
ory_index=0 
 
 

4 ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 471850 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 471393 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

ਹੁਣ ਤੱਕ 334916 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਹੋਈ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553204148275890/?d=n 
 

5 ਵਜਲਹਾ ਵਡਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਆਯੋਵਜਤ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553205461609092/?d=n 
 

6 ਹਜੂ਼ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਹੰੁਚੇ 130 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਚੋਂ 38 ਪ੍ਾਜੇ਼ਵਟਿ 71 ਨੈਗੇਵਟਿ 21 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ 
ਪ੍ੈਂਵਡਗ 

ਪ੍ਾਜੇ਼ਵਟਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਂਪ੍ਲ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553219504941021/?d=n&subst
ory_index=0 
 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਿੱਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ,ਡਰਾਈਕਲੀਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵਹਤ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਖੱੁਲਹ 
ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਤਫ਼ਸੀਲ ਲਈ ਪ੍ੜਹੋ ਪੂ੍ਰੇ ਹੁਕਮ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553264058269899/?d=n 
 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553813688214936/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553770171552621/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553203458275959/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553203458275959/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553204148275890/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553205461609092/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553219504941021/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553219504941021/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553264058269899/?d=n


 

8 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਪ੍ੇਂਡ ੂਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਥਤ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ 
ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ  ਕਰਵਫਊ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵਹਤ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ 
•ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹੇ ਰਵਹਣਗੇ 
•ਤਫ਼ਸੀਲ ਲਈ ਪ੍ੜਹੋ ਪੂ੍ਰੇ ਆਰਡਰ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553261221603516/?d=n 
 

9 ਮੈਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ , ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ 
ਵਡਊਟੀਆਂ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਭਾਿਨਾ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਨਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦ ੇਟਾਕਰੇ ਿਾਸਤੇ ਕੀਤੇ 
ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ , 
ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ , ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ , ਪ੍ੂੰਜਾਬ । 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553047474958224/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 471850 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 471393 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

ਹੁਣ ਤੱਕ 334916 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਹੋਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258351715415293953?s=20 
 

2 ਵਜਲ੍ਾ ਵਡਜਾਸਟਰ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਵਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੂੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜਲੇ੍ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਦੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਬਣਾਏ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਵਚ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਾਂ ,ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258352264017702912?s=20 
 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ 

ਖੋਲਣ ਦੀ ਖੱੁਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸਾਂ, ਸ਼ਾਵਪੰ੍ਗ ਮਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ,ਫਰੀਦਕੋਟ, 

ਕੋਟਕਪੂ੍ਰਾ ਤੇ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਜੋਨ ਤੇ ਵਦਨ ਿਾਈਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਦੱਤਾ ਨਾਈ,ਸੈਲਨੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ 

ਰਵਹਣਗੀਆ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258352640687173633?s=20 
 

4 ਵਜ਼ਲ•ਾਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਜ਼ਲੇ• ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ,ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੰਮ ਲਈ ਖੋਲਣ 

ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ 

ਵਜ਼ਲੇ• ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਿੀ ਵਮਤੀ 10-05-

2020 ਤੱਕ ਿਾਵਪ੍ਸ ਵਲਆ 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਅਸਰ ਸਵਹਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258361501624172544?s=20 
 

5 ਹਜੂ਼ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਹੰੁਚੇ 130 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਚੋਂ  38 ਪ੍ਾਜੇ਼ਵਟਿ 71 ਨੈਗੇਵਟਿ 21 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ੈਂਵਡਗ 

ਪ੍ਾਜੇ਼ਵਟਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਂਪ੍ਲ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258371220510310400?s=20 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553261221603516/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553047474958224/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258351715415293953?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258352264017702912?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258352640687173633?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258361501624172544?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258371220510310400?s=20


 

 

6 ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਵੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪ੍ਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਤੇ ਸ ਖਦੇਵ ਵਸੂੰਘ ਵਪ੍ੂੰਡ ਬ ਰਜ ਹਰੀਕਾ ( 

ਜੈਤੋਂ) ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜੈਤੋਂ ਵਵਖੇ  ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ /ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਸਬੂੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰਦਾ ਹੋਇਆ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258613620012957697?s=20 
 

7 ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 100 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਬੈੱਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258618984007688192?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 471850 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 471393 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

ਹੁਣ ਤੱਕ 334916 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਹੋਈ 

2 ਵਜਲ੍ਾ ਵਡਜਾਸਟਰ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਵਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੂੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜਲੇ੍ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਦੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਬਣਾਏ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਵਚ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਾਂ ,ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ 

ਖੋਲਣ ਦੀ ਖੱੁਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸਾਂ, ਸ਼ਾਵਪੰ੍ਗ ਮਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ,ਫਰੀਦਕੋਟ, 

ਕੋਟਕਪੂ੍ਰਾ ਤੇ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਜੋਨ ਤੇ ਵਦਨ ਿਾਈਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਦੱਤਾ ਨਾਈ,ਸੈਲਨੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ 

ਰਵਹਣਗੀਆ 

4 ਵਜ਼ਲ•ਾਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਜ਼ਲੇ• ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ,ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੰਮ ਲਈ ਖੋਲਣ 

ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ 

ਵਜ਼ਲੇ• ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਿੀ ਵਮਤੀ 10-05-

2020 ਤੱਕ ਿਾਵਪ੍ਸ ਵਲਆ 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਅਸਰ ਸਵਹਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 

5 ਹਜੂ਼ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਹੰੁਚੇ 130 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਚੋਂ  38 ਪ੍ਾਜੇ਼ਵਟਿ 71 ਨੈਗੇਵਟਿ 21 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ੈਂਵਡਗ 

ਪ੍ਾਜੇ਼ਵਟਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਂਪ੍ਲ 

6 ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਵੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪ੍ਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਤੇ ਸ ਖਦੇਵ ਵਸੂੰਘ ਵਪ੍ੂੰਡ ਬ ਰਜ ਹਰੀਕਾ ( 

ਜੈਤੋਂ) ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜੈਤੋਂ ਵਵਖੇ  ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ /ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਸਬੂੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰਦਾ ਹੋਇਆ। 

7 ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 100 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਬੈੱਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ 

8 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਿੱਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ,ਡਰਾਈਕਲੀਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵਹਤ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਖੱੁਲਹ 
ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਤਫ਼ਸੀਲ ਲਈ ਪ੍ੜਹੋ ਪੂ੍ਰੇ ਹੁਕਮ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258613620012957697?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258618984007688192?s=20


 

9 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਪ੍ੇਂਡ ੂਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਥਤ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ 
ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ  ਕਰਵਫਊ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵਹਤ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ 
•ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹੇ ਰਵਹਣਗੇ 
•ਤਫ਼ਸੀਲ ਲਈ ਪ੍ੜਹੋ ਪੂ੍ਰੇ ਆਰਡਰ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੱੁਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਹੋਿੇਗਾ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

*ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕੇ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ  
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱੁਲਹਣਗੇ-ਸੰਧੂ 

*ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੱੁਲਹਣ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਰਵਹਣਗੇ ਅਤ ੇ

 ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਹਣਗੀਆਂ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606515099676395/  

2 ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵਮਊਪੈ੍ਥੀ ਇਵਮਉਵਨਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦਿਾਈ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ-ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕੁਮਾਰ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606642816330290/  

3 ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 598198 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*597516 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

*465000 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਵਲਫਵਟੰਗ-ਰਾਜਵਰਸ਼ੀ ਮਵਹਰਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606698942991344/  

4 ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ, ਨੂੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਵਜਲ੍ਾ ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ  ਕਵਮਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਰਾਮਸਰਾ ਵਵਖੇ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੂੰਤ ਸ਼ਟ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜਲ੍ਾ 

ਪ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
#chardiklatimetv 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607378346256737/  

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵੱਲੌ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਵਖੇ 

ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ, ਝੀਵਰਾ ਮਹ ੱਲਾ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵਵਖੇ ਬਣੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਐਮ.ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, 

ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੰਵਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ(ਲੜਕੇ) ਵਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਵਗੂੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607410809586824/  

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਮਹਾਂਿੀਰ ਕਲੋਨੀ, ਐਸ.ਡੀ.ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰੋਡ, ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ, 
ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਰੋਡ ਨੂੰ  ਸਡੋੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607412742919964/  

7 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੱਲੋਂ  ਜੂੰਡ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਬਾਗ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607413389586566/  

 
TWITTER 
 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606515099676395/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606642816330290/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2606698942991344/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607378346256737/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607410809586824/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607412742919964/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607413389586566/


 

S.N. Post with link 

1 ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੱੁਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਹੋਿੇਗਾ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

*ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕੇ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ  
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱੁਲਹਣਗੇ-ਸੰਧੂ 

*ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੱੁਲਹਣ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਰਵਹਣਗੇ ਅਤ ੇ

 ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਹਣਗੀਆਂ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1258275057887035392?s=19  

2 ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵਮਊਪੈ੍ਥੀ ਇਵਮਉਵਨਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦਿਾਈ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ-ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕੁਮਾਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1258333258007412738?s=19  

3 ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 598198 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*597516 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

*465000 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਵਲਫਵਟੰਗ-ਰਾਜਵਰਸ਼ੀ ਮਵਹਰਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258370988351373312?s=19  
 

4 ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ, ਨੂੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਵਜਲ੍ਾ ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ  ਕਵਮਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਰਾਮਸਰਾ ਵਵਖੇ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੂੰਤ ਸ਼ਟ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜਲ੍ਾ 

ਪ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
#chardiklatimetv 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258622207887958016?s=19  

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵੱਲੌ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਵਖੇ 

ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ, ਝੀਵਰਾ ਮਹ ੱਲਾ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵਵਖੇ ਬਣੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਐਮ.ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, 

ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੰਵਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ(ਲੜਕੇ) ਵਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਵਗੂੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258635037160988673?s=19  

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਮਹਾਂਿੀਰ ਕਲੋਨੀ, ਐਸ.ਡੀ.ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰੋਡ, ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ, 
ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਰੋਡ ਨੂੰ  ਸਡੋੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1258635284171968513?s=19  

7 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੱਲੋਂ  ਜੂੰਡ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਬਾਗ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258635535318495234?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੱੁਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਹੋਿੇਗਾ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

*ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕੇ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ  
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱੁਲਹਣਗੇ-ਸੰਧੂ 

*ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੱੁਲਹਣ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਰਵਹਣਗੇ ਅਤ ੇ

https://twitter.com/DproFazilka/status/1258275057887035392?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258333258007412738?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258370988351373312?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258622207887958016?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258635037160988673?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258635284171968513?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258635535318495234?s=19


 

 ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਹਣਗੀਆਂ 

2 ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵਮਊਪੈ੍ਥੀ ਇਵਮਉਵਨਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦਿਾਈ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ-ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕੁਮਾਰ 

3 ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 598198 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*597516 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

*465000 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਵਲਫਵਟੰਗ-ਰਾਜਵਰਸ਼ੀ ਮਵਹਰਾ 
 

4 ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ, ਨੂੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਵਜਲ੍ਾ ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ  ਕਵਮਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਰਾਮਸਰਾ ਵਵਖੇ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਾਂ  ਤੋ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੂੰਤ ਸ਼ਟ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜਲ੍ਾ 

ਪ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
#chardiklatimetv 
 

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵੱਲੌ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਵਖੇ 

ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ, ਝੀਵਰਾ ਮਹ ੱਲਾ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵਵਖੇ ਬਣੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਐਮ.ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, 

ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੰਵਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ(ਲੜਕੇ) ਵਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਵਗੂੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਮਹਾਂਿੀਰ ਕਲੋਨੀ, ਐਸ.ਡੀ.ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰੋਡ, ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ, 
ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਰੋਡ ਨੂੰ  ਸਡੋੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ 

7 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੱਲੋਂ  ਜੂੰਡ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਬਾਗ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਅਤ ੇਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ, ਨੂੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਵਜਲ੍ਾ ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਵਮਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਰਾਮਸਰਾ ਵਵਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਾਂ ਤੋ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੂੰਤ ਸ਼ਟ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜਲ੍ਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤ ੇਵਸਹਤ 

ਵਵਭਾਗ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

https://youtu.be/ivetMDdBQVw  

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  # ਕੋਵਿਡ19 ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਿਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਿਾਉਣ ਤੇ 
ਵਿਧਾਇਕ ਵਪੰ੍ਕੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

# ਵਕਹਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਵਹਤ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤ ੇਿਧੀਆ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

# ਵਕਸਾਨ, ਆੜਹਤੀਆ, ਲੇਬਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਤੋਂ ਖੁ਼ਸ਼ ( ਫੋਟੋ ਸਮੇ ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135245178120805&id=100049059699993 
 

https://youtu.be/ivetMDdBQVw
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135245178120805&id=100049059699993


 

2 As we are celebrating world Red Cross Day, Ferozepur Red Cross Society is doing 
Commendable work by serving the humanity. Here is the glimpse on projects executed by 
the society amid Corona Virus Pandemic. (photo) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135189381459718&id=100049059699993 

3 ਵਫਰੋਜ਼ਪੁ੍ਰ ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈੈੰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਉਪ੍ਰਾਵਲਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ( ਿੀਵਡਓ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135476924764297&id=100049059699993 

4 Captain Amrinder Singh, Chief Minister Punjab thank the media for continuing to work  
with dedication in these difficult times in order to ensure that people get a true  
perspective of the situation prevailing, not only in the state, but across the globe.  
(photo) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135509911427665&id=100049059699993
\ 

5 ਕੋਰੋਨਾਿਾਈਰਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਤਿਪੂ੍ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਫੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135510381427618&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 # ਕੋਵਿਡ19 ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦ ੇਬਾਿਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਿਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਿਾਉਣ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ 
ਵਪੰ੍ਕੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

# ਵਕਹਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਵਹਤ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤ ੇਿਧੀਆ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

# ਵਕਸਾਨ, ਆੜਹਤੀਆ, ਲੇਬਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਤੋਂ ਖੁ਼ਸ਼ ( ਫੋਟੋ ਸਮੇ ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258427486179864579?s=19 

2 As we are celebrating world Red Cross Day, Ferozepur Red Cross Society is doing 
Commendable work by serving the humanity. Here is the glimpse on projects executed by 
the society amid Corona Virus Pandemic. (photo) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258425925160574976?s=19 
 

3 ਵਫਰੋਜ਼ਪੁ੍ਰ ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈੈੰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਉਪ੍ਰਾਵਲਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ( ਿੀਵਡਓ) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258614668425191430?s=19  

4 Captain Amrinder Singh, Chief Minister Punjab thank the media for continuing to work  
with dedication in these difficult times in order to ensure that people get a true  
perspective of the situation prevailing, not only in the state, but across the globe.  
(photo) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258649671506903040?s=19 

5 ਕੋਰੋਨਾਿਾਈਰਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਤਿਪੂ੍ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਫੋਟੋ ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258649985425563648?s=19 

 
WhatsApp 
 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258427486179864579?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258614668425191430?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258649671506903040?s=19


 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਿਟਸਐੱਪ੍ ਗਰੱੁਪ੍ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

2 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ। 

4 # ਕੋਵਿਡ19 ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦ ੇਬਾਿਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਿਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਿਾਉਣ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ 
ਵਪੰ੍ਕੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

# ਵਕਹਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਵਹਤ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤ ੇਿਧੀਆ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

# ਵਕਸਾਨ, ਆੜਹਤੀਆ, ਲੇਬਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਤੋਂ ਖੁ਼ਸ਼ 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 782 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433583553534010&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

2 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਿਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਫਊ /ਲਾਕਡਾਊਨ 

ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਹੱਤ ਲਈ ਕੀਤ ੇਸਾਰਵਥਕ ਉਪ੍ਰਾਲੇ-ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਵਡਪ੍ਟੀ ਰਵਜਸਟਰਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433584893533876&set=pcb.34335851335
33852&type=3&theater 
 

3 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਵਹਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਬਣ ੇਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ 
ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433705603521805&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

4 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤ ੋਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਤ ੇਸੁਚੇਤ ਹੋਣ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433703803521985&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 1626 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 1208 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟਿ  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433714706854228&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433583553534010&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433583553534010&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433584893533876&set=pcb.3433585133533852&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433584893533876&set=pcb.3433585133533852&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433705603521805&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433705603521805&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433703803521985&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3433703803521985&set=a.3298642393694794&type=3&theater


 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 782 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258343581753868289?s=20 
 

2 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਿਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਫਊ /ਲਾਕਡਾਊਨ 

ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਹੱਤ ਲਈ ਕੀਤ ੇਸਾਰਵਥਕ ਉਪ੍ਰਾਲੇ-ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਵਡਪ੍ਟੀ ਰਵਜਸਟਰਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258343713907986433?s=20 
 

3 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤ ੋਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਤ ੇਸੁਚੇਤ ਹੋਣ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258373286024540160?s=20 

4 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਵਹਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਬਣ ੇਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ 
ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258373494846316550?s=20 
 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 1626 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 1208 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258378366647889920?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 782 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

 

2 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਿਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਫਊ /ਲਾਕਡਾਊਨ 

ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਹੱਤ ਲਈ ਕੀਤ ੇਸਾਰਵਥਕ ਉਪ੍ਰਾਲੇ-ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਵਡਪ੍ਟੀ ਰਵਜਸਟਰਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ 

 

3  

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਵਹਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਬਣ ੇਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ 
ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ 

 

4 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

5   

ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 1626 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 1208 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

6 Rate lists of vegetables and fruits. 
 

7 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258373286024540160?s=20


 

S.N. Post with link 

1 7 May Rate List (With Pic) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700731097396717&id=226290164840815 

2 जिला मैजिस्ट्र ेट ने आि से सुबह 7 बिे से दोपहर 3 बिे तक दुकाने खोलने की दी छूट(पे्रस नोट) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700832567386570&id=226290164840815 

3 I thank all all the Officers of the Revenue Department, Numberdars and Chaukidars for 
their exemplary dedication and hard work in the day-to-day discharge of the duties and 
in combating COVID-19", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700833247386502&id=226290164840815 

4 Online pre selection training of 02months for Army Recruitment is going to start in 
CPYTE, Talwara (Centre for Training & Employment of Punjab Youth) from 15/05/2020. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700847994051694&id=226290164840815 

5 The Punjab Government is taking best measures for the treatment of #COVID_19 patients 
and to prevent its spread.  You are also requested to contribute to this campaign by 
following the instructions and advisory being issued by the government from time to 
time. In this series, a mock drill to tackle and bring a Covid-19 positive patient, what 
procedure to adopt at isolation center done by Patiala Health department officials at 
Govt. Meritourios School, which is established as Covid Care Center with 500 bed facility, 
near Punjabi University Patiala(With Video) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700853894051104&id=226290164840815 

6  Trains have departed from Punjab with migrant workers, tourists, pilgrims and students 
onboard. Punjab has tied up with Railways for 400 trains in Phase 1. Chief Minister 
Captain Amarinder Singh assure all the migrants that they need not to worry and to 
follow the protocols so that they can reach home safely(With Video) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700941277375699&id=226290164840815 

7 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ, ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲ•ਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ(ਪ੍ਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700974810705679&id=226290164840815 

8 ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਵਖਲਵਖਲਾਏ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701010584035435&id=226290164840815 

9 ਵਸਵਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਵਚਹਵਰਆਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਕ ਅਜਬ ਖ ਸ਼ੀ 

ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਦਨ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਵਵੱਚ ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋੰ  ਸਾਰੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਲਈ 

ਪ੍ੇਸਟਰੀਜ਼, ਚਾਕਲੇਟ, ਟੌਫੀਆਾਂ, ਪ੍ੈਟੀਜ਼ ਅਤ ੇਵਬਸਕ ੱਟ ਆਵਦ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਬੱਵਚਆਾਂ 

ਅਤ ੇਇਕ ਮਵਹਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701012324035261&id=226290164840815 

10  || 7 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਿ ਿੀਡੀਓ ਵਲੰਕ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315402342774980&id=226290164840815 

11 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਕਸਮ ਦੇ ਿਸੀਵਕਆਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701095407360286&id=226290164840815 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700731097396717&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700832567386570&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700833247386502&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700847994051694&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700853894051104&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700941277375699&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700974810705679&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701010584035435&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701012324035261&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315402342774980&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701095407360286&id=226290164840815


 

12 ਕੋਵਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 2,46,606 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701096444026849&id=226290164840815 

13 ਲ ਵਧਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਾਰਕਰ ਹਾਊਸ ਵਵੱਚ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਵਲਆਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱਚ ਰੱਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਇਥੇ ਰਵਹੂੰਵਦਆਾਂ ਮ ਕਾਬਲੇ ਦੇ 

ਇਮਵਤਹਾਨਾਾਂ ਲੲੰੀ ਪ੍ੜ੍ਾਈ ਨੂੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਥੇ ਘਰ ਜਾਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਸਟਲ 

ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ੂਰੇ ਖ ਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ 

ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 22 ਹੈ, ਵਜੂੰਨਾਾਂ ਵਵੱਚ 8 ਕ ੜੀਆਾਂ ਅਤ ੇ14 ਮ ੂੰਡੇ ਹਨ। ਮ ਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਵੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ(ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਲੂੰਕ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701098414026652&id=226290164840815 

14  Baba Farid University Of Health Sciences has invited online applications for 1978 posts in 
VRDL Lab, Isolation wards & Testing Labs.. 
Last date: 11/05/2020 
For more details visit bfuhs.ac.in 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701116164024877&id=226290164840815 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 7 May Rate List (With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258219660031467522?s=19 

2 Punjab Government has issued an advisory on maintaining hygiene & sanitization by 
State Transport Undertakings and Private Bus operators during the transport of 
Migrants/passengers in the wake of #COVID19 pandemic. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258261436909805569?s=19 

3  "ਮੈਂ ਮਾਲ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ, ਨੂੰਬਰਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਚੌਕੀਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਵਡਊਟੀਆਾਂ 

ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਨਭਾਉਣ ਅਤ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ", ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ। 
https://twitter.com/CMOPb/status/1258274950755938305?s=19 

4  #जिला मैजिस्ट्र ेट ने आि से सुबह 7 बिे से दोपहर 3 बिे तक दुकाने खोलने की दी छूट 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258284941080760321?s=19 

5 .#स्वास्थ्य जिभाग की ओर से आि 46 व्यक्तियोों के सैंपल जलए गए: जसजिल सिजन 

- अब तक जलए गए 1203 सैंपलोों में से 1006 नैगेजटि, 108 की ररपोटज आनी बाकी 

- 72 श्रद्धालुओों को उनके घरोों में एकाोंतिास के जलए भेिा गया 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258363436364443648?s=19 

6 #Hoshiarpur  

जिला मैजिस्ट्र ेट ने िारी जकया आदेश, सुबह 7 बिे से बाद दोपहर 3 बिे तक खुलेंगे शराब के ठेके 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258363749804752896?s=19 

7 #दसूहा के आईसोलेशन िार्ज में दाक्तखल बच्ोों के चेहरे क्तखले 

- प्रशासन ने एक बचे् के िन्मजदन पर भेिी खाने-पीने िाले िसु्तएों  

- श्री हिूर साजहब से आए श्रद्धालुओों को एकाोंतिास के दौरान मुहैया करिाई िा रही है हर िरुरी 

सुजिधा: जर्प्टी कजमश्नर 

- एस.र्ी.एम. ने िीजर्यो काल कर बच्ोों से की बातचीत(फोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258377132184657922?s=19 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701096444026849&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701098414026652&id=226290164840815
http://bfuhs.ac.in/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701116164024877&id=226290164840815
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258219660031467522?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258261436909805569?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1258274950755938305?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258284941080760321?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258363436364443648?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258363749804752896?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258377132184657922?s=19


 

8 .#जिला मैजिस्ट्र ेट की ओर से अलग-अलग जकस्म के िसीकोों की रजिस्ट्र ेशन के कायज को दोबारा शुरु 

करने के आदेश िारी 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258417051082854401?s=19 

9  #Hoshiarpur 

कोजिर्-19: अब तक 246605 मीजटरक टन गेहों की हुई खरीद 

- जकसी भी तरह की िानकारी या जशकायत के जलए कों टर ोल रुम के नोंबर 01882-22663 पर जकया 

िा सकता है सोंपकज  
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258418870492241920?s=19 

10 Baba Farid University Of Health Sciences has invited online applications for 1978 posts in 
VRDL Lab, Isolation wards & Testing Labs.. 
Last date: 11/05/2020 
For more details visit bfuhs.ac.in 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258433292052774913?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 7 May Rate List (With Pic) 

2  जिला मैजिस्ट्र ेट ने आि से सुबह 7 बिे से दोपहर 3 बिे तक दुकाने खोलने की दी छूट(पे्रस नोट) 

3  I thank all all the Officers of the Revenue Department, Numberdars and Chaukidars for 
their exemplary dedication and hard work in the day-to-day discharge of the duties and 
in combating COVID-19", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 

4 Online pre selection training of 02months for Army Recruitment is going to start in 
CPYTE, Talwara (Centre for Training & Employment of Punjab Youth) from 15/05/2020. 

5 The Punjab Government is taking best measures for the treatment of #COVID_19 patients 
and to prevent its spread.  You are also requested to contribute to this campaign by 
following the instructions and advisory being issued by the government from time to 
time. In this series, a mock drill to tackle and bring a Covid-19 positive patient, what 
procedure to adopt at isolation center done by Patiala Health department officials at 
Govt. Meritourios School, which is established as Covid Care Center with 500 bed facility, 
near Punjabi University Patiala(With Video) 

6 Trains have departed from Punjab with migrant workers, tourists, pilgrims and students 
onboard. Punjab has tied up with Railways for 400 trains in Phase 1. Chief Minister 
Captain Amarinder Singh assure all the migrants that they need not to worry and to 
follow the protocols so that they can reach home safely(With Video) 

7 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ, ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲ•ਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ(ਪ੍ਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

8 ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਵਖਲਵਖਲਾਏ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

9 ਵਸਵਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਵਚਹਵਰਆਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਕ ਅਜਬ ਖ ਸ਼ੀ 

ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਦਨ ਦੀ ਖ ਸ਼ੀ ਵਵੱਚ ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋੰ  ਸਾਰੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਲਈ 

ਪ੍ੇਸਟਰੀਜ਼, ਚਾਕਲੇਟ, ਟੌਫੀਆਾਂ, ਪ੍ੈਟੀਜ਼ ਅਤ ੇਵਬਸਕ ੱਟ ਆਵਦ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਬੱਵਚਆਾਂ 

ਅਤ ੇਇਕ ਮਵਹਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258417051082854401?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258418870492241920?s=19
http://bfuhs.ac.in/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258433292052774913?s=19


 

10  ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਕਸਮ ਦੇ ਿਸੀਵਕਆਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਦ ੇਕੰਮ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

11 ਕੋਵਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 2,46,606 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
  

S.N
. 

Post with link 

1 SCREENING OF 47589 PERSONS DONE DURING DOOR TO DOOR SURVEY OF 10741 HOUSES 
BY 110 TEAMS- DC, CP 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800758170449210&set=pcb.80076890378147
0&type=3&theater 

2 Pics of dinner served tonight to the people quarantined in Meritorious School 
Jalandhar(09:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800750187116675&set=pcb.80075023045000
4&type=3&theater 

3 ADMINISTRATION PROVIDES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY PEOPLE 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800736613784699&set=pcb.80074259711743
4&type=3&theater 

4 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS 15 FIRs ON CURFEW VIOLATORS 

INCLUDING EIGHT WITHOUT MASK 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800734323784928&set=pcb.80073498711819
5&type=3&theater 

5 CAPTAIN GOVERNMENT’S RS 51.24 LAKH GIFT ENABLES 8400 MIGRANTS FROM JALANDHAR 
TO REACH BACK AT THEIR NATIVE STATES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800731097118584&set=pcb.80073245711844
8&type=3&theater 

6 COUNSELING OF PEOPLE INCLUDING PILGRIMS QUARANTINED AT THE LOCAL MERITORIOUS 
SCHOOL HELP TO BOOST THEIR MORALE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800728793785481&set=pcb.80072898711879
5&type=3&theater 

7 GODREJ HANDS OVER 45,000 SOAPS TO ADMINISTRATION 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800726093785751&set=pcb.80072648711904
5&type=3&theater 

8 ADMINISTRATION SUPPLIES 105032 LITRES MILK, 791-KG CHEESE, 10030-KG CURD, 14976-
LITRES LASSI, 419-KG KHEER AND 5119 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800710300453997&set=pcb.80071334712035
9&type=3&theater 

9 DISTRICT ADMINISTRATION SUCCEEDS IN DECONGESTING FRUITS AND VEGETABLE MARKET 
MAQSOODAN 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800758170449210&set=pcb.800768903781470&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800758170449210&set=pcb.800768903781470&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800750187116675&set=pcb.800750230450004&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800750187116675&set=pcb.800750230450004&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800736613784699&set=pcb.800742597117434&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDRV72VghTsz49xm9DWg_IU8HMyIIzlj5nEGGkKfVfHUUf_51SCriSeaJZA-a0AFowoxKfNPUH-Gqv3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800736613784699&set=pcb.800742597117434&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDRV72VghTsz49xm9DWg_IU8HMyIIzlj5nEGGkKfVfHUUf_51SCriSeaJZA-a0AFowoxKfNPUH-Gqv3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800736613784699&set=pcb.800742597117434&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800736613784699&set=pcb.800742597117434&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800734323784928&set=pcb.800734987118195&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDa1J6whvCF8tI0NcaxSavK1B0MOD5iHJCO-elpFszK2Ib1roQHJeEJDXYhQkx-uiE4GKubjpEQkkK7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800734323784928&set=pcb.800734987118195&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDa1J6whvCF8tI0NcaxSavK1B0MOD5iHJCO-elpFszK2Ib1roQHJeEJDXYhQkx-uiE4GKubjpEQkkK7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800734323784928&set=pcb.800734987118195&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800734323784928&set=pcb.800734987118195&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800731097118584&set=pcb.800732457118448&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800731097118584&set=pcb.800732457118448&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800728793785481&set=pcb.800728987118795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800728793785481&set=pcb.800728987118795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800726093785751&set=pcb.800726487119045&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800726093785751&set=pcb.800726487119045&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800710300453997&set=pcb.800713347120359&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800710300453997&set=pcb.800713347120359&type=3&theater


 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800704273787933&set=pcb.80070479045454
8&type=3&theater 

10 DBEE STARTS ONLINE COUNSELING FOR UNEMPLOYED YOUTHS IN CURFEW IMPOSED TO 
COMBAT COVID-19 PANDEMIC 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800693507122343&set=pcb.80069366378899
4&type=3&theater 

11 Flag march in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800691223789238/ 

12 Commissioner of  Police jalandhar Gurpreet Singh Bhullar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800678413790519/ 

13 Deputy Commssioner Jalandhar Varinder Kumar Sharma 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800673660457661/ 

14 THANKS TO CAPTAIN GOVERNMENT SIXTH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CHUGS OFF FOR 
AZAMGARH FROM JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800671640457863&set=pcb.80067216712447
7&type=3&theater 

15 Flag march in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800661340458893/ 

16 Flag march in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800658640459163/ 

17 Flag March in Jalandhar 
 https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800656080459419/ 

18 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800653380459689/ 

19 In a major reprieve to the migrants the Punjab government led by Chief Minister Captain 
Amarinder Singh has spend around Rs 51.24 lakh for ensuring free travel to around 84,00 
migrants from Jalandhar via ‘Shramik Express’ trains to their respected destinations. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800635297128164&set=pcb.80063538046148
9&type=3&theater 

20 To help the 246 people including the pilgrims from Sri Hazur Sahib, Nanded and others 
quarantined in Meritorious School Jalandhar in fighting the depression, the teams of 
counsellors have been boosting their psychological morale in this hour of distress (05:00PM) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800611943797166/ 

21 The pics of Lunch served to the people quarantined in the Meritorious school, 
Jalandhar(02:30PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800547757136918&set=pcb.80054781713691
2&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800704273787933&set=pcb.800704790454548&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800704273787933&set=pcb.800704790454548&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800693507122343&set=pcb.800693663788994&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800693507122343&set=pcb.800693663788994&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800691223789238/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800678413790519/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800673660457661/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800671640457863&set=pcb.800672167124477&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800671640457863&set=pcb.800672167124477&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800661340458893/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800658640459163/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800656080459419/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800653380459689/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800635297128164&set=pcb.800635380461489&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800635297128164&set=pcb.800635380461489&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/800611943797166/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800547757136918&set=pcb.800547817136912&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800547757136918&set=pcb.800547817136912&type=3&theater


 

22 With 1320 migrants on its board, the sixth ‘Shramik Express’ train from Jalandhar today 
chugged off for Azamgarh with the state government led by Punjab Chief Minister Captain 
Amarinder Singh bearing the entire expenditure worth Rs 7.06 lakh of this train. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.800482610476766/80048248381
0112/?type=3&theater 

23 Rate list Of Vegetables 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800428247148869&set=a.433052357219795&
type=3&theater 

24 Morning tea is served to the people quarantined in Meritorious school,(08:00AM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800383973819963&set=a.433052357219795&
type=3&theater 

25 With strenuous efforts of the district administration led by Deputy Commissioner Jalandhar 
Mr Varinder Kumar Sharma and Commissioner of Police Mr Gurpreet Singh Bhullar, the 
fruits and vegetables market at Maqsoodan has been decongested to keep Covid 19 
pandemic at bay. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800381653820195&set=pcb.80038171715352
2&type=3&theater 

  
 
TWITTER 
   

S.N. Post with link 

1 Pics of dinner served tonight to the people quarantined in Meritorious School 
Jalandhar(09:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258420975697182720 

2 Jalandhar DC Varinder kumar Sharma Speaks after flag march in Jaladhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258405220171694084 

3 Flag march in jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258390074728820736 

4 Flag March in Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258389655571124225 

5 The seventh Shramik Express train left for Darbhanga (Bihar) from Jalandhar city Railway 
station today in the presence of MLA Mr. Sushil Kumar Rinku, Cp Jalandhar and Others 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258378682235867136 

6 To help the 246 people including the pilgrims from Sri Hazur Sahib, Nanded and others 
quarantined in Meritorious School Jalandhar in fighting the depression, the teams of 
counsellors have been boosting their psychological morale in this hour of distress 
(05:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258368086853300224 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.800482610476766/800482483810112/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.800482610476766/800482483810112/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800428247148869&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800428247148869&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800383973819963&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800383973819963&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800381653820195&set=pcb.800381717153522&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800381653820195&set=pcb.800381717153522&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258420975697182720
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258405220171694084
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258390074728820736
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258389655571124225
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258378682235867136
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258368086853300224


 

7 The district administration on Thursday has supplied 105032 litres of milk and 5119 
quintals of vegetables and fruits to the people at their doorsteps. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258347778415067138 

8 In benevolent gesture, renowned Godrej Consumer Products Limited Company on 
Thursday handed over 45,000 soaps to Jalandhar administration, in the central 
warehouse house near Company Bagh Chowk. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258346921518866432 

 9 The pics of Lunch served to the people quarantined in the Meritorious school, 
Jalandhar(02:30PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258331684824481800 

10 With 1320 migrants on its board, the sixth Shramik Special Trains From Jalandhar today 
chugged off for Azamgar with the state government led by Punjab CM capt amarinder 
singh bearing the entire expenditure worth Rs 7.06 lakh of this train 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258290660676898819 

11 With 1320 migrants on its board, the sixth Shramik Special Trains From Jalandhar today 
chugged off for Azamgar with the state government led by Punjab CM capt amarinder 
singh bearing the entire expenditure worth Rs 7.06 lakh of this train 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258286644706242560 

12 Rate list of vegetables 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258251539438882817 

13 Morning tea is served to the people quarantined in Meritorious school,(08:00AM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258229004437532672 

WhatsApp 
 
 

S.N. TEXT 

1 SCREENING OF 47589 PERSONS DONE DURING DOOR TO DOOR SURVEY OF 10741 
HOUSES BY 110 TEAMS- DC, CP  

2 DBEE STARTS ONLINE COUNSELING FOR UNEMPLOYED YOUTHS IN CURFEW IMPOSED TO 
COMBAT COVID-19 PANDEMIC 

3 CAPTAIN GOVERNMENT’S RS 51.24 LAKH GIFT ENABLES 8400 MIGRANTS FROM 
JALANDHAR TO REACH BACK AT THEIR NATIVE STATES 

4 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS 15 FIRs ON CURFEW VIOLATORS INCLUDING 
EIGHT WITHOUT MASK 

5 ADMINISTRATION PROVIDES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY PEOPLE 

6 GODREJ HANDS OVER 45,000 SOAPS TO ADMINISTRATION 

7 DISTRICT ADMINISTRATION SUCCEEDS IN DECONGESTING FRUITS AND VEGETABLE 
MARKET MAQSOODAN 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258347778415067138
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258346921518866432
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258331684824481800
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258290660676898819
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258286644706242560
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258251539438882817
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258229004437532672


 

8 COUNSELING OF PEOPLE INCLUDING PILGRIMS QUARANTINED AT THE LOCAL 
MERITORIOUS SCHOOL HELP TO BOOST THEIR MORALE 

9 THANKS TO CAPTAIN GOVERNMENT SIXTH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CHUGS OFF FOR 
AZAMGARH FROM JALANDHAR 

10 ADMINISTRATION SUPPLIES 105032 LITRES MILK, 791-KG CHEESE, 10030-KG CURD, 
14976-LITRES LASSI, 419-KG KHEER AND 5119 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

11 Rate list of vegetables 

  
Youtube 

SN. Post and Link 

1. Shramik Express Train Jalandhar 
https://www.youtube.com/watch?v=QvzzXIDuPGo 

2. Medical Examination of migrants 
https://www.youtube.com/watch?v=DUbCqVSvmEY 

3. Jalandhar Meritorious(05:00PM) 
https://www.youtube.com/watch?v=oDE1aX0iMsY 

4 Commissioner of police Mr Gurpreet Singh Bhullar 
https://www.youtube.com/watch?v=_l4cy1JgeXI 

5 Deputy Commissioner Mr Varinder kumar Sharma 
https://www.youtube.com/watch?v=Cbfhs4XKTVg 

  
 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਿਾਹੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ 

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

2 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਖਲਾਫ਼ ਹੋਿੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ-ਡੀ. ਸੀ 
*ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਵਕਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QvzzXIDuPGo
https://www.youtube.com/watch?v=DUbCqVSvmEY
https://www.youtube.com/watch?v=oDE1aX0iMsY
https://www.youtube.com/watch?v=_l4cy1JgeXI
https://www.youtube.com/watch?v=Cbfhs4XKTVg
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


 

3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
*ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਵਡਲੀਿਰੀ 
*ਫੂਡ ਐਡਂ ਬੈਿਰਜ ਆੳਾੂਟਲੈਟਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤ ੇਢਾਵਬਆਂ ਤੋਂ ਹੋਿੇਗੀ ਕੇਿਲ ਹੋਮ ਵਡਲੀਿਰੀ 
*ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਾਈਜ਼ ਹੀ ਖੱੁਲਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੇਿਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

4 ਸੀ-ਪ੍ਾਈਟ ਿੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟੇੇ੍ਰਵਨੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

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

5 ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਮਲਕਫੈੱਡ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿੱਧ ਦੁੱ ਧ ਚੁੱ ਵਕਆ ਜਾ ਵਰਹੈ-ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਕੈਪ੍ਟਨ ਹਰਵਮੰਦਰ ਵਸੰਘ 

*ਮੌਜੂਦਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪ੍ਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪ੍ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਪੇ੍ਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ 

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

6 ਮਵਠਆਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪ੍ੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਿੇਚਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ    
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

7 || 7 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

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

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 

https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDy68Y4U8bdWCC3oh4fX5fcpDPjoT_PrWFOTI1i-4THaCCbs6OrsCNEEevykslQy2tMHLt2A-wUcuanhMVezqxHKcOAkQra8y2bf-AZ_lSUzNc5J4RJ7ffro_VnKXuDYb_jKY4nVTfis-oa0UefLfx3HeyqYVDa9x3J4ZjCG1pkQBUvFCVgC8T43N0dD2KoTlZ5NvQQ5P8YpNnbyD0RokUIL1hePp5vpeh8Zi-FEkF-Wjw7YbrBxCxTMR1mfzyyA1b63QZd20KDzLd4evOX3iWpzKenrjC1LBV4wYUmLwmGW-tagdZMlaB54oYL7d7gg230CbjuqSSdiIhXhVId9w7SZiIs7SsALks&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDy68Y4U8bdWCC3oh4fX5fcpDPjoT_PrWFOTI1i-4THaCCbs6OrsCNEEevykslQy2tMHLt2A-wUcuanhMVezqxHKcOAkQra8y2bf-AZ_lSUzNc5J4RJ7ffro_VnKXuDYb_jKY4nVTfis-oa0UefLfx3HeyqYVDa9x3J4ZjCG1pkQBUvFCVgC8T43N0dD2KoTlZ5NvQQ5P8YpNnbyD0RokUIL1hePp5vpeh8Zi-FEkF-Wjw7YbrBxCxTMR1mfzyyA1b63QZd20KDzLd4evOX3iWpzKenrjC1LBV4wYUmLwmGW-tagdZMlaB54oYL7d7gg230CbjuqSSdiIhXhVId9w7SZiIs7SsALks&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDy68Y4U8bdWCC3oh4fX5fcpDPjoT_PrWFOTI1i-4THaCCbs6OrsCNEEevykslQy2tMHLt2A-wUcuanhMVezqxHKcOAkQra8y2bf-AZ_lSUzNc5J4RJ7ffro_VnKXuDYb_jKY4nVTfis-oa0UefLfx3HeyqYVDa9x3J4ZjCG1pkQBUvFCVgC8T43N0dD2KoTlZ5NvQQ5P8YpNnbyD0RokUIL1hePp5vpeh8Zi-FEkF-Wjw7YbrBxCxTMR1mfzyyA1b63QZd20KDzLd4evOX3iWpzKenrjC1LBV4wYUmLwmGW-tagdZMlaB54oYL7d7gg230CbjuqSSdiIhXhVId9w7SZiIs7SsALks&__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


 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਿਾਹੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ 

 

4 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਖਲਾਫ਼ ਹੋਿੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ-ਡੀ. ਸੀ 
*ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਵਕਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ 

 

5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
*ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਵਡਲੀਿਰੀ 
*ਫੂਡ ਐਡਂ ਬੈਿਰਜ ਆੳਾੂਟਲੈਟਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤ ੇਢਾਵਬਆਂ ਤੋਂ ਹੋਿੇਗੀ ਕੇਿਲ ਹੋਮ ਵਡਲੀਿਰੀ 
*ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਿਾਈਜ਼ ਹੀ ਖੱੁਲਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੇਿਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ 
 

6 ਸੀ-ਪ੍ਾਈਟ ਿੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟੇੇ੍ਰਵਨੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

 

7 ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਮਲਕਫੈੱਡ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿੱਧ ਦੁੱ ਧ ਚੁੱ ਵਕਆ ਜਾ ਵਰਹੈ-ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਕੈਪ੍ਟਨ ਹਰਵਮੰਦਰ ਵਸੰਘ 

*ਮੌਜੂਦਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪ੍ਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪ੍ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਪੇ੍ਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ 

 

8 || 7 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
 

9 ਮਵਠਆਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪ੍ੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਿੇਚਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ    
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 4 Trains carrying migrants to their respective states departed from Railway Station 
Ludhiana today. One train left on May 5, two on May 6, 2020. The migrants thanked 
Punjab government for their help and promised to return back once the lockdown is over 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3044204475623126/?vh=e&d=n 

2 CHAIRMAN’S RELATED TO PUNJAB INDUSTRY HOLD MEETING TODAY 
BAWA, DEWAN, TIKKA & JOSHI LAUD CHIEF MINISTER CAPT AMARINDER SINGH FOR 
PROVIDING MUCH NEEDED RELIEF TO INDUSTRY 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3044171008959806/?d=n 

3 KOTA RETURNED STUDENTS SPENDING THEIR TIME STUDYING IN QUARANTINE CENTRE 
22 STUDENTS UNDER QUARANTINE AT PARKER HOUSE IN PAU 
DUE TO EXTRA TIME, I AM READING BHAGAVAD GITA THESE DAYS: ASHISH 
ALL STUDENTS THANK PUNJAB GOVT FOR PROVIDING HOME & HOSTEL LIKE 
ATMOSPHERE IN QUARANTINE CENTRE 

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.ARDy68Y4U8bdWCC3oh4fX5fcpDPjoT_PrWFOTI1i-4THaCCbs6OrsCNEEevykslQy2tMHLt2A-wUcuanhMVezqxHKcOAkQra8y2bf-AZ_lSUzNc5J4RJ7ffro_VnKXuDYb_jKY4nVTfis-oa0UefLfx3HeyqYVDa9x3J4ZjCG1pkQBUvFCVgC8T43N0dD2KoTlZ5NvQQ5P8YpNnbyD0RokUIL1hePp5vpeh8Zi-FEkF-Wjw7YbrBxCxTMR1mfzyyA1b63QZd20KDzLd4evOX3iWpzKenrjC1LBV4wYUmLwmGW-tagdZMlaB54oYL7d7gg230CbjuqSSdiIhXhVId9w7SZiIs7SsALks&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDy68Y4U8bdWCC3oh4fX5fcpDPjoT_PrWFOTI1i-4THaCCbs6OrsCNEEevykslQy2tMHLt2A-wUcuanhMVezqxHKcOAkQra8y2bf-AZ_lSUzNc5J4RJ7ffro_VnKXuDYb_jKY4nVTfis-oa0UefLfx3HeyqYVDa9x3J4ZjCG1pkQBUvFCVgC8T43N0dD2KoTlZ5NvQQ5P8YpNnbyD0RokUIL1hePp5vpeh8Zi-FEkF-Wjw7YbrBxCxTMR1mfzyyA1b63QZd20KDzLd4evOX3iWpzKenrjC1LBV4wYUmLwmGW-tagdZMlaB54oYL7d7gg230CbjuqSSdiIhXhVId9w7SZiIs7SsALks&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDy68Y4U8bdWCC3oh4fX5fcpDPjoT_PrWFOTI1i-4THaCCbs6OrsCNEEevykslQy2tMHLt2A-wUcuanhMVezqxHKcOAkQra8y2bf-AZ_lSUzNc5J4RJ7ffro_VnKXuDYb_jKY4nVTfis-oa0UefLfx3HeyqYVDa9x3J4ZjCG1pkQBUvFCVgC8T43N0dD2KoTlZ5NvQQ5P8YpNnbyD0RokUIL1hePp5vpeh8Zi-FEkF-Wjw7YbrBxCxTMR1mfzyyA1b63QZd20KDzLd4evOX3iWpzKenrjC1LBV4wYUmLwmGW-tagdZMlaB54oYL7d7gg230CbjuqSSdiIhXhVId9w7SZiIs7SsALks&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3044204475623126/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3044171008959806/?d=n


 

STUDENTS ARE BEING PROVIDED BOOKS & OTHER ESSENTIAL COMMODITIES: NODAL 
OFFICER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3044168095626764/?d=n 

4 NGO “AAS EHSAS” DONATES RS 1 LAKH FOR DISTRICT RED CROSS SOCIETY LUDHIANA 
PHILANTHROPISTS SHOULD COME FORWARD & ASSIST DISTRICT ADMINISTRATION IN 
HOUR OF NEED: DEPUTY COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3044164225627151/?d=n 

5 PROCESS OF SENDING MIGRANTS TO THEIR HOME STATES CONTINUES ON THIRD 
CONSECUTIVE DAY 
TOTAL 124 POSITIVE PATIENTS IN DISTRICT, 111 ACTIVE PATIENTS: DEPUTY 
COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3044161772294063/?d=n 

6 Trains carrying migrants to their respective states have already started from Railway 
Station Ludhiana. One train left on May 5, two on May 6 while 4 trains would depart 
today 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3043295149047392/?vh=e&d=n 

7 District Administration Ludhiana has started sending persons (whose samples were 
negative) to isolation facilities in their respective villages so that they stay emotionally 
strong in the vicinity of their loved ones 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3043267982383442/?vh=e&d=n 

8 22 Ludhiana students, who have returned from Kota (Rajasthan) are kept under 
quarantine at Parker House in Punjab Agricultural University, Ludhiana. These students 
said that they do not waste their time inside this quarantine centre because neither can 
they go out nor can meet their family members, so they are spending their time by 
studying and other constructive activities. All the students also thanked the Punjab 
government for bringing them safely back home and providing them home and hostel 
like atmosphere at this quarantine centre. They also appealed to other people staying in 
isolation/quarantine centres to spend their time in constructive activities and by keeping 
a positive mind. 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3044234772286763/?vh=e&d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 On one side, some persons are intentionally ignoring the directions and trying to 
make issues out of non issues, but on the other hand, the students who have 
returned from Kota are spending their time at isolation centre @PAU_LDH by 
studying and other constructive activities. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258568019674046464?s=08 

2 In view of the #COVID19, @PunjabGovtIndia has brought several Punjabis, who 
were stuck in other parts of the country, safely back home. Such persons have 
been kept in the isolation centres set up so that they do not come in direct contact 
with other people as well as their family 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258568016289312769?s=08 

3 22 students, hailing from district #Ludhiana are housed in separate rooms. 
Students said that they do not waste their time inside centre because neither can 
they go out nor can meet their family members, so they are spending their time 
studying and other constructive activities. 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3044168095626764/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3044164225627151/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3044161772294063/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3043295149047392/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3043267982383442/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3044234772286763/?vh=e&d=n
https://twitter.com/PAU_LDH
https://twitter.com/PAU_LDH
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258568019674046464?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258568016289312769?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click


 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258577225835671552?s=08 

4 Student Ashish Rana is using free time by reading holy Bhagavad Gita because it 
gives him mental peace. All the students also thanked the @PunjabGovtIndia 
providing them home and hostel-like atmosphere at this isolation centre 
#Ludhiana. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258619122893631488?s=08 

5 Nodal Officer of Isolation Centre, said that the students are very happy with the 
kind of facilities being provided to them. As per the guidelines of the 
@PunjabGovtIndia, they are being provided food three times daily, along with 
other facilities. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258622121414135808?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 4 Trains carrying migrants to their respective states departed from Railway Station 
Ludhiana today. One train left on May 5, two on May 6, 2020. The migrants thanked 
Punjab government for their help and promised to return back once the lockdown is over 
(English & Punjabi) 

2 CHAIRMAN’S RELATED TO PUNJAB INDUSTRY HOLD MEETING TODAY 
BAWA, DEWAN, TIKKA & JOSHI LAUD CHIEF MINISTER CAPT AMARINDER SINGH FOR 
PROVIDING MUCH NEEDED RELIEF TO INDUSTRY 
 (English & Punjabi) 

3 KOTA RETURNED STUDENTS SPENDING THEIR TIME STUDYING IN QUARANTINE CENTRE 
22 STUDENTS UNDER QUARANTINE AT PARKER HOUSE IN PAU 
DUE TO EXTRA TIME, I AM READING BHAGAVAD GITA THESE DAYS: ASHISH 
ALL STUDENTS THANK PUNJAB GOVT FOR PROVIDING HOME & HOSTEL LIKE 
ATMOSPHERE IN QUARANTINE CENTRE 
STUDENTS ARE BEING PROVIDED BOOKS & OTHER ESSENTIAL COMMODITIES: NODAL 
OFFICER  (English & Punjabi) 

4 NGO “AAS EHSAS” DONATES RS 1 LAKH FOR DISTRICT RED CROSS SOCIETY LUDHIANA 
PHILANTHROPISTS SHOULD COME FORWARD & ASSIST DISTRICT ADMINISTRATION IN 
HOUR OF NEED: DEPUTY COMMISSIONER 
 (English & Punjabi) 

5 PROCESS OF SENDING MIGRANTS TO THEIR HOME STATES CONTINUES ON THIRD 
CONSECUTIVE DAY 
TOTAL 124 POSITIVE PATIENTS IN DISTRICT, 111 ACTIVE PATIENTS: DEPUTY 
COMMISSIONER  (English & Punjabi) 

6 Trains carrying migrants to their respective states have already started from Railway 
Station Ludhiana. One train left on May 5, two on May 6 while 4 trains would depart 
today 

7 District Administration Ludhiana has started sending persons (whose samples were 
negative) to isolation facilities in their respective villages so that they stay emotionally 
strong in the vicinity of their loved ones 

8 22 Ludhiana students, who have returned from Kota (Rajasthan) are kept under 
quarantine at Parker House in Punjab Agricultural University, Ludhiana. These students 
said that they do not waste their time inside this quarantine centre because neither can 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258577225835671552?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258619122893631488?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258622121414135808?s=08


 

they go out nor can meet their family members, so they are spending their time by 
studying and other constructive activities. All the students also thanked the Punjab 
government for bringing them safely back home and providing them home and hostel 
like atmosphere at this quarantine centre. They also appealed to other people staying in 
isolation/quarantine centres to spend their time in constructive activities and by keeping 
a positive mind. 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 I thank the Media for continuing to work with dedication in these difficult times in 
order to ensure that people get a true perspective of the situation prevailing, not 
only in the state, but across the globe. 
   Captain Amarinder Singh 
    Chief Minister Punjab 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/670856370359644?__tn__=-R 
 

2 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ 435 ਪ੍ਰਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

-ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 290, ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ 118 ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜਹ ਵਿਖੇ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

-5 ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/670370487074899?__tn__=-R 
 

3 -13 ਸਾਲਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਜੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/670357657076182?__tn__=-R 
 

4 ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਿੰਡੇ ਮਾਸਕ 

-ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਕਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੰ  ਿੰਡੇ ਗਏ 900 ਮਾਸਕ: ਰਘਬੀਰ ਮਾਨ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/670354350409846?__tn__=-R 
 

5 -ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ 
ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/67031003041427
8/?type=3&__tn__=-R 
 

6 -ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੈ੍ਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਖੁਲਹਣਗੀਆਂ : ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

-ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਹੋਿੇਗੀ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤ ੇਪੈ੍ਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖੋਲਹਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/67028175375043
9/?type=3&__tn__=-R 
 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਗਰੱੁਪ੍ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਗੋਵਬੰਦਪੁ੍ਰਾ ਅਤੇ ਜੌੜਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ੈਂਦੇ ਵਲੱਕਰ ਿੈਂਡਜ਼ 
ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਵਦੱਤੀ ਮੰਨਜੂ਼ਰੀ 
-ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ੇਬਾਹਰ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/670856370359644?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/670370487074899?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/670357657076182?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/670354350409846?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/670310030414278/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/670310030414278/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/670281753750439/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/670281753750439/?type=3&__tn__=-R


 

-ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੋਂ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਵਡਲੀਿਰੀ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/67028053041722
8/?type=3&__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ 435 ਪ੍ਰਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

-ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 290, ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ 118 ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜਹ ਵਿਖੇ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

-5 ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1258373979753988097?s=20 
 

2 -13 ਸਾਲਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਜੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1258373910094995460?s=20 
 

3 ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਿੰਡੇ ਮਾਸਕ 

-ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਕਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੰ  ਿੰਡੇ ਗਏ 900 ਮਾਸਕ: ਰਘਬੀਰ ਮਾਨ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1258362553958191104?s=20 
 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ 

ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1258336695943966720?s=20 
 

5 I thank the Media for continuing to work with dedication in these difficult times in 
order to ensure that people get a true perspective of the situation prevailing, not 
only in the state, but across the globe. 
   Captain Amarinder Singh 
    Chief Minister Punjab 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1258650026399502336?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 I thank the Media for continuing to work with dedication in these difficult times in 
order to ensure that people get a true perspective of the situation prevailing, not 
only in the state, but across the globe. 
   Captain Amarinder Singh 
    Chief Minister Punjab 
 

2  

3  
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Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਿੇਖੋ ਵਕੰਝ ਨਾਵਕਆਂ ਤੇ ਵਸਹਤ ਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਗਰੂਕ. ਵਪੰ੍ਡ ਵਹੰਮਤਪੁ੍ਰਾ, ਬਲਾਕ ਪੱ੍ਤੋ ਹੀਰਾ 
ਸੁੰ ਘ, ਉਪ੍ ਮੰਡਲ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਜਾਗਰੂਕ. 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651420498331581 
 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਵਪੰ੍ਡ ਰੋਡੇ ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਉਪ੍ ਮੰਡਲ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸ਼ਰੀਮਤੀ 
ਸਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਿੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 
ਮੋਗਾ ਿੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651379665002331 
 

3 Good news for Moga 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651308415009456\ 
 

4 ਨੂਰ ਨੇ ਜਦ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੂੰ  ਲਗਾਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650815351725429 
 

5 || 7 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/315402332774981/ 
 

6 ਮੋਗਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 306 ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਨੇਗੇਵਟਿ 

---ਇਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਧਾਲੂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 
ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਵਮਲ 

---ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਨੇ 'ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹੋ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650690938404537 
 

7 ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਠਵਹਰੇ ਵਬਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਘਰ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਸ਼ੁਰੂ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650675955072702 
 

8 ਮੋਗਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650671021739862 
 

9 ਮੋਗਾ ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੌਸਲਰ ਵਨਤਾਸ਼ਾ ਿੱਲੋ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਸਵਲੰਗ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650639995076298 
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https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651379665002331
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651308415009456%5C
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650815351725429
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZWSZL6tcCovNEC2b8AUJtno0YRRVMiZNWpBK3xsOY7_iTBOhwtivpXR8WdLaeLT1ZKw1snqSXuCLvqIZR2VSFtbhc48_8S8Sl38fgyIh51NCC-HcB5d1PYESTzQwHw6YfgfOlNVpgdmRNGe6UGg_xTw0tKYwYHb4CUc-QiVVGP5aA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZWSZL6tcCovNEC2b8AUJtno0YRRVMiZNWpBK3xsOY7_iTBOhwtivpXR8WdLaeLT1ZKw1snqSXuCLvqIZR2VSFtbhc48_8S8Sl38fgyIh51NCC-HcB5d1PYESTzQwHw6YfgfOlNVpgdmRNGe6UGg_xTw0tKYwYHb4CUc-QiVVGP5aA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/315402332774981/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650690938404537
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650675955072702
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650671021739862
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650639995076298


 

10 ਿਾਪ੍ਸ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਵਸਹਤ ਚੈੱਕ ਅਪ੍ 
ਕੈਂਪ੍ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650591435081154 
 

11 ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜਦੀਆਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸੇਿਾ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਹਨ. ਮੋਗਾ ਵਸਵਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਖੇ ਗਰਭਿਤੀ ਮਵਹਲਾਿਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਵਨਰੀਖਣ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650584348415196 
 

12 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋ ਵਜਲਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਠੇਕੇ 7 ਿਜੇ ਤੋ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਹਣ ਦੀ 
ਵਦੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ 
---ਕਨਟੇਨਮਟੈ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਖੋਵਲਹਆ ਜਾਿੇਗਾ ਕੋਈ 
ਠੇਕਾhttps://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650567245083573 

 

13 ਸ਼ਵਹਰ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾੇੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ੍ ਸ਼ਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 
ਲੜਕੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚ ਸੇਨੀਟਾਇਜਰ ਸਪ੍ਰੇਅ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ ਜੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650558758417755 
 

14 Tik-tok ਸਟਾਰ ਨੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀ CM ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

https://www.facebook.com/ZeePHH/videos/1533607143467130/?extid=c6jmvAccfMcvX
U2R&d=null&vh=e 
 

15 ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ Noor ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਸੱਧਾ ਕੈਪ੍ਟਨ ਨੂੰ  ਫਨੋ, ਬਣਾਈ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ Tik Tok  
https://www.facebook.com/watch/?v=311582513160995 

16 ਸੀ.ਐੱਮ ਕੈਪ੍ਟਨ ਤਕ ਪ੍ਹੰੁਚੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੂਰ,ਮੋਟ ੂਦੀ ਲਿਾਈ ਕਲਾਸ 

https://www.facebook.com/116414445050045/posts/3419755434715913/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 More good news for Moga  
https://twitter.com/DproMoga/status/1258638189486460928?s=20 
 

2 Good news for Moga 
https://twitter.com/DproMoga/status/1258343815271739393?s=20 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650591435081154
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650584348415196
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650567245083573
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1650558758417755
https://www.facebook.com/ZeePHH/videos/1533607143467130/?extid=c6jmvAccfMcvXU2R&d=null&vh=e
https://www.facebook.com/ZeePHH/videos/1533607143467130/?extid=c6jmvAccfMcvXU2R&d=null&vh=e
https://www.facebook.com/watch/?v=311582513160995
https://www.facebook.com/116414445050045/posts/3419755434715913/
https://twitter.com/DproMoga/status/1258638189486460928?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1258343815271739393?s=20


 

1 ਿੇਖੋ ਵਕੰਝ ਨਾਵਕਆਂ ਤੇ ਵਸਹਤ ਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਗਰੂਕ. ਵਪੰ੍ਡ ਵਹੰਮਤਪੁ੍ਰਾ, ਬਲਾਕ ਪੱ੍ਤੋ ਹੀਰਾ 
ਸੁੰ ਘ, ਉਪ੍ ਮੰਡਲ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਜਾਗਰੂਕ. 

 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਵਪੰ੍ਡ ਰੋਡੇ ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਉਪ੍ ਮੰਡਲ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸ਼ਰੀਮਤੀ 
ਸਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਿੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 
ਮੋਗਾ ਿੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

 

3 Good news for Moga 
 

4 ਨੂਰ ਨੇ ਜਦ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੂੰ  ਲਗਾਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

 

5 || 7 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
 
 

6 ਮੋਗਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 306 ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਨੇਗੇਵਟਿ 

---ਇਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਧਾਲੂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 
ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਵਮਲ 

---ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਨੇ 'ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹੋ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

 

7 ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਠਵਹਰੇ ਵਬਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਘਰ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣ 
ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਸ਼ੁਰੂ 

 
 

8 ਮੋਗਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
 
 

9 ਮੋਗਾ ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੌਸਲਰ ਵਨਤਾਸ਼ਾ ਿੱਲੋ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਸਵਲੰਗ 

 
 

10 ਿਾਪ੍ਸ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਵਸਹਤ ਚੈੱਕ ਅਪ੍ 
ਕੈਂਪ੍ 

 
 

11 ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜਦੀਆਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸੇਿਾ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਹਨ. ਮੋਗਾ ਵਸਵਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਖੇ ਗਰਭਿਤੀ ਮਵਹਲਾਿਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਵਨਰੀਖਣ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZWSZL6tcCovNEC2b8AUJtno0YRRVMiZNWpBK3xsOY7_iTBOhwtivpXR8WdLaeLT1ZKw1snqSXuCLvqIZR2VSFtbhc48_8S8Sl38fgyIh51NCC-HcB5d1PYESTzQwHw6YfgfOlNVpgdmRNGe6UGg_xTw0tKYwYHb4CUc-QiVVGP5aA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZWSZL6tcCovNEC2b8AUJtno0YRRVMiZNWpBK3xsOY7_iTBOhwtivpXR8WdLaeLT1ZKw1snqSXuCLvqIZR2VSFtbhc48_8S8Sl38fgyIh51NCC-HcB5d1PYESTzQwHw6YfgfOlNVpgdmRNGe6UGg_xTw0tKYwYHb4CUc-QiVVGP5aA&__tn__=*NK-R


 

 

12 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋ ਵਜਲਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਠੇਕੇ 7 ਿਜੇ ਤੋ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਹਣ ਦੀ 
ਵਦੱਤੀ ਮੰਨਜੂਰੀ 
---ਕਨਟੇਨਮਟੈ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਖੋਵਲਹਆ ਜਾਿੇਗਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ 
 

13 ਸ਼ਵਹਰ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾੇੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ੍ ਸ਼ਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 
ਲੜਕੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚ ਸੇਨੀਟਾਇਜਰ ਸਪ੍ਰੇਅ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ ਜੀ 
 
 

14 Tik-tok ਸਟਾਰ ਨੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀ CM ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

 
 

15 ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ Noor ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਸੱਧਾ ਕੈਪ੍ਟਨ ਨੂੰ  ਫਨੋ, ਬਣਾਈ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ Tik Tok  
 

16 ਸੀ.ਐੱਮ ਕੈਪ੍ਟਨ ਤਕ ਪ੍ਹੰੁਚੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੂਰ,ਮੋਟ ੂਦੀ ਲਿਾਈ ਕਲਾਸ 

 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ  
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਫਲ-ਫਰੂਟ, ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਿੱਲੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਵਲੰਗ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214857925521386/ 
 
 

2 Today 7 may Disstt Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214801188860393/ 
 

3 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਤੱਕ 1151 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214786778861834/ 
 

4 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਨੂੰ  ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214703605536818/ 
 

5 ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਟਲ ਪ੍ੋਂਡਜ 'ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 3.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਮੰਨਜੂਰ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214702895536889/ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214857925521386/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214801188860393/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214786778861834/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214703605536818/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214702895536889/


 

 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਬਊਰੋ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ੍ ਦੌਰਾਨ ਿੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214701642203681/ 
 

7 ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪ੍ਾਈਟ ਿੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214701408870371/ 
 

8 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਐਚ.ਐਸ. ਰੇਖੀ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214604088880103/ 
 

9 "ਮੈਂ ਮਾਲ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ, ਨੂੰਬਰਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਚੌਕੀਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਵਡਊਟੀਆਾਂ 

ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਨਭਾਉਣ ਅਤ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ", ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214521105555068/ 
 

10 ਵਮਤੀ 7 ਮਈ ਨੂੂੰ ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਵਖੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214455665561612/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ  
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਫਲ-ਫਰੂਟ, ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਿੱਲੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਵਲੰਗ @PunjabGovtIndia 

https://facebook.com/681961292144388/posts/1214857925521386/…  
@KUMARAMIT_IAS  
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258427606346510337?s=19 
 

2 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਨੂੰ  ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ 

-ਹੋਮ ਵਡਵਲਿਰੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਅਹਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੱੁਲਹ ਸਕਣਗੇ 
@KUMARAMIT_IAS  #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258426174507642881?s=19 
 

3 ਬੋਲਣ-ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਿਾਂਝੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਜਨਮ ਵਦਨ ਮਨਾ ਕੇ @PP_Patiala ਨੇ  ਵਜੱਵਤਆ ਬੱਵਚਆਂ ਦਾ 
ਵਦਲ 

SSP ਮਨਦੀਪ੍ ਵਸੂੰਘ ਵਸੱਧੂ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ SHO ਵਤਰਪ੍ੜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਬੱਚੀ ਸੋਨੂੂੰ ਦਾ ਜਨਮ ਵਦਨ ਨਾਕੇ 'ਤੇ 

ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੇ ਪ੍ ਵਲਸ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। @capt_amarinder 

@DGPPunjabPolice 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258424536816443392?s=19 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214701642203681/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214701408870371/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214604088880103/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214521105555068/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1214455665561612/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://t.co/VxuJMnMA42?amp=1
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258427606346510337?s=19
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258426174507642881?s=19
https://twitter.com/PP_Patiala
https://twitter.com/PP_Patiala
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/DGPPunjabPolice
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258424536816443392?s=19


 

4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਗਊ ਸੇਿਾ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  

ਸਵਚਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ @PunjabGovtIndia ਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਵਲਹਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਟਲ ਪ੍ੌਂਡਜ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਬੇਸਹਾਰਾ 
ਗਊਧਨ ਧਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ DC ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ  3.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 

@capt_amarinder ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ੂ ਪ੍ਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਵਤਰਪ੍ਤ ਰਾਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਬਾਜਿਾ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1258423133670801410?s=19 
 

5 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਐਚ.ਐਸ. ਰੇਖੀ। 

For full video plz visit our fb page @PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS 
 #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1214604088880103&id=681961292
144388 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258412000625020928?s=19 
 

6 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੀ ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ ਵਵੱਚ 7 ਮਈ ਨੂੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਬਜੀਆਾਂ ਤੇ ਫਲਾਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1258255587135025158?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ  
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਫਲ-ਫਰੂਟ, ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਿੱਲੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਵਲੰਗ  (ਿੀਡੀਓ) 

2 Today 7 may Disstt Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra (ਿੀਡੀਓ) 

3 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਤੱਕ 1151 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਵਕਆਂ ਨੂੰ  ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

5 ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਟਲ ਪ੍ੋਂਡਜ 'ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 3.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਮੰਨਜੂਰ  (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਬਊਰੋ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ੍ ਦੌਰਾਨ ਿੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 
(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

7 ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪ੍ਾਈਟ ਿੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ (ਪ੍ਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

8 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਐਚ.ਐਸ. ਰੇਖੀ। (ਿੀਡੀਓ) 

9 "ਮੈਂ ਮਾਲ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ, ਨੂੰਬਰਦਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਚੌਕੀਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਵਡਊਟੀਆਾਂ 

ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਨਭਾਉਣ ਅਤ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ", ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ। (ਫੋਟੋ) 

10 ਵਮਤੀ 7 ਮਈ ਨੂੂੰ ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਵਖੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟ। (ਫੋਟੋ) 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258423133670801410?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://t.co/AWIXvMB6ty?amp=1
https://t.co/AWIXvMB6ty?amp=1
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258412000625020928?s=19
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258255587135025158?s=19


 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Patiala- COVID UPDATE dt. 07.05.2020 , Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/EynX6iwSVGs 

2 ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. 

ਐਚ.ਐਸ. ਰੇਖੀ। 

https://youtu.be/os8eEban79s 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਸਾਂਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਕੋਵਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤ ੇਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਭੇਵਜਆ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528
595157769410  

2 ਸੁਜਾਨਪੁ੍ਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਈਦਗਾਹ ਅਤ ੇਮੁਹੱਲਾ ਜਲਾਖੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਵਜਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 
ਵਦੱਤੀਆਂ ਛਟੋਾਂ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528
595867769339  

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੱੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੇਠ ਸਿੇਰੇ 07:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 03:00 
ਿਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ- ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528
596367769289  

4 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਿਾਵਲਆਂ / ਬਜੁ਼ਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਜਰੂਰੀ-ਡਾ. 
ਵਿਨੋਦ ਸਰੀਨ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528
599487768977  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਸਾਂਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਕੋਵਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤ ੇਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਭੇਵਜਆ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  

2 ਸੁਜਾਨਪੁ੍ਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਈਦਗਾਹ ਅਤ ੇਮੁਹੱਲਾ ਜਲਾਖੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਵਜਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 
ਵਦੱਤੀਆਂ ਛਟੋਾਂ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੱੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੇਠ ਸਿੇਰੇ 07:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 03:00 
ਿਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ- ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

4 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਿਾਵਲਆਂ / ਬਜੁ਼ਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਜਰੂਰੀ-ਡਾ. 
ਵਿਨੋਦ ਸਰੀਨ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://youtu.be/EynX6iwSVGs
https://youtu.be/os8eEban79s
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528595157769410
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528595157769410
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528595867769339
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528595867769339
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528596367769289
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528596367769289
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528599487768977
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/528599487768977


 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰੀ ਸਾਂਈ ਕਾਲਜ ਬੰਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਕੋਵਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤ ੇਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਭੇਵਜਆ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  

2 ਸੁਜਾਨਪੁ੍ਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਈਦਗਾਹ ਅਤ ੇਮੁਹੱਲਾ ਜਲਾਖੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਵਜਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 
ਵਦੱਤੀਆਂ ਛਟੋਾਂ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੱੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੇਠ ਸਿੇਰੇ 07:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 03:00 
ਿਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ- ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

4 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਿਾਵਲਆਂ / ਬਜੁ਼ਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਜਰੂਰੀ-ਡਾ. 
ਵਿਨੋਦ ਸਰੀਨ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਜੁ਼ਰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸੰਭਾਲ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849929192169165&id=289205534908203 

2 57  ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਹੰੁਚਾਇਆ ਵਗਆ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ - ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

165 ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੀ ਵਪ੍ਛਲੇ ਵਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਜੰ਼ਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਰਿਾਨਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849921972169887&id=289205534908203 

3 ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਸਰਚ ਨੇ ਿੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਰੋਪ੍ੜ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰ ਸ਼ਸ਼ਾ - ਸਪ੍ੀਕਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 
ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਿੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 02 ਹਜ਼ਾਰ ਵਕੱਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ੍ਨਗਰ 
ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ  60 ਵਕੱਟਾਂ ਿੰਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849920058836745&id=289205534908203 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਰੂਪ੍ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾਅਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਰਟੂਡੋਰ ਘਰਾਂ ਵਿੰਚ ਵਸਹਤ 
ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ੇਵਸਹਤ ਜਾਂਚ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849958478832903&id=289205534908203 

5  

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849929192169165&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849921972169887&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849920058836745&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849958478832903&id=289205534908203


 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਜੁ਼ਰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸੰਭਾਲ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1258405525194182656?s=19 

2 57  ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਹੰੁਚਾਇਆ ਵਗਆ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ - ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

165 ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੀ ਵਪ੍ਛਲੇ ਵਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਜੰ਼ਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਰਿਾਨਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1258403204309618688?s=19 

3 ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਸਰਚ ਨੇ ਿੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਰੋਪ੍ੜ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰ ਸ਼ਸ਼ਾ - ਸਪ੍ੀਕਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 
ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਿੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 02 ਹਜ਼ਾਰ ਵਕੱਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ੍ਨਗਰ 
ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ  60 ਵਕੱਟਾਂ ਿੰਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1258402512543064066?s=19 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਰੂਪ੍ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾਅਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਰਟੂਡੋਰ ਘਰਾਂ ਵਿੰਚ ਵਸਹਤ 
ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ੇਵਸਹਤ ਜਾਂਚ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1258416742776348674?s=19 

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 57  ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਹੰੁਚਾਇਆ ਵਗਆ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ - ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

165 ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੀ ਵਪ੍ਛਲੇ ਵਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਜੰ਼ਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਰਿਾਨਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

2 ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਸਰਚ ਨੇ ਿੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਰੋਪ੍ੜ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰ ਸ਼ਸ਼ਾ - ਸਪ੍ੀਕਰ ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 
ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਿੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 02 ਹਜ਼ਾਰ ਵਕੱਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ੍ਨਗਰ 
ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ  60 ਵਕੱਟਾਂ ਿੰਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਰੂਪ੍ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾਅਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਰਟੂਡੋਰ ਘਰਾਂ ਵਿੰਚ ਵਸਹਤ 
ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ੇਵਸਹਤ ਜਾਂਚ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1258405525194182656?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258403204309618688?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258402512543064066?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258416742776348674?s=19


 

1 #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/315402329441648 
 

2 ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਸੂੰਗਰੂਰ ਵਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਥਤੀ ਸਬੂੰਧੀ ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਕ ਮਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651872858391638/?vh=e&d=n 
 

3 ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਵਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੂੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ  ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ 

ਸ ਵਵਧਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੂੰਤ ਸ਼ਟ ਹਨ ਲੋਕ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2652300455015545/?vh=e&d=n 
 

4 ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰੂੰਟਲਾਈਨ ਯੋਵਧਆਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਕੱਲ, ਬੜੋਦਾ ਸਵਥਤ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਵਧਆਨ ਵਵੱਚ ਆਈ। ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਵੱਚ ਉਸ 

ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਖਰਚ ਚ ੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ੱਤਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/637489303649809/?d=n 
 

5 ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਾਂ 86 ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ‘ਚੋਂ 84 ਸੈਂਪ੍ਲਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਏ ਹਨ ਜਦਵਕ 2 ਸੈਂਪ੍ਲ ਦ ਬਾਰਾ ਟੈਸਵਟੂੰਗ 

ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/638003876931685/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੂੰਗਰੂਰ- ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਵਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਾਂ ਉਤੇ ਸੂੰਤ ਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਵਹਰ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1258609812335517697?s=08 
 

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਵਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੂੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ  ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ 

ਸ ਵਵਧਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੂੰਤ ਸ਼ਟ ਹਨ ਲੋਕ। 
 

2 ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਾਂ 86 ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ‘ਚੋਂ 84 ਸੈਂਪ੍ਲਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਏ ਹਨ ਜਦਵਕ 2 ਸੈਂਪ੍ਲ ਦ ਬਾਰਾ ਟੈਸਵਟੂੰਗ 

ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

3  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/315402329441648
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2651872858391638/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2652300455015545/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/637489303649809/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/638003876931685/?d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1258609812335517697?s=08


 

Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534551090595439&id=128209614562924
, first shramik train leaves for hardoi in UP 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534489040601644&id=128209614562924
, Youth can now register at DBEE portal sitting at home, ADC Aashika Jain 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534490927268122&id=128209614562924
, movement to and from Mohali permitted on official ID cards 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534538730596675&id=128209614562924
, 5 more patients recover from corona virus, discharged from gian sagar hospital 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534436530606895&id=128209614562924
, young homebound traveller from mohali to hardoi expresses gratitude 

6 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534461430604405&id=128209614562924
, video of shramik train departure from mohali 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258396720880398337?s=19, first shramik 
train leaves mohali for hardoi 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258358467909292035?s=19, Youth can now 
register at DBEE portal sitting at home, ADC Aashika Jain 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258360284067983365?s=19, movement to 
and from Mohali permitted on official ID cards 
 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258389343477141504?s=19, 5 more patients 
recover from corona, discharged 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258320189424271361?s=19, young 
homebound traveller from mohali to hardoi expresses gratitude 

6 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258402828902494208?s=19, video of shramik 
train departure from mohali 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Control Room Statement on corona virus status 

2 Advisory on maintaining the hygiene and sanitization of the public/private sector 
industries 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534551090595439&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534551090595439&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534489040601644&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534489040601644&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534490927268122&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534490927268122&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534538730596675&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534538730596675&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534436530606895&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534436530606895&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534461430604405&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534461430604405&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258396720880398337?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258358467909292035?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258360284067983365?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258389343477141504?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258320189424271361?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258402828902494208?s=19


 

3 CM lauds role of mediapersons in these difficult times 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 C PYTE To Train Punjab Youth Online for Army Recruitment 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246964432140806&id=73958246954567
4 
 
 

2 Two and Four Wheeler's Repair Shops and Agencies for Service Allowed 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246964175474165&id=73958246954567
4 
 
 

3 Food Safety and Standards Authority of India Asks Food Business Operators for getting 
online training at www.fssai.gov.in 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246963875474195&id=73958246954567
4 
 
 

4 Cooperative Societies Serve The People During Lockdown By Supplying Essentials 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246963288807587&id=73958246954567
4 
 
 

5 As many as 1125 tested negative out of 1322 in SBS Nagar, Results of 
108 ar pending 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246961645474418&id=73958246954567
4 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 C PYTE To Train Punjab Youth Online for Army Recruitment 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258432489179275265?s=19 
 
 

2 Two and Four Wheeler's Repair Shops and Agencies for Service Allowed 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258432079815196673?s=19 
 
 

3 Food Safety and Standards Authority of India Asks Food Business Operators for getting 
online training at www.fssai.gov.in 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246964432140806&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246964432140806&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246964175474165&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246964175474165&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246963875474195&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246963875474195&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246963288807587&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246963288807587&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246961645474418&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1246961645474418&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258432489179275265?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258432079815196673?s=19
http://www.fssai.gov.in/


 

 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258432178846826498?s=19 
 
 

4 Cooperative Societies Serve The People During Lockdown By Supplying Essentials 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258432289031233538?s=19 
 
 
 

5 As many as 1125 tested negative out of 1322 in SBS Nagar, Results of 
108 ar pending 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258432424469499907?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 C PYTE To Train Punjab Youth Online for Army Recruitment 

2 Two and Four Wheeler's Repair Shops and Agencies for Service Allowed 

3 Food Safety and Standards Authority of India Asks Food Business Operators for getting 
online training at www.fssai.gov.in 
 

4 Cooperative Societies Serve The People During Lockdown By Supplying Essentials 
 

5 As many as 1125 tested negative out of 1322 in SBS Nagar, Results of 
108 ar pending 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁ੍ਰ ਸਾਵਹਬ  ਵਿੱਚ 33496 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ- ਸੁਵਰੰਦਰ ਪ੍ਾਲ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2506902812955004/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁ੍ਰ ਸਾਵਹਬ  ਵਿੱਚ 33496 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ- ਸੁਵਰੰਦਰ ਪ੍ਾਲ 

https://twitter.com/DproSri/status/1258351205522300928?s=19 

  

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258432178846826498?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258432289031233538?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258432424469499907?s=193
http://www.fssai.gov.in/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2506902812955004/
https://twitter.com/DproSri/status/1258351205522300928?s=19


 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁ੍ਰ ਸਾਵਹਬ  ਵਿੱਚ 33496 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ- ਸੁਵਰੰਦਰ ਪ੍ਾਲ 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਮਤੀ: 08-05-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336814866512666?d=n&sfns=m
o  

2 ਡਾ.ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਸੰਘ ਵਸਵਿਲ ਸਰਜਨ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਵਜਆਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336823076511845?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

3 ਪ੍ਰਵਸੱਧ ਕਲਾਕਾਰ  ਸੋਨੂੂੰ ਸੂਦ ਵਲੋਂ  ਜੀ ਓ ਜੀ ਨੂੂੰ ਉਤਸਾਵਹਤ  ਅਤ ੇਪ੍ਰੇਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਓ ਜੀ  ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ 

ਵਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ੱਧਰ `ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,  ਜੀ ਓ ਜੀ ਨੂੂੰ ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ  ਦੀ “ਤੇਜੀ 

ਆਖ” ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
Famous Dabang Actor, Sonu Sood, got associated with GOG video to highlight and 
motivate our GOG’s, which are working tirelessly at the ground level. The GOG’s are also 
known as the “Teeji Aakh” of the Chief Minister, Capt Amarinder Singh. 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336831619844324?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

4 ਵ ਜਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਹ ਕਮਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਾਂ ਤੇ ਵਾਵਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ 21 ਵਦਨਾਾਂ 

ਲਈ ਘਰਾਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਾਂ ਵਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336940376500115?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਮਤੀ: 08-05-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258356191832363010?s=21  

2 ਡਾ.ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਸੰਘ ਵਸਵਿਲ ਸਰਜਨ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਵਜਆਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258360705381658625?s=21  

3 ਵ ਜਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਹ ਕਮਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਾਂ ਤੇ ਵਾਵਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ 21 ਵਦਨਾਾਂ 

ਲਈ ਘਰਾਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਾਂ ਵਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258409433396174848?s=21  

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336814866512666?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336814866512666?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336823076511845?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336823076511845?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336831619844324?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336831619844324?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336940376500115?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1336940376500115?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258356191832363010?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258360705381658625?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258409433396174848?s=21


 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਵਮਤੀ: 08-05-2020 

2 ਡਾ.ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਸੰਘ ਵਸਵਿਲ ਸਰਜਨ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਵਜਆਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ 

3 ਪ੍ਰਵਸੱਧ ਕਲਾਕਾਰ  ਸੋਨੂੂੰ ਸੂਦ ਵਲੋਂ  ਜੀ ਓ ਜੀ ਨੂੂੰ ਉਤਸਾਵਹਤ  ਅਤ ੇਪ੍ਰੇਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਓ ਜੀ  ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ 

ਵਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ੱਧਰ `ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,  ਜੀ ਓ ਜੀ ਨੂੂੰ ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ  ਦੀ “ਤੇਜੀ 

ਆਖ” ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
Famous Dabang Actor, Sonu Sood, got associated with GOG video to highlight and 
motivate our GOG’s, which are working tirelessly at the ground level. The GOG’s are also 
known as the “Teeji Aakh” of the Chief Minister, Capt Amarinder Singh. 
 

4 ਵ ਜਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਹ ਕਮਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਾਂ ਤੇ ਵਾਵਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ 21 ਵਦਨਾਾਂ 

ਲਈ ਘਰਾਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਾਂ ਵਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 “ਸ਼ਾਵਪੰ੍ਗ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਤੇ ਮਾਲਜ਼” ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲੀਆਂ 
ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟੇਰਟ ਿੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149479855

084108/?type=3&theater 

2 ਵਜਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦਦੂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਖੋਲਣ ਦੀ ਆਵਗਆ-
ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149482
945083799/?type=3&theater 

3 ਿਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ ਦੀ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਪ੍ੜਤਾਲ-ਡੀ. ਸੀ. 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149484881

750272/?type=3&theater 

4 13 more positive cases in district tarntaran 
Now Total COVID-19 positive cases 157 
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/246717010016524/?t=1 

5 ਵਜਲ੍ਾ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਲਟੋਹਾ ਵਵਖੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ 

ਕੀਤੀ। 
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/911144605981666/?t=10 

6 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਵਗਣਤੀ 157 ਹੋਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149479855084108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149479855084108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149482945083799/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149482945083799/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149484881750272/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149484881750272/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/246717010016524/?t=1
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/911144605981666/?t=10


 

ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋ੍ਜੇ਼ਵਟਿ ਅਤੇ 152 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ 
ਆਈ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149595601

739200/?type=3&theater 

7 6 ਮਈ ਤੱਕ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 631 ਕਰੋੜ, 71 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149651
305066963/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸ਼ਾਵਪੰ੍ਗ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਤੇ ਮਾਲਜ਼” ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲੀਆਂ 
ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟੇਰਟ ਿੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258344510410514433 

2 ਵਜਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦਦੂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਵਗਆ-
ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/Tarnta24ranDPRO/status/12583450088909578 

3 ਿਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ ਦੀ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਪ੍ੜਤਾਲ-ਡੀ. ਸੀ. 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258345797533356032 

4 13 more positive cases in district tarntaran 
Now Total COVID-19 positive cases 157 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258348560401092610 

5 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਵਗਣਤੀ 157 ਹੋਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋ੍ਜੇ਼ਵਟਿ ਅਤੇ 152 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ 
ਆਈ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258362983501062147 

6 6 ਮਈ ਤੱਕ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 631 ਕਰੋੜ, 71 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258369835894927360 

7 ਵਜਲ੍ਾ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਲਟੋਹਾ ਵਵਖੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258371575851581440 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸ਼ਾਵਪੰ੍ਗ ਕੰਪ੍ਲੈਕਸ ਤੇ ਮਾਲਜ਼” ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲੀਆਂ 
ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149595601739200/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149595601739200/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149651305066963/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3149651305066963/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258344510410514433
https://twitter.com/Tarnta24ranDPRO/status/12583450088909578
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258345797533356032
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258348560401092610
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258362983501062147
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258369835894927360
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258371575851581440


 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟੇਰਟ ਿੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

2 ਵਜਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦਦੂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਖੋਲਣ ਦੀ ਆਵਗਆ-
ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

3 ਿਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ ਦੀ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਪ੍ੜਤਾਲ-ਡੀ. ਸੀ. 

4 13 more positive cases in district tarntaran 
Now Total COVID-19 positive cases 157 

5 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਵਗਣਤੀ 157 ਹੋਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋ੍ਜੇ਼ਵਟਿ ਅਤੇ 152 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ 
ਆਈ 

 

6 6 ਮਈ ਤੱਕ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 631 ਕਰੋੜ, 71 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

7 ਵਜਲ੍ਾ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਲਟੋਹਾ ਵਵਖੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ 

ਕੀਤੀ। 
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