
 

 

Date: 09-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 39462 

2 Total No. of samples sent 39462 

3 Total No. of patients tested positive till date 1762 

4 Total No. of patients tested negative 33639 

5 Results Awaited 4061 

6 No. of patients cured 157 

7 Active cases 1574 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 

01 

10 Total Deaths reported 31 

 



 

 

          Patients reported positive on 9th May 2020  - 31 

 

District Number of cases Remarks 

Pathankot 02 *New cases 

Jalandhar 17 3 * New cases, 3 contacts of Positive Case and 1 

New case (SARI). rest information awaited 

Patiala 01 *New Case 

Kapurthala 01 Information awaited 

FG Sahib 05 3 New case and 2 Contacts of Positive Case 

Ropar 04 Information awaited 

Hoshiarpur 01 Information awaited 

 
On 9th 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- 5 (Jalandhar) 

• Number of new deaths reported- 02 (1 Hoshiarpur, 1 Ludhiana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Cumulative Cases:- 
 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1. Amritsar 287 276 8 3 

2. Jalandhar 175 153 17 5 

3. Tarn Taran 157 157 0 0 

4. Ludhiana 125 111 8 6 

5. Gurdaspur 116 115 0 1 

6. SBS Nagar 103 84 18 1 

7. Patiala 96 80 14 2 

8. SAS Nagar 95 40 52 3 

9. Hoshiarpur 90 80 6 4 

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 29 18 10 1 

18. FG Sahib 28 26 2 0 

19. Kapurthala 24 20 2 2 

20. Barnala 21 19 1 1 

21. Mansa 20 15 5 0 

22. Ropar 20 17 2 1 

 Total 1762 1574 157 31 

• * One case from FG Sahib shifted to Gurdaspur. 

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

 
 



 

 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. IN VIEW OF CONCERNS OVER LABOUR SHORTAGE, CAPT AMARINDER 

ADVANCES PADDY SOWING & TRANSPLANTATION BY 10 DAYS.  

DIRECTS ACS DEVELOPMENT TO PROVIDE TECHNICAL SUPPORT TO FARMERS, 

ASKS PSPSCL TO ENSURE UNINTERRUPTED POWER 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/view-concerns-over-labour-shortage-capt-amarinder-
advances-paddy-sowing-transplantation-10  
 

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

essential household items  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/08/punjab-government-issues-advisoryon-

maintaining-and-ensuring-the-safety-of-food-other-essential-household-items/ 

 

3. Class X students under the Punjab School Education Board (PSEB) will not have to take any 

exams and will be promoted on the basis of their performance in the pre-Board exams, Chief 

Minister Captain Amarinder Singh announced. The state government has decided to promote 

all students of Classes V to X under the Punjab School Education system to the next class 

without any examination, in the light of the unprecedented #CovidCrisis, which has led to 

prolonged lockdown/curfew, the Chief Minister disclosed. For Class XI and XII students, the 

state will go by the decision of the Central Government. #PunjabFightsCorona  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558250544471053&id=1412317599064359  

 

4. The Punjab Government is mulling changes in the excise policy and the labour laws in the light 

of the impact of #COVID19, amid efforts to revive the state’s battered economy and industry. 

The issues came up for discussion before the Council of Ministers under the chairmanship of 

Chief Minister Captain Amarinder Singh, who reiterated that the decision on contribution to the 

CM Covid Relief Fund should be voluntary for government employees, just as it had been for 

other categories.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558126847816756&id=1412317599064359 

 

5. Citing the challenges faced due to labour shortage and the need for ensuring food safety amid 

the #CovidCrisis, Chief Minister Captain Amarinder Singh has urged Prime Minister to consider 

an MSP of ₹ 2902 per quintal for Paddy, along with ₹ 100 per quintal as incentive bonus to 

check stubble burning.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558198701142904&id=1412317599064359 

 

6. The Government agencies and private Traders have procured 3,18,796 metric tonnes of wheat 

in Punjab on 24th day of procurement. The Government agencies procured 3,17,531 MT of 

wheat 1,265 MT has been procured by the private traders (arhtyias).  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/view-concerns-over-labour-shortage-capt-amarinder-advances-paddy-sowing-transplantation-10
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/view-concerns-over-labour-shortage-capt-amarinder-advances-paddy-sowing-transplantation-10
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/08/punjab-government-issues-advisoryon-maintaining-and-ensuring-the-safety-of-food-other-essential-household-items/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/08/punjab-government-issues-advisoryon-maintaining-and-ensuring-the-safety-of-food-other-essential-household-items/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558250544471053&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558126847816756&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558198701142904&id=1412317599064359


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558238677805573&id=1412317599064359 

 

7. Contributing in the Punjab CM COVID Relief Fund, staff members of different wings of 

Medical Education department handed over a cheque of ₹ 2 Crores to Mr. O.P. Soni, Minister 

of Medical Education of Research, Punjab in the presence of Mr. D.K. Tiwari, Principal 

Secretary and Director Dr. Avnish Kumar. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558292417800199&id=1412317599064359 
 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558238677805573&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558292417800199&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 08/05/2020 to 2:00 PM 09/05/2020) 
           

S.N. Post with link  

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਅੱਜ #ਕੋਵਵਡ19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਰੌਾਨ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਾਂ ਹਰੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 

ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

The Punjab Government today issued the advisory on maintaining and ensuring the safety 

of food and other essential household items during the #COVID19 pandemic. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558025784493529&id=1412317599064359  

2 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਤ ੇਸਿੱਛਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ 
बैंकों में स्वास््य सुरक्षा एवं स्वच्छता बनाए रखने हेतु एडवाइजरी 

Advisory on maintaining the hygiene and sanitization of bank spaces 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558096757819765&id=1412317599064359  

3 ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯਗੋ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪੈਰਾਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  #ਕੋਵਵਡ19 ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਵੱਚ 

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਕਰਤ ਕਾਨੰੂਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਵੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ 

ਵਸੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਲਈ ਵੀ 'ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਵਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' ਵਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਸਵੈ-ਇਛੱੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਹ ਹੋਰ ਵਰਗਾਾਂ ਲਈ ਹੈ। 
The Punjab Government is mulling changes in the excise policy and the labour laws in the light of 
the impact of #COVID19, amid efforts to revive the state’s battered economy and industry. The 
issues came up for discussion before the Council of Ministers under the chairmanship of Chief 
Minister Captain Amarinder Singh, who reiterated that the decision on contribution to the CM 
Covid Relief Fund should be voluntary for government employees, just as it had been for other 
categories. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558126847816756&id=1412317599064359  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981114079012581&id=631211620669497  
 

4 || 8 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 

|| May 8, 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=232793561364596&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=232796448030974&id=631211620669497  

5 " ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਫੇਸਬੱੁਕ ਤੇ ਲਾਈਵ" ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  

ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।  ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਵਰਹਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ 

ਕਰਨਗੇ।  ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 

"Chief Minister live on Facebook" The Chief Minister of Punjab, Captain Amarinder Singh 

will today answer questions posted by people of Punjab on social media. This will be a 

regular interaction and he will go live once a week. 
Log on to https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/ to join the interaction at 9 PM today. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558209877808453&id=1412317599064359 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981200229003966&id=631211620669497  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558025784493529&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558096757819765&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558126847816756&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981114079012581&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=232793561364596&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=232796448030974&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558209877808453&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981200229003966&id=631211620669497


 

6 ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਵਮਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਵੱਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਦੰਵਦਆਾਂ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੰੂ ਝੋਨੇ ਲਈ 2902 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ 

ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੱੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਰਆਇਤੀ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ 

ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

Citing the challenges faced due to labour shortage and the need for ensuring food safety 

amid the #CovidCrisis, Chief Minister Captain Amarinder Singh has urged Prime Minister 

to consider an MSP of ₹2902 per quintal for Paddy, along with ₹100 per quintal as 

incentive bonus to check stubble burning. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558198701142904&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981174282339894&id=631211620669497  

7 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਵਚੱ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 24ਵੇਂ ਵਦਨ 3,18,796 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਸ ਵਵਚੋਂ 

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  3,17,531  ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਆੜਹਤੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  1,265 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

The Government agencies and private Traders have procured 3,18,796 metric tonnes of 

wheat in Punjab on 24th day of procurement. The Government agencies procured  

3,17,531 MT of wheat 1,265 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558238677805573&id=1412317599064359  

8 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਵਸੱਵਖਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ 

ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੀਵਖਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰੀ-ਬੋਰਡ ਪਰੀਵਖਆਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਵੱਚ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵਕ ਅਣਵਕਆਸੇ ਕੋਵਵਡ ਸੰਕਟ ਵਜਸ ਨਾਲ ਲੰਮਾਾਂ ਸਮਾਾਂ ਕਰਵਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ 

ਵਰਹਾ, ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਵੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਵਸੱਵਖਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤਾਾਂ ਵਵੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। 

Class X students under the Punjab School Education Board (PSEB) will not have to take 

any exams and will be promoted on the basis of their performance in the pre-Board 

exams, Chief Minister Captain Amarinder Singh  announced. The state government has 

decided to promote all students of Classes V to X under the Punjab School Education 

system to the next class without any examination, in the light of the unprecedented 

#CovidCrisis, which has led to prolonged lockdown/curfew, the Chief Minister disclosed. 

For Class XI and XII students, the state will go by the decision of the Central Government. 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558250544471053&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981241688999820&id=631211620669497  

9 ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਰਵਸੰਗ 

ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ  ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸੱਵਖਆ ਮੰਤਰੀ  ਸਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੰੂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦਾ ਚੈਕ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਸ 

ਮੌਕੇ ਪਰਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਵਤਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਵਵਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ 

ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ  ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੈੈੱਕ ਪਜੰਾਬ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੰੂ ਸੌਂਵਪਆ ਵਗਆ। 

Contributing in the Punjab CM COVID Relief Fund, staff members of different wings of 

Medical Education department handed over a cheque of ₹2 Crores to Mr. O.P. Soni, 

Minister of Medical Education of Research, Punjab in the presence of Mr. D.K. Tiwari, 

Principal Secretary and Director Dr. Avnish Kumar. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558292417800199&id=1412317599064359  

10 ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਅਵਤ ਲੋਂੜੀਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਲਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਬੱਲਾ ਨੰੂ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਕਵਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਮਰਤਕ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਕੇਐਲਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮੀਤ ਵਸੰਘ ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਧਾਰਤ 

ਕੇਜੈਡਐਫ ਬੱਗਾ ਨਾਲ ਕਵਥਤ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਵਜੰਦਰ ਅਤੇ ਵਬੱਲਾ ਵਗਰੋਹ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ 

ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਵਤ ਆਧੁਵਨਕ ਹਵਥਆਰਾਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਡਰੋਨਾਾਂ ਸਮੇਤ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਮੱਗਵਲੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

In a major breakthrough, the Punjab Police  has arrested most wanted gangster Baljinder 

Singh @ Billa, having alleged links with the now reportedly deceased Pakistan-based KLF 

chief Harmeet Singh Happy, as well as Germany-based Bagga of KZF. Another notorious 

gangster Sukhjinder and five other members of the Billa gang, have also been arrested, 

alongwith a large consignment of highly sophisticated weapons smuggled in from 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558198701142904&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981174282339894&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558238677805573&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558250544471053&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981241688999820&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558292417800199&id=1412317599064359


 

Pakistan, as well as drug money, reportedly smuggled from across border at different 

times through several modes, including drones. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558513447778096&id=1412317599064359  

11 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੀ ਸੁਖਦ ਘਰ ਯਾਤਰਾ 

ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੁਵਕੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤਕ 

ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ । "ਇਨਹਾਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਮਆਾਂ ਵਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ 

ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਆਰਵਥਕਤਾ ਵਵਚੱ ਆਪਣੀ ਅਵਹਮ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਖੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ 

ਹਾਾਂ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਜੰਾਬ।  

Under the leadership of Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government 

the administration is proactively working to make all necessary arrangements for 

#MigrantWorkers to travel home right from booking trains, local city transport, and 

providing food & water. "This is our duty and responsibility towards our migrant workers in 

these difficult times and we hope to see you back again in Punjab to play your important 

role in our economy", said the Chief Minister. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558599011102873&id=1412317599064359 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981585862298736&id=631211620669497  

12 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਕਾਰਡ ਵਵਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਨੰੂ ਵਧਾਈ।  ਇਹ ਤੱਥ ਵਕ ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਨੇ 

ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਵਚ ਕਦੇ ਵਕਸੇ ਵਵਘਨ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਵਵਚ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਹੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ 

ਹੈ। 

Congratulations to MARKFED for posting record sales of edible products during the period 

of lockdown. The fact that it never faced any disruption in the supply chain is a true 

testimony to the strength of the Cooperatives in the State. 
Markfed SOHNA Punjab Punjab Markfed 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558610491101725&id=1412317599064359 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981593088964680&id=631211620669497  

13 "ਮੈਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਾਂ, ਪਚੰਾਾਂ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਵਕਾਸ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ 

ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮਰਪਣ 

ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 

"I thank the Sarpanches, Panches and Officers and Staff of the Department of Rural 

Development and Panchayats for their tireless efforts in combating  the menace of of 

novel coronavirus.  I urge them to continue to serve the State with the same dedication", 

Captain Amarinder Singh, Chief Minister Punjab. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558653377764103&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981632492294073&id=631211620669497 h 

14 Repost 

[Live]: ਅੱਜ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਮਆਨ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਵਲਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੱ ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਾਵਰਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੁੱਛ ੇਗਏ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਦਆਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਵਜਹ ੇਸੈਸ਼ਨ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਾਂਗਾ ਤਾਾਂ 

ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸੱਧੀ ਵਮਲ ਸਕ ੇਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵਵਰੁੱਧ ਜੋ ਲੜਾਈ ਵਵਢੱੀ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਖੱ 

ਸਕੀਏ।  

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੀ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ 

ਅਗਲੀਆਾਂ ਜਮਾਤਾਾਂ ਵਵੱਚ ਪਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਵਤਹਾਨਾਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ 

ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ 

Today, I thought I will change the format of my interaction with you all & answer some of 

the questions posed by you on Social Media. I will continue holding such sessions every 

week so that you get direct updates of your Government’s work and our ongoing fight 

against #Covid19. 

Also today, we have decided to promote students of Class V & VIII to next classes as well 

as to promote class X students to next class on the basis of pre-board results. For Class 

XII examinations, we will follow Government of India’s decision. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981249385665717&id=631211620669497  

15 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਚੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਵਕ 

#ਕੋਵੀਡ_19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹਣੋਗੇ।  ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558513447778096&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558599011102873&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981585862298736&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558610491101725&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981593088964680&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558653377764103&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981632492294073&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981249385665717&id=631211620669497


 

ਸੰਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਵਕਹਾ,“ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕੋਵਵਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਕਵਰੀ ਪਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ 

ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਫੇਫਵੜਆਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।" 

Chief Minister Captain Amarinder Singh in an appeal to farmers to not to burn the stubble 

of wheat raised concern that the air pollution due to stubble burning will have more 

adverse effects amid #COVID_19 Crisis. “It is a respiratory disease and stubble burning 

will affect recovery of COVID patients. It will even affect lungs of children making them 

prone to the infection,” said Chief Minister, Punjab. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558701237759317&id=1412317599064359 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981670008956988&id=631211620669497  

 
TWITTER 
 

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

1 The Punjab Government today issued the advisory on maintaining and ensuring the safety of food 
and other essential household items during the #COVID19 pandemic. https://t.co/hsYjpw1IpA 
 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258697731117158401?s=19  

2 #PunjabCabinet mulls changes in excise policy & labour laws in light of #COVID19 impact, as state 
moves to revive battered economy & industry. Excise Dept asked to submit detailed proposal. CM 
@capt_amarinder singh asks Industry to implement all welfare measures to retain labour 
https://t.co/dveIijYIMD 
https://twitter.com/CMOPb/status/1258726991613661186?s=19  

3 ਬੈਂਕਾਾਂ ਵਵਚ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰ 

बैंकों में स्वास््य सुरक्षा एवं स्वच्छता बनाए रखने हेतु एडवाइजरी 

Advisory on maintaining the hygiene and sanitization of bank spaces 

https://t.co/GRykxBhybg 

4 In a major breakthrough, @PunjabPoliceInd has arrested most wanted gangster Baljinder Singh @ 
Billa, having alleged links with the now reportedly deceased Pakistan-based KLF chief Harmeet 
Singh Happy, as well as Germany-based Bagga of KZF......(1)+2 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258739847809822721?s=19  

5 Citing challenges faced due to labour shortage and need for ensuring food safety amid the 
#CovidCrisis, Chief Minister @capt_amarinder Singh urged Prime Minister to consider an MSP of 
₹2902/quintal for Paddy, along with ₹100/quintal as incentive bonus to check #StubbleBurning 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258752551509544961?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1258752852165562368?s=19  

6 | May 8 | 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/D6V7OID2Sy  

7 Contributing in Punjab CM COVID Relief Fund, staff members of different wings of Medical 
Education Dept handed over cheque of ₹2 Cr to Mr. O.P. Soni, Minister of Medical Education of 
Research, Punjab in presence of Mr. D.K. Tiwari, Principal Secretary & Director Dr. Avnish Kumar  
https://t.co/R5sKnFkl9I  

8 The Chief Minister @capt_amarinder Singh will today answer questions posted by people of 
Punjab on social media. This will be a regular interaction and he will go live once a week. 
Log on to https://t.co/6zkqtSBdwi to join the interaction at 9 PM today. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258775602892427267?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1258777734190231553?s=19  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558701237759317&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981670008956988&id=631211620669497
https://t.co/hsYjpw1IpA
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258697731117158401?s=19
https://t.co/dveIijYIMD
https://twitter.com/CMOPb/status/1258726991613661186?s=19
https://t.co/GRykxBhybg
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258739847809822721?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258752551509544961?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1258752852165562368?s=19
https://t.co/D6V7OID2Sy
https://t.co/R5sKnFkl9I
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258775602892427267?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1258777734190231553?s=19


 

9 Class X students under Punjab School Education Board will not have to take any exams and will be 
promoted on basis of their performance in pre-Board exams, Chief Minister @capt_amarinder 
Singh announced.......(1)+2 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258785594513055752?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1258785676813668353?s=19  

10 The Government agencies and private Traders have procured 3,18,796 metric tonnes of wheat in 
Punjab on 24th day of procurement. The Government agencies procured  3,17,531 MT of wheat 
1,265 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258789153568813056?s=19V  

11 RT Our admin is proactively working to make all necessary arrangements for migrant workers to 
travel home right from booking trains to providing food & water. This is our duty & responsibility 
towards our migrant workers in these difficult times & I hope to see you back again.  
https://t.co/kOOVYcUmVW  

12 Congratulations to MARKFED for posting record sales of edible products during the period of 
lockdown. The fact that it never faced any disruption in the supply chain is a true testimony to the 
strength of the Cooperatives in the State. 
@Sohna_Markfed https://t.co/f68jh1YXuR  
https://twitter.com/CMOPb/status/1258974125311180800?s=19  

13 "ਮੈਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਾਂ, ਪਚੰਾਾਂ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਵਕਾਸ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ 

ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮਰਪਣ 

ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ।  
https://t.co/8sO5WenWBH  
https://twitter.com/CMOPb/status/1259000999131222016?s=19  

14 Talking about #MigrantWorkers, CM @capt_amarinder told that it is our duty to help everyone 
reach their homes and no one has right to stop anyone from going back home however 35% of 
registered travellers decided to stay back today which is a positive sign for #Punjab  
https://t.co/Y1i6fCqoi9  

15 Explaining about decision of giving relaxation of few hours during day CM @capt_amarinder singh 
stated, it has been provided on advice of doctors for everyone's mental well being but it is in 
hands of people to take proper precautions whenever they go out, if necessary. #Covid_19  
https://t.co/LosAeGuYiL  

16 CM @capt_amarinder singh told that more than 2 Cr packets of dry ration have already been 
distributed across #Punjab and apart from that cooked meals are also being served by district 
administration, NGOs and #LangarSewas but if anyone is still left, they will also be provided.  
https://t.co/nsEix4G5Fs  

17 Appreciating doctors who are #FrontlineWarriors of #Covid19, CM @capt_amarinder singh said 
that he has full faith in them and till proper cure is not found for this disease, we need to take 
proper preventive steps like #SocialDistancing.  
https://t.co/rwPPwwPcGd  

18 Speaking about issue of testing, CM @capt_amarinder singh highlighted issue of less testing 
facilities and stated that it is National issue which needs to be addressed & #Punjab is already in 
process of setting up new labs for same but more needs to be done. #PunjabFightsCorona  
https://t.co/C3qhIvwxAS  

19 Responding to a construction worker's message, CM @capt_amarinder singh told that ₹6,000 
given to them was @PunjabGovtIndia's duty and expressed his gratitude. #PunjabFightsCorona  
https://t.co/dPST4hFkRS  

20 In the end CM @capt_amarinder singh thanked everyone and stated that he has tried to answer 
all the questions which are of utmost importance and he will continue to do so atleast once a 
week in the coming days. 
#PunjabFightsCorona https://t.co/JCoueK4rJA  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258785594513055752?s=19
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https://t.co/JCoueK4rJA


 

21 Chief Minister @capt_amarinder Singh in an appeal to farmers to not to burn the stubble of wheat 
raised concern that the air pollution due to stubble burning will have more adverse effects amid 
#COVID_19 Crisis. 
#PunjabFightsCorona https://t.co/5e4fCKjAB7  
https://twitter.com/CMOPb/status/1259024110023106560?s=19  
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S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵਵਡ_19 ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕਰਵਫ਼ਊ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਵਬਆਾਂ ਅਤੇ ਵਵਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਾਂ ਅਤੇ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਾਵਪਸ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ ਜ ੋਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ, ਭੈਣ ਤੇ 

ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਵਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ  www.covidhelp.punjab.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਰਫੌਰਮਾ ਭਰੋ। 
The Punjab Government has taken steps to bring back the pilgrims, tourists and students stranded 
in other states of the country and abroad due to the curfew imposed to contain the spread of 
#COVID_19.  All our Punjabi brothers, sisters and children who want to return home in Punjab 
should fill the form available at www.covidhelp.punjab.gov.in. 
https://www.instagram.com/p/B_8_eouJjyS/?igshid=91xej7g5anf5  

2 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੀ ਸੁਖਦ ਘਰ ਯਾਤਰਾ 

ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੁਵਕੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤਕ 

ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ । "ਇਨਹਾਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਮਆਾਂ ਵਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ 

ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਆਰਵਥਕਤਾ ਵਵਚੱ ਆਪਣੀ ਅਵਹਮ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਖੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ 

ਹਾਾਂ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਜੰਾਬ। ... 
Under the leadership of Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government the 
administration is proactively working to make all necessary arrangements for #MigrantWorkers to 
travel home right from booking trains, local city transport, and providing food & water. "This is our 
duty and responsibility towards our migrant workers in these difficult times and we hope to see 
you back again in Punjab to play your important role in our economy", said the Chief Minister. 
 
 https://www.instagram.com/tv/B_8_14UpDuQ/?igshid=1fgk919uukbty  
 
 
 

3 "ਮੈਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਾਂ, ਪਚੰਾਾਂ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਵਕਾਸ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ 

ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮਰਪਣ 

ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 

"I thank the Sarpanches, Panches and Officers and Staff of the Department of Rural 

Development and Panchayats for their tireless efforts in combating  the menace of of 

novel coronavirus.  I urge them to continue to serve the State with the same dedication", 

Captain Amarinder Singh, Chief Minister Punjab. 
https://www.instagram.com/p/B_9OG1VJyt4/?igshid=pbzgsgl0utw8  
https://www.instagram.com/p/B_9OJCPl9BS/?igshid=1wcc0q4zw4zfs x 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 8 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 

|| May 8, 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/FXEUEPaTJcs  

https://t.co/5e4fCKjAB7
https://twitter.com/CMOPb/status/1259024110023106560?s=19
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
https://www.instagram.com/p/B_8_eouJjyS/?igshid=91xej7g5anf5
https://www.instagram.com/tv/B_8_14UpDuQ/?igshid=1fgk919uukbty
https://www.instagram.com/p/B_9OG1VJyt4/?igshid=pbzgsgl0utw8
https://www.instagram.com/p/B_9OJCPl9BS/?igshid=1wcc0q4zw4zfs
https://youtu.be/FXEUEPaTJcs


 

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਖਾਣ ੇਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤੂਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ 
ਜਾਰੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/08/ਪੰਜਾਬ-ਸਰਕਾਰ-ਿੱਲੋਂ-ਖਾਣੇ-ਅਤ/ 

Punjab Government issues advisory on maintaining and ensuring the safety of food & other 
essential household items 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/08/punjab-government-issues-advisory-on-
maintaining-and-ensuring-the-safety-of-food-other-essential-household-items/  

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਤ ੇਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਦਕੁਾਨਾਂ ਦ ੇਬਾਹਰ 
ਵਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/169837901148888?__tn__=-R 

2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰ ਦਫਤਰ ਨੋਡਲ ਅਵਧਕਾਰੀ ਲਗਾਿੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/169837707815574?__tn__=-R 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਯੋਵਧਆ ਂਦੀ ਕੀਤੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ 

ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਦਿਸ ਮੌਕ ੇਕੀਤਾ ਵਗਆ ਯਾਦ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/169837537815591?__tn__=-R 

4 ARMY COMMANDER WESTERN COMMAND VISITS AMRITSAR 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169838354482176?__tn__=-R 

5 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹਰੋ ਲੋਕ ਹਰ ਿੇਲੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/169838041148874?__tn__=-R 

6 ਵਜ਼ਲਾ ਰਜੋ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਓਰ ੋਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤ ੇਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੋਜਿਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ: ਿਧੀਕ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/169837157815629?__tn__=-R 

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰਾਧਾ ਸਿਾਮੀ ਡੇਰਾ ਫਤਾਹਪੁਰ ਵਿਖ ੇਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ 
ਬਣਾਇਆ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=262274388489054 

8 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਨਾਾਂਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਲਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਫਤਾਹਪੁਰ ਵਵਖੇ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ 

ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 66 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਵਹ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਵੱਚ 105 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ 11 ਰੋਡਵੇਜ 

ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਸਨ, ਵਜੰਨਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ 11 ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਵਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਭੇਜ 

ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਆਉਣੀਆਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਖਾਣਾ, 

ਦਵਾਈਆਾਂ, ਬੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰਰੂੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।(Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=538728810148790 

9 "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://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/08/%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%B5%E0%A9%B1%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A8%82-%E0%A8%96%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A9%87-%E0%A8%85%E0%A8%A4/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/08/punjab-government-issues-advisory-on-maintaining-and-ensuring-the-safety-of-food-other-essential-household-items/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/08/punjab-government-issues-advisory-on-maintaining-and-ensuring-the-safety-of-food-other-essential-household-items/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169837901148888?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169837707815574?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169837537815591?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169838354482176?__tn__=-R
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https://www.facebook.com/dproasr/posts/169837157815629?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=262274388489054
https://www.facebook.com/watch/?v=538728810148790


 

(Photo) 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169787004487311/?type=3&th
eater 

10  ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਅਤ ੇਫਲੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ(Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786934487318/?type=3&th
eater 

11 ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਿੀ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦ ੇਹਨ(Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786871153991/?type=3&th
eater 

12 ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਵਕਿੇਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ(Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786804487331/?type=3&th
eater 

13 ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਿ(ੋPhoto) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786744487337/?type=3&th
eater 

14 ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਵਿਰੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣੋਂ (Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786681154010/?type=3&th
eater 

15 6 ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ(Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786621154016/?type=3&th
eater  

16 ‘I thank the Sarpanches, Panches and Officers and Staff of the Departmental of Rural 
Development and Panchayats for their tireless efforts in combating the menace of novel 
coronavirus. I urge them to continue to serve the State with the same dedication’-Captain 
Amarinder Singh Chief Minister Punjab (Photos) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170031981129480?__tn__=-R 

17 Rate of Vegetables (Photo)  
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169860197813325?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਨਾਾਂਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਲਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਫਤਾਹਪੁਰ ਵਵਖੇ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ 

ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 66 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਵਹ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਵੱਚ 105 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ 11 ਰੋਡਵੇਜ 

ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਸਨ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258712364339339265 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਓਰੋ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੋਜਿਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ: ਿਧੀਕ 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258730486366564352 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਯੋਵਧਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ 

ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਦਿਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਯਾਦ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258731254247116800 

4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰ ਦਫਤਰ ਨੋਡਲ ਅਵਧਕਾਰੀ ਲਗਾਿੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258731438666510337 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169787004487311/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169787004487311/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786934487318/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786934487318/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786871153991/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786871153991/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786804487331/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786804487331/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786744487337/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786744487337/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786681154010/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786681154010/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786621154016/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/169786621154016/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170031981129480?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/169860197813325?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258712364339339265
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258730486366564352
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258731254247116800
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258731438666510337


 

5 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਕੁਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 
ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258731555762999298 

6  

ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਰ ਿੇਲੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258731652097781760 

7 ‘I thank the Sarpanches, Panches and Officers and Staff of the Departmental of Rural 
Development and Panchayats for their tireless efforts in combating the menace of novel 
coronavirus. I urge them to continue to serve the State with the same dedication’-Captain 
Amarinder Singh Chief Minister Punjab (Photos) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258981422527733764 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਤ ੇਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਦਕੁਾਨਾਂ ਦ ੇਬਾਹਰ 
ਵਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰ ਦਫਤਰ ਨੋਡਲ ਅਵਧਕਾਰੀ ਲਗਾਿੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਯੋਵਧਆ ਂਦੀ ਕੀਤੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ 

ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਦਿਸ ਮੌਕ ੇਕੀਤਾ ਵਗਆ ਯਾਦ 

4 ARMY COMMANDER WESTERN COMMAND VISITS AMRITSAR 

5 ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹਰੋ ਲੋਕ ਹਰ ਿੇਲੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ 

6 ਵਜ਼ਲਾ ਰਜੋ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਓਰ ੋਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤ ੇਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੋਜਿਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ: ਿਧੀਕ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰਾਧਾ ਸਿਾਮੀ ਡੇਰਾ ਫਤਾਹਪੁਰ ਵਿਖ ੇਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ 
ਬਣਾਇਆ (Video) 

8 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਨਾਾਂਦੇੜ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਲਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਫਤਾਹਪੁਰ ਵਵਖੇ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ 

ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 66 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਵਹ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਵੱਚ 105 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ 11 ਰੋਡਵੇਜ 

ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਸਨ, ਵਜੰਨਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ 11 ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਵਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਭੇਜ 

ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਆਉਣੀਆਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਖਾਣਾ, 

ਦਵਾਈਆਾਂ, ਬੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰਰੂੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।(Video) 

9 "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 
(Photo) 

10  ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਅਤ ੇਫਲੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ(Photo) 

11 ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਿੀ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦ ੇਹਨ(Photo) 

12 ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਵਕਿੇਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ(Photo) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258731555762999298
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258731652097781760
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1258981422527733764


 

13 ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਿ(ੋPhoto) 

14 ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਵਿਰੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣੋਂ (Photo) 

15 6 ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ(Photo) 

16 ‘I thank the Sarpanches, Panches and Officers and Staff of the Departmental of Rural 
Development and Panchayats for their tireless efforts in combating the menace of novel 
coronavirus. I urge them to continue to serve the State with the same dedication’-Captain 
Amarinder Singh Chief Minister Punjab (Photos) 

17 Rate of Vegetables (Photo)  

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਖਾਣ ੇਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤੂਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ 
ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463444477779913/?d=n 
 

2 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਤ ੇਸਿੱਛਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463445057779855/?d=n 
 

3 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਵਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣੋ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463461821111512/?d=n 
 

4 || 8 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/232796444697641/?vh=e&d=n 
 

5 ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਿ ੋ

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463529114438116/?d=n 
 

6 ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੋਹਲ ਪੱਤੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਯੋਵਧਆਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਮ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463539147770446/?vh=e&d=n 
 

7 ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜਾ ਵਵਚੱ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463816504409377/?vh=e&d=n 
 

8 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਕਾਰਡ ਵਵਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਨੰੂ ਵਧਾਈ।  ਇਹ ਤੱਥ ਵਕ ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਨੇ 

ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਵਚ ਕਦੇ ਵਕਸੇ ਵਵਘਨ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਵਵਚ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਹੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ 

ਹੈ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463831601074534/?d=n 
 

9 Post sent by one of the followers of this page#Thanks 

ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹ ੋ

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463444477779913/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463445057779855/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463461821111512/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/232796444697641/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463529114438116/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463539147770446/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463816504409377/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463831601074534/?d=n


 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463831994407828/?d=n 
 

10 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਣਥੱਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਨਭਾ ਰਹ ੇਹਨ ਯੂਥ ਸੇਿਾਿਾਂ/ਐਨਐਸਐਸ ਿਲੰਟੀਅਰ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463845564406471/?vh=e&d=n 
 

11 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਸਬੂਕ ਲਾਈਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਵਦੱਤੇ ਜਿਾਬ 

https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/2672147729556245/?vh=e&d=n 
 

12 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੀ ਸੁਖਦ ਘਰ ਯਾਤਰਾ 

ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੁਵਕੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤਕ 

ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ । "ਇਨਹਾਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਮਆਾਂ ਵਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ 

ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਆਰਵਥਕਤਾ ਵਵਚੱ ਆਪਣੀ ਅਵਹਮ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਖੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ 

ਹਾਾਂ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਜੰਾਬ।  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463870241070670/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Advisory on maintaining the hygiene and sanitization of bank spaces 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258751501712920578?s=12 
 

2 The Chief Minister @capt_amarinder Singh will today answer questions posted by people of 
Punjab on social media. This will be a regular interaction and he will go live once a week. 
https://twitter.com/cmopb/status/1258777734190231553?s=12 
 

3 | May 8 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the efforts 
being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by Rahul Gupta, member 
of the State Control Room, Chandigarh. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1258763393214775296?s=12 
 

4 ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਿ ੋ

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258792941348216832?s=12 
 

5 ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੋਹਲ ਪੱਤੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ। 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258797540905897984?s=12 
 

6 ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜਾ ਵਵਚੱ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ। 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258965310876667906?s=12 
 

7 Congratulations to MARKFED for posting record sales of edible products during the period of 
lockdown. The fact that it never faced any disruption in the supply chain is a true testimony to the 
strength of the Cooperatives in the State. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258976898518061056?s=12 
 

8 Our admin is proactively working to make all necessary arrangements for migrant workers to 
travel home right from booking trains to providing food & water. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1258947296483594242?s=12 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463831994407828/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463845564406471/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/2672147729556245/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463870241070670/?d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258751501712920578?s=12
https://twitter.com/cmopb/status/1258777734190231553?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1258763393214775296?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258792941348216832?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258797540905897984?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258965310876667906?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1258976898518061056?s=12
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1258947296483594242?s=12


 

 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਖਾਣ ੇਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤੂਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ 
ਜਾਰੀ 

2 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਤ ੇਸਿੱਛਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ 

3 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਵਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣੋ। 

4 || 8 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 

5 ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਿ ੋ

6 ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੋਹਲ ਪੱਤੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਯੋਵਧਆਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਮ 

7 ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜਾ ਵਵਚੱ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ। 

8 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਕਾਰਡ ਵਵਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਨੰੂ ਵਧਾਈ।  ਇਹ ਤੱਥ ਵਕ ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਨੇ 

ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਵਚ ਕਦੇ ਵਕਸੇ ਵਵਘਨ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਵਵਚ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਹੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ 

ਹੈ। 

9 Post sent by one of the followers of this page#Thanks 

ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹ ੋ

10 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਣਥੱਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਨਭਾ ਰਹ ੇਹਨ ਯੂਥ ਸੇਿਾਿਾਂ/ਐਨਐਸਐਸ ਿਲੰਟੀਅਰ 

11 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਸਬੂਕ ਲਾਈਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਵਦੱਤੇ ਜਿਾਬ 

12 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੀ ਸੁਖਦ ਘਰ ਯਾਤਰਾ 

ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੁਵਕੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤਕ 

ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ । 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ  ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਦੀ ਵਵਸ਼੍ਸ਼ ਚੈਵਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਦੁਕਾਨ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਵਦਨ-ਵਾਰ 

ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਖੁੱਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵਫਰ 7 ਵਦਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਵੱਧ ਆਈਟਮਾਾਂ ਵੇਚਦੀਆਾਂ ਹਨ ਉਹ ਛੋਟ ਵਦਤੇ 6 ਗਰੁੱਪਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਛੋਟ ਵਦੱਤੇ 

ਵਦਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ। 

ਕੇਵਲ 6 ਗਰੁੱਪਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਦਨ ਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੋਲੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਵਲੋਂ  - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ । 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679533905923020&id=100015992495545 

2 Checking of shops opened without their turn will commence any time today 
Any shops found violating shall be closed for 7 days 
Any shop selling multiple items will be asked to choose one group and stick it 
No shop can open for six accept permitted category. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679533905923020&id=100015992495545


 

Order By DC Gurdaspur. 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679523479257396&id=100015992495545 

3 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਨੰੂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਰੱਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਜਨਹਾਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਦ ੇ

ਸੈਂਪਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜਵਟਵ ਆਏ ਹਨ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਕੋਵਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਵਦੱਤਾ 

ਵਗਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਲਦ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ 

ਜਾਣਗੇ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679060035970407&id=100015992495545 

4 ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਵ ੱਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦ ੇਕੱਟ ੇਜਾਣਗੇ ਚਲਾਨ - ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
 

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਵ ੱਲ ਦੌਰਾਨ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੇ

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679048109304933&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਚੁਣਤੌੀਆ ਂਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਨਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਿਾ 
 

ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦ ੇਸੁਚਾਰੂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਵਸੱਧ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ 
 

ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪੜਾਅਿਾਰ ਕਣਕ ਵਲਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 13.71 ਲੱਖ ਪਾਸ ਜਾਰੀ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679040635972347&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀਆ ਂਵਿਚ ਗਰਮੀਆ ਂਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜਨੂ ਤੱਕ ਹਣੋਗੀਆ ਂ
- ਵਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਿਾ 
 

ਬਟਾਲਾ, 8 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਾਂ ਵਵਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਛੱੁਟੀਆਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679039902639087&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

7 ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹ ੋਤਾਂ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਿਰਤੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਿਰਤ ਕ ੇਹੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਬਟਾਲਾ, 8 ਮਈ ( ) - ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679039622639115&id=100015992495545 

8 ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਿ ੇ- ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ 
 

ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਿਾਤਾਿਰਨ ਅਤ ੇਮਨੁੱ ਖੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679523479257396&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679060035970407&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679048109304933&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679048109304933&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679040635972347&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679040635972347&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679039902639087&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679039902639087&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679039622639115&id=100015992495545


 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679038459305898&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

9 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ 6 ਕੰਮ ਕਰੋ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037755972635&set=a.175211756355240&type=
3&theater 

10 ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਿੋ.... 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037632639314&set=a.175211756355240&type=
3&theater 

11 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਵਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣੋ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037492639328&set=a.175211756355240&type=
3&theater 

12 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤ ੇਫਲੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ.....? 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037385972672&set=a.175211756355240&type=
3&theater 

13 ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037159306028&set=a.175211756355240&type=
3&theater 

14 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰੋ ਤ ੇਇਹ ਨਾ ਕਰ…ੋ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037059306038&set=a.175211756355240&type=
3&theater 

15 ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਵੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679036922639385&set=a.175211756355240&type=
3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Checking of shops opened without their turn will commence any time today  
Any shops found violating shall be closed for 7 days  
Any shop selling multiple items will be asked to choose one group and stick it  
No shop can open for six accept permitted category. 
 
Order By DC GSP. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258969973768065024 

2 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਨੰੂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਰੱਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਜਨਹਾਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਦ ੇ

ਸੈਂਪਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜਵਟਵ ਆਏ ਹਨ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਕੋਵਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਵਦੱਤਾ 

ਵਗਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258722961046945794 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679038459305898&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679038459305898&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037755972635&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037755972635&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037632639314&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037632639314&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037492639328&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037492639328&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037385972672&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037385972672&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037159306028&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037159306028&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037059306038&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679037059306038&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679036922639385&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679036922639385&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258969973768065024
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258722961046945794


 

3 ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੰਦਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਵਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾ ੀ ਉਪਰੰਤ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258718979750649856 

4 ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ 

ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਖੱ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ 

ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258718818349785088 

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਾਂ ਵਵਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਛੱੁਟੀਆਾਂ 

ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਵੰਦਆ ਦਵਸਆ ਵਕ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ 

ਸਮੈਸਟਰ/ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਸਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਵਕਆ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258718610568052736 

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਚਣੁੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਨਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਿਾ 
 

ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਵਸੱਧ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ 
 

ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪੜਾਅਿਾਰ ਕਣਕ ਵਲਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 13.71 ਲੱਖ ਪਾਸ ਜਾਰੀ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258718065144901633 

7 ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਵ ੱਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਚਲਾਨ - ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
 

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਵ ੱਲ ਦੌਰਾਨ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੇ

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258717870269149187 

8 https://twitter.com/adpro_batala/status/1258711968325738497/photo/1 

9 https://twitter.com/adpro_batala/status/1258711931445301249/photo/1 

10 https://twitter.com/adpro_batala/status/1258711898184392706/photo/1 

11 https://twitter.com/adpro_batala/status/1258711859278024705/photo/1 

12 https://twitter.com/adpro_batala/status/1258711826281439237/photo/1 

13 https://twitter.com/adpro_batala/status/1258711801711210496/photo/1 

14 https://twitter.com/adpro_batala/status/1258711780899110913/photo/1 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Checking of shops opened without their turn will commence any time today 
Any shops found violating shall be closed for 7 days 
Any shop selling multiple items will be asked to choose one group and stick it 
No shop can open for six accept permitted category. 
Order By DC Gurdaspur 

2 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ  ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਦੀ ਵਵਸ਼੍ਸ਼ ਚੈਵਕੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਦੁਕਾਨ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਵਦਨ-ਵਾਰ 

ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਖੁੱਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵਫਰ 7 ਵਦਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1258718979750649856
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258718818349785088
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258718610568052736
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258718065144901633
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258717870269149187
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258711968325738497/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258711931445301249/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258711898184392706/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258711859278024705/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258711826281439237/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1258711780899110913/photo/1


 

ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਵੱਧ ਆਈਟਮਾਾਂ ਵੇਚਦੀਆਾਂ ਹਨ ਉਹ ਛੋਟ ਵਦਤੇ 6 ਗਰੁੱਪਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਛੋਟ ਵਦੱਤੇ 

ਵਦਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ। 

ਕੇਵਲ 6 ਗਰੁੱਪਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਦਨ ਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੋਲੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਵਲੋਂ  - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ । 

3 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਨੰੂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਰੱਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਜਨਹਾਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਦ ੇ

ਸੈਂਪਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜਵਟਵ ਆਏ ਹਨ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਕੋਵਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਵਦੱਤਾ 

ਵਗਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਲਦ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ 

ਜਾਣਗੇ। 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਚੁਣਤੌੀਆ ਂਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਨਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਿਾ 
 

ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦ ੇਸੁਚਾਰੂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਵਸੱਧ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ 
 

ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪੜਾਅਿਾਰ ਕਣਕ ਵਲਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 13.71 ਲੱਖ ਪਾਸ ਜਾਰੀ 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀਆ ਂਵਿਚ ਗਰਮੀਆ ਂਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜਨੂ ਤੱਕ ਹਣੋਗੀਆ ਂ
- ਵਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਿਾ 
 

ਬਟਾਲਾ, 8 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਾਂ ਵਵਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਛੱੁਟੀਆਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

6 ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹ ੋਤਾਂ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਿਰਤੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਿਰਤ ਕ ੇਹੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਬਟਾਲਾ, 8 ਮਈ ( ) - ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

7 ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਿ ੇ- ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ 
 

ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਿਾਤਾਿਰਨ ਅਤ ੇਮਨੁੱ ਖੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ 

 

8 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ 6 ਕੰਮ ਕਰੋ। 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ_ਦੇ_ਰੱਵਖਆਂ ਦ ੇਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦਾ ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2280569422237129/ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2280569422237129/


 

2 || 8 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/232796431364309/  

3 The Chief Minister of Punjab, Captain Amarinder Singh will today answer questions posted by 
people of Punjab on social media. This will be a regular interaction and he will go live once a week. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2280633442230727/ 

4 ਕਰਏਵਟਿ : 45 ਨੈਗੇਵਟਿ ਵਰਪਰੋਟਾਂ ਪਰਾਪਤ, 35 ਨਿੇਂ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜ ੇ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2280645425562862/ 

5 ਕਰਏਵਟਵ : ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਵੱਲੋਂ  ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਾਂ, 

ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਵਕਾਸ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281042598856478/ 

6 ਬਵਠੰਡਾ ਦੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹ ੇਸਰਧਾਲੂਆ ਂਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਹਰ ਸਹੁਲਤ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. 
ਸੁਣੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੁਬਾਨੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281078118852926/ 

7 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਸਬੂਕ ਲਾਈਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਵਦੱਤੇ ਜਿਾਬ 

https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/2672147722889579/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 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://twitter.com/BathindaDpro/status/1258721850626056192?s=20  

2 ਬਵਠੰਡਾ ਵ ਜਲਹੇ  ਦੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਵਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਵ ਜਲਹ ਾ ਬਵਠੰਡਾ ਵਵਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ 

ਦੀ ਵਗਣਤੀ 41 ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਇੰਨਹਾਾਂ ਵਵਚੋਂ 40 ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜ਼ੋ ਵਪੱਛਲੇ ਵਦਨੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤ ੇ

ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਵਚ ਸਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258751827904024576?s=20  

3 ਵਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 139 ਨਮੂਵਨਆਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਜੰਨਹਾਾਂ ਵਵਚੋਂ 137 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵੇਟਵ ਸੀ ਅਤ ੇ2 ਦੀ 

ਵਰਪੋਰਟ ਪਾਵਜਵਟਵ ਸੀ। ਵਜੰਨਹਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਇਕ ਉਧਮ ਵਸੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਦ ਵਕ ਦੂਜਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਪਰਵਤਆ ਸੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258752280901419010?s=20  

4 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵ ਜਲਹ ਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵਕ ੳਹ ਕੋਵਵਡ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਸਵਹਯੋਗ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਲਾਤਾਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਜਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258752649870139393?s=20  

5 ਕਰਮਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਅਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ..ਵੇਖੋ ਵਕਵੇਂ।  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258760601607614465?s=20  

6 ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਿਲੋਂ  ਵਿਸ਼ਿ ਥੇਲਾਸੀਵਮਆ ਵਦਿਸ ਖਨੂਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ 

ਟੀਮ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਿਾਇਆ 18 ਯੂਵਨਟ ਖੂਨਦਾਨ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258788741646290950?s=20  

7 ਕਰਏਵਟਿ : 45 ਨੈਗੇਵਟਿ ਵਰਪਰੋਟਾਂ ਪਰਾਪਤ, 35 ਨਿੇਂ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜ ੇ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258805213064056836?s=20  

8 ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ_ਦੇ_ਰੱਵਖਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦਾ ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... 

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.ARA8gwJCV4pIurVcGA4BFU-ZdJYGrxy6l4S1zljDov-2HawWtXJotmeNmv3hAvI9iCGhQsNeCIi_VZlhfJ2PLggaS21qcTLfzoKOzkvgdY2zgI-hb2LSerbUdSqnupbSDuonvXloO-OA3PqziO3ScLYFwnZGoStMDA958XoavyeFn4uht2TJ8Eyds901Y4cceyQd6StqwC3v0HDOPD-QfsajsMImAji1BykxvxL6ZfKNDXOxQkJnGvLZQWsyDla9AF3qulwvoLqiFCe8NsXzEsOcwRScndEN6dnfiGvhKuLOewcVnm29n_n0w7ekaG4HxmwCG70oDXHAa4B3w8rVm6ZGS7WIoBhOL_4&__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.ARA8gwJCV4pIurVcGA4BFU-ZdJYGrxy6l4S1zljDov-2HawWtXJotmeNmv3hAvI9iCGhQsNeCIi_VZlhfJ2PLggaS21qcTLfzoKOzkvgdY2zgI-hb2LSerbUdSqnupbSDuonvXloO-OA3PqziO3ScLYFwnZGoStMDA958XoavyeFn4uht2TJ8Eyds901Y4cceyQd6StqwC3v0HDOPD-QfsajsMImAji1BykxvxL6ZfKNDXOxQkJnGvLZQWsyDla9AF3qulwvoLqiFCe8NsXzEsOcwRScndEN6dnfiGvhKuLOewcVnm29n_n0w7ekaG4HxmwCG70oDXHAa4B3w8rVm6ZGS7WIoBhOL_4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/232796431364309/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2280633442230727/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2280645425562862/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281042598856478/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281078118852926/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/2672147722889579/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258721850626056192?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258751827904024576?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258752280901419010?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258752649870139393?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258760601607614465?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258788741646290950?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258805213064056836?s=20


 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258913819784552449?s=20  

9 ਵ ਜਲਹੇ  ਦੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀਵਨਵਾਸਨ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵ ਜਲਹੇ  ਵਵਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8.25 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਹਾਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ 1329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ 

ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258953418162475009?s=20  

10 ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 235446 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 212666 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ 187145 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ, ਪੰਜਾਬ 

ਰਾਜ ਗਦੋਾਮ ਵਨਗਮ ਨੇ 127994 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਨਗਮ ਨੇ 61802 ਮੀਵਟਰਕ ਟਲ ਅਤ ੇਵਨੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਾਂ ਨੇ 905 ਟਨ 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258953675927683073?s=20  

11 ਬਵਠੰਡਾ ਦੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਹਰ ਸਹੁਲਤ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੁਣ ੋ

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੁਬਾਨੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258992052731289601?s=20  

12 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਸਬੂਕ ਲਾਈਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਵਦੱਤੇ ਜਿਾਬ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259006223380287491?s=20  

13 ਕਰਏਵਟਵ : ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਵੱਲੋਂ  ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਾਂ, 

ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਵਕਾਸ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259017014158544897?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  

2  

3  

 
Fatehgarh Sahib  
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਪਰਬੰਧ 

ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤ ੇਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617379308989956/  
 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 

ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਵਿੱਚ 01 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ 708 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617379225656631/  

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰਜੋ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰ ੋਿੱਲੋਂ 
ਆਨ ਲਾਈਨ ਿੈਬੀਨਾਰ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰ ੋਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਦਾ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰੇਵਰਤ 

 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617379132323307/  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258913819784552449?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258953418162475009?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258953675927683073?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1258992052731289601?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259006223380287491?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259017014158544897?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617379308989956/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617379225656631/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617379132323307/


 

4 COVID- 19 BULLENTINE  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=232796424697643&ref=watch_permalink 

5 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਅਮਲੋਹ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਵਮੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਫਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਵਜ਼ਲਹ ਾ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕਰਵਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617426125651941/  
 

6 "ਮੈਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਾਂ, ਪਚੰਾਾਂ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਵਕਾਸ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ 

ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮਰਪਣ 

ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617422818985605/  

7 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਕਾਰਡ ਵਵਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਨੰੂ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵਕ ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਨੇ 

ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਵਚ ਕਦੇ ਵਕਸੇ ਵਵਘਨ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਵਵਚ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਹੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ 

ਹੈ।  https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617422762318944/  

8 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੀ ਸੁਖਦ ਘਰ ਯਾਤਰਾ 

ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬੁਵਕੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤਕ 

ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ । "ਇਨਹਾਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਮਆਾਂ ਵਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ 

ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਆਰਵਥਕਤਾ ਵਵਚੱ ਆਪਣੀ ਅਵਹਮ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਖੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ 

ਹਾਾਂ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਜੰਾਬ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617422665652287/  

9 ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਅਵਤ ਲੋਂੜੀਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਲਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਬੱਲਾ ਨੰੂ ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਕਵਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਮਰਤਕ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਕੇਐਲਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮੀਤ ਵਸੰਘ ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਧਾਰਤ 

ਕੇਜੈਡਐਫ ਬੱਗਾ ਨਾਲ ਕਵਥਤ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਵਜੰਦਰ ਅਤੇ ਵਬੱਲਾ ਵਗਰੋਹ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ 

ਵਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਵਤ ਆਧੁਵਨਕ ਹਵਥਆਰਾਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਡਰੋਨਾਾਂ ਸਮੇਤ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਮੱਗਵਲੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617422535652300/  

`10 ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਰਵਸੰਗ 

ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ  ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸੱਵਖਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੰੂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਸ 

ਮੌਕੇ ਪਰਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਵਤਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਵਵਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ 

ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ  ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੈੈੱਕ ਪਜੰਾਬ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੰੂ ਸੌਂਵਪਆ ਵਗਆ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617422402318980/  

11 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2672147726222912&ref=watch_permalink (Watch 
Live)  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਪਰਬੰਧ 

 

ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ 
ਪਰਗਟਾਈhttps://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258779297898094592  

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਡੀਆਂ 
ਵਿੱਚ 01 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ 708 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258779895582191616  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=232796424697643&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617426125651941/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617422818985605/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617422762318944/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617422665652287/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617422535652300/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/617422402318980/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2672147726222912&ref=watch_permalink
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258779297898094592
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258779895582191616


 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰਜੋ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰ ੋਿੱਲੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਿੈਬੀਨਾਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ 
ਵਬਊਰੋ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਦਾ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰੇਵਰਤ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258780205079879680  

4 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਅਮਲੋਹ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਵਮੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਫਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਵਜ਼ਲਹ ਾ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕਰਵਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259009831882481664  

5 "ਮੈਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਾਂ, ਪਚੰਾਾਂ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਵਕਾਸ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ 

ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮਰਪਣ 

ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259001263867346945  

6 Congratulations to MARKFED for posting record sales of edible products during the period of 
lockdown. The fact that it never faced any disruption in the supply chain is a true testimony to the 
strength of the Cooperatives in the State. @Sohna_Markfed 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258973945606180869  

7 Our admin is proactively working to make all necessary arrangements for migrant workers to 
travel home right from booking trains to providing food & water. This is our duty & responsibility 
towards our migrant workers in these difficult times & I hope to see you back again. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1258947296483594242  

  

  
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਪਰਬੰਧ 

ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਡੀਆਂ 
ਵਿੱਚ 01 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ 708 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ  

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰਜੋ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰ ੋਿੱਲੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਿੈਬੀਨਾਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ 
ਵਬਊਰੋ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਦਾ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰੇਵਰਤ 

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੈਂ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਾਂ , ਪੰਚਾਾਂ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਵਕਾਸ ਵਵਭਾਗ ਦੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ । ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਇਸੇ 

ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ - ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2554558748140430/?d=n 
 
 

2 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਵਬਆਾਂ ਵਵੱਚ ਫਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਦੇਵ ਵਸੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰਤੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ 

ਕੇਂਦਰ ਜੈਤੋਂ ਵਵਖੇ ਵਮਲ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ। 
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553952231534415/?vh=e&d=n 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1258780205079879680
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259009831882481664
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259001263867346945
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258973945606180869
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1258947296483594242
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2554558748140430/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553952231534415/?vh=e&d=n


 

 
 

3 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤ ੇਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਦੂਜ ੇਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਵਲਆਉਣ ਿਾਲੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦ ੇਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਵਟਿ ਆਏ 

ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋ 24 ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਵਜਆ 

ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਿਧੀਆ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ 
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553941858202119/?d=n 
 
 

4 ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟਰੇਵਨੰਗ ਨੂੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ 

15 ਮਈ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਟਰੇਵਨੰਗ 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਾਕਰੀ ਲਈ 9877712697 ਅਤੇ 7009317626 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553942088202096/?d=n 
 
 

5 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਰਵਜਸਵਟਡ ਯਾਤਰੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ  ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ •ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਰੇਲ 

ਗੱਡੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ  ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ ਡਾਲਟੇਲ ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ ਜਾਿੇਗੀ  
•ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 

http://emitraapp.rajasthan.gov.in ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੁਣੋ ਵੀਡੀਓ। 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553850618211243/?vh=e&d=n 
 
 

6 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮ ਿੇਲੇ ਫਰੀਦਕਟੋ ਤੋਂ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਲਈ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ 
ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ-ਵਜ਼ਲ•ਾਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 10ਮਈ ਨੂੰ  ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ ਡਾਲਟੇਲ(ਝਾਰਖੰਡ)ਤੱਕ ਜਾਿਗੇੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  10 ਮਈ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ 
ਸਬੰਵਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553942468202058/?d=n 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੈਂ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਾਂ , ਪੰਚਾਾਂ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਵਕਾਸ ਵਵਭਾਗ ਦੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ । ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਇਸੇ 

ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ - ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258971415979495425?s=20 
 

2 ਵਡਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਸਾਵਦਕ ਵਿਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258719110097022977?s=20 
 

3 ਵਜਲੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 483994 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 

ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 483632 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553941858202119/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553942088202096/?d=n
https://t.co/VWdGDdAG4J?amp=1
https://t.co/VWdGDdAG4J?amp=1
https://t.co/VWdGDdAG4J?amp=1
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553850618211243/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2553942468202058/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258971415979495425?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258719110097022977?s=20


 

ਹੁਣ ਤੱਕ 351921ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਹੋਈ 

 

63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258718812318253061?s=20 
 

4 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਵਬਆਾਂ ਵਵੱਚ ਫਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਦੇਵ ਵਸੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰਤੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ 

ਕੇਂਦਰ ਜੈਤੋਂ ਵਵਖੇ ਵਮਲ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ। 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258714302308990978?s=20 
 

5 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤ ੇਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਦੂਜ ੇਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਵਲਆਉਣ ਿਾਲੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦ ੇਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਵਟਿ ਆਏ 

ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋ 24 ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਵਜਆ 

ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਿਧੀਆ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258703668603314177?s=20 
 

6 ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟਰੇਵਨੰਗ ਨੂੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ 

15 ਮਈ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਟਰੇਵਨੰਗ 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਾਕਰੀ ਲਈ 9877712697 ਅਤੇ 7009317626 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258703540026961920?s=20 
 

7 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਰਵਜਸਵਟਡ ਯਾਤਰੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ  ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ •ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਰੇਲ 

ਗੱਡੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ  ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ ਡਾਲਟੇਲ ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ ਜਾਿੇਗੀ  
•ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 

http://emitraapp.rajasthan.gov.in ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੁਣੋ ਵੀਡੀਓ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258688462317912064?s=20 
 

8 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮ ਿੇਲੇ ਫਰੀਦਕਟੋ ਤੋਂ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਲਈ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ 
ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ-ਵਜ਼ਲ•ਾਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 10ਮਈ ਨੂੰ  ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ ਡਾਲਟੇਲ(ਝਾਰਖੰਡ)ਤੱਕ ਜਾਿਗੇੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  10 ਮਈ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ 
ਸਬੰਵਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258678238349455366?s=20 
 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੈਂ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਾਂ , ਪੰਚਾਾਂ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਵਕਾਸ ਵਵਭਾਗ ਦੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ । ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਇਸੇ 

ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ - ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 
 
 

2 ਵਡਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਸਾਵਦਕ ਵਿਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 
 

3 ਵਜਲੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 483994 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258718812318253061?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258714302308990978?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258703668603314177?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258703540026961920?s=20
https://t.co/VWdGDdAG4J?amp=1
https://t.co/VWdGDdAG4J?amp=1
https://t.co/VWdGDdAG4J?amp=1
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258688462317912064?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1258678238349455366?s=20


 

 

ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 483632 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 

ਹੁਣ ਤੱਕ 351921ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਹੋਈ 

 

63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

 

4 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਵਬਆਾਂ ਵਵੱਚ ਫਸੇ ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਦੇਵ ਵਸੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰਤੰ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ 

ਕੇਂਦਰ ਜੈਤੋਂ ਵਵਖੇ ਵਮਲ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ। 
 
 
 

 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤ ੇਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਦੂਜ ੇਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਵਲਆਉਣ ਿਾਲੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦ ੇਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਵਟਿ ਆਏ 

ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋ 24 ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਵਜਆ 

ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਿਧੀਆ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ 
 
 
 

6 ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟਰੇਵਨੰਗ ਨੂੰ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ 

15 ਮਈ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਟਰੇਵਨੰਗ 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਾਕਰੀ ਲਈ 9877712697 ਅਤੇ 7009317626 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 
 
 

7 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਰਵਜਸਵਟਡ ਯਾਤਰੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ  ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ •ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਰੇਲ 

ਗੱਡੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ  ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ ਡਾਲਟੇਲ ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ ਜਾਿੇਗੀ  
•ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 

http://emitraapp.rajasthan.gov.in ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੁਣੋ ਵੀਡੀਓ। 

 
 

8 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮ ਿੇਲੇ ਫਰੀਦਕਟੋ ਤੋਂ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਲਈ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ 
ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ-ਵਜ਼ਲ•ਾਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 10ਮਈ ਨੂੰ  ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ ਡਾਲਟੇਲ(ਝਾਰਖੰਡ)ਤੱਕ ਜਾਿਗੇੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  10 ਮਈ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ 
ਸਬੰਵਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 
 
 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਰਿਾਸੀਆ ਂਲਈ 10 ਮਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  5 ਿਜਹੇ ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਰਲੇਗੱਡੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਜ਼ਲਹਾ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਤੋਂ 46 ਪਰਿਾਸੀਆ ਂਨੂੰ  ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਵਠੰਡਾ 
 ਪਹੰਾੁਚਾਉਣ ਦ ੇਕੀਤ ੇਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧ ੂ

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607511506243421/  

https://t.co/VWdGDdAG4J?amp=1
https://t.co/VWdGDdAG4J?amp=1
https://t.co/VWdGDdAG4J?amp=1
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607511506243421/


 

2 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ੇਲੋਕਾਂ ਿੱਲੋਂ  
ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
*ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਅਤ ੇਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਹਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607542756240296/  

3 ਵਜ਼ਲਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿੱਲੋਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਗਰੀਬ 

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਮਦਦ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607572472903991/  

4 ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਇਕ 

ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਨਭਤਾ ਅਤੇ 5100 ਰੁਪਏ ਵਦੱਤ ੇ

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607609006233671/  

5 ਡਾ. ਵਬਮਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਿਲਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ੇਦੀ ਕਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607697129558192/  

6 ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਓ 

ਿਾਤਾਿਰਨ ਬਚਾਓ 

ਫਾਵਜਲਕਾ ਪੁਵਲਸ।। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608224016172170/  

7 ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਜੱਟਵਾਲੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਵਖੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਪੰਡ ਅਭੁੰਨ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ 

ਕਰਵਫਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਫਸ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਥੋਂ ਉਸਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਫਾਵਜਲਕਾ ਵਾਪਸ ਵਲਆਉਦਾ 

ਵਗਆ ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ   ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਜੱਟਵਾਲੀ ਵਵਖੇ ਵਮਲਣ ਵਾਲੀਆ 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਤੇ ਸੰਤਸਟੀ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕੀਤੀ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608286929499212/  

8 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲਗੱੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ 

ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੱਲੋਂ  ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ, ਨਵਹਰੂ ਨਗਰ, ਵ ਸਵਪੁਰੀ ਰੋਡ, ਬਸਤੀ ਹਜੂਰ ਵਸੰਘ, ਧਾਨਕ ਮਹੁੱਲਾ, ਸੋਢੀਆ 

ਗਲੀ, ਘੁਮਹਾਰਾਾਂ ਰਡੋ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608385602822678/  

9 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਕਲੋਨੀ, ਅਬੋਹਰੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608386636155908/  

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

ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰ 6 ਅਤੇ 7 ਅਤੇ ਰਾਧਾਾਂ ਸੁਆਮੀ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰ 1 ਅਤੇ 2 ਵਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 

ਲਈ ਫੋਵਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608387399489165/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਰਿਾਸੀਆ ਂਲਈ 10 ਮਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  5 ਿਜਹੇ ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਰਲੇਗੱਡੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਜ਼ਲਹਾ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਤੋਂ 46 ਪਰਿਾਸੀਆ ਂਨੂੰ  ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਵਠੰਡਾ 
 ਪਹੰਾੁਚਾਉਣ ਦ ੇਕੀਤ ੇਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧ ੂ

https://twitter.com/DproFazilka/status/1258680120543453184?s=19  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607542756240296/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607572472903991/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607609006233671/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2607697129558192/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608224016172170/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608286929499212/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608385602822678/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608386636155908/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608387399489165/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258680120543453184?s=19


 

2 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ੇਲੋਕਾਂ ਿੱਲੋਂ  
ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
*ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਅਤ ੇਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਹਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1258703776858374144?s=19  
 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿੱਲੋਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਗਰੀਬ 

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਮਦਦ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1258759297296748544?s=19  

4 ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਇਕ 

ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਨਭਤਾ ਅਤੇ 5100 ਰੁਪਏ ਵਦੱਤ ੇ

https://twitter.com/DproFazilka/status/1258759168204386304?s=19  

5 ਡਾ. ਵਬਮਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਿਲਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ੇਦੀ ਕਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258759600972668928?s=19  

6 ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਓ 

ਿਾਤਾਿਰਨ ਬਚਾਓ 

ਫਾਵਜਲਕਾ ਪੁਵਲਸ।। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258956752470470656?s=19  

7 ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਜੱਟਵਾਲੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਵਖੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਪੰਡ ਅਭੁੰਨ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ 

ਕਰਵਫਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਫਸ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਥੋਂ ਉਸਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਫਾਵਜਲਕਾ ਵਾਪਸ ਵਲਆਉਦਾ 

ਵਗਆ ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ   ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਜੱਟਵਾਲੀ ਵਵਖੇ ਵਮਲਣ ਵਾਲੀਆ 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਤੇ ਸੰਤਸਟੀ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕੀਤੀ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258985903990571008?s=19  

8 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲਗੱੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ 

ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੱਲੋਂ  ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ, ਨਵਹਰੂ ਨਗਰ, ਵ ਸਵਪੁਰੀ ਰੋਡ, ਬਸਤੀ ਹਜੂਰ ਵਸੰਘ, ਧਾਨਕ ਮਹੁੱਲਾ, ਸੋਢੀਆ 

ਗਲੀ, ਘੁਮਹਾਰਾਾਂ ਰਡੋ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259030984931991554?s=19  

9 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਕਲੋਨੀ, ਅਬੋਹਰੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259031088040574978?s=19  

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

ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰ 6 ਅਤੇ 7 ਅਤੇ ਰਾਧਾਾਂ ਸੁਆਮੀ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰ 1 ਅਤੇ 2 ਵਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 

ਲਈ ਫੋਵਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259031328525189122?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਰਿਾਸੀਆ ਂਲਈ 10 ਮਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  5 ਿਜਹੇ ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਰਲੇਗੱਡੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਵਜ਼ਲਹਾ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਤੋਂ 46 ਪਰਿਾਸੀਆ ਂਨੂੰ  ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਵਠੰਡਾ 
 ਪਹੰਾੁਚਾਉਣ ਦ ੇਕੀਤ ੇਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧ ੂ

 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1258703776858374144?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258759297296748544?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258759168204386304?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258759600972668928?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258956752470470656?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1258985903990571008?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259030984931991554?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259031088040574978?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259031328525189122?s=19


 

2 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ੇਲੋਕਾਂ ਿੱਲੋਂ  
ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
*ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਅਤ ੇਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਹਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿੱਲੋਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਗਰੀਬ 

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਮਦਦ 

 

4 ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਇਕ 

ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਨਭਤਾ ਅਤੇ 5100 ਰੁਪਏ ਵਦੱਤ ੇ

 

5 ਡਾ. ਵਬਮਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਿਲਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ੇਦੀ ਕਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  

6 ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਓ 

ਿਾਤਾਿਰਨ ਬਚਾਓ 

ਫਾਵਜਲਕਾ ਪੁਵਲਸ।। 
 

7 ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਜੱਟਵਾਲੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਵਖੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਪੰਡ ਅਭੁੰਨ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ 

ਕਰਵਫਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਫਸ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਥੋਂ ਉਸਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਫਾਵਜਲਕਾ ਵਾਪਸ ਵਲਆਉਦਾ 

ਵਗਆ ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ   ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਜੱਟਵਾਲੀ ਵਵਖੇ ਵਮਲਣ ਵਾਲੀਆ 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਤੇ ਸੰਤਸਟੀ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕੀਤੀ। 

8 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲਗੱੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ 

ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੱਲੋਂ  ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ, ਨਵਹਰੂ ਨਗਰ, ਵ ਸਵਪੁਰੀ ਰੋਡ, ਬਸਤੀ ਹਜੂਰ ਵਸੰਘ, ਧਾਨਕ ਮਹੁੱਲਾ, ਸੋਢੀਆ 

ਗਲੀ, ਘੁਮਹਾਰਾਾਂ ਰਡੋ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

9 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਕਲੋਨੀ, ਅਬੋਹਰੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

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

ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰ 6 ਅਤੇ 7 ਅਤੇ ਰਾਧਾਾਂ ਸੁਆਮੀ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰ 1 ਅਤੇ 2 ਵਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 

ਲਈ ਫੋਵਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

UTUBE  
 

S.N. TEXT 

1 ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਜੱਟਵਾਲੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਵਖੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈ ਟਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਪੰਡ ਅਭੁੰਨ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ 

ਕਰਵਫਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਫਸ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਥੋਂ ਉਸਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਫਾਵਜਲਕਾ ਵਾਪਸ ਵਲਆਉਦਾ 

ਵਗਆ ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ   ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਜੱਟਵਾਲੀ ਵਵਖੇ ਵਮਲਣ ਵਾਲੀਆ 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਤੇ ਸੰਤਸਟੀ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕੀਤੀ। 

https://youtu.be/p33NxLYUoqA 

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://youtu.be/p33NxLYUoqA


 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ''ਵਫਰਜੋ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ'' ਿਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ। 
ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ ਿਾਸਤੇ ''ਵਫਰਜੋ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ'' ਿਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਨੇ ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰ: ਕੁਲਿੰਤ ਵਸੰਘ ਨੂੰ  5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਵਪਆ। ( ਿੀਵਡਓ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135520088093314&id=100049059699993 

2 # ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ ਿਾਸਤ ੇਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ  5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਣੇ ਤ ੇਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ 
''ਵਫਰੋਜ਼ਪਰੁ ਦਾ ਮਾਮਲਾ'' ਿਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

# ਹੋਰਨਾਂ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਿੀ ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਿਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ( ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135651741413482&id=100049059699993 

3   
ਹੋਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਿੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਫਰਜੋ਼ਪੁਰ ਨੂੰ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਿੇ- ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ( ਿੀਵਡਓ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135596488085674&id=100049059699993 

4 Deputy Commissioner Ferozepur Mr. Kulwant Singh has asked police department to probe into 
the matter related to a International hotel ferozepur. (video) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135611874750802&id=100049059699993 

5 Isolation ਵਿਚ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਟਾਫੀਆਂ ਚੋਕਲੇਟ ਦੇ ਕੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ  ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਵਚਹਵਰਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਲਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ। ( ਿੀਵਡਓ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135652004746789&id=100049059699993 
  

6 # ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਰਹੀਆ ਂਆਸ਼ਾ ਿਰਕਰ ਨੂੰ  ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਦਸਤਾਨੇ ਵਦੱਤੇ ( ਫਟੋੋ 
ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135653211413335&id=100049059699993 
  

7 # ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਦ ੋਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ  10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 
# ਵਕਹਾ, ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ( ਫੋਟੋ ਸਮੇ ਤ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135654364746553&id=100049059699993 

8 # ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਪੰਡਾਂ ਵਿਖੇ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਪੰਡ ਹਰਾਜ਼ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਟੈਸਵਟੰਗ 

# ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਪੁਿਤਾ 
ਪਰਬੰਧ-ਨਾਇਬ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ( ਫੋਟ ੋਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135655134746476&id=100049059699993 

9 # ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ  2.26 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ: 
ਵਡਪਟੀ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ 
# ਵਕਹਾ, ਿੇਰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਦਆਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ ( ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135654674746522&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 # ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ ਿਾਸਤ ੇਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ  5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਣੇ ਤ ੇਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ 
''ਵਫਰੋਜ਼ਪਰੁ ਦਾ ਮਾਮਲਾ'' ਿਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135520088093314&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135651741413482&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135651741413482&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135651741413482&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135596488085674&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135611874750802&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135653211413335&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135654364746553&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135655134746476&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135654674746522&id=100049059699993


 

# ਹੋਰਨਾਂ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਿੀ ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਿਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ( ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258778568299106307?s=19 

2 # ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਰਹੀਆ ਂਆਸ਼ਾ ਿਰਕਰ ਨੂੰ  ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਦਸਤਾਨੇ ਵਦੱਤੇ ( ਫਟੋੋ 
ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258779619009888263?s=19 

3 # ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਦ ੋਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ  10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 
# ਵਕਹਾ, ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ( ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258780207714099200?s=19 

4 # ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ  2.26 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ: 
ਵਡਪਟੀ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ 
# ਵਕਹਾ, ਿੇਰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਦਆਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ ( ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258780482751397888?s=19 

5 # ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਪੰਡਾਂ ਵਿਖੇ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਪੰਡ ਹਰਾਜ਼ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਟੈਸਵਟੰਗ 

# ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਪੁਿਤਾ 
ਪਰਬੰਧ-ਨਾਇਬ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ( ਫੋਟ ੋਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258780972620943361?s=19 

6 Isolation ਵਿਚ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਟਾਫੀਆਂ ਚੋਕਲੇਟ ਦੇ ਕੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ  ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਵਚਹਵਰਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਲਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੈ। ( ਿੀਵਡਓ) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258796577885429760?s=19 

7 Deputy Commissioner Ferozepur Mr. Kulwant Singh has asked police department to probe into 
the matter related to a International hotel ferozepur. (video) 
 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258796987039784963?s=19 

8 ਹੋਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਿੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਫਰਜੋ਼ਪੁਰ ਨੂੰ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਿੇ- ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ( ਿੀਵਡਓ) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258797342439989254?s=19 

9 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ''ਵਫਰਜੋ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ'' ਿਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ। 
ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ ਿਾਸਤੇ ''ਵਫਰਜੋ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ'' ਿਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਨੇ ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰ: ਕੁਲਿੰਤ ਵਸੰਘ ਨੂੰ  5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਵਪਆ। ( ਿੀਵਡਓ) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258797553346322439?s=19 
  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਿਟਸਐੱਪ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆ ਂਹਕੁਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਂਨੂੰ  ਪਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258778568299106307?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258779619009888263?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258780207714099200?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258796577885429760?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258797342439989254?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1258797553346322439?s=19


 

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

4 # ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ ਿਾਸਤ ੇਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ  5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਣੇ ਤ ੇਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ 
''ਵਫਰੋਜ਼ਪਰੁ ਦਾ ਮਾਮਲਾ'' ਿਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

# ਹੋਰਨਾਂ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਿੀ ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਿਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

5 # ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਰਹੀਆ ਂਆਸ਼ਾ ਿਰਕਰ ਨੂੰ  ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਦਸਤਾਨੇ ਵਦੱਤ ੇ

6 # ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਦ ੋਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ  10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 
# ਵਕਹਾ, ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

7 # ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਪੰਡਾਂ ਵਿਖੇ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਪੰਡ ਹਰਾਜ਼ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਟੈਸਵਟੰਗ 

# ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਪੁਿਤਾ 
ਪਰਬੰਧ-ਨਾਇਬ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ 

  

8 # ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ  2.26 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ: 
ਵਡਪਟੀ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ 
# ਵਕਹਾ, ਿੇਰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਦਆਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ 

  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਆਉਣ 

ਸਬੰਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434763266749372&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

2 ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਿਲੋਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 

ਅਫਸਰ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434763903415975&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ ਤੰਦਰੁਸਤ-ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਲਦ ਪਰਤਣਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434764520082580&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

4 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434833730075659&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

5 ਗਾਹਲੜੀ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ  ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434834256742273&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434763266749372&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434763266749372&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434763903415975&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434763903415975&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434764520082580&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434764520082580&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434833730075659&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434833730075659&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434834256742273&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434834256742273&set=a.3298642393694794&type=3&theater


 

6 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 1665  ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ  1296 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434834740075558&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਆਉਣ 

ਸਬੰਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258707553350905856?s=20 

2 ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਿਲੋਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 

ਅਫਸਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258707631260094467?s=20 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ ਤੰਦਰੁਸਤ-ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਲਦ ਪਰਤਣਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258707731894026240?s=20 
 

4 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258729240112971778?s=20 
 

5 ਗਾਹਲੜੀ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ  ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258729316373770242?s=20 

6 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258729240112971778?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਆਉਣ 

ਸਬੰਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 
 

2 ਸੀ.ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਿਲੋਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 

ਅਫਸਰ 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ ਤੰਦਰੁਸਤ-ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਲਦ ਪਰਤਣਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

4 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 

5 ਗਾਹਲੜੀ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ  ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ 

6 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 1665  ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ  1296 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434834740075558&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3434834740075558&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258707553350905856?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1258707631260094467?s=20


 

7 Rate list of vegetables and fruits. 
 

8 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 8 May Rate List(With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701438620659298/ 

2  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/226290164840815/posts/701527820650378/ 

3  #ਕੋਵਿਡ_19 ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਛੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ 
ਅਡਿਾਇਜਰੀ 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701573237312503/ 

4 To fight against Covid-19, BFUHS has invited online applications to fill up 1978 posts of Research 
Scientists, Doctors, Staff Nurses, Lab Technicians, ICU Technicians, Data Entry Operators, 
Sweepers, Ward Attendants, Laboratory Attendants & Security Guards in Testing Labs, VRDL Labs 
& wards.Last date to apply:-11-05-2020. 
Website: bfuhs.ac.in 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701607120642448/ 

5  ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ•ਣਗੇ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701713253965168/ 

6 ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701714623965031/ 

7  ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ,  ਾਬੇ, ਹਲਿਾਈ ਤੇ ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆ ਂਹੋਮ ਵਡਲੀਿਰੀ, ਵਜ਼ਲਾ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701715343964959/ 

8 ਕੋਵਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 255254 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701716407298186/ 

9 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਅੱਜ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701716933964800/ 

10 || May 8, 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(Govt of Punjab Live Video 
Link) 
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/232796484697637/ 
 

11  ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖ ੇਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤ ੇਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਵਦਆ ਂਵਕਹਾ ਵਕ ਵਜਥ ੇਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦ ੇਬਹੁਤ ਹੀ ਿਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਹਨ, ਉਥ ੇਸਫ਼ਾਈ ਦ ੇਸੱੁਚਜ ੇਪਰਬੰਧ 
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ(ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701438620659298/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701527820650378/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701573237312503/
http://bfuhs.ac.in/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701607120642448/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701713253965168/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701714623965031/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701715343964959/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701716407298186/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701716933964800/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/232796484697637/


 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701759330627227/ 

12 *Chief Minister live on Facebook*  
 
The Chief Minister of Punjab, Captain Amarinder Singh will today answer questions posted by 
people of Punjab on social media. This will be a regular interaction and he will go live once a week. 
Log on to https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/ to join the interaction at 9 PM today. 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701780487291778/ 

13 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹਰਨੇਕ ਵਸੰਘ ਦੇ ਸਸਕਾਰ 'ਤ ੇਪਹੁੰਚ ਕ ੇਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਦੱਤੀ  ਅੰਵਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701786517291175/ 

14 Today, I thought I will change the format of my interaction with you all & answer some of the 
questions posed by you on Social Media. I will continue holding such sessions every week so that 
you get direct updates of your Government’s work and our ongoing fight against #Covid19. 
Also today, we have decided to promote students of Class V & VIII to next classes as well as to 
promote class X students to next class on the basis of pre-board results. For Class XII examinations, 
we will follow Government of India’s decision. 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701791643957329/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 8 May Rate List(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258590003686371330?s=19 

2  "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/PunjabGovtIndia/status/1258635904739995649?s=19 

3 Amid #COVID19 crisis advisory on maintaining the hygiene and sanitization of the Public/Private 
sector industries. 
#PunjabFightsCorona(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258669202312794117?s=19 

4  BFUHS has invited online applications to fill up 1978 posts of Research Scientists, Doctors, Staff 
Nurses, Lab Technicians, ICU Technicians, Data Entry Operators, Sweepers, Ward Attendants, 
Laboratory Attendants and other post 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258693755260956674?s=19 

5 #बाजार बंद होने के बाद नगर ननगम बाजारों में कर रही है सोनडयम हाईपोक्लोराइट का नछडकाव 

- लोगों को स्वस्थ रखने के नलए प्रशासन की ओर से नकए जा रहे हैं हर संभव प्रयास: नडप्टी कनमश्नर 

- कहा, नगर कौंनसलों के अलावा नजले के सभी गांवों में दो चरणों में नकया जा चुका है रोगाणु मुक्त नछडकाव(फ़ोटो सनहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258750858734567424?s=19 

6 #रेस्टोरेंट, ढाबे, हलवाई व बेक्री की दुकानें पूरा सप्ताह कर सकें गी होम नडलीवरी, नजला मैनजस्रेट ने जारी नकए आदेश 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258751143154528257?s=19 

7 #स्वास््य नवभाग की ओर से आज 31 व्यनक्तयों के सैंपल नलए गए: नसनवल सजजन 

- अब तक नलए गए 1234 सैंपल, 139 की ररपोटज आनी बाकी 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258751845431984128?s=19 

8 #कोनवड-19: अब तक 255254 मीनरक टन गेह ं की हुई खरीद 

- नकसी भी तरह की जानकारी या नशकायत के नलए कंरोल रुम के नंबर 01882-22663 पर नकया जा सकता है संपकज  

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258752000914833409?s=19 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701759330627227/
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701780487291778/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701786517291175/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/701791643957329/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258590003686371330?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258635904739995649?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258669202312794117?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258693755260956674?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258750858734567424?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258751143154528257?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258751845431984128?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258752000914833409?s=19


 

9 कोरोना पीऩित हरनेक नसंह के संस्कार पर पहंुच कर नवधायक डा. राजकुमार ने दी अंनतम नवदायगी 

- लोगों को घबराने की जरुरत नहीं,सरकार हर नस्थनत से ननपटने के नलए पूरी तरह तैयार: डा. राज कुमार (फ़ोटो सनहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258752323347759104?s=19 

10  #Hoshiarpur 
सोमवार से खुलेंगे सेवा कें द्र:नडप्टी कनमश्नर 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258752536288342016?s=19 

11  Advisory on maintaining the hygiene and sanitization of bank spaces 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258732754822295556?s=19 

12 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤ ੇਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਕਰਵਦਆ ਂਵਕਹਾ ਵਕ ਵਜਥ ੇਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦ ੇਬਹੁਤ ਹੀ ਿਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਹਨ, ਉਥ ੇਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸੱੁਚਜ ੇਪਰਬੰਧ 
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ(ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258771567074578434?s=19 

13 The Chief Minister @capt_amarinder Singh will today answer questions posted by people of 
Punjab on social media. This will be a regular interaction and he will go live once a week. 
Log on to https://t.co/6zkqtSBdwi to join the interaction at 9 PM today. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258775602892427267?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 8 May Rate List(With Pics) 

2  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. 

3  #ਕੋਵਿਡ_19 ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਛੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ 
ਅਡਿਾਇਜਰੀ 

4 To fight against Covid-19, BFUHS has invited online applications to fill up 1978 posts of Research 
Scientists, Doctors, Staff Nurses, Lab Technicians, ICU Technicians, Data Entry Operators, 
Sweepers, Ward Attendants, Laboratory Attendants & Security Guards in Testing Labs, VRDL Labs 
& wards.Last date to apply:-11-05-2020. 

5 ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ•ਣਗ ੇਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

6 ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

7 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ,  ਾਬੇ, ਹਲਿਾਈ ਤ ੇਬੇਕਰੀ ਦੀਆ ਂਦਕੁਾਨਾਂ ਪਰੂਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆ ਂਹੋਮ ਵਡਲੀਿਰੀ, ਵਜ਼ਲਾ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

8 ਕੋਵਿਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ 255254 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

9 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਅੱਜ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

10 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤ ੇਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਕਰਵਦਆ ਂਵਕਹਾ ਵਕ ਵਜਥ ੇਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦ ੇਬਹੁਤ ਹੀ ਿਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਹਨ, ਉਥ ੇਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸੱੁਚਜ ੇਪਰਬੰਧ 
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ(ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258752323347759104?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258752536288342016?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258732754822295556?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258771567074578434?s=19
https://t.co/6zkqtSBdwi
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1258775602892427267?s=19


 

11 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹਰਨੇਕ ਵਸੰਘ ਦੇ ਸਸਕਾਰ 'ਤ ੇਪਹੁੰਚ ਕ ੇਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਦੱਤੀ  ਅੰਵਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

12  

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
  

S.N. Post with link 

1 THANKS TO CAPTAIN GOVERNMENT ELEVENTH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CHUGS OFF FOR 
AKBARPUR FROM JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801620467029647&set=pcb.801620880362939&ty
pe=3&theater 

2 COVID-19 - SPECIAL FOOT OPERATING HAND WASHING KIOSKS HANDED OVER TO CIVIL HOSPITAL 
BY HDFC AND ICICI BANKS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801525737039120&set=pcb.801526547039039&ty
pe=3&theater 

3 TENTH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN WITH 1200 MIGRANTS ABOARD CHUGS FROM JALANDHAR 
FOR MUJAFFAR NAGAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801505983707762&set=pcb.801507527040941&ty
pe=3&theater 

4 14595 CHALLANS ISSUED TO TRAFFIC VIOLATORS SINCE IMPOSITION OF CURFEW ON MARCH 23- 
CP 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801504213707939&set=pcb.801504327041261&ty
pe=3&theater 

5 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL,(08:00pm) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801504133707947&set=pcb.801504193707941&ty
pe=3&theater 

6 SEVEN MORE PATIENTS INCLUDING TWO CHILDREN DEFEATS CORONA VIRUS IN JALANDHAR, 
DISCHARGED FROM CIVIL HOSPITAL 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801501623708198&set=pcb.801502980374729&ty
pe=3&theater 

7 Led by Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma and Commissioner of Police 
Mr Gurpreet Singh Bhullar the security forces today conducted flag march in the city. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801500290374998&set=pcb.801500613708299&ty
pe=3&theater 

8 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY AND UNDERPRIVILEGED 
SECTIONS OF JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801485177043176&set=pcb.801486307043063&ty
pe=3&theater 

9 RS 70 LAKH SPEND SO FAR BY CAPTAIN GOVERNMENT TO FACILITATE FREE TRAVEL OF MORE 
THAN 13000 MIGRANTS FROM JALANDHAR- MP CHAUDHARY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801483907043303&set=pcb.801484647043229&ty
pe=3&theater 
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10 FOODGRAINS @ 5KG PER PERSON PER MONTH FREE OF COST TO BE PROVIDED TO POOR FOR 
THREE MONTHS UNDER PMGKAY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801482377043456&set=pcb.801482800376747&ty
pe=3&theater 

11 JALANDHAR (RURAL) POLICE BUSTS INTERSTATE GANG INVOLVED IN SMUGGLING OF OPIUM 
WITH RECOVERED OF 18 KG OPIUM 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801480770376950&set=pcb.801481257043568&ty
pe=3&theater 

12 ADMINISTRATION SUPPLIES 106446-LITRES MILK, 877-KG CHEESE, 10946- KG CURD, 17712-
LITRES LASSI, 487-KG KHEER AND 5526-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801477363710624&set=pcb.801479557043738&ty
pe=3&theater 

13 YOGA ACTS AS A STRESS BUSTER FOR 246 PERSONS QUARANTINED AT THE MERITORIOUS 
SCHOOL OF CHILDREN(07:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801476293710731&set=pcb.801477027043991&ty
pe=3&theater 

14 DC AND CP COMMEMORATE WORLD RED CROSS DAY BY FELICITATING COVID 19 WARRIORS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801468917044802&set=pcb.801471023711258&ty
pe=3&theater 

15 NINTH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS CHUGS OFF FROM JALANDHAR TO SULTANPUR WITH 1200 
PASSENGERS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801465497045144&set=pcb.801468347044859&ty
pe=3&theater 

16 Continuing reprieve to the migrant labourers the Punjab government led by Chief Minister 
Captain Amarinder Singh today spent Rs 18.77 lakh for ensuring free travel to around 3600 
migrants from Jalandhar via three ‘Shramik Express’ trains to their respected destinations on 
Friday. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801428050382222&set=a.433052357219795&type
=3&theater 

17 In a major sigh of relief, seven city residents today defeated the Corona Virus and were 
discharged from the local Civil Hospital after recovering from the Covid 19 pandemic thereby 
talking the total tally of patients recovering from the pandemic to 19. 
  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801420943716266&set=pcb.801421213716239&ty
pe=3&theater 

18 The ninth ‘Shramik Express’ train carrying 1200 passengers today chugged off from the city 
station to Sultanpur (Uttar Pradesh) as the state government led by Punjab Chief Minister 
Captain Amarinder Singh spending Rs 5.70 lakh from the state exchequer. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801324807059213&set=pcb.801324890392538&ty
pe=3&theater 

19 Order regarding construction activities in Jalandhar. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801312533727107&set=pcb.801312600393767&ty
pe=3&theater 

20 DC Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma and CP Mr GPS Bhullar speak to the migrants' group 
outside railway station. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/801298987061795/ 
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21 flag march in Jalnadhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/801295190395508/ 

22 LUNCH BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL,JALANDHAR 
(01:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801291513729209&set=pcb.801291590395868&ty
pe=3&theater 

23 CONTINUING ITS ENDEAVORS TO PROVIDE STRESS FREE AND HEALTHY ENVIRONMENT TO THE 
PEOPLE INCLUDING PILGRIMS AT THE QUARANTINE CENTRE SET UP IN THE MERITORIOUS 
SCHOOL FOR CHILDREN, THE DISTRICT ADMINISTRATION WAS CONTINUING YOGA CLASSES FOR 
THE PERSONS IN CENTRE. (01:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801289397062754&set=pcb.801289497062744&ty
pe=3&theater 

24 Flag march in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/801281667063527/ 
  

25 Flag march in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/801279357063758/ 

26 Flag march in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/801277193730641/ 

27 Commissioner of police jalandhar Mr Gurpreet Singh Bhullar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/801268760398151/ 

28 Commissioner of police jalandhar Mr Gurpreet Singh Bhullar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/801265153731845/ 

29 Deputy Commissioner  Jalandhar Vrinder kumar Sharma 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/801262470398780/ 

30   
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/801258783732482/ 

31 DC AND CP COMMEMORATE WORLD RED CROSS DAY BY FELICITATING COVID 19 WARRIORS 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/801257407065953/ 

32 Covid-19 Awareness Wallpapers 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801242227067471&set=pcb.801242287067465&ty
pe=3&theater 

33 Covid-19 Awareness Wallpapers 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801242103734150&set=a.433052357219795&type
=3&theater 
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34 Covid-19 Awareness Wallpapers 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801242027067491&set=a.433052357219795&type
=3&theater 

35 Covid-19 Awareness Wallpapers 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801241923734168&set=a.433052357219795&type
=3&theater 

36 Covid-19 Awareness Wallpapers 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801241867067507&set=a.433052357219795&type
=3&theater 

37 RATE LIST OF VE GETABLES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801170037074690&set=a.433052357219795&type
=3&theater 

38 BREAKFAST BRING SERVED TO THE QUARANTINED PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL,JALANDHAR  
(09:00AM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801169097074784&set=pcb.801169163741444&ty
pe=3&theater 

39 TEA AND MILK ARE BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
JALANDHAR  (09:00AM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801098753748485&set=a.433052357219795&type
=3&theater 

 
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL,(08:00pm) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258771315479187458 

2 CONTINUING REPRIEVE TO THE MIGRANT LABOURERS THE PUNJAB GOVT INDIA LED BY CM CAPT 
AMARINDER SINGH TODAY SPENT RS 18.77 LAKH FOR ENSURING FREE TRAVEL TO AROUND 3600 
MIGRANTS FROM JALANDHAR VIA THREE SHRAMIK EXPRESS TRAINS TO THEIR RESPECTED 
DESTINATIONS ON FRIDAY. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258739084287041540 

3 IN A MAJOR SIGH OF RELIEF, SEVEN CITY RESIDENTS TODAY DEFEATED THE CORONAVIRUS AND 
WERE DISCHARGED FROM JALANDHAR CIVIL HOSPITAL AFTER RECOVERING FROM THE COVID-
19PANDEMIC THEREBY TAKING TALLY OF PATIENTS RECOVERING FROM THE PANDEMIC TO 19. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258736428776751104 

4 VIDEO SHOT OF YOGA IN QUARANTINED CENTRE IN MERITORIOUS SCHOOL,(05:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258706861722927104 
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5 DR RAMAN KUMAR BRIEFING ABOUT FACILITIES BEING OFFERED TO THE QUARANTINED PEOPLE 
IN MERITORIOUS SCHOOL,(05:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258706424768716800 

6 JALANDHAR (RURAL) POLICE BUSTS INTERSTATE GANG INVOLVED IN SMUGGLING OF OPIUM WITH 
RECOVERED OF 18 KG OPIUM  
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258705176183091202 

7 NINTH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS CHUGS OFF FROM JALANDHAR TO SULTANPUR WITH 1200 
PASSENGERS 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258689045808517121 

8 ORDER REGARDING CONSTRUCTION ACTIVITIES IN JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258681721148583936 

 9 LUNCH BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, JALANDHAR 
(01:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258670590145241088 

10 CONTINUING ITS ENDEAVOUR TO PROVIDE STRESS FREE AND HEALTHY ENVIRONMENT TO THE 
PEOPLE AT THE QUARANTINE CENTRE SET UP IN THE MERITORIOUS SCHOOL FOR CHILDREN 
JALANDHAR ADMINISTRATION WAS CONTINUING YOGA CLASSES FOR THE PERSONS IN 
CENTRE(01:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258669872780906496. 

11 Covid-19 Awareness Wallpapers 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258648989664231426 

12 Covid-19 Awareness Wallpapers 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258648982437474307 

13 Covid-19 Awareness Wallpapers 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258648979602116613 

14 RATE LIST OF VEGETABLES 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258607786163929089 

15 BREAKFAST BRING SERVED TO THE QUARANTINED PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL,JALANDHAR  
(09:00AM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258607739678277632 

16 TEA AND MILK ARE BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
JALANDHAR  (09:00AM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258580301749596161 

 
WhatsApp 
 
 

S.N. TEXT 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258706424768716800
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258705176183091202
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258689045808517121
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258681721148583936
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258670590145241088
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258669872780906496
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258648989664231426
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258648982437474307
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258648979602116613
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258607786163929089
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258607739678277632
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258580301749596161


 

1 THANKS TO CAPTAIN GOVERNMENT ELEVENTH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CHUGS OFF FOR 
AKBARPUR FROM JALANDHAR 

2 14595 CHALLANS ISSUED TO TRAFFIC VIOLATORS SINCE IMPOSITION OF CURFEW ON MARCH 23- 
CP 

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

4 TENTH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN WITH 1200 MIGRANTS ABOARD CHUGS FROM JALANDHAR FOR 
MUJAFFAR NAGAR 

5 DC and CP lead flag march in the city 

6 SEVEN MORE PATIENTS INCLUDING TWO CHILDREN DEFEATS CORONA VIRUS IN JALANDHAR, 
DISCHARGED FROM CIVIL HOSPITAL  

7 COVID-19 - SPECIAL FOOT OPERATING HAND WASHING KIOSKS HANDED OVER TO CIVIL HOSPITAL 
BY HDFC AND ICICI BANKS 

8 RS 70 LAKH SPEND SO FAR BY CAPTAIN GOVERNMENT TO FACILITATE FREE TRAVEL OF MORE 
THAN 13000 MIGRANTS FROM JALANDHAR- MP CHAUDHARY 

9 UK BASED NRI COMES FORWARD FOR HELPING NEEDY AND UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF 
SOCIETY 

10   
FOODGRAINS @ 5KG PER PERSON PER MONTH FREE OF COST TO BE PROVIDED TO POOR FOR 
THREE MONTHS UNDER PMGKAY 

11 ADMINISTRATION SUPPLIES 106446-LITRES MILK, 877-KG CHEESE, 10946- KG CURD, 17712-LITRES 
LASSI, 487-KG KHEER AND 5526-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 

12 JALANDHAR (RURAL) POLICE BUSTS INTERSTATE GANG INVOLVED IN SMUGGLING OF OPIUM WITH 
RECOVERED OF 18 KG OPIUM  

13 updated Order construction 08.5.2020 

14 DC AND CP COMMEMORATE WORLD RED CROSS DAY BY FELICITATING COVID 19 WARRIORS 

15 YOGA ACTS AS A STRESS BUSTER FOR 246 PERSONS QUARANTINED AT THE MERITORIOUS SCHOOL 
OF CHILDREN(1:27pm) 

16 NINTH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS CHUGS OFF FROM JALANDHAR TO SULTANPUR WITH 1200 
PASSENGERS 

17 RATE LIST OF VEGETABLES 

  
Youtube 



 

SN. Post and Link 

1. Dr Raman Kumar 
https://www.youtube.com/watch?v=xDDOHgmHbd8 

2. YOGA CLASS 
https://www.youtube.com/watch?v=5NQpb7NVP_w 
  

3. SSP NAVJOT SINGH MAHAL 
https://www.youtube.com/watch?v=LmCfC2sVJV0 

4 TENTH SHRAMIK EXPESS JALANDHAR 
https://www.youtube.com/watch?v=wU-99-So8po 

  
 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਹੋਮ ਵਡਲੀਿਰੀ ਸਬੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

2 ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3 ਲੱਖ ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ 

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

3 ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟੇੇ੍ਰਵਨੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

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

4 ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਅਵਤ ਲੋਂੜੀਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਲਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਬੱਲਾ ਮੰਵਡਆਲਾ ਨੂੰ  6 
ਹੋਰ ਸਾਥੀਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ 

ਿੱਡੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹਵਥਆਰਾਂ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਿਾਹਨਾਂ ਅਤ ੇਨਕਲੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਕੀਤ ੇਬਰਾਮਦ 

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

5 || 8 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

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

6 ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਦਾਿਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਟੈਬ    
 

https://www.youtube.com/watch?v=xDDOHgmHbd8
https://www.youtube.com/watch?v=5NQpb7NVP_w
https://www.youtube.com/watch?v=LmCfC2sVJV0
https://www.youtube.com/watch?v=wU-99-So8po
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANAmfVe4jlHhlgUCp-nNHCYnjea0_-rlhZke4I07VNEayDe-mT1voMV_Z8VSjsKGJ5UxZteMuuG0VN4AXtXNzTrwJ5ElCOU91vZmEePJU406Gr6R_o5QEpl6F1AXHz6VTenzlOqNajFesPG_m0SS1M-uQ-SBiGrbX6htX1ZPOaUctTORzImKKo9p2x_WYQwxuedNu4-XRzhV6MdZAqGzo_MgElLZsmRsa80-li-nQ06-Aw2O6-D4zFZFLRtKvgNVSLB99Sx4lB-4aX4oO40asgTwuuCmGIZ7YPI-joHumr-P5FfsaF5S4Hl6Y4cuXzv3NLjQ8Wb0DIwz_QbGXURf1rNGgf2uhYnT8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANAmfVe4jlHhlgUCp-nNHCYnjea0_-rlhZke4I07VNEayDe-mT1voMV_Z8VSjsKGJ5UxZteMuuG0VN4AXtXNzTrwJ5ElCOU91vZmEePJU406Gr6R_o5QEpl6F1AXHz6VTenzlOqNajFesPG_m0SS1M-uQ-SBiGrbX6htX1ZPOaUctTORzImKKo9p2x_WYQwxuedNu4-XRzhV6MdZAqGzo_MgElLZsmRsa80-li-nQ06-Aw2O6-D4zFZFLRtKvgNVSLB99Sx4lB-4aX4oO40asgTwuuCmGIZ7YPI-joHumr-P5FfsaF5S4Hl6Y4cuXzv3NLjQ8Wb0DIwz_QbGXURf1rNGgf2uhYnT8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANAmfVe4jlHhlgUCp-nNHCYnjea0_-rlhZke4I07VNEayDe-mT1voMV_Z8VSjsKGJ5UxZteMuuG0VN4AXtXNzTrwJ5ElCOU91vZmEePJU406Gr6R_o5QEpl6F1AXHz6VTenzlOqNajFesPG_m0SS1M-uQ-SBiGrbX6htX1ZPOaUctTORzImKKo9p2x_WYQwxuedNu4-XRzhV6MdZAqGzo_MgElLZsmRsa80-li-nQ06-Aw2O6-D4zFZFLRtKvgNVSLB99Sx4lB-4aX4oO40asgTwuuCmGIZ7YPI-joHumr-P5FfsaF5S4Hl6Y4cuXzv3NLjQ8Wb0DIwz_QbGXURf1rNGgf2uhYnT8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


 

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

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

3 ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਅਵਤ ਲੋਂੜੀਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਲਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਬੱਲਾ ਮੰਵਡਆਲਾ ਨੂੰ  6 
ਹੋਰ ਸਾਥੀਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ 

ਿੱਡੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹਵਥਆਰਾਂ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਿਾਹਨਾਂ ਅਤ ੇਨਕਲੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਕੀਤ ੇਬਰਾਮਦ 

 
 

4 || 8 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 
 

5 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਹੋਮ ਵਡਲੀਿਰੀ ਸਬੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
 

6 ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3 ਲੱਖ ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ 

 

7 ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟੇੇ੍ਰਵਨੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

 

8 ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਦਾਿਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਟੈਬ    
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Tomorrow’s (09/05/20) schedule Of Trains for migratory people from Ludhiana 
1. Muzaffarpur, Bihar 11AM 
2. KISHANGANJ, BIHAR 2PM 
3. AZAMGARH, UP 5PM 
4. GONDA, UP 8PM 

https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANAmfVe4jlHhlgUCp-nNHCYnjea0_-rlhZke4I07VNEayDe-mT1voMV_Z8VSjsKGJ5UxZteMuuG0VN4AXtXNzTrwJ5ElCOU91vZmEePJU406Gr6R_o5QEpl6F1AXHz6VTenzlOqNajFesPG_m0SS1M-uQ-SBiGrbX6htX1ZPOaUctTORzImKKo9p2x_WYQwxuedNu4-XRzhV6MdZAqGzo_MgElLZsmRsa80-li-nQ06-Aw2O6-D4zFZFLRtKvgNVSLB99Sx4lB-4aX4oO40asgTwuuCmGIZ7YPI-joHumr-P5FfsaF5S4Hl6Y4cuXzv3NLjQ8Wb0DIwz_QbGXURf1rNGgf2uhYnT8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANAmfVe4jlHhlgUCp-nNHCYnjea0_-rlhZke4I07VNEayDe-mT1voMV_Z8VSjsKGJ5UxZteMuuG0VN4AXtXNzTrwJ5ElCOU91vZmEePJU406Gr6R_o5QEpl6F1AXHz6VTenzlOqNajFesPG_m0SS1M-uQ-SBiGrbX6htX1ZPOaUctTORzImKKo9p2x_WYQwxuedNu4-XRzhV6MdZAqGzo_MgElLZsmRsa80-li-nQ06-Aw2O6-D4zFZFLRtKvgNVSLB99Sx4lB-4aX4oO40asgTwuuCmGIZ7YPI-joHumr-P5FfsaF5S4Hl6Y4cuXzv3NLjQ8Wb0DIwz_QbGXURf1rNGgf2uhYnT8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANAmfVe4jlHhlgUCp-nNHCYnjea0_-rlhZke4I07VNEayDe-mT1voMV_Z8VSjsKGJ5UxZteMuuG0VN4AXtXNzTrwJ5ElCOU91vZmEePJU406Gr6R_o5QEpl6F1AXHz6VTenzlOqNajFesPG_m0SS1M-uQ-SBiGrbX6htX1ZPOaUctTORzImKKo9p2x_WYQwxuedNu4-XRzhV6MdZAqGzo_MgElLZsmRsa80-li-nQ06-Aw2O6-D4zFZFLRtKvgNVSLB99Sx4lB-4aX4oO40asgTwuuCmGIZ7YPI-joHumr-P5FfsaF5S4Hl6Y4cuXzv3NLjQ8Wb0DIwz_QbGXURf1rNGgf2uhYnT8&__tn__=%2ANK-R


 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3046124715431102/?d=n 

2 122 PERSONS SENT FOR QUARANTINE CENTRES IN THEIR RESPECTIVE VILLAGES FROM ISOLATION 
CENTRE SET UP AT MERITORIOUS SCHOOL: DEPUTY COMMISSIONER 
22 STUDENTS ALSO SENT FOR HOME QUARANTINE TO THEIR RESPECTIVE HOMES 
AT PRESENT, ONLY 102 PERSONS LEFT AT THIS ISOLATION CENTRE 
NEW MACHINE TO WASH LAUNDRY OF ISOLATION CENTRE SET UP 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3046485272061713/?vh=e&d=n 

3 PUNJAB GOVT TO ORGANISE ONLINE TRAINING FOR JOB INTERVIEW PREPARATION 
WEB LINK FOR WEBINAR ISSUED 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3046486285394945/?d=n 

4 C-PYTE TO PROVIDE ONLINE TRAINING TO YOUTH 
TRAINING TO START THROUGH ALL CAMPS FROM MAY 15 ONWARDS 
YOUTH FROM DISTRICT LUDHIANA CAN CONTACT AT PHONE NUMBER 9876617258 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3046486992061541/?d=n 

5 FOUR MORE TRAINS DEPART FOR OTHER STATES TODAY 
TRAINS CARRYING MIGRANTS DEPART FOR SAHARSA (BIHAR), SITAMARHI (BIHAR), PRATAPGARH 
(UP), DALTANGANJ (JHARKHAND) 
MP, MLAs, MAYOR, DEPUTY COMMISSIONER, COMMISSIONER OF POLICE, HOLD MEETING AT 
GURU NANAK STADIUM TODAY 
ALL FACILITIES ARE BEING PROVIDED TO THE MIGRANTS BEFORE THE START OF THEIR JOURNEY: 
MP RAVNEET SINGH BITTU 
MORE SUCH TRAINS TO LEAVE FOR DIFFERENT STATES IN COMING DAYS: DEPUTY COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3046493295394244/?d=n 

6 DISTRICT ADMINISTRATION ALLOWS RESTAURANTS, EATERIES, HALWAI’s, ICE CREAM SHOPS & 
JUICE SHOPS FOR HOME DELIVERY 
THESE BUSINESS ESTABLISHMENTS WOULD BE ALLOWED TO CARRY OUT HOME DELIVERY FROM 7 
AM TO 7 PM ONLY 
TAKEAWAY & DINING FACILITY WOULD BE STRICTLY BANNED: DISTRICT MAGISTRATE 
SAYS THEY WOULD HAVE TO MAINTAIN HYGIENE STANDARDS 
ONLY ONE POSITIVE CASE IN LUDHIANA TODAY, TWO PERSONS GET CURED 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3046581052052135/?d=n 

7 District Administration Ludhiana is ensuring that people travelling to other states from Ludhiana 
get the best of facilities on their journeys back home. The migrants thanked Punjab government 
and district administration 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048050165238557/?vh=e&d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 The guidelines to be followed during home delivery of food are that deliverable food item 
should be packed hygienically, delivery/transport vehicles shall be sanitised regularly, zero 
contact delivery while delivering food to the guest and contact with common touch points. 
(4/4) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258926730368159744?s=08 

2 These business establishments would have to ensure proper hygiene standards at their 
workplace, the restaurants will have to record temperature of all employees coming to the 
restaurant on a daily basis and maintain record of that. (3/4) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258926058876866567?s=08 

3 Providing a big relief to residents, the DM #Ludhiana ordered the opening of all 
restaurants, eateries, halwai’s, ice cream shops and juice shops for only home delivery 
from 7 am to 7 pm only. Takeaway and dining facility would be strictly banned at these 
places. (1/4) 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3046124715431102/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3046485272061713/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3046486285394945/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3046486992061541/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3046493295394244/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3046581052052135/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048050165238557/?vh=e&d=n
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258926730368159744?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258926058876866567?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click


 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258925179801124864?s=08 

4 @239pradeep clarified that these persons would not require any special permission from 
the District Administration, but would have to strictly comply with the guidelines issued by 
the Punjab government.(2/4) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258925181688479746?s=08 

5 #Ludhiana DC @239pradeep informed that best quality hygienic food is being provided to 
the persons staying at the isolation centres. To wash the laundry of the isolation centre, a 
new machine has also been installed, that would be used to wash the bed sheets and 
other clothes. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258793789952409601?s=08 

6 Samples of these persons were taken and they came out negative and now they are being 
shifted to their respective villages to complete their 14-day quarantine so that they remain 
mentally and emotionally strong as they would be close to their family now, said DC 
@239pradeep 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258780365100998658?s=08 

7 122 persons have been sent to the quarantine centres set up in their respective villages 
and homes from the isolation centre set up at Meritorious School, Ldh. Upon reaching their 
villages, these people would remain in quarantine in their own villages. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258779950812770308?s=08 

8 Tomorrow’s (09/05/20) schedule Of Trains for migratory people from Ludhiana 
1. Muzaffarpur, Bihar 11AM 
2. KISHANGANJ, BIHAR 2PM 
3. AZAMGARH, UP 5PM 
4. GONDA, UP 8PM 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258699106790395905?s=08 

9 "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/LudhianaDpro/status/1258634972224794624?s=08 

10 In view of #lockdowncurfew due to #COVID19, C-Pyte has decided to hold online classes at 

#Ludhiana camp for a period of two months starting from May 15, 2020. The youth who are 

eligible and interested to attend these classes, they can contact at 9876617258. 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258968706727567361?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Tomorrow’s (09/05/20) schedule Of Trains for migratory people from Ludhiana 
1. Muzaffarpur, Bihar 11AM 
2. KISHANGANJ, BIHAR 2PM 
3. AZAMGARH, UP 5PM 
4. GONDA, UP 8PM 

2 122 PERSONS SENT FOR QUARANTINE CENTRES IN THEIR RESPECTIVE VILLAGES FROM ISOLATION 
CENTRE SET UP AT MERITORIOUS SCHOOL: DEPUTY COMMISSIONER 
22 STUDENTS ALSO SENT FOR HOME QUARANTINE TO THEIR RESPECTIVE HOMES 
AT PRESENT, ONLY 102 PERSONS LEFT AT THIS ISOLATION CENTRE 
NEW MACHINE TO WASH LAUNDRY OF ISOLATION CENTRE SET UP 
 (ENGLISH & PUNJABI) 

3 PUNJAB GOVT TO ORGANISE ONLINE TRAINING FOR JOB INTERVIEW PREPARATION 
WEB LINK FOR WEBINAR ISSUED  (ENGLISH & PUNJABI) 

4 C-PYTE TO PROVIDE ONLINE TRAINING TO YOUTH 
TRAINING TO START THROUGH ALL CAMPS FROM MAY 15 ONWARDS 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258925179801124864?s=08
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258925181688479746?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258793789952409601?s=08
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258780365100998658?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258779950812770308?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258699106790395905?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258634972224794624?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1258968706727567361?s=08


 

YOUTH FROM DISTRICT LUDHIANA CAN CONTACT AT PHONE NUMBER 9876617258  (ENGLISH & 
PUNJABI) 

5 FOUR MORE TRAINS DEPART FOR OTHER STATES TODAY 
TRAINS CARRYING MIGRANTS DEPART FOR SAHARSA (BIHAR), SITAMARHI (BIHAR), PRATAPGARH 
(UP), DALTANGANJ (JHARKHAND) 
MP, MLAs, MAYOR, DEPUTY COMMISSIONER, COMMISSIONER OF POLICE, HOLD MEETING AT 
GURU NANAK STADIUM TODAY 
ALL FACILITIES ARE BEING PROVIDED TO THE MIGRANTS BEFORE THE START OF THEIR JOURNEY: 
MP RAVNEET SINGH BITTU 
MORE SUCH TRAINS TO LEAVE FOR DIFFERENT STATES IN COMING DAYS: DEPUTY COMMISSIONER  
(ENGLISH & PUNJABI) 

6 DISTRICT ADMINISTRATION ALLOWS RESTAURANTS, EATERIES, HALWAI’s, ICE CREAM SHOPS & 
JUICE SHOPS FOR HOME DELIVERY 
THESE BUSINESS ESTABLISHMENTS WOULD BE ALLOWED TO CARRY OUT HOME DELIVERY FROM 7 
AM TO 7 PM ONLY 
TAKEAWAY & DINING FACILITY WOULD BE STRICTLY BANNED: DISTRICT MAGISTRATE 
SAYS THEY WOULD HAVE TO MAINTAIN HYGIENE STANDARDS 
ONLY ONE POSITIVE CASE IN LUDHIANA TODAY, TWO PERSONS GET CURED 
 (ENGLISH & PUNJABI) 

7 "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 

8 In view of #lockdowncurfew due to #COVID19, C-Pyte has decided to hold online classes at 

#Ludhiana camp for a period of two months starting from May 15, 2020. The youth who are 

eligible and interested to attend these classes, they can contact at 9876617258 

9 District Administration Ludhiana is ensuring that people travelling to other states from Ludhiana 
get the best of facilities on their journeys back home. The migrants thanked Punjab government 
and district administration 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਸਬੂਕ ਲਾਈਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਵਦੱਤੇ ਜਿਾਬ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/2672147699556248/?t=8 
 

2 11 ਮਈ ਤੋਂ ਸਾਰ ੇਕੰਮਕਾਜ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਸਿੇਰ ੇ9 ਿਜੇ ਤੋਂ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣਗੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ: ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

-ਵਬਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸਪੋਡੈਂਟ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁ ਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ 
ਿੰਡਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/671109907000957/?type=
3&__tn__=-R 
 

3 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਿਰਤ ਕ ੇਵਨਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹ ੈਖਰੀਦ : ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਏਜੰਸੀਆ ਂਅਤੇ ਿਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 537602 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/671109420334339/?type=
3&__tn__=-R 
 

4 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਿਾਨ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਟੀਿ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/2672147699556248/?t=8
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/671109907000957/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/671109907000957/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/671109420334339/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/671109420334339/?type=3&__tn__=-R


 

-ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖ ੇਹਣੁ 15 ਕਰੋੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਟੀਿ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੇੇ ਇਲਾਜ਼ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/671108687001079/?type=
3&__tn__=-R 
 

5 Chief Minister live on Facebook* 
The Chief Minister of Punjab, Captain Amarinder Singh will today answer questions posted by 
people of Punjab on social media. This will be a regular interaction and he will go live once a week. 
Log on to https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/ to join the interaction at 9 PM today. 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/671100607001887?__tn__=-R 
 

6 || 8 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=232796478030971&ref=watch_permalink 

7 -ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਭਣੈੀ ਬਾਘਾ ਦੀ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਯੂਵਨਟ ਿੱਲੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 
ਦੇ ਸਪੁਰਦ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/670961853682429?__tn__=-R 
 

8 Advisory on maintaining & ensuring the safety of food and other essential household items. 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670961360349145/?type=
3&__tn__=-R 
 

9 -ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਵਪਤ  
-ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦ ੈਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ : ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ 

-ਰਾਤ ਨੂੰ  ਜਾਂ ਸਿੇਰ ੇਧੁੱ ਪ ਵਨਕਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ੇਸਪਰੇਅ : ਡਾ. ਰਾਮ ਸਰੂਪ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670961190349162/?type=
3&__tn__=-R 
 

10 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਵਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670960753682539/?type=
3&__tn__=-R 
 

11 6 ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670960203682594/?type=
3&__tn__=-R 
 

12 ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਵਵਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670959860349295/?type=
3&__tn__=-R 
 

13 ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਿ ੋ

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670959400349341/?type=
3&__tn__=-R 
 

14 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਵਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣੋ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670958050349476/?type=
3&__tn__=-R 
 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/671108687001079/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/671108687001079/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=K-R&eid=ARBfd3XQmahi4clIyneMaPQZh1fNYzakFZXRQEugqWVd_j171LrvkQ4aTNV_MmsqBaelukcEko1euYH9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRq2_XtgewwrvtO8Ehri7NHgdbO4TF8vzBSJawAln6JZTTfzAqmXScLKVilailVLFumBWPRqdl5wHMj6dvENEINzBws3rDHGjx2XAxGKKbuzlSoZDfApjzaJ8KZhMMC2uOWYEqQdTBtlfRQcKOOlSSKmPr-Yd4ToLVUWOCfEp_gZGglMuq7ioqQdJdSM4VrA9enHuBJndPWrE3YapRuQ-Dq9gXuBLHt6Iniuft4l_z1zjTt1NEk6FOka-m19U1nu3437a_esR6xUvN-6JtRX31xcpML24AkyAvJAqqCW1ijn00mLC_PynfrOh9nJFJEk1KP-DlaZ24vD1am3J8Q1eU
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/671100607001887?__tn__=-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.ARBnJ9dvNEXwGwsZAkO9R6S50UshIM4PcpL1_TCuBdBDzAAjZBEdNagdpnITzy2oLVZyn-nblfr7aixTkGzJ6NcfufOjfphAyThhhtvrSfpLe8hHwfS3LGwbp19oJ4hfQGoTT5Tyo6pxLfAowsdFRzhUazW46WMWophSzo5c-QcDlIibivKcV2w_AFIaptFM2F8qbQl-NoclFC-i16jwwjz2NJ1JhAVYo6ZNC8THY0JaVvSmVwBk-fepZj9QifsgK_TZYmqRlDIYsG5lWJpzGrNBHzCgC2oz_mBfvuCHYVjO6Kq6ByykN8R7nIFOQY-mb9jIJAOCXTf4iKC_hLCpDJTMySfnV4Pkydw&__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.ARBnJ9dvNEXwGwsZAkO9R6S50UshIM4PcpL1_TCuBdBDzAAjZBEdNagdpnITzy2oLVZyn-nblfr7aixTkGzJ6NcfufOjfphAyThhhtvrSfpLe8hHwfS3LGwbp19oJ4hfQGoTT5Tyo6pxLfAowsdFRzhUazW46WMWophSzo5c-QcDlIibivKcV2w_AFIaptFM2F8qbQl-NoclFC-i16jwwjz2NJ1JhAVYo6ZNC8THY0JaVvSmVwBk-fepZj9QifsgK_TZYmqRlDIYsG5lWJpzGrNBHzCgC2oz_mBfvuCHYVjO6Kq6ByykN8R7nIFOQY-mb9jIJAOCXTf4iKC_hLCpDJTMySfnV4Pkydw&__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.ARBnJ9dvNEXwGwsZAkO9R6S50UshIM4PcpL1_TCuBdBDzAAjZBEdNagdpnITzy2oLVZyn-nblfr7aixTkGzJ6NcfufOjfphAyThhhtvrSfpLe8hHwfS3LGwbp19oJ4hfQGoTT5Tyo6pxLfAowsdFRzhUazW46WMWophSzo5c-QcDlIibivKcV2w_AFIaptFM2F8qbQl-NoclFC-i16jwwjz2NJ1JhAVYo6ZNC8THY0JaVvSmVwBk-fepZj9QifsgK_TZYmqRlDIYsG5lWJpzGrNBHzCgC2oz_mBfvuCHYVjO6Kq6ByykN8R7nIFOQY-mb9jIJAOCXTf4iKC_hLCpDJTMySfnV4Pkydw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/watch/live/?v=232796478030971&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/670961853682429?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670961360349145/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670961360349145/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670961190349162/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670961190349162/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670960753682539/?type=3&__tn__=-R
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https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670958050349476/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670958050349476/?type=3&__tn__=-R


 

15 ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670957700349511/?type=
3&__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 11 ਮਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣਗੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ: ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

-ਵਬਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸਪੋਡੈਂਟ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁ ਾਪਾ ਪਨੈਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ 

ਿੰਡਣਗ ੇ

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259029011021172741?s=20 
 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਿਾਨ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਟੀਿ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

-ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਹੁਣ 15 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਟੀਿ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259028928015958016?s=20 
 

3 ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਵਪਤ  

-ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ : ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ 

-ਰਾਤ ਨੂੰ  ਜਾਂ ਸਿੇਰੇ ਧੁੱਪ ਵਨਕਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਸਪਰੇਅ : ਡਾ. ਰਾਮ ਸਰੂਪ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259028824768954368?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Chief Minister live on Facebook* 
The Chief Minister of Punjab, Captain Amarinder Singh will today answer questions posted by 
people of Punjab on social media. This will be a regular interaction and he will go live once a week. 
Log on to https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/ to join the interaction at 9 PM today. 
 

2  

3  

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਗਾ ਿੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ 6,698 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਿਾਪਸ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1652276521579312 
 

2 ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾ ਕਦੇਰ 11 ਮਈ ਤੋ ਖੋਲਹੇ ਜਾਣਗੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

--ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ/ਜਾਵਟੰਟ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਰਵਜਸਟਰੀ 11 ਮਈ ਤ ੋ

--ਸੇਿਾ ਕੇਦਰ 9 ਤ ੋ1 ਅਤੇ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ/ਜਾਇੰਟ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 10 ਤੋ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670957700349511/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/670957700349511/?type=3&__tn__=-R
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259029011021172741?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259028928015958016?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259028824768954368?s=20
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=K-R&eid=ARBfd3XQmahi4clIyneMaPQZh1fNYzakFZXRQEugqWVd_j171LrvkQ4aTNV_MmsqBaelukcEko1euYH9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRq2_XtgewwrvtO8Ehri7NHgdbO4TF8vzBSJawAln6JZTTfzAqmXScLKVilailVLFumBWPRqdl5wHMj6dvENEINzBws3rDHGjx2XAxGKKbuzlSoZDfApjzaJ8KZhMMC2uOWYEqQdTBtlfRQcKOOlSSKmPr-Yd4ToLVUWOCfEp_gZGglMuq7ioqQdJdSM4VrA9enHuBJndPWrE3YapRuQ-Dq9gXuBLHt6Iniuft4l_z1zjTt1NEk6FOka-m19U1nu3437a_esR6xUvN-6JtRX31xcpML24AkyAvJAqqCW1ijn00mLC_PynfrOh9nJFJEk1KP-DlaZ24vD1am3J8Q1eU
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1652276521579312


 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1652276171579347 
 

3 ਅੱਜ ਦੀਆ ਂਵਰਪਰੋਟਾਂ ਮਈ 9 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1652167064923591 
 

4 || 8 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/232796491364303/ 
 

5 ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾ ਕਦੇਰ 11 ਮਈ ਤੋ ਖੋਲਹੇ ਜਾਣਗੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

--ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ/ਜਾਇੰਟ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਿਜੇ਼ ਰਵਜਸਟਰੀ 11 ਮਈ ਤ ੋ

--ਸੇਿਾ ਕੇਦਰ 9 ਤ ੋ1 ਅਤੇ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ/ਜਾਇੰਟ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 10 ਤੋ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651613404978957 
 

6 ਸੀ  ਪਾਈਟ ਕੈਪ ਹਕੂਮਤ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਵਿਖ ੇਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 15 ਮਈ ਤੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁਰ ੂ

--ਦੋ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਟਰੇਵਨੰਗ ਕਲਾਸਾਂ 
-----ਚਾਹਿਾਨ ਯੁਿਕ ਕੈਪ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਪਰੀ ਵਰਕਰੂਟਮੈਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਰਿਾਉਣ 
ਆਪਣੀ ਵਰਜਰਿੇਸ਼ਨ-ਮੇਜਰ ਅਮਰਜੀਤ ਵਸੰਘ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651599004980397 
 

7 ਅੱਜ 8 ਮਈ ਦੀ ਸਿਰੇ 180 ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ 

---ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 11 ਕਰਨੋ ਪਾਜੀਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਵਸਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਿਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

---ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਕਵਟਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 43 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651583334981964 
 

8 --ਵਪਛਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸ ਰੱਦ, ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

--ਸਰਕਾਰੀ, ਰਵਜਸਟਰਡ ਪਰਾਈਿੇਟ ਅਦਾਵਰਆਂ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਿੱਜੋ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651582754982022 
 

9 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਕੁਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜ ੇਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣਗੀਆਂ-ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

--ਹੋਮ ਵਡਲੀਿਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦ 

-ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਵਤੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651581308315500 
 

10 ਿੇਖੋ ਵਕੰਝ ਨਾਵਕਆਂ ਤ ੇਵਸਹਤ ਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਜਾਗਰੂਕ. ਵਪੰਡ ਵਹੰਮਤਪੁਰਾ, ਬਲਾਕ ਪੱਤ ੋਹੀਰਾ ਸੰੁਘ, ਉਪ 
ਮੰਡਲ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਵਿਖ ੇਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਜਾਗਰੂਕ. 
ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹ ੋ

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

11 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਸਬੂਕ ਲਾਈਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਵਦੱਤੇ ਜਿਾਬ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/2672147709556247/ 
 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1652276171579347
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1652167064923591
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXElSHRTRlCyKo6xDjlsi-yad5fBDnHQSwJk_L8n4757ArQLaqk7eMi4FFWJFRjjmImVPTbMyyCqwHLYU1iFXxRUs6yR08LnJYco6g5SJCFPWCFLrq0PxLizc8LV-zaM0_FsaM9LxwiSvrriCPxIU-UYbcZy6q_M-POaWAhFzfuUw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXElSHRTRlCyKo6xDjlsi-yad5fBDnHQSwJk_L8n4757ArQLaqk7eMi4FFWJFRjjmImVPTbMyyCqwHLYU1iFXxRUs6yR08LnJYco6g5SJCFPWCFLrq0PxLizc8LV-zaM0_FsaM9LxwiSvrriCPxIU-UYbcZy6q_M-POaWAhFzfuUw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/232796491364303/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651613404978957
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651599004980397
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651583334981964
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651582754982022
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651581308315500
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1651420498331581
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/2672147709556247/


 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਗਾ ਿੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ 6,698 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਿਾਪਸ 

 
 

2 ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾ ਕਦੇਰ 11 ਮਈ ਤੋ ਖੋਲਹੇ ਜਾਣਗੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

--ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ/ਜਾਵਟੰਟ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਰਵਜਸਟਰੀ 11 ਮਈ ਤ ੋ

--ਸੇਿਾ ਕੇਦਰ 9 ਤ ੋ1 ਅਤੇ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ/ਜਾਇੰਟ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 10 ਤੋ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣਗ ੇ

 
 

3 ਅੱਜ ਦੀਆ ਂਵਰਪਰੋਟਾਂ ਮਈ 9 

 
 

4 || 8 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 
 
 

5 ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾ ਕਦੇਰ 11 ਮਈ ਤੋ ਖੋਲਹੇ ਜਾਣਗੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

--ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ/ਜਾਇੰਟ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਿਜੇ਼ ਰਵਜਸਟਰੀ 11 ਮਈ ਤ ੋ

--ਸੇਿਾ ਕੇਦਰ 9 ਤ ੋ1 ਅਤੇ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ/ਜਾਇੰਟ ਸਬ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 10 ਤੋ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣਗ ੇ

 

6 ਸੀ  ਪਾਈਟ ਕੈਪ ਹਕੂਮਤ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਵਿਖ ੇਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 15 ਮਈ ਤੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁਰ ੂ

--ਦੋ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਟਰੇਵਨੰਗ ਕਲਾਸਾਂ 
-----ਚਾਹਿਾਨ ਯੁਿਕ ਕੈਪ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਪਰੀ ਵਰਕਰੂਟਮੈਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਰਿਾਉਣ 
ਆਪਣੀ ਵਰਜਰਿੇਸ਼ਨ-ਮੇਜਰ ਅਮਰਜੀਤ ਵਸੰਘ 

 
 

7 ਅੱਜ 8 ਮਈ ਦੀ ਸਿਰੇ 180 ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ 

---ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 11 ਕਰਨੋ ਪਾਜੀਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਵਸਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਿਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤੇ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

---ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਕਵਟਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 43 

 
 

8 --ਵਪਛਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸ ਰੱਦ, ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXElSHRTRlCyKo6xDjlsi-yad5fBDnHQSwJk_L8n4757ArQLaqk7eMi4FFWJFRjjmImVPTbMyyCqwHLYU1iFXxRUs6yR08LnJYco6g5SJCFPWCFLrq0PxLizc8LV-zaM0_FsaM9LxwiSvrriCPxIU-UYbcZy6q_M-POaWAhFzfuUw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXElSHRTRlCyKo6xDjlsi-yad5fBDnHQSwJk_L8n4757ArQLaqk7eMi4FFWJFRjjmImVPTbMyyCqwHLYU1iFXxRUs6yR08LnJYco6g5SJCFPWCFLrq0PxLizc8LV-zaM0_FsaM9LxwiSvrriCPxIU-UYbcZy6q_M-POaWAhFzfuUw&__tn__=*NK-R


 

--ਸਰਕਾਰੀ, ਰਵਜਸਟਰਡ ਪਰਾਈਿੇਟ ਅਦਾਵਰਆਂ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਿੱਜੋ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗ ੇ

 

9 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਕੁਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜ ੇਤੱਕ ਖੁੱਲਹਣਗੀਆਂ-ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

--ਹੋਮ ਵਡਲੀਿਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦ 

-ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਵਤੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ 

 
 

10 ਿੇਖੋ ਵਕੰਝ ਨਾਵਕਆਂ ਤ ੇਵਸਹਤ ਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਜਾਗਰੂਕ. ਵਪੰਡ ਵਹੰਮਤਪੁਰਾ, ਬਲਾਕ ਪੱਤ ੋਹੀਰਾ ਸੰੁਘ, ਉਪ 
ਮੰਡਲ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ ਵਿਖ ੇਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਜਾਗਰੂਕ. 
ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹ ੋ

 
 

11 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਸਬੂਕ ਲਾਈਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਵਦੱਤੇ ਜਿਾਬ 

 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਵਬਆਂ ’ਚ ਭਜੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਪਰਬੰਧ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215655012108344/ 
 

2 Today 8 may Distt covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215610865446092/ 
 

3 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਮੀਟਵਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹਣੁ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ 1192.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215563902117455/ 
 

4 "ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਸਮਰਵਪਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਜ਼ ੋਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਵਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਵਸਰਫ ਸੂਬੇ ਵਵਚ ਬਲਵਕ ਪੂਰੇ ਵਵਸ਼ਵ ਵਵੱਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਵਰਪੇਖ ਤੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਜੰਾਬ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215563258784186/ 
 

5 ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਲੈਕ ੇਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਰਿਾਨਾ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215533968787115/ 
 

6 ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਰਭਾਵਤ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੀ 

ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਆਨ ਵਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਾਂ ਵਕ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦ ੇਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਵਖਆਲ 

ਰੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 

ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ  ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ, ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਵਸਲੰਡਰਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੌੜਹ ੀਆਾਂ, 

ਰੇਵਲੰਗ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਵਲਫ਼ਟ ਆਵਦ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਘੋਲ ਦੇ ਵਛੜਕਾਅ ਨਾਲ ਵਡਸਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਵਸੰਘ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215533175453861/ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215655012108344/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215610865446092/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215563902117455/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215563258784186/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215533968787115/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215533175453861/


 

 

7 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215533242120521/ 
 

8 ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੁਦੰੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੌਨਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 

ਵਸਨੀਕ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215530305454148/ 
 

9 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜੌਨਪਰੁ ਲਈ ਕਰੀਬ 1200 ਯਾਤਰੂਆਾਂ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚ ਯਾਤਰੂਆਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215529198787592/ 
 

10 ਪਵਟਆਲਾ ਦ ੇਰੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦ ੇਜਨੌਪੁਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 1200 ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ  ਲੈਕ ੇਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰੇਲ 
ਗੱਡੀ ਰਿਾਨਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215528782120967/ 
 

11 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਰਵਜਦੰਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਡਾਕਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕ ੇ

ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਵਵਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਵਡ 19 ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਵਮਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀੰ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦਾ ਵੀ ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਣੀ ਰਹਾਾਂਗੇ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215525365454642/ 
 
 

12 #ਕੋਵਿਡ_19 ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਛੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ 
ਅਡਿਾਇਜਰੀ: 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215421202131725/ 
 

13 Photo 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215472872126558/ 
 

14 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤ ੇਫਲੂ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹ ੈ

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215357425471436/ 
 

15 ਵਮਤੀ 8 ਮਈ ਨੰੂ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਵਖੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215252892148556/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜੌਨਪੁਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 1200 ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ  ਲੈਕੇ ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 
ਰਿਾਨਾ @capt_amarinder @CMOPb @PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1258748996224454656?s=19 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215533242120521/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215530305454148/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215529198787592/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215528782120967/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215525365454642/
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.ARAPXCVRA4Jvp-aP2hHOhL4ObqcCqQ0NwIMuxf3MMB0_jGRI7PnwtqotGWk4ANy-tZps5_T1qrW6qF8RnP4d0fdUgvskgI6pKVN2w4fv_GcOvnMoUSg1iEsXPWmixJO9mqx9t_Y3EensSXfptz5xDCQZe5xuIyjPHqubDHK_4cdqF25T_ElbHwbE9hZVqYy4wtRFGJF2hmbz_ZkaoB45W88Fqny6ELSMhWAGi6Dv3dZRQaea8BlXqnE743z99NBEUyuxzz2glDLGAp2khO35ug5r4O7oGg4Kwmg1t1yQWdu3zMaoHe4XiL8tScLZoz_z2lTFN_wUmLUs-zZrjNUHWOsyK-LoQOLH53EjgwJausD-0qjr76pst5d5cHriwmnaJ9__5EImJlEajQXXPPyxgKzTkfFeYLO8hTIz5Jw3P_U-bjdUB4O9n1zTceXOl2YmTaGg0sB3RFNfN22CBJl4rshwHXAoN1U5Xo_vPjhyBJhKtqZ5n_4vtZ3xrw&__tn__=%2ANKH-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.ARAPXCVRA4Jvp-aP2hHOhL4ObqcCqQ0NwIMuxf3MMB0_jGRI7PnwtqotGWk4ANy-tZps5_T1qrW6qF8RnP4d0fdUgvskgI6pKVN2w4fv_GcOvnMoUSg1iEsXPWmixJO9mqx9t_Y3EensSXfptz5xDCQZe5xuIyjPHqubDHK_4cdqF25T_ElbHwbE9hZVqYy4wtRFGJF2hmbz_ZkaoB45W88Fqny6ELSMhWAGi6Dv3dZRQaea8BlXqnE743z99NBEUyuxzz2glDLGAp2khO35ug5r4O7oGg4Kwmg1t1yQWdu3zMaoHe4XiL8tScLZoz_z2lTFN_wUmLUs-zZrjNUHWOsyK-LoQOLH53EjgwJausD-0qjr76pst5d5cHriwmnaJ9__5EImJlEajQXXPPyxgKzTkfFeYLO8hTIz5Jw3P_U-bjdUB4O9n1zTceXOl2YmTaGg0sB3RFNfN22CBJl4rshwHXAoN1U5Xo_vPjhyBJhKtqZ5n_4vtZ3xrw&__tn__=%2ANKH-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.ARAPXCVRA4Jvp-aP2hHOhL4ObqcCqQ0NwIMuxf3MMB0_jGRI7PnwtqotGWk4ANy-tZps5_T1qrW6qF8RnP4d0fdUgvskgI6pKVN2w4fv_GcOvnMoUSg1iEsXPWmixJO9mqx9t_Y3EensSXfptz5xDCQZe5xuIyjPHqubDHK_4cdqF25T_ElbHwbE9hZVqYy4wtRFGJF2hmbz_ZkaoB45W88Fqny6ELSMhWAGi6Dv3dZRQaea8BlXqnE743z99NBEUyuxzz2glDLGAp2khO35ug5r4O7oGg4Kwmg1t1yQWdu3zMaoHe4XiL8tScLZoz_z2lTFN_wUmLUs-zZrjNUHWOsyK-LoQOLH53EjgwJausD-0qjr76pst5d5cHriwmnaJ9__5EImJlEajQXXPPyxgKzTkfFeYLO8hTIz5Jw3P_U-bjdUB4O9n1zTceXOl2YmTaGg0sB3RFNfN22CBJl4rshwHXAoN1U5Xo_vPjhyBJhKtqZ5n_4vtZ3xrw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215421202131725/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215472872126558/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215357425471436/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1215252892148556/
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
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2 ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਿਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੌਨਪਰੁ ਵਜ਼ਲਹੇ  
ਦੇ ਿਸਨੀਕ @CMOPb @capt_amarinder ਅਤੇ @PunjabGovtIndia ਦਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

@KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258748623376056320?s=19 
 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜੌਨਪਰੁ ਲਈ ਕਰੀਬ 1200 ਯਾਤਰੂਆਾਂ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚ ਯਾਤਰੂਆਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ। @capt_amarinder @CMOPb @KUMARAMIT_IAS  

#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258747865272328194?s=19 
 

4 District Patiala Wheat #procurement Report Progressive Arrival : 798200 MT, Progressive 
Purchase : 797952 MT 
Days Arrival : 8626 MT 
Days Purchase : 8812 MT 
Balance : 248 MT 
Lifting : 598247 MT         
Payment: 1192.33 Crore @PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258747567728472065?s=19 
 

5 "ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਸਮਰਵਪਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਜ਼ ੋਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਵਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਵਸਰਫ ਸੂਬੇ ਵਵਚ ਬਲਵਕ ਪੂਰੇ ਵਵਸ਼ਵ ਵਵੱਚ ਬਣੇ  ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਵਰਪੇਖ ਤੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਜੰਾਬ। 

@capt_amarinder @CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258746320476688385?s=19 
 

6 Special attention is paid to sanitization and cleaning of Corona Ward of Govt Rajindra 
Hospital Patiala @capt_amarinder @CMOPb @PunjabGovtIndia @preneet_kaur 
@KUMARAMIT_IAS #PunjabFightsCorona  
Watch full video on our fb 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1215533175453861&id=681961292144388 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258744461418430464?s=19 
 

7 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਵਟਆਲਾ ਵੱਲੋਂ  ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਨੱਕ ੇਸੁਪਨੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. ਦੇ ਡਾ. ਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ 

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਆਨ ਲਾਇਨ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ 

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਭਵਵੱਖ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰ ਵੀ ਦੱਸੇ। @KUMARAMIT_IAS 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1258743809426575360?s=19 
 

8 ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਲੈਕੇ ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਰਿਾਨਾ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 
@capt_amarinder ਦਾ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਵਦਆਂ ਰੇਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨੌਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 1200 

ਵਨਿਾਸੀ @PunjabGovtIndia ਨੇ ਚੁੱ ਵਕਆ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਜੇਣ ਦਾ ਿਰਚਾ 
@KUMARAMIT_IAS #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258741063952596992?s=19 
 

9 #PunjabFightsCorona  

ਹਰ ਬੁਖਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ- ਅੰਤਰ ਜਾਣੋ, ਫਲੂ ਅਤੇ #COVID19 ਵਵੱਚ ਕੀ ਫਰਕ। 

@KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1258655260379361280?s=19 
 

10 ਪਵਟਆਲਾ ਦੀ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਵਵੱਚ 8 ਮਈ ਨੰੂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਬਜੀਆਾਂ ਤੇ ਫਲਾਾਂ ਦੇ ਵਰਟਲੇ ਰੇਟ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1258607042568130561?s=19 
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S.N. TEXT 

1 ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਵਬਆਂ ’ਚ ਭਜੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਪਰਬੰਧ 
(ਿੀਡੀਓ) 

2 Today 8 may Distt covid update information given by CS Dr Harish Malhotra (ਿੀਡੀਓ) 

3 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਮੀਟਵਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹਣੁ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ 1192.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ (ਫਟੋੋ) 

4 "ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਸਮਰਵਪਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਜ਼ ੋਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਵਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਵਸਰਫ ਸੂਬੇ ਵਵਚ ਬਲਵਕ ਪੂਰੇ ਵਵਸ਼ਵ ਵਵੱਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਵਰਪੇਖ ਤੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਜੰਾਬ। (ਫੋਟੋ) 

5 ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਲੈਕ ੇਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਰਿਾਨਾ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

6 ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਰਭਾਵਤ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੀ 

ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਆਨ ਵਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਾਂ ਵਕ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦ ੇਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਵਖਆਲ 

ਰੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 

ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ  ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ, ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਵਸਲੰਡਰਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੌੜਹ ੀਆਾਂ, 

ਰੇਵਲੰਗ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਵਲਫ਼ਟ ਆਵਦ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਘੋਲ ਦੇ ਵਛੜਕਾਅ ਨਾਲ ਵਡਸਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਵਸੰਘ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। (ਵੀਡੀਓ) 

7 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ (ਫੋਟੋ) 

8 ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੁਦੰੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੌਨਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 

ਵਸਨੀਕ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (ਵੀਡੀਓ) 

9 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜੌਨਪਰੁ ਲਈ ਕਰੀਬ 1200 ਯਾਤਰੂਆਾਂ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚ ਯਾਤਰੂਆਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ। (ਫੋਟੋ) 

10 ਪਵਟਆਲਾ ਦ ੇਰੇਲਿ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦ ੇਜਨੌਪੁਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 1200 ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ  ਲੈਕ ੇਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰੇਲ 
ਗੱਡੀ ਰਿਾਨਾ (ਿੀਡੀਓ) 

11 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਰਵਜਦੰਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਡਾਕਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕ ੇ

ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਵਵਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਵਡ 19 ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਵਮਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀੰ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦਾ ਵੀ ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਣੀ ਰਹਾਾਂਗੇ। 

(ਿੀਡੀਓ) 

12 #ਕੋਵਿਡ_19 ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਛੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ 
ਅਡਿਾਇਜਰੀ: (ਫੋਟ)ੋ 

13 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤ ੇਫਲੂ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹ ੈ (ਫੋਟੋ) 

14 ਵਮਤੀ 8 ਮਈ ਨੰੂ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਵਖੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟ। (ਫੋਟੋ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਵਬਆਂ ’ਚ ਭਜੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਪਰਬੰਧ 

https://youtu.be/38o3b-TuF7c 

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.ARAPXCVRA4Jvp-aP2hHOhL4ObqcCqQ0NwIMuxf3MMB0_jGRI7PnwtqotGWk4ANy-tZps5_T1qrW6qF8RnP4d0fdUgvskgI6pKVN2w4fv_GcOvnMoUSg1iEsXPWmixJO9mqx9t_Y3EensSXfptz5xDCQZe5xuIyjPHqubDHK_4cdqF25T_ElbHwbE9hZVqYy4wtRFGJF2hmbz_ZkaoB45W88Fqny6ELSMhWAGi6Dv3dZRQaea8BlXqnE743z99NBEUyuxzz2glDLGAp2khO35ug5r4O7oGg4Kwmg1t1yQWdu3zMaoHe4XiL8tScLZoz_z2lTFN_wUmLUs-zZrjNUHWOsyK-LoQOLH53EjgwJausD-0qjr76pst5d5cHriwmnaJ9__5EImJlEajQXXPPyxgKzTkfFeYLO8hTIz5Jw3P_U-bjdUB4O9n1zTceXOl2YmTaGg0sB3RFNfN22CBJl4rshwHXAoN1U5Xo_vPjhyBJhKtqZ5n_4vtZ3xrw&__tn__=%2ANKH-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.ARAPXCVRA4Jvp-aP2hHOhL4ObqcCqQ0NwIMuxf3MMB0_jGRI7PnwtqotGWk4ANy-tZps5_T1qrW6qF8RnP4d0fdUgvskgI6pKVN2w4fv_GcOvnMoUSg1iEsXPWmixJO9mqx9t_Y3EensSXfptz5xDCQZe5xuIyjPHqubDHK_4cdqF25T_ElbHwbE9hZVqYy4wtRFGJF2hmbz_ZkaoB45W88Fqny6ELSMhWAGi6Dv3dZRQaea8BlXqnE743z99NBEUyuxzz2glDLGAp2khO35ug5r4O7oGg4Kwmg1t1yQWdu3zMaoHe4XiL8tScLZoz_z2lTFN_wUmLUs-zZrjNUHWOsyK-LoQOLH53EjgwJausD-0qjr76pst5d5cHriwmnaJ9__5EImJlEajQXXPPyxgKzTkfFeYLO8hTIz5Jw3P_U-bjdUB4O9n1zTceXOl2YmTaGg0sB3RFNfN22CBJl4rshwHXAoN1U5Xo_vPjhyBJhKtqZ5n_4vtZ3xrw&__tn__=%2ANKH-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.ARAPXCVRA4Jvp-aP2hHOhL4ObqcCqQ0NwIMuxf3MMB0_jGRI7PnwtqotGWk4ANy-tZps5_T1qrW6qF8RnP4d0fdUgvskgI6pKVN2w4fv_GcOvnMoUSg1iEsXPWmixJO9mqx9t_Y3EensSXfptz5xDCQZe5xuIyjPHqubDHK_4cdqF25T_ElbHwbE9hZVqYy4wtRFGJF2hmbz_ZkaoB45W88Fqny6ELSMhWAGi6Dv3dZRQaea8BlXqnE743z99NBEUyuxzz2glDLGAp2khO35ug5r4O7oGg4Kwmg1t1yQWdu3zMaoHe4XiL8tScLZoz_z2lTFN_wUmLUs-zZrjNUHWOsyK-LoQOLH53EjgwJausD-0qjr76pst5d5cHriwmnaJ9__5EImJlEajQXXPPyxgKzTkfFeYLO8hTIz5Jw3P_U-bjdUB4O9n1zTceXOl2YmTaGg0sB3RFNfN22CBJl4rshwHXAoN1U5Xo_vPjhyBJhKtqZ5n_4vtZ3xrw&__tn__=%2ANKH-R
https://youtu.be/38o3b-TuF7c


 

2 Patiala- COVID UPDATE dt. 08.05.2020, Information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://youtu.be/hM6A3EOkPYA 

3 ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਰਭਾਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿੱਲ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਵਜਹਾ ਹੈ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਵਧਆਨ 

https://youtu.be/KV-dprEnCVA 
 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮ.ਪ.ਹ..ਸੁਪਰਿਾਵਜਰ ਫੀਮੇਲ, ਏ.ਐਨ.ਐਮ., ਆਸ਼ਾ ਫਵਸਲੀਟੇਟਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 
ਕਰਿਾਈ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5292208877
06837 

2 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆ ਂਿੱਖ ਿੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆ ਂਵਿਚ 47790 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5292218110
40078 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਠੇਕੇ/ਦਕੁਾਨਾਂ, ਸਿਰੇੇ 09:00 ਿਜ ੇਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 
03:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦ ੇਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5292227410
39985 

4 ਆਰਮੀ ਵਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰ ੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5292234743
73245 

5 ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਿਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਯੋਧ ੇਹਨ---ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5292242443
73168 

6 ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਅਤੇ 19 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਵਟਿ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5292250910
39750  

7 ਵਦਨ ਵਿਚ ਦੋ ਿਾਰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ 

https://youtu.be/3tALiZdscJ0 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5292332210
38937 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮ.ਪ.ਹ..ਸੁਪਰਿਾਵਜਰ ਫੀਮੇਲ, ਏ.ਐਨ.ਐਮ., ਆਸ਼ਾ ਫਵਸਲੀਟੇਟਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 
ਕਰਿਾਈ 

2 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆ ਂਿੱਖ ਿੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆ ਂਵਿਚ 47790 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਠੇਕੇ/ਦਕੁਾਨਾਂ, ਸਿਰੇੇ 09:00 ਿਜ ੇਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 
03:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦ ੇਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

https://youtu.be/hM6A3EOkPYA
https://youtu.be/KV-dprEnCVA
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529220887706837
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529220887706837
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529221811040078
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529221811040078
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529222741039985
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529222741039985
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529223474373245
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529223474373245
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529224244373168
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529224244373168
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529225091039750
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529225091039750
https://youtu.be/3tALiZdscJ0
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529233221038937
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529233221038937


 

4 ਆਰਮੀ ਵਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰ ੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ। 

5 ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਿਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਯੋਧ ੇਹਨ---ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

6 ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਅਤੇ 19 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਵਟਿ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮ.ਪ.ਹ..ਸੁਪਰਿਾਵਜਰ ਫੀਮੇਲ, ਏ.ਐਨ.ਐਮ., ਆਸ਼ਾ ਫਵਸਲੀਟੇਟਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 
ਕਰਿਾਈ 

2 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆ ਂਿੱਖ ਿੱਖ ਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆ ਂਵਿਚ 47790 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇਠੇਕੇ/ਦਕੁਾਨਾਂ, ਸਿਰੇੇ 09:00 ਿਜ ੇਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 
03:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦ ੇਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

4 ਆਰਮੀ ਵਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰ ੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਪਠਾਨਕੋਟ। 

5 ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਿਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਯੋਧ ੇਹਨ---ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

6 ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਅਤੇ 19 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਵਟਿ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ਸੈਲਫ ਵਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸੈਲਫ ਵਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਿਰਕਰਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ , ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ , ਸਟਾਫ ਵਲਆਉਣ ਦ ੇ
ਲਈ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਪਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇ। 
ਸੈਲਫ ਵਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰੋਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੈਬਸਾਇਟ ਤ ੇਿੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=850679295427488&id=289205534908203  

2 12 ਟੀਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕ ੇ1200 ਦ ੇਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ  
ਮਾਸਕ , ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਕਰਨੋਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਜਲਹਾ ਵਨਿਾਸੀ  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=850683792093705&id=289205534908203  

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦ ੇ‘‘ਆਪਣਾ ਘਰ” ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਵਿਸ਼ਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਦਿਸ 

ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਤਰਮੰਦਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ:-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ  ਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮਗਰੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=850686285426789&id=289205534908203  

4 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੱਕ ੇਗਏ ਿੱਡਮੱੁਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕ ਿਰਕਰਾਂ ਦਾ ਅਵਹਮ 
ਯੋਗਦਾਨ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਵਕੱਟਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਫਲ ਦ ੇਕ ੇਕੀਤੀ ਹੌਸਲਾ 
ਅਫਜਾਈ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=850679295427488&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=850683792093705&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=850686285426789&id=289205534908203


 

ਡੌਮੀਨੌਜ਼ ਿੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਿੰਡ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=850737698754981&id=289205534908203 

5  

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ਸੈਲਫ ਵਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸੈਲਫ ਵਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਿਰਕਰਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ , ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ , ਸਟਾਫ ਵਲਆਉਣ ਦ ੇ
ਲਈ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਪਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇ। 
ਸੈਲਫ ਵਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰੋਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੈਬਸਾਇਟ ਤ ੇਿੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

https://twitter.com/DRupnagar/status/1258759477395968001?s=19  

2 12 ਟੀਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕ ੇ1200 ਦ ੇਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ  
ਮਾਸਕ , ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਕਰਨੋਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਜਲਹਾ ਵਨਿਾਸੀ  
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258760094847770627?s=19  

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦ ੇ‘‘ਆਪਣਾ ਘਰ” ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਵਿਸ਼ਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਦਿਸ 

ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਤਰਮੰਦਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ:-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ  ਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮਗਰੀ 
 https://twitter.com/DRupnagar/status/1258760677747052549?s=19 

4 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੱਕ ੇਗਏ ਿੱਡਮੱੁਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕ ਿਰਕਰਾਂ ਦਾ ਅਵਹਮ 
ਯੋਗਦਾਨ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਵਕੱਟਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਫਲ ਦ ੇਕ ੇਕੀਤੀ ਹੌਸਲਾ 
ਅਫਜਾਈ 

ਡੌਮੀਨੌਜ਼ ਿੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਿੰਡ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1258782871860342785?s=19 

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 12 ਟੀਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕ ੇ1200 ਦ ੇਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ  
ਮਾਸਕ , ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਕਰਨੋਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਜਲਹਾ ਵਨਿਾਸੀ  
  

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦ ੇ‘‘ਆਪਣਾ ਘਰ” ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਵਿਸ਼ਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਦਿਸ 

ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਤਰਮੰਦਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ:-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=850737698754981&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258759477395968001?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258760094847770627?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258760677747052549?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258782871860342785?s=19


 

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ  ਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮਗਰੀ 
  

3 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੱਕ ੇਗਏ ਿੱਡਮੱੁਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕ ਿਰਕਰਾਂ ਦਾ ਅਵਹਮ 
ਯੋਗਦਾਨ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਵਕੱਟਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਫਲ ਦ ੇਕ ੇਕੀਤੀ ਹੌਸਲਾ 
ਅਫਜਾਈ 

ਡੌਮੀਨੌਜ਼ ਿੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਿੰਡ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਤਵਹਤ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਿ ੈਇਛੁੱਕ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2652610271651230/?d=n 
 

2 District Sangrur Update: 
164 reports received today. 
2 positive. 
Rest negative. 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2652623494983241/?d=n 
 

3 #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/232796494697636 
 

4 *Chief Minister live on Facebook* 
The Chief Minister of Punjab, Captain Amarinder Singh will today answer questions posted by 
people of Punjab on social media. This will be a regular interaction and he will go live once a week. 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2652683528310571/?d=n 
 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਿਾਵਲਆ ਂਵਖਲਾਫ 10 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2652684351643822/?d=n 
 

6 ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਵਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਾਂ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2653115814934009/?vh=e&d=n 
 

7 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਸਬੂਕ ਲਾਈਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਵਦੱਤੇ ਜਿਾਬ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/2672147766222908 
 

8 ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਾਂ ਨੰੂ ਏ.ਸੀ. ਕਮਵਰਆਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਧੀਆ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਦੇਣ ਦਾ 

ਭਰੋਸਾ ਵਦੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਆਧਾਵਰਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤਵਹਤ ਜੜੁਨ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਕੱਲ ਵਜਹੜੇ 3 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਾਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਾਂ ਕੈਟੇਵਗਰੀਆਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਰੈਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਪਹੁਚੰ ਚੁੱਕੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ (5,000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਜਾਾਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. (3,500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਦੇਵਦਰਸ਼ਦੀਪ ਵਸੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (ਅੰਡਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2652610271651230/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2652623494983241/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/232796494697636
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2652683528310571/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2652684351643822/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2653115814934009/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/2672147766222908


 

ਟਰ ੇਵਨੰਗ) ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 8427558983 ਜਾਾਂ ਵਨਰਮਲ ਵਸੰਘ, ਕਲਰਕ, ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9463562313 

‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਜਾਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰਕ ੇਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/638620660203340/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 District Sangrur Update: 164 reports received today. 2 positive. Rest negative. 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1258753716246638593 
 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਿਾਵਲਆ ਂਵਖਲਾਫ 10 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1258783736193093634?s=12 
 

3 Mahesh chand thanked Punjab government for all the arrangements made at Mastuana sahib 
quarantine centre, Sangrur. 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1258973274245140480?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Mahesh chand thanked Punjab government for all the arrangements made at Mastuana sahib 
quarantine centre, Sangrur. 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਿਾਵਲਆ ਂਵਖਲਾਫ 10 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ 

3 ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਤਵਹਤ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਿ ੈਇਛੁੱਕ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535005870549961&id=128209614562924, • 
1301migrants leave for Hardoi in the second Special Train from Mohali 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535070537210161&id=128209614562924, Health 
Minister hands over 100 packets of immuno booster Arsenium Album 30 to senior citizens council 
Mohali 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535083563875525&id=128209614562924, Third 
death in District due to corona virus, DC Girish Dayalan 
 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535169300533618&id=128209614562924, cent 
percent purchase in district 

 
TWITTER 
 

https://www.facebook.com/233323164066427/posts/638620660203340/?d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1258753716246638593
https://twitter.com/dprosangrur/status/1258783736193093634?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1258973274245140480?s=12
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535005870549961&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535070537210161&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535083563875525&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535169300533618&id=128209614562924


 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258681364620197888?s=19, • 1301migrants leave for 
Hardoi in the second Special Train from Mohali 
 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258710802699296768?s=19, Health Minister hands 
over 100 packets of immuno booster Arsenium Album 30 to senior citizens council Mohali 
 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258716593657229313?s=19, Third death in District 
due to corona virus, DC Girish Dayalan 
 
 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258744795654021120?s=19, cent percent purchase in 
district 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement on corona virus 

2 Interaction of CM with people on facebook 

3 Advisory on maintaining the hygiene and sanitization of bank spaces 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Food Safety Officials Directed Sweet Shop Owners to Destroy Stored  Sweets 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1247952732041976&id=739582469545674 

2 18 More Cases Tested Positive and Total 84 Cases Active in SBS Nagar 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1247952452042004&id=739582469545674 

3 Show Cause Notice Issued To A Factory for not abiding with COVID-19 Protocols 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1247952142042035&id=739582469545674 

4 District Magistrate Allows Shops to be opened from 7am to 1pm 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1247793665391216&id=739582469545674 

5 Harmesh Lal is feeling quite Happy and satisfied In Quarantine 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1247961992041050/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Food Safety Officials Directed Sweet Shop Owners to Destroy Stored  Sweets 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258815467860475906?s=19 

2 18 More Cases Tested Positive and Total 84 Cases Active in SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258815376911147008?s=19 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258681364620197888?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258710802699296768?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258716593657229313?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1258744795654021120?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1247952732041976&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1247952452042004&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1247952142042035&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1247793665391216&id=739582469545674
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1247961992041050/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258815467860475906?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258815376911147008?s=19


 

3 Show Cause Notice Issued To A Factory for not abiding with COVID-19 Protocols 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258815306979520512?s=19 

4 District Magistrate Allows Shops to be opened from 7am to 1pm 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258815229888270342?s=19 

5 Harmesh Lal is feeling quite Happy and satisfied In Quarantine 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258819032284901377?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Food Safety Officials Directed Sweet Shop Owners to Destroy Stored  Sweets 
 

2 18 More Cases Tested Positive and Total 84 Cases Active in SBS Nagar 
 

3 Show Cause Notice Issued To A Factory for not abiding with COVID-19 Protocols 
 

4 District Magistrate Allows Shops to be opened from 7am to 1pm 
 

5 Harmesh Lal is feeling quite Happy and satisfied In Quarantine 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜ ੇਤੱਕ ਖੋਲੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਦੁਕਾਨਾਂ - ਉਪ ਮੰਡਲ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2507795969532355/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜ ੇਤੱਕ ਖੋਲੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਦੁਕਾਨਾਂ - ਉਪ ਮੰਡਲ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/DproSri/status/1258681974883004416?s=19 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜ ੇਤੱਕ ਖੋਲੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਦੁਕਾਨਾਂ - ਉਪ ਮੰਡਲ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

  

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258815306979520512?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258815229888270342?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1258819032284901377?s=19
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2507795969532355/
https://twitter.com/DproSri/status/1258681974883004416?s=19


 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ  ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ  ਜੋ ਵਗਦੱੜਬਾਹਾ ਦੇ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਵਖੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਵਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ 

ਕਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵੱਚ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਵਹਣ ਸਵਹਣ, ਬਾਥਰੂਮ 

ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਵਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1337472046446948?vh=e&d=n&sfns=mo  

2 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜੋ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਤੀ: 08-05-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1337570693103750?d=n&sfns=mo  

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1337659643094855?d=n&sfns=mo  

4 ਡੇੈੱਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਸੀਜਨ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਡਾ ਗੁਰਚਰਨ ਵਸੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਡਾ ਵਵਕਰਮ ਅਸੀਜਾ 

ਵਜਲਹ ਾ ਐਪੀਡਮੈਲੋਵਜਸਟ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਵੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਵਵੰਗ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋ ਡੇਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ 

ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1337665243094295?d=n&sfns=mo  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜੋ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਤੀ: 08-05-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258709940882960386?s=21  

2 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258752977038225409?s=21  

3 ਡੇੈੱਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਸੀਜਨ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਡਾ ਗੁਰਚਰਨ ਵਸੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਡਾ ਵਵਕਰਮ ਅਸੀਜਾ 

ਵਜਲਹ ਾ ਐਪੀਡਮੈਲੋਵਜਸਟ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਵੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਵਵੰਗ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋ ਡੇਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ 

ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258753362343768066?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ  ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ  ਜੋ ਵਗਦੱੜਬਾਹਾ ਦੇ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਵਖੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਵਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ 

ਕਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵੱਚ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਵਹਣ ਸਵਹਣ, ਬਾਥਰੂਮ 

ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਵਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

2 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜੋ਼ਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਤੀ: 08-05-2020 

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

4 ਡੇੈੱਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਸੀਜਨ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਡਾ ਗੁਰਚਰਨ ਵਸੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਡਾ ਵਵਕਰਮ ਅਸੀਜਾ 

ਵਜਲਹ ਾ ਐਪੀਡਮੈਲੋਵਜਸਟ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਵੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਵਵੰਗ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋ ਡੇਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ 

ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1337472046446948?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1337570693103750?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1337659643094855?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1337665243094295?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258709940882960386?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258752977038225409?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1258753362343768066?s=21


 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ,ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ Home 

Quarantine ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਘਵਰਆਲਾ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਪੁਵਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3152005648164862/315200501816
4925/?type=3&theater 

2 6 ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਵਡ- 19 ਤੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152007458164681/?

type=3&theater 

3 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਵੱਚ ਕੀ ਅਤੰਰ ਹੈ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152009484831145/?

type=3&theater 

4 ਕੋਵਵਡ- 19 ਦੇ ਵਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਵਰਸਤ ਕੋਵਾ ਐਪ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152012038164223/?

type=3&theater 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਿਾਨਾ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152069954825098/?

type=3&av=2302387776459991&eav=Afa8w7uaATsKajxuTi71AwfCDKD4aXkSN952m3orrjLW

ISi0FEs5csyQGZ1qESIV42wnufJaHYjc_DA6MxS3Epmc&theater 

6 ਮੋਟਰ ਿਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਿਹੀਕਲ ਨੂੰ  ਿਾਹਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ `ਤ ੇਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹਣੁ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਪਲਾਈ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31520721814915
42/?type=3&theater 

7 ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨਕੁਸਾਨ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਗਰਕੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3152096511489109/315209521815590

5/?type=3&theater 

8 Advisory on maintaining & ensuring the safely of food and other essential household items. 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152111541487606/?

type=3&theater 

9 ਖਾਣ-ਪੀਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਸਤੂਆ ਂਿੇਚਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਮਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਟੇੇ੍ਰਵਨੰਗ ਦਾ 
ਕੀਤਾ ਪਰਬੰਧ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘ਤੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਟੇੇ੍ਰਵਨੰਗ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3152233111475449/315223131814229

5/?type=3&theater 

10 4 more positive cases in district tarntaran 

Now Total COVID-19 positive cases 161( Video) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/294714914858394/?t=9 

11 People staying at the quarantine center at Valtoha in Tarn Taran district, whose reports are 
negative, are being sent home and will remain quarantined at home. 
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/1993435754128748/?t=14 

12 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਲੱਾਾਕਡਾਊਨ ਦਰੌਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ 615 ਯੂਵਨਟ ਖਨੂ ਦਾ ਵਦੱਤਾ ਯੋਗਦਾਨ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3152413184790775/315241063812
4363/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3152005648164862/3152005018164925/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3152005648164862/3152005018164925/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152007458164681/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152007458164681/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152009484831145/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152009484831145/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152012038164223/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152012038164223/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152069954825098/?type=3&av=2302387776459991&eav=Afa8w7uaATsKajxuTi71AwfCDKD4aXkSN952m3orrjLWISi0FEs5csyQGZ1qESIV42wnufJaHYjc_DA6MxS3Epmc&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152069954825098/?type=3&av=2302387776459991&eav=Afa8w7uaATsKajxuTi71AwfCDKD4aXkSN952m3orrjLWISi0FEs5csyQGZ1qESIV42wnufJaHYjc_DA6MxS3Epmc&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152069954825098/?type=3&av=2302387776459991&eav=Afa8w7uaATsKajxuTi71AwfCDKD4aXkSN952m3orrjLWISi0FEs5csyQGZ1qESIV42wnufJaHYjc_DA6MxS3Epmc&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152072181491542/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152072181491542/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3152096511489109/3152095218155905/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3152096511489109/3152095218155905/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152111541487606/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3152111541487606/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3152233111475449/3152231318142295/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3152233111475449/3152231318142295/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/294714914858394/?t=9
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/1993435754128748/?t=14
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3152413184790775/3152410638124363/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3152413184790775/3152410638124363/?type=3&theater


 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ,ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ Home 

Quarantine ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਘਵਰਆਲਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਪੁਵਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258687693870907392 

2 6 ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਵਡ- 19 ਤੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258688097337761793 

3 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਵੱਚ ਕੀ ਅਤੰਰ ਹੈ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258688311301791744 

4 ਕੋਵਵਡ- 19 ਦੇ ਵਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਵਰਸਤ ਕੋਵਾ ਐਪ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258688810587545600 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਿਾਨਾ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258698946152525825 

6 ਮੋਟਰ ਿਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਿਹੀਕਲ ਨੂੰ  ਿਾਹਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ `ਤ ੇਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹਣੁ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਪਲਾਈ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258699660178231298 

7 ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨਕੁਸਾਨ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਗਰਕੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258703460217704449 

8 Advisory on maintaining & ensuring the safely of food and other essential household items. 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258706664703709184 

9 ਖਾਣ-ਪੀਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਸਤੂਆ ਂਿੇਚਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਮਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਟੇੇ੍ਰਵਨੰਗ ਦਾ 
ਕੀਤਾ ਪਰਬੰਧ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘ਤੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਹ ੋਕ ੇਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਟੇੇ੍ਰਵਨੰਗ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258724159120527361 

10 4 more positive cases in district tarntaran 

 Now Total COVID-19 positive cases 161( Video) 

 https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258729769740296193 

11 People staying at the quarantine center at Valtoha in Tarn Taran district, whose reports are 
negative, are being sent home and will remain quarantined at home. 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258738807458816003 

12 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 
ਲੱਾਾਕਡਾਊਨ ਦਰੌਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ 615 ਯੂਵਨਟ ਖਨੂ ਦਾ ਵਦੱਤਾ ਯੋਗਦਾਨ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258746876125343744 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ,ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ Home 

Quarantine ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਘਵਰਆਲਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਪੁਵਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258687693870907392
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258688097337761793
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258688311301791744
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258688810587545600
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258698946152525825
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258699660178231298
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258703460217704449
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258706664703709184
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258724159120527361
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258729769740296193
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258738807458816003
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1258746876125343744


 

2 6 ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਵਡ- 19 ਤੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । 

3 ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹ ੈ 

4 ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰਸਤ ਕੋਿਾ ਐਪ ਹੁਣ ੇਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ੋ 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ  ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਰਿਾਨਾ 

6 ਮੋਟਰ ਿਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਿਹੀਕਲ ਨੂੰ  ਿਾਹਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ `ਤ ੇਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹਣੁ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਪਲਾਈ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

7 ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨਕੁਸਾਨ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਗਰਕੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

8 Advisory on maintaining & ensuring the safely of food and other essential household items. 

9 ਖਾਣ-ਪੀਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਸਤੂਆ ਂਿੇਚਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਮਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਟੇੇ੍ਰਵਨੰਗ ਦਾ 
ਕੀਤਾ ਪਰਬੰਧ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘ਤੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਹ ੋਕ ੇਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਟੇੇ੍ਰਵਨੰਗ 

10 4 more positive cases in district tarntaran 

 Now Total COVID-19 positive cases 161( Video) 

11 People staying at the quarantine center at Valtoha in Tarn Taran district, whose reports are 
negative, are being sent home and will remain quarantined at home. 

12 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਲੱਾਾਕਡਾਊਨ ਦਰੌਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ 615 ਯੂਵਨਟ ਖਨੂ ਦਾ ਵਦੱਤਾ ਯੋਗਦਾਨ 
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