
 

 

Date: 10-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

 

1 Total Suspected cases reported till date 40962 

2 Total No. of samples sent 40962 

3 Total No. of patients tested positive till date 1823 

4 Total No. of patients tested negative 35293 

5 Results Awaited 3845 

6 No. of patients cured 166 

7 Active cases 1626 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 

02 

10 Total Deaths reported 31 



 

 

 

Patients reported positive on 10th May 2020-    61 

 

District Number of 

cases 

Source of Infection 

outside Punjab 

Others Remarks 

Moga 1 *New Case ---- ---- 

Amritsar 8 *New Cases ---- ---- 

FG Sahib 8 ---- 5 combine 
Workers, 2 
contact Cases, 
1 new Case 

---- 

Kapurthala 1 *New Case ---- ---- 

Ropar 35 ---- Details 

awaited 

---- 

SAS Nagar 07  Details 

awaited 

 

Patiala 01  Details 

awaited 

 

 
 

 

On 10th 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- 01 (Amritsar) 

• Number of new patients cured- 9 (1- Mansa, 2-Mohali, 5 – 

Jalandhar, 1-Pathankot) 

• Number of new deaths reported- NIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Cumulative Cases:- 
 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1. Amritsar 295 284 8 3 

2. Jalandhar 175 148 22 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. SAS Nagar 102 45 54 3 

8. Patiala 97 81 14 2 

9. Hoshiarpur 90 80 6 4 

10. Sangrur 88 85 3 0 

11. Muktsar 65 64 1 0 

12. Moga 57 53 4 0 

13. Ropar 55 52 2 1 

14. Faridkot 45 42 3 0 

15. Ferozepur 43 41 1 1 

16. Bathinda 40 40 0 0 

17. Fazilka 39 39 0 0 

18. FG Sahib 36 34 2 0 

19. Pathankot 29 17 11 1 

20. Kapurthala 25 21 2 2 

21. Barnala 21 19 1 1 

22. Mansa 20 14 6 0 

 Total 1823 1626 166 31 

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



 

 
 

 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. FINANCE DEPARTMENT NOTIFIES GUIDELINES FOR EX-GRATIA GRANT OF Rs. 50 

LAKH FOR DEPENDANT MEMBERS/LEGAL HEIRS OF GOVT. EMPLOYEES, WHO DIE ON 

DUTY WHILE FIGHTING AGAINST COVID-19  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/finance-department-notifies-guidelines-ex-gratia-grant-rs-
50-lakh-dependant-memberslegal 
 

2. Punjab issues advisory regarding home quarantine  

https://wp.me/p5V6YZ-14j 

 

3. Responding to concerns expressed by farmers with respect to labour shortage, Chief Minister 

Captain Amarinder Singh has announced advancement in the paddy nursery sowing and 

transplantation dates by 10 days. The operations will now commence on May 10 and June 10, 

respectively, instead of May 20 fixed earlier by the Agriculture Department for sowing of paddy 

nursery and June 20 for paddy transplantation, during the current #KharifSeason as 

recommended by PAU.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558817174414390&id=1412317599064359 

4. Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government will soon achieve 

#OperationFateh as the teams of health department are making aggressive efforts to trace the 

high and low risk contacts of #COVID19 patients across the State so as to prevent the spread of 

Coronavirus among the populations.    

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558986464397461&id=1412317599064359 

5. Asserting that the Punjab Police force was on its toes and keeping a close watch on antinational 

activities from across the border even amid the #CovidCrisis, Chief Minister Captain Amarinder 

Singh has warned Pakistan against its persistent attempts to spread narco-terrorism from across 

the border. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559329344363173&id=1412317599064359 

6. The Government agencies and private Traders have procured 2,59,046 metric tonnes of wheat 

in Punjab on 25th day of procurement. The Government agencies procured 2,58,272 MT of 

wheat 774 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559018887727552&id=1412317599064359 

7. The Union Government has been delaying the supplies of pulses to Punjab without any logical 

reason, which has caused a lot of inconvenience to the beneficiaries of the National Food 

Security Act in the state, says Punjab Food and Civil Supplies Minister Mr. Bharat Bhushan 

Ashu. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559335561029218&id=1412317599064359 

 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/finance-department-notifies-guidelines-ex-gratia-grant-rs-50-lakh-dependant-memberslegal
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/finance-department-notifies-guidelines-ex-gratia-grant-rs-50-lakh-dependant-memberslegal
https://wp.me/p5V6YZ-14j
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558817174414390&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558986464397461&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559329344363173&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559018887727552&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559335561029218&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 09/05/2020 to 2:00 PM 10/05/2020) 
           

S.N. Post with link  

1 #कोविड_19 के मध्यनजर राज्य में लागू करूू्फ् के कारण फंसे अन्य राज्यो/ंकें द्रीय शावसत प्रदेशो ंके वनिावसयो ं

को उनके घर पहंचाया जा रहा है। पंजाब सरकार द्वारा इस उदे्दश्य के वलए विषेश वलंक 

www.covidhelp.punjab.gov.in पर प्रोफामाू उपलब्ध करिाया गया है। 

Residents of other states / Union Territories stranded due to curfew imposed in the state amid 

#COVID_19 are being transported to their homes.  Punjab Government has provided a perfoma for 

this purpose at www.covidhelp.punjab.gov.in. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558766451086129&id=1412317599064359  

2 ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਿੀਤੀਆਾਂ ਕਚਤੰਾਵਾਾਂ ’ਤੇ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਕਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ 

ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲ ਆਈ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਕਬਜਾਈ ਦੇ ਸਮਾਾਂ 10 ਕਦਨ ਅਗੇਤਾ ਿਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ 

ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਕਬਜਾਈ ਹ ਣ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲ ਆਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਕਵਭਾਗ ਨੇ 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਦੀਆਾਂ ਕਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜਦੂਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰੌਾਨ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਿਰਨ ਲਈ 20 

ਮਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲ ਆਈ ਲਈ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਿ ਕਮੱਥੀ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਕਬਜਾਈ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਾਂ 

ਨੰੂ ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਦਾ ਸਕਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਪਜੰਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਿਾਰਪੋਰਸ਼ੇਨ ਕਲਕਮਟਡ ਨੰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਨਰਕਵਘਨ ਕਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਪਰਬੰਧ ਿਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਕਦਤੱੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।   

Responding to concerns expressed by farmers with respect to labour shortage, Chief 

Minister Captain Amarinder Singh has announced advancement in the paddy nursery 

sowing and transplantation dates by 10 days. The operations will now commence on May 

10 and June 10, respectively, instead of May 20 fixed earlier by the Agriculture 

Department for sowing of paddy nursery and June 20 for paddy transplantation, during the 

current #KharifSeason as recommended by PAU. Further, to facilitate farmers in ensuring 

timely transplantation of paddy, Chief Minister also directed the Punjab State Power 

Corporation Limited (PSPCL) to make necessary arrangements for facilitating 

uninterrupted power supply to the agriculture sector in this period. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558817174414390&id=1412317599064359 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981780242279298&id=631211620669497  

3 ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰਦੰਰ ਕਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਨੇ #ਿੋਕਵਡ19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੋਨਾਾਂ 

ਸੂਕਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਕਵਅਿਤੀਆਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕਵਚ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ‘ਚ ਰਕਹਣ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀ ਹੈ। 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has issued advisory regarding the 
#homequarantine of the returnees from within the country in the wake of #COVID19 pandemic. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558881097741331&id=1412317599064359  
 

4 ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਾਂ ਸਦਿਾ ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਿੇਂਦਰ ਕਵਚੱ ਸਕਥਤ ਮਿਸੂਦਾਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੰੂ ਭੀੜ ਮ ਿਤ ਿੀਤਾ 

ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਮ ੱਚ ਇੱਿ ਪਰਸੰਸਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। 

The efforts and results of the district administration Jalandhar to decongest Maqsudan 

Sabzi Mandi in the heart of Jalandhar.  A truly commendable effort. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558917117737729&id=1412317599064359  

5 || 9 ਮਈ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ 

ਕਬਆਨ। 

|| May 9, 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 

http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558766451086129&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558817174414390&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981780242279298&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558881097741331&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558917117737729&id=1412317599064359


 

#CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at 

Chandigarh. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=235896391059998&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=235897551059882&id=631211620669497  

6 ਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਪਾਾਂਸਰਡ ਨਾਰਿੋ ਅਤੱਵਾਦ ਨੈਟਵਰਿ ਕਖਲਾਫ਼ ਇੱਿ ਹੋਰ ਵਡੱੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਿਰਕਦਆਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ ਕਲਸ 

ਨੇ ਆਈਐਸਆਈ-ਿੰਟਰੋਲਡ ਨੈਟਵਰਿ ਦੀ ਇੱਿ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਰਣਜੀਤ ਕਸੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣਾ ਉਰਫ਼ ਚੀਤਾ ਨੰੂ ਕਗਰਫ਼ਤਾਰ ਿਰ ਕਲਆ, 

ਕਜਸ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕਵਚ ਿਸ਼ਮੀਰ ਕਵਚ ਸ ਰੱਕਖਆ ਬਲਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਹਜ਼ਬ ਲ ਮ ਜਾਕਹਦੀਨ ਦੇ ਿਮਾਾਂਡਰ ਨਾਇਿੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਕ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਕਧਿ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਣੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤ ੇਜੰਮੂ-ਿਸ਼ਮੀਰ ਕਵਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ 

ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਿਾਨੰੂਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕਗਣਤੀ ਕਵੱਚ ਨਕਸ਼ਆਾਂ ਅਤ ੇਗੈਰ ਿਾਨੰੂਨੀ ਹਕਥਆਰਾਾਂ ਦੀ 

ਸਮਗਕਲੰਗ ਕਵੱਚ ਜ ੜੇ ਨੈੈੱਟਵਰਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਹ 29 ਜੂਨ, 2019 ਨੰੂ ਇੰਟੈਗਰੇਕਟਡ ਚੈੈੱਿ ਪੋਸਟ, ਅਟਾਰੀ (ਅੰਕਮਰਤਸਰ) 

ਰਾਹੀਂ 600 ਬੈਗ ਸੇਂਧਾ ਨਮਿ ਦੀ ਖੇਪ ਕਵੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 2700 ਿਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਿੀਮਤ ਵਾਲੀ 532 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 

52 ਕਿਲੋ ਕਮਿਸਡ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨ ਕਗਆ ਸੀ। 

Notching another major success against Pakistan-sponsored narco-terrorism networks in 

the country, the Punjab Police on Saturday morning arrested Ranjeet Singh @ Rana @ 

Cheeta, a big fish in the ISI-controlled network, with links to Hizbul Mujahideen 

commander Naikoo who was killed by security forces in Kashmir recently. With more than 

10 criminal cases against him, Ranjeet was one of the a key links in the network engaged 

in smuggling of large number of composite consignments of drugs and illegal weapons 

through the Indo-Pak border through the legal land route of ICP Attari and also across the 

border fencing on Indo-Pak border in Punjab and J&K. He was also wanted for bringing in 

532 kg of heroin and 52 kg of mixed narcotics, worth over Rs 2700 crores, from Pakistan 

in a consignment of 600 bags of rock salt, through Integrated Check Post, Attari (Amritsar) 

on 29th June, 2019. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558923434403764&id=1412317599064359  

7 ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਦੀਆਾਂ ਟੀਮਾਾਂ ਵਲੋਂ  #ਿੋਕਵਡ19 ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੇ ਘੱਟ ਼ਿਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਿਾਾਂ ਨੰੂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਕਵਚ ਲਈ ਜੰਗੀ 

ਪੱਧਰ ਤੇ ਿੋਕ ਸਸ਼ਾਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਲੋਿਾਾਂ ਕਵਚ ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਿ ੇਅਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਿੋਕ ਸਸ਼ਾਾਂ 

ਸਦਿਾ ਹੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਜੰਾਬ ਸਰਿਾਰ ਬਹ ਤ ਜਲਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਕਤਹ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਿਰੇਗੀ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government will soon achieve 

#OperationFateh as the teams of health department are making aggressive efforts to trace 

the high and low risk contacts of #COVID19 patients across the State so as to prevent the 

spread of Coronavirus among the populations. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558986464397461&id=1412317599064359  

8 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਵਚੱ ਅੱਜ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 25ਵੇਂ ਕਦਨ 2,59,046 ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਕਜਸ ਕਵਚੋਂ 

ਸਰਿਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  2,58,272 ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਅਤੇ ਆੜਹਤੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  774 ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

The Government agencies and private Traders have procured 2,59,046 metric tonnes of 

wheat in Punjab on 25th day of procurement. The Government agencies procured  

2,58,272 MT of wheat 774 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559018887727552&id=1412317599064359  

9 ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰਦੰਰ ਕਸੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰੂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਯਤਨਾਾਂ ਕਵਰ ੱਧ ਸ਼ਿਤ ਕਚਤਾਵਨੀ ਕਦਤੱੀ ਹੈ। ਉਨਾਾਂ ਨੇ ਕਦਰੜਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਿਰਕਦਆਾਂ ਆਕਖਆ ਕਿ ਿੋਕਵਡ ਦੇ ਸੰਿਟ ਦਰਕਮਆਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 

ਪ ਲੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਾਂ ਮ ਸਤੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹਦੱ ਪਾਰ ਦੀਆਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਵਰੋਧੀ ਗਤੀਕਵਧੀਆਾਂ ’ਤੇ ਕਤੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ ਲੀਸ ਵੱਲੋਂ  

ਨਕਸ਼ਆਾਂ ਦੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕਵੱਚ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਾਂ ਨੰੂ ਿਾਬੂ ਿਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕਵੱਚ ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਿ ਝ ਕਦਸ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਿਰ ਿੀ ਕਰਹਾ ਹੈ?’’ ਲੋਿਾਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਕਦਕੰਦਆਾਂ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰਦੰਰ ਕਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ ਲੀਸ ਫਰੋਸ ਭਾਵੇਂ ਿੋਕਵਡ ਦੀਆਾਂ 

ਕਡਊਟੀਆਾਂ ਕਵੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰ ੱਝੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਨਗਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

Asserting that the Punjab Police force was on its toes and keeping a close watch on anti-

national activities from across the border even amid the #CovidCrisis, Chief Minister 

Captain Amarinder Singh has warned Pakistan against its persistent attempts to spread 

narco-terrorism from across the border. “Our eyes are open to what Pakistan is doing,” the 

Chief Minister said, in the wake of the arrest of a big fish in the drugs business by the 

police, assuring the people that no matter how much the force is busy in Covid duties, the 

police is keeping a close watch on the borders. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559329344363173&id=1412317599064359  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=235896391059998&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=235897551059882&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558923434403764&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2558986464397461&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559018887727552&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559329344363173&id=1412317599064359


 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981832642274058&id=631211620669497  

10 ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਵੱਚ ਿੇਂਦਰ ਸਰਿਾਰ ਵਲੋਂ  ਕਬਨਾ ਵਜਾ ਦਰੇੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਸੂਬੇ ਕਵਚ ਿੌਮੀ ਖ ਰਾਿ 

ਸ ਰੱਕਖਆ ਐਿਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪ ੈਕਰਹਾ ਹੈ। ਉਿਤ ਪਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ ਰਾਿ ਤੇ 

ਕਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਿੀਤਾ। 

The Union Government has been delaying the supplies of pulses to Punjab without any 

logical reason, which has caused a lot of inconvenience to the beneficiaries of the National 

Food Security Act in the state. It was disclosed by Punjab Food and Civil Supplies Minister 

Mr. Bharat Bhushan Ashu. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559335561029218&id=1412317599064359  

 
TWITTER 
 

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

1 #कोविड_19 के मध्यनजर राज्य में लागू करूू्फ् के कारण फंसे अन्य राज्यो/ंकें द्रीय शावसत प्रदेशो ंके वनिावसयो ं

को उनके घर पहंचाया जा रहा है। पंजाब सरकार द्वारा इस उदे्दश्य के वलए विषेश वलंक 

https://t.co/sJH28I58ua पर प्रोफामाू उपलब्ध करिाया गया है।  
 
https://t.co/PTouolwaIv  

2 Amid concerns of labour shortage, Chief Minister @capt_amarinder singh announces 
advancement in the paddy nursery sowing and transplantation dates by 10 days. Asks concerned 
departments to ensure technical support & uninterrupted power for farmers. 
#PunjabFightsCorona #COVID19 
 https://t.co/gFKwATfkXT  
https://twitter.com/CMOPb/status/1259077015199641601?s=19  

3 Another major success against Pakistan-sponsored narco-terrorism networks in country, 
@PunjabPoliceInd in morning arrested Ranjeet Singh @ Rana @ Cheeta, a big fish in ISI-controlled 
network, with links to Hizbul Mujahideen commander Naikoo, killed by security forces recently. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259094632320790534?s=19  

4 Asserting that @PunjabPoliceInd force was on its toes & keeping close watch on anti-national 
activities from across border even amid #CovidCrisis, Chief Minister @capt_amarinder Singh 
warned Pak against its persistent attempts to spread narco-terrorism from across border. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259095276599435264?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1259095231024128000?s=19  

5 Chief Minister @capt_amarinder singh led Punjab Government has issued advisory regarding the 
#homequarantine of the returnees from within the country in the wake of #COVID19 pandemic. 
https://t.co/lzb7RP17sj 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259110589722312705?s=19  

6 Union Government has been delaying supplies of pulses to #Punjab without any logical reason, 
which has caused lot of inconvenience to beneficiaries of National Food Security Act in state. It 
was disclosed by Punjab Food and Civil Supplies Minister, Bharat Bhushan Ashu. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259112661305954304?s=19  

7 The efforts and results of the district administration Jalandhar to decongest Maqsudan Sabzi 
Mandi in the heart of Jalandhar. A truly commendable effort. #PunjabFightsCorona  
https://t.co/p9GrfiRpBZ  

8 CM @capt_amarinder singh led Punjab Govt will soon achieve #OperationFateh as teams of health 
department are making aggressive efforts to trace high & low risk contacts of #COVID19 patients 
across State so as to prevent spread of #Coronavirus among population. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259129100087619585?s=19  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=981832642274058&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2559335561029218&id=1412317599064359
https://t.co/PTouolwaIv
https://t.co/gFKwATfkXT
https://twitter.com/CMOPb/status/1259077015199641601?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259094632320790534?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259095276599435264?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1259095231024128000?s=19
https://t.co/lzb7RP17sj
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259110589722312705?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259112661305954304?s=19
https://t.co/p9GrfiRpBZ
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259129100087619585?s=19


 

9 | May 9 | 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/D5dDdYI3Fs  

10 The Government agencies and private Traders have procured 2,59,046 metric tonnes of wheat in 
Punjab on 25th day of procurement. The Government agencies procured  2,58,272 MT of wheat 
774 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259153835316019205?s=19  

11 The tribute ceremony and the Bhog for the peace of departed soul of Naik Rajesh Kumar, who was 
martyred in a gunfight with terrorists in Kashmir’s Handwara, to be held at his native village 
Rajrana of Mansa district on May 11 (Monday).  
 https://t.co/Oqjwudgepy  
https://twitter.com/CMOPb/status/1259362441395200000?s=19  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 #कोविड_19 के मध्यनजर राज्य में लागू करूू्फ् के कारण फंसे अन्य राज्यो/ंकें द्रीय शावसत प्रदेशो ंके वनिावसयो ं

को उनके घर पहंचाया जा रहा है। पंजाब सरकार द्वारा इस उदे्दश्य के वलए विषेश वलंक 

www.covidhelp.punjab.gov.in पर प्रोफामाू उपलब्ध करिाया गया है। 

Residents of other states / Union Territories stranded due to curfew imposed in the state amid 

#COVID_19 are being transported to their homes.  Punjab Government has provided a perfoma for 

this purpose at www.covidhelp.punjab.gov.in. 
https://www.instagram.com/p/B__wMpxp_qq/?igshid=lujarrz3ge16 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 9 ਮਈ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ 

ਕਬਆਨ। 

|| May 9, 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/u3vp-r3u8is  

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://wp.me/p5V6YZ-14i 
Punjab issues advisory regarding home quarantine  
https://wp.me/p5V6YZ-14j  

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://t.co/D5dDdYI3Fs
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259153835316019205?s=19
https://t.co/Oqjwudgepy
https://twitter.com/CMOPb/status/1259362441395200000?s=19
http://www.covidhelp.punjab.gov.in/
https://www.instagram.com/p/B__wMpxp_qq/?igshid=lujarrz3ge16
https://youtu.be/u3vp-r3u8is
https://wp.me/p5V6YZ-14i
https://wp.me/p5V6YZ-14j


 

1 ਸਾਡਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਵਾਸੀ ਿਾਕਮਆਾਂ ਦੀ ਸ ਖਦ ਘਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ, ਸਥਾਨਿ ਸ਼ਕਹਰ ਦੀ 

ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮ ਹੱਈਆ ਿਰਾਉਣ ਤਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ । ਇਨਹਾਾਂ ਮ ਸ਼ਿਲ ਸਕਮਆਾਂ ਕਵੱਚ 

ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਆਰਕਥਿਤਾ ਕਵਚੱ ਆਪਣੀ ਅਕਹਮ ਭੂਕਮਿਾ 

ਕਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਵੱਚ ਦ ਬਾਰਾ ਵਖੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ ਹਾਾਂ। (Video) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170125957786749?__tn__=-R 

2 ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਵਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਾਰਡ ਵਾਧਾ-ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ 

 

ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਵਿਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਦੁੱਤੀ ਵਧਾਈ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/170094381123240/?type=3&th
eater 

3 ਮੋਟਰ ਵਾਿਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਿੀਕਲ ਨੂੰ  ਵਾਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤ ੇਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/170093671123311?__tn__=-R 

4 ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਵਚ ਜਾਂਦ ੇਲੋਕ ਤੇ ਦਕੁਾਨਦਾਰ ਮਾਸਕ ਪਵਿਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ 

ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ  ਵਦਉ ਪਵਿਲ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/170093571123321?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਾਡਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਵਾਸੀ ਿਾਕਮਆਾਂ ਦੀ ਸ ਖਦ ਘਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ, ਸਥਾਨਿ ਸ਼ਕਹਰ ਦੀ 

ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮ ਹੱਈਆ ਿਰਾਉਣ ਤਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ । ਇਨਹਾਾਂ ਮ ਸ਼ਿਲ ਸਕਮਆਾਂ ਕਵੱਚ 

ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਆਰਕਥਿਤਾ ਕਵਚੱ ਆਪਣੀ ਅਕਹਮ ਭੂਕਮਿਾ 

ਕਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਵੱਚ ਦ ਬਾਰਾ ਵਖੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ ਹਾਾਂ। (Video) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259403785333399552 

2 ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਵਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਾਰਡ ਵਾਧਾ-ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ 

 

ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਵਿਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਦੁੱਤੀ ਵਧਾਈ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259073436065738752 

3 ਮੋਟਰ ਵਾਿਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਿੀਕਲ ਨੂੰ  ਵਾਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤ ੇਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259072927942578176 

4 ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਵਚ ਜਾਂਦ ੇਲੋਕ ਤੇ ਦਕੁਾਨਦਾਰ ਮਾਸਕ ਪਵਿਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ 

ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ  ਵਦਉ ਪਵਿਲ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259072401486123009 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਾਡਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਵਾਸੀ ਿਾਕਮਆਾਂ ਦੀ ਸ ਖਦ ਘਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬ ਕਿਗੰ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ, ਸਥਾਨਿ ਸ਼ਕਹਰ ਦੀ 

ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮ ਹੱਈਆ ਿਰਾਉਣ ਤਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ । ਇਨਹਾਾਂ ਮ ਸ਼ਿਲ ਸਕਮਆਾਂ ਕਵੱਚ 

ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਆਰਕਥਿਤਾ ਕਵਚੱ ਆਪਣੀ ਅਕਹਮ ਭੂਕਮਿਾ 

ਕਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਵੱਚ ਦ ਬਾਰਾ ਵਖੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ ਹਾਾਂ। (Video) 

2 ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਵਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਾਰਡ ਵਾਧਾ-ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ 

 

ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਵਿਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਦੁੱਤੀ ਵਧਾਈ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/170125957786749?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/170094381123240/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/170094381123240/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170093671123311?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170093571123321?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259403785333399552
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259073436065738752
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259072927942578176
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259072401486123009


 

3 ਮੋਟਰ ਵਾਿਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਿੀਕਲ ਨੂੰ  ਵਾਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤ ੇਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ 

4 ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਵਚ ਜਾਂਦ ੇਲੋਕ ਤੇ ਦਕੁਾਨਦਾਰ ਮਾਸਕ ਪਵਿਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ 

ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ  ਵਦਉ ਪਵਿਲ 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਸਵਲ ਕਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾ. ਗ ਕਰੰਦਰਬੀਰ ਕਸੰਘ ਦੇ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਿ ਲਦੀਪ ਕਸੰਘ 

ਕਡਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ  ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ.ਧਨੌਲਾ ਕਵਖੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 

ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਿ  ਿੀਤਾ ਕਗਆ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463975501060144/?vh=e&d=n 
 

2 || 9 ਮਈ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ 

ਕਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/235897571059880/?vh=e&d=n 
 

3 ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਮਾਲਵਾ ਨਰਕਸੰਗ ਿਾਲਜ ਮਕਹਲ ਿਲਾਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ) ਕਵੱਚ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੀਤੇ ਕਵਅਿਤੀ ਕਪੰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਣ ਮੌਿ ੇ

ਜੈਿਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464313511026343/?vh=e&d=n 
 

4 ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464335981024096/?d=n 
 

5 ਸੈਨਾ ਵਵਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464336727690688/?d=n 
 

6 ਘਰੇਲੂ ਵਿੰਸਾ ਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464341374356890/?d=n 
 

7 250 ਵਬਸਤਵਰਆਂ ਵਾਲਾ ਵ ੁੱਲਵਾਂ ਕੋਵਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਤਆਰ: ਤਜੇ ਪਰਤਾਪ ਵਸੰਘ ਫੂਲਕਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464368537687507/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 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. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259023730186960896?s=12 
 

2 #कोविड_19 के मध्यनजर राज्य में लागू करूू्फ् के कारण फंसे अन्य राज्यो/ंकें द्रीय शावसत प्रदेशो ंके वनिावसयो ं

को उनके घर पहंचाया जा रहा है। पंजाब सरकार द्वारा इस उदे्दश्य के वलए विषेश वलंक 

covidhelp.punjab.gov.in पर प्रोफामाू उपलब्ध करिाया गया है। 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/463975501060144/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/235897571059880/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464313511026343/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464335981024096/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464336727690688/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464341374356890/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/464368537687507/?d=n
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259023730186960896?s=12


 

https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259062102582374400?s=12 
 

3 ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਮਾਲਵਾ ਨਰਕਸੰਗ ਿਾਲਜ ਮਕਹਲ ਿਲਾਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ) ਕਵੱਚ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੀਤੇ ਕਵਅਿਤੀ ਕਪੰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਣ ਮੌਿ ੇ

ਜੈਿਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259320116728131584?s=12 
 

4 ਘਰੇਲੂ ਵਿੰਸਾ ਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ  1800-180-4104 , 
01679-230181 ਜਾਂ 9779033575 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259338207507947522?s=12 
 

5 250 ਵਬਸਤਵਰਆਂ ਵਾਲਾ ਵ ੁੱਲਵਾਂ ਕੋਵਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਤਆਰ: ਤਜੇ ਪਰਤਾਪ ਵਸੰਘ ਫੂਲਕਾ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259353366372790274?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਸਵਲ ਕਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾ. ਗ ਕਰੰਦਰਬੀਰ ਕਸੰਘ ਦੇ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਿ ਲਦੀਪ ਕਸੰਘ 

ਕਡਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ  ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ.ਧਨੌਲਾ ਕਵਖੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 

ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਿ  ਿੀਤਾ ਕਗਆ। 

2 || 9 ਮਈ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ 

ਕਬਆਨ। 

3 ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਮਾਲਵਾ ਨਰਕਸੰਗ ਿਾਲਜ ਮਕਹਲ ਿਲਾਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ) ਕਵੱਚ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੀਤੇ ਕਵਅਿਤੀ ਕਪੰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਣ ਮੌਿ ੇ

ਜੈਿਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। 

4 ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ 

5 ਸੈਨਾ ਵਵਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 

6 ਘਰੇਲੂ ਵਿੰਸਾ ਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 

7 250 ਵਬਸਤਵਰਆਂ ਵਾਲਾ ਵ ੁੱਲਵਾਂ ਕੋਵਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਤਆਰ: ਤਜੇ ਪਰਤਾਪ ਵਸੰਘ ਫੂਲਕਾ 

8 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. 

9 #कोविड_19 के मध्यनजर राज्य में लागू करूू्फ् के कारण फंसे अन्य राज्यो/ंकें द्रीय शावसत प्रदेशो ंके वनिावसयो ं

को उनके घर पहंचाया जा रहा है। पंजाब सरकार द्वारा इस उदे्दश्य के वलए विषेश वलंक 

covidhelp.punjab.gov.in पर प्रोफामाू उपलब्ध करिाया गया है। 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰ.ਆਰ. ਬਾਵਾ ਿਾਲਜ ਕਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵਲੋਂ  ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਕਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਲਈ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ 

ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ। ਇਥੇ ਠਕਹਰਾਏ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਕਮਲ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਰਿਾਰੀ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰੂੀ 

ਤਰਹਾਾਂ ਖ ਸ਼ ਹਨ। 

https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259062102582374400?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259320116728131584?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259338207507947522?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1259353366372790274?s=12


 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/680217419188002/ 

2 Residents of other states / Union Territories stranded due to curfew imposed in the state amid 
#COVID_19 are being transported to their homes. Punjab Government has provided a perfoma for 
this purpose at 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679747482568329&id=100015992495545 

3 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਕਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਿੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਕਟਵ ਆਏ ਸਨ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਘਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਭੇਜ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ 

ਕਜਥੇ ਉਹ 14 ਕਦਨਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਕਵਚੱ ਹੀ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਰਕਹਣਗੇ। ਸੈਿਟਰ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੈੱਲ.ਓਜ਼ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਪਰੂੀ 

ਕਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਜਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਚੱਲ ਕਰਹਾ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679745939235150&id=100015992495545 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਵਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕੀਤਾ 
 

ਵਵਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਦਨੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਿੀਂ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਅੁੱਗੇ ਰੁੱਖੀ ਸੀ ਇਿ ਮੰਗ 

 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679742142568863&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

5 ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਿੀਤੀਆਾਂ ਕਚਤੰਾਵਾਾਂ ’ਤੇ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਕਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ 

ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲ ਆਈ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਕਬਜਾਈ ਦੇ ਸਮਾਾਂ 10 ਕਦਨ ਅਗੇਤਾ ਿਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ 

ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਕਬਜਾਈ ਹ ਣ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲ ਆਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਕਵਭਾਗ ਨੇ 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਦੀਆਾਂ ਕਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜਦੂਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰੌਾਨ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਿਰਨ ਲਈ 20 

ਮਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲ ਆਈ ਲਈ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਿ ਕਮੱਥੀ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਕਬਜਾਈ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਾਂ 

ਨੰੂ ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਦਾ ਸਕਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਪਜੰਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਿਾਰਪੋਰਸ਼ੇਨ ਕਲਕਮਟਡ ਨੰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਨਰਕਵਘਨ ਕਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਪਰਬੰਧ ਿਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਕਦਤੱੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679742069235537&id=100015992495545 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਸਾਨ ਪੁੱਖੀ ਫੈਸਲਾ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679740225902388&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦਰੂਾਂ ਨੂੰ  ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੁੱਕ ਸੁਰੁੱ ਵਖਅਤ ਪਿੁੰਚਾ ਰਿੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ -ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ 
ਚੀਮਾ 
 

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੁੱਕ ਪਿੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆ ਂਬੁੁੱਕ ਕੀਤੀਆ ਂ

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679709562572121&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

8 ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਵਦਆਂ ਵਚੰਤਾ ਜ਼ਾਿਰ 
ਕੀਤੀ ਵਕ #ਕੋਵੀਡ_19 ਸੰਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਿਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ 

https://www.facebook.com/100015992495545/videos/680217419188002/
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679747482568329&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679745939235150&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679742142568863&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679742142568863&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679742069235537&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679740225902388&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679740225902388&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679709562572121&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679709562572121&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A9%80%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A9%80%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A9%80%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਿੋਕਵਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕਰਿਵਰੀ ਪਰਭਾਵਤ ਹ ਦੰੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਬੱਕਚਆਾਂ ਦੇ ਫੇਫਕੜਆਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਕਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੱ ਜਾਵੇਗਾ।" 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679679485908462&id=100015992495545 

9 ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜੰਗ ਦੀ ਨਾਇਕਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਵਵਰੁੁੱਧ  ਾਲ ਬਣੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਮਨਵਜੰਦਰ ਕੌਰ 

ਆਪਣ ੇਘਰ ਵਵੁੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵੰਡ ੇ

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਵੁੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਵੰਡ ੇਮਾਸਕ 

 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679679272575150&id=100015992495545 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Residents of other states / Union Territories stranded due to curfew imposed in the state 
amid #COVID_19 are being transported to their homes. Punjab Government has provided 
a perfoma for this purpose at http://covidhelp.punjab.gov.in. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259103208732934144 

2 ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਵਦਆਂ ਵਚੰਤਾ ਜ਼ਾਿਰ ਕੀਤੀ 
ਵਕ #ਕੋਵੀਡ_19 ਸੰਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਿਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹਣੋਗੇ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259102864821022720 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੁੱਕ ਸੁਰੁੱ ਵਖਅਤ ਪਿੁੰਚਾ ਰਿੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ -ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ 

ਚੀਮਾ 
 

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੁੱਕ ਪਿੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬੁੁੱਕ ਕੀਤੀਆ ਂ

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259102794599940096 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਸਾਨ ਪੁੱਖੀ ਫੈਸਲਾ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259102710294437889 

5 ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਿੀਤੀਆਾਂ ਕਚਤੰਾਵਾਾਂ ’ਤੇ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਕਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ 

ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲ ਆਈ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਕਬਜਾਈ ਦੇ ਸਮਾਾਂ 10 ਕਦਨ ਅਗੇਤਾ ਿਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ 

ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਕਬਜਾਈ ਹ ਣ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲ ਆਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਵੇਗੀ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259102566832472064 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਜਨੂ ਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਵਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 
 

ਵਵਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਦਨੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਿੀਂ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਅੁੱਗੇ ਰੁੱਖੀ ਸੀ ਇਿ ਮੰਗ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679679485908462&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679679272575150&id=100015992495545
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://t.co/fPtNv4aZMH?amp=1
https://t.co/fPtNv4aZMH?amp=1
https://t.co/fPtNv4aZMH?amp=1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259103208732934144
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A9%80%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A9%80%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259102864821022720
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259102794599940096
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259102710294437889
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259102566832472064


 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259102478911463426 

7 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਕਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਿੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਕਟਵ ਆਏ ਸਨ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਘਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਭੇਜ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ 

ਕਜਥੇ ਉਹ 14 ਕਦਨਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਕਵਚੱ ਹੀ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਰਕਹਣਗੇ। ਸੈਿਟਰ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੈੱਲ.ਓਜ਼ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਪਰੂੀ 

ਕਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਜਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਚੱਲ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259102254268727296 

8 ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਨਾਇਕਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱ ਧ  ਾਲ ਬਣੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਮਨਵਜੰਦਰ ਕੌਰ 

 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵੁੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵੰਡ ੇ

 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਵੁੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਵੰਡੇ ਮਾਸਕ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259073469284679680 

9 ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰਦੰਰ ਕਸੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿਣਿ ਦਾ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ 

ਸਾਹ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਿੋਕਵਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕਰਿਵਰੀ ਪਰਭਾਵਤ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਕਚਆਾਂ ਦੇ ਫੇਫਕੜਆਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 

ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਕਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।" 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259073314246455297 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰਦੰਰ ਕਸੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿਣਿ ਦਾ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ 

ਸਾਹ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਿੋਕਵਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਕਰਿਵਰੀ ਪਰਭਾਵਤ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਕਚਆਾਂ ਦੇ ਫੇਫਕੜਆਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 

ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਕਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।" 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਨਾਇਕਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱ ਧ  ਾਲ ਬਣੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਮਨਵਜੰਦਰ ਕੌਰ 

 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵੁੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵੰਡ ੇ

 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਵੁੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਵੰਡੇ ਮਾਸਕ 

3 ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਕਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਿੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਕਟਵ ਆਏ ਸਨ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਘਰਾਾਂ ਕਵੱਚ ਭੇਜ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ 

ਕਜਥੇ ਉਹ 14 ਕਦਨਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਕਵਚੱ ਹੀ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਰਕਹਣਗੇ। ਸੈਿਟਰ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੈੱਲ.ਓਜ਼ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਪਰੂੀ 

ਕਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਜਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਚੱਲ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

4 Residents of other states / Union Territories stranded due to curfew imposed in the state 
amid #COVID_19 are being transported to their homes. Punjab Government has provided 
a perfoma for this purpose at http://covidhelp.punjab.gov.in. 

5 ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਵਦਆਂ ਵਚੰਤਾ ਜ਼ਾਿਰ ਕੀਤੀ 
ਵਕ #ਕੋਵੀਡ_19 ਸੰਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਿਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹਣੋਗੇ। 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1259102478911463426
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259102254268727296
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259073469284679680
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259073314246455297
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://t.co/fPtNv4aZMH?amp=1
https://t.co/fPtNv4aZMH?amp=1
https://t.co/fPtNv4aZMH?amp=1
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A9%80%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A9%80%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click


 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਵਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕੀਤਾ 
 

ਵਵਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਦਨੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਿੀਂ ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਅੁੱਗੇ ਰੁੱਖੀ ਸੀ ਇਿ ਮੰਗ 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਸਾਨ ਪੁੱਖੀ ਫੈਸਲਾ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 

8 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੁੱਕ ਸੁਰੁੱ ਵਖਅਤ ਪਿੁੰਚਾ ਰਿੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ -ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ 

ਚੀਮਾ 
 

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੁੱਕ ਪਿੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬੁੁੱਕ ਕੀਤੀਆ ਂ

 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਏਵਟਵ : ਬਵ ੰਡਾ ਕੋਵਵਡ-19 ਅੁੱਪਡੇਟ  
ਵਜਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਿੁਣ ਤੁੱਕ ਕੁੁੱਲ ਮਰੀਜ 41 ਿਨ...... 
ਐਤਵਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਵਿਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਖੁੁੱਲਣਗੀਆ ਂ

ਬੀਤੇ ਿੱਲ ਕਜਲਹੇ  ਤੋਂ 35 ਨਮੂਨੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ 20 ਨਮੂਕਨਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨੈਗੇਕਟਵ ਕਰਪੋਰਟਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ 

ਹਨ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281221258838612/ 

2 ਬਕਠੰਡਾ ਕਜਲਹੇ  ਦੀਆਾਂ ਹ ਣ 77 ਕਰਪੋਰਟਾਾਂ ਪੈਂਕਡਗੰ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281247948835943/ 

3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਝਨੇੋ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 
ਵਦਨ ਅਗੇਤਾ ਕੀਤਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281259575501447/  

4 || 9 ਮਈ, 2020 || ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ 

ਕਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/235897567726547/ 

5 ਕਰਏਵਟਵ : ਖੁੁ਼ਸ਼ ਖਬਰੀ 
35 ਿੋਰ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਵਟਵ ਪਰਾਪਤ, ਇੰਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱਚ ਊਧਮ ਵਸੰਘ ਨਗਰ ਬਵ ੰਡਾ ਦੇ ਮਰੀਜ ਦ ੇਪਵਰਵਾਵਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤ ੇ
ਸੰਪਰਕਾਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨੈਗੇਵਟਵ, 
ਘਰ ਰਹੋ, ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਰਹੋ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281344505492954/ 

6 ਪੰਜਾਬ ਵਵੁੱਚ ਨਸਾ ਅੁੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝ ੇਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵ ੇਪਾਵਕਸਤਾਨ-ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281750092119062/ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281221258838612/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281247948835943/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281259575501447/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/235897567726547/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281344505492954/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281750092119062/


 

7 ਬਵ ੰਡਾ 35 ਿੋਰ ਨੈਗੇਵਟਵ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ 

ਿੁਣ ਕੇਵਲ 12 ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਬਕਾਇਆ ਿਨ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281819025445502/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  ਕਰਏਵਟਵ : ਬਵ ੰਡਾ ਕੋਵਵਡ-19 ਅੁੱਪਡੇਟ  
ਵਜਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਿੁਣ ਤੁੱਕ ਕੁੁੱਲ ਮਰੀਜ 41 ਿਨ...... 
ਐਤਵਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਵਿਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਖੁੁੱਲਣਗੀਆ ਂ

ਬੀਤੇ ਿੱਲ ਕਜਲਹੇ  ਤੋਂ 35 ਨਮੂਨੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ 20 ਨਮੂਕਨਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨੈਗੇਕਟਵ ਕਰਪੋਰਟਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ 

ਹਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259082528138428416?s=20  

2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਵਦਨ 

ਅਗੇਤਾ ਕੀਤਾ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259141174834667521?s=20  

3 ਕਰਏਵਟਵ : ਖੁੁ਼ਸ਼ ਖਬਰੀ 
35 ਿੋਰ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਵਟਵ ਪਰਾਪਤ, ਇੰਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱਚ ਊਧਮ ਵਸੰਘ ਨਗਰ ਬਵ ੰਡਾ ਦੇ ਮਰੀਜ ਦ ੇਪਵਰਵਾਵਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤ ੇ
ਸੰਪਰਕਾਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨੈਗੇਵਟਵ, 
ਘਰ ਰਹੋ, ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਰਹੋ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259141298734403584?s=20  

4 || 9 ਮਈ, 2020 || ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ 

ਕਬਆਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259162504044982273?s=20  

5 ਵਕਸਾਨ ਵਕਸੇ ਘਬਰਾਿਟ ਵਵਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ-ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਰਾਜਾ ਵਵੜੰਗ 

-ਬਵ ੰਡਾ ਵੁ਼ਜਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਵਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆ ਂ

-ਵੁ਼ਜਲਹੇ  ਵਵਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ ਿੋ ਚੁੁੱਕੀ ਿ ੈ

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259166860358139907?s=20  

6 ਕ ਜਲਹ ਾ ਮੈਕਜਸਟਰ ੇਟ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਕਨਵਾਸਨ ਨੇ ਹ ਿਮ ਜਾਰੀ ਿਰਿ ੇਕ ਜਲਹੇ  ਦੀਆਾਂ ਬੈਂਿਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਿੰਮਿਾਜੀ ਕਦਨਾਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲਣ ਦੀ 

ਪਰਵਾਨਗੀ ਕਦਤੱੀ ਹੈ। https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259274874138361857?s=20  

7 ਏਟੀਐਮ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਿ ਖ ੱਲਣਗੇ।ਬੈਂਿਾਾਂ ਦੇ ਕਬਜਨਸ ਿੌਰਸਪੌਡੈਂਟ ਸਮਾਕਜਿ ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਨਯਮ ਦਾ ਕਖਆਲ ਿਰਦੇ 

ਹੋਏ ਿੰਮ ਿਰਣਗੇ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259275452977491970?s=20  

8 ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਵਪੰਡ ਯਾਤਰੀ ਵਵਖੇ ਬਣਾਏ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਪੰਡ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ 

ਵਪੰਡ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਟੀਮ ਨੂੰ  ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੰਡ 

ਵਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਸਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ੂ

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259316985747431426?s=20  

9 ਬਕਠੰਡਾ ਦੇ ਊਧਮ ਕਸੰਘ ਨਗਰ ਕਵਚ ਘਰ ਘਰ ਕਸਹਤ ਜਾਾਂਚ ਿਰਦੇ ਕਸਹਤ ਿਰਮੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259317905923223553?s=20  

10 ਪੰਜਾਬ ਵਵੁੱਚ ਨਸਾ ਅੁੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਪਾਵਕਸਤਾਨ-ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259333104659021824?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2281819025445502/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259082528138428416?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259141174834667521?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259141298734403584?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259162504044982273?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259166860358139907?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259274874138361857?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259275452977491970?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259316985747431426?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259317905923223553?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259333104659021824?s=20


 

11 ਕੌਨਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਵਚ ਿੋ ਵਰਿਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ, ਵਸਿਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ 
-ਵੁ਼ਜਲਹੇ  ਦੇ 20 ਿੋਰ ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਵ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259383757041283073?s=20  

12 ਬਵ ੰਡਾ 35 ਿੋਰ ਨੈਗੇਵਟਵ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ 

ਿੁਣ ਕੇਵਲ 12 ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਬਕਾਇਆ ਿਨ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259389816065662976?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਏਵਟਵ : ਖੁੁ਼ਸ਼ ਖਬਰੀ 
35 ਿੋਰ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਵਟਵ ਪਰਾਪਤ, ਇੰਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱਚ ਊਧਮ ਵਸੰਘ ਨਗਰ ਬਵ ੰਡਾ ਦੇ ਮਰੀਜ ਦ ੇਪਵਰਵਾਵਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤ ੇ
ਸੰਪਰਕਾਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨੈਗੇਵਟਵ, 
ਘਰ ਰਹੋ, ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਰਹੋ। 

2 ਕਰਏਵਟਵ : ਬਵ ੰਡਾ ਕੋਵਵਡ-19 ਅੁੱਪਡੇਟ  
ਵਜਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਿੁਣ ਤੁੱਕ ਕੁੁੱਲ ਮਰੀਜ 41 ਿਨ...... 
ਐਤਵਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਵਿਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਖੁੁੱਲਣਗੀਆ ਂ

ਬੀਤੇ ਿੱਲ ਕਜਲਹੇ  ਤੋਂ 35 ਨਮੂਨੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ 20 ਨਮੂਕਨਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨੈਗੇਕਟਵ ਕਰਪੋਰਟਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ 

ਹਨ। 

3 Office Order-Deputy Commissioner and District Megistrate Bathinda 
To break the transmission chain of contagion of COVID-19 

4 Office Order-Deputy Commissioner and District Megistrate Bathinda(Corona Monitoring Cell) 

ਬਵ ੰਡਾ ਵਜਲਹਾ ਦੀ ਿਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਪਬਵਲਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਸੜਕ ਜਾਂ ਪਬਵਲਕ ਜਗਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਮਨਾਿੀ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਕਰਵਫਉ ਦ ੇਿਕੁਮ ਜਾਰੀ 

  
Youtube 
 

S. N. Post with link 

1. ਬਵ ੰਡਾ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੁੱਚ ਰਵਿ ਰਿੇ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਿਰ ਸਿੁਲਤ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ. 
https://www.youtube.com/watch?v=gWPTV0fLqYA  

 
 
 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨੂੰ  ਿੌਟ ਸਪਾਟ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618099812251239/ 
 
 

2 ਸਰਵਿੰਦ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1320 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ' ਗੋਰਖਪਰੁ ਰਵਾਨਾ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259383757041283073?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259389816065662976?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=gWPTV0fLqYA
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618099812251239/


 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੁੱਕੇ ਰਿੀ ਿ ੈਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸੂਬੇ ਵਵੁੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 5 ਲੁੱ ਖ 76 ਿਜ਼ਾਰ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618099778917909/ 
 

3 ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰਦੰਰ ਕਸੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰੂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਯਤਨਾਾਂ ਕਵਰ ੱਧ ਸ਼ਿਤ ਕਚਤਾਵਨੀ ਕਦਤੱੀ ਹੈ। ਉਨਾਾਂ ਨੇ ਕਦਰੜਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਿਰਕਦਆਾਂ ਆਕਖਆ ਕਿ ਿੋਕਵਡ ਦੇ ਸੰਿਟ ਦਰਕਮਆਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 

ਪ ਲੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਾਂ ਮ ਸਤੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹਦੱ ਪਾਰ ਦੀਆਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਵਰੋਧੀ ਗਤੀਕਵਧੀਆਾਂ ’ਤੇ ਕਤੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ ਲੀਸ ਵੱਲੋਂ  

ਨਕਸ਼ਆਾਂ ਦੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕਵੱਚ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਾਂ ਨੰੂ ਿਾਬੂ ਿਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕਵੱਚ ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਿ ਝ ਕਦਸ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਿਰ ਿੀ ਕਰਹਾ ਹੈ?’’ ਲੋਿਾਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਕਦਕੰਦਆਾਂ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰਦੰਰ ਕਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ ਲੀਸ ਫਰੋਸ ਭਾਵੇਂ ਿੋਕਵਡ ਦੀਆਾਂ 

ਕਡਊਟੀਆਾਂ ਕਵੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰ ੱਝੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਨਗਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618038225590731/ 
 

4 ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰਦੰਰ ਕਸੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰੂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਯਤਨਾਾਂ ਕਵਰ ੱਧ ਸ਼ਿਤ ਕਚਤਾਵਨੀ ਕਦਤੱੀ ਹੈ। ਉਨਾਾਂ ਨੇ ਕਦਰੜਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਿਰਕਦਆਾਂ ਆਕਖਆ ਕਿ ਿੋਕਵਡ ਦੇ ਸੰਿਟ ਦਰਕਮਆਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 

ਪ ਲੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਾਂ ਮ ਸਤੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹਦੱ ਪਾਰ ਦੀਆਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਵਰੋਧੀ ਗਤੀਕਵਧੀਆਾਂ ’ਤੇ ਕਤੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ ਲੀਸ ਵੱਲੋਂ  

ਨਕਸ਼ਆਾਂ ਦੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕਵੱਚ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਾਂ ਨੰੂ ਿਾਬੂ ਿਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕਵੱਚ ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਿ ਝ ਕਦਸ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਿਰ ਿੀ ਕਰਹਾ ਹੈ?’’ ਲੋਿਾਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਕਦਕੰਦਆਾਂ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰਦੰਰ ਕਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ ਲੀਸ ਫਰੋਸ ਭਾਵੇਂ ਿੋਕਵਡ ਦੀਆਾਂ 

ਕਡਊਟੀਆਾਂ ਕਵੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰ ੱਝੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਨਗਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
. 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618036795590874/ 
 

5 ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਵੱਚ ਿੇਂਦਰ ਸਰਿਾਰ ਵਲੋਂ  ਕਬਨਾ ਵਜਾ ਦਰੇੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਸੂਬੇ ਕਵਚ ਿੌਮੀ ਖ ਰਾਿ 

ਸ ਰੱਕਖਆ ਐਿਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪ ੈਕਰਹਾ ਹੈ। ਉਿਤ ਪਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ ਰਾਿ ਤੇ 

ਕਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਿੀਤਾ। 
...... 
The Union Government has been delaying the supplies of pulses to Punjab without any logical 
reason, which has caused a lot of inconvenience to the beneficiaries of the National Food Security 
Act in the state. It was disclosed by Punjab Food and Civil Supplies Minister Mr. Bharat Bhushan 
Ashu. 
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618036605590893/ 
 

6  

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛ ਡਾਊ ਿੇਂਦਰ ਕਵੱਚ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੀਤਾ ਲਖਕਵੰਦਰ ਕਸੰਘ, ਜੋ ਿੰਬਾਈਨ ਲੈ ਿੇ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਕਗਆ ਸੀ, ਫਤਕਹਗੜਹ 

ਸਾਕਹਬ ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਕਹਰ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
 
 
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618011712260049/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਵਿੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ 1320 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਸਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ' ਗੋਰਖਪੁਰ ਰਵਾਨਾ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259393966048329734?s=19 
 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618099778917909/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618038225590731/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618036795590874/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618036605590893/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/618011712260049/
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259393966048329734?s=19


 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀਮਤੀ ਅੰਵਮਰਤ ਕੌਰ ਵਗੁੱਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਵਕਆਂ (ਵਾਰਡ ਨੰ: 4, 

ਖਮਾਣੋਂ , ਵਪੰਡ ਕੋਟਲਾ ਤਵਿਸੀਲ ਬਸੀ ਪ ਾਣਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਵਿਗੜਹ ਸਾਵਿਬ, ਵਪੰਡ ਬਵਿਰਾਮਪੁਰ ਤਵਿਸੀਲ ਬਸੀ ਪ ਾਣਾ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਵਿਗੜਹ ਸਾਵਿਬ ਅਤੇ ਵਪੰਡ ਤਲਵਾੜਾ) ਨੂੰ  ਿੋਟ ਸਪਾਟ/ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ਨੋ ਘੋਵਸਤ ਕੀਤਾ ਿ ੈ

 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259392135377240066?s=19 
 

3 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛ ਡਾਊ ਿੇਂਦਰ ਕਵੱਚ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੀਤਾ ਲਖਕਵੰਦਰ ਕਸੰਘ, ਜੋ ਿੰਬਾਈਨ ਲੈ ਿੇ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਕਗਆ ਸੀ, ਫਤਕਹਗੜਹ 

ਸਾਕਹਬ ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਕਹਰ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259347370791145472?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨੂੰ  ਿੌਟ ਸਪਾਟ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

2 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛ ਡਾਊ ਿੇਂਦਰ ਕਵੱਚ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੀਤਾ ਲਖਕਵੰਦਰ ਕਸੰਘ, ਜੋ ਿੰਬਾਈਨ ਲੈ ਿੇ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਕਗਆ ਸੀ, ਫਤਕਹਗੜਹ 

ਸਾਕਹਬ ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਕਹਰ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

3 ਸਰਵਿੰਦ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1320 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ' ਗੋਰਖਪਰੁ ਰਵਾਨਾ 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੁੱਕੇ ਰਿੀ ਿ ੈਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸੂਬੇ ਵਵੁੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 5 ਲੁੱ ਖ 76 ਿਜ਼ਾਰ 

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਾਜਾਖਾਨਾ (ਫਰੀਦਕਟੋ) ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇ  

ਕਪੰਡ ਰੋੜੀ ਿਪੂਰਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰਗਟ ਕਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ /ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਵੱਲੋਂ  ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰਾਾਂ ਕਵਚੱ 

ਕਰਹਾਇਸ਼ , ਖਾਣੇ ਆਕਦ ਦੇ ਿੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੰਦਾ ਹੋਇਆ। 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2554714071458231/?vh=e&d=n 
 
 

2 ਕਰੋਨਾ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 48 ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ  ਵਾਪਸ 

ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਭੇਜੇ  
 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ  14 ਵਦਨ ਘਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਵਿਣ ਦੀ ਿਦਾਇਤ  

 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2554778574785114/?d=n 
 
 

3 -ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਿਰਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਮਾਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਪੁਲੀਸ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ/ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਿੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦੌਰਾ   
 

-ਪੁਲੀਸ ਨਾਵਕਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਵਨਤ  

 

-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ - ਿਰਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਮਾਨ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2554770981452540/?d=n 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259392135377240066?s=19
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1259347370791145472?s=19
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2554714071458231/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2554778574785114/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2554770981452540/?d=n


 

 
 

4 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜਲਹੇ  ਵਵੁੱਚ ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ  33 ਪਰਤੀਸਤ ਸਟਾਫ  ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਫਤਰ 

ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ 

ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖੁੁੱਲਹਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2554796374783334/?d=n 
 

5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਝਨੇੋ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 
ਵਦਨ ਅਗੇਤਾ ਕੀਤਾ 
ਵਧੀਕ ਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਨੂੰ  ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਾਇਤਾ ਮੁੁੱ ਿਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦ ੇਿੁਕਮ 

ਪਾਵਕਾਮ ਨੂੰ  ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਨਰਦਸ਼ੇ 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2554765151453123/?d=n 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਾਜਾਖਾਨਾ (ਫਰੀਦਕਟੋ) ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇ  

ਕਪੰਡ ਰੋੜੀ ਿਪੂਰਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰਗਟ ਕਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ /ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਵੱਲੋਂ  ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰਾਾਂ ਕਵਚੱ 

ਕਰਹਾਇਸ਼ , ਖਾਣੇ ਆਕਦ ਦੇ ਿੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੰਦਾ ਹੋਇਆ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259058853863448576?s=20 
 

2 ਕਰੋਨਾ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 48 ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ  ਵਾਪਸ 

ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਭੇਜੇ  
 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ  14 ਵਦਨ ਘਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਵਿਣ ਦੀ ਿਦਾਇਤ  

 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259083381561794561?s=20 
 

3 -ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਿਰਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਮਾਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਪੁਲੀਸ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ/ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਿੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦੌਰਾ   
 

-ਪੁਲੀਸ ਨਾਵਕਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਵਨਤ  

 

-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ - ਿਰਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਮਾਨ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259084459950977024?s=20 
 

4 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜਲਹੇ  ਵਵੁੱਚ ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ  33 ਪਰਤੀਸਤ ਸਟਾਫ  ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਫਤਰ 

ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ 

ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖੁੁੱਲਹਣਗ ੇ

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259110058400628737?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2554796374783334/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2554765151453123/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259058853863448576?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259083381561794561?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259084459950977024?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259110058400628737?s=20


 

1 ਬਾਜਾਖਾਨਾ (ਫਰੀਦਕਟੋ) ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇ  

ਕਪੰਡ ਰੋੜੀ ਿਪੂਰਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰਗਟ ਕਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ /ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਵੱਲੋਂ  ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰਾਾਂ ਕਵਚੱ 

ਕਰਹਾਇਸ਼ , ਖਾਣੇ ਆਕਦ ਦੇ ਿੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੰਦਾ ਹੋਇਆ। 

 

2 ਕਰੋਨਾ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 48 ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ  ਵਾਪਸ 

ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਭੇਜੇ  
 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ  14 ਵਦਨ ਘਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਵਿਣ ਦੀ ਿਦਾਇਤ  

 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

 

3 -ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਿਰਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਮਾਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਪੁਲੀਸ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ/ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਿੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦੌਰਾ   
 

-ਪੁਲੀਸ ਨਾਵਕਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਵਨਤ  

 

-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ - ਿਰਵਦਆਲ ਵਸੰਘ ਮਾਨ 

 

4 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜਲਹੇ  ਵਵੁੱਚ ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ  33 ਪਰਤੀਸਤ ਸਟਾਫ  ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਫਤਰ 

ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ 

ਪਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖੁੁੱਲਹਣਗ ੇ

 

5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਝਨੇੋ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 
ਵਦਨ ਅਗੇਤਾ ਕੀਤਾ 
ਵਧੀਕ ਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਰ ਨੂੰ  ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਾਇਤਾ ਮੁੁੱ ਿਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦ ੇਿੁਕਮ 

ਪਾਵਕਾਮ ਨੂੰ  ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਨਰਦਸ਼ੇ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਿਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲ ਲੜਿ ੇਫਾਕਜ਼ਲਿਾ ਕਵਖੇ ਬਣਾਏ ਏਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਿਾਾਂ 

ਲਈ ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਹੈ ਖ ਸ਼ਪਰੀਤ ਿੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕਸੰਘ ਦਾ ਜੋ 

ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਠਕਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਾਂ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਡਾਿਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਾਂ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਕਹਣ ਸਕਹਣ ਨੰੂ 

ਸਾਰੀਆ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਕਮਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਕਸਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਿੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਜਸਦੇ ਲਈ 

ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਕਹ ਕਦਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608289176165654/  

2 ਸਾਮਾਵਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਅਬੋਿਰ ਸ਼ਵਿਰ ਦੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਿੰੁੁਚਾਉਣਾ 
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ਼-ਜਸਪਾਲ ਵਸੰਘ ਬਰਾੜ 

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕਆੁਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤ ੇਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ  
’ਚ  ੁੁੱਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇ

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608481712813067/  

3 529182 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੁੱਕੀ ਿੈ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਫਡੂ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ 

*653654 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿੁਣ ਤੁੱਕ ਿੋਈ ਖਰੀਦ 

 https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608489149478990/  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608289176165654/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608481712813067/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608489149478990/


 

4 ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਵਖ ੇਦਜੂੇ ਵਦਨ ਰਾਜ ਬਖਸ ਕੰਬੋਜ  
ਨੇ ਭੇਵਜਆ ਵਤੰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ 
*17 ਮਈ ਤੁੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਮੁਿੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ  
ਦਾ ਵਦੁੱਤਾ ਭਰੋਸਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608510919476813/  

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਿਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਨੂੰ  ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608648042796434/  

6 ਅੱਜ ਮਾਾਂ ਕਦਵਸ ਦੇ ਮੌਿ ੇ ਤੇ ਫਾਕਜਲਿਾ ਪ ਕਲਸ ਆਪਣੀਆਾਂ ਮਕਹਲਾਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਾਂ, ਕਜਹਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਿ ਝ ਮਾਾਂਵਾਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ 

ਜਨੂਨ ਨੰੂ ਸਲਾਮ ਿਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਰੋਨਾਾਂ ਰੂਪੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਵੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਡਊਟੀ ਕਨਭਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਤੁਸੀ ਮਾਨ ਿ ੋਫਾਵਜਲਕਾ ਪੁਵਲਸ ਦਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609207116073860/  

7 ਫਾਕਜਲਿਾ ਦੇ ਜੱਟਵਾਲੀ ਮ ੜ ਵਸੇਬਾ ਿੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਿ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਕਪੰਡ ਅਭ ੰਨ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਕਸਆ ਕਿ 

ਿਰਕਫਊ ਤੇ ਲਾਿਡਾਊਨ ਿਾਰਣ ਉਹ ਪਠਾਨਿੋਟ ਫਸ ਕਗਆ ਸੀ ਕਜਥੋਂ ਉਸਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਫਾਕਜਲਿਾ ਵਾਪਸ ਕਲਆਉਦਾ 

ਕਗਆ ਕਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ   ਿ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਜੱਟਵਾਲੀ ਕਵਖੇ ਕਮਲਣ ਵਾਲੀਆ 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸ ਕਵਧਾਵਾਾਂ ਤੇ ਸੰਤਸਟੀ ਜ਼ਾਕਹਰ ਿੀਤੀ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609216209406284/  

8 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਿਤ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਵਧਾਇਕ ਸ. ਦਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ 
ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਿਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਦਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609233762737862/  

9 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਿਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਫਾਵਜਲਕਾ, ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਾ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ 
ਅਤੇ ਅਬੋਿਰ ਰੋਡ ਨੂੰ  ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609280906066481/  

10 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਿਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਿਰ ਵਵਖੇ ਲੁੱ ਗ ੇਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 
ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦ ੇਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰਡੋ, ਪਰਤਾਪ ਬਾਗ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ,ਅਤੇ ਸਵਿਰ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਵਰਿਾਇਸੀ 
ਇਲਾਵਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆ ਂਨਾਲੀਆ ਂਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609284592732779/  

11 ਿੋਕਵਡ-19 ਤਕਹਤ ਫ਼ਾਕਜਲਿਾ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਖੇ ਲੱਗੇ ਿਰਕਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਿੌਸਲ ਫਾਕਜ਼ਲਿਾ ਵੱਲੌ ਸਥਾਪਤ ਿੀਤੇ ਗਏ 

ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਐਮ.ਆਰ. ਸਰਿਾਰੀ ਿਾਲਜ, ਸਰਿਾਰੀ ਿੰਕਨਆਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲ, ਸਰਿਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਿੰਡਰੀ 

ਸਿੂਲ(ਲੜਿੇ) ਫਾਕਜਲਿਾ ਕਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਕਗੰਗ ਿਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609285242732714/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਿਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲ ਲੜਿ ੇਫਾਕਜ਼ਲਿਾ ਕਵਖੇ ਬਣਾਏ ਏਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਿਾਾਂ 

ਲਈ ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਹੈ ਖ ਸ਼ਪਰੀਤ ਿੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕਸੰਘ ਦਾ ਜੋ 

ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਠਕਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਾਂ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਡਾਿਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਾਂ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਕਹਣ ਸਕਹਣ ਨੰੂ 

ਸਾਰੀਆ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਕਮਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਕਸਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਿੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਜਸਦੇ ਲਈ 

ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਕਹ ਕਦਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259038173637890049?s=19  

2 ਸਾਮਾਵਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਅਬੋਿਰ ਸ਼ਵਿਰ ਦੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਿੰੁੁਚਾਉਣਾ 
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ਼-ਜਸਪਾਲ ਵਸੰਘ ਬਰਾੜ 

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕਆੁਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤ ੇਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608510919476813/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2608648042796434/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609207116073860/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609216209406284/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609233762737862/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609280906066481/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609284592732779/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2609285242732714/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259038173637890049?s=19


 

’ਚ  ੁੁੱਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇ

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259080757743509508?s=19  

3 529182 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੁੱਕੀ ਿੈ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਫਡੂ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ 

*653654 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿੁਣ ਤੁੱਕ ਿੋਈ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259084574820204544?s=19  

4 ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਵਖ ੇਦਜੂੇ ਵਦਨ ਰਾਜ ਬਖਸ ਕੰਬੋਜ  
ਨੇ ਭੇਵਜਆ ਵਤੰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ 
*17 ਮਈ ਤੁੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਮੁਿੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ  
ਦਾ ਵਦੁੱਤਾ ਭਰੋਸਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259093607916515329?s=19  

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਿਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਨੂੰ  ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259144981798887428?s=19  

6 ਅੱਜ ਮਾਾਂ ਕਦਵਸ ਦੇ ਮੌਿ ੇ ਤੇ ਫਾਕਜਲਿਾ ਪ ਕਲਸ ਆਪਣੀਆਾਂ ਮਕਹਲਾਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਾਂ, ਕਜਹਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਿ ਝ ਮਾਾਂਵਾਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ 

ਜਨੂਨ ਨੰੂ ਸਲਾਮ ਿਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਰੋਨਾਾਂ ਰੂਪੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਵੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਡਊਟੀ ਕਨਭਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਤੁਸੀ ਮਾਨ ਿ ੋਫਾਵਜਲਕਾ ਪੁਵਲਸ ਦਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259355084279988224?s=19  

7 ਫਾਕਜਲਿਾ ਦੇ ਜੱਟਵਾਲੀ ਮ ੜ ਵਸੇਬਾ ਿੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਿ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਕਪੰਡ ਅਭ ੰਨ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਕਸਆ ਕਿ 

ਿਰਕਫਊ ਤੇ ਲਾਿਡਾਊਨ ਿਾਰਣ ਉਹ ਪਠਾਨਿੋਟ ਫਸ ਕਗਆ ਸੀ ਕਜਥੋਂ ਉਸਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਫਾਕਜਲਿਾ ਵਾਪਸ ਕਲਆਉਦਾ 

ਕਗਆ ਕਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ   ਿ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਜੱਟਵਾਲੀ ਕਵਖੇ ਕਮਲਣ ਵਾਲੀਆ 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸ ਕਵਧਾਵਾਾਂ ਤੇ ਸੰਤਸਟੀ ਜ਼ਾਕਹਰ ਿੀਤੀ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259364326726459393?s=19  

8 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਿਤ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਵਧਾਇਕ ਸ. ਦਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ 
ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਿਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਦਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259371344975876096?s=19  

9 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਿਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਫਾਵਜਲਕਾ, ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਾ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ 
ਅਤੇ ਅਬੋਿਰ ਰੋਡ ਨੂੰ  ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259395479533649920?s=19  

10 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਿਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਿਰ ਵਵਖੇ ਲੁੱ ਗ ੇਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 
ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦ ੇਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰਡੋ, ਪਰਤਾਪ ਬਾਗ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ,ਅਤੇ ਸਵਿਰ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਵਰਿਾਇਸੀ 
ਇਲਾਵਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆ ਂਨਾਲੀਆ ਂਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259395672115118080?s=19  

11 ਿੋਕਵਡ-19 ਤਕਹਤ ਫ਼ਾਕਜਲਿਾ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਖੇ ਲੱਗੇ ਿਰਕਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਿੌਸਲ ਫਾਕਜ਼ਲਿਾ ਵੱਲੌ ਸਥਾਪਤ ਿੀਤੇ ਗਏ 

ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਐਮ.ਆਰ. ਸਰਿਾਰੀ ਿਾਲਜ, ਸਰਿਾਰੀ ਿੰਕਨਆਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲ, ਸਰਿਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਿੰਡਰੀ 

ਸਿੂਲ(ਲੜਿੇ) ਫਾਕਜਲਿਾ ਕਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਕਗੰਗ ਿਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259395774338785281?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰਿਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲ ਲੜਿ ੇਫਾਕਜ਼ਲਿਾ ਕਵਖੇ ਬਣਾਏ ਏਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਿਾਾਂ 

ਲਈ ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਹੈ ਖ ਸ਼ਪਰੀਤ ਿੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕਸੰਘ ਦਾ ਜੋ 

ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਠਕਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਾਂ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਡਾਿਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਾਂ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਕਹਣ ਸਕਹਣ ਨੰੂ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259080757743509508?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259084574820204544?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259093607916515329?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259144981798887428?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259355084279988224?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259364326726459393?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259371344975876096?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259395479533649920?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259395672115118080?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259395774338785281?s=19


 

ਸਾਰੀਆ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਕਮਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਕਸਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਿੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਜਸਦੇ ਲਈ 

ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਕਹ ਕਦਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

2 ਸਾਮਾਵਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਅਬੋਿਰ ਸ਼ਵਿਰ ਦੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਿੰੁੁਚਾਉਣਾ 
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ਼-ਜਸਪਾਲ ਵਸੰਘ ਬਰਾੜ 

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕਆੁਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤ ੇਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ  
’ਚ  ੁੁੱਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇ

 

3 529182 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੁੱਕੀ ਿੈ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਫਡੂ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ 

*653654 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿੁਣ ਤੁੱਕ ਿੋਈ ਖਰੀਦ 

 

4 ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਵਖ ੇਦਜੂੇ ਵਦਨ ਰਾਜ ਬਖਸ ਕੰਬੋਜ  
ਨੇ ਭੇਵਜਆ ਵਤੰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ 
*17 ਮਈ ਤੁੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਮੁਿੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ  
ਦਾ ਵਦੁੱਤਾ ਭਰੋਸਾ 
 

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਿਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਨੂੰ  ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

6 ਅੱਜ ਮਾਾਂ ਕਦਵਸ ਦੇ ਮੌਿ ੇ ਤੇ ਫਾਕਜਲਿਾ ਪ ਕਲਸ ਆਪਣੀਆਾਂ ਮਕਹਲਾਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਾਂ, ਕਜਹਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਿ ਝ ਮਾਾਂਵਾਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ 

ਜਨੂਨ ਨੰੂ ਸਲਾਮ ਿਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਰੋਨਾਾਂ ਰੂਪੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਵੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਡਊਟੀ ਕਨਭਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਤੁਸੀ ਮਾਨ ਿ ੋਫਾਵਜਲਕਾ ਪੁਵਲਸ ਦਾ 

7 ਫਾਕਜਲਿਾ ਦੇ ਜੱਟਵਾਲੀ ਮ ੜ ਵਸੇਬਾ ਿੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਿ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਕਪੰਡ ਅਭ ੰਨ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਕਸਆ ਕਿ 

ਿਰਕਫਊ ਤੇ ਲਾਿਡਾਊਨ ਿਾਰਣ ਉਹ ਪਠਾਨਿੋਟ ਫਸ ਕਗਆ ਸੀ ਕਜਥੋਂ ਉਸਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਫਾਕਜਲਿਾ ਵਾਪਸ ਕਲਆਉਦਾ 

ਕਗਆ ਕਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ   ਿ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਜੱਟਵਾਲੀ ਕਵਖੇ ਕਮਲਣ ਵਾਲੀਆ 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸ ਕਵਧਾਵਾਾਂ ਤੇ ਸੰਤਸਟੀ ਜ਼ਾਕਹਰ ਿੀਤੀ। 

8 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਿਤ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਵਧਾਇਕ ਸ. ਦਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ 
ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਿਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਦਾ 

9 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਿਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਫਾਵਜਲਕਾ, ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਾ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ 
ਅਤੇ ਅਬੋਿਰ ਰੋਡ ਨੂੰ  ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

10 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਿਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਿਰ ਵਵਖੇ ਲੁੱ ਗ ੇਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 
ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦ ੇਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰਡੋ, ਪਰਤਾਪ ਬਾਗ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ,ਅਤੇ ਸਵਿਰ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਵਰਿਾਇਸੀ 
ਇਲਾਵਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆ ਂਨਾਲੀਆ ਂਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

11 ਿੋਕਵਡ-19 ਤਕਹਤ ਫ਼ਾਕਜਲਿਾ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਖੇ ਲੱਗੇ ਿਰਕਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਿੌਸਲ ਫਾਕਜ਼ਲਿਾ ਵੱਲੌ ਸਥਾਪਤ ਿੀਤੇ ਗਏ 

ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਐਮ.ਆਰ. ਸਰਿਾਰੀ ਿਾਲਜ, ਸਰਿਾਰੀ ਿੰਕਨਆਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲ, ਸਰਿਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਿੰਡਰੀ 

ਸਿੂਲ(ਲੜਿੇ) ਫਾਕਜਲਿਾ ਕਵਖੇ ਮੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਕਗੰਗ ਿਰਵਾਈ ਗਈ। 

UTUBE 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰਿਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਿੰਡਰੀ ਸਿੂਲ ਲੜਿ ੇਫਾਕਜ਼ਲਿਾ ਕਵਖੇ ਬਣਾਏ ਏਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਿਾਾਂ 

ਲਈ ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਹੈ ਖ ਸ਼ਪਰੀਤ ਿੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕਸੰਘ ਦਾ ਜੋ 

ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਠਕਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਾਂ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਡਾਿਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਾਂ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਕਹਣ ਸਕਹਣ ਨੰੂ 



 

ਸਾਰੀਆ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਕਮਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਕਸਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਿੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਜਸਦੇ ਲਈ 

ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਕਹ ਕਦਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

https://youtu.be/A8kcEW80FYs 

2 ਫਾਕਜਲਿਾ ਦੇ ਜੱਟਵਾਲੀ ਮ ੜ ਵਸੇਬਾ ਿੇਂਦਰ ਕਵਖੇ ਿ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਕਪੰਡ ਅਭ ੰਨ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਕਸਆ ਕਿ 

ਿਰਕਫਊ ਤੇ ਲਾਿਡਾਊਨ ਿਾਰਣ ਉਹ ਪਠਾਨਿੋਟ ਫਸ ਕਗਆ ਸੀ ਕਜਥੋਂ ਉਸਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਫਾਕਜਲਿਾ ਵਾਪਸ ਕਲਆਉਦਾ 

ਕਗਆ ਕਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ   ਿ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰ ਜੱਟਵਾਲੀ ਕਵਖੇ ਕਮਲਣ ਵਾਲੀਆ 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸ ਕਵਧਾਵਾਾਂ ਤੇ ਸੰਤਸਟੀ ਜ਼ਾਕਹਰ ਿੀਤੀ। 

https://youtu.be/2EdHYT6RWOA  

3 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਿਤ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਵਧਾਇਕ ਸ. ਦਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ 

ਅਤੇ ਿਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਦਾ 
https://youtu.be/iinodZ_hUXI 

4 ਅੱਜ ਮਾਾਂ ਕਦਵਸ ਦੇ ਮੌਿ ੇ ਤੇ ਫਾਕ ਜਲਿਾ ਪ ਕਲਸ ਆਪਣੀਆਾਂ ਮਕਹਲਾਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਾਂ, ਕਜਹਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਿ ਝ ਮਾਾਂਵਾਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ 

ਜਨੂਨ ਨੰੂ ਸਲਾਮ ਿਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਰੋਨਾਾਂ ਰੂਪੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਵੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਡਊਟੀ ਕਨਭਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਤੁਸੀ ਮਾਨ ਿੋ ਫਾਵੁ਼ਜਲਕਾ ਪੁਵਲਸ ਦਾ 
https://youtu.be/jkQVv8wXJiY 

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਬੁੱ ਵਚਆ ਂਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਥਾਨ! ( ਵੀਵਡਓ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135992441379412&id=100049059699993 

2 # ਫ਼ੌਜ ਵਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰ ੋ(ਫੋਟੋ ਸਮੇੁ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135940954717894&id=100049059699993 

3  Ex sarpanch village Khilchi Kadim pouring his blessings to district administration Ferozepur for 

their arrangements at quarantine centre at Dera Radha Swami in Ferozepur. (video) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135995138045809&id=100049059699993 

4 # ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੁੱਲਹਣਗ ੇਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, 1 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਵਾ ਐਪ ਵਵੁੱਚ ''Sewa Kendra 
appointment'' ਰਾਿੀਂ ਪਾਸ/ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵਕਿਾ, ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦਪੁਵਿਰ 1 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਨਾਗਵਰਕ ਵਬਨਾਂ ਪਾਸ ਦ ੇਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਆ ਸਕਦ ੇਿਨ (ਫੋਟੋ ਸਮੇੁ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135940374717952&id=100049059699993 

5 # ਵਵਧਾਇਕ ਵਪੰਕੀ ਦੀ ਵਨਵੇਕਲੀ ਪਵਿਲ: ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਫਰਜੋ਼ਪੁਰ ਵਵਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ ਗਾਇਕੀ ਦਾ 
ਕੰਟੈਸਟ ''ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਵਫਰੋਜ਼ਪਰੁ ਿੋਟਾ ਚੈਂਪ'' 
# ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੋਂਕ ਰੁੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਚੇ ਆਪਣੇ 1 ਵਮੰਟ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਭੇਜਣ (ਫੋਟ ੋ
ਸਮੇੁ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135940734717916&id=100049059699993 
  

6 Quanrantine Center 'ਚ ਰਵਿੰਦ ੇਬੁੱਚੇ ਪਰਸਾਸਨ ਨੇ ਕਰ ਵਦੁੱਤੇ ਖੁਸ ( ਵੀਵਡਓ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136027514709238&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://youtu.be/A8kcEW80FYs
https://youtu.be/2EdHYT6RWOA
https://youtu.be/iinodZ_hUXI
https://youtu.be/jkQVv8wXJiY
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135992441379412&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135940954717894&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135995138045809&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135940374717952&id=100049059699993


 

1 # ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੁੱਲਹਣਗ ੇਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, 1 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਵਾ ਐਪ ਵਵੁੱਚ ''Sewa Kendra 
appointment'' ਰਾਿੀਂ ਪਾਸ/ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵਕਿਾ, ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦਪੁਵਿਰ 1 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਨਾਗਵਰਕ ਵਬਨਾਂ ਪਾਸ ਦ ੇਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਆ ਸਕਦ ੇਿਨ (ਫੋਟੋ ਸਮੇੁ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259153932833693696?s=19 

2 # ਵਵਧਾਇਕ ਵਪੰਕੀ ਦੀ ਵਨਵੇਕਲੀ ਪਵਿਲ: ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਫਰਜੋ਼ਪੁਰ ਵਵਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ ਗਾਇਕੀ ਦਾ 
ਕੰਟੈਸਟ ''ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਵਫਰੋਜ਼ਪਰੁ ਿੋਟਾ ਚੈਂਪ'' 
# ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੋਂਕ ਰੁੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਚੇ ਆਪਣੇ 1 ਵਮੰਟ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਭੇਜਣ (ਫੋਟ ੋ
ਸਮੇੁ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259154889093132293?s=19 

3 # ਫ਼ੌਜ ਵਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰ ੋ(ਫੋਟੋ ਸਮੇੁ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259153359841484800?s=19 

4 Quanrantine Center 'ਚ ਰਵਿੰਦ ੇਬੁੱਚੇ ਪਰਸਾਸਨ ਨੇ ਕਰ ਵਦੁੱਤੇ ਖੁਸ ( ਵੀਵਡਓ) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259154889093132293?s=19 

5 ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਬੁੱ ਵਚਆ ਂਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਥਾਨ! ( ਵੀਵਡਓ) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259155332565262342?s=19 

6 Ex sarpanch village Khilchi Kadim pouring his blessings to district administration Ferozepur for 

their arrangements at quarantine centre at Dera Radha Swami in Ferozepur. (video) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259155216940904448?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਵੁੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਵਟਸਐੱਪ ਗਰੁੁੱ ਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਿੋਈਆ ਂਿਕੁਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਂਨੂੰ  ਪਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੁੱਲੋਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਸਵਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 
ਵਵੁੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਵਡਆ ਵਗਆ। 

4 # ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੁੱਲਹਣਗ ੇਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, 1 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਵਾ ਐਪ ਵਵੁੱਚ ''Sewa Kendra 
appointment'' ਰਾਿੀਂ ਪਾਸ/ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵਕਿਾ, ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦਪੁਵਿਰ 1 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਨਾਗਵਰਕ ਵਬਨਾਂ ਪਾਸ ਦ ੇਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਆ ਸਕਦ ੇਿਨ  

5 # ਵਵਧਾਇਕ ਵਪੰਕੀ ਦੀ ਵਨਵੇਕਲੀ ਪਵਿਲ: ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਫਰਜੋ਼ਪੁਰ ਵਵਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ ਗਾਇਕੀ ਦਾ 
ਕੰਟੈਸਟ ''ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਵਫਰੋਜ਼ਪਰੁ ਿੋਟਾ ਚੈਂਪ'' 
# ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੋਂਕ ਰੁੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਚੇ ਆਪਣੇ 1 ਵਮੰਟ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਭੇਜਣ  

6 # ਫ਼ੌਜ ਵਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰ ੋ  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259153932833693696?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259154889093132293?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259153359841484800?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259154889093132293?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259155332565262342?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259155216940904448?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259155216940904448?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259155216940904448?s=19


 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵਚ 4 ਲੁੱ ਖ 50 ਿਜ਼ਾਰ 93 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿੋਈ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435748893317476&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

2 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ 
ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435748893317476&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ ਲਈ ਵਦੁੱਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਪੌਸ਼ਵਟਕ ਆਿਾਰ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435909136634785&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

4 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੁੱਲ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਿਜ਼ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਵਨਕ ੇਘੰੁਮਣਾਂ, ਕਾਲਜ ਵਵਖ ੇਬਣੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੋਰਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435909793301386&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵਚ 4 ਲੁੱ ਖ 50 ਿਜ਼ਾਰ 93 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿੋਈ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259053909060063232?s=20 
 

2 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ 
ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259054030707400704?s=20 

 
 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ ਲਈ ਵਦੁੱਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਪੌਸ਼ਵਟਕ ਆਿਾਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259107916327641089?s=20 
 

4 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੁੱਲ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਿਜ਼ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਵਨਕ ੇਘੰੁਮਣਾਂ, ਕਾਲਜ ਵਵਖ ੇਬਣੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੋਰਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259107981477773312?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵਚ 4 ਲੁੱ ਖ 50 ਿਜ਼ਾਰ 93 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿੋਈ ਖਰੀਦ 

2 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ 
ਜਾਰੀ 
 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ ਲਈ ਵਦੁੱਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਪੌਸ਼ਵਟਕ ਆਿਾਰ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435748893317476&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435748893317476&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435748893317476&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435748893317476&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435909136634785&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435909136634785&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435909793301386&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435909793301386&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259053909060063232?s=20


 

4 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੁੱਲ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਿਜ਼ਾਰਾ ਵਸੰਘ ਵਨਕ ੇਘੰੁਮਣਾਂ, ਕਾਲਜ ਵਵਖ ੇਬਣੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੋਰਾ 
 

5 Rate lists of vegetables and fruits 

6 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 1. 9 May Rate List(With Pics) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702120240591136&id=226290164840815 

2 #Covid19# Hoshiarpur : Civil Defence volunteers ensuring Social distancing. 
#StayHome 
Stay Safe#(With Video) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702169540586206&id=226290164840815 

3 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=702190333917460&id=226290164840815 

4 ::::LAUNCH OF E-LIBRARY: DBEE HOSHIARPUR::::: 
Dear All  
District Bureau of Employment & Enterprises has come up with unique initiative termed as “E-
Library” which is very useful for the youth and all the interested citizens not only during these 
times of covid 19 crises but also in routine life wherein at the click of button one get access to 
bunch of information/daily dossier. 
Content of E-Library: 
1. Newspaper in Hindi/Punjabi. 
2. Newspaper in English 
3. Employment News 
4. Pratiyogita Darpan/Competition Success 
5. Any other useful material for youth. 
E-Library would be updated regularly & anyone can access this library by simply clicking on below 
link... 
https://drive.google.com/drive/folders/1CD39ifV8J6_bDC7MHyXKtJoamaeRnNKV 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702234027246424&id=226290164840815 
 

5 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=702243000578860&id=226290164840815 

6 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(With video) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702271800575980&id=226290164840815 

7 How are you, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਿ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਹੈ ਹਲਿਾ ਕਵਧਾਇਿ ਦਸੂਹਾ ਸ਼ਰੀ 

ਅਰ ਣ ਡਗੋਰਾ ਦਾ, ਕਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ, ਕਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ (ਹ ਕਸ਼ਆਰਪ ਰ) ਕਵਖੇ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੀਤੇ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ਰੂ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702120240591136&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702169540586206&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702190333917460&id=226290164840815
https://drive.google.com/drive/folders/1CD39ifV8J6_bDC7MHyXKtJoamaeRnNKV
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702234027246424&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702243000578860&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702271800575980&id=226290164840815


 

ਸਾਕਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਨੰੂ ਵੀਡੀਓ ਿਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਜੱਥੇ ਚੜਹਦੀ ਿਲਾ ਕਵਚੱ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉੈੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਿੇ 

ਉਸਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਇਥੇ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਇਿ ਮਕਹਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਲੋੰ  ਸ ਚੱਜੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਿੀਤੀ ਗਈ(ਵੀਡੀਓ 

ਸਮੇਤ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702352947234532&id=226290164840815 

8  Today Checking in Dasuya and Gardhiwala By SDM Dasuya Mrs. Jyoti bala(With pics) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702355903900903&id=226290164840815 

9 ਕੋਵਵਡ-19 ; ਿੁਣ ਤੁੱਕ 263364 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰਸੈ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702379230565237&id=226290164840815 

10 ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੁੱਜ 25 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702379873898506&id=226290164840815 

11 || May 9, 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://m.facebook.com/story.php?story_fbid=235897604393210&id=226290164840815 

12 The efforts and results of the district administration Jalandhar to decongest Maqsudan Sabzi 
Mandi in the heart of Jalandhar.  A truly commendable effort(Govt of Punjab Video Link) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702475767222250&id=226290164840815 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 9 May Rate List (With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258943745451384832?s=19 
 

2 #Covid19# Hoshiarpur : Civil Defence volunteers ensuring Social distancing. 
#StayHome 
Stay Safe#(With Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258970851015192576?s=1 

3 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/CMOPb/status/1258974125311180800?s=19 

4 "ਮੈਂ ਿਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮ ਿਾਬਲਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਾਂ, ਪਚੰਾਾਂ ਅਤੇ ਅਕਧਿਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਵਿਾਸ ਕਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ 

ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਿ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਿਰਦਾ ਹਾਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮਰਪਣ 

ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਦੇ ਰਕਹਣ", ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ, ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ।  
https://twitter.com/CMOPb/status/1259000999131222016?s=19 

5  "ਮੈਂ ਿਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮ ਿਾਬਲਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਾਂ, ਪਚੰਾਾਂ ਅਤੇ ਅਕਧਿਾਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇਪੇਂਡੂ ਕਵਿਾਸ ਕਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ 

ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਿ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਿਰਦਾ ਹਾਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮਰਪਣ 

ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਦੇ ਰਕਹਣ", ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ, ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ।  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259001263867346945?s=19 

6 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(With Video) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259023730186960896?s=19 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702352947234532&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702355903900903&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702379230565237&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702379873898506&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=235897604393210&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702475767222250&id=226290164840815
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258943745451384832?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1258970851015192576?s=1
https://twitter.com/CMOPb/status/1258974125311180800?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1259000999131222016?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259001263867346945?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259023730186960896?s=19


 

7 Today Checking in Dasuya and Gardhiwala By SDM Dasuya Mrs. Jyoti bala(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259081911068061698?s=19 

8 ਹਲਿਾ ਕਵਧਾਇਿ ਦਸੂਹਾ ਸ਼ਰੀ ਅਰ ਣ ਡਗੋਰਾ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ, ਕਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ (ਹ ਕਸ਼ਆਰਪ ਰ) ਕਵਖੇ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ 

ਿੀਤੇ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਕਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਨੰੂ ਵੀਡੀਓ ਿਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਿ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਥੇ 

ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਇਿ ਮਕਹਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਲੋੰ  ਸ ਚੱਜੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਿੀਤੀ ਗਈ(With Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259082025996177409?s=19 

9 कोविड-19: अब तक 263364 मीवरिक रन गेहं की हई खरीद 

- वकसी भी तरह की जानकारी या वशकायत के वलए कंरि ोल रुम के नंबर 01882-222663 पर वकया जा सकता 

है संपकू 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259115766227533828?s=19 

10 .The efforts and results of the district administration Jalandhar to decongest Maqsudan Sabzi 
Mandi in the heart of Jalandhar. A truly commendable effort. 
#PunjabFightsCorona(Govt of Punjab Video Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259127363964567553?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 9 May Rate List(With Pics) 

2 . #Covid19# Hoshiarpur : Civil Defence volunteers ensuring Social distancing. 
#StayHome 
Stay Safe#(With Video) 

3 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 

4  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. 

5  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(With video) 

6 How are you, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਿ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਹੈ ਹਲਿਾ ਕਵਧਾਇਿ ਦਸੂਹਾ ਸ਼ਰੀ 

ਅਰ ਣ ਡਗੋਰਾ ਦਾ, ਕਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ, ਕਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ (ਹ ਕਸ਼ਆਰਪ ਰ) ਕਵਖੇ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੀਤੇ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ਰੂ 

ਸਾਕਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਾਂ ਨੰੂ ਵੀਡੀਓ ਿਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਜੱਥੇ ਚੜਹਦੀ ਿਲਾ ਕਵਚੱ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉੈੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਿੇ 

ਉਸਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਇਥੇ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਇਿ ਮਕਹਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਲੋੰ  ਸ ਚੱਜੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਿੀਤੀ ਗਈ(ਵੀਡੀਓ 

ਸਮੇਤ) 

7 Today Checking in Dasuya and Gardhiwala By SDM Dasuya Mrs. Jyoti bala(With pics) 

8 ਕੋਵਵਡ-19 ; ਿੁਣ ਤੁੱਕ 263364 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰਸੈ ਨੋਟ) 

9 ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੁੱਜ 25 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

 
Jalandhar 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259082025996177409?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259115766227533828?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259127363964567553?s=19


 

FACEBOOK 
  

S.N. Post with link 

1 WITH AROUND 1200 MIGRANTS ONBOARD, 14TH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CHUGS FROM 
JALANDHAR TO FAIZABAD 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802366310288396&set=pcb.802367043621656&ty
pe=3&theater 

2 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS SEVEN FIRs ON CURFEW VIOLATORS INCLUDING THREE 
WITHOUT MASK 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802283010296726&set=pcb.802283150296712&ty
pe=3&theater 

3 3906 SAMPLES TESTED NEGATIVE OF CORONA VIRUS SO FAR- DC AND CP 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802282636963430&set=pcb.802282760296751&ty
pe=3&theater 

4 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY AND UNDERPRIVILEGED 
SECTIONS OF JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802275910297436&set=pcb.802279450297082&ty
pe=3&theater 

5 CAPTAIN GOVERNMENT SPENDS MORE THAN RS 90 LAKHS TO PROVIDE FREE TRAVEL TO 
AROUND 16000 MIGRANTS FROM CITY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802273513631009&set=pcb.802273813630979&ty
pe=3&theater 

6 NO NEED FOR ANY PASSES TO SUPPLY MUSK MELON/ WATER MELON FROM THE DISTRICT- 
HORTICULTURE DEPARTMENT 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802272233631137&set=pcb.802272456964448&ty
pe=3&theater 

7 ADMINISTRATION SUPPLIES 105065 LITRES MILK, 836-KG CHEESE, 11130-KG CURD, 18732-LITRES 
LASSI, 414-KG KHEER AND 5231 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802270090298018&set=pcb.802271146964579&ty
pe=3&theater 

8 FROM FOOD TO BOARDING AND LODGING DISTRICT ADMINISTRATION PROVIDES EXCELLENT 
FACILITIES TO PEOPLE IN QUARANTINE CENTRE(08:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802268800298147&set=pcb.802269736964720&ty
pe=3&theater 

9 FCI ALLOCATES 2.12 LAKH MT OF WHEAT TO PUNJAB IN ADVANCE UNDER PMGKAY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802268103631550&set=pcb.802268693631491&ty
pe=3&theater 

10 WITH UNTIRING EFFORTS OF CAPTAIN GOVERNMENT 12TH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CHUGS 
FROM JALANDHAR WITH 1200 MIGRANTS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802266713631689&set=pcb.802267123631648&ty
pe=3&theater 

11 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL.(09:00PM) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802250390299988/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802366310288396&set=pcb.802367043621656&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802366310288396&set=pcb.802367043621656&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802283010296726&set=pcb.802283150296712&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802283010296726&set=pcb.802283150296712&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802282636963430&set=pcb.802282760296751&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802282636963430&set=pcb.802282760296751&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802275910297436&set=pcb.802279450297082&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802275910297436&set=pcb.802279450297082&type=3&theater
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802272233631137&set=pcb.802272456964448&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802270090298018&set=pcb.802271146964579&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802270090298018&set=pcb.802271146964579&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802268800298147&set=pcb.802269736964720&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802268800298147&set=pcb.802269736964720&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802268103631550&set=pcb.802268693631491&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802268103631550&set=pcb.802268693631491&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802266713631689&set=pcb.802267123631648&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802266713631689&set=pcb.802267123631648&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802250390299988/


 

12 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL.(09:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802237683634592&set=pcb.802237750301252&ty
pe=3&theater 

13 ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਿਸੂਦਾਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕਵਚ ਭੀੜ ਨੰੂ ਘਟਾ ਿੇ ਉਥੇ ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਼ਿਤਰੇ ਨੰੂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 

ਵਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਗਏ ਬਹ ਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਖਕਚਆ ਕਗਆ ਵੀਡੀਓ । ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ੋ
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802206266971067/ 

14 Jalandhar Civil Surgeon Dr Gurinder Chawla. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802192446972449/ 

15 Deputy Commissioner Jalandhar Mr. Varinder Kumar Sharma and Commissioner of Police today 
said that so far 3906 samples in the district have been tested negative of Covid 19 out of the total 
4967. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802188890306138&set=a.433052357219795&type
=3&theater 

16 YOGA SESSIONS FOR THE QUARANTINED PEOPLE WERE BEING HELD EVERY DAY TO ENSURE THAT 
THE PEOPLE REMAIN FIT, BOTH MENTALLY AND PHYSICALLY.(06:00PM) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802173303641030/ 

17 The 13th ShramikSpecial train today left from Jalandhar Railway station to Azamgarh in 
UttarPradesh with 1200 migrants aboard. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802165136975180/ 

18 The 13th Shramik Express train today evening left from city Railway station to Azamgarh in Uttar 
Pradesh with 1200 migrants aboard. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802158686975825&set=a.433052357219795&type
=3&theater 

19 Commisioner of Police Jalandhar Mr Gurpreet Singh Bhullar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802093893648971/ 

20 Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802087733649587/ 

21 JALANDHAR ADMINISTRATION HAS MADE ELABORATE ARRANGEMENTS FOR COMFORTABLE 
STAY OF PEOPLE ARRIVING FROM OTHER STATES ESPECIALLY THE PILGRIMS FROM SRI HAZUR 
SAHIB, NANDED AT THE QUARANTINE CENTRE SET UP AT THE MERITORIOUS SCHOOL OF 
CHILDREN.(03:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802080356983658&set=a.433052357219795&type
=3&theater 

22 Flag March In Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802075810317446/ 

23 Flag March In Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802073543651006/ 

24 Flag March In Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802071293651231/ 
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25 Flag March In Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802067413651619/ 

26 Flag March In Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/802053210319706/ 

27 LUNCH BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
JALANDHAR.(02:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802043553654005&set=pcb.802043613653999&ty
pe=3&theater 

28 Punjab government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh today successfully sent 
another batch of 1200 migrants free from Jalandhar to Kathiyar in Bihar via the 12th ‘Sharmik 
Express’ train which chugged off at 11 am on Saturday. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/801988093659551/ 

29 Rate list of vegetables 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801912637000430&set=a.433052357219795&type
=3&theater 

30 BREAKFAST IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS 
SCHOOL.(09:00AM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801911387000555&set=a.112526199272414&type
=3&theater 

31 TEA AND MILK IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS 
SCHOOL.(07:42AM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801871037004590&set=a.433052357219795&type
=3&theater 

 
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 DINNER IS BRING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, 
JALANDHAR(08:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259129791321702400 

2 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL. (08:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259125058682998784 

3 THE STEPS TAKEN JALANDHAR ADMINISTRATION BORE FRUITS AS IT ENSURED SOCIAL DISTANCING 
IN FRUITS AND VEGETABLE MARKET AT MAQSOODAN BY LAUNCHING ODD-EVEN PROGRAM. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259115190274195456 

4 ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਕਸੂਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਵਚ ਭੀੜ ਨੂੰ  ਘਟਾ ਕੇ ਉਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ   ੁੱ ਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ 
ਪਰਸਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੁਤ ਿੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ । 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259112448549949447 
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5 Jalandhar Civil Surgeon Dr Gurinder Chawla 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259104952171016193 

6 DC AND CP JALANDHAR TODAY SAID THAT SO FAR 3906 SAMPLES IN THE DISTRICT HAVE BEEN 
TESTED NEGATIVE OF COVID 19 OUT OF THE TOTAL 4967. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259103383400652801 

7 YOGA SESSIONS FOR THE QUARANTINED PEOPLE WERE BEING HELD EVERY DAY TO ENSURE THAT 
THE PEOPLE REMAIN FIT, BOTH MENTALLY AND PHYSICALLY.(06:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259095134333009923 

8 WITH UNTIRING EFFORTS OF CAPTAIN GOVERNMENT 12TH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CHUGS 
FROM JALANDHAR WITH 1200 MIGRANTS 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259088308086472706 

 9 Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma Speaks Following the Flag march. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259087567779233792 

10 JALANDHAR ADMINISTRATION HAS MADE ELABORATE ARRANGEMENTS FOR COMFORTABLE STAY 
OF PEOPLE ARRIVING FROM OTHER STATES ESPECIALLY THE PILGRIMS FROM SRI HAZUR SAHIB, 
NANDED AT THE QUARANTINE CENTRE SET UP AT THE MERITORIOUS SCHOOL OF 
CHILDREN(03:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259059198253576194 

11 LUNCH BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, (02:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259046047604768769 

12 This was the 12th train from Jalandhar Railway station which was sent free of cost by Punjab Govt 
Indiawhich was bearing the entire expenditure worth Rs 5.76 lakh for facilitating these passengers 
who wanted to go back to their homes in Kathiyar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259011721097703424 

13 Rate List of Vegetables 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258966003494449154 

14 BREAKFAST IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL.(09:00AM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258965395723005952 

15 TEA AND MILK IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS 
SCHOOL.(07:00AM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258943323923865601 

 
WhatsApp 
  

S.N. TEXT 

1 WITH AROUND 1200 MIGRANTS ONBOARD, 14TH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CHUGS FROM 
JALANDHAR TO FAIZABAD 
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https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259046047604768769
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https://twitter.com/DproJalandhar/status/1258943323923865601


 

2 Order Books Stationeryr Delviery 

3 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS SEVEN FIRs ON CURFEW VIOLATORS INCLUDING THREE 
WITHOUT MASK 

4 3906 SAMPLES TESTED NEGATIVE OF CORONA VIRUS SO FAR- DC AND CP 

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

6 AGRICULTURE DEPARTMENT FORMS 10 TEAMS TO KEEP CHECK ON PADDY SEED DEALERS, 
PROFITEERS TO FACE STRICT ACTION 

7 CAPTAIN GOVERNMENT SPENDS MORE THAN RS 90 LAKHS TO PROVIDE FREE TRAVEL TO AROUND 
16000 MIGRANTS FROM CITY 

8 FROM FOOD TO BOARDING AND LODGING DISTRICT ADMINISTRATION PROVIDES EXCELLENT 
FACILITIES TO PEOPLE IN QUARANTINE CENTRE(03:10PM) 

9 FCI ALLOCATES 2.12 LAKH MT OF WHEAT TO PUNJAB IN ADVANCE UNDER PMGKAY 

10 ADMINISTRATION SUPPLIES 105065 LITRES MILK, 836-KG CHEESE, 11130-KG CURD, 18732-LITRES 
LASSI, 414-KG KHEER AND 5231 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 

11 WITH UNTIRING EFFORTS OF CAPTAIN GOVERNMENT 12TH ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CHUGS 
FROM JALANDHAR WITH 1200 MIGRANTS 

12 NO NEED FOR ANY PASSES TO SUPPLY MUSK MELON/ WATER MELON FROM THE DISTRICT- 
HORTICULTURE DEPARTMENT 

13 Rate list of vegetables 

  
Youtube 

SN. Post and Link 

1. 12th Shramik Express 
https://www.youtube.com/watch?v=wfHIhXS_poA 

2. Commisioner of Police Jalandhar Mr Gurpreet Singh Bhullar 
https://www.youtube.com/watch?v=l8uz8RgcHY8 

3. Quarantined Centre Meritorious School(06:00PM) 
https://www.youtube.com/watch?v=Kiv5GnQnIDs 

4 Jalandhar Civil Surgeon 
https://www.youtube.com/watch?v=eQacd3VHJRg 

https://www.youtube.com/watch?v=wfHIhXS_poA
https://www.youtube.com/watch?v=l8uz8RgcHY8
https://www.youtube.com/watch?v=Kiv5GnQnIDs
https://www.youtube.com/watch?v=eQacd3VHJRg


 

5 Odd Even System  Launched in Vegetables Market... 
https://www.youtube.com/watch?v=fAnuAVKptYA 

6 Video Footage of Dinner being served(08:00PM) 

https://www.youtube.com/watch?v=rDmZylP9xOM 

  
 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ‘ਅਰੋਵਗਆ ਸੇਤੂ’ ਐਪ ਰਾਿੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇਖ਼ਤਵਰਆ ਂਤੋਂ ਰਿੋ ਸੁਚੇਤ-ਡੀ. ਸੀ 
*ਵਸਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਵਚ ਵੀ ਐਪ ਉਪਯੋਗੀ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

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

2 ਮੋਬਾਈਲ ਓਟ ਕਲਵਨਕ ਮੁਵਿੰਮ ਦੇ ਦਜੂੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ ਵੈਨ ਨੂੰ  ਵੀ ਜੋਵੜਆ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

*ਿਫ਼ਤੇ ਵਵਚ ਵਤੰਨ ਵਦਨ ਚੁੱ ਲੇਗੀ ਵੈਨ 

*ਐਚ. ਆਈ. ਵੀ ਟੈਸਵਟੰਗ ਦੀ ਵੀ ਵਮਲੇਗੀ ਸਿੂਲਤ 

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

3 ਵਜ਼ਲੇ ਵਵਚ ਿੁਣ ਤੁੱਕ 316442 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

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

4 ਖੁਰਾਕ ਤ ੇਸਪਲਾਈ ਵਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਵਡਪੂ ਿੋਲਡਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੁੱਤਲ    
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

5 || 9 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ 

ਕਬਆਨ। 
 
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 
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S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

3 ‘ਅਰੋਵਗਆ ਸੇਤੂ’ ਐਪ ਰਾਿੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇਖ਼ਤਵਰਆ ਂਤੋਂ ਰਿੋ ਸੁਚੇਤ-ਡੀ. ਸੀ 
*ਵਸਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਵਚ ਵੀ ਐਪ ਉਪਯੋਗੀ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

 

4 ਮੋਬਾਈਲ ਓਟ ਕਲਵਨਕ ਮੁਵਿੰਮ ਦੇ ਦਜੂੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ ਵੈਨ ਨੂੰ  ਵੀ ਜੋਵੜਆ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

*ਿਫ਼ਤੇ ਵਵਚ ਵਤੰਨ ਵਦਨ ਚੁੱ ਲੇਗੀ ਵੈਨ 

*ਐਚ. ਆਈ. ਵੀ ਟੈਸਵਟੰਗ ਦੀ ਵੀ ਵਮਲੇਗੀ ਸਿੂਲਤ 

 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਵਵਚ ਿੁਣ ਤੁੱਕ 316442 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

 

6 ਖੁਰਾਕ ਤ ੇਸਪਲਾਈ ਵਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਵਡਪੂ ਿੋਲਡਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੁੱਤਲ    
 

7 || 9 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ 

ਕਬਆਨ। 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 EIGHT MORE PERSONS SENT TO THEIR RESPECTIVE VILLAGES & HOMES TODAY 
TILL DATE, 130 PERSONS SENT FOR QUARANTINE CENTRES IN THEIR RESPECTIVE VILLAGES FROM 
ISOLATION CENTRE SET UP AT MERITORIOUS SCHOOL 
22 STUDENTS HAVE ALSO BEEN SENT FOR HOME QUARANTINE TO THEIR RESPECTIVE HOMES 
AT PRESENT, ONLY 94 PERSONS LEFT AT THIS ISOLATION CENTRE: MAYOR BALKAR SINGH SANDHU 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048350255208548/?d=n 

2 As per directions of Punjab Government, people are now being shifted to either their respective 
homes or quarantine centres in their villages on daily basis. Today, eight more persons have been 
shifted to villages Machhiwara, Salaudi and Harnampura 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048383078538599/?vh=e&d=n 

3 Migrants leaving for their home states are thanking Punjab government for their safe journey back 
home 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048798201830420/?vh=e&d=n 

4 FIR REGISTERED AGAINST FARMER FOR BURNING WHEAT STUBBLE 
ACTION TAKEN DUE TO VIOLATION OF ORDERS OF DISTRICT MAGISTRATE 
FARMERS SHOULD SOW PADDY AFTER MAY 13 & TRANSPLANT IT AFTER JUNE 13: CHIEF 
AGRICULTURE OFFICER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048796321830608/?d=n 

5 THREE NEW POSITIVE CASES REPORTED IN LUDHIANA TODAY: DEPUTY COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048794611830779/?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&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCOzR-qmyPC5ZhSP0QYV5IQTeIeCFHK_CnOoZA3qNeTvd6bsKJ37D9VW6ec4EvudB-nRR3HIthB_qaEaBaxtdVas-tUK4MY5NmyDC7pB0Tsb0YGvV4XuCkClMS5U_w8tKL4a_-nL3fyGnaQel0i2WO4AM2o4RKcEi7QAE8RJFfgRtx-dUng4uaf3RWvSaeGSdQDhOmaFbbiMnJhqyHVgSWUSGz3vxIpvwaz0UUBh1pAHKz0QnN7s-tR-xaziRZnkKrKjlj8jKpmbEPQv1xajnikzcyrHteWYsoe_LbEn6hCNUMdbpC0XkKYpUb2CB_GjEka-KqhmRM8_mLCDtAGbRdLytcXosNvE-w&__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.ARCOzR-qmyPC5ZhSP0QYV5IQTeIeCFHK_CnOoZA3qNeTvd6bsKJ37D9VW6ec4EvudB-nRR3HIthB_qaEaBaxtdVas-tUK4MY5NmyDC7pB0Tsb0YGvV4XuCkClMS5U_w8tKL4a_-nL3fyGnaQel0i2WO4AM2o4RKcEi7QAE8RJFfgRtx-dUng4uaf3RWvSaeGSdQDhOmaFbbiMnJhqyHVgSWUSGz3vxIpvwaz0UUBh1pAHKz0QnN7s-tR-xaziRZnkKrKjlj8jKpmbEPQv1xajnikzcyrHteWYsoe_LbEn6hCNUMdbpC0XkKYpUb2CB_GjEka-KqhmRM8_mLCDtAGbRdLytcXosNvE-w&__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.ARCOzR-qmyPC5ZhSP0QYV5IQTeIeCFHK_CnOoZA3qNeTvd6bsKJ37D9VW6ec4EvudB-nRR3HIthB_qaEaBaxtdVas-tUK4MY5NmyDC7pB0Tsb0YGvV4XuCkClMS5U_w8tKL4a_-nL3fyGnaQel0i2WO4AM2o4RKcEi7QAE8RJFfgRtx-dUng4uaf3RWvSaeGSdQDhOmaFbbiMnJhqyHVgSWUSGz3vxIpvwaz0UUBh1pAHKz0QnN7s-tR-xaziRZnkKrKjlj8jKpmbEPQv1xajnikzcyrHteWYsoe_LbEn6hCNUMdbpC0XkKYpUb2CB_GjEka-KqhmRM8_mLCDtAGbRdLytcXosNvE-w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048350255208548/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048383078538599/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048798201830420/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048796321830608/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048794611830779/?d=n


 

6 LAUNDRY MACHINE FOR WASHING BEDSHEETS, PILLOW COVERS & BEDDING INSTALLED AT 
ISOLATION CENTRE 
MACHINE INSTALLED WITH COST OF RS 6.26 LAKH & IS OF 60 KG CAPACITY: MAYOR BALKAR 
SINGH SANDHU 
MAIN AIM IS TO MAINTAIN BEST HYGIENE STANDARDS AT ISOLATION CENTRE: MAMTA ASHU 
MAYOR BALKAR SINGH SANDHU & MC COUNCILLOR MAMTA ASHU TAKE STOCK OF 
ARRANGEMENTS AT ISOLATION CENTRE SET UP IN MERITORIOUS SCHOOL 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048793525164221/?d=n 

7 FOUR MORE TRAINS DEPART FOR BIHAR & UTTAR PRADESH TODAY 
TRAINS CARRYING AROUND 1200 MIGRANTS EACH DEPART FOR MUZAFFARPUR (BIHAR), 
KISHANGANJ (BIHAR), AZAMGARH (UP) & GONDA (UP) 
ALL FACILITIES ARE BEING PROVIDED TO THE MIGRANTS BEFORE THE START OF THEIR JOURNEY: 
VICE CHAIRMAN MOHD GULAB 
MORE SUCH TRAINS TO LEAVE FOR DIFFERENT STATES IN COMING DAYS: DEPUTY COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048789908497916/?d=n 

8 DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY DONATES 100 PPE KITS TO HEALTH DEPARTMENT 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3048787018498205/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 A total of 130 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/homes, these people would remain in quarantine in their own 
villages. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1259343731414761473?s=08 

2 The main aim of installing washing machine in isolation centre is to maintain best hygiene 
standards at the isolation centres. With the installation of this laundry machine, a lot of 
time would be saved, besides the people staying inside would get neat and clean bedding. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1259337747925544962?s=08 

3 MCL Mayor Balkar Sandhu informed that this machine has been set up by the District 
Admn from the funds received from SDRF. He thanked the @PunjabGovtIndia and 
especially Chief Minister @capt_amarinder for providing these machines at all Isolation 
Centres set up in #Ludhiana. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1259320816887574528?s=08 

4 To maintain best hygiene standards at Meritorious School Isolation Centre, A laundry 
machine has installed that would be used to wash bedsheets, pillow covers and other 
items. This machine has been installed with a cost of Rs 6.25 lakh and has a capacity of 
60 kilograms. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1259319043900792834?s=08 

5 Four New #COVID19 
Positive Cases Reported in District #Ludhiana 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1259180519767465984?s=08 

6 05 trains will be departed from #Ludhiqna tomorrow (10/05/20) 
1. Hardoi 1100 
2. WEST CHAMPARAN/BETTIAH 1400 
3. JAUNPUR 1700 
4. LDH-AMH 2000 
5. LDH-GKP-2300 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1259168142472904706?s=08 

7 Due to the busy schedule of worthy DC #Ludhiana @239pradeep, his video byte couldn't 
be done today.  
Inconvenience regretted 
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https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1259152408053190656?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 EIGHT MORE PERSONS SENT TO THEIR RESPECTIVE VILLAGES & HOMES TODAY 
TILL DATE, 130 PERSONS SENT FOR QUARANTINE CENTRES IN THEIR RESPECTIVE VILLAGES FROM 
ISOLATION CENTRE SET UP AT MERITORIOUS SCHOOL 
22 STUDENTS HAVE ALSO BEEN SENT FOR HOME QUARANTINE TO THEIR RESPECTIVE HOMES 
AT PRESENT, ONLY 94 PERSONS LEFT AT THIS ISOLATION CENTRE: MAYOR BALKAR SINGH SANDHU 
(ENGLISH & PUNJABI) 

2 As per directions of Punjab Government, people are now being shifted to either their respective 
homes or quarantine centres in their villages on daily basis. Today, eight more persons have been 
shifted to villages Machhiwara, Salaudi and Harnampura (ENGLISH & PUNJABI) 

3 Migrants leaving for their home states are thanking Punjab government for their safe journey back 
home (ENGLISH & PUNJABI) 

4 FIR REGISTERED AGAINST FARMER FOR BURNING WHEAT STUBBLE 
ACTION TAKEN DUE TO VIOLATION OF ORDERS OF DISTRICT MAGISTRATE 
FARMERS SHOULD SOW PADDY AFTER MAY 13 & TRANSPLANT IT AFTER JUNE 13: CHIEF 
AGRICULTURE OFFICER (ENGLISH & PUNJABI) 

5 THREE NEW POSITIVE CASES REPORTED IN LUDHIANA TODAY: DEPUTY COMMISSIONER (ENGLISH 
& PUNJABI) 

6 LAUNDRY MACHINE FOR WASHING BEDSHEETS, PILLOW COVERS & BEDDING INSTALLED AT 
ISOLATION CENTRE 
MACHINE INSTALLED WITH COST OF RS 6.26 LAKH & IS OF 60 KG CAPACITY: MAYOR BALKAR 
SINGH SANDHU 
MAIN AIM IS TO MAINTAIN BEST HYGIENE STANDARDS AT ISOLATION CENTRE: MAMTA ASHU 
MAYOR BALKAR SINGH SANDHU & MC COUNCILLOR MAMTA ASHU TAKE STOCK OF 
ARRANGEMENTS AT ISOLATION CENTRE SET UP IN MERITORIOUS SCHOOL (ENGLISH & PUNJABI) 

7 FOUR MORE TRAINS DEPART FOR BIHAR & UTTAR PRADESH TODAY 
TRAINS CARRYING AROUND 1200 MIGRANTS EACH DEPART FOR MUZAFFARPUR (BIHAR), 
KISHANGANJ (BIHAR), AZAMGARH (UP) & GONDA (UP) 
ALL FACILITIES ARE BEING PROVIDED TO THE MIGRANTS BEFORE THE START OF THEIR JOURNEY: 
VICE CHAIRMAN MOHD GULAB 
MORE SUCH TRAINS TO LEAVE FOR DIFFERENT STATES IN COMING DAYS: DEPUTY COMMISSIONER 
(ENGLISH & PUNJABI) 

8 DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY DONATES 100 PPE KITS TO HEALTH DEPARTMENT (ENGLISH 
& PUNJABI) 

9 05 trains will be departed from #Ludhiqna tomorrow (10/05/20) 
1. Hardoi 1100 
2. WEST CHAMPARAN/BETTIAH 1400 
3. JAUNPUR 1700 
4. LDH-AMH 2000 
5. LDH-GKP-2300 

10 Due to the busy schedule of worthy DC #Ludhiana @239pradeep, his video byte couldn't 
be done today.  
Inconvenience regretted 

 
Mansa 
FACEBOOK 
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S.N. Post with link 

1 -33 ਵਦਨ ਕਰੋੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਤੀ ਮਾਤ 

-ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਵਵਖ ੇਿਣੁ 14 ਕਰੋੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਟੀਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ ਵਰਿ ੈਇਲਾਜ਼ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/671677713610843?__tn__=-R 
 

2 -ਮਾਨਸਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

-ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇਚਲਵਦਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਵਭਾਗ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਵਰਿੈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ 

-ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵਸੁੱਧੀ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰ ੂ

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/671638366948111?__tn__=-R 
 

3 ਕੋਵਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ 140 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਟਰੇਵਨੰਗ: ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ 

-I got.gov.in ਵਲੰਕ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਿਾਵਸਲ ਕੀਤੀ ਟਰੇਵਨੰਗ  
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/671638630281418?__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਾਨਸਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

-ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਵਭਾਗ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਵਰਿੈ ਉਤਸਾਵਿਤ 

-ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵਸੁੱਧੀ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਸੁਰ ੂ

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259080409016459264?s=20 
 
 

2 -ਕੋਵਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ 140 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਟਰੇਵਨੰਗ: ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ 

-I http://got.gov.in ਵਲੰਕ ’ਤੇ ਜਾ ਕ ੇਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਿਾਵਸਲ ਕੀਤੀ ਟਰੇਵਨੰਗ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259080306826506240?s=20 
 

3 33 ਵਦਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਤੀ ਮਾਤ 

-ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਵਵਖ ੇਿਣੁ 14 ਕਰੋੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਟੀਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ ਵਰਿ ੈਇਲਾਜ਼ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1259397737759424512?s=20 
 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਾਨਸਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

-ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਵਭਾਗ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਵਰਿੈ ਉਤਸਾਵਿਤ 

-ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵਸੁੱਧੀ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਸੁਰ ੂ

 

2 33 ਵਦਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਤੀ ਮਾਤ 

-ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਵਵਖ ੇਿਣੁ 14 ਕਰੋੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਟੀਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ ਵਰਿ ੈਇਲਾਜ਼ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 
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3  

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੋਗਾ ਚ ਕਰੋੋਨਾ ਸਬੰਧੀ 10 ਮਈ ਦਾ ਅਪਡੇਟ 

 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653124118161219 
 

2 -ਕੋਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰਾਂ, ਸੁਵਵਧਾ ਕੇਦਰਾਂ ਅਤੇ  ਿੋਰ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿ ੈਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

--ਕੋਰਨਟਾਈਨ ਕੇਦਰ ਤ ੋਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲੋ ਮੁਿੁੱਈਆ 
ਕਰਵਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਸਿੂਲਤਾਂ ਤ ੇਪਰਗਟਾਈ ਤਸੁੱਲੀ 
 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1652741984866099 
 

3 9 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ 

ਕਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/235897601059877/ 
 

4 9 ਮਈ ਨੂੰ  9 ਿਰੋ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਈਆ ਂ

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1652447771562187 
 

5 ਿੋਕਵਡ19 ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਮੈਤਰ ੀਤਵ ਅਕਭਆਨ ਤਕਹਤ ਗਰਭਵਤੀਆਾਂ ਦਾ ਤਦੰਰ ਸਤ ਪੰਜਾਬ 

ਕਸਹਤ ਿੇਂਦਰ ਛੋਟਾ ਘਰ, ਪੀ ਐਚ ਸੀ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕਜਲਹ ਾ ਮੋਗਾ ਕਵਖੇ ਚੈਿਅਪੱ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1652354158238215 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੋਗਾ ਚ ਕਰੋੋਨਾ ਸਬੰਧੀ 10 ਮਈ ਦਾ ਅਪਡੇਟ 

 
 
 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1653124118161219
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1652741984866099
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=AZWDfatIDEOih6dZY1vTFijIiMptWcW6f4OpTilXNwAsK7XE5QfB8vkeNfrRsF6rw3GzHeenFU7E7COAk9kquNFp__MAzCp7CvpgD-tie8XsJn6J9JYDjKYOwsWi2QCP9EoT4yt6aPu0ZthH1hAAHysYl-Cd-NOgHevr27HZLDvO9w&__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=AZWDfatIDEOih6dZY1vTFijIiMptWcW6f4OpTilXNwAsK7XE5QfB8vkeNfrRsF6rw3GzHeenFU7E7COAk9kquNFp__MAzCp7CvpgD-tie8XsJn6J9JYDjKYOwsWi2QCP9EoT4yt6aPu0ZthH1hAAHysYl-Cd-NOgHevr27HZLDvO9w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/235897601059877/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1652447771562187
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1652354158238215


 

2 -ਕੋਰਨਟਾਈਨ ਸੈਟਰਾਂ, ਸੁਵਵਧਾ ਕੇਦਰਾਂ ਅਤੇ  ਿੋਰ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿ ੈਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

--ਕੋਰਨਟਾਈਨ ਕੇਦਰ ਤ ੋਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲੋ ਮੁਿੁੱਈਆ 
ਕਰਵਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਸਿੂਲਤਾਂ ਤ ੇਪਰਗਟਾਈ ਤਸੁੱਲੀ 
 
 
 

3 9 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ 

ਕਬਆਨ। 
 
 

4 9 ਮਈ ਨੂੰ  9 ਿਰੋ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਈਆ ਂ

 
 

5 ਿੋਕਵਡ19 ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਮੈਤਰ ੀਤਵ ਅਕਭਆਨ ਤਕਹਤ ਗਰਭਵਤੀਆਾਂ ਦਾ ਤਦੰਰ ਸਤ ਪੰਜਾਬ 

ਕਸਹਤ ਿੇਂਦਰ ਛੋਟਾ ਘਰ, ਪੀ ਐਚ ਸੀ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕਜਲਹ ਾ ਮੋਗਾ ਕਵਖੇ ਚੈਿਅਪੱ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। 
 
 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਕਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹ ਦੰੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਸ ਲਤਾਨਪ ਰ ਕਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 

ਵਸਨੀਿ ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਅਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216461368694375/ 
 

2 ਪਕਟਆਲਾ ਦੇ ਸਰਿਾਰੀ ਰਕਜਦੰਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵਖੇ ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਵਅਿਤੀਆਾਂ ਦੇ ਕਬਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਿਟਰਾਾਂ 

ਦੀ ਰੀਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟਰ ੇਕਨੰਗ ਿਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਟਰ ੇਕਨੰਗ ਦਰੌਾਨ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਰਜਰੀ, ਓਰਥੋਪੈਕਡਿਸ ਕਵਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਡਾਿਟਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿੋਰੋਨਾਵਾਰਡ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਕਬਹਤਰ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਾਜਾ ਜਾਣਿਾਰੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ 

ਗਈਆਾਂ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216384125368766/ 
 

3 Today 9 may District Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216374832036362/ 
 

4 ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ 'ਚ 1400 ਯਾਤਰੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216354428705069/ 
 

5 ਪਕਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹ ਦੰੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਸ ਲਤਾਨਪ ਰ ਕਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 

ਵਸਨੀਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216353125371866/ 
 

6  ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਹਲਿਦਮੀ 'ਤੇ ਪਕਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸ ਲਤਾਨਪ ਰ ਲਈ ਤੀਜੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ 

ਗੱਡੀ 1400 ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲੈਿੇ ਰਵਾਨਾ। 

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=AZWDfatIDEOih6dZY1vTFijIiMptWcW6f4OpTilXNwAsK7XE5QfB8vkeNfrRsF6rw3GzHeenFU7E7COAk9kquNFp__MAzCp7CvpgD-tie8XsJn6J9JYDjKYOwsWi2QCP9EoT4yt6aPu0ZthH1hAAHysYl-Cd-NOgHevr27HZLDvO9w&__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=AZWDfatIDEOih6dZY1vTFijIiMptWcW6f4OpTilXNwAsK7XE5QfB8vkeNfrRsF6rw3GzHeenFU7E7COAk9kquNFp__MAzCp7CvpgD-tie8XsJn6J9JYDjKYOwsWi2QCP9EoT4yt6aPu0ZthH1hAAHysYl-Cd-NOgHevr27HZLDvO9w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216461368694375/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216384125368766/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216374832036362/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216354428705069/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216353125371866/


 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216344198706092/ 
 

7 ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰਦੰਰ ਕਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਹੇਠ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਿਾਕਮਆਾਂ ਦੀ ਸ ਖਦ ਘਰ ਯਾਤਰਾ 

ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ, ਸਥਾਨਿ ਸ਼ਕਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮ ਹੱਈਆ ਿਰਾਉਣ ਤਿ 

ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ । "ਇਨਹਾਾਂ ਮ ਸ਼ਿਲ ਸਕਮਆਾਂ ਕਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ 

ਤੇ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਆਰਕਥਿਤਾ ਕਵਚੱ ਆਪਣੀ ਅਕਹਮ ਭੂਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਵੱਚ ਦ ਬਾਰਾ ਵਖੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ 

ਹਾਾਂ", ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ, ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਜੰਾਬ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216213668719145/ 
 

8 "ਮੈਂ ਿਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮ ਿਾਬਲਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਾਂ, ਪਚੰਾਾਂ ਅਤੇ ਅਕਧਿਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਵਿਾਸ ਕਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ 

ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਿ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਿਰਦਾ ਹਾਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮਰਪਣ 

ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਦੇ ਰਕਹਣ", ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ, ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216185292055316/ 
 

9 ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਸਬੂਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਵਦੁੱਤੇ ਜਵਾਬ 

https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/2672147646222920/ 
 

10 ਕਮਤੀ 9 ਮਈ ਨੰੂ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਕਟਆਲਾ ਕਵਖੇ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਕਰਟੇਲ ਰੇਟ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216083762065469/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਕਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹ ਦੰੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਸ ਲਤਾਨਪ ਰ ਕਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 

ਵਸਨੀਿ ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਅਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦੇ ਹੋਏ। @CMOPb 

@capt_amarinder @PunjabGovtIndia 
@KUMARAMIT_IAS 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259164015088922625?s=19 
 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਹਲਿਦਮੀ 'ਤੇ ਪਕਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸ ਲਤਾਨਪ ਰ ਲਈ ਤੀਜੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 

1400 ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲੈਿ ੇਰਵਾਨਾ।ਯਾਤਰੀ @CMOPb @PunjabGovtIndia @capt_amarinder ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਿਰਦੇ ਹੋਏ। @KUMARAMIT_IAS 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1259163790001618944?s=19 
 

3 ਪਕਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹ ਦੰੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਸ ਲਤਾਨਪ ਰ ਕਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 

ਵਸਨੀਿ ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਅਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦੇ ਹੋਏ। @CMOPb 

@capt_amarinder @PunjabGovtIndia 
@KUMARAMIT_IAS 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259162622160592899?s=19 
 

4 Rajindra Hospital Patiala- Toda reorientation training of faculty from Medicine,surgery and 
Orthopedic departments done regarding updated guidlines of management of corona 
patients in general and admitted in corona wards 
Dr Ashwani Kumar HOD Surgery giving information @CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259108713303924736?s=19 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216344198706092/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216213668719145/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1216185292055316/
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/2672147646222920/
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5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਹਲਿਦਮੀ 'ਤੇ ਪਕਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸ ਲਤਾਨਪ ਰ ਲਈ ਤੀਜੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 

1400 ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲੈਿ ੇਰਵਾਨਾ। @CMOPb @PunjabGovtIndia @capt_amarinder 

@KUMARAMIT_IAS  
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259105069644918786?s=19 
 

6 ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਥਕੋ ਭਾਅ, ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ 9 ਮਈ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1259023449512648709?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪਕਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹ ਦੰੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਸ ਲਤਾਨਪ ਰ ਕਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 

ਵਸਨੀਿ ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਅਤੇ ਪਜੰਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦੇ ਹੋਏ। (ਵੀਡੀਓ) 

2 ਪਕਟਆਲਾ ਦੇ ਸਰਿਾਰੀ ਰਕਜਦੰਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵਖੇ ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਵਅਿਤੀਆਾਂ ਦੇ ਕਬਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਿਟਰਾਾਂ 

ਦੀ ਰੀਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟਰ ੇਕਨੰਗ ਿਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਟਰ ੇਕਨੰਗ ਦਰੌਾਨ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਰਜਰੀ, ਓਰਥੋਪੈਕਡਿਸ ਕਵਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਡਾਿਟਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿੋਰੋਨਾਵਾਰਡ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਕਬਹਤਰ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਾਜਾ ਜਾਣਿਾਰੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ 

ਗਈਆਾਂ। (ਵੀਡੀਓ) 

3 Today 9 may District Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra (ਵੀਡੀਓ) 

4 ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ 'ਚ 1400 ਯਾਤਰੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

5 ਪਕਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹ ਦੰੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਸ ਲਤਾਨਪ ਰ ਕਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 

ਵਸਨੀਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦੇ ਹੋਏ। (ਵੀਡੀਓ) 

6  ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਹਲਿਦਮੀ 'ਤੇ ਪਕਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸ ਲਤਾਨਪ ਰ ਲਈ ਤੀਜੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ 

ਗੱਡੀ 1400 ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲੈਿੇ ਰਵਾਨਾ। (ਵੀਡੀਓ) 

7 ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰਦੰਰ ਕਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਹੇਠ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਿਾਕਮਆਾਂ ਦੀ ਸ ਖਦ ਘਰ ਯਾਤਰਾ 

ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ, ਸਥਾਨਿ ਸ਼ਕਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮ ਹੱਈਆ ਿਰਾਉਣ ਤਿ 

ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ । "ਇਨਹਾਾਂ ਮ ਸ਼ਿਲ ਸਕਮਆਾਂ ਕਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ 

ਤੇ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਆਰਕਥਿਤਾ ਕਵਚੱ ਆਪਣੀ ਅਕਹਮ ਭੂਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਵੱਚ ਦ ਬਾਰਾ ਵਖੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ 

ਹਾਾਂ", ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ, ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਜੰਾਬ।  (ਵੀਡੀਓ) 

8 "ਮੈਂ ਿਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮ ਿਾਬਲਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਾਂ, ਪਚੰਾਾਂ ਅਤੇ ਅਕਧਿਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਵਿਾਸ ਕਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ 

ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਿ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਿਰਦਾ ਹਾਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮਰਪਣ 

ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਦੇ ਰਕਹਣ", ਿੈਪਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ, ਮ ੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। (ਫੋਟੋ) 

9 ਮੁੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਸਬੂਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਵਦੁੱਤੇ ਜਵਾਬ (ਵੀਡੀਓ) 

10 ਕਮਤੀ 9 ਮਈ ਨੰੂ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਕਟਆਲਾ ਕਵਖੇ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਕਰਟੇਲ ਰੇਟ। (ਫੋਟੋ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਵਜੰਦਰਾ ਿਸਪਤਾਲ ਵਵਖੇ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਬਿਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਰੀਓਰੀਐਟਂੇਸਨ 

ਟਰੇਵਨੰਗ 

https://youtu.be/6WkUl0qWRW 

2 Patiala- COVID UPDATE dt. 09.05.2020, Information given by CS Dr Harish Malhotra 
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https://youtu.be/WQtJHmwMD6Q 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੋਨਟਰੇਂਸਰੀ ਕੈਮਵਬਰਜ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਡਲਿੌਜੀ ਪਬਵਲਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ  ਬਤੌਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਵਰਕੋਵਜਟ ਕਰਨ 
ਦੇ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5297204176
56884 

2 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖੇਤਾਂ ਵਵੁੱਚ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5297243509
89824 

3 ਵਜਲੇ ਦੇ ਿਰੇਕ ਵਪੰਡ ਵਵੁੱਚ ਬਾਿਰੋ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ   ਵਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ Village Quarantine facility ਸੈਂਟਰ 
ਸਥਾਪਤ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5297214409
90115 

4  ਸਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੁੱਸਟ ਵੁੱਲੋਂ ਰਾਸਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖਪੇ ਪ ਾਨਕਟੋ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਤ ੇਜਾਣ ਤ ੇਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨੇ ਸਵਿਯੋਗ 
ਲਈ ਟਰੁੱਸਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5297259609
89663 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੋਨਟਰੇਂਸਰੀ ਕੈਮਵਬਰਜ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਡਲਿੌਜੀ ਪਬਵਲਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ  ਬਤੌਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਵਰਕੋਵਜਟ ਕਰਨ 
ਦੇ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ 

2 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖੇਤਾਂ ਵਵੁੱਚ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

3 ਵਜਲੇ ਦੇ ਿਰੇਕ ਵਪੰਡ ਵਵੁੱਚ ਬਾਿਰੋ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ   ਵਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ Village Quarantine facility ਸੈਂਟਰ 
ਸਥਾਪਤ 

4  ਸਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੁੱਸਟ ਵੁੱਲੋਂ ਰਾਸਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖਪੇ ਪ ਾਨਕਟੋ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਤ ੇਜਾਣ ਤ ੇਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨੇ ਸਵਿਯੋਗ 
ਲਈ ਟਰੁੱਸਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੋਨਟਰੇਂਸਰੀ ਕੈਮਵਬਰਜ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਡਲਿੌਜੀ ਪਬਵਲਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ  ਬਤੌਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਵਰਕੋਵਜਟ ਕਰਨ 
ਦੇ ਿੁਕਮ ਜਾਰੀ 

2 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖੇਤਾਂ ਵਵੁੱਚ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

3 ਵਜਲੇ ਦੇ ਿਰੇਕ ਵਪੰਡ ਵਵੁੱਚ ਬਾਿਰੋ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ   ਵਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ Village Quarantine facility ਸੈਂਟਰ 
ਸਥਾਪਤ 

https://youtu.be/WQtJHmwMD6Q
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529720417656884
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529720417656884
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529724350989824
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529724350989824
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529721440990115
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529721440990115
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529725960989663
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/529725960989663


 

4  ਸਰਬੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੁੱਸਟ ਵੁੱਲੋਂ ਰਾਸਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖਪੇ ਪ ਾਨਕਟੋ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਤ ੇਜਾਣ ਤ ੇਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨੇ ਸਵਿਯੋਗ 
ਲਈ ਟਰੁੱਸਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 18 ਿੋਈ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੁੁੱਲ ਕੇਸ 21 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 18, ਵਰਕਵਰ 02 ਅਤ ੇ01 ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ  
 
https://www.facebook.com/289205534908203/posts/849205142241570/ 
 
 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਵਿੰਦ-ਖੂੰ ਿਦ/ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੁੱਗ ਲਾਉਣ `ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ 
#Rupnagar #BanStubbleBurning 
https://www.facebook.com/289205534908203/posts/849205142241570/ 

3  

4  

5  

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 18 ਿੋਈ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੁੁੱਲ ਕੇਸ 21 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 18, ਵਰਕਵਰ 02 ਅਤ ੇ01 ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ  
 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1259154250480975872?s=19 
 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਵਿੰਦ-ਖੂੰ ਿਦ/ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੁੱਗ ਲਾਉਣ `ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ 
#Rupnagar #BanStubbleBurning 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258045185579118592?s=19 

3  

4  

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/289205534908203/posts/849205142241570/
https://twitter.com/hashtag/Rupnagar?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BanStubbleBurning?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BanStubbleBurning?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/289205534908203/posts/849205142241570/
https://twitter.com/DRupnagar/status/1259154250480975872?s=19
https://twitter.com/hashtag/Rupnagar?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BanStubbleBurning?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BanStubbleBurning?src=hashtag_click
https://twitter.com/DRupnagar/status/1258045185579118592?s=19


 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 18 ਿੋਈ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੁੁੱਲ ਕੇਸ 21 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 18, ਵਰਕਵਰ 02 ਅਤ ੇ01 ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ  
 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਵਿੰਦ-ਖੂੰ ਿਦ/ਨਾੜ ਨੂੰ  ਅੁੱਗ ਲਾਉਣ `ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ 
#Rupnagar #BanStubbleBurning 

3  

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੁੱਲੋਂ ਵਪੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ  ਕਰੀਬ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਭੇਂਟ  
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2653254951586762/?d=n 
 

2 ਕੋਵਵਡ -19 ਪਾਵਜ਼ਟਵ ਆਉਣ 'ਤ ੇਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰ ੇਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਵਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਿੂਲਤਾਂ : ਘਨਵਸਆਮ ਥੋਰੀ 
* ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕਮਰ,ੇ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਵਵਜ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ ਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਵਟਕ ਖਾਣਾ ਤੇ 
ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵਮਲੇਗੀ ਸਿੂਲਤ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2653255228253401/?d=n 
 

3 ਕਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੇਰਿੋਟਲਾ ਕਵਖੇ ਐਸ.ਪੀ ਮਨਜੀਤ ਕਸੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਡਾ. ਜਸਕਵੰਦਰ ਕਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 

ਇੱਿ ਿੋਰੋਨਾ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦਨ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਗਆ। ਆਓ ਆਪਾਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਿੇ ਿੋਰੋਨਾ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ 

ਲੋਿਾਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਿਰੀਏ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2653341778244746/?d=n 
 

4 #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ ਕਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/videos/235897614393209 
 

5 ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਕਹਬ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਲੋਿਾਾਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵਲੋਂ  ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸ ਣੋ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਕਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਪਰਤੀ ਇੱਿ ਮਕਹਲਾ ਦੀ ਪਰਤੀਕਿਕਰਆ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2653886944856896/?vh=e&d=n 
 

6 ਿੋਕਵਡ -19 ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਿਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਖਤਮ ਿਰਕਦਆਾਂ ਕਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲੇਰਿੋਟਲਾ ਕਵਖੇ ਿੋਕਵਡ-19 

ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਇੱਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦਨ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਿਰ ਰਹੇ 

ਹਾਾਂ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2653893898189534/?vh=e&d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਕਹਬ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਲੋਿਾਾਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵਲੋਂ  ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸ ਣੋ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਕਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਪਰਤੀ ਇੱਿ ਮਕਹਲਾ ਦੀ ਪਰਤੀਕਿਕਰਆ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1259332917920235520?s=12 
 

https://twitter.com/hashtag/Rupnagar?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BanStubbleBurning?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BanStubbleBurning?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2653254951586762/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2653255228253401/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2653341778244746/?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/235897614393209
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2653886944856896/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2653893898189534/?vh=e&d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1259332917920235520?s=12


 

2 ਿੋਕਵਡ -19 ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਿਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਖਤਮ ਿਰਕਦਆਾਂ ਕਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲੇਰਿੋਟਲਾ ਕਵਖੇ ਿੋਕਵਡ-19 

ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਇੱਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦਨ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਗਆ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1259335252855738368?s=12 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਿੋਕਵਡ -19 ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਿਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਖਤਮ ਿਰਕਦਆਾਂ ਕਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲੇਰਿੋਟਲਾ ਕਵਖੇ ਿੋਕਵਡ-19 

ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਇੱਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦਨ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਿਰ ਰਹੇ 

ਹਾਾਂ। 
 

2 ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਕਹਬ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਲੋਿਾਾਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵਲੋਂ  ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸ ਣੋ ਇਿਾਾਂਤਵਾਸ ਿੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਕਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਪਰਤੀ ਇੱਿ ਮਕਹਲਾ ਦੀ ਪਰਤੀਕਿਕਰਆ। 

3 ਕਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੇਰਿੋਟਲਾ ਕਵਖੇ ਐਸ.ਪੀ ਮਨਜੀਤ ਕਸੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਡਾ. ਜਸਕਵੰਦਰ ਕਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 

ਇੱਿ ਿੋਰੋਨਾ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦਨ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਗਆ। ਆਓ ਆਪਾਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਿੇ ਿੋਰੋਨਾ ਪਾਕਜ਼ਕਟਵ 

ਲੋਿਾਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਿਰੀਏ। 
 

4 ਕੋਵਵਡ -19 ਪਾਵਜ਼ਟਵ ਆਉਣ 'ਤ ੇਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰ ੇਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਵਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਿੂਲਤਾਂ : ਘਨਵਸਆਮ ਥੋਰੀ 
* ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕਮਰ,ੇ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਵਵਜ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ ਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਵਟਕ ਖਾਣਾ ਤੇ 
ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵਮਲੇਗੀ ਸਿੂਲਤ 

 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535657610484787&id=128209614562924, C-PYTE 
to provide online training from 15th May to youth desirous of joining army, ADC Aashika Jain 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535764550474093&id=128209614562924, 
Nobody to be allowed entry into district in an unauthorised manner 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535769063806975&id=128209614562924, • 1192 
migrants leave for Sultanpur, Amethi in third Special Train from Mohali 
 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535771453806736&id=128209614562924, 7 
people from village Jawaharpur, One from Shakti Nagar sent back home after full recovery from 
corona virus 
 

5 Field activity kharar 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1259335252855738368?s=12
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535657610484787&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535764550474093&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535769063806975&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=535771453806736&id=128209614562924


 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259061598066376705?s=19, C-PYTE to provide online 
training from 15th May to youth desirous of joining army, ADC Aashika Jain 
 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259131712199512064?s=19, Nobody to be allowed 
entry into district in an unauthorised manner 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259134480129748993?s=19, • 1192 migrants leave for 
Sultanpur, Amethi in third Special Train from Mohali 
 
 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259135655621226499?s=19, 7 people from village 
Jawaharpur, One from Shakti Nagar sent back home after full recovery from corona virus 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement on corona virus 

2 CM thanks sarpanches, panches and officers and employees of the Rural Development and 
Panchayat Department for efforts in fighting corona virus 

3 Congratulations to Markfed for posting record sales during the period of lockdown 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 District SBS Nagar Mandis Recorded 216843 MT of Wheat Procurement.  A total of 355.99 Crore 
paid to farmers so far. As many as 139331 MT of purchased wheat lifted from Mandis, says DC 
@VinayBublani 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1248578438646072&id=739582469545674 

2 SBS Nagar Administration has started to lift ban from the villages brought under containment 
plan. Initiating by withdrawing of all containments from the village Ladhana Jhikka in Banga Sub 
Division, DC @VinayBublani said that next week more villages be given relief. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1248577338646182&id=739582469545674 

3 District Police SBS Nagar Today Observed Mothers'Day with a distinction.  A special program 
organised to salute the work of mother cops to appreciate their dedication towards their work to 
serve the nation,in these days of COVID lockdown. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1248576848646231&id=739582469545674 

4 As many as 15 persons sent back to village/home Quarantine from Rayat Campus Quarantine 
facility yesterday evening by SBS Nagar Administration 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1248564248647491&id=739582469545674 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259061598066376705?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259131712199512064?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259134480129748993?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259135655621226499?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1248578438646072&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1248577338646182&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1248576848646231&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1248564248647491&id=739582469545674


 

1 District SBS Nagar Mandis Recorded 216843 MT of Wheat Procurement.  A total of 355.99 Crore 
paid to farmers so far. As many as 139331 MT of purchased wheat lifted from Mandis, says DC 
@VinayBublani 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259149176459280384?s=19 
 

2 SBS Nagar Administration has started to lift ban from the villages brought under containment 
plan. Initiating by withdrawing of all containments from the village Ladhana Jhikka in Banga Sub 
Division, DC @VinayBublani said that next week more villages be given relief. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259142733916065792?s=19 

3 District Police SBS Nagar Today Observed Mothers'Day with a distinction.  A special program 
organised to salute the work of mother cops to appreciate their dedication towards their work to 
serve the nation,in these days of COVID lockdown. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259133913013706752?s=19 

4 As many as 15 persons sent back to village/home Quarantine from Rayat Campus Quarantine 
facility yesterday evening by SBS Nagar Administration 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259175871295807491?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 District SBS Nagar Mandis Recorded 216843 MT of Wheat Procurement.  A total of 355.99 Crore 
paid to farmers so far. As many as 139331 MT of purchased wheat  

2 SBS Nagar Administration has started to lift ban from the villages brought under containment 
plan. Initiating by withdrawing of all containments from the village Ladhana Jhikka in Banga Sub 
Division, DC @VinayBublani said that next week more villages be given relief. 

3 District Police SBS Nagar Today Observed Mothers'Day with a distinction.  A special program 
organised to salute the work of mother cops to appreciate their dedication towards their work to 
serve the nation,in these days of COVID lockdown. 
 

4 As many as 15 persons sent back to village/home Quarantine from Rayat Campus Quarantine 
facility yesterday evening by SBS Nagar Administration 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆ ਟੀਮਾ ਵੁੱ ਲੋ  ਵਪੰਡਾ ਵਵੁੱਚ ਸਰਵਹੇ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2509195102725775/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆ ਟੀਮਾ ਵੁੱ ਲੋ  ਵਪੰਡਾ ਵਵੁੱਚ ਸਰਵਹੇ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DproSri/status/1259086689391255554?s=19 
 

  

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259149176459280384?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259142733916065792?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259133913013706752?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259175871295807491?s=19
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2509195102725775/
https://twitter.com/DproSri/status/1259086689391255554?s=19


 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆ ਟੀਮਾ ਵੁੱ ਲੋ  ਵਪੰਡਾ ਵਵੁੱਚ ਸਰਵਹੇ ਜਾਰੀ 
 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਅਮਰੀਿ ਕਸੰਘ ਜੋ ਕਪਡੰ ਥੇਹੜੀ ਤਕਹ. ਕਗਦੱੜਬਾਹਾ ਦਾ ਰਕਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਿਾਰ ਵਲੋਂ   ਬਣਾਏ ਗਏ ਿ ਆਰਨਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ  ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸੰਸਾ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338226323038187?vh=e&d=n&sfns=mo  

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਿਬ ਵਵੁੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਸ਼ੁਰ ੂ

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338262886367864?vh=e&d=n&sfns=mo  

3 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵੁੱਚ ਰਜੋ਼ਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਤੀ: 09-05-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338318059695680?d=n&sfns=mo  

4 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਚੁੱਲਵਦਆ ਂਵਜ਼ਲੇ ਵਵੁੱਚ ਸੀ-ਡੈਕ ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਪਰਣਾਲੀ ਤਵਿਤ ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਸਰੀ 
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਿਬ ਵਵੁੱਚ ਮਾਵਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਲਾਿਾਂ: ਡਾ ਿਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਸੰਘ ਵਸਵਲ 
ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338361829691303?d=n&sfns=mo  

5 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338378099689676?d=n&sfns=mo  

6 ਸੁਵਵਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਬਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੁੱਲਹਣਗੇ  
ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਬਣੋ : 
ਐਮ ਕੇ ਅਰਵਵੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਿਬ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338492596344893?vh=e&d=n&sfns=mo  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਿਬ ਵਵੁੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਸ਼ੁਰ ੂ

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259036678217330688?s=21  

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵੁੱਚ ਰਜੋ਼ਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਤੀ: 09-05-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259065059583524865?s=21  

3 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259095340403154950?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338226323038187?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338262886367864?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338318059695680?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338361829691303?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338378099689676?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1338492596344893?vh=e&d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259036678217330688?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259065059583524865?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259095340403154950?s=21


 

1 ਅਮਰੀਿ ਕਸੰਘ ਜੋ ਕਪਡੰ ਥੇਹੜੀ ਤਕਹ. ਕਗਦੱੜਬਾਹਾ ਦਾ ਰਕਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਿਾਰ ਵਲੋਂ   ਬਣਾਏ ਗਏ ਿ ਆਰਨਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ  ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸੰਸਾ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਿਬ ਵਵੁੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਸ਼ੁਰ ੂ

3 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵੁੱਚ ਰਜੋ਼ਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਤੀ: 09-05-2020 

4 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਚੁੱਲਵਦਆ ਂਵਜ਼ਲੇ ਵਵੁੱਚ ਸੀ-ਡੈਕ ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਪਰਣਾਲੀ ਤਵਿਤ ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਸਰੀ 
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਿਬ ਵਵੁੱਚ ਮਾਵਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਲਾਿਾਂ: ਡਾ ਿਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਸੰਘ ਵਸਵਲ 
ਸਰਜਨ 

5 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

6 ਸੁਵਵਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਬਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੁੱਲਹਣਗੇ  
ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਬਣੋ : 
ਐਮ ਕੇ ਅਰਵਵੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਿਬ 

 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਵਿੰਦ-ਖੂੰ ਿਦ ਨੂੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਨੁੱ ਖਤਾ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਸੇਵਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31567269110260
69/?type=3&theater 

2 ਆਰਮੀ ਵਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਦ ੇਚਾਿਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਪੁੱਟੀ ਵਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31550443778609
89/?type=3&theater 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂ‘ਚੋ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 5,40,181 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31550387245282
21/?type=3&theater 

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਖਾਣ ੇਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆ ਂਿੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆ ਂਦੀ ਸੁਰੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ 
ਜਾਰੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31550349111952
69/?type=3&theater 

5 Guardians of governance monitor the schemes of Punjab and Central Government a punjab 
government scheme 
https://www.facebook.com/watch/?v=577661392881786 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਆੂਂ ਦੀ ਸੁਰੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259351071631130624 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3156726911026069/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3156726911026069/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3155044377860989/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3155044377860989/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3155038724528221/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3155038724528221/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3155034911195269/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3155034911195269/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=577661392881786
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259351071631130624


 

2 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਵਿੰਦ-ਖੂੰ ਿਦ ਨੂੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਨੁੱ ਖਤਾ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਸੇਵਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259350000938577922 

3 ਆਰਮੀ ਵਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਿਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਪੁੱਟੀ ਵਲੋਂ  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259111561026830336 

4 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ 5,40,181 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259110774691282947 

5 Guardians of governance  monitor the schemes of Punjab and Central Government a 
punjab government scheme 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259126548080152577 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਵਿੰਦ-ਖੂੰ ਿਦ ਨੂੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਨੁੱ ਖਤਾ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਸੇਵਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਆਰਮੀ ਵਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਦ ੇਚਾਿਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਪੁੱਟੀ ਵਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨੰਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂ‘ਚੋ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 5,40,181 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਖਾਣ ੇਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆ ਂਿੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆ ਂਦੀ ਸੁਰੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ 
ਜਾਰੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

5 Guardians of governance monitor the schemes of Punjab and Central Government a punjab 
government scheme 

 
 
 
 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259350000938577922
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259111561026830336
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259110774691282947
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259126548080152577

	1. Details of Samples and Cases:-
	2. Cumulative Cases:-

