
 

 

Date: 12-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

 

1 Total Suspected cases reported till date 43999 

2 Total No. of samples sent 43999 

3 Total No. of patients tested positive till date 1914 

4 Total No. of patients tested negative 39060 

5 Results Awaited 3025 

6 No. of patients cured 171 

7 Active cases 1711 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 

01 

10 Total Deaths reported 32 



 

 

 

 Patients reported positive on 12th May 2020  - 37 

 

District Number 

of cases 

Source of 

Infection outside 

Punjab 

Others Remarks 

FG Sahib 08 ----- Contacts of positive case ----- 

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

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

Jalandhar 09 ----- 8 contacts of Positive Case. 

1 New case. 

----- 

Ludhiana 16 02 New case 14 New Cases (RPF 

Jawans) 
 

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

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

 

On 12th May 2020 
 

• Number of new patients on oxygen support-NIL 

• Number of new patients admitted in ICU- NIL 

• Number of new patients put on ventilator support- NIL 

• Number of new patients cured- 3 (2-Jalandhar, 1-SAS Nagar) 

• Number of new deaths reported- 1 (Amritsar) 

 

 

 

 

 

 



 

2. Cumulative Cases:- 
 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1. Amritsar 297 285 8 4 

2. Jalandhar 197 168 24 5 

3. Tarn Taran 158 158 0 0 

4. Ludhiana 143 129 8 6 

5. Gurdaspur 122 121 0 1 

6. SBS Nagar 103 84 18 1 

7. SAS Nagar 102 44 55 3 

8. Patiala 99 81 16 2 

9. Hoshiarpur 91 81 6 4 

10. Sangrur 88 85 3 0 

11. Muktsar 65 64 1 0 

12. Moga 59 55 4 0 

13. Ropar 56 53 2 1 

14. FG Sahib 55 53 2 0 

15. Faridkot 46 43 3 0 

16. Ferozepur 44 42 1 1 

17. Fazilka 41 41 0 0 

18. Bathinda 40 40 0 0 

19. Mansa 32 26 6 0 

20. Pathankot 29 17 11 1 

21. Kapurthala 26 22 2 2 

22. Barnala 21 19 1 1 

 Total 1914 1711 171 32 

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

 



 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

1. Punjab CM pitches for continued lockdown with well-crafted exit strategy to save lives & secure 

livelihood  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/11/cmpm/ 

 

2. Punjab Industries and Commerce department has advised all the industries using #Boilers to be 

extra cautious while restarting their industries and the boilers weeks of #Covid19 induced 

#lockdown. It was also advised that during this phase, the Boilers, Pipelines and valves should 

be tested initially and operated as test run periods and employees working on boilers must be 

sensitized so as to minimize the risks involved.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560354387594002&id=1412317599064359 

 

3. Extending a helping hand to the State Government for its concerted efforts against #Coronavirus 

and mitigating the hardships being faced by poor and needy, the Staff of Punjab Agricultural 

University, Ludhiana has donated ₹72.56 lakh towards CM Relief Fund COVID19.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560380937591347&id=1412317599064359 

 

4. Achieving a major success against drug abuse during the lockdown period, total 86371 new 

patients were registered for treatment at 198 Outpatient Opioid Assisted Treatment (OOAT) 

clinics including private clinics across the state. In the war against drugs, 5,00,552 patients have 

been treated in OOAT, De-addiction centres and private centres till May 6, 2020.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560460960916678&id=1412317599064359 

 

5. The Punjab Council of Ministers authorised the Chief Minister to take further course of action 

on the issue of amendments to the state’s Excise Policy in the light of the impact of Covid-19 

and the prolonged lockdown on the liquor business. At a Cabinet meeting to discuss the issue, 

there was consensus among all ministers that it should be left to Chief Minister Captain 

Amarinder Singh to take any decision he deems fit to thrash out the concerns of the liquor 

licensees, in the best interest of the state. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560484164247691&id=1412317599064359 

 

6. The Government agencies and private Traders have procured 1,92,306 metric tonnes of wheat 

in Punjab on 27th day of procurement. The Government agencies procured 1,90,888 MT of 

wheat 1,418 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560495730913201&id=1412317599064359 

 

7. || May 11, 2020 || Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 

the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of #CoronaVirus, by 

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

https://youtu.be/xJwwmbylKW8 

 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/11/cmpm/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560354387594002&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560380937591347&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560460960916678&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560484164247691&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560495730913201&id=1412317599064359
https://youtu.be/xJwwmbylKW8


 

 



 

 

 

 

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 11/05/2020 to 2:00 PM 12/05/2020) 
           

 

S.N. Post with link  

1 ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਨ ੰ ਮੁੜ 

ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਾਧ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 

ਬੁਆਇਲਰਜ਼, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਾਲਵਸ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਵਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਜੋਂ 

ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਵਕਸੇ 

ਵੀ ਜੋਖਮ ਨ ੰ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

Punjab Industries and Commerce department has advised all the industries using #Boilers 

to be extra cautious while restarting their industries and the boilers weeks of #Covid19 

induced #lockdown. It was also advised that during this phase, the Boilers, Pipelines and 

valves should be tested initially and operated as test run periods and employees working 

on boilers must be sensitized so as to minimize the risks involved. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560354387594002&id=1412317599064359  

2 || 11 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

|| May 11, 2020 || Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 

and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of 

#CoronaVirus, by Mr. Vipul Ujwal, IAS, member of the State Control Room set up at 

Chandigarh. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=251441852727296&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=251442906060524&id=631211620669497  

3 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਵਰੁਿੱਧ ਜਗੰ ਵਵਚ ਠੋਸ ਯਤਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਾਂ ਨ ੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਨ ੰ ਦ ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ 

ਵਿੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਿੱਥ ਵਧਾਉਂਵਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਕੋਵਵਡ19 

ਲਈ 72.56 ਲਿੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
Extending a helping hand to the State Government for its concerted efforts against #Coronavirus 
and mitigating the hardships being faced by poor and needy, the Staff of Punjab Agricultural 
University, Ludhiana has donated ₹72.56 lakh towards CM Relief Fund COVID19. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560380937591347&id=1412317599064359  

4 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੜੋਤਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਆਵਖਆ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਮੌਕ ੇ

ਸ ਵਬਆਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨ ੰ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਤਾਾਂ ਵਕ ਮਨੁਿੱਖੀ 

ਵਜ਼ੰਦਗੀਆਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਨਰਬਾਹ ਨ ੰ ਵੀ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਕੌਮੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਵਵਡ ਦੇ ਵਧ 

ਰਹੇ ਕੇਸਾਾਂ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤਰੌ 'ਤੇ ਪਿੱਖ ਪ ਰਵਦਆਾਂ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ 

ਵਜੋਂ ਸ ਵਬਆਾਂ ਨ ੰ ਹੇਠਲੇ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਿੱਲਹ  ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕੋਵਵਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 

ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨ ੰ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has pitched for extension of the lockdown, but 

with a carefully crafted strategy, backed by fiscal and economic empowerment of the 

states, to save lives and secure livehood. Clearly favouring continuation of a strict 

lockdown, in view of the escalating cases of Covid nationwide, the Chief Minister said at 

the Video Conference with Prime Minister Narendra Modi that states needed to be given 

greater flexibility in micro-planning as part of a carefully planned exit strategy, 

encompassing both #Covid containment and a defined path of economic revival. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560416514254456&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983348358789153&id=631211620669497  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560354387594002&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=251441852727296&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=251442906060524&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560380937591347&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560416514254456&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983348358789153&id=631211620669497


 

5 ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵਸ਼ਆਾਂ ਵਵਰੁਿੱਧ ਜਗੰ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਦਆਾਂ, ਸ ਬੇ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਵਨਿੱਜੀ ਕਲੀਵਨਕਾਾਂ ਸਮੇਤ 

ਕੁਿੱਲ 86371 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ 198 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਡ ਅਵਸਸਟੇਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਕਲੀਵਨਕਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ 

ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵਸ਼ਆਾਂ ਵਵਰੁਿੱਧ ਜੰਗ ਵਵਚ 6 ਮਈ, 2020 ਤਿੱਕ ਓਟ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਵਚ 5,00,552 

ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱਕਾ ਹੈ। 

Achieving a major success against drug abuse during the lockdown period, total 86371 

new patients were registered for treatment at 198 Outpatient Opioid Assisted Treatment 

(OOAT) clinics including private clinics across the state. In the war against drugs, 5,00,552 

patients have been treated in OOAT, De-addiction centres and private centres till May 6, 

2020. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560460960916678&id=1412317599064359  

6 ਕੋਵਵਡ-19 ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਵਿੱਚ  ਸ ਬੇ ਦੀ 

ਆਬਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਅਿੱਜ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨ ੰ 

ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ 

ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਬਣੀ ਵਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਵਚਤੰਾ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਹਿੱਤ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ 

ਲੈਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਪੈਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਉਤੇ ਛਿੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

The Punjab Council of Ministers authorised the Chief Minister to take further course of 

action on the issue of amendments to the state’s Excise Policy in the light of the impact of 

Covid-19 and the prolonged lockdown on the liquor business. At a Cabinet meeting to 

discuss the issue, there was consensus among all ministers that it should be left to Chief 

Minister Captain Amarinder Singh to take any decision he deems fit to thrash out the 

concerns of the liquor licensees, in the best interest of the state. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560484164247691&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983420702115252&id=631211620669497  

7 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਵਿੱਚ ਅਿੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 27ਵੇਂ ਵਦਨ 1,92,306 ਮੀਵਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਸ ਵਵਚੋਂ 

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  1,90,888 ਮੀਵਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਆੜਹਤੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  1,418 ਮੀਵਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। 

The Government agencies and private Traders have procured 1,92,306 metric tonnes of 

wheat in Punjab on 27th day of procurement. The Government agencies procured 

1,90,888 MT of wheat 1,418 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560495730913201&id=1412317599064359  

8 ਵਿੱਵਡਆਾਂ/ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ।  

Advisory for the special care of elderly/senior citizens. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560735784222529&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983697402087582&id=631211620669497  

9 ਘਰ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਨਾਮ ਵਕਉਂ ਪ੍ਰਕਾਵ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ? 
Why do do we publish the names of persons in home quarantine? #PunjabFightCorona 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560789510883823&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983744245416231&id=631211620669497  

10 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਪੈਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਨ ਵਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨ ੰ 

ਸਰਹੰਦ ਫ਼ਵਤਹ ਵਦਵਸ ਮੌਕ ੇਸਵਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਤਵਹ ਵਦਵਸ, ਸਰਵਹੰਦ ਦੀ ਇਵਤਹਾਸਕ ਵਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ 

ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜਹ ਪੁਿੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਵਪਤਾ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਵੋਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਵਦਆਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ 

ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵਲਆ ਵਗਆ। 

Punjab Government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh pays reverence to the 

legendary Sikh General Baba Banda Singh Bahadur on 310th anniversary of Sirhind Fateh 

Diwas which symbolises the the historic conquest of Sirhind that ended Mughal tyranny in 

Punjab and avenged the martyrdom of younger sahibzadas and the mother of Dashmesh 

Pita Sri Guru Gobind Singh Ji. 
#SirhindFatehDiwas 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560815967547844&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983769548747034&id=631211620669497  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560460960916678&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560484164247691&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983420702115252&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560495730913201&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560735784222529&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983697402087582&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560789510883823&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983744245416231&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560815967547844&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983769548747034&id=631211620669497


 

11 "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਵਕ ਸ ਬੇ ਨ ੰ ਟੈਸਵਟੰਗ 

ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਹਿੱਤ ਵਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰੋ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੁਿੱਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 
... 
"I welcome you back to Punjab. You would appreciate that the State has to follow certain norms of 
Testing and Quarantine, which is in the interest of your own family and the society at large. I 
request you to fully cooperate with the District Administration and health authorities", Captain 
Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560842044211903&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983795105411145&id=631211620669497  

12 Repost 

BBC Punjabi ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ। 
---- 
Sharing with you all, my interview with @BBCNewsPunjabi. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560880150874759&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983835078740481&id=631211620669497  

13 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼ਣ ਆਸ਼  ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਨਵੀਂ ਪੀਆਰ 

ਵਕਸਮਾਾਂ ਪੀਆਰ 128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 129 ਸਾਡੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਕਸਮ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਪ ਸਾ 44 ਵਰਗੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨ ੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਵਵਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ 

ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਵਦਆਾਂ ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ 

ਪਰਖ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਪ ਰੀ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 

Punjab Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Bharat Bhushan Ashu has 

expressed hope that new PR varieties PR 128 and PR 129 would further increase varietal 

diversity of paddy and contribute towards Government efforts in ground water 

conservation as compared to water guzzling varieties like PUSA 44. Chairing a preliminary 

meeting of all stakeholders involved in paddy industry the Cabinet Minister said new 

varieties have been introduced after adopting the due process of trial and analysis. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560911530871621&id=1412317599064359 

 
TWITTER 
 

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

1 RT Another #ShramikSpecialTrain left Mohali in #Punjab for Barkakhana in #Jharkhand today 
carrying 1188  passengers. #PhysicalDistancing was observed and all passengers were thermal 
scanned. Food and water bottles were also provided to each passenger. 
 
#IndiaFightsCorona https://t.co/zzbvrIgmUU 
 

2 Punjab Industries and Commerce department has advised all the industries using #Boilers to be 
extra cautious while restarting their industries and the boilers weeks of #Covid19 induced 
#lockdown.....(1) https://t.co/YGnrUZTrxY  

3 Extending a helping hand to Punjab Government for its concerted efforts against #Coronavirus and 
mitigating hardships being faced by poor and needy, the Staff of Punjab Agricultural University, 
Ludhiana has donated ₹72.56 lakh towards CM Relief Fund COVID19 #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259825028582961153?s=19  

4 Achieving major success against #drugabuse during #lockdown, total 86371 new patients 
registered for treatment at 198 OOAT clinics including private. In war against drugs, 5,00,552 
patients have been treated in OOAT, De-addiction centres and private centres till May 6, 2020. 
https://t.co/2RaZil9uUC  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560842044211903&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983795105411145&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560880150874759&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983835078740481&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560911530871621&id=1412317599064359
https://t.co/zzbvrIgmUU
https://t.co/YGnrUZTrxY
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259825028582961153?s=19
https://t.co/2RaZil9uUC


 

5 | May 11 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the efforts 
being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by @vipulujwal, IAS, 
member of the State Control Room, Chandigarh. https://t.co/BiSKEjfm6f  

6 Punjab Cabinet Minister, Tript Rajinder Singh Bajwa condoled the death of World renowned 
International Kabaddi promoter Mahinder Singh Maur (Kala Sanghian). He passed away early 
morning today after brief illness. https://t.co/4XhgPvfQty 

7 Punjab Cabinet Minister Bharat Bhushan Ashu expressed hope that new PR varieties PR 128 and 
PR 129 would further increase varietal diversity of paddy & contribute towards govt efforts in 
ground water conservation as compared to water guzzling varieties like PUSA 44. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259874733333467136?s=19  

8 The Government agencies and private Traders have procured 1,92,306 metric tonnes of wheat in 
Punjab on 27th day of procurement. The Government agencies procured 1,90,888 MT of wheat 
1,418 MT has been procured by the private traders (arhtyias) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259874942801211398?s=19 x 

9 The Food and Civil Supplies Minister, Punjab, Bharat Bhushan Ashu here today at Anaj Bhawan, 
met the Presidents of various depot holder unions and took stock of the incidents which took 
place at Kapurthala and Village Ramdiwali Hinduan in Amritsar. https://t.co/zgMaGeITMd  

10 ਵਿੱਵਡਆਾਂ/ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ। 

Advisory for the special care of elderly/senior citizens. 
#PunjabFightsCorona https://t.co/QJuQLKclnL  
https://twitter.com/CMOPb/status/1260022243431600136?s=19  

11 ਘਰ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਨਾਮ ਵਕਉਂ ਪ੍ਰਕਾਵ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ? 
Why do do we publish the names of persons in home quarantine? 

#PunjabFightCorona https://t.co/kdyNT61HXO  
https://twitter.com/CMOPb/status/1260049744220450816?s=19  

12 Punjab Government led by Chief Minister @capt_amarinder Singh pays reverence to the 
legendary Sikh General Baba Banda Singh Bahadur on 310th anniversary of Sirhind Fateh Diwas. 
#SirhindFatehDiwas https://t.co/fwD5tUtf3W  
https://twitter.com/CMOPb/status/1260065804927680512?s=19  

13 "I welcome you back to Punjab. You would appreciate that State has to follow certain norms of 
Testing & Quarantine, which is in the interest of your own family & society. I request you to fully 
cooperate with District Administration & health authorities", @capt_amarinder Singh 
https://t.co/Xd9puMTzBI  
https://twitter.com/CMOPb/status/1260081371906637824?s=19  

14  Chief Minister @capt_amarinder Singh has pitched for extension of #lockdown, but with a 
carefully crafted strategy, backed by fiscal and economic empowerment of states, to save lives 
and secure livehood.....(1)+2+3 
https://twitter.com/CMOPb/status/1259831904678928384?s=19  

15 The Punjab Council of Ministers authorised Chief Minister @capt_amarinder singh to take further 
course of action on the issue of amendments to the state’s Excise Policy in the light of the impact 
of #Covid19 and the prolonged lockdown on the liquor business. #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/CMOPb/status/1259846578904412164?s=19  

14 RT Sharing with you all, my interview with @BBCNewsPunjabi. 
 https://t.co/wCFJasOBsp  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

https://t.co/BiSKEjfm6f
https://t.co/4XhgPvfQty
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259874733333467136?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259874942801211398?s=19
https://t.co/zgMaGeITMd
https://t.co/QJuQLKclnL
https://twitter.com/CMOPb/status/1260022243431600136?s=19
https://t.co/kdyNT61HXO
https://twitter.com/CMOPb/status/1260049744220450816?s=19
https://t.co/fwD5tUtf3W
https://twitter.com/CMOPb/status/1260065804927680512?s=19
https://t.co/Xd9puMTzBI
https://twitter.com/CMOPb/status/1260081371906637824?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1259831904678928384?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1259846578904412164?s=19
https://t.co/wCFJasOBsp


 

1 ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਨ ੰ ਮੁੜ 

ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਾਧ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 

ਬੁਆਇਲਰਜ਼, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਾਲਵਸ ਨ ੰ ਸ਼ੁਰ  ਵਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਜੋਂ 

ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਵਕਸੇ 

ਵੀ ਜੋਖਮ ਨ ੰ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

Punjab Industries and Commerce department has advised all the industries using #boilers 

to be extra cautious while restarting their industries and the boilers weeks of #covid19 

induced #lockdown. It was also advised that during this phase, the Boilers, Pipelines and 

valves should be tested initially and operated as test run periods and employees working 

on boilers must be sensitized so as to minimize the risks involved. 
https://www.instagram.com/p/CAEt6WtJwoR/?igshid=ovqrdd266efs 

2 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੜੋਤਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਆਵਖਆ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਮੌਕ ੇ

ਸ ਵਬਆਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨ ੰ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਤਾਾਂ ਵਕ ਮਨੁਿੱਖੀ 

ਵਜ਼ੰਦਗੀਆਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਨਰਬਾਹ ਨ ੰ ਵੀ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਕੌਮੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਵਵਡ ਦੇ ਵਧ 

ਰਹੇ ਕੇਸਾਾਂ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤਰੌ 'ਤੇ ਪਿੱਖ ਪ ਰਵਦਆਾਂ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ 

ਵਜੋਂ ਸ ਵਬਆਾਂ ਨ ੰ ਹੇਠਲੇ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਿੱਲਹ  ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕੋਵਵਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 

ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨ ੰ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।  

Chief Minister Captain Amarinder Singh has pitched for extension of the lockdown, but 

with a carefully crafted strategy, backed by fiscal and economic empowerment of the 

states, to save lives and secure livehood. Clearly favouring continuation of a strict 

lockdown, in view of the escalating cases of Covid nationwide, the Chief Minister said at 

the Video Conference with Prime Minister Narendra Modi that states needed to be given 

greater flexibility in micro-planning as part of a carefully planned exit strategy, 

encompassing both #covid containment and a defined path of economic revival. 
 
https://www.instagram.com/p/CAEuCJ3pW_9/?igshid=1nnr4lfhxzkr0  
 
https://www.instagram.com/p/CAEuidZh9ZM/?igshid=1t9iewr2c8pa8  

3 ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵਸ਼ਆਾਂ ਵਵਰੁਿੱਧ ਜਗੰ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਦਆਾਂ, ਸ ਬੇ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਵਨਿੱਜੀ ਕਲੀਵਨਕਾਾਂ ਸਮੇਤ 

ਕੁਿੱਲ 86371 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ 198 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਡ ਅਵਸਸਟੇਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਕਲੀਵਨਕਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ 

ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵਸ਼ਆਾਂ ਵਵਰੁਿੱਧ ਜੰਗ ਵਵਚ 6 ਮਈ, 2020 ਤਿੱਕ ਓਟ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਵਵਚ 5,00,552 

ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱਕਾ ਹੈ। 

Achieving a major success against drug abuse during the lockdown period, total 86371 

new patients were registered for treatment at 198 Outpatient Opioid Assisted Treatment 

(OOAT) clinics including private clinics across the state. In the war against drugs, 5,00,552 

patients have been treated in OOAT, De-addiction centres and private centres till May 6, 

2020. 
https://www.instagram.com/p/CAEuEEfJDxL/?igshid=10u27046tuf31  

4 ਘਰ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਨਾਮ ਵਕਉਂ ਪ੍ਰਕਾਵ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ? 
Why do do we publish the names of persons in home quarantine? 

#punjabfightcorona 
https://www.instagram.com/p/CAEuLVrJ1qU/?igshid=19zzryl6opu4i  
https://www.instagram.com/p/CAEumnqh1MO/?igshid=juqsg91mr4sx  

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਵਿੱਚ  ਸ ਬੇ ਦੀ 

ਆਬਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਅਿੱਜ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨ ੰ 

ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੀ 

ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਬਣੀ ਵਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਵਚਤੰਾ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਹਿੱਤ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ 

ਲੈਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਪੈਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਉਤੇ ਛਿੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

The Punjab Council of Ministers authorised the Chief Minister to take further course of 

action on the issue of amendments to the state’s Excise Policy in the light of the impact of 

Covid-19 and the prolonged lockdown on the liquor business. At a Cabinet meeting to 

https://www.instagram.com/p/CAEt6WtJwoR/?igshid=ovqrdd266efs
https://www.instagram.com/p/CAEuCJ3pW_9/?igshid=1nnr4lfhxzkr0
https://www.instagram.com/p/CAEuidZh9ZM/?igshid=1t9iewr2c8pa8
https://www.instagram.com/p/CAEuEEfJDxL/?igshid=10u27046tuf31
https://www.instagram.com/p/CAEuLVrJ1qU/?igshid=19zzryl6opu4i
https://www.instagram.com/p/CAEumnqh1MO/?igshid=juqsg91mr4sx


 

discuss the issue, there was consensus among all ministers that it should be left to Chief 

Minister Captain Amarinder Singh to take any decision he deems fit to thrash out the 

concerns of the liquor licensees, in the best interest of the state. 
https://www.instagram.com/p/CAEuPgzJDod/?igshid=kj7rg2jhg530 
 https://www.instagram.com/p/CAEuj_chzdS/?igshid=241ocr1l2dmw  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 11 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

|| May 11, 2020 || Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 

and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of 

#CoronaVirus, by Mr. Vipul Ujwal, IAS, member of the State Control Room set up at 

Chandigarh. 
https://youtu.be/xJwwmbylKW8  

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 Punjab CM pitches for continued lockdown with well-crafted exit strategy to save lives &amp; 
secure livelihood 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/11/cmpm/ 

ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵੁੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਪ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੁੱਧ 
ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ‘ਤ ੇਜ਼ਰੋ 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/11/cmpm/  

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਗੌਂਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170660121066666?__tn__=-R 

2 ਪ੍ੀ ਏ ਯ  ਦ ੇਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/170660571066621?__tn__=-R 

3 ਵਜਲੇ ਵਵਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਲੁੱ ਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/170660664399945?__tn__=-R 

4 "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਵਕ ਸ ਬੇ ਨ ੰ ਟੈਸਵਟੰਗ 

ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਹਿੱਤ ਵਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰੋ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੁਿੱਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। (Photo) 
 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170869544379057?__tn__=-R 

5 "I welcome you back to Punjab. You would appreciate that the State has to follow certain norms of 
Testing and Quarantine, which is in the interest of your own family and the society at large. I 

https://www.instagram.com/p/CAEuPgzJDod/?igshid=kj7rg2jhg530
https://www.instagram.com/p/CAEuj_chzdS/?igshid=241ocr1l2dmw
https://youtu.be/xJwwmbylKW8
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/11/cmpm/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/11/cmpm/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170660121066666?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170660571066621?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170660664399945?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170869544379057?__tn__=-R


 

request you to fully cooperate with the District Administration and health authorities", Captain 
Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. (Photo) 
#PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/170869741045704/?type=3&th
eater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਗੌਂਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259820055337988096 

2 ਪ੍ੀ ਏ ਯ  ਦ ੇਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259820204042801152 

3 ਵਜਲੇ ਵਵਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਲੁੱ ਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259820300079820800 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਗੌਂਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
 

2 ਪ੍ੀ ਏ ਯ  ਦ ੇਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

 

3 ਵਜਲੇ ਵਵਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਲੁੱ ਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

 

4 "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਵਕ ਸ ਬੇ ਨ ੰ ਟੈਸਵਟੰਗ 

ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਹਿੱਤ ਵਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰੋ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੁਿੱਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ।(Photo) 
 

 "I welcome you back to Punjab. You would appreciate that the State has to follow certain norms of 
Testing and Quarantine, which is in the interest of your own family and the society at large. I 
request you to fully cooperate with the District Administration and health authorities", Captain 
Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab.(Photo) 
#PunjabFightsCorona 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 "ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 40 ਟਰੇਨਾਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁਿੱਕੀਆਾਂ ਹਨ।  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465079750949719/?d=n 
 

2 ਪੰ੍ਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਬ ਆਇਲਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 
ਨ ੰ  ਮ ੜ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਾਧ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=K-R&eid=ARDMCfWAeEECsCRJpeY848ZadpLWh0b2WrLj9LvEuD9kPGs82y18drV--dftVrtJk8Zy12RHvrU5e5Y8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBslxEgxWhGpA3XJQ4b78Np0YC5mAHvuqJ8RyR1-lhrg6dLtDmvvW32uO0kj2uTZEx9USiK3NnBy9M5WvWJ2l2_rbiGhyrJIPMEyQmqopWdYMfebAkJTWwWz-n4vY9iqbMErq6Oa1DKeVOT_yAy86Z27wtW35qqFn9yNDcaqskc43XUFveLaXSctDXae7qoKhUTbO_v-sm8upJaBafv9CwYIRzwcUY1AyPHtIbj4WbAAhHun144A72DBZ0aAZvLDnxVh56Ulxtbr6-5NOcQcbXD7boVZdCAPVbf-tq4mWioD4lP-T8E8qpOR1JyUYuEf2e3hmdcitl_ENoYDm5lCEB-o8m
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=K-R&eid=ARDMCfWAeEECsCRJpeY848ZadpLWh0b2WrLj9LvEuD9kPGs82y18drV--dftVrtJk8Zy12RHvrU5e5Y8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBslxEgxWhGpA3XJQ4b78Np0YC5mAHvuqJ8RyR1-lhrg6dLtDmvvW32uO0kj2uTZEx9USiK3NnBy9M5WvWJ2l2_rbiGhyrJIPMEyQmqopWdYMfebAkJTWwWz-n4vY9iqbMErq6Oa1DKeVOT_yAy86Z27wtW35qqFn9yNDcaqskc43XUFveLaXSctDXae7qoKhUTbO_v-sm8upJaBafv9CwYIRzwcUY1AyPHtIbj4WbAAhHun144A72DBZ0aAZvLDnxVh56Ulxtbr6-5NOcQcbXD7boVZdCAPVbf-tq4mWioD4lP-T8E8qpOR1JyUYuEf2e3hmdcitl_ENoYDm5lCEB-o8m
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCBslxEgxWhGpA3XJQ4b78Np0YC5mAHvuqJ8RyR1-lhrg6dLtDmvvW32uO0kj2uTZEx9USiK3NnBy9M5WvWJ2l2_rbiGhyrJIPMEyQmqopWdYMfebAkJTWwWz-n4vY9iqbMErq6Oa1DKeVOT_yAy86Z27wtW35qqFn9yNDcaqskc43XUFveLaXSctDXae7qoKhUTbO_v-sm8upJaBafv9CwYIRzwcUY1AyPHtIbj4WbAAhHun144A72DBZ0aAZvLDnxVh56Ulxtbr6-5NOcQcbXD7boVZdCAPVbf-tq4mWioD4lP-T8E8qpOR1JyUYuEf2e3hmdcitl_ENoYDm5lCEB-o8m&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCBslxEgxWhGpA3XJQ4b78Np0YC5mAHvuqJ8RyR1-lhrg6dLtDmvvW32uO0kj2uTZEx9USiK3NnBy9M5WvWJ2l2_rbiGhyrJIPMEyQmqopWdYMfebAkJTWwWz-n4vY9iqbMErq6Oa1DKeVOT_yAy86Z27wtW35qqFn9yNDcaqskc43XUFveLaXSctDXae7qoKhUTbO_v-sm8upJaBafv9CwYIRzwcUY1AyPHtIbj4WbAAhHun144A72DBZ0aAZvLDnxVh56Ulxtbr6-5NOcQcbXD7boVZdCAPVbf-tq4mWioD4lP-T8E8qpOR1JyUYuEf2e3hmdcitl_ENoYDm5lCEB-o8m&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/170869741045704/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/170869741045704/?type=3&theater
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259820055337988096
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259820204042801152
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1259820300079820800
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=K-R&eid=ARDMCfWAeEECsCRJpeY848ZadpLWh0b2WrLj9LvEuD9kPGs82y18drV--dftVrtJk8Zy12RHvrU5e5Y8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBslxEgxWhGpA3XJQ4b78Np0YC5mAHvuqJ8RyR1-lhrg6dLtDmvvW32uO0kj2uTZEx9USiK3NnBy9M5WvWJ2l2_rbiGhyrJIPMEyQmqopWdYMfebAkJTWwWz-n4vY9iqbMErq6Oa1DKeVOT_yAy86Z27wtW35qqFn9yNDcaqskc43XUFveLaXSctDXae7qoKhUTbO_v-sm8upJaBafv9CwYIRzwcUY1AyPHtIbj4WbAAhHun144A72DBZ0aAZvLDnxVh56Ulxtbr6-5NOcQcbXD7boVZdCAPVbf-tq4mWioD4lP-T8E8qpOR1JyUYuEf2e3hmdcitl_ENoYDm5lCEB-o8m
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=K-R&eid=ARDMCfWAeEECsCRJpeY848ZadpLWh0b2WrLj9LvEuD9kPGs82y18drV--dftVrtJk8Zy12RHvrU5e5Y8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBslxEgxWhGpA3XJQ4b78Np0YC5mAHvuqJ8RyR1-lhrg6dLtDmvvW32uO0kj2uTZEx9USiK3NnBy9M5WvWJ2l2_rbiGhyrJIPMEyQmqopWdYMfebAkJTWwWz-n4vY9iqbMErq6Oa1DKeVOT_yAy86Z27wtW35qqFn9yNDcaqskc43XUFveLaXSctDXae7qoKhUTbO_v-sm8upJaBafv9CwYIRzwcUY1AyPHtIbj4WbAAhHun144A72DBZ0aAZvLDnxVh56Ulxtbr6-5NOcQcbXD7boVZdCAPVbf-tq4mWioD4lP-T8E8qpOR1JyUYuEf2e3hmdcitl_ENoYDm5lCEB-o8m
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCBslxEgxWhGpA3XJQ4b78Np0YC5mAHvuqJ8RyR1-lhrg6dLtDmvvW32uO0kj2uTZEx9USiK3NnBy9M5WvWJ2l2_rbiGhyrJIPMEyQmqopWdYMfebAkJTWwWz-n4vY9iqbMErq6Oa1DKeVOT_yAy86Z27wtW35qqFn9yNDcaqskc43XUFveLaXSctDXae7qoKhUTbO_v-sm8upJaBafv9CwYIRzwcUY1AyPHtIbj4WbAAhHun144A72DBZ0aAZvLDnxVh56Ulxtbr6-5NOcQcbXD7boVZdCAPVbf-tq4mWioD4lP-T8E8qpOR1JyUYuEf2e3hmdcitl_ENoYDm5lCEB-o8m&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCBslxEgxWhGpA3XJQ4b78Np0YC5mAHvuqJ8RyR1-lhrg6dLtDmvvW32uO0kj2uTZEx9USiK3NnBy9M5WvWJ2l2_rbiGhyrJIPMEyQmqopWdYMfebAkJTWwWz-n4vY9iqbMErq6Oa1DKeVOT_yAy86Z27wtW35qqFn9yNDcaqskc43XUFveLaXSctDXae7qoKhUTbO_v-sm8upJaBafv9CwYIRzwcUY1AyPHtIbj4WbAAhHun144A72DBZ0aAZvLDnxVh56Ulxtbr6-5NOcQcbXD7boVZdCAPVbf-tq4mWioD4lP-T8E8qpOR1JyUYuEf2e3hmdcitl_ENoYDm5lCEB-o8m&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465079750949719/?d=n


 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465093070948387/?d=n 
 

3 ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵੁੱਚ ਦ ੋਪ੍ਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰ ੇਹ ਕਮ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465108514280176/?d=n 
 

4 || 11 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/251442882727193/?vh=e&d=n 
 

5 ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਪ੍ਾਰਵਕੰਗ ਪ੍ਲਾਨ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465112927613068/?d=n 
 

6 Ardas ‘Arjoi’ by Punjab PR Officers for well being of entire community amid Covid-19 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465197487604612/?vh=e&d=n 
 

7 ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਮਵਹਲ ਕਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ) ਤੋਂ ਵਪੰ੍ਡ ਪ੍ੁੱਧਰ 'ਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 
ਵਸਹਤ ਅਮਲਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465425030915191/?vh=e&d=n 
 

8 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਹ ੰਚ; ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਾਈਆ ਂਵਕੁੱਟਾਂ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465480304242997/?d=n 
 

9 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਵਹੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਵਲਆਂ ਵਿਲਾਫ਼ ਸੀਡ ਐਕਟ ਤਵਹਤ ਹੋਵਗੇੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮ ੁੱ ਖ ਖਤੇੀਬਾੜੀ 
ਅਫਸਰ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465485434242484/?d=n 
 

10 "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਵਕ ਸ ਬੇ ਨ ੰ ਟੈਸਵਟੰਗ 

ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਹਿੱਤ ਵਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰੋ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੁਿੱਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465502707574090/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Punjab Industries and Commerce department has advised all the industries using #Boilers to be 
extra cautious while restarting their industries 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259824454869245954?s=12 
 

2 | May 11 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the efforts 
being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by @vipulujwal, IAS, 
member of the State Control Room, Chandigarh. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259847792064974849?s=12 
 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465093070948387/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465108514280176/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/251442882727193/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465112927613068/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465197487604612/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465425030915191/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465480304242997/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465485434242484/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465502707574090/?d=n
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259824454869245954?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259847792064974849?s=12


 

3 Achieving major success against #drugabuse during #lockdown, total 86371 new patients 
registered for treatment at 198 OOAT clinics including private. In war against drugs, 5,00,552 
patients have been treated in OOAT, De-addiction centres and private centres till May 6, 2020. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259831108268691456?s=12 
 

4 Advisory for the special care of elderly/senior citizens. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260022007959154688?s=12 
 

5 ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਮਵਹਲ ਕਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ) ਤੋਂ ਵਪੰ੍ਡ ਪ੍ੁੱਧਰ 'ਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 
ਵਸਹਤ ਅਮਲਾ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260043324607651844?s=12 
 

6 "I welcome you back to Punjab. You would appreciate that State has to follow certain norms of 
Testing & Quarantine, which is in the interest of your own family & society. I request you to fully 
cooperate with District Administration & health authorities", @capt_amarinder Singh 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260111023677124608?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 "ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 40 ਟਰੇਨਾਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁਿੱਕੀਆਾਂ ਹਨ। 

2 ਪੰ੍ਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਬ ਆਇਲਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 
ਨ ੰ  ਮ ੜ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਾਧ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

3 ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵੁੱਚ ਦ ੋਪ੍ਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰ ੇਹ ਕਮ 

4 || 11 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

5 ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਪ੍ਾਰਵਕੰਗ ਪ੍ਲਾਨ 

6 Ardas ‘Arjoi’ by Punjab PR Officers for well being of entire community amid Covid-19 

7 ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਮਵਹਲ ਕਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ) ਤੋਂ ਵਪੰ੍ਡ ਪ੍ੁੱਧਰ 'ਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 
ਵਸਹਤ ਅਮਲਾ 

8 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਹ ੰਚ; ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਾਈਆ ਂਵਕੁੱਟਾਂ 

9 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਵਹੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਵਲਆਂ ਵਿਲਾਫ਼ ਸੀਡ ਐਕਟ ਤਵਹਤ ਹੋਵਗੇੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮ ੁੱ ਖ ਖਤੇੀਬਾੜੀ 
ਅਫਸਰ  

10 "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਵਕ ਸ ਬੇ ਨ ੰ ਟੈਸਵਟੰਗ 

ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਹਿੱਤ ਵਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰੋ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੁਿੱਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1259831108268691456?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260022007959154688?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260043324607651844?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260111023677124608?s=12


 

S.N. Post with link 

1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681592622383815&set=a.175211756355240&type=
3&theater 

2 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681592502383827&set=a.175211756355240&type=
3&theater 

3 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681592419050502&set=a.175211756355240&type=
3&theater 

4 Patients who tested positive for corona are being treated at Civil Hospital Batala. All corona 
positive patients are in good health. It is hoped that all patients will recover soon and return 
home. 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681575042385573&id=100015992495545 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਵਿ੍ਰਪ੍ਤ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਕਬੁੱਡੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਮਵਹੰਦਰ ਵਸੰਘ ਮੌੜ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਗਵਹਰੇ ਦ ਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681193249090419&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

6 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਾਂ ਰਵਜਸਟਰੀਆਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਅਿੱਜ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ 

ਬਲਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਵਸੰਘ ਵਲੋਂ  ਰਵਜਸਟਰੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।  
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681166529093091&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਬਟਾਲਾ ਪ੍ ਵਲਸ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ 324 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕ ੇ412 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਹਰਾਸਤ ਵਵੁੱਚ ਵਲਆ - 
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪ੍ੀ. ਬਟਾਲਾ 
 

ਲੋਕ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਪ੍ ਵਲਸ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681150929094651&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

8 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ੍ ਵਸੰਘ ਚੀਮਾ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681063445770066&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

9 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681058112437266&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

10 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ ਡ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਇਜਰੀ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681056495770761&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681592622383815&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681592622383815&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681592502383827&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681592502383827&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681592419050502&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681592419050502&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681575042385573&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681193249090419&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681193249090419&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681166529093091&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681166529093091&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681150929094651&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681150929094651&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681063445770066&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681063445770066&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681058112437266&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681058112437266&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681056495770761&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681056495770761&set=a.128331474376602&type=3&theater


 

11 ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਸੀ.ਪ੍ਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡਰੇਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਲੋਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ - ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 
ਅਫ਼ਸਰ 

ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ http://pgrkam.com ’ਤੇ ਰਵਜਸ਼ਟਰੇਸਨ 
ਕਰਵਾਉਣ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681054829104261&id=100015992495545 

12 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇਖਤਰ ੇਨ ੰ  ਟਾਲਣ ਲਈ ਵਕਸਾਨ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਵਬਲਕ ਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀਨੰਦਨ 
ਬਾਜਵਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਦੈਾ ਹੋਏ ਧ ੰ ਏ ਤ ੇਪ੍ਰਦ ਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਵਰਕਵਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹ ੰਦੀ ਹ ੈ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681054142437663&set=a.128331474376602&type=
3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/adpro_batala/status/1260081251731423232/photo/1 

2 https://twitter.com/adpro_batala/status/1260081235579158529/photo/1 

3 https://twitter.com/adpro_batala/status/1260081224762003459/photo/1 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਵਿ੍ਰਪ੍ਤ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ  ਕਬੁੱਡੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਮਵਹੰਦਰ ਵਸੰਘ ਮੌੜ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਗਵਹਰੇ ਦ ਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259842420021383169/photo/1 

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਾਂ ਰਵਜਸਟਰੀਆਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਅਿੱਜ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ 

ਬਲਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਵਸੰਘ ਵਲੋਂ  ਰਵਜਸਟਰੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1259827766645518336/photo/1 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਬਟਾਲਾ ਪ੍ ਵਲਸ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ 324 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 412 ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਵਹਰਾਸਤ ਵਵੁੱਚ ਵਲਆ -  ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪ੍ੀ. 
ਬਟਾਲਾ 
ਲੋਕ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਪ੍ ਵਲਸ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1259822098899337216/photo/1 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਘਰ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ੍ ਵਸੰਘ ਚੀਮਾ 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259770375027568642 

8 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ ਡ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਵ਼ੇਿ਼ਿ ਐਡਵਾਇਜਰੀ 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259766574044508167 

9 https://twitter.com/adpro_batala/status/1259765895934570496/photo/1 

 
WhatsApp 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpgrkam.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Zq9CprNfloo5s89BKebzE3J5RnP40sPLNf7jAWzJIWiIVyTM58HGy_y0&h=AT3ghTk-mwoQaJ3L83GvgheU54-VdCA88XogWSd2OBjZRXyWekCyktpwmgc2gybywYTnrVGzl0cEIFveFopGoSVto3RbKa5eAzv_CYbYk74mMzLQUcG6OmVh2SbTpSTIviEshmxDKpgcZSOa6_hnmIhnt5rmqDeO7TDkjp_uhH-aNKPmnA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681054829104261&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681054142437663&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681054142437663&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260081251731423232/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260081235579158529/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260081224762003459/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259842420021383169/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259827766645518336/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259822098899337216/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259770375027568642
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259766574044508167
https://twitter.com/adpro_batala/status/1259765895934570496/photo/1


 

S.N. TEXT 

1 Patients who tested positive for corona are being treated at Civil Hospital Batala. All corona 
positive patients are in good health. It is hoped that all patients will recover soon and return 
home. 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਾਂ ਰਵਜਸਟਰੀਆਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਅਿੱਜ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ 

ਬਲਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਵਸੰਘ ਵਲੋਂ  ਰਵਜਸਟਰੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।  

3 ਬਟਾਲਾ ਪ੍ ਵਲਸ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ 324 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕ ੇ412 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਹਰਾਸਤ ਵਵੁੱਚ ਵਲਆ - 
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪ੍ੀ. ਬਟਾਲਾ 
ਲੋਕ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਪ੍ ਵਲਸ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ 

4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ੍ ਵਸੰਘ ਚੀਮਾ 

5 ਸੀ.ਪ੍ਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਡਰੇਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਲੋਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ - ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 
ਅਫ਼ਸਰ 

ਬੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ http://pgrkam.com ’ਤੇ ਰਵਜਸ਼ਟਰੇਸਨ 
ਕਰਵਾਉਣ 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇਖਤਰ ੇਨ ੰ  ਟਾਲਣ ਲਈ ਵਕਸਾਨ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਵਬਲਕ ਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀਨੰਦਨ 
ਬਾਜਵਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਦੈਾ ਹੋਏ ਧ ੰ ਏ ਤ ੇਪ੍ਰਦ ਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਵਰਕਵਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹ ੰਦੀ ਹ ੈ

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 || 11 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/251442896060525/ 

2 ਕਰਏਵਟਵ : ਬਵ ੰਡਾ 11-05-2020 

51 ਹੋਰ ਨੈਗੇਵਟਵ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਪਰਾਪਤ, 1 ਵਰਪੋਰਟ ਵਪਛਲੇ ਨਮ ਵਨਆਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ, ਅਿੱਜ 76 ਨਵੇਂ ਨਮ ਨੇ ਲਏ ਗਏ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282814635345941/ 

3 ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਕਵੇਂ ਬਚੀਏ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283206045306800/ 

4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆ ਂਦੇ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਹੁੱਤ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283244395302965/ 

5 ਕਰਏਵਟਵ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਪੈਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਠੇ ਮਹਾਨ ਵਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ 

ਬਹਾਦਰ ਨ ੰ ਸਰਵਹੰਦ ਫਵਤਹ ਵਦਵਸ ਮੌਕ ੇਸਵਤਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283262891967782/ 

6 Creative : Thank You nurses, 
International nurses day 12 may 2020 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283277161966355/  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpgrkam.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Zq9CprNfloo5s89BKebzE3J5RnP40sPLNf7jAWzJIWiIVyTM58HGy_y0&h=AT3ghTk-mwoQaJ3L83GvgheU54-VdCA88XogWSd2OBjZRXyWekCyktpwmgc2gybywYTnrVGzl0cEIFveFopGoSVto3RbKa5eAzv_CYbYk74mMzLQUcG6OmVh2SbTpSTIviEshmxDKpgcZSOa6_hnmIhnt5rmqDeO7TDkjp_uhH-aNKPmnA
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/251442896060525/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2282814635345941/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283206045306800/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283244395302965/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283262891967782/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283277161966355/


 

7 ਬਵ ੰਡਾ ਦੇ  ਘ ੁੱਦਾ ਦੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਵਚ  ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕਵੇਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਵਦਨ, ਵੇਖੋ ਇਸ 
ਵਵਡੀਓ ਵਵਚ ਅਤ ੇਇਸ ਨ ੰ  ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਿੱਲਣਾ ਜੀ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਿੱਖਾਾਂਗੇ ਤਾਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨ ੰ ਹਰਾ ਦੇਵਾਾਂਗੇ। 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283298311964240/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ-ਬਵਠੰਡਾ ਦੇ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਵਜਵਟਵ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਕ 

ਵਾਰਡ ਵਵਚ ਇਹ ਲੋਕ ਡਾਾਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਬਲ ਨ ੰ ਉੱਚਾ ਰਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259760604417363968?s=20  

2 ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਬਵਠੰਡਾ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਵੇਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਡੇਂਗ  ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259807834562166784?s=20  

3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ਬਵਠੰਡਾ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਿੱਖ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਬਹਾਦਰ ਵਸੰਘ ਵਸਿੱਧ  ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ 

ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕਣਕ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਖ ੰਹਦ ਨ ੰ ਅਿੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259846973903028231?s=20  

4 ਕਣਕ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਧ ੰ ਏ ਨਾਲ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਫੇਫਵੜਆਂ ਤੇ ਬ ਰਾ ਅਸਰ ਪ੍ੈਂਦਾ  
ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਲਗਦੀਆਾਂ ਹਨ।  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259873216509685760?s=20  

5 ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਸ਼ਰੀ ਅਵਨਿੱਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਵਦਆਾਂ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਵਜ਼ਲੇ ਅਦੰਰ ਬੀਤੇ ਵਸਰਫ਼ 1 ਵਦਨ ਵਵਿੱਚ 5 ਲਿੱਖ ਰਪੁਏ ਦਾ ਘਰਲੇ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ 

(ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ) ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਵਗਆ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259874466701680641?s=20  

6 ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਜ਼ਲੇ ਦੇੇੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਘਓ, ਦਾਲਾਾਂ, ਤੇਲ, ਖੰਡ ਆਵਦ 

ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਗਆ ਉਥੇ ਹੀ 3 ਲਿੱਖ ਰਪੁਏ ਦੀ ਖਾਦ ਵੀ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ੰ ਬੀਤੇ ਕਿੱਲ 1 ਵਦਨ ਵਵਿੱਚ ਵੇਚੀ 

ਗਈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259874650085109760?s=20  

7 ਵੇਰਕਾ ਵਮਲਕ ਪਲਾਾਂਟ ਬਵਠੰਡਾ ਵਿੱਲੋਂ  118894 ਵਲਟਰ ਦੁਿੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 45066 ਵਲਟਰ ਦੁਿੱਧ ਦੀ 

ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਵੈਨਾਾਂ ਆਵਦ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਦਰਾਾਂ ਤਿੱਕ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259874834600923136?s=20  

8 ਵੇਰਕਾ ਵਿੱਲੋਂ  4741 ਵਕਲੋ ਦਹੀਂ, 755 ਵਕਲੋ ਪਨੀਰ, 7296 ਵਲਟਰ ਲਿੱਸੀ ਅਤੇ ਵਘਓ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨ ੰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਬਵਠੰਡਾ ਵਿੱਲੋਂ  4 ਟਨ ਵਘਓ, 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, 600 ਟਨ ਖਾਦ ਅਤੇ 10 ਟਨ 

ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਵੀ ਵੇਚੀ ਗਈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259875015438336001?s=20  

9 ਕਰਏਵਟਵ : ਬਵ ੰਡਾ 11-05-2020 

51 ਹੋਰ ਨੈਗੇਵਟਵ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਪਰਾਪਤ, 1 ਵਰਪੋਰਟ ਵਪਛਲੇ ਨਮ ਵਨਆਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ, ਅਿੱਜ 76 ਨਵੇਂ ਨਮ ਨੇ ਲਏ ਗਏ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259875426454953984?s=20  

10 || 11 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259888102266621952?s=20  

11 ਪੰ੍ਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਦੇ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਹੁੱਤ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260090291463303170?s=20  

12 Creative : Thank You nurses, 
International nurses day 12 may 2020 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNjfTJSt6mOvy1D55jTkBu6UWEJ3TNOSje9O2oi9wUAgGIWdIq_rhKD0RyEQsWFRk2s0dRe7M2V0kdnI2CLUc1s3pPyceDmkVFCXosj2VZdRzahqvyCDBHKwT-Pq4XwyHaRbSvtMzqvjNSdLbtTvYAaBS4MDcOBGCxrChfT0UxksZWuyYDCw0kYzLV3_rZ4zjzCaYnSbgypB-uO92e5YkU95YLBOMx3URmBHwchrGWxcaX8sVa9g31PSR-sYg3eqyi-6ZxFtc29EWXb3WsHUDz5CMYi8YjcIYiTkQ0dDdnVk3reIz5ONm7Lqp5D62ZlNyq-MH-6_xVV3fcJxKruDB1jp0hRf2MkznpZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%98%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%A6%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNjfTJSt6mOvy1D55jTkBu6UWEJ3TNOSje9O2oi9wUAgGIWdIq_rhKD0RyEQsWFRk2s0dRe7M2V0kdnI2CLUc1s3pPyceDmkVFCXosj2VZdRzahqvyCDBHKwT-Pq4XwyHaRbSvtMzqvjNSdLbtTvYAaBS4MDcOBGCxrChfT0UxksZWuyYDCw0kYzLV3_rZ4zjzCaYnSbgypB-uO92e5YkU95YLBOMx3URmBHwchrGWxcaX8sVa9g31PSR-sYg3eqyi-6ZxFtc29EWXb3WsHUDz5CMYi8YjcIYiTkQ0dDdnVk3reIz5ONm7Lqp5D62ZlNyq-MH-6_xVV3fcJxKruDB1jp0hRf2MkznpZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80_%E0%A8%B9%E0%A8%B8%E0%A8%AA%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNjfTJSt6mOvy1D55jTkBu6UWEJ3TNOSje9O2oi9wUAgGIWdIq_rhKD0RyEQsWFRk2s0dRe7M2V0kdnI2CLUc1s3pPyceDmkVFCXosj2VZdRzahqvyCDBHKwT-Pq4XwyHaRbSvtMzqvjNSdLbtTvYAaBS4MDcOBGCxrChfT0UxksZWuyYDCw0kYzLV3_rZ4zjzCaYnSbgypB-uO92e5YkU95YLBOMx3URmBHwchrGWxcaX8sVa9g31PSR-sYg3eqyi-6ZxFtc29EWXb3WsHUDz5CMYi8YjcIYiTkQ0dDdnVk3reIz5ONm7Lqp5D62ZlNyq-MH-6_xVV3fcJxKruDB1jp0hRf2MkznpZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNjfTJSt6mOvy1D55jTkBu6UWEJ3TNOSje9O2oi9wUAgGIWdIq_rhKD0RyEQsWFRk2s0dRe7M2V0kdnI2CLUc1s3pPyceDmkVFCXosj2VZdRzahqvyCDBHKwT-Pq4XwyHaRbSvtMzqvjNSdLbtTvYAaBS4MDcOBGCxrChfT0UxksZWuyYDCw0kYzLV3_rZ4zjzCaYnSbgypB-uO92e5YkU95YLBOMx3URmBHwchrGWxcaX8sVa9g31PSR-sYg3eqyi-6ZxFtc29EWXb3WsHUDz5CMYi8YjcIYiTkQ0dDdnVk3reIz5ONm7Lqp5D62ZlNyq-MH-6_xVV3fcJxKruDB1jp0hRf2MkznpZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A8%BE_%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%82_%E0%A8%AC%E0%A9%80%E0%A8%A4%E0%A8%A6%E0%A8%BE_%E0%A8%B9%E0%A9%88_%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%A8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNjfTJSt6mOvy1D55jTkBu6UWEJ3TNOSje9O2oi9wUAgGIWdIq_rhKD0RyEQsWFRk2s0dRe7M2V0kdnI2CLUc1s3pPyceDmkVFCXosj2VZdRzahqvyCDBHKwT-Pq4XwyHaRbSvtMzqvjNSdLbtTvYAaBS4MDcOBGCxrChfT0UxksZWuyYDCw0kYzLV3_rZ4zjzCaYnSbgypB-uO92e5YkU95YLBOMx3URmBHwchrGWxcaX8sVa9g31PSR-sYg3eqyi-6ZxFtc29EWXb3WsHUDz5CMYi8YjcIYiTkQ0dDdnVk3reIz5ONm7Lqp5D62ZlNyq-MH-6_xVV3fcJxKruDB1jp0hRf2MkznpZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B6%E0%A9%87%E0%A8%85%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNjfTJSt6mOvy1D55jTkBu6UWEJ3TNOSje9O2oi9wUAgGIWdIq_rhKD0RyEQsWFRk2s0dRe7M2V0kdnI2CLUc1s3pPyceDmkVFCXosj2VZdRzahqvyCDBHKwT-Pq4XwyHaRbSvtMzqvjNSdLbtTvYAaBS4MDcOBGCxrChfT0UxksZWuyYDCw0kYzLV3_rZ4zjzCaYnSbgypB-uO92e5YkU95YLBOMx3URmBHwchrGWxcaX8sVa9g31PSR-sYg3eqyi-6ZxFtc29EWXb3WsHUDz5CMYi8YjcIYiTkQ0dDdnVk3reIz5ONm7Lqp5D62ZlNyq-MH-6_xVV3fcJxKruDB1jp0hRf2MkznpZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283298311964240/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259760604417363968?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259807834562166784?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259846973903028231?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259873216509685760?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259874466701680641?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259874650085109760?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259874834600923136?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259875015438336001?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259875426454953984?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1259888102266621952?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260090291463303170?s=20


 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260114791991070721?s=20  

13 ਬਵ ੰਡਾ ਦੇ  ਘ ੁੱਦਾ ਦੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਵਚ  ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕਵੇਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਵਦਨ, ਵੇਖੋ ਇਸ 
ਵਵਡੀਓ ਵਵਚ ਅਤ ੇਇਸ ਨ ੰ  ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਿੱਲਣਾ ਜੀ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਿੱਖਾਾਂਗੇ ਤਾਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨ ੰ ਹਰਾ ਦੇਵਾਾਂਗੇ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260120229901938688?s=20  

14 ਕਰਏਵਟਵ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਪੈਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਠੇ ਮਹਾਨ ਵਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ 

ਬਹਾਦਰ ਨ ੰ ਸਰਵਹੰਦ ਫਵਤਹ ਵਦਵਸ ਮੌਕ ੇਸਵਤਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260120385988759552?s=20  
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S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਦ ੇਵੁੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦ ੇਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇ

ਕ ਝ ਵਪੰ੍ਡਾਂ ਤ ੇਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਾਟਸਪ੍ਾਟ/ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 
ਹਾਟ ਸਪ੍ਾਟ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਇਲਾਵਕਆ ਂਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀਲ 

 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619241012137119/  

2 ਸੰਘੋਲ ਤੇ ਖੇੜਾ ਖੇਤਰ ਵਵੁੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਵਵ਼ੇਿ਼ਿ ਸਰਵੇਖਣ 

ਕੋਵਵਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚ ੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹ ੇਨੇ ਵਵ਼ੇਿ਼ਿ ਕਦਮ 

 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619240935470460/  

3 ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ325 ਕਰੋੜ ਰ ਪ੍ਏ 

ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਵਵੁੱਚ 02 ਲੁੱ ਖ08 ਹਜ਼ਾਰ 522 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

02 ਲੁੱ ਖ 07 ਹਜ਼ਾਰ 394 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

01 ਲੁੱ ਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 291 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟੰਗ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੁੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪ੍ ਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619240765470477/  

4 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵਸੰਘ ਨੇ ਫਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ 

ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕਰਵਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619220812139139/  

5 COVID 19 BULLETIN  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=251442909393857&ref=watch_permalink 

6 "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਵਕ ਸ ਬੇ ਨ ੰ ਟੈਸਵਟੰਗ 

ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਹਿੱਤ ਵਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰੋ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੁਿੱਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619243512136869/ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260114791991070721?s=20
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNjfTJSt6mOvy1D55jTkBu6UWEJ3TNOSje9O2oi9wUAgGIWdIq_rhKD0RyEQsWFRk2s0dRe7M2V0kdnI2CLUc1s3pPyceDmkVFCXosj2VZdRzahqvyCDBHKwT-Pq4XwyHaRbSvtMzqvjNSdLbtTvYAaBS4MDcOBGCxrChfT0UxksZWuyYDCw0kYzLV3_rZ4zjzCaYnSbgypB-uO92e5YkU95YLBOMx3URmBHwchrGWxcaX8sVa9g31PSR-sYg3eqyi-6ZxFtc29EWXb3WsHUDz5CMYi8YjcIYiTkQ0dDdnVk3reIz5ONm7Lqp5D62ZlNyq-MH-6_xVV3fcJxKruDB1jp0hRf2MkznpZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%98%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%A6%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNjfTJSt6mOvy1D55jTkBu6UWEJ3TNOSje9O2oi9wUAgGIWdIq_rhKD0RyEQsWFRk2s0dRe7M2V0kdnI2CLUc1s3pPyceDmkVFCXosj2VZdRzahqvyCDBHKwT-Pq4XwyHaRbSvtMzqvjNSdLbtTvYAaBS4MDcOBGCxrChfT0UxksZWuyYDCw0kYzLV3_rZ4zjzCaYnSbgypB-uO92e5YkU95YLBOMx3URmBHwchrGWxcaX8sVa9g31PSR-sYg3eqyi-6ZxFtc29EWXb3WsHUDz5CMYi8YjcIYiTkQ0dDdnVk3reIz5ONm7Lqp5D62ZlNyq-MH-6_xVV3fcJxKruDB1jp0hRf2MkznpZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80_%E0%A8%B9%E0%A8%B8%E0%A8%AA%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNjfTJSt6mOvy1D55jTkBu6UWEJ3TNOSje9O2oi9wUAgGIWdIq_rhKD0RyEQsWFRk2s0dRe7M2V0kdnI2CLUc1s3pPyceDmkVFCXosj2VZdRzahqvyCDBHKwT-Pq4XwyHaRbSvtMzqvjNSdLbtTvYAaBS4MDcOBGCxrChfT0UxksZWuyYDCw0kYzLV3_rZ4zjzCaYnSbgypB-uO92e5YkU95YLBOMx3URmBHwchrGWxcaX8sVa9g31PSR-sYg3eqyi-6ZxFtc29EWXb3WsHUDz5CMYi8YjcIYiTkQ0dDdnVk3reIz5ONm7Lqp5D62ZlNyq-MH-6_xVV3fcJxKruDB1jp0hRf2MkznpZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNjfTJSt6mOvy1D55jTkBu6UWEJ3TNOSje9O2oi9wUAgGIWdIq_rhKD0RyEQsWFRk2s0dRe7M2V0kdnI2CLUc1s3pPyceDmkVFCXosj2VZdRzahqvyCDBHKwT-Pq4XwyHaRbSvtMzqvjNSdLbtTvYAaBS4MDcOBGCxrChfT0UxksZWuyYDCw0kYzLV3_rZ4zjzCaYnSbgypB-uO92e5YkU95YLBOMx3URmBHwchrGWxcaX8sVa9g31PSR-sYg3eqyi-6ZxFtc29EWXb3WsHUDz5CMYi8YjcIYiTkQ0dDdnVk3reIz5ONm7Lqp5D62ZlNyq-MH-6_xVV3fcJxKruDB1jp0hRf2MkznpZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A8%BE_%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%82_%E0%A8%AC%E0%A9%80%E0%A8%A4%E0%A8%A6%E0%A8%BE_%E0%A8%B9%E0%A9%88_%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%A8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNjfTJSt6mOvy1D55jTkBu6UWEJ3TNOSje9O2oi9wUAgGIWdIq_rhKD0RyEQsWFRk2s0dRe7M2V0kdnI2CLUc1s3pPyceDmkVFCXosj2VZdRzahqvyCDBHKwT-Pq4XwyHaRbSvtMzqvjNSdLbtTvYAaBS4MDcOBGCxrChfT0UxksZWuyYDCw0kYzLV3_rZ4zjzCaYnSbgypB-uO92e5YkU95YLBOMx3URmBHwchrGWxcaX8sVa9g31PSR-sYg3eqyi-6ZxFtc29EWXb3WsHUDz5CMYi8YjcIYiTkQ0dDdnVk3reIz5ONm7Lqp5D62ZlNyq-MH-6_xVV3fcJxKruDB1jp0hRf2MkznpZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B6%E0%A9%87%E0%A8%85%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNjfTJSt6mOvy1D55jTkBu6UWEJ3TNOSje9O2oi9wUAgGIWdIq_rhKD0RyEQsWFRk2s0dRe7M2V0kdnI2CLUc1s3pPyceDmkVFCXosj2VZdRzahqvyCDBHKwT-Pq4XwyHaRbSvtMzqvjNSdLbtTvYAaBS4MDcOBGCxrChfT0UxksZWuyYDCw0kYzLV3_rZ4zjzCaYnSbgypB-uO92e5YkU95YLBOMx3URmBHwchrGWxcaX8sVa9g31PSR-sYg3eqyi-6ZxFtc29EWXb3WsHUDz5CMYi8YjcIYiTkQ0dDdnVk3reIz5ONm7Lqp5D62ZlNyq-MH-6_xVV3fcJxKruDB1jp0hRf2MkznpZQ&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260120229901938688?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260120385988759552?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619241012137119/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619240935470460/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619240765470477/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619220812139139/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=251442909393857&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619243512136869/


 

7 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨ ਵਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨ ੰ 

ਸਰਹੰਦ ਫ਼ਵਤਹ ਵਦਵਸ ਮੌਕ ੇਸਵਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਤਵਹ ਵਦਵਸ, ਸਰਵਹੰਦ ਦੀ ਇਵਤਹਾਸਕ ਵਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ 

ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜਹ ਪੁਿੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਵਪਤਾ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਵੋਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਵਦਆਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ 

ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵਲਆ ਵਗਆ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619245355470018/  

8 ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨ ਵਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨ ੰ 

ਸਰਹੰਦ ਫ਼ਵਤਹ ਵਦਵਸ ਮੌਕ ੇਸਵਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਤਵਹ ਵਦਵਸ, ਸਰਵਹੰਦ ਦੀ ਇਵਤਹਾਸਕ ਵਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ 

ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜਹ ਪੁਿੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਵਪਤਾ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਗਵੋਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਵਦਆਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ 

ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵਲਆ ਵਗਆ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619245355470018/  

9 ਵੁੱ ਵਡਆਂ/ਬਜ਼ ਰਗ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਵ਼ੇਿ਼ਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619279088799978/  

10 ਘਰ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਨਾਮ ਵਕਉਂ ਪ੍ਰਕਾਵ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ?  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619278882133332/  

11 "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਵਕ ਸ ਬੇ ਨ ੰ ਟੈਸਵਟੰਗ 

ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਹਿੱਤ ਵਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰੋ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੁਿੱਖ 

ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619278608800026/   

12 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼ਨ ਆਸ਼  ਨੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸ ਬੇ ਦੀਆਾਂ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਡੀਪ  

ਹੋਲਡਰ ਯ ਨੀਅਨਾਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕਪ ਰਥਲਾ ਅਤੇ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੇ ਕਿੱਥ ਨੰਗਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਪੰਡ ਰਾਮਦੀਵਾਲੀ ਵਹੰਦ ਆ ਵਵਿੱਚ 

ਵਾਪਰੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਵਟੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕ ੇਬੋਲਵਦਆਾਂ ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ 

ਵਕ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਪ  ਹੋਲਡਰਾਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619278445466709/  

13 BBC Punjabi ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਵਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619278065466747/  

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰ ੋਵੁੱਲੋਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਬਾਰਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਪ੍ਰੀਵਖਆਵਾਂ ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰ ੇਵਦੁੱਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  http://PGRKAM.COM 'ਤ ੇਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਵਜਸਟਰੇ਼ਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਵਰਆ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260081222618923014  

2 ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 325 ਕਰੜੋ ਰ ਪ੍ਏ  

 

ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੁੱਚ 02 ਲੁੱ ਖ08 ਹਜ਼ਾਰ 522 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

 
 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260080636745957376 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੁੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦ ੇ

ਕ ਝ ਵਪੰ੍ਡਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਾਟਸਪ੍ਾਟ/ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਘੋਵ਼ਿਤ ਕੀਤਾ 
 

ਹਾਟ ਸਪ੍ਾਟ ਘੋਵ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀਲ 

 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260078145115471872  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619245355470018/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619245355470018/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619279088799978/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619278882133332/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619278608800026/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619278445466709/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619278065466747/
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260081222618923014
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260080636745957376
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260078145115471872


 

4 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵਸੰਘ ਨੇ ਫਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ 

ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕਰਵਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।   

 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260071869430071296  

5 ਸੰਘੋਲ ਤੇ ਖੇੜਾ ਖੇਤਰ ਵਵੁੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਵਵ਼ੇਿ਼ਿ ਸਰਵੇਖਣ 

 

ਕੋਵਵਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚ ੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਵ਼ੇਿ਼ਿ ਕਦਮ  

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260088124979515397 

6 Today on the occasion of Sirhind Fateh Diwas, we commemorate the famous victory of 
Baba Banda Singh Bahadur in 1710 over mighty Mughal forces to avenge martyrdom of 
Chhotte Sahibzade of Sri Guru Gobind Singh Ji at the hands of Wazir Khan. Truly a red-
letter day in our history. https://twitter.com/capt_amarinder/status/1260026658670604289  

7 Sharing a video snippet of my interaction with PM @NarendraModi Ji. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1259875789438218240  

8 Our fellow Punjabi Raman shared this caricature. Our frontline warriors are our 
superheroes. Urge all to take precautions like moving out with mask, washing hands 
frequently & maintaining social distancing to join our superheroes in fight against 
#Covid19. #InternationalNursesDay  
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1260062393968865281  

9 ਵਿੱਵਡਆਾਂ/ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ। 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260022007959154688  

10 ਘਰ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਕਉਂ ਪ੍ਰਕਾਵ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260049402498035712  

11 Punjab Government led by Chief Minister @capt_amarinder Singh pays reverence to the 
legendary Sikh General Baba Banda Singh Bahadur on 310th anniversary of Sirhind Fateh 
Diwas. #SirhindFatehDiwas 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260065562924683264  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰ ੋਵੁੱਲੋਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਬਾਰਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਪ੍ਰੀਵਖਆਵਾਂ ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰ ੇਵਦੁੱਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  http://PGRKAM.COM 'ਤ ੇਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਵਜਸਟਰੇ਼ਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਵਰਆ 

2 ਸੰਘੋਲ ਤੇ ਖੇੜਾ ਖੇਤਰ ਵਵੁੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਵਵ਼ੇਿ਼ਿ ਸਰਵੇਖਣ 

 

ਕੋਵਵਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚ ੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਵ਼ੇਿ਼ਿ ਕਦਮ  

3 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੁੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦ ੇ

ਕ ਝ ਵਪੰ੍ਡਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਾਟਸਪ੍ਾਟ/ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਘੋਵ਼ਿਤ ਕੀਤਾ 
 

ਹਾਟ ਸਪ੍ਾਟ ਘੋਵ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਇਲਾਵਕਆਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀਲ 

4 ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 325 ਕਰੜੋ ਰ ਪ੍ਏ  

 

ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੁੱਚ 02 ਲੁੱ ਖ08 ਹਜ਼ਾਰ 522 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

 

 
Faridkot 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260071869430071296
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260088124979515397
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1260026658670604289
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1259875789438218240
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1260062393968865281
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260022007959154688
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260049402498035712
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260065562924683264


 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਵਫਊ ਦੋਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਵਿੱਚ ਫਸੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਜੰਾਬ,ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ/ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸ਼ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੋਰਭ ਰਾਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਬਸਾਾਂ,ਖਾਣੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ/ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ।109 ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ 4 ਬਿੱਸਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਰਦੁਆਰ ਲਈ ਵਾਪਸੀ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2556224161307222/?vh=e&d=n 
 
 

2 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ 109 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਬੁੱਸਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ . 
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮ਼ਿਨਰ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰੋ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਵਦਾ ਕੀਤਾ  
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰ਼ਿਾਸਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2556217577974547/?vh=e&d=n 
 
 

3 ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਵਬੁੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ੀ.ਐਸ.ਪ੍ੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨ ੰ  ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪ੍ਵਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਵਬੁੱਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ-ਵਜਲ•ਾਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਵਧਕਾਰੀ  ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2556481554614816/?d=n 
 
 

4 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੁੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲ ਵਧਆਣਾ ਵਵਖੇ ਆਈ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ੇਵਟਵ 

ਪ੍ਾਜ਼ੇਵਟਵ ਆਏ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ 6 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪ੍ਲ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2556481237948181/?d=n 
 
 

5 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ  ਬੈਂਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪ੍ਵਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਪ੍ਬਵਲਕ ਡੀਵਲੰਗ ਕਰਨਗੇ ਬੈਂਕ 

ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱਲਹਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2556481944614777/?d=n 
 
 

6 ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਕਵੇਂ ਰਹੋ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਸਤ ਆਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮ਼ਿਨਰ 

ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਵਡਲਵਰੀ ਸਟਾਫ ਖੁੱਪ੍ਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀ਼ਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ 
ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2556482777948027/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਵਫਊ ਦੋਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਵਿੱਚ ਫਸੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਜੰਾਬ,ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ/ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸ਼ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੋਰਭ ਰਾਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਬਸਾਾਂ,ਖਾਣੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ/ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ।109 ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ 4 ਬਿੱਸਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਰਦੁਆਰ ਲਈ ਵਾਪਸੀ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260066604601114625?s=20 
 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2556224161307222/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2556217577974547/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2556481554614816/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2556481237948181/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2556481944614777/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2556482777948027/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260066604601114625?s=20


 

 

2 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ 109 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਬੁੱਸਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ . 
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮ਼ਿਨਰ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰੋ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਵਦਾ ਕੀਤਾ  
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰ਼ਿਾਸਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260066136252702722?s=20 
 

3 ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਵਬੁੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ੀ.ਐਸ.ਪ੍ੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨ ੰ  ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪ੍ਵਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਵਬੁੱਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ-ਵਜਲ•ਾਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਵਧਕਾਰੀ  ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ ੇ

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259808419344601088?s=20 
 

4 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੁੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲ ਵਧਆਣਾ ਵਵਖੇ ਆਈ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ੇਵਟਵ 

ਪ੍ਾਜ਼ੇਵਟਵ ਆਏ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ 6 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪ੍ਲ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259808333445255168?s=20 
 

5 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ  ਬੈਂਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪ੍ਵਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਪ੍ਬਵਲਕ ਡੀਵਲੰਗ ਕਰਨਗੇ ਬੈਂਕ 

ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱਲਹਣਗ ੇ

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259792063677100032?s=20 
 

6 ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਕਵੇਂ ਰਹੋ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਸਤ ਆਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮ਼ਿਨਰ 

ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਵਡਲਵਰੀ ਸਟਾਫ ਖੁੱਪ੍ਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀ਼ਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ 
ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259791899239444480?s=20 
 

7 109 ਲੋਕ ਫਰੀਦਕਟੋ ਤੋਂ ਵਵ਼ੇਿ਼ਿ ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮ ਹ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕ ੇ

ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰ਼ਿਾਸਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸ ੁੱਕੀ ਰਸਦ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵਦੁੱਤੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259791715457576962?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਵਫਊ ਦੋਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਵਿੱਚ ਫਸੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਜੰਾਬ,ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ/ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸ਼ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੋਰਭ ਰਾਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਬਸਾਾਂ,ਖਾਣੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ/ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ।109 ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ 4 ਬਿੱਸਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਰਦੁਆਰ ਲਈ ਵਾਪਸੀ 

 
 

2 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ 109 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਬੁੱਸਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ . 
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮ਼ਿਨਰ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰੋ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਵਦਾ ਕੀਤਾ  
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰ਼ਿਾਸਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260066136252702722?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259808419344601088?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259808333445255168?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259792063677100032?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259791899239444480?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1259791715457576962?s=20


 

 

3 ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਵਬੁੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ੀ.ਐਸ.ਪ੍ੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨ ੰ  ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪ੍ਵਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਵਬੁੱਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ-ਵਜਲ•ਾਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਵਧਕਾਰੀ  ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ ੇ

 

4 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੁੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲ ਵਧਆਣਾ ਵਵਖੇ ਆਈ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ੇਵਟਵ 

ਪ੍ਾਜ਼ੇਵਟਵ ਆਏ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ 6 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪ੍ਲ 

 

5 ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ  ਬੈਂਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪ੍ਵਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਪ੍ਬਵਲਕ ਡੀਵਲੰਗ ਕਰਨਗੇ ਬੈਂਕ 

ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱਲਹਣਗ ੇ

 

6 ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਕਵੇਂ ਰਹੋ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਸਤ ਆਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮ਼ਿਨਰ 

ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਵਡਲਵਰੀ ਸਟਾਫ ਖੁੱਪ੍ਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀ਼ਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ 
ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ 
 

7 109 ਲੋਕ ਫਰੀਦਕਟੋ ਤੋਂ ਵਵ਼ੇਿ਼ਿ ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮ ਹ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕ ੇ

ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰ਼ਿਾਸਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸ ੁੱਕੀ ਰਸਦ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵਦੁੱਤੀ 
 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕ ਝ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 

*ਹ ਕਮਾਂ ’ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਦ ਕਾਨ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖ ੁੱਲਹੇਗਾ 
*ਹ ਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ’ਤ ੇਐਪ੍ੀਡੈਵਮਕ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1897 ਅਤ ੇਵਡਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਵਹਤ 
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610151792646059/  

2 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਜ਼ਲੇ ’ਚ 1 ਹਰੋ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ਾਵਜ਼ਵਟਵ ਆਉਣ ਨਾਲ 40 ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸ ਹੋਏ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ     
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610245705970001/  

3 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਵਵਖੇ ਕਾਲਾ ਵਸੰਘ ਵਪੰ੍ਡ ਗ ਲਾਬਾ 
ਨੇ ਵੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰਾਵਲਆ ਂਦੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610260835968488/  

4 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਪੰਡ ਮੋਜਮ ਦੇ ਸੋਨਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਰਵਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਫਸ ਵਗਆ 

ਸੀ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਉਸਨ ੰ ਬਿੱਸ ਰਾਹੀ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610262169301688/  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610151792646059/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610245705970001/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610260835968488/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610262169301688/


 

5 ਵਵਧਾਇਕ ਰਵਮੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ 151 ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਭੇਵਜਆ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਭਰਤੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਵਵਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁੱਲਬਾਤ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610263179301587/  

6 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610263582634880/  

7 ਵਵਧਾਇਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਵਮੰਦਰ ਆਾਂਵਲਾ ਨੇ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਵਵਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 

ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ 151 ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਘਰ ਵਾਵਪਸ ਭੇਵਜਆ। ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ‘ਚ 50 ਅਤੇ ਬਿੱਘੇ ਕੇ 

54 ਅਤੇ ਲਮੋਚੜ ਸਕ ਲ ‘ਚ 47 ਲੋਕਾਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਵਜਆ  

ਵਗਆ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610341865960385/  

8 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਜ਼ਲਹੇ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਵਰਪ੍ਰੋਟ ਪ੍ਾਵਜ਼ਵਟਵ ਆਉਣ ਨਾਲ 41 ਕਰੋੋਨਾ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸ ਹੋਏ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ     
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610350415959530/  

9 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਵਜਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਧਾ ਸ ਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ, 
ਐਮ.ਆਰ.ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਵਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ,ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸਕ ਲ(ਲੜਕੇ), ਰਾਮ ਮੰਵਦਰ ਦੇ ਵਪ੍ੁੱਛੇ ਅਤ ੇਅਮਰ ਹੋਟਲ ਰੋਡ ਵਵਖ ੇਹਾਈਪ੍ਕੋਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 
ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610921485902423/  

10 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੁੱ ਗ ੇਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 
ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦ ੇਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਐਮ.ਸੀ ਕਲੋਨੀ, ਘ ਵਮਆਰਾ ਰੋਡ, ਰੈਗਰ ਚੌਂਕ, ਵਾਰਡ ਨੰ 9 ਅਤੇ 10 ਵਵਖ ੇ
ਅਤੇ ਼ਿਵਹਰ ਦ ੇਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਵਰਹਾਇ਼ਿੀ ਇਲਾਵਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ 
ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610921975902374/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕ ਝ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 

*ਹ ਕਮਾਂ ’ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਦ ਕਾਨ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖ ੁੱਲਹੇਗਾ 
*ਹ ਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ’ਤ ੇਐਪ੍ੀਡੈਵਮਕ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1897 ਅਤ ੇਵਡਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਵਹਤ 
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259760837335670784?s=19  

2 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਜ਼ਲੇ ’ਚ 1 ਹਰੋ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ਾਵਜ਼ਵਟਵ ਆਉਣ ਨਾਲ 40 ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸ ਹੋਏ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259805800463204353?s=19  

3 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਵਵਖੇ ਕਾਲਾ ਵਸੰਘ ਵਪੰ੍ਡ ਗ ਲਾਬਾ 
ਨੇ ਵੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰਾਵਲਆ ਂਦੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259785475650473985?s=19  

4 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਪੰਡ ਮੋਜਮ ਦੇ ਸੋਨਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਰਵਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਫਸ ਵਗਆ 

ਸੀ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਉਸਨ ੰ ਬਿੱਸ ਰਾਹੀ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259785505702543360?s=19  

5 ਵਵਧਾਇਕ ਰਵਮੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ 151 ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਭੇਵਜਆ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਭਰਤੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਵਵਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁੱਲਬਾਤ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610263179301587/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610263582634880/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610341865960385/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610350415959530/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610921485902423/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2610921975902374/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259760837335670784?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259805800463204353?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259785475650473985?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259785505702543360?s=19


 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259813131829817345?s=19  

6 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259813273626648582?s=19  

7 ਵਵਧਾਇਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਵਮੰਦਰ ਆਾਂਵਲਾ ਨੇ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਵਵਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 

ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ 151 ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਘਰ ਵਾਵਪਸ ਭੇਵਜਆ। ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ‘ਚ 50 ਅਤੇ ਬਿੱਘੇ ਕੇ 

54 ਅਤੇ ਲਮੋਚੜ ਸਕ ਲ ‘ਚ 47 ਲੋਕਾਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਵਜਆ  

ਵਗਆ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259843099385266176?s=19  

8 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਜ਼ਲਹੇ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਵਰਪ੍ਰੋਟ ਪ੍ਾਵਜ਼ਵਟਵ ਆਉਣ ਨਾਲ 41 ਕਰੋੋਨਾ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸ ਹੋਏ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ     
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259848175621484552?s=19  

9 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਵਜਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਧਾ ਸ ਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ, 
ਐਮ.ਆਰ.ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਵਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ,ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸਕ ਲ(ਲੜਕੇ), ਰਾਮ ਮੰਵਦਰ ਦੇ ਵਪ੍ੁੱਛੇ ਅਤ ੇਅਮਰ ਹੋਟਲ ਰੋਡ ਵਵਖ ੇਹਾਈਪ੍ਕੋਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 
ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260095023670059014?s=19  

10 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੁੱ ਗ ੇਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 
ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦ ੇਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਐਮ.ਸੀ ਕਲੋਨੀ, ਘ ਵਮਆਰਾ ਰੋਡ, ਰੈਗਰ ਚੌਂਕ, ਵਾਰਡ ਨੰ 9 ਅਤੇ 10 ਵਵਖ ੇ
ਅਤੇ ਼ਿਵਹਰ ਦ ੇਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਵਰਹਾਇ਼ਿੀ ਇਲਾਵਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ 
ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260095282169200642?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕ ਝ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 

*ਹ ਕਮਾਂ ’ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਦ ਕਾਨ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖ ੁੱਲਹੇਗਾ 
*ਹ ਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ’ਤ ੇਐਪ੍ੀਡੈਵਮਕ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1897 ਅਤ ੇਵਡਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਵਹਤ 
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
 
 

2 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਜ਼ਲੇ ’ਚ 1 ਹਰੋ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ਾਵਜ਼ਵਟਵ ਆਉਣ ਨਾਲ 40 ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸ ਹੋਏ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ     

3 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਵਵਖੇ ਕਾਲਾ ਵਸੰਘ ਵਪੰ੍ਡ ਗ ਲਾਬਾ 
ਨੇ ਵੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰਾਵਲਆ ਂਦੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 

4 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਪੰਡ ਮੋਜਮ ਦੇ ਸੋਨਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਰਵਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਫਸ ਵਗਆ 

ਸੀ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਉਸਨ ੰ ਬਿੱਸ ਰਾਹੀ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। 

5 ਵਵਧਾਇਕ ਰਵਮੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ 151 ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਭੇਵਜਆ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਭਰਤੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਵਵਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁੱਲਬਾਤ 

 

6 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1259813131829817345?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259813273626648582?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259843099385266176?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1259848175621484552?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260095023670059014?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260095282169200642?s=19


 

7 ਵਵਧਾਇਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਵਮੰਦਰ ਆਾਂਵਲਾ ਨੇ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਵਵਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 

ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ 151 ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਘਰ ਵਾਵਪਸ ਭੇਵਜਆ। ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ‘ਚ 50 ਅਤੇ ਬਿੱਘੇ ਕੇ 

54 ਅਤੇ ਲਮੋਚੜ ਸਕ ਲ ‘ਚ 47 ਲੋਕਾਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਵਜਆ  

ਵਗਆ ਹੈ। 

8 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਜ਼ਲਹੇ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਵਰਪ੍ਰੋਟ ਪ੍ਾਵਜ਼ਵਟਵ ਆਉਣ ਨਾਲ 41 ਕਰੋੋਨਾ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸ ਹੋਏ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ     

9 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਵਜਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਧਾ ਸ ਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ, 
ਐਮ.ਆਰ.ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਵਨਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ,ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸਕ ਲ(ਲੜਕੇ), ਰਾਮ ਮੰਵਦਰ ਦੇ ਵਪ੍ੁੱਛੇ ਅਤ ੇਅਮਰ ਹੋਟਲ ਰੋਡ ਵਵਖ ੇਹਾਈਪ੍ਕੋਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 
ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

10 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੁੱ ਗ ੇਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 
ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦ ੇਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਐਮ.ਸੀ ਕਲੋਨੀ, ਘ ਵਮਆਰਾ ਰੋਡ, ਰੈਗਰ ਚੌਂਕ, ਵਾਰਡ ਨੰ 9 ਅਤੇ 10 ਵਵਖ ੇ
ਅਤੇ ਼ਿਵਹਰ ਦ ੇਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਵਰਹਾਇ਼ਿੀ ਇਲਾਵਕਆ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ 
ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

UTUBE 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਪੰਡ ਮੋਜਮ ਦੇ ਸੋਨਾ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਰਵਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਫਸ ਵਗਆ 

ਸੀ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਉਸਨ ੰ ਬਿੱਸ ਰਾਹੀ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਣੁ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ 

ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਵਸੰਘ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਉਸਨ ੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤ ੇਰਵਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਦਿੱਕਤ ਨਹੀ 

ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। 

https://youtu.be/m2oJYuOTVRQ 
 
 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕ ਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਵਵਖੇ ਕਾਲਾ ਵਸੰਘ ਵਪੰ੍ਡ ਗ ਲਾਬਾ ਨੇ 

ਵੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ੍ਰਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 
https://youtu.be/Qo-yzwp-AMM 
 
 

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 # ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ 7,47,879 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਵੁੱਲੋਂ 7,46,851 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ (ਫੋਟ ੋਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136827317962591&id=100049059699993 

2 # ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਫਰਜ਼ੋਪ੍ ਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਵਕਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਨੋਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ 
ਤਰੀਵਕਆ ਂਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰ ਕ   (ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136828234629166&id=100049059699993 

3 # ਗ ਰ ਹਰਸਹਾਏ ਸਬ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦ ੇ2717 ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆ ਂਨ ੰ  2.93 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ ਰ, ਜਲਦੀ ਹੀ 
ਖਾਤੇ ਵਵਚ ਆਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ 
# ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗ ਰਮੀਤ ਵਸੰਘ ਸੋਢੀ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਵਕਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂ
ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਵਹਤ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ (ਫੋਟ ੋਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136829374629052&id=100049059699993 

https://youtu.be/m2oJYuOTVRQ
https://youtu.be/Qo-yzwp-AMM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136827317962591&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136828234629166&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136829374629052&id=100049059699993


 

4 Quarantine people at Ferozepur expressed complete satisfaction in respect of the availability of 
amenities and good arrangements done by the district administration.(video) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137052271273429&id=100049059699993 

5 Corona update 11.05.2020: 
One new positive case has been reported in the district today. The positive tested patient was 
already in the isolation ward of civil hospital Ferozepur as he was being treated as suspected 
patient. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136815944630395&id=100049059699993 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਸੇ ਵਫਰਜੋਪ੍ ਰ ਕ ੇ10 ਲਾਖ ਲੋਗੋਂ ਕ ੋਬਚਾਣੇ, ਉਨਕੀ ਜਰ ਰਤੇਂ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਜ ਟੇ ਹੈਂ ਡੀ ਸੀ ਕ ਲਵੰਤ ਵਸੰਘ (ਫੋਟ ੋ
) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136715294640460&id=100049059699993  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 # ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ 7,47,879 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਵੁੱਲੋਂ 7,46,851 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ (ਫੋਟ ੋਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259870145800998912?s=19  

2 # ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਫਰਜ਼ੋਪ੍ ਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਵਕਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਨੋਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ 
ਤਰੀਵਕਆ ਂਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰ ਕ   (ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259870933998854145?s=19 

3 # ਗ ਰ ਹਰਸਹਾਏ ਸਬ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦ ੇ2717 ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆ ਂਨ ੰ  2.93 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ ਰ, ਜਲਦੀ ਹੀ 
ਖਾਤੇ ਵਵਚ ਆਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ 
# ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗ ਰਮੀਤ ਵਸੰਘ ਸੋਢੀ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਵਕਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂ
ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਵਹਤ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ (ਫੋਟ ੋਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259871928090800128?s=19 

4 Quarantine people at Ferozepur expressed complete satisfaction in respect of the availability of 
amenities and good arrangements done by the district administration.(video) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137052271273429&id=100049059699993 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਸੇ ਵਫਰਜੋਪ੍ ਰ ਕ ੇ10 ਲਾਖ ਲੋਗੋਂ ਕ ੋਬਚਾਣੇ, ਉਨਕੀ ਜਰ ਰਤੇਂ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਜ ਟੇ ਹੈਂ ਡੀ ਸੀ ਕ ਲਵੰਤ ਵਸੰਘ (ਫੋਟ ੋ
) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259873414602465281?s=19 

6 # ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ 7,47,879 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਵੁੱਲੋਂ 7,46,851 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ (ਫੋਟ ੋਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259870145800998912?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ ਵੁੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨ ੰ  ਵਟਸਐੱਪ੍ ਗਰ ੁੱ ਪ੍ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

2 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆ ਂਹ ਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆ ਂਨ ੰ  ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137052271273429&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136815944630395&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136715294640460&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136715294640460&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=136715294640460&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259870933998854145?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259871928090800128?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259871928090800128?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259871928090800128?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137052271273429&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1259873414602465281?s=19


 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੁੱਲੋਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰ ਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 
ਵਵੁੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਵਡਆ ਵਗਆ। 

4 # ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ 7,47,879 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਂਵੁੱਲੋਂ 7,46,851 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

5 # ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਫਰਜ਼ੋਪ੍ ਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਵਕਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਨੋਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ 
ਤਰੀਵਕਆ ਂਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰ ਕ   

6 # ਗ ਰ ਹਰਸਹਾਏ ਸਬ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਦ ੇ2717 ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆ ਂਨ ੰ  2.93 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ ਰ, ਜਲਦੀ ਹੀ 
ਖਾਤੇ ਵਵਚ ਆਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ 
# ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗ ਰਮੀਤ ਵਸੰਘ ਸੋਢੀ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਵਕਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂ
ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਵਹਤ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3438078836417815&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 
 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆ ਵਵਰ ੁੱ ਧ ਹੋਇਆ ਸਿਤ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3438080413084324&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 
 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਐਕਵਟਵ 122 ਪ੍ੀੜਤ-ਸਾਰੇ ਤੰਦਰ ਸਤ ਅਤੇ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਵਵਚ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3438239716401727&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 

4 'ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ', 07 ਹੋਰ ਦ ਕਾਨਾਂ 16 ਮਈ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਲ  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3438238553068510&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259781844855218181?s=20 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆ ਵਵਰ ੁੱ ਧ ਹੋਇਆ ਸਿਤ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259781954443993088?s=20 
 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਐਕਵਟਵ 122 ਪ੍ੀੜਤ-ਸਾਰੇ ਤੰਦਰ ਸਤ ਅਤੇ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਵਵਚ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259829084906876928?s=20 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3438080413084324&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3438080413084324&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3438239716401727&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3438239716401727&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3438238553068510&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259829084906876928?s=20


 

4 'ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ', 07 ਹੋਰ ਦ ਕਾਨਾਂ 16 ਮਈ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਲ  
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1259835372772528128?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆ ਵਵਰ ੁੱ ਧ ਹੋਇਆ ਸਿਤ 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਐਕਵਟਵ 122 ਪ੍ੀੜਤ-ਸਾਰੇ ਤੰਦਰ ਸਤ ਅਤੇ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਵਵਚ 

 

4 'ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ', 07 ਹੋਰ ਦ ਕਾਨਾਂ 16 ਮਈ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਲ 

5 Rate lists of vegetables and fruits. 

6 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 While leaving, they said, they will come again.  Thanked the Punjab Government and when the 
train carrying the migrant laborers left, the voices came from within, "Thank you Bhaiya". 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703214177148409/ 
 
 

2 Dept. of School  Education, Punjab has extended last date to fill up 1664 posts of ETT Teachers to 
19-05-2020. 
To apply online,  
Visit:www. educationrecruitmentboard.com 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703605313775962/ 
 
 

3 As per the initiative taken by the Chief Minister Captain Amarinder Singh to send the migrant 
workers to their respective states, the fourth train left Amritsar this afternoon for Gonda.  The 
Punjab Government made all the arrangements for the 1200 passengers who boarded the train 
right from bringing them from their residences till boarding the train.  The social distancing was 
maintained everywhere i.e. during medical examination, distribution of tickets and food, and 
boarding the train, as per the precautions of the Health Department. 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703668483769645/ 
 
 

4 ਹ ਣ ਤੁੱਕ 431.64 ਕਰੋੜ ਰ ਪ੍ਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫ਼ੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703784667091360/ 
 
 

5 ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਜ਼ੋੀਵਟਵ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, 81 ਹੋਈ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703785417091285/ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703214177148409/
http://educationrecruitmentboard.com/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703605313775962/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703668483769645/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703784667091360/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703785417091285/


 

 
 

6 ਲੌਕਡਾਊਨ ; ਘਰ ਬੈ ੇ ਹੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ 6 ਕਰੋੜ ਰ ਪ੍ਏ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703786320424528/ 
 
 

7 ਵਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਹ ਵਸ਼ਆਰਪ੍ ਰ ਵਵਖ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਵਲੋੋੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸ ਚੁੱਜ ੇਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703787900424370/ 
 
 

8 || May 11, 2020 || Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of #CoronaVirus, by Mr. 
Vipul Ujwal, IAS, member of the State Control Room set up at Chandigarh(With Video) 
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/251442932727188/ 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 While leaving, they said, they will come again.  Thanked the Punjab Government and when the 
train carrying the migrant laborers left, the voices came from within, "Thank you Bhaiya"(with 
Video) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259507233181716480?s=19 
 
 

2 On the occasion of #MothersDay, the staff of Government Rajindra Hospital, Patiala celebrated 
Mother's Day with the patients including 7 young children who are admitted for treatment along 
with their mothers in the isolation ward of the hospital.   
#PunjabFightsCorona(With Video) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259526950869037058?s=19 
 
 

3 #Hoshiarpur 
अब तक 431.64 करोड़ रुपए की गेह ूं की आनलाइन की जा चुकी है अदायगी 

- अभी तक जजले में हुई 271908 मीजिक टन गेह ूं की खरीद: जिप्टी कजमश्नर 

- जकसानों को नाड़ न जलाने की अपील की( फोटो सजहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259830064583045121?s=19 
 
 

4  #Hoshiarpur 
एक और पाजीजटव केस आया सामने, 81 हुई एजटटव केसों की जगनती 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259830160112541696?s=19 
 
 

5 #Hoshiarpur 
लॉकिाउन: घर बैठे ही मुहैया करवाई 6 करोड़ रुपए से अजिक की पेंशन 

- अब तक 32,398 लाभाजथियों को बाूंटी जा चुकी है पेंशन: जिप्टी कजमश्नर 

- कहा, िाक जवभाग की ओर से िोर टू िोर बाूंटी जा रही है बुढापा व अन्य जवजिय सहायता स्कीमों सूंबूंिी पेंशन(फोटो सजहत) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703786320424528/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/703787900424370/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/251442932727188/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259507233181716480?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1259526950869037058?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259830064583045121?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259830160112541696?s=19


 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259830546386968577?s=19 
 
 

6 ਵਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਹ ਵ਼ਿਆਰਪ੍ ਰ ਵਵਖ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਼ਿਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਼ਿਰਧਾਲ  ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰ਼ਿਾ਼ਿਨ 
ਵਲੋੋੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸ ਚੁੱਜ ੇਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਕੀਤੀ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259879331033202688?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 While leaving, they said, they will come again.  Thanked the Punjab Government and when the 
train carrying the migrant laborers left, the voices came from within, "Thank you Bhaiya". 

2 Dept. of School  Education, Punjab has extended last date to fill up 1664 posts of ETT Teachers to 
19-05-2020. 
To apply online,  
 

3 As per the initiative taken by the Chief Minister Captain Amarinder Singh to send the migrant 
workers to their respective states, the fourth train left Amritsar this afternoon for Gonda.  The 
Punjab Government made all the arrangements for the 1200 passengers who boarded the train 
right from bringing them from their residences till boarding the train.  The social distancing was 
maintained everywhere i.e. during medical examination, distribution of tickets and food, and 
boarding the train, as per the precautions of the Health Department. 

4 ਹ ਣ ਤੁੱਕ 431.64 ਕਰੋੜ ਰ ਪ੍ਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫ਼ੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

5 ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਜ਼ੋੀਵਟਵ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, 81 ਹੋਈ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

6 ਲੌਕਡਾਊਨ ; ਘਰ ਬੈ ੇ ਹੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ 6 ਕਰੋੜ ਰ ਪ੍ਏ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

7 ਵਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਹ ਵਸ਼ਆਰਪ੍ ਰ ਵਵਖ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸ਼ਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਵਲੋੋੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸ ਚੁੱਜ ੇਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

8 || May 11, 2020 || Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of #CoronaVirus, by Mr. 
Vipul Ujwal, IAS, member of the State Control Room set up at Chandigarh(With Video) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
  

S.N. Post with link 

1 WINNING THE WAR AGAINST COVID 19 PANDEMIC, ONE MORE PATIENT FROM THE DISTRICT MS 
RAJNI FROM NEELAMAHAL WAS DISCHARGED FROM THE LOCAL CIVIL HOSPITAL AFTER SHE WAS 
RECOVERED FROM CORONA VIRUS AND HER TWO CONSECUTIVE REPORTS CAME NEGATIVE. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803609153497445&set=a.433052357219795&type=3&t
heater 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259830546386968577?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1259879331033202688?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803609153497445&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803609153497445&set=a.433052357219795&type=3&theater


 

2 In a benevolent gesture, the Deputy Commissioner Jalandhar Mr. Varinder Kumar Sharma and 
Commissioner of Police Mr. Gurpreet Singh Bhullar today performed the duty a father for 23 year old 
girl, whose father- an Inspector in Border Security Force, was stuck in Chattisgarh due to Covid 19 
pandemic. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803584856833208/ 

3 In a benevolent gesture, the Deputy Commissioner Jalandhar Mr. Varinder Kumar Sharma and 
Commissioner of Police Mr. Gurpreet Singh Bhullar today performed the duty a father for 23 year old 
girl, whose father- an Inspector in Border Security Force, was stuck in Chattisgarh due to Covid 19 
pandemic. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803578410167186&set=pcb.803578493500511&type=3
&theater 

4 COMMISSIONER OF POLICE JALNADHAR MR GURPREET SINGH BHULLAR 
‘https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803563996835294/ 

5 Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803558716835822/ 

6 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803552113503149/ 

7 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803549193503441/ 

8 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803545520170475/ 

9 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803537213504639/ 

10 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803535356838158/ 

11 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803533673504993/ 

12 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803530853505275/ 

13 LUNCH IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL.(02:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803510163507344&set=pcb.803510216840672&type=3
&theater 

14 Videos- 
Around 2400 migrants today boarded two ‘Shramik Express’ trains from the city to Chapra (Bihar) and 
Azamgarh (Uttar Pradesh) with the state government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh 
paying Rs 6.78 lakh and Rs 6.42 lakh respectively for their free travel. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.803507023507658/803506943507666/?typ
e=3&theater 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803584856833208/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803578410167186&set=pcb.803578493500511&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803578410167186&set=pcb.803578493500511&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803563996835294/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803558716835822/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803552113503149/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803549193503441/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803545520170475/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803537213504639/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803535356838158/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803533673504993/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803530853505275/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803510163507344&set=pcb.803510216840672&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803510163507344&set=pcb.803510216840672&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.803507023507658/803506943507666/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.803507023507658/803506943507666/?type=3&theater


 

15 Around 2400 migrants today boarded two ‘Shramik Express’ trains from the city to Chapra (Bihar) and 
Azamgarh (Uttar Pradesh) with the state government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh 
paying Rs 6.78 lakh and Rs 6.42 lakh respectively for their free travel. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803506743507686&set=pcb.803506820174345&type=3
&theater 

16 Order RegistrationWork in Offices-2. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803363930188634&set=pcb.803364013521959&type=3
&theater 

17 Rate list of vegetables 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803362646855429&set=a.433052357219795&type=3&t
heater 

18 BREAKFAST IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN THE MERITORIOUS SCHOOL, 
JALANDHAR.(09:00AM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803353463523014&set=pcb.803353530189674&type=3
&theater 

19 TEA IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL, JALANDHAR. 
(09:00AM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803332596858434&set=a.433052357219795&type=3&t
heater 

20 Health bulletin by Civil Surgeon Dr Gurinder Kaur Chawla. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803666136825080/ 

21 21ST ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CHUGS OFF FROM CITY FOR FAIZABAD WITH AROUND 1200 
MIGRANTS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803816306810063&set=pcb.803818460143181&type=3
&theater 

22 CAPTAIN GOVERNMENT’S RS 1.35 CRORE BONANZA FOR AROUND 25,000 MIGRANTS OF CITY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803741523484208&set=pcb.803744553483905&type=3
&theater 

23 1000 VOLUNTEERS ASSISTING JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE IN STRICT ENFORCEMENT OF 
CURFEW GET SPECIAL T-SHIRTS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803738556817838&set=pcb.803740213484339&type=3
&theater 

24 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS FOUR FIRs, ONE WITHOUT MASK 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803723160152711&set=pcb.803723300152697&type=3
&theater 

25 ADMINISTRATION SUPPLIES 105223-LITRES MILK, 910-KG CHEESE, 10501-KG CURD, 16644-LITRES 
LASSI, 418-KG KHEER AND 7304-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803708346820859&set=pcb.803710023487358&type=3
&theater 

26 Video 
..The Punjab government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh has till Sunday spent Rs 1.35 
crore for ensuring free travel to around 25,000 migrants as 20th ‘Shramik Express’ train carrying 
migrants today left the city station for Katni in Madhya Pradesh. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803708586820835/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803506743507686&set=pcb.803506820174345&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803506743507686&set=pcb.803506820174345&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803363930188634&set=pcb.803364013521959&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803363930188634&set=pcb.803364013521959&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803362646855429&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803362646855429&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803353463523014&set=pcb.803353530189674&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803353463523014&set=pcb.803353530189674&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803332596858434&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803332596858434&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803666136825080/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803816306810063&set=pcb.803818460143181&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803816306810063&set=pcb.803818460143181&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803741523484208&set=pcb.803744553483905&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803741523484208&set=pcb.803744553483905&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803738556817838&set=pcb.803740213484339&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803738556817838&set=pcb.803740213484339&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803723160152711&set=pcb.803723300152697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDFydoBkqiceLljOQp9dkCqZbg8xNNj5j4vtvLzJCXepEKDb7SOXXItDS5CMca0S994Qaht_XW2btIa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803723160152711&set=pcb.803723300152697&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDFydoBkqiceLljOQp9dkCqZbg8xNNj5j4vtvLzJCXepEKDb7SOXXItDS5CMca0S994Qaht_XW2btIa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803723160152711&set=pcb.803723300152697&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803723160152711&set=pcb.803723300152697&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803708346820859&set=pcb.803710023487358&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803708346820859&set=pcb.803710023487358&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/803708586820835/


 

27 The Punjab government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh has till Sunday spent Rs 1.35 
crore for ensuring free travel to around 25,000 migrants as 20th ‘Shramik Express’ train carrying 
migrants today left the city station for Katni in Madhya Pradesh. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803708420154185&set=pcb.803708486820845&type=3
&theater 

28 ADMINISTRATION PROVIDES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY AND UNDERPRIVILEGED 
SECTIONS OF JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803707713487589&set=pcb.803708023487558&type=3
&theater 

29 DC AND CP BRING CHEERS FOR DAUGHTER OF BSF INSPECTOR STUCK IN ANTI-NAXAL OPERATION IN 
CHATTISGARH 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803706793487681&set=pcb.803707040154323&type=3
&theater 

30 2400 MIGRANTS BOARD TWO ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS TO CHAPRA AND AZAMGARH 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803700476821646&set=pcb.803700616821632&type=3
&theater 

31 ONE MORE PATIENT WINS WAR AGAINST CORONA IN JALANDHAR, DISCHARGED 

FROM CIVIL HOSPITAL AFTER RECOVERY 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803698936821800&set=pcb.803699146821779&type=3
&theater 

32 DC, CP AND SSP REVIEW ARRANGEMENTS FOR PEOPLE WILLING TO MOVE AND COME TO DISTRICT 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803696560155371&set=pcb.803697100155317&type=3
&theater 

33 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL.(08:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803683863489974&set=a.433052357219795&type=3&t
heater 

 
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 WINNING THE WAR AGAINST COVID 19 PANDEMIC, ONE MORE PATIENT FROM THE DISTRICT MS 
RAJNI FROM NEELAMAHAL WAS DISCHARGED FROM THE LOCAL CIVIL HOSPITAL AFTER SHE WAS 
RECOVERED FROM CORONA VIRUS AND HER TWO CONSECUTIVE REPORTS CAME NEGATIVE. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259814724914622464 

2 Health bulletin by Civil Surgeon Dr Gurinder Kaur Chawla. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259843886157115394 

3 In a benevolent gesture, the Deputy Commissioner Jalandhar Mr. Varinder Kumar Sharma and 
Commissioner of Police Mr. Gurpreet Singh Bhullar today performed the duty a father for 23 year 
old girl, whose father- an Inspector in Border Security Force, was stuck in Chattisgarh due to Covid 
19 pandemic.(Video) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259801857532313600 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803708420154185&set=pcb.803708486820845&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803708420154185&set=pcb.803708486820845&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803708420154185&set=pcb.803708486820845&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803708420154185&set=pcb.803708486820845&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803707713487589&set=pcb.803708023487558&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803707713487589&set=pcb.803708023487558&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803706793487681&set=pcb.803707040154323&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803706793487681&set=pcb.803707040154323&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803700476821646&set=pcb.803700616821632&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803700476821646&set=pcb.803700616821632&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803698936821800&set=pcb.803699146821779&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA34ZzMMHSXDSqf2u2QeA6qWKdksF76HrdJB1zcyziwkZl_tssuuJIWmYfe4fY66DGVKN9UuklRW0p9
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803698936821800&set=pcb.803699146821779&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA34ZzMMHSXDSqf2u2QeA6qWKdksF76HrdJB1zcyziwkZl_tssuuJIWmYfe4fY66DGVKN9UuklRW0p9
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803698936821800&set=pcb.803699146821779&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803698936821800&set=pcb.803699146821779&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803696560155371&set=pcb.803697100155317&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803696560155371&set=pcb.803697100155317&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803683863489974&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803683863489974&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259814724914622464
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259843886157115394
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259801857532313600


 

4 In a benevolent gesture, the Deputy Commissioner Jalandhar Mr. Varinder Kumar Sharma and 
Commissioner of Police Mr. Gurpreet Singh Bhullar today performed the duty a father for 23 year 
old girl, whose father- an Inspector in Border Security Force, was stuck in Chattisgarh due to Covid 
19 pandemic. 
  
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259797093453123584 

5 Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259793399022043136 

6 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259777160040112129 

7 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259776751644872706 

8 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259776271443275781 

 9 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
  

10 LUNCH IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL.(02:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259760562763960320 

11 Around 2400 migrants today boarded two ‘Shramik Express’ trains from the city to Chapra (Bihar) 
and Azamgarh (Uttar Pradesh) with the state government led by Chief Minister Captain Amarinder 
Singh paying Rs 6.78 lakh and Rs 6.42 lakh respectively for their free travel.(Video) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259759834225881088 

12 Around 2400 migrants today boarded two ‘Shramik Express’ trains from the city to Chapra (Bihar) 
and Azamgarh (Uttar Pradesh) with the state government led by Chief Minister Captain Amarinder 
Singh paying Rs 6.78 lakh and Rs 6.42 lakh respectively for their free travel. 
  
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259759288786051080 

13 Order RegistrationWork in Offices 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259689929505939456 

14 Rate List of Vegetables 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259689378269495298 

15 BREAKFAST IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN THE MERITORIOUS 
SCHOOL.(09:00AM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259684928222101506 

16 TEA IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL.(09:00AM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259672177655156736 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259797093453123584
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259793399022043136
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259777160040112129
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259776751644872706
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259776271443275781
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259760562763960320
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259759834225881088
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259759288786051080
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259689929505939456
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259689378269495298
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259684928222101506
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259672177655156736


 

17 The Punjab government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh has till Sunday spent Rs 
1.35 crore for ensuring free travel to around 25,000 migrants as 20th ‘Shramik Express’ train 
carrying migrants today left the city station for Katni in Madhya Pradesh.(video) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259862349919338496 

18 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS 
SCHOOL.(08:00PM)(Video) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259859867013124096 

19 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL.(08:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259850915353427969 

 
WhatsApp 
  

S.N. TEXT 

1   1000 VOLUNTEERS ASSISTING JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE IN STRICT ENFORCEMENT 
OF CURFEW GET SPECIAL T-SHIRTS 

2 ADMINISTRATION PROVIDES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY AND UNDERPRIVILEGED 
SECTIONS OF JALANDHAR 

3 ONE MORE PATIENT WINS WAR AGAINST CORONA IN JALANDHAR, DISCHARGED FROM CIVIL 
HOSPITAL AFTER RECOVERY 

4 DC, CP AND SSP REVIEW ARRANGEMENTS FOR PEOPLE WILLING TO MOVE AND COME TO DISTRICT 

5 ADMINISTRATION SUPPLIES 105223-LITRES MILK, 910-KG CHEESE, 10501-KG CURD, 16644-LITRES 
LASSI, 418-KG KHEER AND 7304-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 

6 REVISED ORDER SHOPS RELAXATION PUNJABI 11.5 FINAL 

7 DC AND CP BRING CHEERS FOR DAUGHTER OF BSF INSPECTOR STUCK IN ANTI-NAXAL OPERATION 
IN CHATTISGARH 

8 2400 MIGRANTS BOARD TWO ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS TO CHAPRA AND AZAMGARH 

9 ORDER REGISTRATIONWORK IN OFFICES-2 

10 RATE LIST VEGETABLES 11.05.20 

11 HEALTH BULLETIN BY CIVIL SURGEON DR GURINDER KAUR CHAWLA. 
  

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259862349919338496
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259859867013124096
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1259850915353427969


 

12 CAPTAIN GOVERNMENT’S RS 1.35 CRORE BONANZA FOR AROUND 25,000 MIGRANTS OF CITY 

13 21ST ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAIN CHUGS OFF FROM CITY FOR FAIZABAD WITH AROUND 1200 
MIGRANTS 

14 Order Railway Personnel Movement 

  
Youtube 

SN. Post and Link 

1. Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma 
https://www.youtube.com/watch?v=W8qGLL88vSc&t=5s 

2. Commissioner of police Jalandhar Mr Gurpreet Singh Bhullar 
https://www.youtube.com/watch?v=6ozR3YpqV6Y 

3. Birthday celebration 11May 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=xCIboXrRrk4 

4 Health bulletin by Civil Surgeon Dr Gurinder Kaur Chawla. 
https://www.youtube.com/watch?v=eARl07peumk 

5 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE QUARANTINED IN MERITORIOUS SCHOOL.(08:00PM) 
https://www.youtube.com/watch?v=_eBeuaNSMys 

6 21th Shramik Express 
https://www.youtube.com/watch?v=aUl8fE7Zalo 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰ੍ਜਾਬ ਗਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵੁੱਲੋਂ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਵਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ 10 ਲੁੱ ਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰ ਪ੍ਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਟ 

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

2 ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਵਚ ਮੋਹਰੀ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜ਼ਲਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸ ਸਾਇਟੀ-ਦੀਪ੍ਤੀ ਉੱਪ੍ਲ 

*ਵਵਸ਼ਵ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਦਵਸ ਮੌਕੇ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਵਡੳਾ ਨਾ ਨ ੰ  ਵਦੁੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

https://www.youtube.com/watch?v=W8qGLL88vSc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=6ozR3YpqV6Y
https://www.youtube.com/watch?v=xCIboXrRrk4
https://www.youtube.com/watch?v=eARl07peumk
https://www.youtube.com/watch?v=_eBeuaNSMys
https://www.youtube.com/watch?v=aUl8fE7Zalo
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


 

3 ਐਤਵਾਰ ਨ ੰ  ਕੇਵਲ ਕਵਰਆਨਾ, ਕੈਵਮਸਟ, ਬੇਕਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਮੀਟ ਅਤ ੇਪ੍ੋਲਟਰੀ ਦੀਆ ਂਦ ਕਾਨਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ੇ7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ 
ਤੁੱਕ ਖ ੁੱਲਣਗੀਆ ਂ

*ਬਾਕੀ ਦ ਕਾਨਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨ ੰ  ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਬੰਦ 

*ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ   
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

4 ‘ਆਰ. ਸੇਟੀ’ ਦੇ ਵਸਵਖਆਰਥੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਵਤਆਰ ਮਾਸਕ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ  ਕੀਤੇ ਭੇਟ 

*5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਮਾਸਕ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਮ ਫ਼ਤ ਵੰਡ ਚ ੁੱਕੇ ਹਨ ਵਸਵਖਆਰਥੀ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

5 || 11 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

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

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

3 ਐਤਵਾਰ ਨ ੰ  ਕੇਵਲ ਕਵਰਆਨਾ, ਕੈਵਮਸਟ, ਬੇਕਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਮੀਟ ਅਤ ੇਪ੍ੋਲਟਰੀ ਦੀਆ ਂਦ ਕਾਨਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ੇ7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ 
ਤੁੱਕ ਖ ੁੱਲਣਗੀਆ ਂ

*ਬਾਕੀ ਦ ਕਾਨਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨ ੰ  ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਬੰਦ 

*ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ   
 

4 ਪੰ੍ਜਾਬ ਗਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵੁੱਲੋਂ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਵਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ 10 ਲੁੱ ਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰ ਪ੍ਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਟ 

 

5 ‘ਆਰ. ਸੇਟੀ’ ਦੇ ਵਸਵਖਆਰਥੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਵਤਆਰ ਮਾਸਕ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ  ਕੀਤੇ ਭੇਟ 

*5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਮਾਸਕ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਮ ਫ਼ਤ ਵੰਡ ਚ ੁੱਕੇ ਹਨ ਵਸਵਖਆਰਥੀ 
 

https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAm3vO2_6t9xhUmwpYhdrAyXlCyH9CwwAxuv_KLYx4AYdeSQcl0E_sAgkWoYSMNj4RJtGBR_jDj1aOr8N_oYI3DdkUYjurYLpeyiGmU8b3DRCtGucwct91k_Y-eVwkt8AVppnAd7uTOSzeIOJJUjFinUZ_xHklXQkXKZgJqCMAx32lcvchF-3TdmshvVcKPgO16Nly1d2hWMY8ZCSOwTzSwc09gccuYYFxEPkUgbMNgn-s1YmbTDlKYVOSOIF0R-4Q3cmbLN2JXjQP10gIFPgD3FHLTs2gsfC3F7-lYQGdtWlLntRbavrAHmPYcmoTRoZ3mVDuLYA4ShOY7qUuEPdmSKUS83paqUNM&__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.ARAm3vO2_6t9xhUmwpYhdrAyXlCyH9CwwAxuv_KLYx4AYdeSQcl0E_sAgkWoYSMNj4RJtGBR_jDj1aOr8N_oYI3DdkUYjurYLpeyiGmU8b3DRCtGucwct91k_Y-eVwkt8AVppnAd7uTOSzeIOJJUjFinUZ_xHklXQkXKZgJqCMAx32lcvchF-3TdmshvVcKPgO16Nly1d2hWMY8ZCSOwTzSwc09gccuYYFxEPkUgbMNgn-s1YmbTDlKYVOSOIF0R-4Q3cmbLN2JXjQP10gIFPgD3FHLTs2gsfC3F7-lYQGdtWlLntRbavrAHmPYcmoTRoZ3mVDuLYA4ShOY7qUuEPdmSKUS83paqUNM&__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.ARAm3vO2_6t9xhUmwpYhdrAyXlCyH9CwwAxuv_KLYx4AYdeSQcl0E_sAgkWoYSMNj4RJtGBR_jDj1aOr8N_oYI3DdkUYjurYLpeyiGmU8b3DRCtGucwct91k_Y-eVwkt8AVppnAd7uTOSzeIOJJUjFinUZ_xHklXQkXKZgJqCMAx32lcvchF-3TdmshvVcKPgO16Nly1d2hWMY8ZCSOwTzSwc09gccuYYFxEPkUgbMNgn-s1YmbTDlKYVOSOIF0R-4Q3cmbLN2JXjQP10gIFPgD3FHLTs2gsfC3F7-lYQGdtWlLntRbavrAHmPYcmoTRoZ3mVDuLYA4ShOY7qUuEPdmSKUS83paqUNM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਵਚ ਮੋਹਰੀ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜ਼ਲਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸ ਸਾਇਟੀ-ਦੀਪ੍ਤੀ ਉੱਪ੍ਲ 

*ਵਵਸ਼ਵ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਦਵਸ ਮੌਕੇ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਵਡੳਾ ਨਾ ਨ ੰ  ਵਦੁੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 
 

7 || 11 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 District Administration has set up 25 shelter homes in Ludhiana. Stay, Food, medicines and other 
arrangements are totally free in these shelter homes. 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053955857981321/?d=n 

2 Tomorrow on 12th may 6 trains will go from Ludhiana. 
1. Ludhiana to Sitamarhi 
2. Ludhiana to Partapgarh 
3. Ludhiana to Rae bareilly 
4. Ludhiana to Hardoi 
5. Ludhiana to Unnao UP 
6.Ludhiana to Amethi. 
the persons who will be going in these trains are being sent sms. 
rest terms and conditions will be as given earlier. 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053952684648305/?d=n 

3 DISTRICT ADMINISTRATION ALLOWS OPENING OF SOME MORE SHOPS IN DISTRICT: DEPUTY 
COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053950197981887/?d=n 

4 In view of the ongoing curfew/lockdown, the Punjab government and District Administration has 
made elaborate arrangements to ensure that the migrants reach their home states safely. The 
traffic marshals deputed by the Ludhiana Police are playing a vital role in facilitating the journey of 
the migrants to their home states. 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053886677988239/?vh=e&d=n 

5 TRAFFIC MARSHALS PLAYING VITAL ROLE IN FACILITATING JOURNEY OF MIGRANTS TO THEIR 
HOME STATES 
AROUND 80 TRAFFIC MARSHALS PERFORM DUTY IN ONE SHIFT 
LUDHIANA POLICE SALUTES TRAFFIC MARSHALS WHO ARE PERFORMING SELFLESS SERVICE: 
COMMISSIONER OF POLICE 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053861984657375/?d=n 

6 PUNJAB GOVT BRINGS BACK PILGRIMS STUCK AT DELHI 
25 PILGRIMS STAYING AT ISOLATION CENTRE SET UP AT MERITORIOUS SCHOOL 
PILGRIMS SAY THAT ARRANGEMENTS IN PUNJAB FAR BETTER THAN THAT IN DELHI 
TILL DATE, 135 PILGRIMS HAVE BEEN QUARANTINED IN THEIR RESPECTIVE VILLAGES & HOMES: 
DOCTORS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053858964657677/?vh=e&d=n 

7 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated May 11, 
2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053854497991457/?vh=e&d=n 

8 Ardas ‘Arjoi’ by Punjab PR Officers for well being of entire community amid Covid-19 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053664458010461/?vh=e&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.ARAm3vO2_6t9xhUmwpYhdrAyXlCyH9CwwAxuv_KLYx4AYdeSQcl0E_sAgkWoYSMNj4RJtGBR_jDj1aOr8N_oYI3DdkUYjurYLpeyiGmU8b3DRCtGucwct91k_Y-eVwkt8AVppnAd7uTOSzeIOJJUjFinUZ_xHklXQkXKZgJqCMAx32lcvchF-3TdmshvVcKPgO16Nly1d2hWMY8ZCSOwTzSwc09gccuYYFxEPkUgbMNgn-s1YmbTDlKYVOSOIF0R-4Q3cmbLN2JXjQP10gIFPgD3FHLTs2gsfC3F7-lYQGdtWlLntRbavrAHmPYcmoTRoZ3mVDuLYA4ShOY7qUuEPdmSKUS83paqUNM&__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.ARAm3vO2_6t9xhUmwpYhdrAyXlCyH9CwwAxuv_KLYx4AYdeSQcl0E_sAgkWoYSMNj4RJtGBR_jDj1aOr8N_oYI3DdkUYjurYLpeyiGmU8b3DRCtGucwct91k_Y-eVwkt8AVppnAd7uTOSzeIOJJUjFinUZ_xHklXQkXKZgJqCMAx32lcvchF-3TdmshvVcKPgO16Nly1d2hWMY8ZCSOwTzSwc09gccuYYFxEPkUgbMNgn-s1YmbTDlKYVOSOIF0R-4Q3cmbLN2JXjQP10gIFPgD3FHLTs2gsfC3F7-lYQGdtWlLntRbavrAHmPYcmoTRoZ3mVDuLYA4ShOY7qUuEPdmSKUS83paqUNM&__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.ARAm3vO2_6t9xhUmwpYhdrAyXlCyH9CwwAxuv_KLYx4AYdeSQcl0E_sAgkWoYSMNj4RJtGBR_jDj1aOr8N_oYI3DdkUYjurYLpeyiGmU8b3DRCtGucwct91k_Y-eVwkt8AVppnAd7uTOSzeIOJJUjFinUZ_xHklXQkXKZgJqCMAx32lcvchF-3TdmshvVcKPgO16Nly1d2hWMY8ZCSOwTzSwc09gccuYYFxEPkUgbMNgn-s1YmbTDlKYVOSOIF0R-4Q3cmbLN2JXjQP10gIFPgD3FHLTs2gsfC3F7-lYQGdtWlLntRbavrAHmPYcmoTRoZ3mVDuLYA4ShOY7qUuEPdmSKUS83paqUNM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053955857981321/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053952684648305/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053950197981887/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053886677988239/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053861984657375/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053858964657677/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053854497991457/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3053664458010461/?vh=e&d=n


 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Dr Moin Ansari and Dr Jyotika informed that till date, 195 pilgrims have been brought to 
Meritorious school isolation centre, out of which 135 pilgrims have been sent to quarantine 
centres in their respective villages or their homes after their reports came negative. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260022556184047617?s=08 

2 In Delhi, Pilgrims used to get only rice to eat, and even drinking water was not clean, due 
to which many of them had got diarrhoea. 
They also showed satisfaction that they finally started getting good quality food, hygienic 
environment and RO/mineral water to drink. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260020586408894465?s=08 

3 Pilgrims showed satisfaction that they are finally back in Punjab and when their reports 
come negative, they would go back to their families. They specially thanked 
@capt_amarinder led @PunjabGovtIndia for making all these arrangements 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260020588816420864?s=08 

4 Pilgrims stated that ever since the lockdown, they were staying at different gurudwaras in 
Delhi. Later, they were shifted to different schools by the Delhi government. The 
arrangements at this particular isolation centre are far better as compared to Delhi. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260020307680583681?s=08 

5 @PunjabGovtIndia is making efforts for bringing back Punjabis, especially pilgrims, stuck 
in different parts of the country, so that their medical examinations can be conducted and 
they can be reunited with their families. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260011241247932417?s=08 

6 After the pilgrims were brought back from Nanded, now, the @PunjabGovtIndia has 
brought pilgrims who were stuck at different Gurudwaras in Delhi. And 25 of them were 
brought to #ludhiana by special buses to the Isolation Centre set up at Meritorious School, 
here. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260011244636913664?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 District Administration has set up 25 shelter homes in Ludhiana. Stay, Food, medicines and other 
arrangements are totally free in these shelter homes. 
(English & Punjabi) 

2 Tomorrow on 12th may 6 trains will go from Ludhiana. 
1. Ludhiana to Sitamarhi 
2. Ludhiana to Partapgarh 
3. Ludhiana to Rae bareilly 
4. Ludhiana to Hardoi 
5. Ludhiana to Unnao UP 
6.Ludhiana to Amethi. 
the persons who will be going in these trains are being sent sms. 
rest terms and conditions will be as given earlier. 

3 DISTRICT ADMINISTRATION ALLOWS OPENING OF SOME MORE SHOPS IN DISTRICT: DEPUTY 
COMMISSIONER(English & Punjabi) 

4 In view of the ongoing curfew/lockdown, the Punjab government and District Administration has 
made elaborate arrangements to ensure that the migrants reach their home states safely. The 
traffic marshals deputed by the Ludhiana Police are playing a vital role in facilitating the journey of 
the migrants to their home states.(English & Punjabi) 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260022556184047617?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260020586408894465?s=08
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260020588816420864?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260020307680583681?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260011241247932417?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260011244636913664?s=08


 

5 TRAFFIC MARSHALS PLAYING VITAL ROLE IN FACILITATING JOURNEY OF MIGRANTS TO THEIR 
HOME STATES 
AROUND 80 TRAFFIC MARSHALS PERFORM DUTY IN ONE SHIFT 
LUDHIANA POLICE SALUTES TRAFFIC MARSHALS WHO ARE PERFORMING SELFLESS SERVICE: 
COMMISSIONER OF POLICE(English & Punjabi) 

6 PUNJAB GOVT BRINGS BACK PILGRIMS STUCK AT DELHI 
25 PILGRIMS STAYING AT ISOLATION CENTRE SET UP AT MERITORIOUS SCHOOL 
PILGRIMS SAY THAT ARRANGEMENTS IN PUNJAB FAR BETTER THAN THAT IN DELHI 
TILL DATE, 135 PILGRIMS HAVE BEEN QUARANTINED IN THEIR RESPECTIVE VILLAGES & HOMES: 
DOCTORS(English & Punjabi) 

7 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated May 11, 
2020(English & Punjabi) 

8 Ardas ‘Arjoi’ by Punjab PR Officers for well being of entire community amid Covid-19 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 - ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਪੰ੍ਡ ਪ੍ੁੱਧਰ ਤ ੇਕੰਮ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਵੁੱਚ ਹਣੋ ਲੁੱ ਗੀ ਸਹਾਈ  
-ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਵਦਹਾੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂਪ੍ੈਦਾ 
-ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਬੀਨ 450-500 ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ ਵਰਹ ੈਰ ਜ਼ਗਾਰ  
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/672945020150779/?type=
3&__tn__=-R 
 

2 -ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਏ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਵਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਵਦੁੱਤੀ ਛ ੁੱਟੀ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

-ਤੰਦਰ ਸਤ ਹੋਇਆ 1 ਵਵਅਕਤੀ ਬ ਢਲਾਡਾ ਅਤੇ 1 ਔਰਤ ਛੁੱਤੀਸਗੜਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/672944496817498/?type=
3&__tn__=-R 
 

3 -ਫੋਜ਼ ਵਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਹਣੋ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਯ ਵਕਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ 15 ਤੋ: ਵਜ਼ਲਹਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਅਫ਼ਸਰ 

-ਆਰਮੀ, ਪ੍ ਵਲਸ, ਪ੍ਰੈਾਵਮਲਟਰੀ ਫਰੋਸ ਵਵਚ ਭਰਤੀ ਹਣੋ ਦ ੇਇੁੱਛ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨ ੰ  ਸੀ-ਪ੍ਾਇਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਆਨਲਾਇਨ 
ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟਰੇਵਨੰਗ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/672944050150876?__tn__=-R 
 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟੇੇ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਕੰਮ ਨ ੰ  ਮ ੜ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਹ ਕਮ 

-ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕੰਮ ਵਵੁੱਚ ਬਾਇਓਮੈਵਟਰਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੁੱਖੇ ਜਾਣਗ ੇਬੰਦ 

-ਰਵਜਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਖ ਲਹੇ ਏਰੀਏ ਜਾਂ ਵਰਾਂਡੇ ਵਵੁੱਚ ਸਵੇਰ ੇ10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪ੍ਵਹਰ 2 
ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/672943736817574/?type=
3&__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 - ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਪੰ੍ਡ ਪ੍ੁੱਧਰ ਤ ੇਕੰਮ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਵੁੱਚ ਹਣੋ ਲੁੱ ਗੀ ਸਹਾਈ  

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/672945020150779/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/672945020150779/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/672944496817498/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/672944496817498/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/672944050150876?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/672943736817574/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/672943736817574/?type=3&__tn__=-R


 

-ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਵਦਹਾੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂਪ੍ੈਦਾ 
-ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਬੀਨ 450-500 ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ ਵਰਹ ੈਰ ਜ਼ਗਾਰ  
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260105275354124290?s=20 
 

2 -ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਏ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਵਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਵਦੁੱਤੀ ਛ ੁੱਟੀ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

-ਤੰਦਰ ਸਤ ਹੋਇਆ 1 ਵਵਅਕਤੀ ਬ ਢਲਾਡਾ ਅਤੇ 1 ਔਰਤ ਛੁੱਤੀਸਗੜਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260105348116967426?s=20 
 

3 -ਫੋਜ਼ ਵਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਹਣੋ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਯ ਵਕਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ 15 ਤੋ: ਵਜ਼ਲਹਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਅਫ਼ਸਰ 

-ਆਰਮੀ, ਪ੍ ਵਲਸ, ਪ੍ਰੈਾਵਮਲਟਰੀ ਫਰੋਸ ਵਵਚ ਭਰਤੀ ਹਣੋ ਦ ੇਇੁੱਛ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨ ੰ  ਸੀ-ਪ੍ਾਇਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਆਨਲਾਇਨ 
ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟਰੇਵਨੰਗ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260105434024706049?s=20 
 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟੇੇ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਕੰਮ ਨ ੰ  ਮ ੜ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਹ ਕਮ 

-ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕੰਮ ਵਵੁੱਚ ਬਾਇਓਮੈਵਟਰਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੁੱਖੇ ਜਾਣਗ ੇਬੰਦ 

-ਰਵਜਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਖ ਲਹੇ ਏਰੀਏ ਜਾਂ ਵਰਾਂਡੇ ਵਵੁੱਚ ਸਵੇਰ ੇ10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪ੍ਵਹਰ 2 
ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260105802410455040?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 - ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਪੰ੍ਡ ਪ੍ੁੱਧਰ ਤ ੇਕੰਮ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਵੁੱਚ ਹਣੋ ਲੁੱ ਗੀ ਸਹਾਈ  
-ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਵਦਹਾੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂਪ੍ੈਦਾ 
-ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਬੀਨ 450-500 ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ ਵਰਹ ੈਰ ਜ਼ਗਾਰ  
 

2 -ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਏ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਵਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਵਦੁੱਤੀ ਛ ੁੱਟੀ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

-ਤੰਦਰ ਸਤ ਹੋਇਆ 1 ਵਵਅਕਤੀ ਬ ਢਲਾਡਾ ਅਤੇ 1 ਔਰਤ ਛੁੱਤੀਸਗੜਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  
 

3 -ਫੋਜ਼ ਵਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਹਣੋ ਦ ੇਚਾਹਵਾਨ ਯ ਵਕਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ 15 ਤੋ: ਵਜ਼ਲਹਾ ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਅਫ਼ਸਰ 

-ਆਰਮੀ, ਪ੍ ਵਲਸ, ਪ੍ਰੈਾਵਮਲਟਰੀ ਫਰੋਸ ਵਵਚ ਭਰਤੀ ਹਣੋ ਦ ੇਇੁੱਛ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨ ੰ  ਸੀ-ਪ੍ਾਇਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਆਨਲਾਇਨ 
ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟਰੇਵਨੰਗ 

 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟੇੇ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਕੰਮ ਨ ੰ  ਮ ੜ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਹ ਕਮ 

-ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕੰਮ ਵਵੁੱਚ ਬਾਇਓਮੈਵਟਰਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੁੱਖੇ ਜਾਣਗ ੇਬੰਦ 

-ਰਵਜਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਖ ਲਹੇ ਏਰੀਏ ਜਾਂ ਵਰਾਂਡੇ ਵਵੁੱਚ ਸਵੇਰ ੇ10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪ੍ਵਹਰ 2 
ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260105275354124290?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260105348116967426?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260105434024706049?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260105802410455040?s=20


 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਦੋ ਨਵੇ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣ ੇਆਏ 

---ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ ਐਕਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਵਵੁੱਚ 46-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1654517894688508 
 

2 | 11 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/251442946060520/ 
 

3 11 ਮਈ ਨ ੰ  ਕ ਲ 205 ਨਮ ਨੇ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਈ, ਵਸਵਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਡਾ ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1654409544699343 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Punjab health workers perform Gidda at Hospitals in Moga & Bagha Purana to boost the 
morale of #Covid19 patients. Really appreciate the commitment with which you all are 
taking care of patients and keeping their spirits high. Keep it up! 

2 First 117 and now 39 samples test negative for corona virus. Two new positive patients 
surface. One from Baghapurana and other from Daulewal district Moga 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਦੋ ਨਵੇ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣ ੇਆਏ 

---ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਵ ਐਕਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਵਵੁੱਚ 46-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

 

2  11 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

3 11 ਮਈ ਨ ੰ  ਕ ਲ 205 ਨਮ ਨੇ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਈ, ਵਸਵਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਡਾ ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ 

 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਸ ਪ੍ੌਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218143445192834/ 
 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1654517894688508
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=AZXLadlh8PFWxmzzyaDOW5rkTjEibIROeiEQXDEeD28vn935lWUTVn9IqGI4V_FaHIqupqD0J_CUmELdyplA4DQw08igM057wclM1LdVy59PS95z_7yzQhKHhmAZosbkiLv0xx_Hkb_aUSceyG9cw3H52OeOk4qpHcfrqYGNDgv5hw&__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=AZXLadlh8PFWxmzzyaDOW5rkTjEibIROeiEQXDEeD28vn935lWUTVn9IqGI4V_FaHIqupqD0J_CUmELdyplA4DQw08igM057wclM1LdVy59PS95z_7yzQhKHhmAZosbkiLv0xx_Hkb_aUSceyG9cw3H52OeOk4qpHcfrqYGNDgv5hw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/251442946060520/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1654409544699343
https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hashtag_click
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=AZXLadlh8PFWxmzzyaDOW5rkTjEibIROeiEQXDEeD28vn935lWUTVn9IqGI4V_FaHIqupqD0J_CUmELdyplA4DQw08igM057wclM1LdVy59PS95z_7yzQhKHhmAZosbkiLv0xx_Hkb_aUSceyG9cw3H52OeOk4qpHcfrqYGNDgv5hw&__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=AZXLadlh8PFWxmzzyaDOW5rkTjEibIROeiEQXDEeD28vn935lWUTVn9IqGI4V_FaHIqupqD0J_CUmELdyplA4DQw08igM057wclM1LdVy59PS95z_7yzQhKHhmAZosbkiLv0xx_Hkb_aUSceyG9cw3H52OeOk4qpHcfrqYGNDgv5hw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218143445192834/


 

2 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਹ ਣ ਤੁੱਕ 1283 ਕਰੋੜ ਰ ਪ੍ਏ ਦੀ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218142668526245/ 

3 Today 11 may district covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218141355193043/ 
 

4 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪੰ੍ਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕ ੇਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮ ਹੁੱਈਆ 
ਕਰਵਾਇਆ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218098695197309/ 
 

5 ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਸੁਪੌਲ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218084448532067/ 
 

6 ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਰਡ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 

ਸਟਾਫ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਰਬਿੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਕੋਵਵਡ 19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218080798532432/ 
 

7 ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਸੁਪੌਲ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ 

ਵਨਸ਼ੁਲਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218077361866109/ 
 

8 ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਸੁਪੌਲ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਤਨ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218067891867056/ 
 

9 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਸੁਪੌਲ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ 

ਗਿੱਡੀ 1188 ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਲੈਕੇ ਰਵਾਨਾ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218062615200917/ 
 

10 WHY DO WE PUBLISH THE NAMES OF PERSONS IN HOME QUARANTINE? 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217884605218718/ 
 

11 ਵਮਤੀ 11 ਮਈ ਨ ੰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਵਖੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰਟੇ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217793668561145/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ, ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਉਪ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਸ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅੰਦਰਲੀਆਾਂ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਵਿੱਲੋ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ ਰਾਹੀ ਵਪੰਡਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੁਿੱਲ 70 ਲਿੱਖ ਰੁਪਏ 

ਮੁਿੱਲ ਦਾ ਜਰ ਰੀ ਵਸਤਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259879607916003332?s=19 
 

2 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਹ ਣ ਤੁੱਕ 1283 ਕਰੜੋ ਰ ਪ੍ਏ ਦੀ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ 
ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਆਈ ਸਾਰੀ 8 ਲੁੱ ਖ 09 ਹਜ਼ਾਰ 131 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ-@KUMARAMIT_IAS  

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218142668526245/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218141355193043/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218098695197309/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218084448532067/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218080798532432/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218077361866109/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218067891867056/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218062615200917/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217884605218718/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1217793668561145/
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259879607916003332?s=19
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS


 

#procurement  
@PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259878892694798336?s=19 
 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਸੁਪੌਲ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ 

ਗਿੱਡੀ 1188 ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਲੈਕੇ ਰਵਾਨਾ। @CMOPb @PunjabGovtIndia @capt_amarinder 

@preneet_kaur @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259822415183396870?s=19 
 

4 Children admitted in #covid19 isolation ward of Rajindra hospital Patiala recited #Ardas for 
Rajindra Hospital staff treating corona patients and for 'Sarbat da bhla' today 
@capt_amarinder @PunjabGovtIndia @CMOPb @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259822121061986304?s=19 
 

5 ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਸੁਪੌਲ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਤਨ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

@PunjabGovtIndia @capt_amarinder @CMOPb @preneet_kaur @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259821475835465728?s=19 
 

6 #StayAtHomeAndStaySafe 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259696393515438080?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਸ ਪ੍ੌਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

2 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਹ ਣ ਤੁੱਕ 1283 ਕਰੋੜ ਰ ਪ੍ਏ ਦੀ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ  (ਫੋਟੋ) 

3 Today 11 may district covid update information given by CS Dr Harish Malhotra (ਵੀਡੀਓ) 

4 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪੰ੍ਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕ ੇਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮ ਹੁੱਈਆ 
ਕਰਵਾਇਆ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

5 ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਸੁਪੌਲ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (ਵੀਡੀਓ) 

6 ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਰਡ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 

ਸਟਾਫ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਰਬਿੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਕੋਵਵਡ 19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਵੀਡੀਓ) 

7 ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਸੁਪੌਲ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ 

ਵਨਸ਼ੁਲਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (ਵੀਡੀਓ) 

8 ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਸੁਪੌਲ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਤਨ ਚਧੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (ਵੀਡੀਓ) 

9 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਸੁਪੌਲ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ 

ਗਿੱਡੀ 1188 ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਲੈਕੇ ਰਵਾਨਾ। (ਵੀਡੀਓ) 

10 WHY DO WE PUBLISH THE NAMES OF PERSONS IN HOME QUARANTINE? (ਫੋਟੋ) 

11 ਵਮਤੀ 11 ਮਈ ਨ ੰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਵਖੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰਟੇ। (ਫੋਟੋ) 

https://twitter.com/hashtag/procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259878892694798336?s=19
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
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https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259822415183396870?s=19
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ardas?src=hashtag_click
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https://twitter.com/DproPatiala/status/1259822121061986304?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259821475835465728?s=19
https://twitter.com/hashtag/StayAtHomeAndStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1259696393515438080?s=19


 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਰਬਿੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

https://youtu.be/sZmUPMjeGkY 

2 Patiala- COVID UPDATE dt. 11.05.2020, Information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://youtu.be/4Zbf73ZfEqQ 

3 ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਵਬਹਾਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

https://youtu.be/MfM-UMuK5VE 
 

4 ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਬਹਾਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਤਨ ਚੌਧਰੀ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

https://youtu.be/M2FRsT6-hfU 
 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਵਵਚ 52 ਹਜਾਰ 749 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ ---ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5307789675
51029  

2 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ  ਆਾਂਨਲਾਈਨ ਵੈਬਨਾਰ ਆਯੋਵਜਤ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5307800075
50925  

3 ਘਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕੀਤੇ ਕੋਵਰਨਟਾਈਨ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਇਕੁੱ ਲੇ ਕਮਰੇ ਵਵੁੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਦੁੱਤੀ ਸਲਾਹ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5307805575
50870  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਵਵਚ 52 ਹਜਾਰ 749 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ ---ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ  ਆਾਂਨਲਾਈਨ ਵੈਬਨਾਰ ਆਯੋਵਜਤ। 

3 ਘਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕੀਤੇ ਕੋਵਰਨਟਾਈਨ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਇਕੁੱ ਲੇ ਕਮਰੇ ਵਵੁੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਦੁੱਤੀ ਸਲਾਹ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆ ਂਮੰਡੀਆ ਂਵਵਚ 52 ਹਜਾਰ 749 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ ---ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ  ਆਾਂਨਲਾਈਨ ਵੈਬਨਾਰ ਆਯੋਵਜਤ। 

3 ਘਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕੀਤੇ ਕੋਵਰਨਟਾਈਨ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਇਕੁੱ ਲੇ ਕਮਰੇ ਵਵੁੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਦੁੱਤੀ ਸਲਾਹ 

 
 RoopNagar 

https://youtu.be/sZmUPMjeGkY
https://youtu.be/4Zbf73ZfEqQ
https://youtu.be/MfM-UMuK5VE
https://youtu.be/M2FRsT6-hfU
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530778967551029
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530778967551029
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530780007550925
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530780007550925
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530780557550870
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/530780557550870


 

FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 52 ਹੋਈ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕ ੁੱਲ ਕੇਸ 55 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 52, ਵਰਕਵਰ 02 ਅਤ ੇ01 ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=852893258539425&id=289205534908203 
 

2  

3  

4  

5  

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 52 ਹੋਈ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕ ੁੱਲ ਕੇਸ 55 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 52, ਵਰਕਵਰ 02 ਅਤ ੇ01 ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1259843166649438210?s=19 
 

2  

3  

4  

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 52 ਹੋਈ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕ ੁੱਲ ਕੇਸ 55 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 52, ਵਰਕਵਰ 02 ਅਤ ੇ01 ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 

 

2  

3  

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=852893258539425&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1259843166649438210?s=19


 

1 #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/251442926060522/?vh=e&d=n 
 

2 ਸੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤੋਂ ਕਿੱਲਹ  ਟੈਸਵਟਗੰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਅਿੱਜ ਨੈਗਵੇਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਵਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਇਨਹਾਾਂ ‘ਚ ਹਜ਼ ਰ 

ਸਾਵਹਬ ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇਿੱਕ ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਇਆ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655108374734753/?d=n 
 

3 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਵਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਸਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਵਦਿੱਲੀ ਵਵਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰਵਫ਼ਊ 

ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਹੀ ਫਸ ਵਗਆ ਸੀ। ਧ ਰੀ ਦੇ ਵਪੰਡ ਭਿੱਦਲਵਿੱਡ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਵਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655112274734363/?vh=e&d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਵਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਵਦਿੱਲੀ ਵਵਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰਵਫ਼ਊ ਕਾਰਨ 

ਉਥੇ ਹੀ ਫਸ ਵਗਆ ਸੀ। ਧ ਰੀ ਦੇ ਵਪੰਡ ਭਿੱਦਲਵਿੱਡ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਵਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1259889322150502401?s=12 
 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਫ਼ਲ  ਕਾਰਨਰਾਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਨਯਮਤ ਵਸਹਤ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਵਕਹਾ ਕੋਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਵਵਰੁਿੱਧ ਜਗੰ ਲੜ ਰਹੇ ਯੋਵਧਆਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਬੇਹਿੱਦ ਜ਼ਰ ਰੀ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260102621492174853?s=08 
 

3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਸੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਹਿੱਸੇ ਵਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ ਜਾਾਂ 

ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਵਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਸ ਲਈ ਵਬਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ 

ਵਮਲਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਾਂ ਟੈਕਸੀ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕ ੇਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕੇਗਾ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260103162788118528 
 

4 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪਾਜ਼ੀਵਟਵ ਹੋਏ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨ ੰ ਜ਼ਰ ਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260103640548687876?s=08 
 

5 ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਤ ੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਹ ਜਾਾਂਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ ਅਿੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ 

ਸਬੰਧੀ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਗਰ ਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਖਤੀ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 69 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਿੱਕ ੇਹਨ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260103935383093248?s=08 
 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰ ਰ ਵਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ੇ9 ਤੋਂ ਼ਿਾਮ 5 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਖ ੁੱਲਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ *ਦ ਪ੍ਵਹਰ 1 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਵਬਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਅਤੇ 1 ਵਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪ੍ਵੇਗੀ ਅਗੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260104505829412866?s=08 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCRbQcJhEmP8aoT1NE9kze5nX8A7FzQ1TxDCEKmRyFn3D-KZwzldWUSlhpoc4GhzrlzsflAN8OyD49XnbP0l2r6WmlK9KEQrhBGnjW6PzEUyMGP9yIpX8wSf3K0jffKxzewbjto2075oJA8gUPNcW_7FHDEnBW59nMChEdqC8XOTSDnM8e721MFmXsaQDUpkkbDFXAzkwohyYwjUQaQbrXIRh1CgMcRx_gjsz3zukWucmT-UteGRYakJ3EIpUx7OO82TL7eJ5YHl5GU_8o6xqeh9ViNHh6kgMCebdloRBDlNzQGXsIB1ZRZwmWgGjHuoiPUKq-escgzQ20Hc8NuBdVH1Sjs6yuNVEDtdg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/251442926060522/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655108374734753/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655112274734363/?vh=e&d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1259889322150502401?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260102621492174853?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260103162788118528
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260103640548687876?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260103935383093248?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260104505829412866?s=08


 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਵਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਵਦਿੱਲੀ ਵਵਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰਵਫ਼ਊ ਕਾਰਨ 

ਉਥੇ ਹੀ ਫਸ ਵਗਆ ਸੀ। ਧ ਰੀ ਦੇ ਵਪੰਡ ਭਿੱਦਲਵਿੱਡ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਵਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 

2 ਸੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਤੋਂ ਕਿੱਲਹ  ਟੈਸਵਟਗੰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਅਿੱਜ ਨੈਗਵੇਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਵਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਇਨਹਾਾਂ ‘ਚ ਹਜ਼ ਰ 

ਸਾਵਹਬ ਨਾਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇਿੱਕ ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਇਆ ਹੈ। 
 

3 ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਤ ੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਹ ਜਾਾਂਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ ਅਿੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ 

ਸਬੰਧੀ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਗਰ ਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਖਤੀ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 69 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਿੱਕ ੇਹਨ। 
 

4 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪਾਜ਼ੀਵਟਵ ਹੋਏ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨ ੰ ਜ਼ਰ ਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਸੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਹਿੱਸੇ ਵਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ ਜਾਾਂ 

ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫਵਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਸ ਲਈ ਵਬਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ 

ਵਮਲਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਾਂ ਟੈਕਸੀ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕ ੇਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕੇਗਾ। 
 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Second Special train in a day chugs off Mohali Railway Station 
Takes 1335 migrant workers to Gorakhpur in UP 
Punctuality becomes hallmark of District Administration 
More than 6000 migrants safely sent back to their home states 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536838630366685&id=128209614562924 

2 ਮ ੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੁੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੁੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536778560372692&id=128209614562924 

3 2277 samples out of 2467 tested negative, DC Girish Dayalan 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536824600368088&id=128209614562924 

4 Incoming travelers from abroad to be kept in paid Institutional Quarantine-Girish Dayalan 
Inbound travelers from other states to undergo strict home quarantine 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536825397034675&id=128209614562924 

5 Fourth Shramik train chuggs off Mohali Railway Station 
 Takes 1216 migrants back home to Barakhana in Jharkhand 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536831557034059&id=128209614562924 

6 Migrant workers leaving for Gorakhpur in UP waving and clapping as a mark of gratitude to the 
district administration 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536833390367209&id=128209614562924 

7 A migrant returning to Jharkand expressing gratitude to the District administration, SAS Nagar for 
making good arrangements regarding food water 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536713277045887&id=128209614562924 

8 One of the facilitation Centers for the migrants being sanitized 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536672090383339&id=128209614562924 

 
TWITTER 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536838630366685&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536778560372692&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536824600368088&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536825397034675&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536831557034059&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536833390367209&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536713277045887&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536672090383339&id=128209614562924


 

 

S.N. Post with link 

1 ਚੌਥੀ ਼ਿਰਵਮਕ ਰੇਲਗੁੱਡੀ ਮ ਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇ਼ਿਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ 1216 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਬਾਰਾਖਾਨਾ ਸਟੇ਼ਿਨ ਲਈ 
ਰਵਾਨਾ 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259842515466944516?s=19 

2 ਮ ੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਉਣੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇ ਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ੁੱਧਰ 
ਵਵਚ ਸ ਧਾਰ ਵਲਆਉਣ ਅਤ ੇਕੋਵਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਨੀਰੀ ਦੀ ਲ ਆਈ ਮੌਕੇ ਮਜਦ ਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕ ੇ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੁੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਵਸੁੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਦਰਵਮਆਨੀਆ ਂਅਤੇ ਭਾਰੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਵਚ ਹੋਵੇ। 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259809154861957125?s=19 

3 2467 ਵਵਚੋਂ 2277 ਨਮ ਨੇ ਆਏ ਨੈਗਵਟਵ, ਡੀਸੀ ਵਗਰੀ਼ਿ ਵਦਆਲਨ 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259838263642206214?s=19  

4 ਵਵਦੇ਼ਿਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਭ ਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਵਵੁੱਚ ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਵਗਰੀ਼ਿ ਵਦਆਲਨ 
ਦ ਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲ  ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਵਵਚ ਰਵਹਣਗ ੇ

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259839423761580039?s=19 

5 ਇੁੱਕ ਵਦਨ ਵਵੁੱਚ ਦ ਜੀ ਸਪ੍ੈ਼ਿਲ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਮ ਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇ਼ਿਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ 1335 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਯ ਪ੍ੀ ਦੇ 
ਗੋਰਖਪ੍ ਰ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਾਬੰਦ ਹਣੋਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰ਼ਿਾਸਨ ਦੀ ਵਵ਼ੇਿ਼ਿਤਾ ਬਣੀ 6000 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਂ
ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆ 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259846523719909376?s=19 

6 Migrant workers leaving for Gorakhpur in UP waving and clapping as a mark of gratitude to the 
District Administration 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259844210137628676?s=19 

7 A migrant returning to Jharkhand expressing gratitude to the District Administration, S. A. S. Nagar 
for making good arrangements regarding food, water 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259758225727066112?s=19 

8 One of the facilitation centres for the migrants being sanitized 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259723785231462400?s=19= 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 More than 6000 migrants safely sent back to their home states 

2 ਇੁੱਕ ਵਦਨ ਵਵੁੱਚ ਦ ਜੀ ਸਪ੍ੈ਼ਿਲ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਮ ਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇ਼ਿਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ 1335 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਯ ਪ੍ੀ ਦੇ 
ਗੋਰਖਪ੍ ਰ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਾਬੰਦ ਹਣੋਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰ਼ਿਾਸਨ ਦੀ ਵਵ਼ੇਿ਼ਿਤਾ ਬਣੀ 6000 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਂ
ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆ 

3 2467 ਵਵਚੋਂ 2277 ਨਮ ਨੇ ਆਏ ਨੈਗਵਟਵ, ਡੀਸੀ ਵਗਰੀ਼ਿ ਵਦਆਲਨ 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 District Administration SBS Nagar Starts Process of migration of 8704 persons to their home 
states, said DC @VinayBublani 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259842515466944516?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259809154861957125?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259838263642206214?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259839423761580039?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259846523719909376?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259844210137628676?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259758225727066112?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1259723785231462400?s=19


 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250107255159857&id=739582469545674 

2 District SBS Nagar Recorded Procurement of 219261 MT of wheat so far. A total of 146359 MT of 
wheat lifted from Mandis. Rs 376.78 have been paid for the procured wheat. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250106131826636&id=739582469545674 

3 As many as 1357 out of 1520 tested negative. Results of 57 still awaited. Addition of one case to 
existing 84 active cases in District. A person tested negative who was found Positive on April 25. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250103398493576&id=739582469545674 

4 Deputy Commissioner @VinayBublani allowed persons with medical emergency or medical slips to 
reach hospital without curfew pass. SDMs asked to dispose of medical pass application same day 
of its submission. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250099035160679&id=739582469545674 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 District Administration SBS Nagar Starts Process of migration of 8704 persons to their home 
states, said DC @VinayBublani 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259878960571154434?s=19 

2 District SBS Nagar Recorded Procurement of 219261 MT of wheat so far. A total of 146359 MT of 
wheat lifted from Mandis. Rs 376.78 have been paid for the procured wheat. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259875427205746693?s=19 

3 As many as 1357 out of 1520 tested negative. Results of 57 still awaited. Addition of one case to 
existing 84 active cases in District. A person tested negative who was found Positive on April 25. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259874516047667201?s=19 

4 Deputy Commissioner @VinayBublani allowed persons with medical emergency or medical slips to 
reach hospital without curfew pass. SDMs asked to dispose of medical pass application same day 
of its submission. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259873784959569920?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 District Administration SBS Nagar Starts Process of migration of 8704 persons to their home 
states, said DC @VinayBublani 

2 District SBS Nagar Recorded Procurement of 219261 MT of wheat so far. A total of 146359 MT of 
wheat lifted from Mandis. Rs 376.78 have been paid for the procured wheat. 

3 As many as 1357 out of 1520 tested negative. Results of 57 still awaited. Addition of one case to 
existing 84 active cases in District. A person tested negative who was found Positive on April 25. 

4 Deputy Commissioner @VinayBublani allowed persons with medical emergency or medical slips to 
reach hospital without curfew pass. SDMs asked to dispose of medical pass application same day 
of its submission. 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250107255159857&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250106131826636&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250103398493576&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250099035160679&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259878960571154434?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259875427205746693?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259874516047667201?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1259873784959569920?s=19


 

1 ਸਰੀ ਅਨੰਦਪ੍ ਰ ਸਾਵਹਬ ਵਵੁੱਚ 32920 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2510397462605539/ 

2 ਨੰਗਲ ਵਵੁੱਚ 8201 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ- ਸ ਵਰੰਦਰ ਪ੍ਾਲ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2510397959272156/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਅਨੰਦਪ੍ ਰ ਸਾਵਹਬ ਵਵੁੱਚ 32920 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

https://twitter.com/DproSri/status/1259861442007912450?s=19 

2 ਨੰਗਲ ਵਵੁੱਚ 8201 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ- ਸ ਵਰੰਦਰ ਪ੍ਾਲ 

https://twitter.com/DproSri/status/1259861976018231302?s=19 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰੀ ਅਨੰਦਪ੍ ਰ ਸਾਵਹਬ ਵਵੁੱਚ 32920 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

2 ਨੰਗਲ ਵਵੁੱਚ 8201 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ- ਸ ਵਰੰਦਰ ਪ੍ਾਲ 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵੁੱਚ ਰਜ਼ੋਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਵਮਤੀ: 11-05-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1339926976201455?d=n&sfns=mo  

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340016049525881?d=n&sfns=mo  

3 ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ 15 ਚੋਂ 8 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਼ਿ ਰ  
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱਲਣਗੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340023006191852?d=n&sfns=mo  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵੁੱਚ ਰਜ਼ੋਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਵਮਤੀ: 11-05-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259839659330490369?s=21  

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259838746427568128?s=21  

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2510397462605539/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2510397959272156/
https://twitter.com/DproSri/status/1259861442007912450?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1259861976018231302?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1339926976201455?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340016049525881?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340023006191852?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259839659330490369?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259838746427568128?s=21


 

3 ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ 15 ਚੋਂ 8 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਼ਿ ਰ  
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱਲਣਗੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259841192164052992?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵੁੱਚ ਰਜ਼ੋਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਵਮਤੀ: 11-05-2020 

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

3 ਸਰੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ 15 ਚੋਂ 8 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਼ਿ ਰ  
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱਲਣਗੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 

 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਵੁੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਵਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਹਤ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31602494873404
78/?type=3&theater 

2 ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ਪ੍ੀ. ਪ੍ੀ. ਈ. ਵਕੁੱਟਾਂ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤ ੇਮਾਸਕ ਭੇਂਟ 

ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮ ਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31601268773527
39/?type=3&theater 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕ ੁੱਲ ਵਗਣਤੀ 162 ਹੋਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਅੁੱਜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 90 ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਵੁੱਚੋਂ 1 ਸੈਂਪ੍ਲ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਆਈ ਕੋਵਵਡ-19 ਪ੍ੋਜ਼ੇਵਟਵ 

ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ੇਗਏ 89 ਨਮ ਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ਰੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਵ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31601243106863
29/?type=3&theater 

4 ਘਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੁੱਤ ੇਗਏ 
ਵਨਰਦੇਸ਼-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31601178740203
06/?type=3&theater 

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ 
ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਵਸਥਾਰਤ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31601150106872
59/?type=3&theater 

6 why do we publish the names of persons in home Quarantine 
''Stay at Home Stay Healthy'' 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31597906307196
97/?type=3&theater 

 7 Advisory for the special care of Elderly/Senior Citizens 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1259841192164052992?s=21
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3160249487340478/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3160249487340478/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3160126877352739/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3160126877352739/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3160124310686329/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3160124310686329/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3160117874020306/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3160117874020306/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3160115010687259/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3160115010687259/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3159790630719697/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3159790630719697/?type=3&theater


 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/31597704473883
82/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਆਈਸੋਲੇ਼ਿਨ ਵਾਰਡ ਵਵੁੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਵਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਹਤ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮ਼ਿਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259846497170055169 

2 ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰ਼ਿਾਸਨ ਨ ੰ  ਪ੍ੀ. ਪ੍ੀ. ਈ. ਵਕੁੱਟਾਂ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਭੇਂਟ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮ਼ਿਨਰ 

ਨੇ ਸਮ ਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259832751290634241 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਵੁੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕ ੁੱਲ ਵਗਣਤੀ 162 ਹਈੋ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮ਼ਿਨਰ 

ਅੁੱਜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 90 ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਵੁੱਚੋਂ 1 ਸੈਂਪ੍ਲ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਆਈ ਕੋਵਵਡ-19 ਪ੍ੋਜ਼ਵੇਟਵ 

ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 89 ਨਮ ਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਵ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259832469437603842 

4 ਘਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੁੱਤੇ ਗਏ 

ਵਨਰਦੇ਼ਿ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮ਼ਿਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259832254345297922 

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ 

ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਵਸਥਾਰਤ ਵਦ਼ਿਾ-ਵਨਰਦੇ਼ਿ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259832162330656770 

6 Advisory for the special care of Elderly/Senior Citizens 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259789386318659590 

7 why do we publish the names of persons in home Quarantine 
''Stay at Home Stay Healthy'' 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260088466953535489 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਵੁੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਵਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਹਤ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਵੁੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ਪ੍ੀ. ਪ੍ੀ. ਈ. ਵਕੁੱਟਾਂ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤ ੇਮਾਸਕ ਭੇਂਟ 

ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮ ਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੁੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕ ੁੱਲ ਵਗਣਤੀ 162 ਹੋਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਅੁੱਜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 90 ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਵੁੱਚੋਂ 1 ਸੈਂਪ੍ਲ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਆਈ ਕੋਵਵਡ-19 ਪ੍ੋਜ਼ੇਵਟਵ 

ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ੇਗਏ 89 ਨਮ ਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ਰੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਵ 

4 ਘਰਾਂ ਵਵੁੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੁੱਤ ੇਗਏ 
ਵਨਰਦੇਸ਼-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3159770447388382/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3159770447388382/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259846497170055169
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259832751290634241
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259832469437603842
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259832254345297922
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259832162330656770
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1259789386318659590
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260088466953535489


 

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ 
ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਵਸਥਾਰਤ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 

6 why do we publish the names of persons in home Quarantine 
''Stay at Home Stay Healthy'' 
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