
 

 

Date: 13-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 46026 

2 Total No. of samples sent 46026 

3 Total No. of patients tested positive till date 1924 

4 Total No. of patients tested negative 40637 

5 Results Awaited 3465 

6 No. of patients cured 200 

7 Active cases 1692 

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 13th May 2020-   10 
 

District Number 

of cases 

Source of 

Infection outside 

Punjab 

Others Remarks 

Ropar 02 1 * New case 1 New case (ILI) ----- 

Ludhiana 05 ----- Contacts of positive case ----- 

Jalandhar 01 ----- New Case (SARI) ----- 

Kapurthala 01 *New Case ----- ----- 

Hoshiarpur 01 ----- New Case ----- 

 

 

 

On 13th 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- 26- Amritsar, 2- SAS Nagar & 1- 

Faridkot 

• Number of new deaths reported- NIL 



 

 

2. Cumulative Cases:- 
 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1. Amritsar 297 259 34 4 

2. Jalandhar 198 169 24 5 

3. Tarn Taran 158 158 0 0 

4. Ludhiana 148 134 8 6 

5. Gurdaspur 122 121 0 1 

6. SBS Nagar 103 84 18 1 

7. SAS Nagar 102 42 57 3 

8. Patiala 99 81 16 2 

9. Hoshiarpur 92 82 6 4 

10. Sangrur 88 85 3 0 

11. Muktsar 65 64 1 0 

12. Moga 59 55 4 0 

13. Ropar 58 55 2 1 

14. FG Sahib 55 53 2 0 

15. Faridkot 46 42 4 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 27 23 2 2 

22. Barnala 21 19 1 1 

 Total 192
4 

1692 200 32 

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



 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

 

1. PUNJAB CM RULES OUT EXTENSION FOR LIQUOR VEND CONTRACTS BEYOND MARCH 

31 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-rules-out-extension-liquor-vend-contracts-
beyond-march-31   

 

2. Food Safety Commissioner directs food businesses to destroy old/stale food material 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/food-safety-commissioner-directs-food-businesses-
destroy-oldstale-food-material  
 

3. Punjab performs better than national average, conducts 41849 tests of COVID-19: Balbir Singh 

Sidhu   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-performs-better-national-
average%C2%A0conducts-41849-tests-covid-19-balbir-singh-sidhu 

 

4. Punjab issues advisory for people involved in the frequent interstate/intrastate movement  

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

 

5. The Punjab Rural Development and Panchayat Minister Mr. Tript Rajinder Singh Bajwa 

launched a campaign for the cleaning of village ponds in the state through video conference. 

The Minister appealed to the officers of the department and Panchayats to complete the work of 

cleaning the ponds by June 10 before the start of paddy season. He said that the cleaning of 

ponds was closely related to the cleanliness of the villages and the health of the people, hence 

this work should be done on priority basis. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560959330866841&id=1412317599064359 

 

6. Punjab School Education Secretary, Krishan Kumar wrote a letter to all the Deputy 

Commissioners of the state to allow DEOs (SE) and DEO (EE) and also District Manager of 

Punjab School Education Board to distribute the books to the students studying in government 

schools.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561176674178440&id=1412317599064359 

 

7. Major narco-gangster module busted in Tarn-Taran; 3 held with 6 weapons. Accused linked 

with 532 kg #AttariDrugHaul, main accused found to be in touch with jailed gangsters.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561100380852736&id=1412317599064359 

 

8. The Government agencies and private traders have procured 1,59,864 metric tonnes of wheat in 

Punjab on 28th day of procurement. The Government agencies procured 1,58,742 MT of wheat 

1,122 MT has been procured by the private traders (arhtyias).  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561204784175629&id=1412317599064359 
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ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT 

(From 2:00 PM 12/05/2020 to 2:00 PM 13/05/2020) 
           

 

 

S.N. Post with link 

1 ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਵਕਿੰਨਾਂ  ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਰੌਾਨ ਕੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 
For whom and why is home quarantine compulsory? What precautions should be taken 
in the meantime? 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560939907535450&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983902495400406&id=631211620669497 

2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤ ੇਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਤਿਪਤ ਰਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਇੱਕ ਿੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ 

ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੁਵਹੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਾਂ ਦੀ 

ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਛੱਪੜਾਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਵਪੰਡਾਾਂ 

ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਡੰੂਘਾ ਸਬੰਿ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਵਹਲ ਦੇ ਅਿਾਰ ੳੇੇੱਤੇ ਵਸਰੇ ਚਾਵੜਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

The Punjab Rural Development and Panchayat Minister Mr. Tript Rajinder Singh 

Bajwa launched a campaign for the cleaning of village ponds in the state through 

video conference. The Minister appealed to the officers of the department and 

Panchayats to complete the work of cleaning the ponds by June 10 before the 

start of paddy season. He said that the cleaning of ponds was closely related to 

the cleanliness of the villages and the health of the people, hence this work should 

be done on priority basis. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560959330866841&id=14123175990643
59 

3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇੇੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ-

ਸਮੇਂ ’ਤੇੇੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇੇੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਵਹਵਤਆਤ ਿਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 

ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government issues advisory for 
people involved in the frequent interstate/intrastate movement in the wake of #COVID19 
pandemic. Read in detail at: 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560966970866077&id=14123175990643
59 

4 || 12 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂਿੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵ ਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵ ਪੁ੍ਲ ਉਜ ਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ 
|| May 12, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 
#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560939907535450&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560939907535450&id=1412317599064359
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560959330866841&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560966970866077&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560966970866077&id=1412317599064359


 

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=297662851234427&id=141231759906435
9 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297664571234255&id=631211620669497 

5 ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਿੱਡੇ ਨਾਰਕੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੌਵਡਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 6 ਹਵਥਆਰਾਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ। 

532 ਵਕਲੋ ਅਟਾਰੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਜੇਲਹ  ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਾਂ ਅਤ ੇਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਾਂ ਨਾਲ 

ਸੀ ਵਸੱਿੇ ਸਪੰਰਕ। 

Major narco-gangster module busted in Tarn-Taran; 3 held with 6 weapons. 

Accused linked with 532 kg #AttariDrugHaul, main accused found to be in touch 

with jailed gangsters. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561100380852736&id=14123175990643
59 

6 ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਵਸੱਵਖਆ ਸਕੱਤਰ ਸਿੀ ਵਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਬੂੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਲਖਕੇ ਵਜ਼ਲਾ ਵਸੱਵਖਆ 

ਅਫ਼ਸਰ(ਸੈਕੰਡਰੀ), ਵਜ਼ਲਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਫ਼ਸਰ(ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਵਸੱਵਖਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਨੇਜਰਜ਼ ਨੂੰ 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਵਕਤਾਬਾਾਂ ਿੰਡਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਹੈ। 

Punjab School Education Secretary, Krishan Kumar wrote a letter to all the 

Deputy Commissioners of the state to allow DEOs (SE) and DEO (EE) and also 

District Manager of Punjab School Education Board to distribute the books to the 

students studying in government schools. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561176674178440&id=14123175990643
59 

7 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 28ਿੇਂ ਵਦਨ 1,59,864 ਮੀਵਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ 

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  1,58,742 ਮੀਵਟਿਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜਹਤੀਆਾਂ ਿਲੋਂ  1,122 ਮੀਵਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। 

The Government agencies and private traders have procured 1,59,864 metric 

tonnes of wheat in Punjab on 28th day of procurement. The Government agencies 

procured 1,58,742 MT of wheat 1,122 MT has been procured by the private 

traders (arhtyias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561204784175629&id=14123175990643
59 

8 #ਕੋਵ ਡ_19 ਤੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਵਕ ੇਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ? 
How to protect yourself from #COVID_19? #PunjabFightsCorona 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561509737478467&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=984504512006871&id=631211620669497 

9 #ਕੋਵਿਡ_19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ-ਡੀ.ਏ.ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਏਕੀਵਿਤ 

ਟੈਲੀਮੇਡੀਵਸਨ ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ-ਆਨਲਾਈਨ ਓਪੀਡੀ (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਕੋਈ ਿੀ ਮਰੀਜ਼ 

ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਲਈ https://esanjeevaniopd.in/ 'ਤੇ ਿੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਵਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

In the wake of #Covid_19 epidemic, the Punjab Government has provided the 

facility of Integrated Telemedicine e-Sanjivani-online OPD (Doctor to Patient) 

developed by CDAC Mohali.  Any patient can contact the specialist doctors 

through video conferencing at https://esanjeevaniopd.in/ to seek medical advice 

and prescription while sitting at home. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561586824137425&id=14123175990643
59 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561586824137425&id=1412317599064359


 

10 ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪੱਤੀ ਸੋਹਲ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਸੁਵਿਿਾ ਵਿੱਚ #ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜਵਟਿ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਗਤੀਵਿਿੀਆਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈਆਾਂ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। 

Barnala's Patti Sohal Isolation facility facilitates various activities for #Corona 

positive persons, thanks to which all the people are full of energy. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561616627467778&id=14123175990643
59 

 
TWITTER 
 

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

1 ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਵਕਿੰਨਾਂ  ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਰੌਾਨ ਕੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 
For whom and why is home quarantine compulsory? What precautions should be taken 
in the meantime? 

#PunjabFightsCorona https://t.co/Y9btaWC0he 

2 Chief Minister @capt_amarinder singh led Punjab Government issues advisory for people 
involved in the frequent  interstate/intrastate movement in the wake of #COVID19 
pandemic. #PunjabFightsCorona 
https://t.co/ITyCwVS3s5 

3 Punjab Rural Development and Panchayat Minister, Tript Rajinder Singh Bajwa launched 
campaign for cleaning of village ponds in state through video conference. Cabinet 
Minister appealed to complete work of cleaning ponds by June 10 before the start of 
paddy season.......(1)+2 
https://t.co/X4m7qhRskm 

4 Major narco-gangster module busted in Tarn-Taran; 3 held with 6 weapons. Accused 
linked with 532 kg #Attari drug haul, main accused found to be in touch with jailed 
gangsters 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260188294224044032?s=19 

5 | May 12 | 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/zylUOc6CEt 

6 Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government issues advisory for people 
involved in the frequent interstate/intrastate movement in the wake of #COVID19 
pandemic. 
Read in detail at : https://t.co/82d37S5jKr https://t.co/iLWozcUnth 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260233593294434307?s=19 

7 On occasion of #InternationalNursesDay, Health Minister, Balbir Singh Sidhu lauded 
efforts being made by nurses in fight against #novelcoronavirus disease. He said it is 
impossible to even imagine to win battle against COVID19 without support of nursing 
staff. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260240067659890688?s=19 

8 Punjab School Education Secretary, Krishan Kumar wrote letter to all deputy 
commissioners of state to allow DEOs (SE) and DEO (EE) and also District Manager of 
Punjab School Education Board to distribute books to students studying in government 
schools. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561616627467778&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561616627467778&id=1412317599064359
https://t.co/Y9btaWC0he
https://t.co/ITyCwVS3s5
https://t.co/X4m7qhRskm
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260188294224044032?s=19
https://t.co/zylUOc6CEt
https://t.co/iLWozcUnth
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260233593294434307?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260240067659890688?s=19


 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260240330453995521?s=19 

9 The Government agencies and private traders have procured 1,59,864 metric tonnes of 
wheat in Punjab on 28th day of procurement. The Government agencies procured 
1,58,742 MT of wheat 1,122 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260247106528264192?s=19 

10 #ਕੋਵ ਡ_19 ਤੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਵਕ ੇਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ? 
How to protect yourself from #COVID_19? 
#PunjabFightsCorona  
https://t.co/3voLJGO4QB 
https://twitter.com/CMOPb/status/1260410752839700483?s=19 

11 In the wake of #Covid_19 epidemic, Punjab Government has provided the facility of 
Integrated Telemedicine e-Sanjivani-online OPD developed by CDAC Mohali.  Any patient 
can contact specialist doctors at https://t.co/1aFZpz9SdF to seek medical advice and 
prescription. https://t.co/sfCKeEdovP 

12 ...Barnala's Patti Sohal Isolation facility facilitates various activities for #Corona positive 
persons, thanks to which all the people are full of energy. 
#PunjabFightsCorona (21) 
https://t.co/xKX0JrlCX9 

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤ ੇਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਤਿਪਤ ਰਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਇੱਕ ਿੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ 

ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੁਵਹੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਾਂ ਦੀ 

ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਛੱਪੜਾਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਵਪੰਡਾਾਂ 

ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਡੰੂਘਾ ਸਬੰਿ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਵਹਲ ਦੇ ਅਿਾਰ ੳੇੇੱਤੇ ਵਸਰੇ ਚਾਵੜਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

The Punjab Rural Development and Panchayat Minister Mr. Tript Rajinder Singh 

Bajwa launched a campaign for the cleaning of village ponds in the state through 

video conference. The Minister appealed to the officers of the department and 

Panchayats to complete the work of cleaning the ponds by June 10 before the 

start of paddy season. He said that the cleaning of ponds was closely related to 

the cleanliness of the villages and the health of the people, hence this work should 

be done on priority basis. 
https://www.instagram.com/p/CAHmS1nJ-NL/?igshid=1jbwx24o386ch 

2 #ਕੋਵ ਡ_19 ਤੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਵਕ ੇਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ? 

How to protect yourself from #COVID_19? 
#PunjabFightsCorona 
 
https://www.instagram.com/p/CAHmXA0Jkfh/?igshid=16mkhpuwr1b3y 
 
https://www.instagram.com/tv/CAFbicsBjDz/?igshid=t92m1tl18tno 
 

3 #ਕੋਵਿਡ_19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ-ਡੀ.ਏ.ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਏਕੀਵਿਤ 

ਟੈਲੀਮੇਡੀਵਸਨ ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ-ਆਨਲਾਈਨ ਓਪੀਡੀ (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਿੀ ਮਰੀਜ਼ 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260240330453995521?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260247106528264192?s=19
https://t.co/3voLJGO4QB
https://twitter.com/CMOPb/status/1260410752839700483?s=19
https://t.co/sfCKeEdovP
https://t.co/xKX0JrlCX9
https://www.instagram.com/p/CAHmS1nJ-NL/?igshid=1jbwx24o386ch
https://www.instagram.com/p/CAHmXA0Jkfh/?igshid=16mkhpuwr1b3y
https://www.instagram.com/tv/CAFbicsBjDz/?igshid=t92m1tl18tno


 

ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਲਈ https://esanjeevaniopd.in/ 'ਤੇ ਿੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਵਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

In the wake of #Covid_19 epidemic, the Punjab Government has provided the 

facility of Integrated Telemedicine e-Sanjivani-online OPD (Doctor to Patient) 

developed by CDAC Mohali.  Any patient can contact the specialist doctors 

through video conferencing at https://esanjeevaniopd.in/ to seek medical advice 

and prescription while sitting at home. 
https://www.instagram.com/tv/CAHm3ukpddK/?igshid=1bivw8lhplmj 

4 ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਵਕਿੰਨਾਂ  ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਰੌਾਨ ਕੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ 
For whom and why is home quarantine compulsory? What precautions should be taken 
in the meantime? 

https://www.instagram.com/tv/CAFbuYlpt8s/?igshid=swq73vdecm7a 
https://www.instagram.com/tv/CAFbicsBjDz/?igshid=1ioj361eogott 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 12 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

|| May 12, 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/uVDYubnf9vU 

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਅਿੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇੇੇ ਰਾਜ ਅਿੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ  ਾਲੇੇੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਵਹਵਤਆਤ  ਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

https://wp.me/p5V6YZ-14K 
Punjab issues advisory for people involved in the frequent interstate/intrastate 
movement 
https://wp.me/p5V6YZ-14L 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਿੰਜ ੀਂ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ ਲਈ ਰ ਾਨਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170913037708041?__tn__=-R 

https://www.instagram.com/tv/CAHm3ukpddK/?igshid=1bivw8lhplmj
https://www.instagram.com/tv/CAFbuYlpt8s/?igshid=swq73vdecm7a
https://www.instagram.com/tv/CAFbicsBjDz/?igshid=1ioj361eogott
https://youtu.be/uVDYubnf9vU
https://wp.me/p5V6YZ-14K
https://wp.me/p5V6YZ-14L
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170913037708041?__tn__=-R


 

2 ਕੈਬਵਨਟ ਮਿੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਵਦ ਸ ਮੌਕੇ ਫਰਿੰਟ ਲਾਈਟ ਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂਿੰ  
ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਤ 

 ਾਇਸ ਆਫ ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਸਿੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਸਮਿੱਗਰੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170912257708119?__tn__=-R 

3 ਵਸਿੱ ਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਠੀ ਵਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਰਬਿੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਿੱਸਟ ਨੇ ਲਈ ਸਾਰ 

ਰਈਆ 'ਚ 15 ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਸੁਿੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/170911424374869/?ty
pe=3&__tn__=-R 

4 ਸਰੀ ਹਜੂ਼ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 25 ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂਿੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਤੇ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ  ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦ ੇਸਟਾਫ  ਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱਤ ੇਵਪ੍ਆਰ-ਸਵਤਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/170911321041546?__tn__=-R 

5 ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਿੰਜ ੀਂ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਆਜ਼ਮਗੜ੍• ਲਈ ਰ ਾਨਾ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=329283818039033 

6 ਕੈਬਵਨਟ ਮਿੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਵਦ ਸ ਮੌਕੇ ਫਰਿੰਟ ਲਾਈਟ ਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂਿੰ  
ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਤ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=370822997206573 

7 ਸਰੀ ਹਜੂ਼ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 25 ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂਿੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਤੇ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=721107618700694 

8 ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਵਕਿੰਨਾਂ  ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਰੌਾਨ ਕੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 

... 
For whom and why is home quarantine compulsory? What precautions should be taken 
in the meantime? 
https://www.facebook.com/watch/?v=2624841217760059 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਿੰਜ ੀਂ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ ਲਈ ਰ ਾਨਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260164874623049730 

2 ਕੈਬਵਨਟ ਮਿੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਵਦ ਸ ਮੌਕੇ ਫਰਿੰਟ ਲਾਈਟ ਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂਿੰ  
ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਤ 

 ਾਇਸ ਆਫ ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਸਿੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਸਮਿੱਗਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260163906405675008 
 

3 ਵਸਿੱ ਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਠੀ ਵਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਰਬਿੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਿੱਸਟ ਨੇ ਲਈ ਸਾਰ 

ਰਈਆ 'ਚ 15 ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਸੁਿੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260163611432898560 

4 ਸਰੀ ਹਜੂ਼ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 25 ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂਿੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਤੇ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/170912257708119?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/170911424374869/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/170911424374869/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/170911321041546?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=329283818039033
https://www.facebook.com/watch/?v=370822997206573
https://www.facebook.com/watch/?v=721107618700694
https://www.facebook.com/watch/?v=2624841217760059
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260164874623049730
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260163906405675008
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260163611432898560


 

 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ  ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦ ੇਸਟਾਫ  ਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱਤ ੇਵਪ੍ਆਰ-ਸਵਤਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260163298118402048 

5 ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਿੰਜ ੀਂ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਆਜ਼ਮਗੜ੍• ਲਈ ਰ ਾਨਾ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260170737308110848 

6 ਕੈਬਵਨਟ ਮਿੰਤਰੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਵਦ ਸ ਮੌਕੇ ਫਰਿੰਟ ਲਾਈਟ ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂਿੰ  
ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਤ 

 ਾਇਸ ਆਫ ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਸਿੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਸਮਿੱਗਰੀ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260169689373773825 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਿੰਜ ੀਂ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ ਲਈ ਰ ਾਨਾ 

2 ਕੈਬਵਨਟ ਮਿੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਵਦ ਸ ਮੌਕੇ ਫਰਿੰਟ ਲਾਈਟ ਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂਿੰ  
ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਤ 

 

 ਾਇਸ ਆਫ ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਸਿੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਸਮਿੱਗਰੀ 

3 ਸਰੀ ਹਜੂ਼ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 25 ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂਿੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਤੇ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ  ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦ ੇਸਟਾਫ  ਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱਤ ੇਵਪ੍ਆਰ-ਸਵਤਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

4 ਵਸਿੱ ਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਠੀ ਵਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਰਬਿੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਿੱਸਟ ਨੇ ਲਈ ਸਾਰ 

 

ਰਈਆ 'ਚ 15 ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਸੁਿੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ 

5 ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਿੰਜ ੀਂ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਆਜ਼ਮਗੜ੍• ਲਈ ਰ ਾਨਾ (Video) 

6 ਕੈਬਵਨਟ ਮਿੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਵਦ ਸ ਮੌਕੇ ਫਰਿੰਟ ਲਾਈਟ ਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂਿੰ  
ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਤ (Video 

7 ਸਰੀ ਹਜੂ਼ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੇ 25 ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂਿੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਤੇ (Video) 

8 ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਵਕਿੰਨਾਂ  ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਰੌਾਨ ਕੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 

... 
For whom and why is home quarantine compulsory? What precautions should be taken 
in the meantime? (video) 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260163298118402048
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260170737308110848
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260169689373773825


 

1 Sharing with you all, Capt. Amarinder Singh's interview with BBC News Punjabi. 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/578465429692741/?vh=e&d=n 
 

2 ਮੁਿੱ ਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨ ਵਸਿੱ ਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬਿੰਦਾ 
ਵਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂਿੰ  ਸਰਹਿੰਦ ਫ਼ਵਤਹ ਵਦ ਸ ਮੌਕੇ ਸਵਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465570034234024/?d=n 
 

3 || 12 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/297664561234256/?vh=e&d=n 
 

4 #ਇਿੰਜ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਓਪ੍ੀਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465630620894632/?vh=e&d=n 
 

5 ਅਿੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਿੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਵਹਵਤਆਤ  ਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465667560890938/?d=n 
 

6 District administration Barnala honoured the municipal council warrior, who got injured 
during covid 19 duty. SDM Mr. Anmol Singh Dhaliwal presented bouquet and 
appreciation letter to Mrs. Gurmeet Kaur 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465711407553220/?d=n 
 

7 ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465934817530879/?d=n 
 

8 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਪੱਤੀ ਸੋਹਲ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਕਰਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਗਤੀਵਿਿੀਆਾਂ 

ਬਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465947167529644/?vh=e&d=n 
 

9 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਵਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤ ੇਪੈ੍ਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ 
ਨੂਿੰ  ਵਦਿੱਤੀ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465983564192671/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 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. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260168975075377153?s=12 
 

https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/578465429692741/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465570034234024/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/297664561234256/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465630620894632/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465667560890938/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465711407553220/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465934817530879/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465947167529644/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/465983564192671/?d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260168975075377153?s=12


 

2 | May 12 | 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/1260207344471826432?s=12 
 

3 Punjab Rural Development and Panchayat Minister, Tript Rajinder Singh Bajwa launched 
campaign for cleaning of village ponds in state through video conference. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260177205763563520?s=12 
 

4 Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government issues advisory for people 
involved in the frequent interstate/intrastate movement in the wake of #COVID19 
pandemic. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260233593294434307?s=12 
 

5 District administration Barnala honoured the municipal council warrior, who got injured 
during covid19 duty 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260252879249702913?s=12 
 

6 Punjab School Education Secretary, Krishan Kumar wrote letter to all deputy 
commissioners of state to allow DEOs (SE) and DEO (EE) and also District Manager of 
Punjab School Education Board to distribute books to students studying in government 
schools. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260240330453995521?s=12 
 

7 corona patients are in high spirits at patti sohal (Barnala) isolation centre 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260417906573180928?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Sharing with you all, Capt. Amarinder Singh's interview with BBC News Punjabi. 

2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨ ਵਸੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ 

ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਫ਼ਵਤਹ ਵਦਿਸ ਮੌਕੇ ਸਵਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

3 || 12 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

4 ਇਿੰਜ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਓਪ੍ੀਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

5 ਅਿੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਿੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਵਹਵਤਆਤ  ਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

6 District administration Barnala honoured the municipal council warrior, who got injured 
during covid 19 duty. SDM Mr. Anmol Singh Dhaliwal presented bouquet and 
appreciation letter to Mrs. Gurmeet Kaur 

7 ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260207344471826432?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260177205763563520?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260233593294434307?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260252879249702913?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260240330453995521?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260417906573180928?s=12


 

8 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਪੱਤੀ ਸੋਹਲ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਕਰਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਗਤੀਵਿਿੀਆਾਂ 

ਬਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। 

9 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਵਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤ ੇਪੈ੍ਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ 
ਨੂਿੰ  ਵਦਿੱਤੀ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ 

10 Punjab School Education Secretary, Krishan Kumar wrote letter to all deputy 
commissioners of state to allow DEOs (SE) and DEO (EE) and also District Manager of 
Punjab School Education Board to distribute books to students studying in government 
schools. 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #COVID_19 District Gurdaspur update 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681780099031734&set=a.17521175635524
0&type=3&theater 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਬਾਬਾ ਸਰੀ ਚਿੰਦ ਜੀ ਮਿੰਦਰ ਨਾਨਕ ਚਿੱਕ  ਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵ ਿੱਚ 51000 ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681778685698542&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਬਟਾਲਾ ਤਵਹਸੀਲ ਵ ਿੱਚ ਰਵਜ਼ਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਮ ਮੜੁ੍ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681777662365311&id=10001599
2495545 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਬਟਾਲਾ ਤਵਹਸੀਲ ਵ ਿੱਚ ਚਿੱਪ੍ਲਾਂ ਅਤੇ ਬੂੇਟੂਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਮਿੰਗਲ ਾਰ,  ੀਰ ਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਨੂਿੰ  
ਖੁਲਣਗੀਆਂ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681755029034241&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

5 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681730092370068&set=a.17521175635524
0&type=3&theater 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਰ ੀਨਿੰ ਦਨ ਬਾਜ ਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 
 

ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਜ਼ਰ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਵਮਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵ ਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681780099031734&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681780099031734&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681778685698542&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681778685698542&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681777662365311&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681777662365311&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681755029034241&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681755029034241&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681730092370068&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681730092370068&set=a.175211756355240&type=3&theater


 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681659012377176&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

7 ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਵਕਿੰਨਾਂ  ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਰੌਾਨ ਕੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 

For whom and why is home quarantine compulsory? What precautions should be taken 
in the meantime? 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/681655599044184/ 

8 ਕੋਿੀਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ) ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਿਾ ਪਿਦੂਸਣ ਦਾ ਪਿਭਾਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿੂੰਏ ਤੇ ਪਿਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 

ਦੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿਰੀ ਪਿਭਾਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਿੂੰਆਾਂ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਫੇਫਵੜਆਾਂ ’ਤੇ ਿੀ ਅਸਰ 

ਪਾਏਗਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਨਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿੱਿ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ 

ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਿਲੋਂ  ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿੀ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ 

ਜੰਗ ਵਜੱਤਣ ਵਿਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਿੇਗਾ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682209322322145&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

9 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ 

ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਿਲੋਂ  ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿੀ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ 

ਜੰਗ ਵਜੱਤਣ ਵਿਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਿੇਗਾ। 
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015992495545 

10 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਮੱਤਰ ਕੀੜੇ 

ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਿਾਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਿੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਨਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਵਦਆਾਂ ਸਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਿਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਿਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682211888988555&id=10001599
2495545 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਮੱਤਰ ਕੀੜੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ 

ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਿਾਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਿੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਨਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਵਦਆਾਂ ਸਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਿਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਸ਼ੁਿਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260441746586120192 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ 

ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਿਲੋਂ  ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿੀ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ 

ਜੰਗ ਵਜੱਤਣ ਵਿਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਿੇਗਾ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260440082554781699 

3 #COVID_19 District Gurdaspur update 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681659012377176&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681659012377176&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/681655599044184/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682209322322145&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682209322322145&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682211888988555&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682211888988555&id=100015992495545
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260441746586120192
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260440082554781699
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click


 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260190241404489728/photo/1 

4 ਬਾਬਾ ਸਿੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮੰਦਰ ਨਾਨਕ ਚੱਕ ਦੇ ਸੇਿਾਦਾਰ ਅਤ ੇਸੰਗਤ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ 

ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਵਤਲਕ ਦਾਸ ਅਤ ੇਸੰਗਤ ਿਲੋਂ  51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਿਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 

ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਚੈੇੱਕ ਅੱਜ ਐੇੱਸ.ਡੀ.ਐੇੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਵਪਆ 

ਵਗਆ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260189480545185792 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਬਟਾਲਾ ਤਵਹਸੀਲ ਵ ਿੱਚ ਰਵਜ਼ਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਮ ਮੁੜ੍ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 

 

ਬਟਾਲਾ, 12 ਮਈ ( ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਾਂ ਰਵਜ਼ਸਟਰੀਆਾਂ 

ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਤਵਹਸੀਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰਵਜ਼ਸਟਰੀਆਾਂ ਹੋਣੀਆਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਾਂ 

ਹਨ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260188749847093249 

6 ਬਟਾਲਾ ਤਵਹਸੀਲ ਵ ਿੱਚ ਚਿੱਪ੍ਲਾਂ ਅਤੇ ਬੂੇਟੂਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਮਿੰਗਲ ਾਰ,  ੀਰ ਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਨੂਿੰ  
ਖੁਲਣਗੀਆਂ 

 

ਬਟਾਲਾ, 12 ਮਈ ( ) - ਬਟਾਲਾ ਤਵਹਸੀਲ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਾਂ ਅਤ ੇਬੂੇੂਟਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗਲਿਾਰ, ਿੀਰਿਾਰ ਅਤ ੇਸ਼ਨੀਿਾਰ 

ਨੂੰ ਖੁਲਣਗੀਆਾਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉੇੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਵਜਸਟਿ ੇਟ ਬਟਾਲਾ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿਲੋਂ  ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260177773739380741 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਰ ੀਨਿੰ ਦਨ ਬਾਜ ਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 
 

ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਵਮਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵ ਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 

ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260129530666119168 

8 ਵਜਹੜੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਜਾਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਵਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ ਘਰਾਾਂ ਵਿਚ 

ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260127808325480449 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 #COVID_19 District Gurdaspur update 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681780099031734&set=a.17521175635524
0&type=3&theater 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1260190241404489728/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260189480545185792
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260188749847093249
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260177773739380741
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260129530666119168
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260127808325480449
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681780099031734&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681780099031734&set=a.175211756355240&type=3&theater


 

ਬਟਾਲਾ ਤਵਹਸੀਲ ਵ ਿੱਚ ਰਵਜ਼ਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਮ ਮੜੁ੍ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਬਟਾਲਾ ਤਵਹਸੀਲ ਵ ਿੱਚ ਚਿੱਪ੍ਲਾਂ ਅਤੇ ਬੂੇਟੂਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਮਿੰਗਲ ਾਰ,  ੀਰ ਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਨੂਿੰ  
ਖੁਲਣਗੀਆਂ 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਰ ੀਨਿੰ ਦਨ ਬਾਜ ਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 
 

ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਜ਼ਰ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਵਮਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵ ਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ 

5 ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਵਕਿੰਨਾਂ  ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਰੌਾਨ ਕੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 

For whom and why is home quarantine compulsory? What precautions should be taken 
in the meantime? 

6 ਕੋਿੀਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ) ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਿਾ ਪਿਦੂਸਣ ਦਾ ਪਿਭਾਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿੂੰਏ ਤੇ ਪਿਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 

ਦੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿਰੀ ਪਿਭਾਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਿੂੰਆਾਂ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਫੇਫਵੜਆਾਂ ’ਤੇ ਿੀ ਅਸਰ 

ਪਾਏਗਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਨਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿੱਿ ਜਾਿੇਗਾ। 

7 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ 

ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਿਲੋਂ  ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿੀ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ 

ਜੰਗ ਵਜੱਤਣ ਵਿਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਿੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਿੇਗਾ। 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 BBC Punjabi ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/578465433026074/ 

2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਵ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਆਪ੍ਣ ੇਘਰ ਪ੍ਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 
 ੀਡੀਓ ਜਰੂਰ  ੇਖੋ। ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283350691959002/ 

3 ਕਰਏਵਟ  :  ਵਕਸਾਨ  ੀਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਪ੍ੀਲ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283395068621231/ 

4 || 12 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/297664564567589/ 

5 ਕਰਏਵਟ  : ਬਵਠਿੰ ਡਾ-ਕੋਵ ਡ 19 ਅਪ੍ਡਟੇ-12 ਮਈ 2020 

https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/578465433026074/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARx7I7hjv6BMElqwV7NIFlsgZMpJkE_boD1mLktmSYsJyECTFKJ-L1A53BSTg31BgJNCLURCwd_v7Mh0FGUTGsugBgzdBsYtcoA6G79NFvbWa770wqsNgpKzmTMU5pNinP3Zz6kZj8bpg1lAa2s9IlxxMVC7wkp0aq-fReN8xXjGDvX3JTwVl_uVPD_BJC0XB8CtTmAt8vKdqj-ImPv6JmOD7nRSUwB7MHncxbKvsoOwIvUZ38Qg6JzGJ-5IEyEcAD9uVTQSKMvjB_PmQgwso-cprBA61uRg64K1HfR4TjuHZA3xp-yPoN3cclSJDRN2QBl0l6k9zqjuctoB_6WKq-mPHlNicB5WtPHA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%B6?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARx7I7hjv6BMElqwV7NIFlsgZMpJkE_boD1mLktmSYsJyECTFKJ-L1A53BSTg31BgJNCLURCwd_v7Mh0FGUTGsugBgzdBsYtcoA6G79NFvbWa770wqsNgpKzmTMU5pNinP3Zz6kZj8bpg1lAa2s9IlxxMVC7wkp0aq-fReN8xXjGDvX3JTwVl_uVPD_BJC0XB8CtTmAt8vKdqj-ImPv6JmOD7nRSUwB7MHncxbKvsoOwIvUZ38Qg6JzGJ-5IEyEcAD9uVTQSKMvjB_PmQgwso-cprBA61uRg64K1HfR4TjuHZA3xp-yPoN3cclSJDRN2QBl0l6k9zqjuctoB_6WKq-mPHlNicB5WtPHA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B5%E0%A9%80%E0%A8%A1%E0%A9%80%E0%A8%93?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARx7I7hjv6BMElqwV7NIFlsgZMpJkE_boD1mLktmSYsJyECTFKJ-L1A53BSTg31BgJNCLURCwd_v7Mh0FGUTGsugBgzdBsYtcoA6G79NFvbWa770wqsNgpKzmTMU5pNinP3Zz6kZj8bpg1lAa2s9IlxxMVC7wkp0aq-fReN8xXjGDvX3JTwVl_uVPD_BJC0XB8CtTmAt8vKdqj-ImPv6JmOD7nRSUwB7MHncxbKvsoOwIvUZ38Qg6JzGJ-5IEyEcAD9uVTQSKMvjB_PmQgwso-cprBA61uRg64K1HfR4TjuHZA3xp-yPoN3cclSJDRN2QBl0l6k9zqjuctoB_6WKq-mPHlNicB5WtPHA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%96%E0%A9%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARx7I7hjv6BMElqwV7NIFlsgZMpJkE_boD1mLktmSYsJyECTFKJ-L1A53BSTg31BgJNCLURCwd_v7Mh0FGUTGsugBgzdBsYtcoA6G79NFvbWa770wqsNgpKzmTMU5pNinP3Zz6kZj8bpg1lAa2s9IlxxMVC7wkp0aq-fReN8xXjGDvX3JTwVl_uVPD_BJC0XB8CtTmAt8vKdqj-ImPv6JmOD7nRSUwB7MHncxbKvsoOwIvUZ38Qg6JzGJ-5IEyEcAD9uVTQSKMvjB_PmQgwso-cprBA61uRg64K1HfR4TjuHZA3xp-yPoN3cclSJDRN2QBl0l6k9zqjuctoB_6WKq-mPHlNicB5WtPHA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%87%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%82%E0%A8%A4%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARx7I7hjv6BMElqwV7NIFlsgZMpJkE_boD1mLktmSYsJyECTFKJ-L1A53BSTg31BgJNCLURCwd_v7Mh0FGUTGsugBgzdBsYtcoA6G79NFvbWa770wqsNgpKzmTMU5pNinP3Zz6kZj8bpg1lAa2s9IlxxMVC7wkp0aq-fReN8xXjGDvX3JTwVl_uVPD_BJC0XB8CtTmAt8vKdqj-ImPv6JmOD7nRSUwB7MHncxbKvsoOwIvUZ38Qg6JzGJ-5IEyEcAD9uVTQSKMvjB_PmQgwso-cprBA61uRg64K1HfR4TjuHZA3xp-yPoN3cclSJDRN2QBl0l6k9zqjuctoB_6WKq-mPHlNicB5WtPHA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283350691959002/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283395068621231/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/297664564567589/


 

ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਵਜਨੰਹਾਾਂ ਦੋ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜੀਵਟਿ ਆਏ ਸਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਵਹਲੇ 

ਪੂਨਰ ਪੜਤਾਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈ ਹੈ। 

ਵਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਵਦਨ ਭੇਜੇ 64 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈ ਹੈ। 

ਬਵਠੰਡਾ ਵਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਅੱਜ 68 ਨਿੇਂ ਨਮੂਨੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283476661946405/ 

6 ਵਕਿੰਝ_ਹੋਈ_ਇਕਾਂਤ ਾਸ_ਵ ਚੋਂ_ਘਰ_ ਾਪ੍ਸੀ   ੇਖੋ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283522815275123/ 

7 ਵਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਤਿੱਕ ਖੁਿੱ ਲਣਗੀਆਂ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283890195238385/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 BBC Punjabi ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260136772601876480?s=20 

2 Quarantine Center में रह रहे कश्मीर स िंह का आज जन्मसिन है, आज ही उनकी ररपोर्ट नेगसर्व आई,  माज वेी  िंस्था 

Noujawan Welfare Society Bathinda द्वारा आज उनका जन्मसिन मनाया गया, ..ड्यूर्ी पर तैनात तेजनूर स िंह पर्वारी, 

पुसि  जवानों तथा  ेहत कसमटयों ने भी कश्मीर स िंह जी को शुभकामनाएिं िी 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260156196276715521?s=20 

3 ਬਵਠਿੰ ਡਾ ਦੇ  ਘੁਿੱਦਾ ਦ ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵ ਚ  ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ੍ ਰਹੇ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕ ੇਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਵਦਨ,  ੇਖੋ 
ਇਸ ਵ ਡੀਓ ਵ ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੱੁਲਣਾ ਜੀ। ਸਾਿਿਾਨੀ ਰੱਖਾਾਂਗੇ ਤਾਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਿਾਾਂਗੇ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260180948101902336?s=20 

4 ਕਰਏਵਟ  :  ਵਕਸਾਨ  ੀਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਪ੍ੀਲ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260183649187696640?s=20 

5 ਕਰਏਵਟ  : ਬਵਠਿੰ ਡਾ-ਕੋਵ ਡ 19 ਅਪ੍ਡਟੇ-12 ਮਈ 2020 

ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਵਜਨੰਹਾਾਂ ਦੋ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜੀਵਟਿ ਆਏ ਸਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਵਹਲੇ 

ਪੂਨਰ ਪੜਤਾਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈ ਹੈ। 

ਵਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਵਦਨ ਭੇਜੇ 64 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈ ਹੈ। 

ਬਵਠੰਡਾ ਵਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਅੱਜ 68 ਨਿੇਂ ਨਮੂਨੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260230049887813635?s=20 

6 ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਾਂ ਦਾ ਸਰਿੇ ਕਰਕੇ ਪਿਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਵਠੰਡਾ ਵਜ਼ਲੇ 

ਵਿਚ 11 ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਵਦੱਤੇ ਅਤ ੇਵਜਨਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਿਸੂਲ ਕਰ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਅੱਗ 

ਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਹਰ ਵਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਿਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260246088021422080?s=20 

7 ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀਵਨਿਾਸਨ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 914250 ਮੀਵਟਿਕ 

ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਵਕ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਿਲੋਂ  906537 ਮੀਵਟਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260246263355846658?s=20 

8 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਬੰਿਾਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂ ਵਦਆਾਂ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ 

ਵਲਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਦੱਤੇ ਹਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260246371824779264?s=20 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283476661946405/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283522815275123/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283890195238385/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260136772601876480?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260156196276715521?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%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%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%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%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/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/1260180948101902336?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260183649187696640?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260230049887813635?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260246088021422080?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260246263355846658?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260246371824779264?s=20


 

9 ਪ੍ਨਗਰੇਨ  ਲੋਂ 258745 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ  ਲੋਂ 234631 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ, ਪ੍ਨਸਪ੍  ਲੋਂ 205263 ਮੀਵਟਰਕ 

ਟਨ, ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਵਨਗਮ ਨੇ 139639 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਨਗਮ ਨੇ 67059 ਮੀਵਟਰਕ ਟਲ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ 
 ਪ੍ਾਰੀਆਂ ਨੇ 1200 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ.. 748629 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਚੋਂ 
ਵਲਫਵਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈI 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260246580600483840?s=20 

10 ਵਕਿੰਝ_ਹੋਈ_ਇਕਾਂਤ ਾਸ_ਵ ਚੋਂ_ਘਰ_ ਾਪ੍ਸੀ   ੇਖੋ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260248038439899138?s=20 

11 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਿਟੇ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀ ਵਨਿਾਸਨ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਿੀ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਛੋਟਾਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 

ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤ ੇਵਕਤਾਬਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜ ੇ

ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260255199735754754?s=20 

12 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟੇੇ੍ਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ਲਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਫ਼ਸਰ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤ ੇਵਜ਼ਲਾ ਮਨੇੈਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਵਸੱਵਖਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ 

ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤਾਬਾਾਂ ਿੰਡਣ ਦੀ ਪਿਿਾਨਗੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260255322326863890?s=20 

13 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤ ੇਪਿਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜ ੇਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਿੀ ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟੇੇ੍ਰਟ ਿੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਸਬੰਿੀ 

ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਵਹਣਗੇ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260255415352393729?s=20 

14 || 12 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260366582326480897?s=20 

15 ਸਿੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਿਾਲੂਆਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਸੁੱਖੀ ਸਾਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਇੰਨਾਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੁਨੀਿਰਵਸਟੀ ਤੋਂ ਵਡਪਟੀ 

ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀ ਵਨਿਾਸਨ ਅਤ ੇਐਸਐਸਪੀ ਡਾ: ਨਾਨਕ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸੁਭਕਾਮਨਾਿਾਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260370407762386950?s=20 

16 ਇਹ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਨਾਾਂਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤ ੇਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ 

ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਿੀ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ੇਦੋਨੋਂ  ਟੈਸਟ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਨੈਗੇਵਟਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾਾਂ 

ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰਾਾਂ ਵਿਚ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260370632795193346?s=20 

17 ਇੰਨਾਾਂ ਨੇ ਘਰਾਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਦਨ ਹੋਰ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਾਂ ਵਿਚ 15 ਪੁਰਸ ਅਤ ੇ12 ਔਰਤਾਾਂ 

ਸਨ। ਜਦ ਵਕ 5 ਬੱਚੇ ਿੀ ਇੰਨਾਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਨਾਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਇੰਨਾਾਂ ਨੂੰ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਫੱੁਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 

ਇੰਨਾਾਂ ਦੇ ਸੁਖੱਦ ਭੱਵਿਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260370765758726146?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਏਵਟ  : ਬਵਠਿੰ ਡਾ 11-05-2020 

51 ਹੋਰ ਨੈਗੇਵਟਿ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਪਿਾਪਤ, 1 ਵਰਪਰੋਟ ਵਪਛਲੇ ਨਮੂਵਨਆਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ, ਅੱਜ 76 ਨਿੇਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260246580600483840?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260248038439899138?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260255199735754754?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260255322326863890?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260255415352393729?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260366582326480897?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260370407762386950?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260370632795193346?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260370765758726146?s=20


 

2 ਕਰਏਵਟ  : ਬਵਠਿੰ ਡਾ-ਕੋਵ ਡ 19 ਅਪ੍ਡਟੇ-12 ਮਈ 2020 

ਬਵਠੰਡਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਵਜਨੰਹਾਾਂ ਦੋ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜੀਵਟਿ ਆਏ ਸਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਵਹਲੇ 

ਪੂਨਰ ਪੜਤਾਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈ ਹੈ। 

ਵਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਵਦਨ ਭੇਜੇ 64 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈ ਹੈ। 

ਬਵਠੰਡਾ ਵਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਅੱਜ 68 ਨਿੇਂ ਨਮੂਨੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 

3 ਕਰਏਵਟ  :  ਵਕਸਾਨ  ੀਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਪ੍ੀਲ 

 
Youtube 
 

S. No. Post with link 

1 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਿੇਖੋ। 
https://youtu.be/-dy9lzCVnP4 

2 ਘੁਿੱ ਦਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵ ਖੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕ ੇਂ ਬੀਤ ਵਰਹਾ ਸਮਾਂ 
https://youtu.be/tSHt4zNakWw 

 
 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ 02 ਲਿੱ ਖ 09 ਹਜ਼ਾਰ 378 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 02 ਲਿੱ ਖ 08 ਹਜ਼ਾਰ 
399 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ  ਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 351 
ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ 01 ਲਿੱ ਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 343 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟਿੰਗ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁ੍ਖਤਾ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619849882076232/ 

2 ਵ ਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸੜ੍ਕ ਦੀ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਮਕਸ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਾਇਆ ਵਪ੍ਿੰ ਡ 
ਭਗੜ੍ਾਣਾ ਤੋਂ ਇਵਤਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਵਹਬ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਂ  ੀ ਤਿੱਕ ਦੀ 01.25 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਸੜ੍ਕ ਦੀ 
ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਮਕਸ ਪ੍ਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਲਿੱ ਖ 
ਰੁਪ੍ਏhttps://www.facebook.com/219602195434338/posts/619849818742905/ 

3 ਫੌਜ, ਪੈ੍ਰਾ ਵਮਲਟਰੀ ਤੇ ਪੁ੍ਵਲਸ ਬਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਤਆਰੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਆਨ 
ਲਾਈਨ ਵਸਖਲਾਈ ਸਬਿੰਧੀ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ  ਾਸਤੇ ਸੀ ਪ੍ਾਈਟ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਂਪ੍ ਇਿੰਚਾਰਜ ਗੁਵਰਿੰਦਰ 
ਵਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨਿੰ : 98033-69068 ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਸਿੰਪ੍ਰਕ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619849765409577/ 

4 ਵਹਮਾਂਯੂਪੁ੍ਰ(ਸਰਵਹਿੰਦ)ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ( ਮਏ ਬਾਜਾਰ) ਅਤੇ ਰੇਲ  ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਹਿੰਦ ਦ ੇਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦਾ 
ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਿੰਦ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 12 ਮਈ 2020 ਨੂਿੰ  ਰਾਤ 12:00  ਜੇ ਤੋਂ ਵਮਤੀ 
13.05.2020 ਨੂਿੰ  ਰਾਤ 12:00  ਜੇ ਤਿੱਕ ਲਾਗੂ ਰਵਹਣਗੇ ਹੁਕਮ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619849502076270/ 

5 02 ਲਿੱ ਖ 08 ਹਜ਼ਾਰ 399 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ  ਜੋਂ 
ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 351 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ 01 ਲਿੱ ਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 343 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟਿੰਗ 

https://youtu.be/-dy9lzCVnP4
https://youtu.be/tSHt4zNakWw
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619849882076232/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619849818742905/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619849765409577/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619849502076270/


 

ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁ੍ਖਤਾ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619849428742944/ 

6 COVID -19 BULLETIN 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=297664577900921&ref=watch_permalink 

7 INTERVIEW ON BBC CHANNEL, OF  CHEIF MINISTER PUNJAB, 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=578465423026075&ref=watch_permalink 

8 ਬਜੂਰਗਾਂ ਅਤੇ  ਿੱ ਵਡਆ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬਿੰਧੀ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਐਡ ਾਇਜਰੀ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619279088799978/ 

9 #ਕੋਵ ਡ_19 ਤੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਵਕ ੇਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ? 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619862755408278/ 

10 #ਕੋਵਿਡ_19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ-ਡੀ.ਏ.ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਏਕੀਵਿਤ 

ਟੈਲੀਮੇਡੀਵਸਨ ਈ-ਸੰਜੀਿਨੀ-ਆਨਲਾਈਨ ਓਪੀਡੀ (ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਿੀ ਮਰੀਜ਼ 

ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਲਈ https://esanjeevaniopd.in/ 'ਤੇ ਿੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਵਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619862685408285/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ 02 ਲਿੱ ਖ 09 ਹਜ਼ਾਰ 378 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

 

02 ਲਿੱ ਖ 08 ਹਜ਼ਾਰ 399  ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

 

ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ  ਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 351 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ 

 

01 ਲਿੱ ਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 343 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟਿੰਗ 

 

ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁ੍ਖਤਾ 
ਪ੍ਰਬਿੰ ਧhttps://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260453936110153728 

2 ਵਹਮਾਂਯੂਪੁ੍ਰ(ਸਰਵਹਿੰਦ)ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ( ਮਏ ਬਾਜਾਰ) ਅਤੇ ਰੇਲ  ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਹਿੰਦ ਦ ੇਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦਾ 
ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਿੰਦ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 12 ਮਈ 2020 ਨੂਿੰ  ਰਾਤ 12:00  ਜੇ  ਤੋਂ  ਵਮਤੀ 
13.05.2020 ਨੂਿੰ  ਰਾਤ 12:00  ਜੇ ਤਿੱਕ ਲਾਗੂ ਰਵਹਣਗੇ ਹੁਕਮ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260453812432785410 

3 ਵ ਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸੜ੍ਕ ਦੀ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਮਕਸ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਾਇਆ 

 

ਵਪ੍ਿੰ ਡ ਭਗੜ੍ਾਣਾ ਤੋਂ ਇਵਤਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਵਹਬ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਂ  ੀ ਤਿੱਕ ਦੀ ਸੜ੍ਕ  ਦੀ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੀਵਮਕਸ ਪ੍ਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪ੍ਏ 

 

ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬਿੰਧੀ  ਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ  ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260453541409435654 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619849428742944/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=297664577900921&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=578465423026075&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619279088799978/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619862755408278/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619862685408285/
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260453936110153728
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260453812432785410
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260453541409435654


 

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

5 ਫੌਜ, ਪੈ੍ਰਾ ਵਮਲਟਰੀ ਤੇ ਪੁ੍ਵਲਸ ਬਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਤਆਰੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਆਨ 

ਲਾਈਨ ਵਸਖਲਾਈ ਸਬਿੰਧੀ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ  ਾਸਤੇ ਸੀ ਪ੍ਾਈਟ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਂਪ੍ ਇਿੰਚਾਰਜ ਗੁਵਰਿੰਦਰ 

ਵਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨਿੰ : 98033-69068 ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਸਿੰਪ੍ਰਕ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260471362394689541 

6 #ਕੋਵ ਡ_19 ਤੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਨੂਿੰ  ਵਕ ੇਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ? . 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260410561130631168 

7 In the wake of #Covid_19 epidemic, Punjab Government has provided the facility 
of Integrated Telemedicine e-Sanjivani-online OPD developed by CDAC Mohali.  
Any patient can contact specialist doctors at https://esanjeevaniopd.in to seek 
medical advice and prescription. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260460875993042945 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਫੌਜ, ਪੈ੍ਰਾ ਵਮਲਟਰੀ ਤੇ ਪੁ੍ਵਲਸ ਬਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਤਆਰੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ 
 

ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਸਖਲਾਈ ਸਬਿੰਧੀ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ  ਾਸਤੇ ਸੀ ਪ੍ਾਈਟ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਂਪ੍ ਇਿੰਚਾਰਜ 
ਗੁਵਰਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨਿੰ : 98033-69068 ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਸਿੰਪ੍ਰਕ 

2 ਵ ਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸੜ੍ਕ ਦੀ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਮਕਸ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਾਇਆ 

 

ਵਪ੍ਿੰ ਡ ਭਗੜ੍ਾਣਾ ਤੋਂ ਇਵਤਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਵਹਬ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਂ  ੀ ਤਿੱਕ ਦੀ ਸੜ੍ਕ  ਦੀ ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੀਵਮਕਸ ਪ੍ਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪ੍ਏ 

 

ਸੜ੍ਕ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬਿੰਧੀ  ਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ  ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ 02 ਲਿੱ ਖ 09 ਹਜ਼ਾਰ 378 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 02 ਲਿੱ ਖ 08 ਹਜ਼ਾਰ 
399 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ  ਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 351 
ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ 01 ਲਿੱ ਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 343 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟਿੰਗ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁ੍ਖਤਾ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ 

4 ਵਹਮਾਂਯੂਪੁ੍ਰ(ਸਰਵਹਿੰਦ)ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ( ਮਏ ਬਾਜਾਰ) ਅਤੇ ਰੇਲ  ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਹਿੰਦ ਦ ੇਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦਾ 
ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਿੰਦ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 12 ਮਈ 2020 ਨੂਿੰ  ਰਾਤ 12:00  ਜੇ  ਤੋਂ  ਵਮਤੀ 
13.05.2020 ਨੂਿੰ  ਰਾਤ 12:00  ਜੇ ਤਿੱਕ ਲਾਗੂ ਰਵਹਣਗੇ ਹੁਕਮ 

  

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/capt_amarinder/status/1259875789438218240
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260471362394689541
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260410561130631168
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260460875993042945


 

1 ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸੂਵਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਲੇਬਰ ਜੋ ਵਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨਾਲ ਸਬੰਵਿਤ ਸੀ ,ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ 

ਬਹਾਦਰ ਨਰਵਸੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ । 

ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਅਿੱਜ ਨੈਗਵਟ  ਆਉਣ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਐਸਡੀਐਮ ਸ: ਪ੍ਰਮਦੀਪ੍ ਵਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗ ਾਈ 

ਹੇਠ  ਾਪ੍ਸ ਘਰ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557187157877589/?vh=e&
d=n 
 

2 ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਵਟ  ਆਉਣ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਬਰਗਾੜ੍ੀ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 98 ਲੋਕ ਘਰ ਪ੍ਹੁਿੰਚੇ 
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  14 ਵਦਨ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਧੀਆ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਲਈ ਵਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557258357870469/?d=n 
 
 

3 ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਸ਼ਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਿੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਪ੍ਰਣ 

ਵਜਲ•ੇਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਤਿੰਨਾ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦਾ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ 

ਨਸ਼ਾ ਛਿੱਡਣ  ਾਲੇ ਨੌਜ ਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ  ੀ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ-ਡਾ. ਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557264584536513/?d=n 
 
 

4 ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਵਟ  ਆਉਣ ਉਪ੍ਿੰਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 64 ਲੋਕ ਘਰ ਪ੍ਹੁਿੰਚੇ 
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  14 ਵਦਨ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ 
ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਧੀਆ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਲਈ ਵਜਲ•ੇਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557187157877589/?vh=e&
d=n 
 
 

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ /ਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਵਿੱਚ 14 ਵਦਨ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ 

ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਇਸ ਸਬਿੰਧੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਲਈ ਸੁਣ ੋਪੂ੍ਰੀ  ੀਡੀਓ = 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557260391203599/?vh=e&
d=n 
 

6 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਨ ਵਸੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ 

ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਰਵਹੰਦ ਫ਼ਤਵਹ ਵਦਿਸ ਮੌਕੇ ਸਵਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਫ਼ਤਵਹ ਵਦਿਸ , ਸਰਵਹੰਦ ਦੀ ਇਵਤਹਾਸਕ ਵਜੱਤ ਦਾ ਪਿਤੀਕ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਗ਼ਲਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ 

ਗਈ ਅਤ ੇਦਸਮੇਸ਼ ਵਪਤਾ ਸਿੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਵਦਆਾਂ ਅਤ ੇਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ 

ਵਲਆ ਵਗਆ । 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557100161219622/?d=n 
 

7 ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਕਿੱਲ ਤਿੱਕ 519066 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 ਿੱਖ  ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜਿੰਸੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ 519016 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

ਹੁਣ ਤਿੱਕ 422237ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਲਫਵਟਿੰਗ ਹੋਈ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557187157877589/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557187157877589/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557258357870469/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557264584536513/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557187157877589/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557187157877589/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557260391203599/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557260391203599/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557100161219622/?d=n


 

66 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557913597804945/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸੂਵਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਲੇਬਰ ਜੋ ਵਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨਾਲ ਸਬੰਵਿਤ ਸੀ ,ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ 

ਬਹਾਦਰ ਨਰਵਸੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ । 

ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਅਿੱਜ ਨੈਗਵਟ  ਆਉਣ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਐਸਡੀਐਮ ਸ: ਪ੍ਰਮਦੀਪ੍ ਵਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗ ਾਈ 

ਹੇਠ  ਾਪ੍ਸ ਘਰ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260215145550266373?s=20 
 

2 ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਵਟ  ਆਉਣ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਬਰਗਾੜ੍ੀ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 98 ਲੋਕ ਘਰ ਪ੍ਹੁਿੰਚੇ 
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  14 ਵਦਨ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਧੀਆ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਲਈ ਵਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260167199932596227?s=20 
 

3 ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਸ਼ਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਿੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਪ੍ਰਣ 

ਵਜਲ•ੇਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਤਿੰਨਾ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦਾ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ 

ਨਸ਼ਾ ਛਿੱਡਣ  ਾਲੇ ਨੌਜ ਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ  ੀ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ-ਡਾ. ਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260165881910288384?s=20 
 

4 ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਕਿੱਲ ਤਿੱਕ 519066 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 ਿੱਖ  ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜਿੰਸੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ 519016 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

ਹੁਣ ਤਿੱਕ 422237ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਲਫਵਟਿੰਗ ਹੋਈ 

66 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260165530758995968?s=20 
 

5 ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਵਟ  ਆਉਣ ਉਪ੍ਿੰਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 64 ਲੋਕ ਘਰ ਪ੍ਹੁਿੰਚੇ 
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  14 ਵਦਨ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ 
ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਧੀਆ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਲਈ ਵਜਲ•ੇਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260164728866799616?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557913597804945/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260215145550266373?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260167199932596227?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260165881910288384?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260165530758995968?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260164728866799616?s=20


 

1 ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸੂਵਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਲੇਬਰ ਜੋ ਵਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨਾਲ ਸਬੰਵਿਤ ਸੀ ,ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ 

ਬਹਾਦਰ ਨਰਵਸੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ । 

ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਅਿੱਜ ਨੈਗਵਟ  ਆਉਣ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਐਸਡੀਐਮ ਸ: ਪ੍ਰਮਦੀਪ੍ ਵਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗ ਾਈ 

ਹੇਠ  ਾਪ੍ਸ ਘਰ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ 

 

2 ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਵਟ  ਆਉਣ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਬਰਗਾੜ੍ੀ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 98 ਲੋਕ ਘਰ ਪ੍ਹੁਿੰਚੇ 
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  14 ਵਦਨ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਧੀਆ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਲਈ ਵਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 

3 ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਸ਼ਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਿੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਪ੍ਰਣ 

ਵਜਲ•ੇਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਤਿੰਨਾ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦਾ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ 

ਨਸ਼ਾ ਛਿੱਡਣ  ਾਲੇ ਨੌਜ ਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ  ੀ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ-ਡਾ. ਮਨਦੀਪ੍ ਕੌਰ 

 

4 ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਕਿੱਲ ਤਿੱਕ 519066 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 ਿੱਖ  ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜਿੰਸੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ 519016 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

ਹੁਣ ਤਿੱਕ 422237ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਲਫਵਟਿੰਗ ਹੋਈ 

66 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

 

5 ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਵਟ  ਆਉਣ ਉਪ੍ਿੰਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 64 ਲੋਕ ਘਰ ਪ੍ਹੁਿੰਚੇ 
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  14 ਵਦਨ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ 
ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਧੀਆ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਲਈ ਵਜਲ•ੇਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 

6 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ /ਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਵਿੱਚ 14 ਵਦਨ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ 

ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਇਸ ਸਬਿੰਧੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਲਈ ਸੁਣ ੋਪੂ੍ਰੀ  ੀਡੀਓ = 

 
 

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਨ ਵਸੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ 

ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਰਵਹੰਦ ਫ਼ਤਵਹ ਵਦਿਸ ਮੌਕੇ ਸਵਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਫ਼ਤਵਹ ਵਦਿਸ , ਸਰਵਹੰਦ ਦੀ ਇਵਤਹਾਸਕ ਵਜੱਤ ਦਾ ਪਿਤੀਕ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਗ਼ਲਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ 

ਗਈ ਅਤ ੇਦਸਮੇਸ਼ ਵਪਤਾ ਸਿੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਵਦਆਾਂ ਅਤ ੇਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ 

ਵਲਆ ਵਗਆ । 
 
 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 



 

1 ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾ  ਨੂਿੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਪੁ੍ਖਤਾ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

618407 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟਿੰਗ ਕੀਤੀ -ਰਾਜ ਵਰਸ਼ੀ ਮਵਹਰਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2610974345897137&id=15612811841997
97 

2 ਕੋਵ ਡ-19 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਿੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਫੋਵਗਿੰਗ, ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਸਪ੍ਰੇਅ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇ ਾ ਾਂ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਬਜਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਬੈਂਕ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤ ੇਡਾਕ ਘਰਾਂ 
ਆਵਦ ਵ ਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰ ਾਈ-ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜ੍ਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2610975872563651&id=15612811841997
97 

3 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਤਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਡ ਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611005695894002&id=15612811841997
97 

4  ਨ ਸਟਾਪ੍ ਸੈਂਟਰ ਫਾਵਜਲਕਾ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਵਣਆ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵਕਰਨ 

*ਔਰਤਾਂ ਲੋੜ੍ ਪੈ੍ਣ ’ਤ ੇ ਨ ਸਟਾਪ੍ ਦੇ ਨਿੰ ਬਰ 01638-260181 ’ਤੇ ਕਰਨ ਰਾਬਤਾ-ਗੌਰੀ ਸਚਦੇ ਾ 
* ਮਵਹਲਾ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੋਵ ਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611051612556077&id=15612811841997
97 

5 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਜੱਟ ਿਾਲੀ ਮੁੜ ਿਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੰੈਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰਾ ਵਿਖੇ 

ਸਥਾਪਤ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ’ਚ ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੇੂ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤ ੇਸਟਾਫ।  

ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਬੰਿਾਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਵਮਲ ਰਹੀਆਾਂ ਸੁਵਿਿਾਿਾਾਂ ਅਤ ੇਖਾਣੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਵਹਰ 

ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰਨਿਾਦ ਿੀ ਕੀਤਾ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611124605882111&id=15612811841997
97 

6 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਹਮ ਐਡ ਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
ਅਿੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਿੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਵਹਵਤਆਤ  ਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611756062485632&id=15612811841997
97 

7 ਕੋਵ ਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ  ਿੱਲੋਂ  ਰਾਜਾ ਵਸਨੇਮਾ ਰੋਡ ਵ ਖੇ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜ੍ਕਾਅ 
ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611795899148315&id=15612811841997
97 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾ  ਨੂਿੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਪੁ੍ਖਤਾ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

618407 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟਿੰਗ ਕੀਤੀ -ਰਾਜ ਵਰਸ਼ੀ ਮਵਹਰਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260134869134217216?s=19 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2610974345897137&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2610974345897137&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2610975872563651&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2610975872563651&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611005695894002&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611005695894002&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611051612556077&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611051612556077&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611124605882111&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611124605882111&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611756062485632&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611756062485632&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611795899148315&id=1561281184199797
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2611795899148315&id=1561281184199797
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260134869134217216?s=19


 

2 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਤਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਡ ਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260138366290415617?s=19 

3  ਨ ਸਟਾਪ੍ ਸੈਂਟਰ ਫਾਵਜਲਕਾ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਵਣਆ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵਕਰਨ 

*ਔਰਤਾਂ ਲੋੜ੍ ਪੈ੍ਣ ’ਤੇ  ਨ ਸਟਾਪ੍ ਦੇ ਨਿੰ ਬਰ 01638-260181 ’ਤੇ ਕਰਨ ਰਾਬਤਾ-ਗੌਰੀ ਸਚਦੇ ਾ 
* ਮਵਹਲਾ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੋਵ ਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260159864388620288?s=19 

4 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਜੱਟ ਿਾਲੀ ਮੁੜ ਿਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੰੈਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰਾ ਵਿਖੇ 

ਸਥਾਪਤ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ’ਚ ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੇੂ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤ ੇਸਟਾਫ। 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260444669856579584?s=19 

5 ਕੋਵ ਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ  ਿੱਲੋਂ  ਰਾਜਾ ਵਸਨੇਮਾ ਰੋਡ ਵ ਖੇ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜ੍ਕਾਅ 

ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260482796574908417?s=19 

6 ਕੋਵ ਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ  ਿੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵਸਨੇਮਾ ਰੋਡ, ਜੈਨ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਡੀ  ਾਲੀ ਗਲੀ ਵ ਖੇ 

ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜ੍ਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260483332871196704?s=19 

7 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵ ਖੇ ਲਿੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ 

ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇ ਕਾ  ਿੱਲੋਂ ਜਟੀਆ ਮੁਹਿੱਲਾ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਲੋਨੀ, ਬਵਠਿੰ ਡਾ ਰੋਡ 

,ਓਡਾ ਾਲੀ ਬਸਤੀ, ਆਰਮੀ ਰੋਡ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜ੍ਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ 
ਗਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260483483673165826?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾ  ਨੂਿੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਪੁ੍ਖਤਾ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

618407 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟਿੰਗ ਕੀਤੀ -ਰਾਜ ਵਰਸ਼ੀ ਮਵਹਰਾ 

2 ਕੋਵ ਡ-19 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਿੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਫੋਵਗਿੰਗ, ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਸਪ੍ਰੇਅ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇ ਾ ਾਂ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

*ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਬਜਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ, ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਬੈਂਕ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤ ੇਡਾਕ ਘਰਾਂ 
ਆਵਦ ਵ ਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰ ਾਈ-ਨਰੇਸ਼ ਖੇੜ੍ਾ 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਤਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਡ ਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 

4  ਨ ਸਟਾਪ੍ ਸੈਂਟਰ ਫਾਵਜਲਕਾ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਵਣਆ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵਕਰਨ 

*ਔਰਤਾਂ ਲੋੜ੍ ਪੈ੍ਣ ’ਤ ੇ ਨ ਸਟਾਪ੍ ਦੇ ਨਿੰ ਬਰ 01638-260181 ’ਤੇ ਕਰਨ ਰਾਬਤਾ-ਗੌਰੀ ਸਚਦੇ ਾ 
* ਮਵਹਲਾ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੋਵ ਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

5 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਜੱਟ ਿਾਲੀ ਮੁੜ ਿਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੰੈਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰਾ ਵਿਖੇ 

ਸਥਾਪਤ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ’ਚ ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੇੂ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤ ੇਸਟਾਫ।  

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260138366290415617?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260159864388620288?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260444669856579584?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260482796574908417?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260483332871196704?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260483483673165826?s=19


 

ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਬੰਿਾਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਵਮਲ ਰਹੀਆਾਂ ਸੁਵਿਿਾਿਾਾਂ ਅਤ ੇਖਾਣੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਵਹਰ 

ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰਨਿਾਦ ਿੀ ਕੀਤਾ। 

6 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਹਮ ਐਡ ਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
ਅਿੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਿੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਵਹਵਤਆਤ  ਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

7 ਕੋਵ ਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ  ਿੱਲੋਂ  ਰਾਜਾ ਵਸਨੇਮਾ ਰੋਡ ਵ ਖੇ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜ੍ਕਾਅ 
ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

UTUBE 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵ ਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ  ਿੱਲੋਂ  ਰਾਜਾ ਵਸਨੇਮਾ ਰੋਡ ਵ ਖੇ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜ੍ਕਾਅ 
ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://youtu.be/csVImF9PC1g 

2 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਜੱਟ ਿਾਲੀ ਮੁੜ ਿਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੰੈਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰਾ ਵਿਖੇ 

ਸਥਾਪਤ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ’ਚ ਏਕਾਾਂਤਿਾਸ ਲਈ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੇੂ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤ ੇਸਟਾਫ। 

ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਬੰਿਾਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਵਮਲ ਰਹੀਆਾਂ ਸੁਵਿਿਾਿਾਾਂ ਅਤ ੇਖਾਣੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਵਹਰ 

ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰਨਿਾਦ ਿੀ ਕੀਤਾ। 

https://youtu.be/xHbwItNsrec 

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 # ਵਜ਼ਲਹੇ ਵ ਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਵ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਨਕਲੇ ਨੈਗੇਵਟ : ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵਕਹਾ,  ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੁਲ 1586 ਵ ਚੋਂ 1402 ਸੈਂਪ੍ਲ ਪ੍ਾਏ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਨੈਗੇਵਟ ,  128 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ 
ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ੈਂਵਡਿੰਗ (ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137162747929048&id=100049059699993 

2 # ਵਫਰੋਜ਼ਪੁ੍ਰ ਸ਼ਵਹਰ ਨੂਿੰ  ਦੋ  ਾਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ: ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵਕਹਾ, 1.30 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂਿੰ  ਕ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ ਕਲੋਰਾਈਡ 
ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਵਛੜ੍ਕਾਅ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 

# ਪ੍ਿੰਜ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਅਤ ੇਫਾਇਰ ਵਬਰਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗਿੱਡੀਆਂ ਵਸਰਫ਼ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਰੁਿੱ ਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ: 
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137163217929001&id=100049059699993 

3 ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈੰਟਰਾਾਂ ਵਿਚ ਰਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਿਿੀਆ ਪਿਬਦਾਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 

(ਿੀਵਡਓ) 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137468487898474&id=100049059699993 
 

4 13 ਮਈ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਫੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137478471230809&id=100049059699993 

 

https://youtu.be/csVImF9PC1g
https://youtu.be/xHbwItNsrec
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137162747929048&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137478471230809&id=100049059699993


 

TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਿਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈੰਟਰਾਾਂ ਵਿਚ ਰਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਿਿੀਆ ਪਿਬਦਾਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 

(ਿੀਵਡਓ) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260428424465846281?s=19 

2 # ਵਜ਼ਲਹੇ ਵ ਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਵ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਨਕਲੇ ਨੈਗੇਵਟ : ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵਕਹਾ,  ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੁਲ 1586 ਵ ਚੋਂ 1402 ਸੈਂਪ੍ਲ ਪ੍ਾਏ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਨੈਗੇਵਟ ,  128 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ 
ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ੈਂਵਡਿੰਗ (ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260231302239997952?s=19 

3 # ਵਫਰੋਜ਼ਪੁ੍ਰ ਸ਼ਵਹਰ ਨੂਿੰ  ਦੋ  ਾਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ: ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵਕਹਾ, 1.30 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂਿੰ  ਕ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ ਕਲੋਰਾਈਡ 
ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਵਛੜ੍ਕਾਅ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 

# ਪ੍ਿੰਜ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਅਤ ੇਫਾਇਰ ਵਬਰਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗਿੱਡੀਆਂ ਵਸਰਫ਼ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਰੁਿੱ ਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ: 
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260231599398010888?s=19 

4 13  ਮਈ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਫੋਟ ੋ
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260438792734937090?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ  ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂਿੰ   ਟਸਐਿੱਪ੍ ਗਰੁਿੱਪ੍ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

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

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇ ੀ ਸਿੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮਿੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ  ਿੰ ਵਡਆ ਵਗਆ। 

4 # ਵਜ਼ਲਹੇ ਵ ਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਵ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਨਕਲੇ ਨੈਗੇਵਟ : ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵਕਹਾ,  ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੁਲ 1586 ਵ ਚੋਂ 1402 ਸੈਂਪ੍ਲ ਪ੍ਾਏ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਨੈਗੇਵਟ ,  128 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ 
ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ੈਂਵਡਿੰਗ 

5 # ਵਫਰੋਜ਼ਪੁ੍ਰ ਸ਼ਵਹਰ ਨੂਿੰ  ਦੋ  ਾਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ: ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵਕਹਾ, 1.30 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂਿੰ  ਕ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ ਕਲੋਰਾਈਡ 
ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਵਛੜ੍ਕਾਅ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 

# ਪ੍ਿੰਜ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਅਤ ੇਫਾਇਰ ਵਬਰਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗਿੱਡੀਆਂ ਵਸਰਫ਼ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਰੁਿੱ ਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ: 
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 

6 13  ਮਈ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਫੋਟ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260428424465846281?s=19


 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ  ਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ੇਨੋਕਰੀ 
ਦੇ ਚਾਹ ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439236336302065&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

2 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਯੂਰੀਆਂ ਅਤ ੇਡੀ.ਏ.ਪ੍ੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439238149635217&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਚ 4 ਲਿੱ ਖ 71 ਹਜਾਰ 673 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439238706301828&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

4 ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਸਾਨ  ਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ੇਗਏ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ' ਦੀ ਵਮਹਨਤ ਵਲਆਈ ਰਿੰਗ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439242922968073&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਅਿੰਦਰ ਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਗਾਉਣ  ਾਲੇ 23 ਵਕਸਾਨਾਂ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439244129634619&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

6 ਵਜ਼ਲੇ ਅਿੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿੱਕੀ 1876 ਮਰੀਜਾਂ ਵ ਚੋਂ 1655 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟ  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439315882960777&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

7 ਸਬ ਡ ੀਜ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ ਵ ਚ 02 ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਸਬ ਡ ੀਜ਼ਨ ਵ ਚ 07 ਦੁਕਾਨਾਂ 16 ਮਈ ਤਕ 

ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਲ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439350466290652&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ  ਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ੇਨੋਕਰੀ 
ਦੇ ਚਾਹ ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260167460390686720?s=20 
 

2 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਯੂਰੀਆਂ ਅਤ ੇਡੀ.ਏ.ਪ੍ੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260167576765620231?s=20 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439236336302065&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439236336302065&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439238149635217&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439238149635217&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439238706301828&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439238706301828&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439242922968073&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439242922968073&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439244129634619&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439244129634619&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439315882960777&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439315882960777&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439350466290652&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439350466290652&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439350466290652&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439350466290652&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260167576765620231?s=20


 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਚ 4 ਲਿੱ ਖ 71 ਹਜਾਰ 673 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260167821738209280?s=20 
 
 

4 ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਸਾਨ  ਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ੇਗਏ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ' ਦੀ ਵਮਹਨਤ ਵਲਆਈ ਰਿੰਗ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260167886871486465?s=20` 

 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਅਿੰਦਰ ਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਗਾਉਣ  ਾਲੇ 23 ਵਕਸਾਨਾਂ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260169272262668289?s=20 

6 ਵਜ਼ਲੇ ਅਿੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿੱਕੀ 1876 ਮਰੀਜਾਂ ਵ ਚੋਂ 1655 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟ  

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260192303374675968?s=20 
 

7 ਸਬ ਡ ੀਜ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ ਵ ਚ 02 ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਸਬ ਡ ੀਜ਼ਨ ਵ ਚ 07 ਦੁਕਾਨਾਂ 16 ਮਈ ਤਕ 

ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਲ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260201437381844993?s=20 

 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ  ਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ੇਨੋਕਰੀ 
ਦੇ ਚਾਹ ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

2 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਯੂਰੀਆਂ ਅਤ ੇਡੀ.ਏ.ਪ੍ੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ 
 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਚ 4 ਲਿੱ ਖ 71 ਹਜਾਰ 673 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

 

4 ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਸਾਨ  ਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ੇਗਏ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ' ਦੀ ਵਮਹਨਤ ਵਲਆਈ ਰਿੰਗ 

 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਅਿੰਦਰ ਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਗਾਉਣ  ਾਲੇ 23 ਵਕਸਾਨਾਂ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ 

 

6 ਵਜ਼ਲੇ ਅਿੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿੱਕੀ 1876 ਮਰੀਜਾਂ ਵ ਚੋਂ 1655 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟ  

 

7 ਸਬ ਡ ੀਜ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ ਵ ਚ 02 ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਸਬ ਡ ੀਜ਼ਨ ਵ ਚ 07 ਦੁਕਾਨਾਂ 16 ਮਈ ਤਕ 

ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਲ 

8 Rate lists of vegetables and fruits. 

9 Media bulletin 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260169272262668289?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260192303374675968?s=20


 

 
Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Facebook 
 
1.12 May Rate List ( With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704161793720314/ 

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://www.facebook.com/226290164840815/posts/704217960381364/ 

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://www.facebook.com/226290164840815/posts/704218083714685/ 

4 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. 
Click here to read in detail > https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/11/cmpm/ 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704218213714672/ 

5 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.facebook.com/226290164840815/posts/704218310381329/ 

6 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://www.facebook.com/226290164840815/posts/704218440381316/ 

7 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://www.facebook.com/226290164840815/posts/704218583714635/ 

8 Advisory for the special care of elderly/senior citizens. 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704218703714623/ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704161793720314/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704217960381364/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704218083714685/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/11/cmpm/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704218213714672/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704218310381329/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704218440381316/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704218583714635/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704218703714623/


 

9 Why do do we publish the names of persons in home quarantine? 
#PunjabFightCorona 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704218857047941/ 

10 Under the leadership of Chief Minister Captain Amarinder Singh, Government of Punjab 
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://www.facebook.com/226290164840815/posts/704224830380677/ 

11 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://www.facebook.com/226290164840815/posts/704248590378301/ 

12 Screening are rara post CHC Tanda(Hoshiarpur)- With Pics 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704271730375987/ 

13 For whom and why is home quarantine compulsory? What precautions should be taken 
in the meantime? 
#PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704328157037011/ 

14 SEBI has extended last date to fill up 147 posts of Officers- Grade-A (Asst.Managers) in 
various fields to 31-05-2020. 
Visit:-www.sebi.gov.in 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704330013703492/ 

15 NLC India Ltd has extended last date to fill up 259 posts of Graduate Executive Trainee in 
various fields of Engineering to 17-05-2020 
Visit:-www.nlcindia.com 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704347670368393/ 

16 ਕੋਵ ਡ-19 ਵਖਲਾਫ ਜਿੰਗ ’ਚ ਫਰਿੰਟਲਾਈਨ ਯੋਧਾ ਦੇ ਰੂਪ੍ ’ਚ ਉਭਰੀਆਂ ਆਂਗਣ ਾੜ੍ੀ  ਰਕਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ 
ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704401040363056/ 

17 ਸੈਨਾ ਵ ਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਵਰਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ 15 ਤੋਂ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704401740362986/ 

18 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਲਈ ਵਮਸਾਲ ਬਵਣਆ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁ੍ਰ ਦਾ ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704428183693675/ 

19 ਕੋਵ ਡ-19 ; ਹੁਣ ਤਿੱਕ 277675 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704428970360263/ 

20 ਪੋ੍ਜ਼ੀਵਟ  ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਆਏ 36 ਨ ੇਂ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪ੍ਲ : ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704430303693463/ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704218857047941/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704224830380677/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704248590378301/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704271730375987/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704328157037011/
http://www.sebi.gov.in/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704330013703492/
http://www.nlcindia.com/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704347670368393/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704401040363056/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704401740362986/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704428183693675/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704428970360263/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704430303693463/


 

21 || 12 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂਿੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵ ਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵ ਪੁ੍ਲ ਉਜ ਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ( ੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/297664594567586/ 

22 ਮੁੜ ਿਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਸ਼ਿੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਾਂ ਨੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤ ੇਖਾਣੇ 

ਸਮੇਤ ਿਿੀਆ ਪਿਬੰਿਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ 

ਅਪੀਲ ਿੀ ਕੀਤੀ(ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704459443690549/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 12 May Rate List (With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260029998154444802?s=19 

2 Why do do we publish the names of persons in home quarantine? 
#PunjabFightCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260049402498035712?s=19 

3 Advisory for the special care of elderly/senior citizens. 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260022007959154688?s=19 

4 Why do do we publish the names of persons in home quarantine? 
#PunjabFightCorona 
https://twitter.com/CMOPb/status/1260049744220450816?s=19 

5 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?s=19 
 

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/PunjabGovtIndia/status/1260081560499269633?s=19 
 

7 #Screening are rara post CHC Tanda(Hoshiarpur) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260098252919234560?s=19 

8 For whom and why is home quarantine compulsory? What precautions should be taken 
in the meantime?(With Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260137044241768448?s=19 
 

9 #Hoshiarpur 
पाजीसर्व मरीजों के  िंपकट  में आए 36 नए िोगों के  ैंपि सिए: स सवि  जटन 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260176552643506177?s=19 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/297664594567586/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704459443690549/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260029998154444802?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260049402498035712?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260022007959154688?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1260049744220450816?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260065562924683264?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260081560499269633?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260098252919234560?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260137044241768448?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260176552643506177?s=19


 

 

10 #Hoshiarpur 
पिंजाब के सिए सम ाि बना होसशयारपुर का सजिा रोजगार व कारोबार ब्यूरो 

-  ब्यूरो ने नौजवानों की  ुसवधा के सिए शरुु की ई-िाईब्रेरी 

- डायरेक्र्र रोजगार  जृन व टे्रसनिंग ने होसशयारपरु की तजट पर राज्य के अन्य सजिों में भी ई-िाईब्रेरी शुरु करने के सिए आिेश(प्रे  नोर्) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260176857019940864?s=19 
 

11 #Hoshiarpur 
कोसवड-19 के सििाफ जिंग में फ्रिं र्िाइन योद्धा के रुप में उभरी आिंगनवाडी वकट  ट 

- सजिे की आिंगनवाडी वकट रों की ओर  े मास्क तयैार कर जरुरतमिंिों को सकए गए सवतररत 

- आिंगनवाडी वकट रों की ओर  े मास्क बनाकर जरुरतमिंिों तक सवतररत करना एक प्रशिं नीय किम: सडप्र्ी कसमश्नर(प्रे  नोर् फ़ोर्ो  सहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260177555988021249?s=19 
 

12 #Hoshiarpur 
कोसवड-19: अब तक 277675 मीसट्रक र्न गेह िं की हुई िरीि 

- सक ी भी तरह की जानकारी या सशकायत के सिए किं ट्रोि रुम के निंबर 01882-22663 पर सकया जा  कता है  िंपकट (प्र े नोर् फ़ोर्ो 

 सहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260189915972874247?s=19 
 
 

13 ਮੁੜ ਿਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਸ਼ਿੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਾਂ ਨੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤ ੇਖਾਣੇ 

ਸਮੇਤ ਿਿੀਆ ਪਿਬੰਿਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ 

ਅਪੀਲ ਿੀ ਕੀਤੀ(ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260206134574477312?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 12 May Rate List ( With Pics) 

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. 

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. 

4 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://twitter.com/dpro_hsp/status/1260176857019940864?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260177555988021249?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260189915972874247?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260206134574477312?s=19


 

5 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. 

6 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. 

7 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) 

8 Advisory for the special care of elderly/senior citizens. 

9 Under the leadership of Chief Minister Captain Amarinder Singh, Government of Punjab 
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. 

10 Screening are rara post CHC Tanda(Hoshiarpur)- With Pics 

11 ਕੋਵ ਡ-19 ਵਖਲਾਫ ਜਿੰਗ ’ਚ ਫਰਿੰਟਲਾਈਨ ਯੋਧਾ ਦੇ ਰੂਪ੍ ’ਚ ਉਭਰੀਆਂ ਆਂਗਣ ਾੜ੍ੀ  ਰਕਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ 
ਸਮੇਤ) 

12 ਸੈਨਾ ਵ ਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਵਰਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ 15 ਤੋਂ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

13 ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਲਈ ਵਮਸਾਲ ਬਵਣਆ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁ੍ਰ ਦਾ ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

14 ਕੋਵ ਡ-19 ; ਹੁਣ ਤਿੱਕ 277675 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

15 ਪੋ੍ਜ਼ੀਵਟ  ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਆਏ 36 ਨ ੇਂ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪ੍ਲ : ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

16 || 12 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂਿੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵ ਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵ ਪੁ੍ਲ ਉਜ ਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ( ੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

17 ਮੁੜ ਿਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਸ਼ਿੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਾਂ ਨੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤ ੇਖਾਣੇ 

ਸਮੇਤ ਿਿੀਆ ਪਿਬੰਿਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਿਾਨਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ 

ਅਪੀਲ ਿੀ ਕੀਤੀ(ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 



 

1 MORNING TEA IS BEING SERVED TO THE PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL, 
JALANDHAR.(06:30AM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804051130119914&set=pcb.80405121011
9906&type=3&theater 

2 RATE LIST OF VEGETABLES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804107763447584&set=a.4330523572197
95&type=3&theater 

3 TWO MORE ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS WITH 2400 MIGRANTS TODAY CHUGGED OFF 
FOR GAYA (BIHAR) AND GORAKHPUR (UTTAR PRADESH) FROM THE CITY WITH THE 
STATE GOVERNMENT LED BY CHIEF MINISTER CAPTAIN AMARINDER SINGH SPENDING 
RS 7.26 LAKH AND RS 6.24 LAKH RESPECTIVELY ON THESE TRAINS TO ENSURE FREE 
TRAVEL FOR MIGRANTS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804202486771445&set=pcb.80420256677
1437&type=3&theater 

4 TWO MORE SHRAMIKEXPRESS WITH 2400 MIGRANTS TODAY CHUGGED OFF FOR GAYA 
AND GORAKHPUR FROM THE CITY WITH @PUNJABGOVTINDIA LED BY CM 
@CAPT_AMARINDER SPENDING RS 7.26 LAKH AND RS 6.24 LAKH RESPECTIVELY ON 
THESE TRAINS TO ENSURE FREE TRAVEL FOR MIGRANTS.@CMOPB(VIDEO) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804202933438067/ 

5 COVIDE-19 AWARENESS VIDEO 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804256613432699/ 

6 CONTINUING ITS STRICT VIGIL OVER THE DRUG PEDDLING ALONG LAW AND ORDER 
SITUATION AMIDST THE COVID 19, THE JALANDHAR (RURAL) POLICE ON TUESDAY 
ARRESTED FIVE DRUG PEDDLERS AND SEIZED 159.5 KG POPPY HUSK, DRUG MONEY 
WORTH RS 21500 AND A TATA SUMO (PB10-BH-0884). 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804261396765554&set=a.1125261992724
14&type=3&theater 

7 2400 MORE MIGRANTS RETURN TO THEIR HOMES VIA ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS AS 
CAPTAIN GOVERNMENT FACILITATE THEIR VISIT AT COST OF RS 13.50 LAKH 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804403363418024&set=pcb.80440393675
1300&type=3&theater 

8 MP AND MLAs BAT FOR MORE RELAXATIONS TO OTHER BUSINESS CATEGORIES FOR 
PUTTING THE ECONOMY BACK ON TRACK 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804406163417744&set=pcb.80440692341
7668&type=3&theater 

9 DC DIRECTS PRINTER/ PUBLISHERS TO IMMEDIATELY START THE WORK OF 

PRINTING BOOKS OF PSEB 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804407916750902&set=pcb.80440829341
7531&type=3&theater 

10 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL.(08:30PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804409233417437&set=pcb.80440934341
7426&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804051130119914&set=pcb.804051210119906&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804051130119914&set=pcb.804051210119906&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804107763447584&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804107763447584&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804202486771445&set=pcb.804202566771437&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804202486771445&set=pcb.804202566771437&type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/shramikexpress?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804202933438067/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804256613432699/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804261396765554&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804261396765554&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804403363418024&set=pcb.804403936751300&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804403363418024&set=pcb.804403936751300&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804406163417744&set=pcb.804406923417668&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804406163417744&set=pcb.804406923417668&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804407916750902&set=pcb.804408293417531&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAaf-mqMSfyiDKVDChhEZnvtYIH10qXoWddxQNYUVkpNOtTdiwQfGOMz2zVoymj_okMp_aMqZBiSdpy
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804407916750902&set=pcb.804408293417531&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAaf-mqMSfyiDKVDChhEZnvtYIH10qXoWddxQNYUVkpNOtTdiwQfGOMz2zVoymj_okMp_aMqZBiSdpy
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804407916750902&set=pcb.804408293417531&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804407916750902&set=pcb.804408293417531&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804409233417437&set=pcb.804409343417426&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804409233417437&set=pcb.804409343417426&type=3&theater


 

11 ADMINISTRATION PROVIDES 3000 DRY RATION PACKETS IN JALANDHAR TO THE NEEDY 
PEOPLE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804410273417333&set=pcb.80441204008
3823&type=3&theater 

12 Flag march in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804412643417096/ 

13 Flag march in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804414086750285/ 

14 RURAL POLICE ARREST FIVE DRUG PEDDLERS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804412560083771&set=pcb.80441525341
6835&type=3&theater 
 

15 Flag march in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804416776750016/ 

16 Flag march in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804418626749831/ 

17 SPECIALLY-ABLED STUDENTS SPREAD AWARENESS ON COVID-19 PANDEMIC 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804417553416605&set=pcb.80441899008
3128&type=3&theater 

18 Flag march in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804422253416135/ 

19 Flag march in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804424476749246/ 

20 Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma Speaks after the flag March 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804453426746351/ 

21 ADMINISTRATION DELIVERS 106075 LITRES MILK, 771-KG CHEESE, 10866- KG CURD, 
18348 -LITRES LASSI, 333-KG KHEER AND 6291 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804453330079694&set=pcb.80445445007
9582&type=3&theater 

22 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS 12 FIRs ON CURFEW VIOLATORS INCLUDING 
FOUR WITHOUT MASK 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804458250079202&set=pcb.80445841674
5852&type=3&theater 

23 Commissioner Of police jalandhar Mr Gurpreet Singh Bhullar Speaks after the Flag 
March 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804462033412157/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804410273417333&set=pcb.804412040083823&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804410273417333&set=pcb.804412040083823&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804412643417096/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804414086750285/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804412560083771&set=pcb.804415253416835&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804412560083771&set=pcb.804415253416835&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804416776750016/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804418626749831/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804417553416605&set=pcb.804418990083128&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804417553416605&set=pcb.804418990083128&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804422253416135/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804424476749246/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804453426746351/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804453330079694&set=pcb.804454450079582&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804453330079694&set=pcb.804454450079582&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804458250079202&set=pcb.804458416745852&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804458250079202&set=pcb.804458416745852&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804462033412157/


 

24 CAPTAIN GOVERNMENT SPENDS RS 1.66 CRORE TO FACILITATE FREE TRAVEL OF 30,000 
MIGRANTS FROM CITY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804477283410632&set=pcb.80447999341
0361&type=3&theater 

25 NEARLY 84% SAMPLES OF 5322 CORONA VIRUS TESTS NEGATIVE IN JALANDHAR- DC, CP 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804483663409994&set=pcb.80448407340
9953&type=3&theater 

26 Health bulletin by Civil Surgeon Jalandhar Dr Gurwinder Kaur Chawla. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804527710072256/ 

27 WITH CAPTAIN GOVERNMENT’S EFFORT 26TH SHRAMIK EXPRESS CHUGS FROM CITY TO 
GONDA (UP) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804561246735569&set=pcb.80456384673
5309&type=3&theater 

 
 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 MORNING TEA IS BEING SERVED TO THE PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL, 
JALANDHAR.(06:30AM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260026758381793280 

2 Rate List of vegetables 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260056985027973121 

3 2400 MORE MIGRANTS RETURN TO THEIR HOMES VIA ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS AS 
CAPTAIN GOVERNMENT FACILITATE THEIR VISIT AT COST OF RS 13.50 LAKH 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260105881271914498 

4 2400 MORE MIGRANTS RETURN TO THEIR HOMES VIA ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS AS 
CAPTAIN GOVERNMENT FACILITATE THEIR VISIT AT COST OF RS 13.50 LAKH(Video) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260106365172879360 
 

5 CONTINUING ITS STRICT VIGIL OVER THE DRUG PEDDLING ALONG WITH LAW AND ORDER 
SITUATION AMIDST THE COVID 19, ON TUESDAY ARRESTED FIVE DRUG PEDDLERS, SEIZED 
159 KG POPPY HUSK DRUG MONEY AND A TATA SUMO (PB10-BH-0884). 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260140445239144448 

6 COVID-19 AWARENESS VIDEO 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260145212073971714 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804477283410632&set=pcb.804479993410361&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804477283410632&set=pcb.804479993410361&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804483663409994&set=pcb.804484073409953&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804483663409994&set=pcb.804484073409953&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/804527710072256/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804561246735569&set=pcb.804563846735309&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804561246735569&set=pcb.804563846735309&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260026758381793280
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260056985027973121
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260105881271914498
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260106365172879360
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260140445239144448
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260145212073971714


 

7 ADMINISTRATION DELIVERS 106075 LITRES MILK, 771-KG CHEESE, 10866- KG CURD, 
18348 -LITRES LASSI, 333-KG KHEER AND 6291 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260159941030998019 

8 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL.(08:30PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260209327987556352 

9 Two Shramik Express trains with 2400 passengers today chugged off for Gonda (Uttar 
Pradesh) and Bettiah (Bihar). The 24th train from the city went to Gonda at 2 pm in the 
afternoon whereas the 25th one for Bettiah at 7 pm in the evening. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260209727247486978 

10 HOLD FLAG MARCH IN JALANDHAR DURING THE CURFEW/ 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260223994017406977 

11 Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma Speaks after the flag march 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260243984951148551 

12 Health bulletin by Civil Surgeon Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260247471504097283 

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 RATE LIST OF VEGETABLES 

2 2400 MORE MIGRANTS RETURN TO THEIR HOMES VIA ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS AS 
CAPTAIN GOVERNMENT FACILITATE THEIR VISIT AT COST OF RS 13.50 LAKH 

3 DC DIRECTS PRINTER/ PUBLISHERS TO IMMEDIATELY START THE WORK OF PRINTING 
BOOKS OF PSEB 

4 RURAL POLICE ARREST FIVE DRUG PEDDLERS 

5 MP AND MLAS BAT FOR MORE RELAXATIONS TO OTHER BUSINESS CATEGORIES FOR 
PUTTING THE ECONOMY BACK ON TRACK 

6 SPECIALLY-ABLED STUDENTS SPREAD AWARENESS ON COVID-19 PANDEMIC 

7 ADMINISTRATION DELIVERS 106075 LITRES MILK, 771-KG CHEESE, 10866- KG CURD, 
18348 -LITRES LASSI, 333-KG KHEER AND 6291 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

8 ADMINISTRATION PROVIDES 3000 DRY RATION PACKETS IN JALANDHAR TO THE NEEDY 
PEOPLE 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260159941030998019
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260209327987556352
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260209727247486978
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260223994017406977
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260243984951148551
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260247471504097283


 

9 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS 12 FIRS ON CURFEW VIOLATORS INCLUDING 
FOUR WITHOUT MASK 

10 NEARLY 84% SAMPLES OF 5322 CORONA VIRUS TESTS NEGATIVE IN JALANDHAR- DC, CP 

11 CAPTAIN GOVERNMENT SPENDS RS 1.66 CRORE TO FACILITATE FREE TRAVEL OF 30,000 
MIGRANTS FROM CITY 

12 HEALTH BULLETIN BY CIVIL SURGEON JALANDHAR 

13 ORDER REVISED CHEMISTS 12.05.20 

14 ORDER REVISED MED. LABORATORY 12.05.20 

15 Revised Pvt. Offices Order 12.5.2020 

16 Order Essential Services 12.5.2020 

 
Youtube 

SN. Post and Link 

1. 23th Shramik Express 
https://www.youtube.com/watch?v=W-A543dn4lc 

2. 22th Shramik Express 
https://www.youtube.com/watch?v=vGSTp_qWM5k 

3. Covid-19 Awareness Video 
https://www.youtube.com/watch?v=sYf0WM2EUbY 

4 12  May 2020 Shramik Express 
https://www.youtube.com/watch?v=h-t7kLEiU7o 

5 12  May 2020 Shramik Express 
https://www.youtube.com/watch?v=IACUz4jMI-A 

6 Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma 
https://www.youtube.com/watch?v=64dqwGnNyuQ 

7 Commissioner Of Police Jalandhar Mr Gurpreet Singh Bhullar 
https://www.youtube.com/watch?v=WaPVxm0g9UM 

8 Health bulletin by Civil Surgeon Jalandhar Dr Gurwinder Kaur Chawla. 
https://www.youtube.com/watch?v=v5uH07Q6rQk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W-A543dn4lc
https://www.youtube.com/watch?v=vGSTp_qWM5k
https://www.youtube.com/watch?v=sYf0WM2EUbY
https://www.youtube.com/watch?v=h-t7kLEiU7o
https://www.youtube.com/watch?v=IACUz4jMI-A
https://www.youtube.com/watch?v=64dqwGnNyuQ
https://www.youtube.com/watch?v=WaPVxm0g9UM
https://www.youtube.com/watch?v=v5uH07Q6rQk


 

Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸਿੱ ਧੀ ਵਬਜਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗ ੂਕਰੋ - ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ 

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

2 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬੳੇੂਰੋ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਨੌਜ ਾਨ-ਡੀ. ਸੀ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

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

ਵਜ਼ਲੇ ਵ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 330608 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

 

4 || 12 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ 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 ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸਿੱ ਧੀ ਵਬਜਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗ ੂਕਰੋ - ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ 

 

4 ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬੳੇੂਰੋ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਨੌਜ ਾਨ-ਡੀ. ਸੀ 
 

https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCXF7uWxznjlGVRQ5J7Hg_yTmD9qpdNRVEkfbnPhKCP_jLxgjzUNaiCEqimdyE6P0rllVgYIQloNxfUIP6k84pdQ0bfN-avCTQ07g6zrA_SHG6BxFLqyAZ6pKFaRwPTn_p_2C3aYYX2M4fxRVIcxLAzTJ_sVdMHIS_Wosty990pI_ncfpmX0gbIwVlq6mV5afOr3Ytzx9xzEzhidZvsKpLWzO64F_UUvOmZDnlyEv74g3wXEuC1f_CX8_qkWTx3T_ciYdNPs8onYqfc5YoiH1vAZPKY9IDb-7p0yjlMH_FUlWHimyR4VL9XmbsZ9KCrNPtDqwQ9yq7z8F28T0jkGgsN6dH9yVkjAI8&__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.ARCXF7uWxznjlGVRQ5J7Hg_yTmD9qpdNRVEkfbnPhKCP_jLxgjzUNaiCEqimdyE6P0rllVgYIQloNxfUIP6k84pdQ0bfN-avCTQ07g6zrA_SHG6BxFLqyAZ6pKFaRwPTn_p_2C3aYYX2M4fxRVIcxLAzTJ_sVdMHIS_Wosty990pI_ncfpmX0gbIwVlq6mV5afOr3Ytzx9xzEzhidZvsKpLWzO64F_UUvOmZDnlyEv74g3wXEuC1f_CX8_qkWTx3T_ciYdNPs8onYqfc5YoiH1vAZPKY9IDb-7p0yjlMH_FUlWHimyR4VL9XmbsZ9KCrNPtDqwQ9yq7z8F28T0jkGgsN6dH9yVkjAI8&__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.ARCXF7uWxznjlGVRQ5J7Hg_yTmD9qpdNRVEkfbnPhKCP_jLxgjzUNaiCEqimdyE6P0rllVgYIQloNxfUIP6k84pdQ0bfN-avCTQ07g6zrA_SHG6BxFLqyAZ6pKFaRwPTn_p_2C3aYYX2M4fxRVIcxLAzTJ_sVdMHIS_Wosty990pI_ncfpmX0gbIwVlq6mV5afOr3Ytzx9xzEzhidZvsKpLWzO64F_UUvOmZDnlyEv74g3wXEuC1f_CX8_qkWTx3T_ciYdNPs8onYqfc5YoiH1vAZPKY9IDb-7p0yjlMH_FUlWHimyR4VL9XmbsZ9KCrNPtDqwQ9yq7z8F28T0jkGgsN6dH9yVkjAI8&__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


 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਵ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 330608 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

 

6 || 12 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
 

7 Creatives reg. COVID-19 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 WOULD NOT LET ANYONE TO ROB THE WORKERS OF THEIR RIGHTS: MLA LAKHBIR SINGH 
LAKHA 
SAYS UNION GOVT PLANNING TO EXPLOIT WORKERS IN NAME OF COVID 19 PANDEMIC 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3057548224288751/?d=n 

2 PUNJAB GOVT TAKING CARE OF PEOPLE FROM ALL SECTIONS OF SOCIETY: MEMBER, 
PUNJAB STATE COMMISSION FOR MINORITIES 
INTERACTS WITH RESIDENTS REGARDING PROBLEMS RELATED TO DISTRIBUTION OF 
RATION 
HANDS OVER LISTS OF NEEDY PERSONS TO OFFICIALS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3057547767622130/?d=n 

3 ON COMPLAINT OF A FARMER, AGRICULTURE DEPARTMENT CONDUCTS RAID AT BRAR 
SEED STORE 
FIR REGISTERED AFTER CONFISCATING SEED SAMPLES, BILL BOOKS & OTHER 
DOCUMENTS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3057546757622231/?d=n 

4 WITH SUPPORT OF AN NGO, RATION DISTRIBUTED TO NEEDY EUNUCHS 
DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY COMMITTED TO PROVIDE RATION TO NEEDY 
PERSONS: SECRETARY, DLSA LUDHIANA 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3057545180955722/?d=n 

5 LABORATORY STARTS AT ISOLATION CENTRE SET UP AT MERITORIOUS SCHOOL 
62 SAMPLES TAKEN TILL DATE, RESULTS TO COME SHORTLY: DOCTORS 
ISOLATION CENTRE, THAT IS NOW OPERATING AS A 500-BEDDED HOSPITAL HAS A 
PHARMACY, REGISTRATION COUNTER, LAUNDRY SERVICE, MESS & OTHER FACILITIES 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3057543797622527/?d=n 

6 DISTRICT MANDI OFFICER, BDPO & HER HUSBAND GETS DISCHARGED FROM CIVIL 
HOSPITAL TODAY 
POSITIVE CASES IN LUDHIANA REACH 136, TILL DATE 13 PATIENTS GET CURED 
SIX TRAINS LEAVE FOR DIFFERENT STATES TODAY 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3057543137622593/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

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.ARCXF7uWxznjlGVRQ5J7Hg_yTmD9qpdNRVEkfbnPhKCP_jLxgjzUNaiCEqimdyE6P0rllVgYIQloNxfUIP6k84pdQ0bfN-avCTQ07g6zrA_SHG6BxFLqyAZ6pKFaRwPTn_p_2C3aYYX2M4fxRVIcxLAzTJ_sVdMHIS_Wosty990pI_ncfpmX0gbIwVlq6mV5afOr3Ytzx9xzEzhidZvsKpLWzO64F_UUvOmZDnlyEv74g3wXEuC1f_CX8_qkWTx3T_ciYdNPs8onYqfc5YoiH1vAZPKY9IDb-7p0yjlMH_FUlWHimyR4VL9XmbsZ9KCrNPtDqwQ9yq7z8F28T0jkGgsN6dH9yVkjAI8&__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.ARCXF7uWxznjlGVRQ5J7Hg_yTmD9qpdNRVEkfbnPhKCP_jLxgjzUNaiCEqimdyE6P0rllVgYIQloNxfUIP6k84pdQ0bfN-avCTQ07g6zrA_SHG6BxFLqyAZ6pKFaRwPTn_p_2C3aYYX2M4fxRVIcxLAzTJ_sVdMHIS_Wosty990pI_ncfpmX0gbIwVlq6mV5afOr3Ytzx9xzEzhidZvsKpLWzO64F_UUvOmZDnlyEv74g3wXEuC1f_CX8_qkWTx3T_ciYdNPs8onYqfc5YoiH1vAZPKY9IDb-7p0yjlMH_FUlWHimyR4VL9XmbsZ9KCrNPtDqwQ9yq7z8F28T0jkGgsN6dH9yVkjAI8&__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.ARCXF7uWxznjlGVRQ5J7Hg_yTmD9qpdNRVEkfbnPhKCP_jLxgjzUNaiCEqimdyE6P0rllVgYIQloNxfUIP6k84pdQ0bfN-avCTQ07g6zrA_SHG6BxFLqyAZ6pKFaRwPTn_p_2C3aYYX2M4fxRVIcxLAzTJ_sVdMHIS_Wosty990pI_ncfpmX0gbIwVlq6mV5afOr3Ytzx9xzEzhidZvsKpLWzO64F_UUvOmZDnlyEv74g3wXEuC1f_CX8_qkWTx3T_ciYdNPs8onYqfc5YoiH1vAZPKY9IDb-7p0yjlMH_FUlWHimyR4VL9XmbsZ9KCrNPtDqwQ9yq7z8F28T0jkGgsN6dH9yVkjAI8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3057548224288751/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3057547767622130/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3057546757622231/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3057545180955722/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3057543797622527/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3057543137622593/?d=n


 

1 Dr Jaspreet Kaur informed that with the start of this laboratory, now the sampling 
of COVID 19 can be done here, along with other tests. Till date, 62 samples have 
been taken at this laboratory, whose results are expected shortly. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260365966136885248?s=08 

2 In an operational laboratory in Meritorious School, where the samples of all 
persons staying in it can be taken. The laboratory is equipped for testing of HB, 
sugar, urine, besides sampling of #COVID19 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260362044903002112?s=08 

3 The District Administration and Health Department is regularly adding new 
facilities at the Isolation centre set up at Meritorious School, #Ludhiana. Now, the 
facility of a fully operational laboratory has also been added here. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260245402525356035?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 WOULD NOT LET ANYONE TO ROB THE WORKERS OF THEIR RIGHTS: MLA LAKHBIR SINGH 
LAKHA 
SAYS UNION GOVT PLANNING TO EXPLOIT WORKERS IN NAME OF COVID 19 PANDEMIC 
(English & Punjabi) 

2 PUNJAB GOVT TAKING CARE OF PEOPLE FROM ALL SECTIONS OF SOCIETY: MEMBER, 
PUNJAB STATE COMMISSION FOR MINORITIES 
INTERACTS WITH RESIDENTS REGARDING PROBLEMS RELATED TO DISTRIBUTION OF 
RATION 
HANDS OVER LISTS OF NEEDY PERSONS TO OFFICIALS(English & Punjabi) 

3 ON COMPLAINT OF A FARMER, AGRICULTURE DEPARTMENT CONDUCTS RAID AT BRAR 
SEED STORE 
FIR REGISTERED AFTER CONFISCATING SEED SAMPLES, BILL BOOKS & OTHER 
DOCUMENTS (English & Punjabi) 

4 WITH SUPPORT OF AN NGO, RATION DISTRIBUTED TO NEEDY EUNUCHS 
DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY COMMITTED TO PROVIDE RATION TO NEEDY 
PERSONS: SECRETARY, DLSA LUDHIANA(English & Punjabi) 

5 LABORATORY STARTS AT ISOLATION CENTRE SET UP AT MERITORIOUS SCHOOL 
62 SAMPLES TAKEN TILL DATE, RESULTS TO COME SHORTLY: DOCTORS 
ISOLATION CENTRE, THAT IS NOW OPERATING AS A 500-BEDDED HOSPITAL HAS A 
PHARMACY, REGISTRATION COUNTER, LAUNDRY SERVICE, MESS & OTHER FACILITIES 
(English & Punjabi) 

6 DISTRICT MANDI OFFICER, BDPO & HER HUSBAND GETS DISCHARGED FROM CIVIL 
HOSPITAL TODAY 
POSITIVE CASES IN LUDHIANA REACH 136, TILL DATE 13 PATIENTS GET CURED 
SIX TRAINS LEAVE FOR DIFFERENT STATES TODAY(English & Punjabi) 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260365966136885248?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260362044903002112?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260245402525356035?s=08


 

1 -ਇਲਾਜ਼, ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵ ਵਗਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਸਮੇਂ ਸਖੀ  ਨ ਸਟਾਪ੍ ਸੈਂਟਰ ਦ ੇਨਿੰ ਬਰਾਂ 'ਤੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪ੍ਰਕ 

-ਮਨੋਵ ਵਗਆਨ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਸਬਿੰਧੀ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨਿੰ ਬਰ 1800-180-4104 'ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਲਾਹ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/673554243423190?__tn__=-R 
 

2 -ਜਨਰਲ ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਵਗਿੱਲ ਨੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਸ਼ਲਾਘਾ 
-ਮੁਿੱ ਖ ਮਿੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਅਨਾਜ ਮਿੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ; ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਦਾ 
ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 
-Gen TS Shergill applauds District Administration’s efforts to combat against COVID-19 

Sen Advisor to CM visits grain market in Mansa, take stock of wheat procurement 
 

 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/673554070089874?__tn__=-R 
 

3 -ਮਾਨਸਾ ਵ ਖੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਵ ਿੱਲ 

-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨ ੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਸੂਚੀ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/67355320342329
4/?type=3&theater 
 

4 -ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.  ਲਿੰ ਟੀਅਰਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਥਾ ਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ  ਿੰਡ ੇਮਾਸਕ 

-ਸਿੰਸਥਾ  ਿੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ  ਿੰਡੇ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਨੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਕ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/673553060089975?__tn__=-R 
 

5 ਵਜ਼ਲ•ੇ ਵ ਖੇ 117 ਮਿੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 55 ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਬਣ ੇਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸੁਚਿੱ ਜੇ  ਿੰਗ ਨਾਲ ਚਿੱਲ ਵਰਹੈ ਕਣਕ 
ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਿੰਮ : ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਵ ਿੱਚੋਂ 84 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਵਲਫਵਟਿੰਗ 

-1001 ਕਰੋੜ੍ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ : ਵਜ਼ਲ•ਾ ਫੂਡ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਿੰਟਰੋਲਰ 

-ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 7 ਲਿੱ ਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾ ਨਾ : ਵਜ਼ਲ•ਾ ਮਿੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/673552503423364?__tn__=-R 
 

6 -ਵਸ ਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਜੇ਼ਰੇ ਇਲਾਜ 1 ਹੋਰ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟ  : ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ 

-12 ਪ੍ਾਵਜ਼ਟੀ  ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਵ ਿੱਚ ਆਏ 94 ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ  ੀ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟ  : ਡਾ. 
ਲਾਲ ਚਿੰਦ ਠਕਰਾਲ 

-ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ  ਿੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਲਏ 1150 ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪ੍ਲ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/67355206342340
8/?type=3&__tn__=-R 
 

7 BBC Punjabi ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। 
---- 
Sharing with you all, Capt. Amarinder Singh's interview with BBC News Punjabi. 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/578465416359409/?t=0 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/673554243423190?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/673554070089874?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/673553203423294/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/673553203423294/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/673553060089975?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/673552503423364?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/673552063423408/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/673552063423408/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/578465416359409/?t=0


 

 

8 ਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਹਰ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  14 ਵਦਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਵ ਚ ਰਿੱਖਣ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
 ੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/186827662443911/?t=1 
 

9 Advisory for the people involved in the frequent interstate/intrastate Movement 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/67402015670993
2/?type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 -ਜਨਰਲ ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਵਗਿੱਲ ਨੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਸ਼ਲਾਘਾ 
-ਮੁਿੱ ਖ ਮਿੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਅਨਾਜ ਮਿੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ; ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਦਾ 
ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260452568888676352?s=20 
 

2 -ਮਾਨਸਾ ਵ ਖੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਵ ਿੱਲ 

-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨ ੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਸੂਚੀ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260452951111413765?s=20 
 

3 Advisory for the people involved in the frequent interstate/intrastate Movement 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260457557182894080?s=20 
 

4 Gen TS Shergill applauds District Administration’s efforts to combat against COVID-19 
Sen Advisor to CM visits grain market in Mansa, take stock of wheat procurement 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260458138693783555?s=20 

 

 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 -ਜਨਰਲ ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਵਗਿੱਲ ਨੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਸ਼ਲਾਘਾ 
-ਮੁਿੱ ਖ ਮਿੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਅਨਾਜ ਮਿੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ; ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਦਾ 
ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/186827662443911/?t=1
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/674020156709932/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/674020156709932/?type=3&theater
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260452568888676352?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260452951111413765?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260457557182894080?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260458138693783555?s=20


 

2 ਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਹਰ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  14 ਵਦਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਵ ਚ ਰਿੱਖਣ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
 ੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
 

3 Advisory for the people involved in the frequent interstate/intrastate Movement 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 | 12 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/297664591234253/ 
 

2 ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਵ ਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ 

http://www.covidhelp.punjab.gov.in/ ਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਾਉਣ 

ਮੋਗਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱ ਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

83606-30465, 83607-22884 
77430-87321, 62807-83422 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਿੰ ਬਰਾਂ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ ਤ ੇwhatsapp ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1655240457949585 
 

3 ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸੇ ਲੋਕ  ਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ  ੇਖਣ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ ਮਿੰਡਲ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ਼ਰੀ ਸਤ ਿੰਤ ਵਸਿੰਘ  ਿੱਲੋਂ 
Video 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1655219911284973 
 

4 ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋ ਮੋਗਾ  ਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤਣ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣਾ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਾਉਣ-ਉਪ੍ ਮਿੰਡਲ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਮੋਗਾ 
---ਮੋਗਾ  ਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤਣ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੋ ਾ ਐਪ੍ਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਿੰਨਸਟਾਲ ਕਰਨ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1655211291285835 
 

5 ਵਸਵ ਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਡਾ ਅਿੰਦਸ਼ੇ ਕਿੰਗ  ਿੱਲੋਂ ਅਿੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਵਦ ਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਨਰਵਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂਿੰ  
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਮਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿੰਗ ਵਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1655156714624626 
 

6  ੇਖੋ ਇਿੰਝ ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ ਸਬ ਡ ੀਜ਼ਨ ਵ ਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂਿੰ  ਮਾਤ ਪ੍ਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਪ੍ ਮਿੰਡਲ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 
ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਸ ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ. ਕੋਰਨਟਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵ ਖੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ ਸਾਵਰਆਂ ਦਾ ਵਧਆਨ 

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=AZUHzT-WXSZqnfVFTEPzz-CwiFIw4q0QJYpD611y9yhFejwZoJ6qN-oGGuKqwMiH7sMmLK9glo4Eka4MxfCs38yzHDdxM6_d7PftcLlcdzM1Uxr3hpUur01j87QGWxWJIYMAnarpKf5W3TBReJaN5mr4rJTejZ74HMagVs7Dkdwhrw&__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=AZUHzT-WXSZqnfVFTEPzz-CwiFIw4q0QJYpD611y9yhFejwZoJ6qN-oGGuKqwMiH7sMmLK9glo4Eka4MxfCs38yzHDdxM6_d7PftcLlcdzM1Uxr3hpUur01j87QGWxWJIYMAnarpKf5W3TBReJaN5mr4rJTejZ74HMagVs7Dkdwhrw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/297664591234253/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.covidhelp.punjab.gov.in%2F%3Ffbclid%3DIwAR1SqSBUASdVK_Csyq7TcND__oUeEIRegENvuy7vu1J5e7X5PrzKe5fKr_8&h=AT3M94r7r0Sq9VSKVfbNa14cIRWHg5PRJfVAsvHSFs9DjnE9ZaMGnfQZ8hQVvHlOB6FZ_-CRik8wL5gcgFMHvCO5IyO5VovQlnHtYE1FVt4W4TgGIrj60fxsy6btbzAKm3lFJ6kx5poVJfwsCTW8&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT13X5DTsR02hzcPVDxcXamE7iz2epiQwqNbDrGfQmwF73Ub7S_pPot6vZHFBUqhDZNYGOoSwygmyu39sJ6_ovHXmbV3eG1Bl3T_8yzVvRfXcpXOaoO91cyOOSfGwTUMu23cW0ook-PpYP1U5q3Sz-FM8ucFnXMmdqx4UagcaoS_7bNQXMuKoCWPjrI5pGU
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1655240457949585
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1655219911284973
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1655211291285835
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1655156714624626


 

Video 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1655152964625001 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Ppl stranded out of Pb due 2 lockdown get registered @ 
http://covidhelp.punjab.gov.in dist admn Moga can b contacted on Whatsapp nos 
8360630465, 8360722884 
7743087321, 6280783422 drop ur name, add, mobile no, help needed 
https://twitter.com/DproMoga/status/1260174459190702081?s=20 
 

2 VIDEO ਸੋਨੂਿੰ  ਸੂਦ ਨੇ 350 ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪ੍ਹੁਿੰਚਾਇਆ 

Retweet 
 
https://twitter.com/PunjabiHT/status/1259959784847093761?s=20 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 | 12 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
 

2 ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਵ ਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ 

http://www.covidhelp.punjab.gov.in/ ਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਾਉਣ 

ਮੋਗਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱ ਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

83606-30465, 83607-22884 
77430-87321, 62807-83422 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਿੰ ਬਰਾਂ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ ਤ ੇwhatsapp ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

3 ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸੇ ਲੋਕ  ਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ  ੇਖਣ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ ਮਿੰਡਲ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ਼ਰੀ ਸਤ ਿੰਤ ਵਸਿੰਘ  ਿੱਲੋਂ 
 

4 ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋ ਮੋਗਾ  ਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤਣ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣਾ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਾਉਣ-ਉਪ੍ ਮਿੰਡਲ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਮੋਗਾ 
---ਮੋਗਾ  ਾਪ੍ਸ ਪ੍ਰਤਣ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੋ ਾ ਐਪ੍ਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਿੰਨਸਟਾਲ ਕਰਨ 

 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1655152964625001
https://t.co/dr4wcwCaMr?amp=1
https://t.co/dr4wcwCaMr?amp=1
https://t.co/dr4wcwCaMr?amp=1
https://twitter.com/DproMoga/status/1260174459190702081?s=20
https://twitter.com/PunjabiHT/status/1259959784847093761?s=20
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=AZUHzT-WXSZqnfVFTEPzz-CwiFIw4q0QJYpD611y9yhFejwZoJ6qN-oGGuKqwMiH7sMmLK9glo4Eka4MxfCs38yzHDdxM6_d7PftcLlcdzM1Uxr3hpUur01j87QGWxWJIYMAnarpKf5W3TBReJaN5mr4rJTejZ74HMagVs7Dkdwhrw&__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=AZUHzT-WXSZqnfVFTEPzz-CwiFIw4q0QJYpD611y9yhFejwZoJ6qN-oGGuKqwMiH7sMmLK9glo4Eka4MxfCs38yzHDdxM6_d7PftcLlcdzM1Uxr3hpUur01j87QGWxWJIYMAnarpKf5W3TBReJaN5mr4rJTejZ74HMagVs7Dkdwhrw&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.covidhelp.punjab.gov.in%2F%3Ffbclid%3DIwAR1SqSBUASdVK_Csyq7TcND__oUeEIRegENvuy7vu1J5e7X5PrzKe5fKr_8&h=AT3M94r7r0Sq9VSKVfbNa14cIRWHg5PRJfVAsvHSFs9DjnE9ZaMGnfQZ8hQVvHlOB6FZ_-CRik8wL5gcgFMHvCO5IyO5VovQlnHtYE1FVt4W4TgGIrj60fxsy6btbzAKm3lFJ6kx5poVJfwsCTW8&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT13X5DTsR02hzcPVDxcXamE7iz2epiQwqNbDrGfQmwF73Ub7S_pPot6vZHFBUqhDZNYGOoSwygmyu39sJ6_ovHXmbV3eG1Bl3T_8yzVvRfXcpXOaoO91cyOOSfGwTUMu23cW0ook-PpYP1U5q3Sz-FM8ucFnXMmdqx4UagcaoS_7bNQXMuKoCWPjrI5pGU


 

5 ਵਸਵ ਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਡਾ ਅਿੰਦਸ਼ੇ ਕਿੰਗ  ਿੱਲੋਂ ਅਿੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਵਦ ਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਨਰਵਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂਿੰ  
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਮਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿੰਗ ਵਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

 

6  ੇਖੋ ਇਿੰਝ ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ ਸਬ ਡ ੀਜ਼ਨ ਵ ਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂਿੰ  ਮਾਤ ਪ੍ਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਪ੍ ਮਿੰਡਲ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 
ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਸ ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ. ਕੋਰਨਟਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵ ਖੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ ਸਾਵਰਆਂ ਦਾ ਵਧਆਨ 

 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Today 12 may district Patiala Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218939555113223/ 
 

2 ਮਿੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਗਈ 3 ਸਾਲਾ ਬਿੱਚੀ ਤ ੇਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਭਆੂ ਘਰ ਅਟਵਕਆ 14 ਸਾਲਾ ਬਿੱਚਾ 
ਆਵਖਰ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਪੁ੍ਿੱ ਵਜਆ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218905151783330/ 
 

3 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵ ਖੇ ਬਣ ੇਮਾਸਕ ਲੋੜ੍ ਿੰਦਾਂ ਨੂਿੰ   ਿੰਡ ੇ

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218904671783378/ 
 

4 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਆਈ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ -ਕੁਮਾਰ ਅਵਮਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218903761783469/ 
 

5 ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਿੰਮਾਂ, ਵਕਤਾਬਾਂ ਦੀ  ਿੰਡ ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ 
ਨਾਲ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218903398450172/ 
 

6 ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਰਸ ਵਦਿਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਿਾਈ ਵਦੱਤੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾਵਕ ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯੋਿੇ ਹਨ। ਸਿੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ 

ਨੇ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਦੀ ਨਰਵਸੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਵਸਸਟਰ ਗੁਰਵਕਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਵਲਆ 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਸਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ ਵਦਿਸ ਦੀ ਿਿਾਈ ਵਦੱਤੀ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218886251785220/ 
 

7 ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਿਭਾਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੇਿਾ ਕਰ 

ਰਹੇ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਨਰਸ ਵਦਿਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤ ੇ

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੇ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਿੀ ਕੀਤੀ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218886141785231/ 
 

8 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ਿੱਲੋਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਲਿੰ ਗਰ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218939555113223/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218905151783330/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218904671783378/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218903761783469/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218903398450172/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218886251785220/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218886141785231/


 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218833538457158/ 
 

9 ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਵਕਿੰਨਾਂ  ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਰੌਾਨ ਕੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218822988458213/ 
 

10 Advisory for the people involved in the frequent Interstate/Intrastate Movement 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218822578458254/ 
 

11 BBC Punjabi ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। 
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/578465393026078/ 
 

12 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਨ ਵਸੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ 

ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਫ਼ਵਤਹ ਵਦਿਸ ਮੌਕੇ ਸਵਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਤਵਹ ਵਦਿਸ, ਸਰਵਹੰਦ ਦੀ ਇਵਤਹਾਸਕ ਵਜੱਤ ਦਾ 

ਪਿਤੀਕ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜਹ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਵਪਤਾ ਸਿੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੇ 

ਛੋਟੇ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਵਦਆਾਂ ਅਤ ੇਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵਲਆ ਵਗਆ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218756431798202/ 
 

13 "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਿਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਵਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 

ਟੈਸਵਟੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਦੇ ਿਡੇਰੇ ਵਹੱਤ 

ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰੋ", 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218682611805584/ 
 

14 ਵਮਤੀ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218612401812605/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 MP @preneet_kaur ਨੇ ਨਰਵਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂਿੰ  #NursesDay2020 ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇ ਾ 
ਕਰਨ ਦੀ  ਧਾਈ ਵਦਿੱਤੀ #nurses ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਯੋਿੇ ਦੱਵਸਆ ਅਤ ੇਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਦੀ 

ਨਰਵਸੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਵਸਸਟਰ ਗੁਰਵਕਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਵਲਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਸਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 

ਨਰਸ ਵਦਿਸ ਦੀ ਿਿਾਈ ਵਦੱਤੀ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1260251150206423043?s=19 
 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ  ਾਰਡ ਵ ਖੇ #COVID19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੇਿਾ ਕਰ ਰਹੇ 

ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਨਰਸ ਵਦਿਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ 

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੇ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਿੀ ਕੀਤੀ। @PunjabGovtIndia 

@KUMARAMIT_IAS #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260249815323045888?s=19 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218833538457158/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218822988458213/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218822578458254/
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/578465393026078/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218756431798202/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218682611805584/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1218612401812605/
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/hashtag/NursesDay2020?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NursesDay2020?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/nurses?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/nurses?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260251150206423043?s=19
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
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3 ਮਿੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਗਈ 3 ਸਾਲਾ ਬਿੱਚੀ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਭੂਆ ਘਰ ਅਟਵਕਆ 14 ਸਾਲਾ ਬਿੱਚਾ ਆਵਖਰ 

ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਪੁ੍ਿੱ ਵਜਆ -ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ  ਿੱਲੋਂ  @PunjabGovtIndia ਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦ 

-ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਚਾਰ ਬਿੱਚੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਹੁਿੰਚਾਏ-@KUMARAMIT_IAS 

@capt_amarinder #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260245425669324800?s=19 
 

4 ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਿੰਮਾਂ, ਵਕਤਾਬਾਂ ਦੀ  ਿੰਡ ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ 

ਨਾਲ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ 

-ਵਨਜੀ ਸਕੂਲ ਸ ੇਰੇ 9  ਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 1  ਜੇ ਤਿੱਕ ਨਾਨ-ਟੀਵਚਿੰਗ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ-ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

@PunjabGovtIndia 
@KUMARAMIT_IAS 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260244745504215040?s=19 
 

5 ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਵਕਿੰਨਾਂ  ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 

For whom and why is home quarantine compulsory? What precautions should be 
taken in the meantime? 
@CMOPb 
@PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1218822988458213&id=681961292
144388 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260169541293756418?s=19 
 

6 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਮਹਾਨ ਵਸੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਰਵਹੰਦ ਫ਼ਤਵਹ ਵਦਿਸ ਮੌਕੇ ਸਵਤਕਾਰ ਭੇਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1260094072078970881?s=19 
 

7 ਸਬਜੀਆਾਂ ਤੇ ਫਲਾਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਭਾਅ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਵਟਆਲਾ ਿੱਲੋਂ  ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਨਰਿਾਰਤ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1260085287344050176?s=19 
 

8 ਪੰਜਾਬ ਿਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦਾ ਸਿਾਗਤ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਵਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 

ਟੈਸਵਟੰਗ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਡੇਰੇ ਵਹੱਤ 'ਚ ਹੈ। 

ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰੋ @CMOPb 

@capt_amarinder #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260084659603542016?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Today 12 may district Patiala Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
( ੀਡੀਓ) 
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2 ਮਿੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਗਈ 3 ਸਾਲਾ ਬਿੱਚੀ ਤ ੇਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਭਆੂ ਘਰ ਅਟਵਕਆ 14 ਸਾਲਾ ਬਿੱਚਾ 
ਆਵਖਰ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਪੁ੍ਿੱ ਵਜਆ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

3 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵ ਖੇ ਬਣ ੇਮਾਸਕ ਲੋੜ੍ ਿੰਦਾਂ ਨੂਿੰ   ਿੰਡੇ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਆਈ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ -ਕੁਮਾਰ ਅਵਮਤ (ਪ੍ਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

5 ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਿੰਮਾਂ, ਵਕਤਾਬਾਂ ਦੀ  ਿੰਡ ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ 
ਨਾਲ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

6 ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਰਸ ਵਦਿਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਿਾਈ ਵਦੱਤੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾਵਕ ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯੋਿੇ ਹਨ। ਸਿੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ 

ਨੇ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਦੀ ਨਰਵਸੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਵਸਸਟਰ ਗੁਰਵਕਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਵਲਆ 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਸਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ ਵਦਿਸ ਦੀ ਿਿਾਈ ਵਦੱਤੀ। 

(ਿੀਡੀਓ) 

7 ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਿਭਾਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੇਿਾ ਕਰ 

ਰਹੇ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਨਰਸ ਵਦਿਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤ ੇ

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੇ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਿੀ ਕੀਤੀ। (ਿੀਡੀਓ) 

8 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ਿੱਲੋਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਲਿੰ ਗਰ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ (ਪ੍ਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

9 ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਵਕਿੰਨਾਂ  ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਰੌਾਨ ਕੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਰਤਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ( ੀਡੀਓ) 

10 Advisory for the people involved in the frequent Interstate/Intrastate Movement (ਫੋਟੋ) 

11 BBC Punjabi ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। 

( ੀਡੀਓ) 

12 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਨ ਵਸੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਵਸੰਘ 

ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਫ਼ਵਤਹ ਵਦਿਸ ਮੌਕੇ ਸਵਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਤਵਹ ਵਦਿਸ, ਸਰਵਹੰਦ ਦੀ ਇਵਤਹਾਸਕ ਵਜੱਤ ਦਾ 

ਪਿਤੀਕ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜਹ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਵਪਤਾ ਸਿੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੇ 

ਛੋਟੇ ਸਾਵਹਬਜ਼ਾਵਦਆਾਂ ਅਤ ੇਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵਲਆ ਵਗਆ। (ਫੋਟੋ) 

13 "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਿਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤ ੇਸਮਝੋਗੇ ਵਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 

ਟੈਸਵਟੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਦੇ ਿਡੇਰੇ ਵਹੱਤ 

ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰੋ", 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। (ਫੋਟੋ) 

14 ਵਮਤੀ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟ। (ਫੋਟੋ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਰਵਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂਿੰ  ਨਰਸ ਵਦ ਸ ਮੌਕੇ ਵਦਿੱਤੀ  ਧਾਈ 

https://youtu.be/ftKnXCOfyoo 

https://youtu.be/ftKnXCOfyoo


 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਨਰਸ ਵਦਿਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ। 

https://youtu.be/CYiA5cEJ5es 

3 Patiala- COVID UPDATE dt. 12.05.2020, Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/c6bQeCorHBo 
 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਭਾ ਤ ਘਾਟ ਨੂਿੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖਵਦਆਂ ਹਰੇਕ ਵਕਸਾਨ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 
ਵਸਿੱ ਧੀ ਵਬਜਾਈ ਕਰਨ ਨੂਿੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ: ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪ੍ਾਲ ਵਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531
300364165556 

2 ਛਿੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਟਰੇਨ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿੱਸਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਰੀਬ 900 ਪ੍ਰ ਾਸੀ 
ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰ ਾਨਾ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531
301180832141 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yghgaUn8-UY 

3 ਕਰੋਨਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲ (ਵਚਿੰਤਪੂ੍ਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ) ਦਾ ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 
ਦੋਰਾ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531
301834165409 

4 ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਂ ਸਾਵੜ੍ਆ ਜਾ ੇ: ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਵਸਿੰਘ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531
302534165339 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਭਾ ਤ ਘਾਟ ਨੂਿੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖਵਦਆਂ ਹਰੇਕ ਵਕਸਾਨ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 
ਵਸਿੱ ਧੀ ਵਬਜਾਈ ਕਰਨ ਨੂਿੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ: ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪ੍ਾਲ ਵਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 

2 ਛਿੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਟਰੇਨ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿੱਸਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਰੀਬ 900 ਪ੍ਰ ਾਸੀ 
ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰ ਾਨਾ 

3 ਕਰੋਨਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲ (ਵਚਿੰਤਪੂ੍ਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ) ਦਾ ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 
ਦੋਰਾ 

4 ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਂ ਸਾਵੜ੍ਆ ਜਾ ੇ: ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਵਸਿੰਘ 

 

https://youtu.be/CYiA5cEJ5es
https://youtu.be/c6bQeCorHBo
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531300364165556
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531300364165556
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531301180832141
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531301180832141
https://www.youtube.com/watch?v=yghgaUn8-UY
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531301834165409
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531301834165409
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531302534165339
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531302534165339


 

WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਭਾ ਤ ਘਾਟ ਨੂਿੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਰਿੱਖਵਦਆਂ ਹਰੇਕ ਵਕਸਾਨ ਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 
ਵਸਿੱ ਧੀ ਵਬਜਾਈ ਕਰਨ ਨੂਿੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ: ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪ੍ਾਲ ਵਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 

2 ਛਿੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਟਰੇਨ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿੱਸਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਰੀਬ 900 ਪ੍ਰ ਾਸੀ 
ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਿੰ ਵਮਰਤਸਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰ ਾਨਾ 

3 ਕਰੋਨਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲ (ਵਚਿੰਤਪੂ੍ਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ) ਦਾ ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 
ਦੋਰਾ 

4 ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਂ ਸਾਵੜ੍ਆ ਜਾ ੇ: ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਵਸਿੰਘ 

 
RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੀ-ਪ੍ਾਈਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853570525138365&id=289205534908203 

2 ਮਿੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਗੋਨਡਾ ਅਤੇ ਗੇਆ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਘਰ  ਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਜਲਿੰ ਧਰ ਰੇਲ ੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਲ 
ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀ ਭੇਜਣ ਸਬਿੰਧੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

155 ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਜਲਿੰ ਧਰ ਰੇਲ  ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਘਰ 

ਰ ਾਨਾ ਹੋਏ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853568951805189&id=289205534908203 

3 ਸਟੇਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇਿੰਡੀਆ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਰੂਪ੍ਨਗਰ  ਿੱਲੋਂ ਆਰ.ਓ ਫੀਟਡ  ਾਟਰ ਕੂਲਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਕੋਵ ਿੰ ਡ ਸੈਂਟਰ 
ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂਿੰ  ਸੌਵਪ੍ਆ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853571595138258&id=289205534908203 

4 ਐਸ.ਐਮ.ਐਲ ਇਸੂਜੂ਼ (SML ISUZU ) ਵਲਿੰ ਮ ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮਿੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਿੱਦ ਲਈ ਸੌਂਵਪ੍ਆ 02 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ 
ਚੈਿੱਕ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853572311804853&id=289205534908203 

5 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵ ਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਵਟ  ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 54 ਹੋਈ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੁਿੱ ਲ ਕੇਸ 57 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟ  ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਵਖਆ 54, ਵਰਕ ਰ 02 ਅਤੇ 01 ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853619758466775&id=289205534908203 

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853570525138365&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853568951805189&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853571595138258&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853572311804853&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=853619758466775&id=289205534908203


 

1 ਸੀ-ਪ੍ਾਈਟ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟਰੇਵਨਿੰ ਗ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1260208122968240129?s=19 

2 ਮਿੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਗੋਨਡਾ ਅਤੇ ਗੇਆ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਘਰ  ਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਜਲਿੰ ਧਰ ਰੇਲ ੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਲ 
ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀ ਭੇਜਣ ਸਬਿੰਧੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

155 ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਜਲਿੰ ਧਰ ਰੇਲ  ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਘਰ 

ਰ ਾਨਾ ਹੋਏ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1260207550202429440?s=19 

3 ਸਟੇਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇਿੰਡੀਆ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਰੂਪ੍ਨਗਰ  ਿੱਲੋਂ ਆਰ.ਓ ਫੀਟਡ  ਾਟਰ ਕੂਲਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਕੋਵ ਿੰ ਡ ਸੈਂਟਰ 
ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂਿੰ  ਸੌਵਪ੍ਆ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1260208428686831622?s=19 

4 ਐਸ.ਐਮ.ਐਲ ਇਸੂਜੂ਼ (SML ISUZU ) ਵਲਿੰ ਮ ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮਿੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਿੱਦ ਲਈ ਸੌਂਵਪ੍ਆ 02 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ 
ਚੈਿੱਕ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1260208771147563015?s=19 

5 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵ ਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਵਟ  ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 54 ਹੋਈ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੁਿੱ ਲ ਕੇਸ 57 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟ  ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਵਖਆ 54, ਵਰਕ ਰ 02 ਅਤੇ 01 ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1260234039262359552?s=19 

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵ ਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਵਟ  ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 54 ਹੋਈ - ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੁਿੱ ਲ ਕੇਸ 57 ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਵਟ  ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਵਖਆ 54, ਵਰਕ ਰ 02 ਅਤੇ 01 ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 

2 ਮਿੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਗੋਨਡਾ ਅਤੇ ਗੇਆ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਘਰ  ਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਜਲਿੰ ਧਰ ਰੇਲ ੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਲ 
ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀ ਭੇਜਣ ਸਬਿੰਧੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

155 ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਜਲਿੰ ਧਰ ਰੇਲ  ੇਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਘਰ 

ਰ ਾਨਾ ਹੋਏ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿੰਨ ਾਦ 

3 ਐਸ.ਐਮ.ਐਲ ਇਸੂਜੂ਼ (SML ISUZU ) ਵਲਿੰ ਮ ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮਿੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਿੱਦ ਲਈ ਸੌਂਵਪ੍ਆ 02 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ 
ਚੈਿੱਕ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਿੰਗਰੂਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 8367 ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਘਰਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਇਕਾਂਤ ਾਸ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655729248005999/?d=n 
 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1260208122968240129?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1260207550202429440?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1260208428686831622?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1260208771147563015?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1260234039262359552?s=19
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655729248005999/?d=n


 

2 ਕਿੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਣ  ਾਲੇ ਸਿੰਗਰੂਰ  ਾਸੀ 01672-232304 ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ , 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਹੋ ੇਗੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655730521339205/?d=n 
 

3 ਪ੍ਨਸਪ੍ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਵਜਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ ਵਬਿੱਟੂ  ਿੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬਿੰ ਧਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜੇ਼ ਲਈ ਭ ਾਨੀਗੜ੍ਹ ਮਿੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655731984672392/?d=n 
 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸਿੰਗਰੂਰ ਵ ਿੱਚ ਲੋੜ੍ ਿੰਦਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਸਤਾ ਅਤ ੇਪੌ੍ਸ਼ਵਟਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ  ਾਲੀ ‘ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ’ 
ਮੁੜ੍ ਸ਼ੁਰੂ * ਵਸਰਫ ਖਾਣਾ ਪੈ੍ਕ ਕਰ ਾ ਕੇ ਵਲਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655734648005459/?d=n 
 

5 #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦਾ 

ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/297664614567584/?vh=e&d=n 
 

6 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਵਹਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਵਜ਼ਲਹ ਾ 

ਪਿਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਬੰਿਾਾਂ ਪਿਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੰਟ ਵਸੰਘ ਿਾਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਿੱਲੋਂ  ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ 

ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਿਾਾਂ ਮਹੌਲ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ । ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ 

ਸਮੇਂ ਡਰ ਮਵਹਸਸੂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਾਂ 

ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਿੱਲੋਂ  ਵਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਆਰ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਵਬਲਕੁਲ ਦੂਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਖਾਣਾ 

ਵਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ । ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ  ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ 

ਹਰ ਇਕ ਲੋੜ ਦਾ ਵਖਆਲ ਰੱਵਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਦੱੁਿ ਆਵਦ ਦਾ ਪਿਬੰਿ ਿੀ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 

ਅਤ ੇਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਿਾ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655920384653552/?vh=e&d=n 
 

7 ਸੰਗਰੂਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਅੱਜ 63 ਸੈਂਪਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਾਂ ‘ਚੋਂ 

2 ਸੈਂਪਲ ਪਾਵਜਵਟਿ ਕੇਸਾਾਂ ਦੇ ਿੀ ਹਨ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਵਰਪੋਰਟ ਿੀ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨਾਲ 

ਸਬੰਿਤ ਪਵਹਲਾਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਸਰਫ 1 ਕੇਸ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਅੱਜ 77 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਿੀ ਟੈਸਵਟੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਿੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/640725593326180/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਵਹਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਵਜ਼ਲਹ ਾ 

ਪਿਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਬੰਿਾਾਂ ਪਿਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੰਟ ਵਸੰਘ ਿਾਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਿੱਲੋਂ  ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ 

ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਿਾਾਂ ਮਹੌਲ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ । 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260257332853956608?s=12 
 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655730521339205/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655731984672392/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655734648005459/?d=n
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.ARDkYSrGhBT4bI60Xx7dGbSkmwrxucBNFcbex8X7SEzN4pDcOaDBgmE-PtY5YZ-0H76ZcUshSAeoyf3YMNRtReGFRyVAlk-4JnokGThZJIo0uEPFd0Cb1LqWTTAnJuL3KXDNeNpdk1GOQy1xqozuJr1VGARXXapPJMnYrf4ikn9GfO_Hb3rJHuMfjNhvKBl9m4Yd9s_7ioVukkXAmegou5VvYWeWq1BSpCAVrLYkjDtsiDpVgHBI-NjTkPNSOKBU_A0rIhUUNnLT47KdNM3karnnpQC6-r-6mtW58aoBsJbmRaQsNqgVanQaqjQu4-TrKe76KdkAvtfXaU3mhP7GbQcWHsyJtta-XfFrfQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/297664614567584/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2655920384653552/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/640725593326180/?d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260257332853956608?s=12


 

2 ਸਿੰਗਰੂਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵ ਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਾਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 74 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ: ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ *ਚੌਕਸੀ ਟੀਮਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਵਪ੍ਛਲੇ 48 ਘਿੰ ਵਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 294 ਘਟਨਾ  ਾਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ *ਹੁਣ 
ਤਿੱਕ 4,32,500 ਰੁਪ੍ਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260413852312678400?s=12 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਿੰਗਰੂਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵ ਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਾਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 74 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ: ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ *ਚੌਕਸੀ ਟੀਮਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਵਪ੍ਛਲੇ 48 ਘਿੰ ਵਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 294 ਘਟਨਾ  ਾਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ *ਹੁਣ 
ਤਿੱਕ 4,32,500 ਰੁਪ੍ਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ 
 

2 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਵਹਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਵਜ਼ਲਹ ਾ 

ਪਿਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਬੰਿਾਾਂ ਪਿਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੰਟ ਵਸੰਘ ਿਾਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਿੱਲੋਂ  ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ 

ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਿਾਾਂ ਮਹੌਲ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ । 
 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸਿੰਗਰੂਰ ਵ ਿੱਚ ਲੋੜ੍ ਿੰਦਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਸਤਾ ਅਤ ੇਪੌ੍ਸ਼ਵਟਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ  ਾਲੀ ‘ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ’ 
ਮੁੜ੍ ਸ਼ੁਰੂ * ਵਸਰਫ ਖਾਣਾ ਪੈ੍ਕ ਕਰ ਾ ਕੇ ਵਲਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

 

4 ਕਿੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਣ  ਾਲੇ ਸਿੰਗਰੂਰ  ਾਸੀ 01672-232304 ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ , 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਹੋ ੇਗੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 

 

5 ਸਿੰਗਰੂਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 8367 ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਘਰਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਇਕਾਂਤ ਾਸ 

 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537267656990449&id=128209614562924
, Sixth Special train leaves Mohali Railway Station for Chhapra in Bihar 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537269756990239&id=128209614562924
, Balbir Singh Sidhu launches cleaning work of N-Choe 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537351223648759&id=128209614562924
, 202 residents of District arriving from outside, quarantined at home till Tuesday, DC 
Girish 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537352170315331&id=128209614562924
, Punjab School Education Board to provide books to students 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1260413852312678400?s=12
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537267656990449&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537267656990449&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537269756990239&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537269756990239&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537351223648759&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537351223648759&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537352170315331&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537352170315331&id=128209614562924


 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537352623648619&id=128209614562924
, 57 year old man discharged after recovering from corona virus 

6 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537357260314822&id=128209614562924
, Nurses are Pillars of the Health Infrastructure: Balbir Singh Sidhu 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260150616581705728?s=19, Sixth Special 
train leaves Mohali Railway Station for Chhapra in Bihar 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260152148731584512?s=19, Balbir Singh 
Sidhu launches cleaning work of N-Choe 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260206646665654275?s=19, 202 residents of 
District arriving from outside, quarantined at home till Tuesday, DC Girish 
 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260206917810561025?s=19, Punjab School 
Education Board to provide books to students 
 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260207167833022467?s=19, 57 year old man 
discharged after recovering from corona virus 
 

6 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260209433600307200?s=19, Nurses are 
Pillars of the Health Infrastructure: Balbir Singh Sidhu 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room statement corona virus update 

2 Message-For whom and why quarantine is compulsory? What precautions should be 
taken 

3 Advisory for the people involved in the frequent interstate/intrastate movement 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Barring Pathlawa, District Administration Lifts Ban from 14 Villages that were brought 
under Containment Plan in March Month. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250825148421401&id=73958246954567
4 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537352623648619&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537352623648619&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537357260314822&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537357260314822&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260150616581705728?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260152148731584512?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260206646665654275?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260206917810561025?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260207167833022467?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260209433600307200?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250825148421401&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250825148421401&id=739582469545674


 

2 In a goodwill gasture, SDM Balachaur Jasbir Singh Presents Chocolates to the Nurses 
Deputed at Rayat Campus Railmajra Quarantine to mark the International Nusres' Day 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250790821758167&id=73958246954567
4 

3 Real Portrait of Florence Nightingale, The Nurses Serving At Isolation Center 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250900078413908&id=73958246954567
4 

4 Jatinder Kumar Wins Over COVID, Sent To Home After Tested Negative Second Time 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250900078413908&id=73958246954567
4 

5 Homeopathic Department Serves Immunity Booster Arsenic 30 to DC Office Staff 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250900748413841&id=73958246954567
4 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Barring Pathlawa, District Administration Lifts Ban from 14 Villages that were brought 
under Containment Plan in March Month. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260244656396185600?s=19 

2 In a goodwill gasture, SDM Balachaur Jasbir Singh Presents Chocolates to the Nurses 
Deputed at Rayat Campus Railmajra Quarantine to mark the International Nusres' Day 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260245219519287296?s=19 

3 Real Portrait of Florence Nightingale, The Nurses Serving At Isolation Center 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260250964730114048?s=19 

4 Jatinder Kumar Wins Over COVID, Sent To Home After Tested Negative Second Time 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260246173408915456?s=19 

5 Homeopathic Department Serves Immunity Booster Arsenic 30 to DC Office Staff 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260246121365925888?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Barring Pathlawa, District Administration Lifts Ban from 14 Villages that were brought 
under Containment Plan in March Month. 

2 In a goodwill gasture, SDM Balachaur Jasbir Singh Presents Chocolates to the Nurses 
Deputed at Rayat Campus Railmajra Quarantine to mark the International Nusres' Day 

3 Real Portrait of Florence Nightingale, The Nurses Serving At Isolation Center 

4 Jatinder Kumar Wins Over COVID, Sent To Home After Tested Negative Second Time 

5 Homeopathic Department Serves Immunity Booster Arsenic 30 to DC Office Staff 

 
Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250790821758167&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250790821758167&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250900078413908&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250900078413908&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250900078413908&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250900078413908&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250900748413841&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1250900748413841&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260244656396185600?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260245219519287296?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260250964730114048?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260246173408915456?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260246121365925888?s=19


 

 

S.N. Post with link 

1 15 ਮਈ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਗਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ - ਕੈਂਪ੍ ਕਮਾਂਡੈਂਟ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2511210965857522/ 

2 ਕੋਵ ਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਸਹਤ ਕਾਮੇ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਨਾਵਕਆ ਤੇ ਸ ੇਾ ਾਂ 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2511215085857110/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 15 ਮਈ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਗਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ - ਕੈਂਪ੍ ਕਮਾਂਡੈਂਟ 

https://twitter.com/DproSri/status/1260436593862729730?s=19 

2 ਕੋਵ ਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਸਹਤ ਕਾਮੇ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਨਾਵਕਆ ਤੇ ਸ ੇਾ ਾਂ 
https://twitter.com/DproSri/status/1260436976399986690?s=19 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 15 ਮਈ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਗਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ - ਕੈਂਪ੍ ਕਮਾਂਡੈਂਟ 

2 ਕੋਵ ਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਸਹਤ ਕਾਮੇ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਨਾਵਕਆ ਤੇ ਸ ੇਾ ਾਂ 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਵਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340796606114492?vh=e&d=n&sf
ns=mo 

2 ਇੱਕ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਹਣ ਤੇ ਸਿੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340567572804062?vh=e&d=n&sf
ns=mo 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਅਨਾਜ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ 845602 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340762896117863?d=n&sfns=m
o 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2511210965857522/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2511215085857110/
https://twitter.com/DproSri/status/1260436593862729730?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1260436976399986690?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340796606114492?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340796606114492?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340567572804062?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340567572804062?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340762896117863?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340762896117863?d=n&sfns=mo


 

4 ਕਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਸਬਿੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340797859447700?d=n&sfns=m
o 

5 ਘਰਾਂ ਵ ਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ  ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340809982779821?d=n&sfns=m
o 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਇੱਕ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਹਣ ਤੇ ਸਿੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260104708473057280?s=21 

2 ਕਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਸਬਿੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260208646215987200?s=21 

3 ਘਰਾਂ ਵ ਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ  ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260209703461597190?s=21 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਇੱਕ ਯੁਿਕ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਹਣ ਤੇ ਸਿੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

2 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਅਨਾਜ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ 845602 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

3 ਕਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਸਬਿੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

4 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਵਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ। 

5 ਘਰਾਂ ਵ ਚ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ  ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਾਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਵਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰ ਾਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162367
607128666/?type=3&theater 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚੋਂ 11 ਮਈ ਤਿੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ 3,70,132 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162271
007138326/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340797859447700?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340797859447700?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340809982779821?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1340809982779821?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260104708473057280?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260208646215987200?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260209703461597190?s=21
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162367607128666/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162367607128666/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162271007138326/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162271007138326/?type=3&theater


 

3 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਗਾਉਣ  ਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162506
083781485/?type=3&theater 

4 MAJOR NARCO-GANGSTER MODULE BUSTED IN TARN TARAN; 3 HELD WITH 6 WEAPONS 
ACCUSED LINKED WITH 532 KG ATTARI DRUG HAUL, MAIN ACCUSED FOUND TO BE IN 
TOUCH WITH JAILED GANGSTERS 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3162724317092995&id=2302387
776459991&__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 request you to fully cooperate with the District Administration and 
health authorities", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3162185393813554/31621
79467147480/?type=3&theater 

6 ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਿੋਿੋ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162187
510480009/?type=3&theater 

7 For whom and why is home quarantine compulsory? What precautions should be taken 
in the meantime? https://www.facebook.com/watch/?v=602368967089244 

8 Why do do we publish the names of persons in home quarantine? 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162207
477144679/?type=3&theater 

9 ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ । ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਓ, ਅਫਿਾਹਾਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-

19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਿੀ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162279
207137506/?type=3&theater 

10 Sanitation at Patti road Nagar Panchayat Bhikhiwind 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3162306650468095/31623
06327134794/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚੋਂ 11 ਮਈ ਤਿੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ 3,70,132 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260152106461216768 

2 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਾਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਵਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰ ਾਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260168263868092416 

3 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਗਾਉਣ  ਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260184474110709760 

4 MAJOR NARCO-GANGSTER MODULE BUSTED IN TARN TARAN; 3 HELD 
WITH 6 WEAPONS ACCUSED LINKED WITH 532 KG ATTARI DRUG HAUL, 
MAIN ACCUSED FOUND TO BE IN TOUCH WITH JAILED GANGSTERS 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162506083781485/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162506083781485/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3162724317092995&id=2302387776459991&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3162724317092995&id=2302387776459991&__tn__=-R
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3162185393813554/3162179467147480/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3162185393813554/3162179467147480/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162187510480009/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162187510480009/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=602368967089244
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162207477144679/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162207477144679/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162279207137506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3162279207137506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3162306650468095/3162306327134794/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3162306650468095/3162306327134794/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260152106461216768
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260168263868092416
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260184474110709760


 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260213952845316100 

5 Advisory for the people involved in the frequent Interstate/Intrastate Movemen 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260167283470553088 

6 Sanitation at Patti road Nagar Panchayat Bhikhiwind 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260157482447429632 

7 ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ । ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਓ, ਅਫਿਾਹਾਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । 

ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ   ੀ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ  ੀ  ਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260153512173817861 

8 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 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਾਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਵਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰ ਾਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਮਿੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚੋਂ 11 ਮਈ ਤਿੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ 3,70,132 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ-ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

3 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ੍ ਨੂਿੰ  ਅਿੱਗ ਲਗਾਉਣ  ਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਫਸਰ 

4 MAJOR NARCO-GANGSTER MODULE BUSTED IN TARN TARAN; 3 HELD WITH 6 WEAPONS 
ACCUSED LINKED WITH 532 KG ATTARI DRUG HAUL, MAIN ACCUSED FOUND TO BE IN 
TOUCH WITH JAILED GANGSTERS 

 
 
 
 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260213952845316100
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260167283470553088
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260157482447429632
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260153512173817861
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260088466953535489
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